
Rīkojums par strādnieku nodrošināšanu.

Noteikumi par liķieru izvešanu uz ār-
zemēm un par akcizes nodokļa at-
maksu par izvestiem liķieriem.

Noteikumi par iekšlietu ministrijas pār-
vadājumiem uz kredita.

Rīkojums par pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai papildi-
nāšanu.

Rīkojums par bezmaksas telegramu pa-
došanu un dzelzsceļu telefona bez-
maksas lietošanu kara satiksmes
darbiniekiem.

Rīkojums par Daugavas koku ostas iztī-
rīšanu no plostiem.

Mnbas nloHoo povBes.

Rīkojums.

Saskaņā ar datba ministrijas izdotiem
pagaidu noteikumiem par sabiedriskos
darbos nodarbinātu personu nodroši-
nāšanu slimības un nelaimes gadījumos
(.Valdības Vēstneša" š. g. 29. septembra
219. numurā), visiem sabiedrisko
darbu uzņēmējiem, pārziņiem un iestādēm,
kuru vadībā un pārraudzībā šie darbi
atrodas, tiek uzlikts par pienākumu
izdarīt attiecīgas 2/o dalībnieku iemaksas
(no strādniekiem), 2% darba devēju pie-
maksas un 2% darba devēju iemaksas
Irstniecības fondam no faktiski nopel-
nītās darba algas, iemaksājot vajadzīgās
sunias darba ministrijas sociālās apdro-
šināšanas nodaļā, Nikolaja ielā N° 26,
ne vēlāk kā 7 dienu laikā, skaitot no
izmaksas dienas, iesūtot taī paša laika
ari attiecīgos datbu algu izmaksas sa-
rakstus un paziņojumus par iemaksām
nn piemaksām, kā arī paziņojumus par
atlaistiem un pieņemtiem darba,
Pamats: Noteikumu par strādnieku

un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšanu slimības gadījumos 3. pants
(Tieslietu ministrijas kodifikacijas no-
daļas izdevums 1922. g.)

1922. g. 23. oktobri. 16624.
Darba ministra vietā: V. S a 1n a i s.

Departamenta direktors
R.Veidemans.

Noteikumi
per liķieru izvešanu uz ārzemēm
un par akcīzes nodokļa atmaksu

par izvestiem liķieriem.
Izdevis finansu ministrs, pamatojoties

M 1920. g. 17. augusta likuma par alko-
holu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu
ar nodokļiem un pārdošanu 180. pantu.

1. Tieši no liķieru fabrikām var iz-
'cst uz ārzemēm dažādus liķierus vienīgi
aebandroletā veidā.
Piezīme. Atsevišķos gadījumos ar

netiešo nodokļu departamenta atļauju
var izvest uz ārzemēm liķļerus ari
bandrolētā veidā, pie kam tādā gadī-
jumā bandroles apzīmējamas ar vārdu
«Eksports*.

2. Liķieru fabrikants, velēdamies iz-
vest uz ārzemēm liķierus, paziņo par to
vietējai akcizes valdei ar rakstu, kas
«amaksājams ar 80 zelta sant. zīmog-
ņodokli. Šaī rakstā jāuzrāda izvedamo
«ķļeru vairums un šajos liķieros atro-
došais abzoluta alkohola grādu skaits,
ka arī trauku tilpums, kādos liķieri no-
P'idjti, iepakošanas veids un muitas
testāde, caur kcru liķierus izvedīs.

3. Saņēmuse iepriekšējā punktā mi-
nēto pazi ņojumu, vietējā akcizes valde
zsruedz liķieru fabrikantam apliecību
"ķieru novešanai līdz muitas iestādei,
evedot šaī apliecībā visas ziņas, kādas
«dotas fabrikanta paziņojuma.
4Izvedamie liķieri jāiesaiņo ta, ka

TOgli var pārbaudīt katra dzēriena šķiras

vairumu, t.i. dažādas šķiras iepakoja-
mas dažādās kastēs un dažāda tilpuma
pudeles nedrīkst iepakot vienā kastē Uz
katras kastes vāka jāatzīmē iepakoto
pudeļu skaits un tilpums un liķieru no-
saukums.

5. Pēc iepriekšējā pantā aprādītā veida
dzērienu sakārtošanas izvešanai uz ār-
zemēm, liķieru fabrikantam jāuzaicina
akcizes ierēdnis, lai šos liķierus pār-
bauda.

Piezīme. Ja liķieru fabrika atrodas
tādā vietā, kur ir muitas iestāde un
dzīvo akcizes ierēdnis, tad pārbau-
dīšanu izdara akcizes un muitas
ierēdņi kopīgi uz vietas fabrikā.

6. Pārbaudīšana izdarāma sūtītāja vai
viņa pilnvarnieka klātbūtnē, salīdzinot
liķieru daudzumu, šķiras un pudeļu til-
pumu ar apliecību. Lai izzinātu dzērienu
stiprumu un aprēķinātu viņos atrodošos
abzoluta alkohola grādu daudzumu, no
katras Hķieru šķiras noņemama prove
ne mazāk par vienu pudeli ā V20 spaiņa,
kuru vietā ieliekams tikpat daudz jaunu
pudeļu ar attiecīgu liķieri. Proves ap-
zīmogojamas ar akcizes un fabrikanta
zīmogiem un tās saņem akcizes ierēdnis
alkohola satura izzināšanai. Pēc apska-
tīšanas kastes aiztaisāmas, uzliekot uz
tām akcizes un muitas ierēdņu zīmogus,
bet kur muitas ierēdņa nav, kastes no-
drošināmas tikai ar akcizes ierēdņa zī-
mogu vai plombām.

Piezīme. Proves pudeļu tilpums
izmērojams ar zīmogotu mēru un
stiprums aprēķināms, nogremdējot
spirtmēru pārbaudāmā šķidrumā, bet
uz sūtitāja vēlēšanos un, ja izveda-
mie liķieri satur stiprumu maskē-
jošas vielas, tad stiprums aprēķi-
nāms, proves pārtvaikojot. Ja provu
izmeklē nav izdarāma dzērienu pār-
baudīšanas vietā, tad proves iesū-
tāmas netiešo nodokļu departamenta
ķimiskai laboratorijai izmeklei.

7. Par izvedamo liķieru pārbaudī-

šanu sastādams akts, kurš parakstāms
amatpersonām, kas dzērienus pārbau-
dīja, kā arī sūtitājam vai _ viņa pilnvar-
niekam. Šaī aktā jāuzrāda, kādus li-
ķierus un cik da»dz no katras šķiras
izved. Akts sastādams trijos, bet vaja-
dzīgos gadījumos četros eksemplāros, no
kuriem viens paliek pie fabrikas_ gra-
matas, vienu saņem akcizes ierēdnis
iesūtīšanai departamentam un vienu
resp. divi līdz ar _ liķieru transportu
nosūtami muitas iestādei.

8. Muitas nodaļa, saņēmuse pārbau-
dīšanas aktu līdz ar dzērienu transportu,
par jaunu apskata transportu sūtītajā vai

viņa pilnvarnieka klātbūtnē un, ja atrod
uz kastēm uzliktos nodrošinājumus vese-
lus, pieņem transportu jzsutišanai pār
robežu. Pretējā gadiiuma un, ja ir pa-
mats pielaist, ka kastes ceļa no liķieru
fabrikas uz muitas iestādi taisītas vaļa,
muitas iestāde izsauc tuvāko akcizes
ierēdni un sūtītajā vai vh?a pilnvarnieka
klātbūtnē, konstatējot nodrošinājumu bo-

jāšanu, attaisa kastes un pārbauda pec

7 pantā minētā akta kastes atrodošos
dzērienus, 110 kuriem noņem proves, no

katras šķiras pa vienai pudelei .a */» sp.,
dzērienu stipruma pārbaudīšanai 6. panta
minētā kārtībā.

9. Uz pārbaudīšanas akta pamata
muitas iestāde izdod sūtītājam ar 40 zelta
santimu zimognodokli nomaksātu aplie-
cību, ka liķieri tiešām izvesti uz ārze-
mēm, pie kam šajā apliecībā jāaprāda
kastu un pudeļu skaits un pudeļu tilpums
pēc liķieru nosaukumiem. Šī apliecība
sūtītājam triju mēnešu laikā, skaitot no
akcizes valdes izvešanas apliecības iz-
sniegšanas dienas, jāiesniedz netiešo
nodokļu departamentam pie raksta caur
attiecīgu akcizes valdi.

10. Saņemot iepriekšējā 9. punktā
minēto apliecību, netiešo nodokļu depar-
taments dod rīkojumu, vai nu lai liķieru
fabrikantam atmaksā pienākošo akcizes
nodokli, vai lai par attiecīgu sumu atsva-
bina akcizes samaksas nodrošinājumu,
vai ari lai fabrikantam pienākošo akcizes
sumu ierēķina maksājumos, kuri pienākas
valstij no fabrikas.

Rīgā, 1922. g. 21. oktobri.
Finansu ministra vietas izpildītājs

A. Riekstiņš
Netiešo nodokļu departamenta

direktors K. Kalniņš.

Noteikumi Nr.207

par iekšlietu ministrijas pārvadājumiem
uz kredita.

1. §•
Dzelzsceļi uzņemas sakot no 1922. g.

1. apriļa bēgļu, gūstekņu un emigrantu
un viņu mantu, apcietināto personu, viņu
pavadoņu un bagāžas, kā ari policijas
ierēdņu pārvadāšanu uz kredita pret iekš-
lietu ministrijas, pieteikumiem 1it. A. un
C, bet ja pārvadā no iekšlietu ministri-
jas priekšstāvjiem uz dzelzsceļa teritori-
jas apcietinātas personas, tad ari uz at-
tiecīgu iekšlietu ministrijas priekšstāvju
lēmumu, vai pienācīgā kārtā apliecinātu
lēmumu norakstu pamata.

2- §
1. § minētie pieteikumi un lēmumi bez

viņu apmaiņas pret attiecīgiem dzelzs-
ceļu pārvadāšanas dokumentiem brauk-
šanai, vai mantu vešanai pa dzelzsceļiem
nav derīgi.

3. §.

Pirmā pantā minētos pieteikumus Līt,
A un C izdod iekšlietu ministrija, vai
viņas pilnvarotas personas. Pieteikums
Lit. A izdodams tikai pasažieru un ba-
gāžas vešanai, turpretī ja pārvadājami
kopā ļaudis un mantas, vai tikai mantas
vien, tad izdodami pieteikumi Lit. C.

Pieteikumi derīgi līdz viņos uzrādītai
dienai, pēdējo ieskaitot, tomēr ne ilgāki
par vienu mēnesi.

Pārvadājumi uz mutisku, vai citu kādu
pieteikumu pamata bez augšā minētiem
Lit. A un C. stingri noliegti.

4. §.
Pieteikumu blaņķetes pec iekšlietu

ministrijai no dzelzsceļu virsvaldes pie-
sūtītiem paraugiem apgādā minētā mini
strija ar saviem līdzekļiem un izsūta
savām attiecīgām iestādēm pēc vajadzī-
bas. Pieteikumu Lit A un C blaņķetes
sastāv no trim daļām: pasakņa, pietei-
kuma talona un paša pieteikuma.

Visas pieteikuma daļas ir numurētas
ar vienu un to pašu kārtēja numuru.

Pieteikumu talonus pieteikumu izde-
vējas iestādes, vai personas nosūta iekš-
lietu ministrijai, kā kontroles dokumentus.
Pieteikumu pasakņi uzglabājas iestādēs
vai pie personām, kuras pieteikumus iz-
devušas.
_'_Pieteikumos jāuzrada visas viņu blaņ-

ķetes paredzētās ziņas. Tās apstiprinā-
mas ar attiecīgiem parakstiem un diviem
zīmogiem, iekšlietu ministrijas un iestādes,
vai personas, kura pieteikumu izdevuse.
Pieteikumi, kuri nav pienācīgi apstipri-
nāti ar vajadzīgiem parakstiem un zīmo-
giem, vai kufu blaņķetes nav pietiekoši
izpildītas ar dzelzsceļam nepieciešamām
ziņām, skaitās par nederīgiem. Pietei-
kumos taisītie izlabojumi un pierakstījumi
jāapliecina ar pieteikuma izdevēja pa-
rakstu.

6. §.
Viena pieteikuma nedrīkst but uzra-

dītas vairāk nobraukšanas (nosūtīšanas)
vai gala mērķa stacijas. Tāpat ar vieau
pieteikumu nevar braukt vairāk perio-
nas, kuru gala mērķa stacijas ir dažādas,
bet priekš katra brauciena (maršruta)
sastādami atsevišķi pieteikumi, uzrādot
tajos nobraukšanas un gala mērķa sta-
cijas.

Katra atsevišķa mantu sūtījuma pārva-
dāšanai ir izdodams atsevišķs pieteikums
Lit. C. Ja šo mantu vairums pārsniedz
viena vagona ietilpumu, vai lādiņa svara
normu, tad katram vagonam jāizdod at-
sevišķs pieteikums.

7. §.

Lēmumos par dzelzsceļu teritorija ap-
cietināto personu pārvadāšanu jāuzrāda,
cik personu, kāds daudzums bagāžas un
līdz kādai stacijai tie pārvadājami.

Lēmumus, vai lēmumu norakstus no-
dod stacijas biļešu kasē, uzrādot perso-
nas apliecību, policijas ierēdnis, kura
pavadībā pārvadā apcietinātās personas.

Uz šo dokumentu pamata biļešu kase
izsniedz priekš visiem uz zināmu staciju
pārvadājamiem apcietinātiem un viņu
pavadoņiem vienu biļeti braukšanai III.
klasē uz kredita. Ja apcietinātiem ir ari
bagāža, tad biļešu kase minētos doka-
mentos atzīmē izdotās biļetes numuru
un laiku un tad nodod bagāžas kasei,
kura izraksta bagāžas kvīti, atzīmējot
dokumentos bagāžas kvitēs numuru.

8. §.

Pieteikumi Lit. A nododami biļešu
kasēs, bet ja braucējam ir ari bagāža,
tad biļešu kasieris pieteikumi nesūta
bagāžas kasei — bagāžas kvitēs izrak-
stīšanai. Uz šo pieteikumu pamata
attiecīgas staciju kases izraksta spe-
ciālas braukšanas biļetes uz kredita un,
ja pasažierim ir ari bagtža, izdod pa-
rastās bagāžas kvitēs, uzrādot, kā bi-
ļetēs, tā ari bagāžas kvitēs izdevējas
iestādes, vai amata personas nosaukumu,
pieteikumu numuru un izdošanas laiku,
nobraukšanas un gala stacijas nosau-
kumus, vagonu klasi, braucēju skaitu,
bagāžas sūtījumu vietu skaitu un tiešo
svaru, neaprēķinot un uzrādot minētās
biļetēs un kvitēs vešanas maksu.

Pieteikumus Lit. A., vai 1. § minētos
lēmumus iesūta dzelzsceļu virsvaldes
finansu direkcijai pie attiecīgiem norē-
ķiniem — biļešu kase, ja pasažieris
brauc bez bagāžas — bagāžas kase, ja
tam būtu ari b?gaža. Pēdējā gadijumā
biļešu kase savos norēķinos pie attie-
cīgas pozicijas taisa atzīmi: .pie-
teikums vai lēmums JVš . . . . pie ba-
gāžas kases norēķina*.

9. §•
Pret pieteikumiem Lit. A vai 1. § mi-

nētiem lēmumiem dzelzsceļu kasēs iz-
dodamās braukšanas biļetes izrakstāmas
uz reizi trijos eksemplāros, ieliekot starp
lapām kopējamo papiri. Pirmā lapa —

Valsts tipogrāfijā, pili, ir dabūjami
saskaņa ar .Valdības Vēstnesi" š. ģ. 3. oktobri izsludināto instrukciju par būv-
koku izsniegšanu no valsts un komunalmežiem sekošas blankas:

1. Protokoli;
2. Parāda ZĪmeS (pēc paraugiem 1—3);
3. Alfabētisks saraksts.

ggluB pai .ValdībasVēstnesi* sākot no 1. janvāra;

Saņemot ekspedīcijā:

jgļ ! mēnesi 75 rbļ. — kap.

piesūtot mājā un pa pastu:

M 1 mēnesi . 90 rbj. — kap.
c« atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā ^
3 . 25 .

fļ, atkalpārdevējiem 3 . 75 .

Latvijas valdības j^g oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot Jfj&fe MŠ^dšb svētdienas

un
svētku dienas

Redakcija: ^^^gMBBi&^^
Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N» 2. Tel,N5?9-89 *S£Pgui Ī§SP* RigS, pili Jft 1. Tel.Ns9-57
Runas stundas ao 11—12 W**^H*^» Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgam rindiņām .... 180 rb|. — kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm nn amata per-
sonām, par katru viensiejīgu
rindiņu 8 , — .

c) privātiem par katru viensiejīgu
rindiņu 10 . — ,



pasaknis, paliek nosūtīšanas stacijā.
Otru lapu — biļeti izsniedz pieteikuma
iesniedzējam kā braukšanas dokumentu;
biļete ceļa galā vilcienā no braucēja nav
atprasāma, bet vieš to nodod savai
priekšniecībai. Trešo lapu — biļetes
talonu stacija nosūta dzelzsceļu virs-
valdes finansu direkcijai pie attiecīga
norēķina.

10. §.
Pieteikumi Lit. C jāuzrāda stacijas

preču sūtījumu kasei, kura uz viņu
pamata sastāda visus komercsūtījumiem
paredzētos preču pārvadāšanas doku-
mentus, pieliekot pieteikumu pie šiem
dokumentiem.

Piezīme: Preču zīmes sastāda pie-
teikuma iesniedzējs un viņu blaņķetes
sūtījumu pieteicējiem izsniedz sta-
cijas bez tūlītējas samaksas. Dzelzs-
ceļš maksa no šīm blanķetēm iekasē
no iekšlietu ministrijas 17. § minētā
kārtībā.

11. §?
Visi iekšlietu ministrijas sūtījumi (ar

vai bez pavadoņiem) jāadresē „uz vārdu"
noteiktai iestādei vai amata personai.
Pie šo mantu nosūtīšanas ar pietei-
kumiem Lit. C. stacijās sastādāmos
preču dokumentos sīki jāuzrāda pietei-
kumu izdevēja un sūtījumu saņēmēja
vārdi un adreses. Mantām, kuras pār-
vadājamas uz šo noteikumu pamata, nav
atļauts uzlikt pēcmaksu.

vi.§.

Kā biļetetes, tā ari preču dokumenti
sastādami par tiešo, nosūtamo personu
skaitu un mantu daudzumu un svaru
neatkarīgi no tam, ja arī pieteikumos
būtu uzrādīts lielāks personu skaits, vai
preču daudzums un svars.

13. §.
Ja bagāža vai mantas nododamas no-

sūtīšanai lielākā daudzumā un svarā, kā
uzrādīts pieteikumos Lit. A. un C, tad
par virssvaru vešanas maksa un visi citi
nodokļi aprēķināmi pilnā apmērā pēc
komercsūtījumu noteikumiem, un dzelzs-
ceļiem pienākošās sumas jāsamaksā
dzelzsceļu staciju kasēs pie bagāžas un
preču nosūtīšanas vai preču saņemšanas.

14. §.
Pieteikuma Lit, C padevējaro, pēc

mantu ielādēšanas un ļaužu ievietošanas
vagonos, izsniedz attiecīgu preču zīmes
dublikātu. Gala mērķa stacijās sūtījumus
izdod adresātiem vai viņu pilnvarotām
personām, pēc pienācīga personības do-
kumenta un pilnvaru uzrādīšanas, pret
parakstu uz preču pavadzīmēm.

15. §.
Par kārtīgu mantu ielādēšanu un

izlādēšanu, ja tāda notiek ar iekšlietu
ministrijas līdzekļiem, atbild pēdējā.
Par mantu bojāšanu un nozaudēšanu
dzelzsceļi atbild vispārēju noteikumu
kārtībā un apmērā.

-16. §.
Par vagonu aizturēšanu virs vispārīgos

tarifos paredzētā ielādēšanas un izlādē-
šanas laika un tāpat ari par mantu
uzglabāšanu atbild iekšlietu ministrija,
un dzelzsceļiem pienācīgas sumas atlī-
dzina pēc tarifa, šo noteikumu 17. §
paredzētā kārtībā.

17. §.
Dzelzsceļiem no iekšlietu ministrijas

pienākušos maksājumus par ļaužu un
mantu pārvadāšanu aprēķina dzelzsceļu
virsvalde pēc pastāvošiem tarifiem un par
katru mēnesi sastāda attiecīgu rēķinu,
kuru nosūta iekšlietu ministrijai. Pēdēja
viena mēneša laikā, skaitot_ no rēķina
saņemšanas dienas, iemaksā attiecīgo
sumu valsts kasē uz dzelzsceļa virsvaldes
rSUtia

Par laika neizmaksātam sumam iekš-
lietu ministrija maksā l°/o mēnesī.

Virs augšā minētām sumām par ļaužu
un mantu pārvadāšanu iekšlietu ministrija,
sākot no 1922. g. 1. aprija, vēl iemaksā
valsts kasē uz dzelzsceļu virsvaldes
rēķina katru mēnesi 13200 rbļ. norēķinu
sastādīšanas un pārbaudīšanas izdevumu
segšanai.

Šie noteikumi spēkā no 1922. g.
1. apriļa līdz 1923. g. 31. martam.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Satiksmes minists J. P a u ļ u k s.

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

Apstiprinu.
1922. g. 23 oktobri.

Satiksmes ministrs
J.P ats ļ u k s.

Rīkojums Nr. 335
1922. g. 23. oktobrī

par pagaidu noteikumu un tarifa preču
pārvadāšanai papildināšanu.

Lieku priekšā pagaidu noteikumos un
tarifā preču pārvadāšanai pa Latvijas
dzelzsceļiem ievest sekošus papildinā-
jumus:

1) 22. § pēc otrās piezīmes ierakstīt
sekoša satura piezīmi:

«Piezīme 3. Gadījumos, kad preču
nosūtītājs preču zīmē («Piezīmes"
nodalījumā) uzrādījis, ka viņš vēlās
samaksāt vešanas maksu un papildu
maksājumus pie sūtījuma nodošanas
pārvadāšanai pilnos apmēros, nosū-
tīšanas stacijai jāiekasē visi dzelzs-
ceļiem par sūtījuma pārvadāšanu
pieaākošies maksājumi. Gala stacija
aprēķina un iekasē par šādiem sū-
tījumiem tikai tos maksājumus, ku-
rus nosūtīšanas stacija nevarēja pa-
redzēt, t. i. kuri cēlušies pēc precu
zīmes dublikāta sastādīšanas."

2) 26. § pec 1. panta punkta „g)* ie-
rakstīt sekošu jaunu punktu: „_h) kad
apsardzības ministrijas iestādes sūtījuma
preču zīmē (nodalījumā «Piezīmes") te-
rakstita ar nosūtītāja parakstu apliecināta
atzīme, ka sūtījums neatkarīgi no svara
pārvadājams atsevišķā vagonā, kādos
gadījumos vešanas maksa aprēķināma
saskaņā ar 65. § piezīmi II."

Sakarā ar šo 26. § 1. panta papildi-
nājumu, jāpapildina ari 65. §, apzīmējot
ar BI" pie ša paragrāfa jau esošo piezīmi
un ierakstot sekošu jaunu piezīmi:

,P i e z ī m e II. Par tādiem apsardzī-
bas ministrijas iestāžu preču sūtīju-
miem, kurus saskaņā ar 26. § 1.
pantu, h punktu, pārvadā atsevišķos
vagonos, vešanas maksa aprēķināma
pēc pastāvoša tarifa un par patieso
svaru, tomēr ne mazāk kā par 10
tonnām pēc III. klases tarifa."

Šis rīkojums stājas spēkā no 1922. g.
1. novembra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Finansu direktors V. B a s t j a n s.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

Apstiprinu.
1922. g. 20. oktobrī.

Satiksmes ministrs
J. Paujuks.

Rīkojums Nr. 336.
1922. g. 24. oktobrī.

Jautājumos, kuri saistīti ar karaspēka
pārvadāšanu pa dzelzsceļiem, līdz ar šo
ir atļauts: a) padot bezmaksas dienesta
telegramas un b) lietot dzelzsceļu tele-
fonu sakarus bez maksas sekošiem kara
satiksmes darbiniekiem:
1)kara satiksmes daļas priekšniekam (D)
2) » . nodaļas , (DH)
3) mezglu staciju komandantam . . (DM)
4) stacijas komandantam (DS)

Sakarā ar šo attiecīgi izlabojami visi
līdz šim izdotie noteikumi un rīkojumi,
kuri minētiem kara satiksmes darbi-
niekiem dzelzsceļu telegrāfa un telefonu
lietošanu noteic uz pēcmaksu.

Galvenais direktors K. Bļod nieks.
Eksploatacijas direktors T. D u m p i s.

Rīkojums Nr. 24.
Rīgas ostas valde paziņo izpildīšanai,

ka saskaņa ar ostas obligatorisko no-
teikumu 119. §, koku osta augšpus
dzelzstiltiem, galvenās Daugavas un
Lucausalas gultnes un tāpat arī sausās
Daugavas gultne jāiztīra no plostiem
līdz 1. novembrim un no pāļiem un
bukiem līdz 15. novembrim.

Pēc 15. novembra turēt koku dārzus
upes līčos un kanālos, vai kraut viņos
kokus brīv tikai ar katrreizēju ostas
priekšnieka atļauju.

Sl rīkojuma pārkāpējus sauks pie at-
bildības. Ostas valde.

mim® Mm puzigojomL
No Krievijas cietumiem atsvabināto

Latvijas pilsoņu saraksts.
Saulīts, Pēteris Jāņa d.
Zaudēts, Miķelis Jāna d.
Malers, Jānis Jāņa d.
Klimants, Pēteris.
Laidiņš, Jānis Jēkaba d.
Menska, Jūlijs Dāvida d.
Āboliņš, Eduards Dāvida d.
Braša, Sergejs Sergeja d.
Pikiņš, Aleksandrs Miķeļa d
Villers, Mārtiņš Hermaņa d.
Ivanovs, Gerasims Pāvila d.
Krasovskijs, Jūlijs Pētera d.
Vinters, Volfgangs Jāņa d.
Vasiljevs, Benedikts Vasiiija d
Tomsons, Vladimirs Ivana d.
Heimans, Iciks Mendeļa d.
Boms, Alfonss Ulrlcha d.
Kurmiņš, Eižens Vladislava d.
Vanags, Ivans Pētera d.
Lancmacs, Nikolajs Anša d.
Ādiņš, Pēteris Atidrēja d.
Sprīdis, Jānis Jāņa d.
KoGorševskijs, Eduards Gsmsirmd
Rezovskijs, Ludviķis Pētera d.
Latišenko, Jemeljans Jēkaba d.
Bogdanovičs, Viktors Aleksandra d.
Mironovs, Vasilijs Fedora d.
Smorgonskij's, Natans Ābrama d.
Bunde, Eduards

^
Jēkaba d.

Iljasko, Heine Ādama d.
Karpiņš, Juvenals, Grigorija d
Katpiņs, Polikarps Grigorija d.
Goldbergs, Jānis Jāņa d
Kriiovs, Pimens Nikifora d.
Āpša, Vledimirs Jāņa d.
Vangers, Andrejs Jāņa d.
Neudačins, Nikolajs Aleksandra d
Feļupenko, Osips Pētera d.
Ciganovičs, Osips Antona d.
Neimans, Viadimirs-Žams Teodora d.
Locens, Staņislavs Ādama d.
Leitmans, Moisejs īzaka d.
Leitmans, Izaks Ābela d.
Saidins, Ārons Nachima d.
Rudzits,Jānis Jāņa d.
Lafers, Ābrams Movšas d.
Kits, Ābrams Simšes d.
Dagovičs, Ārons Cūkas d.
Biošteins, Mendels Josifa d.
Pelmans, Pēteris Jēkaba d.
Medinskijs, Ivans Osipa d.
Ukrainceva, Glafira Nikolaja m.
Pavlovs, Aleksandrs Michaila d.
Audars, Ivans. i
De-Burs, Juris Leo d, ar sievu.
Bratovščinskis, Anatolijs.
Baturo, Osips Michaila d
Ēveliņš, Alfrēds Jāņa d.
Eliasbergs, Jēkabs Michaila d
Gribans, Nikolajs Pētera d.
Getners, Michails Teodora d.
Graslavs, Roberts Jāņa d.
Ivanovs, Pāvels Ivana d.
Jakobsons, Hermanis.
Kalis, Francis Kriša d.
Kušenek, Emma Pētera m.
Kļaviņš, Andrejs.
Kroļikovs, Sergejs Jāņa d.
Kacs-Kagans, Geršons Smuļa d.
Kuplis, Mārcis Indriķa d.
Kronits, Aleksandrs Kriša d.
Klaviņš Vorotincevs, GeorgsAleksandra d
Meliss, Rūdolfs Kriša d.
Maze, Jurel Eduarda d.
Pokrovskij, Valerians Eriasa <L
Rubin, Movša Mendeļa d.
Rubin, Boris Makša d.
Rullē, Vasilijs Vasiiija d.
Relers, Viktors Bruno d.
Savdon, Fedors Makša d.
Stančuk, Polinars Jura d.
Sku Skurbe,_ Vilis.
Struņķis, Kārlis Jēkaba d.
Šveikovskij, Vilhelms Jāņa d.
Tiltiņš, Arveds Jura d.
Voifsons, Arkādijs Alekseja d
Verpakovskij, Ksaverijs Alekseja d
Zubkov, Boris Pāvila d.
Baker, Ioan Jēkaba d.
Lācis, Kārlis Jāņa d.
Angers, Fricis Kārļa d.
Blechstein, Augusts Friča d.
Bitte, Rūdolfs Jura d.
Berze-Bērziņš, Alfrēds Jāņa d.
Engelmans, Jānis Pētera d.
Ellers, Fricis Jāņa d.
Frišenbruders, Oskars Roberta d.
Gulbis, J. ar sievuun 3 bērniem
Hinkels, Arturs Fridricha d.
Heftingers, Emils Maksimiliana d.Hazeagegers, Indriķis Ernesta dJašin, Nikolajs Pāvila d.
Jaunzem, Evelina Mārtiņa m.Jukno-Bobrov, Benedikts Onufriia dJaunzem, Elfrida Pētera m. '
Jaunzem, Evelina Pētera m.

Kuške, Augusts Jāņa d.
Kugren?, Jānis Jāņa d.
Kans, Dāvids Marsa d.
Kacmans, Einachs Arona d.
Kačalovs, Dmitrijs Nikolaja d.
Katle-Katlāps, Eižens Anša d
Krels, Aleksandrs Herberta d.
Kadzis, Andrejs Miķeļa d.
Ļuļav, Ruvims Hirša d

^Līgotnis, Aleksandrs Jāņa d.
Klevass, Nikolajs Jura d.
Malers, Vilhelms Juliusa d.
Markuševičs, Šmuls Peresa d.
Renkins, Aleksandrs Aleksandra d
Rubanenko, Rafails Borisad.
Robežnieks, Bernhards Mārtiņa d.
Skuja, Oskars Jāņa d.
Seminskijs, Vladimirs.
Skangels, Aleksejs Antona d.
Suške, Sofija Juliusa m.
Strubis, Žanis Jāņa d.
Šuberskijs, Dmitrijs Oresta d.
Štolcers, Oskars.
Šlamovičs, Ābrams Vulfa d.
Štrauchrnans, Elmārs.
Trasuns, Antons Donata d.
Vrublovskijs, Ivans Viktora d.
Vitienbergs, Ivans Jēkaba d.
Voroņeckijs, Pēteris _ Ivana d
Kukulīts, Rūdolfs Jēkaba d.
Azīt, Marta Jāņa m.
Grinbergs, Augusts-Alberts Kārļa d
Pilāts, Alfrēds Jāņa d.
Panders, Pēteris Jāņa d.
Falks, Voldemārs Mārtiņa d.
Vebersts, Roberts Jāņa d.
Kreliņš, Augusts Zamueļa d.
Griķis, Elza Georga ra.
Skubeliņš, Arsenijs Fedora d.
Balts, Ivans.
Reinbachs, Nikolajs Jēkaba d.
Richters, Jēkabs Gustava d.
Neimans, Voldemārs Dāvida d
Lācis, Ivans Romāna d.
Ozols, Jānis Mārtiņa d.
Krastiņš, Pāvils Andreja d.
Andersons, Roberts Jāņa d.
Ābols, Alfrēds Jēkaba d.
Bodnieks, Kārlis Ringolda d.
Baroniņš, Žanis Miķeļa d.
Ouža, Andrejs Jāņa d.
Gulbis, Fricis, ar sievu un dēle.
Jakovļevs, E. I.-
Kalniņš, Eduards Jāņa d.
Kažociņš, Alberts Jāņa d.
Krastiņš, Kārlis Jāņa d.
Likums, Rūdolfs Jāņa d.
Liepiņš.
Liepiņš, Jānis Jāņa d.
Legzdiņš, Osvalds Ģirta d.
Millers, Rūdolfs Kriša d.
Neilands, Voldemārs Kārļa d.
Ozoliņš, Otto Reiņa d..
Plūme, Roberts Jāņa d.
Peterons, Augusts Vilhelma d.
Rozenbergs, Vilis Jēkaba d.
Strazdiņ, Marija Jēkaba ra.
Smilga, Vilis Jāņa d.
Veide, Kārlis Matisa d.
Žigurs, Kārlis Andreja d.
Žukovakijs, Ivans Ādolfa d.
Ābols, Georgs Jāņa d.
Audars, Jānis Miķeļa d.
Januške, Voldemārs Jēkaba d.
Kadaševičs, Bens Ābrama d.
Kreiliņš, Herberts Aleksandra 4
Šrame, Augusts Kriša d.
Mūrnieks, Jūlijs Pētera d.
Kārkliņš, Ed. M. d.
Brastiņš, Jānis.
Bergmans, Vilis Dāvida d.
Katliņš, Juris Osipa d.
Krūmiņš, Jēkabs Dāvida d.
Lacis, Alfrēds Pētera d.

Krievijas ārlietu komisariāts paziņoji»
mušu sūtniecībai Maskavā, ka n°
Latvijas apmaiņai pieprasītām 358 pff"
sonam minētās 190 personas &°;
atbrīvotas. Ārlietu ministrija lūdz »*
brīvotas personas, vai to radinicM»
atsaukties un paziņot par to ārlie»
ministrijās administrativijuridiskara de-
partamentam.

3ūfnlecibas departamenti
ar šo dara zināmu visām kuģniecība*
sabiedrībām un kuģu īpašniekietBi kB"
ieved Anglijas ostās no ārzemēm dzīvlop»'»
ka Anglijā agrāk spēkā bijušais ,1910- g-
Reglaments par no ārzemēm ievedamie»
lopiem", attiecībā uz šolopuieyesa»no ārienes un izlādēšanu no kuģiern »
tādu pašu šī gada reglamentu izlabo»
un pārgrozīts.

Pēc agrāk pastāvošas kārtības Par..^ar dzīvlopiem lādēta kuģa pieflaks.;L
Anglijas ostās, šo ostu muitas vaiaļ?
paziņoja zemkopības un zvejniecības *
aistrijaf, kura tad kuģa īpašniekiem <w



ajadzīgos aizrādījumus par kuģa tīrīšanu

lv dezinficēšanu.
pēc jauniem rīkojumiem, kuri stājušies

«nekā ar šī gada 1. oktobri, par kuģa
nīšanu un dezinficēšanu jārūpējas pašiem
kuģa īpašniekiem bez sevišķa uz to
aizrādījuma.

Sīkākus paskaidrojumus šinī jautājuma
izsniedz jūrniecības departaments.

Departamenta direktors
C.Russmans.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
K. Liepiņš.

Paziņojums jūrniekiem Nr. t3.
Ainažu ostā.

Agrākās vietās ir atkal abas Ainažu
vadngunis uzstādītas. Augšēja vaduguns
u apm. 57° 52,0' N, 24° 21,7' O rāda
cietu baltu uguni. Uguns augstums par
jūras līmeni 14,66 met. Uguns augstums
pār zemes virsu_7,35 met. Uguns sare-
dzamība skaidra laika 8 juras jūdzes.
Uguns ir uz dienas zīmes augšējās malas
uzstādīta. Dienas zīme pastavuz koka
stabiem no vienas baltas trīsstūru koka
lapeles, ar asgali uz leju.

Apakšējā vaduguns uz apm. 57°, 52,2'
N, 24° 21,3' O radapetu baltu uguni.
Uguns augstums par juras līmeni 7,30 met.
Uguns augstums pār zemes virsu 6,60 met.
Uguns saredzamība skaidra laikā 8 jūras
jūdzes. Uguns ir tāpat uz dienas zīmes
augšējās malas uzstādīta. Dienas zīme
pastāv no vienas baltas trīsstūru koka
lapeles ar asgali uz augšu.

Uguni ved linijā pareizi rādošs 123,5°—
303,5°.

Jūrniecības departamenta
direktors A. L o n f e 1d s.

Hidrogrāfiskās daļas
priekšnieks K. Purns.

iecelšanas.
Rīkojums J* 105.
1922. ģ. 16. oktobrī.

! ::§
|'1) Ieceļu techniskas daļas vadītajā vietas izpil-

?dītāju Jāni Jagaru par minētās daļas vadītāju,
uzliekot viņam par pienākumu izpildīt arī vice-

? direktora pienākumus ar algu pēc piektās amata
kategorijas, skaitot no 1922. g. 16. septembra.

2) Ieceļu mežsaimniecības daļas vadītāja vietas
izpildītāju Kārli Freimani par minētās daļas
vadītāju ar aļģu pec sestās amata kategorijas,
kaitot no 1922. g. 16. septembra.

3) Ieceļu mežierīcības daļas vadītajā vietas
izpildītāju Jāni Ozolu par minētās daļas vadītāju,
ar algu pēc sastās amata kategorijas, skaitot no
1922. g. 16. septembra.

Zemkopības ministrs A. Kalniņš.
'Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*
Rīkojums Ks 108.
1922. g. 16. oktobri.

1. g.
Atlaižu no amata Popes virsmežziņa vietas izpil-

dītāju Robertu Strauchmani uz_ civildienesta
likuma 36. panta pamata par nespēju un valstij
"«dējumus atnesošu rīcību, skaitot no 1922. g.
15. oktobra.

2. §.
Ieceļu, ieskaitu valsts civildienestā un apstiprinu

amatā pieņemto uz brīva līguma pamata vecākā
mežu taksatora vietas izpildītāju Jukumu Muce-
nieku par otrās šķiras virsmežzini Popes virs-
mežniecībā ar algu pēc IX. amata kategorijas,
skaitot no 1922. g. 16. oktobja.

Zemkopības ministrs A. Kalniņš.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*
Rīkojums J* 111.
1922. g. 18. oktobrī.

Izslēgt no sarakstiem Jāni Anochinu kā attei-
cošos pieņemt iecirkņa mežziņa amatu Lugažu
«amežniecibā.

Zemkopības ministrs A. Kalniņš.
Mežu departamenta direktora vietas

izpildītājs Robežnieks.
*

Rīkojums N» 113.
1922. g 16. oktobrī.

Ieceļu vecākā mežu inspektora vietas izpildītāju
«kabu D a m b e r g u par pirmās šķiras virsmežzini
itttri ņu virsmežniecībā ar algu pēc astotās amata
«alegorijas, skaitot no 1922. g. 1. novembra.

Zemkopības ministrs A. Kalniņš.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

*
Rīkojums ffe 153.

1922. g. 20. oktobri.
,'^e'u par Domopoles divgadu lauksaimniecības

io r\ pirzini un speciālo priekšmetu pasniedzēju
int DomoPo1es lauksaimniecības biedrības .Nā-
kotne" priekšā stādīto agronomu Leontini Ernesta
"*? draudum no š. g. 15. oktobra.

Zemkopibas ministra biedrs H. Celmiņš.
Lauksaimniecības departamenta direktora

palīgs J. B r i t c i s.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
*

Rīkojums *& 154.
1922. g. 20 oktobrī.

iesBH-rā " Mumn par lauksaimniecības mācibas
hi*A vm a,lauj« Bomopoles lauksaimniecības

"*"*»' .Nākotne" ierīkot Domopolē, Ludzas

apriņķi divgadu lauksaimniecības skolu, skaitot nos. g. 15. oktobra.
Zemkopibas ministra biedrs H. Celmiņš.

Lauksaimniecības departamenta direktora
palīgs J. Britcis.

Lauksaimniecības izglītības nozares
pārzinis K. Munkevics.

*
Rīkojums J* 155.

1922. g. 20. oktobrī.
Ieceļu par Tirzas lauksaimniecības skolas pārziņa

palīgu un speciālo priekšmetu pasniedzēju no
Tirzas-Velienas lauksaimniecības biedrības priekšā
stādīto Priekuļu lauksaimniecības skolu beigušo
Jāni Kārļa d. Ozoliņu, skaitot no š. g. 10.oktobra.

Zemkopības ministra biedrs H. Celmiņš.
Lauksaimniecības departamenta direktors

V. Skubiņš.
Lauksaimniecības Izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.

Rīkojums J* 157.
1922. g. 21. oktobri.

Atsvabinu agronomu Mārtiņu Bērziņu no
Burtnieku divgadu lauksaimniecības skolas vadītāja
pienākumiem uz paša lūgumu, skaitot no iecel-
šanas dienas š. g 15. jūlija.

Zemkopības ministra biedrs H. Celmiņš.
Lauksaimniecības departamenta direktora

palīgs J. Britcis.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
*

Rīkojums J* 158.
1922. g. 21. oktobri.

Ieceļu par Burtnieku divgadu lauksaimniecības
skolas pārzini un speciālo priekšmetu pasniedzēju
no Latvijas lauksaimnieku darbinieku biedrības
priekša stādīto agronomu Oļģertu Lukstiņu,
skaitot no š. g. 1. oktobra.

Zemkopības ministra biedrs H. Celmiņš.
Lauksaimniecības departamenta direktora

palīgs J. Britcis.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
*

Rīkojums M> 159.
1922. g 21. oktobri.

IeceļuLeonhardu Kalniņu par lauksaimniecības
departamenta vecāko lauksaimniecības techniķi
piensaimniecība, skaitot no š. g. 21. oktobra.

Pamats: Lauksaimniecības departamenta darbi-
nieku pieņemšanas komisijas š. g. 19. oktobra
lēmums.
Zemkopības ministra biedrs H. Celmiņš.
Lauksaimniecības departamenta direktora

paligs J. Britcis.
*

Rezolūcija.
Pieņemu būvinženieri Rudoliu Brenci par

vecākā inženiera pagaidu vietas izpildītāju, pie-
mērojot algu VII. kategorijai, skaitot .no š. g.
20. oktobra.

Rīgā, 1922. g. 25. oktobri.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

. Būvvaldes priekšnieks, inženieris E. Kolpaks.

Jaunās valstis.
Igaunija.

Valsts budžets 1923, gadam.
Izdevumi.

1. Kārtējie izdevumi:
A. Augstākā likumdevēja Igaunijas

un izpildu vara: markas.
Riigikogu _. 47,264,800
Valsts vecākais un valsts

kancleja 23,437,300
B. Valsts kontrole . , . 34,360,500
C. Valstscentrālas iestādes:
Finansu ministrija:
a) aizdevumi. 419,690,800
b) valsts pa-

rādu °/o°/o^
352,948,900 772)639)700

Tirdzniecības un rūpnie-
cības ministrija . . . 19,802,700

Izglītības ministrija. , . 451,968,300
Tieslietu ministrija . . . 265,747,300
Iekšlietu ministrija . . . 264,546,700
Kara ministrija , . . . 1,319,517,000
Zemkopības ministrijas . 272,374,200
Satiksmes ministrija . . 1,274,845,000
Ārlietu ministrija . . . 105,739,400
Darba ministrija . . . . 139,688,100

Kopā kārtējo izdevumu 4,991.,000

2. Ārkārtējie izdevumi.
A. Valsts centrālās iestādes:
Valsts vecākais un valsts

kancleja 10,376,500
Finansu ministrija . . . 161,000,000
Tirdzniecības un rūpnie-

čības ministrijas . . . 1,250,000
Izglītības ministrija . . . 11,849,000
Iekšlietu ministrija . . . 10,244,600
Kara ministrija .... 300,279,100
Zemkopības ministrija . . 26.,500
Satiksmes ministrija . . ™>™ iAnn
Darba ministrija .... 7,021,400
B Operācijas fondi:
Finansu ministrija . . . 235,000,000
Tirdzniecības un rupme- ,_f>nn

cibas ministrijas . . . 32,000,000
Zemkopības ministrija . . 135,000,000

Kopā ārkārtējo izdevumu 1,188,593,000
Kopā valsts izdevumi 6,180,524.000

Ienākumi.
1. Kārtējie ienākumi:

A. Tieši nodokļi . . . 568,575,000
B. Zīmogu un patentu no-

dokļi 238,361,000
C. Dažādi ienākumi . . 289,850,000
D. Netieši nodokļi:

§ 11. Muita .... 891,600,000
§ 12. Akcize .... 198,270,000
§ 13._ Spirta monopols 991.550,000

E. Ienākumi no valsts uz-
ņēmumiem:

§ 14. Zemes, ēkas un
meži .... 575,974.300

§ 15. Dzelzsceļi. . . 908,600,000
§ 16. Ostas, noliktavas 144,500,000
§ 17. Pasts,telegrāfs un

telefons. . . . 239,200,000
§ 18. Banka un citi . 187,544,800
Kopā kārtējo ienākumu 5,233,425.100

2. Ārkārtējie ienākumi:
§ 1. Operāciju fondu at-

maksāšana. , . . 365,000.000
§ 2. Kredita operācijas . 582098,900

Kopi ārkārtējo ienākumu 947 098,900
Kopā valsts ienākumu . 6,180.524,000

Polija.
Polijas tirdzniecība ar Latviju.

Varšavā no Austrumu telegrāfa aģen-
tūras ikdienas izdodamā biļetenā tiek
runāts par tirdzniecības iespējamību starp
Poliju un Latviju. Latvijā jau iespiedu-
šies vācieši, bet ir paspējuši iegūt tikai
ķimisko tirgu. No poļu ražojumiem var
rēķināt uz pieprasījumiem no Latvijas
puses manufaktūra, galantērijas, tā sau-
camās baltās preces, apiņi, cements,
metāla ražojumi, darva u. t. t. Neskato-
ties uz stipro Vācijas konkurenci, kuras
rīcībā atrodas lieli naudas līdzekļi, daudzas
poļu preces, pateicoties savām īpašībām
un lētumam varot, — runājot biļetena
vārdiem — iegūt tirgu Latvijā.

(Polijas preses birojs).

TlnbfllecDa un tupntecifiū.
Kursi.

Rīgaa birze, 1922. gada 26. oktobri.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dokus 254.00 — 260.00
Angļu mārciņa 1135—1155
Francijas franka 17.75— 18.25
Itālijas lira 10.00—10.50
Beļģijas franks 16.50 — 17.00
Šveices franka 46.50 — 47.50
Zviedrijas krona ..... 68.50 — 69.50
Norvēģijas krona 4550 — 4650
Dānijas krona ...... 51.25 — 52.25
Čechoslovaku krona .... 8.27 — 8.37
Holandes guldenis .... 100.00 — 101 50
Vācijas marka ....... —5/a -fļ
Somijas marka 6.10 — 6.20
Igaunijas marka 0.73 — 0.76
Polijas marka 3
Padomes rbj, ...... —
10 Krieva zelta rbj 1200.00
Zelts (Londonā) pat 1 tsnd tīra

zelta —
Kiievljassudraba {JjJ, ^ ; ; gļjj}

p«
1 ttt.

5°/o neatkar, eizņēm. ... 109—105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedi.

ķīlu zīmea 975
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīla atnes .... —2500
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīla zīmes. .... —5000
Rīgas biržas komitejas kotadjas komisijai

priekšsēdētājs A. Kacena.
Zvēr. biržas mākleris P. Rupnera.

Elgas ostē Ienākuši kuģL
21. oktobrī.

Viesturs, latviešu tvaikonis, 728,17 reģ. ton. brutto.
no Pēterpils ar balastu.

22. oktobri.
Risina, igauņa tvaikonis, 470 reģ. ton. brutto, no

Pērnavas ar zirgiem.
Cari, dāņu motorkuģis, 132 reģ. ton. brutto, »0

Harbelles ar krama akmeņiem.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. bratto,

atgriezies no juras vētras deļ.
Prima, vācu tvaikonis, 8S5 reģ. ton. bratto, no

Stolpmindes ar balastu.
Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. ton. bratto, ne

Kuivižiem tukšā.
Kingisep, krievu tvaikonis, 317 reģ. ton. brutto.

no Pēterpils.
23. oktobri.

Ostsee, vācu tvaikonis, 815,06 reģ. ton. bratto, no
Stetinas ar gabalu precēm.

24. oktobrī.
Electra, vācu tvaikonis 1261 reģ.ton.bratto,no Masnezundas tukša.
Krāsnij Pachar, krievu tvaikonis, 359 reģ. ton.

brutto, no Rēveles ar cementu.
25. oktobri.

Sēdina, vācu tvaikonis, 1087 reģ. ton.brutto,neLibekas ar gabalu precēm.
Truženik Morja, krievu tvaikonis, 444 reģ. ton.

brutto, no Pēterpils.
Rilejev, krievu tvaikonis, 485,25 reģ. ton. brette,

no Dancigas ar gabalu precēm.

No Risas ostas Izgājuši kuģi.
21. oktobri.

Sekstant. norvēģu tvaikonis, 1626 reģ. ton.brutto,
uz Birkenhedu ar kokiem.

Regina, vācu tvaikonis, 1303 reģ. ton. bratto, ttz
Stetini ar balastu.

Ossae, vācu tvaikonis, 2793 reģ. ton. bratto, ttz
Pēterpili ar balastu.

Minos, vācu tvaikonis, 718 reģ. ton. bratto, nz
Hamburgu ar gabalu precēm.

22. oktobri.
Brosen, vācu tvaikonis, 1262.8 reģ. ton. bratto,

uz Rēveli ar bencīnu un petroleju.
Novo, angļu tvaikonis, 1282 reģ. ton. bratto, nz

Hulu ar zirgiem un kokiem.
23 oktobrī.

Ristna, igauņu tvaikonis, 470 reģ. ton. bratto, uz
Arensburgu tukšā.

24. oktobri.
Saceltus, vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. brutto, uz

Klaipēdu ar balastu.
25. oktobri.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. bratto, nz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Ārzemes.
Parlamenta vēlēšanas Anglija.

L i f i 1d ā, 24. oktobrī. (Radio.) No
autoritativa avota ziņo, ka dekrētu par
.tagadējā parlamenta atlaišanu izsludinās
ceturtdien.. Vēlēšanas notiks 15. no-
vembrī, jaunā parlamenta pirmā sēde
laikam 20. novembri. LTA.

Tuvie auitruml.
Londonā, 24. oktobru Laikraksti

ziņo, ka angļu valdība nomā 6 tvaikoņus
kristīgo bēgļu izvākšanai no Traķijas, jo
grieķu flote viena nespēj šo lielo darbu
veikt, kaut gan visi grieķu kuģi jau re-
kvizēti šim nolūkam. _ No Traķijas ziņo,
ka dzelzsceļš var pārvest tikai nelielu
daļu no visiem bēgļiem. Tādēļ Traķijas
rietumu daļā visi -ceļi aizsprostoti ar
milzīgām ļaužu masām. LTA.

Rīga.
Nedējas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrē]use no 1922. g. 16. līdz
22. oktobrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārsta paziņojumiem:

asi
Slimības nosaukuma ļģj^o

«s S)

Paratvphus —
Tvphus abdom Vēdera tīls . . . 7
Typhus exanth .... Izsituma tīfs . . —
Febris recurreru . . . Atgulās drudzis . —
Febris interni Purva drudzis . . —
Variola et varioiois . . Bakas —
MorbiUi Masalas .... 2
Scarlatina Šarlaks 22
Tussis convolsiva . . Garais klepus . . —
Diphtheritis Diiterits .... 4
lntlacnz&cumPūeameai&ltillueaca .... —
Cholera asiatica . . . Āzijas koliem. . —
Dvsenteria Asins sērga . . 2
Parotitis epidemjca. . Ģīmja sotukums —

(Mums) ... —
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica 1
Ervsipelas Roze —
Meningitis cerebrospinalis epidemica . . —

Māksla.
Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 26. ok-

tobrī, tautas izrādē «Kandidāts".
Piektdien, 27. oktobrī, flVindzoras
jautrās sievas". Sestdien, 28. ok-
tobrī, ,Pūt vējiņi".

Telegramas.
Latvijas telegrala aģentūras ārzemju telegrsmsa.)

Helziņforsā, 25. oktobrī. Uiea-
borgā un Vazā nolasīti plaši referāti par
Latviju. Apmeklētāju bijis tik daudz,ka
vietējās zāles nav varējušas visus uz-
ņemt. Referāti atraduši klausītājos lielu
piekrišanu. Vietējie laikraksti veltījusi
garus rakstus_Latvijai.

Maskavā, 25. oktobri. Medava-
Rennes prāvā notiesāti uz nāvi: Medavs,
Renne, rīdzinieks Kleinerts, komunists
Mežs, liepājnieki Kāni Kārlis un Edu-
ards, krievi — Sokolovs un Obrazcovs;
Krasko un Voroņenkovs notiesāti uz 10
gadiem cietumā un Karuss, Kuzņecovs,
Plociņš un Simonovs — uz 6 mēnešiem
līdz 1 gadam cietumā; 4 attaisnoti. Sprie-
dums galigs un izpildāms 48 stunda
laikā.

Redaktors: M. Arom.



raini; iiii
li iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas apakšā minētie Latvijas pilsoņi:

1) Zeltzaķls, Jēkabs Andreja d., ar
sievu Edu Friča m, dzim. Bžrdiņ,
dzīv. Talsu apr., Dzirciema pag.,
kuri veļas saukties uzv. .Zeltiņš"

2) Zaldāts ^ Peters Jukuma d., dzīv.
Rīga, Āgenskalna, m. Nometņu
ielā Ns 22/24, dz. 10, kurš vēlas
saukties uzi'. ..Zeltiņš'.

3) Nabags, Arturs Anša d. un brālis
Paitiis Anša -d., dzīv. Jelgavas apr.
Elejas pag, Kājeļu mājās, kuji
veļas saukties uzv. ,,Straume".

4) Inkul, Ma ra Mārča m. (atraitne),
dzira. Apsit, dzīvoļ. Valmieras apr.,
Vaidavas pag., Nebraukšu mājās,
kura veļas saukties uzv. „Apslte".

5) 3urasteters. Krists Pētera d., ar
stevu Serafimu Teodora m., dzim.
Čaplinska, dzīv. Ventspilī, Čikstiņ
ciemā, Stendes ielā N° 7, ku[i vē-
las saukties uzv. .ZSlits".

6) Runge, Emars Mārtiņa d. ar dēlu
Frici un meitu Sofiju Dzēli,, dzīvoj.
Ventspils apr., Dundagas pagastā,
Jaunbudenos, kuji veļas saukties
uzv. „Rass".

7) Krute, alias Krutmanis, Kārlis, dz.
Ventspils apr., Sarkanmuižas pag.,
Krievlaukos, Mieze mājās kurš vē-
las saukties uzv. .Miezis" un

8) Eva, Alīde J?ņa m, (atraitne) dz.
Bv»rg, dzīvoj. Rīga, Stabu ielāNs 88,
dz. 19, kufa vēlas saukties uzv.
,.Evald".

VafbŠtēj' iebildumi pret pievesto
lūgumu Ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no ša
sludinājuma dienas skaitot; pretēja
gadījumā pēc sacītā termiņa notecēša-
nas lūgumi tiks izpildīti. J*6 40223/V.

Rīgā, 21.oktobrī 1922. g.
Iekšlietu ministrijas administratīvā

departamenta vice-direktors
A. Z i e pn i e k s.

Nodaļas vadītājs J. S i 1 b r i e d i s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja
atklātā tiesas sēdē 17. oktobrī 1922. g.
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas n o-
lem a:

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
2550 rbj., apstiprinātu 23. aug. 1912. g.
ar M« 646, uz atdalīto no Vasilisas
muižas, Valkas apr., zemnieku māju ,Ver.-
Piskop N° 9', zemes grām. reģ. >fe 3426,
izdotu grafam Teodoram Bergam par
labu; 2) izdot valsts zemes bankai, pec
viena lata kanc. aktu nodevu samaksas,
šī lēmuma norakstu iesniegšanai Cesu-
Valkas zemes grām. nodaļai dēļ hipo-
tekariska parāda dzēšanas zemes grā-
matās : 3) šo lēmumu publicēt civ. proc.
lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 19. oktobri 1922. g. N» 1962
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekeetars A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. ci vil nodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pecl. janvāra
1922. g. Priekules pag., mir. Pētera Dāvā
d. Klsgala ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un t. t, pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atels kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 24. oktobtī 1922. g. Ns 2385

Priekšsēdētāja v. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Tiesu slgļuājuini.
Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1920. g. 18. marta li-
kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
nn civ. proc. lik. 2060. un 2062. _ p. p.,
ievērojot Jāņa Jāņa d. Ramana iugumu
un savu lēmumu 1922. g. 17. oktobrī
paziņo, ka lūdzējs Jānis Ramans parādu
uz obligācijām par 30,000 r. apstip-
rinātas 1913. g. 31. jūlijā zem Nš 2108,
nn par 70,000 r. apstiprinātas 1913. g.
9. septembrī zem M 2478, uz nekustama
īpašuma atrodošos Rīgā, 2. hip. iec.
zem zemes grāmatu reģ. N° 970, izd.
no Stellas Čečot par labu Heinricham
Kārļa d. i. Sengbušam, — ir samaksājis,
bet šis augšā min. obligācijas nevar tikt
izsniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gā-
jušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīt, obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstn.*, un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīcinātām un

lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 18 oktobrī 1922. g. J* 2513
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Ka Īve.

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 17. oktobrī 1922. g.
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekariska parāda dzēšanas, no-
lēma:

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
3600 rbļ, apstiprinātu 10. jūnijā 1913. g.
ar N° 483, uz atdalīto no Vasilisas muižas,
Valkas apr., zemnieku māju .Gulbeni
Jft 15", zemes gr«m. reģ. N? 3552,
izdotu grafam Teodoiam Bergam par
labu; 2) izdot valsts zemes bankai, pēc
viena lata kanclejas ak'u nedevu sa-
maksas, šī lēmuma norakstu iesniegšanai
Cēsu-Vaikfis zemes grāmatu nodaļai,
dēļ hipotekariska parāda dsēšanas zemes
grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 21. oktobrī 1922. g Ns 1972
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā tesas sēdē 17. oktobrī 1922. g.
izkl usija valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko pirādu dzēšanas, n o-
1 ēma:

1) a*zīt par iznīcināta obligāciju par
2400 rbļ., apstiprinātu 23. aug. 1912. g.
ar J* 638, uz atdalīto no Vasilisas muižas,
Valkas apr, zemnieku māju .Pokuli
Ks 2", zemes grāmatu reģ. N? 3422,
izdotu grafam Teodoram Bergam par
labu; 2) izdot valsts zemes bankai, pēc
viena lata kanclejas aktu nodevas sa-
maksas, šī lēmuma norakstu iesniegšanai
Cēsu-Valkas zemes grāmatu nodaļā, dēļ
hipotēka iska parāda dzēšanas zemes
grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 2086. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 21. oktobri 1922. g. M» 1965.
Priekšsēd. v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Nr. 5450, un studiju grāmatiņa
zem ta paša numura, uz Annas Rlemer
vārda pazaudētus un ar šo tiek izsludi-
nātas par nederīgām.

r

^igas apgabali 3, civilnodaļa,
uz civ. ties. lik, 2011., 2015. un 2019,
p p. pamata paziņo, ka pēc 20. aug.
1915. g. Pēterpilī mir. Susmaņa Ābrama
d. Atlas ir atklāts manto)., un «saic, *xm
ir va,so mantoj., vai sakarā ai to tiesībai!ka
mantiniekiem, legatarijiem, Hdeikomisa-
rijiem, kreditor. sn 1.1., pieteikt šis tie-
sības min. tiesai sešu mēneša teikā,
skaitot no ši sladināj. lesplei dienas
,VaW. Vēstn.'.

Ja minētās _ personas savas Hesibss
isgla uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
tfsras atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 24. oktobrī 1922. g. J* 1983.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Sīgas apsaāailta 2. iet. tiesu Ptlstavs
Kārlis K r e bs paziņo, ka 3. no-
vembri š. g.. pulksten 10 rJta, ^ Rīgā,
Aleksandra iela N? 33, dz. 41, pārdos
mir. Ercharda ŠUtca un Evgenijas
Lvlckalas kustamu mantu, _ sastāvošu
no mēbelēm, drēbēm un dažādām saim-
niecības piederumiem, novērtētu par
194,778 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs K r e bs.

Elgas apgabaltiesas 2. iec. liesu nīstais
Kārlis Krebs paziņo, ka 30. okto-
bri 1922. g., pulksten 10 rīta, Rīgā,
Terbatas iela }* 4P dz. 25, p ā r d o_s
Halma Kllssa kustamo mantu, sastā-
vošu no drēbēm un traukiem un novēr-
tētu par 15.790 rbļ.

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

Tiesu pristavs Krebs.

Sīgas apgabaltiesas 5. iet. tiešo pilnais
paziņo, ka 30. oktobri š. g„ pulk-
sten 9 rīta, Rīgā, Matisa iela Ns 40,
dz. 16, pārdos Artura Griinberga
kustamo mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas, novērtētu par 17,000 rtļ.

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

Rīgā, 2. oktobri 1922. g.

Tiesas pristavs E. S m e i 1s.

Daugavpils apriņķa 6. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar kritu. prec. lik. 59tn
846.-852. p. p. un savu š. g. 22 aug.
lēmumu, meklē uz sod. lik. 181. p.
apvainoto Ignatiju Jedvigas d. Luņu,
27 g. vecu, kufš 1921. g. novembra mēn.
dzīv. Daugavpils apr., Ušvaldes pag.,
Krcpišku sadžā

^
Tuvākas pazīmes trūkst.

Visām iestēdēm un, personām, kūjām ir
zināma minētā L u ņ a atrašanās
Vieta, jāpaziņo miertiesnesim Krāslavā.

Krāsavā, 24. okt. 1922. g. J* 2779.
Mieitiesnesis Āboliņš.

īlsšo ieietie feļtrtunti
dažādu malsājunsu piedzinējs paziņo,
ka 1922. g. 9.novembri, pulksten 3 diena,
Liepājā, Vakzāles ielā Ws 43, pārdos
vairāksolīšanā Hermaņa SrGrta
kustamo mantu, novērtētu par 30.000 rbļ.
uņ sastāvošu no dažādām mēbelēm,
deļ viņa 1921. g. °/o peļņas, ienākuma
un traktiera apgrozījuma nodokļa
segšanas.

Liepājā, 24. oktobrī 1922. g.
Piedzinējs (paraksts).

lielo iflokļa iepattatfa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1922. g. 8. novembri, pulksten 3
diena, Liepājā, Vakzāles ielā J* 43,
pārdos vairāksolīšanā Brūna
Meiera kustamu mantu, novērtētu par
20.000 rbļ. un sastāvošu no dažādām
mēbelēm, dēļ 1921. g. pilsētas apgro-
zījuma nodokļa segšanas.

Liepājā, 24. oktobrī 1922. g.
Piedzinējs (paraksts).

ii

Rēzeknes Knrant. pārzinis
izdos mutiskos

torgos
rudzu maizes, baltmaizes
un svaigas liellopu gafas

piegādāšanu
karantīnas vajadzībām laika ro 1. no-
vembra 1922. g. līdz 1. februārim

1923. g. 2
Personas un organizācijas, kufas vēlē-

tos minētas piegādāšanas uzņemties, var
piedalīties torgos mutiski un rakstiski,
iesniedzot rakstiskus piedāvājumus slēg-
tās aploksnes, samaksātus ar 80 zelta
santīmu zīmognodokli, līdz mutisku
torgu sākumam.

Torgi notiks Rēzeknes bēgļu karantīn.
pārziņa kancleja 30. oktobrī 1922. g„
pulksten 12 no rīta, pirmie par maizes
un baltmaizes un otrie par liellopu
gaļas piegādāšanu.

Tuvāki noteikumi ieskatāmi Rēzeknes
bēgļu karantinas pārziņa kanciejā parastā
darba laikā, pie saimniecības vadītāja.

Rēzeknē, 23. oktobrī 1922. g.X» 10629.
Karantīnas pārz. vietā: K. Zusters.

Darbvedis A Bērziņš.
Ārlietu mlnlstrl .as ārzemju pasu

noda|a izsludina par nederīgu
Paula Roļkovska Latvijas ārzemes
pasi 1* 2054, izdotu ār!ietu ministrijas
ārzemju pasu nodaļa 21 aprīlī 1921. g

! kupj viņš nozaudējis Polijā.

Iespiests valsts tipogrāfijā.

īieso «oilelļiilepartaiaia
7^novimhii.Piedzinējs P?' kaf. novembri 1. g., pulkst 3 £, 'L'epaja, Lāču ietā £ 27, oārdn,vairāksolīšanā Izraeļ Bkustamu mantu, novērtētu par 15500rbf
dēļ viņag21 "° cf,

aŽād
f «»

segšanas.
2L g" /0 pek as "^ļa

Liepājā, 24. oktobrī 1922. g.
Piedzinējs (paraksts).

Mežu departaments
Rīgā, Todlebena bulv. Nr. 6,

mežu departamenta telpās, iznomās medību biedrībām 28. no-
vembrī 1922. gadā

vairāksolīšanā
medību tiesības golsts mežos, sekošās oīrsmežnlecibBs:
—'?'? ???? "*? -..- . ' ' " ? - M .- W Cd?§ s 'ii- Ig Sjļ

pec Virsmežniecības nosaukums N § g 1 *Ķ|j «ģ»iS
kārtas

^
S j|- |g g-|

1. Engures 5 5634 14,000 rbļ.
2. Baldones 5 5135 5,000 .
3. Iecavas (Zālītes m.) 3 4076 5,000 .
4. Nīcas, Gaviezes, Zustas un Tenekama _ _

novados 6 3055,35 4,000 .
5. Bornes, Kalkūnes un Laukkesa rrr. . . 6 300 450 ,
6. Vircavas, V. mežz. iecirkni 5 4042 7,000 .
7. Raņķu I. torgu vienība ....... 6 1218,14 2,440 .

. II. , , 6 1971,96 3,958 .
* m 6 4721,78 9,500 .
. IV. . , ....... 6 764,75 1,150 .
, V. . . 6 2477,78 3,720 ,

8. Bebrenes 6 9433 5,000 ,
9. Daugavpils, Seljonas - Pučas un Maļino-

vasm. . • & 3700 1,500 .
10. Ruskolovas 6 19625 5,000 .
11. Cesvaines I. torgu vienība 3 1300 3,300 ,

II. „ 3 3600 5,400 .
III 3 1600 4,000 ,

12. Skulberģu 3 10545 12,300 .

13. Smiltenes I. torgu vienībā
Palsmanas novadā ..... 6 5864,54 10,000 .

Smiltenes II. torgu vienībā

Pils-Raunas novadā 6 5462,50 12,000 ,
14. Burtnieku 6 8767,31 18,000 ,
15. Ropažu 6 7208 15,000 .
16. Gulbenes 6 5650 7,000 ,
17. Saukas 6 7800,45 7,000 ,
18. Engures (pie Oktes muižas) . . . 3 856 2,140 ,

Torgi sāksies pulksten 12 dienā un notiks mutiski un slēgtām aploksnēm.
Personām, kuras vēlas piedalīties mutiskā solīšanā, jāiemaksā torgu komi-

sijā līdz torgu sākumam drošības nauda 10/o no nosolsmo vienību gada nomas.
Nosolītajam pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina, neatstājot torgu telpas,
līdz 10°/o no solītās sumas. Slēgtās aploksnes iesniedzamas mežu departamentam
līdz mutiko torgu sākumam ar nzraks'u: Uz medibu torglem 28. novembri
1922. g.". Piedāvājumi slēgtās aploksnes jāapliek ar 40 santīmu zīmognodokli un
jānodrošina ar drošības naudas iemaksu 10°/o apmērā no piedāvātās sumas.

Pēctorgi nenotiks.
Tuvākas ziņas mežu departamenta mežsaimniecības daļā.

Mežu departaments.

Talsu apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī Kandavā

paziņo, ka viņa rīcībā atrodas

sirgs,
13 s>. v., brūns, mazu _ zīmīti perē, se-
dulkas vieta zīme, abām pakaļas kājām
gaiši nagi, 2 arš. augsts un vidzemnieku
parauga dzelzsasu vāģi ar dēļu kurvi.
Kam tāds zirgs un vāģi būtu zuduši
var pieteikties viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
pienesot vajadzīgos pierādījumus.

Kandavā, 24. oktobrī 1922. g.
Talsu apr. pr-ka pal. 2. iec. (paraksts).

Rīsai api^ ^aienas
^

pollcilas
iecīrHoa priekšnieks

ar so dara zināmu, ka 6. novembriS.g. pulksten 12 dienā, pie Jaunpils pa-
gasta nama, noturēs

ŪTRUPI.
i?a

ra
n??,va,rai«°ns<»n3 Pils. Annairvankel piedmso rospusku, obligato-nsko nodevu parāda segšanai

Madlienā 21. oktobri. 1921 g.
Rīgas apr. Madlienas policijas iec

priekšnieks L e g z d i ņ š

BiBi^ tiiiBĪifiāii*
Pirmdien, 30. oktobri š. 8, Pu!kst'

6 vakarā, biedrības telpās
Ārkārtīga

pilna sapulce
Dienas kārtība: Statūtu grozisuņa.

Direkcļļ!^.

Lenču pagasta
~vai<te

izsludina par nederīg ām sek°..
Latv. iekšz. pas«: uz Jāņa Pētef» «»

Rāceņa vārda, izdota no šīs pagļ»'

valdes 9. msrtā 1921. g. «i" »ļ
^un uz Emiiijas Dava m. Ķ e ? fJ ,.'

izdota no Vaidavas pag. valdes Jo- "f'
1920. g. zem N° 328. _____^-

Arlletu ministrijas anemlu P£
nodaļa izsluoina par ned .!ie8
Andreja Dimzas Latvijas a««v
pasi Ni 201, izdotu no Latvijas pr»=
stāvja Harbinā 2. junijā_ 1921- g
kuru viņš nozaudējis Polija._____^-'

Nacionālais ie^v
Ceturtdien, 26. oktobrī I. g- P' '... '
3. tautas izrādē „J£andid***S?

Piektdien, 27. oktobri, pulksten i>

„17mdz&vasjautt***
sievas".

Tirdzniecības un rūprslec. akc. sab.

„ltoinersants"

.iattin, sapulce
Rīgā, Nikolaja ielā N° 24, dz. 4,12. nov.
i. g., pulkst. 2 dienā, uz kuru lūdzam
ierasties visus akcionāra kungus.

Dienas kārtība:
1. Sapulces vadītāja un sekretāra vei",
2. Valdes ziņojums par sabiedr. stšvoMi.
3. Amata vīru vēlēšanas.
4. Obligacijaa izlaišana _ uz nekustam»

ipašumu Nikolaja iela Ns 24.
5 Dažādi jautājutrn

^ _ **!£%*

Ptizmoiums. '

Valmieras miim iimikM
sabiedrības ii

ar šo dara zināmu sabiedrības akcionāru
k. k.,_ka uz statūtu 41. § pamata un sj-
skaņa ar valdes lēnumu 20. oktobri
tek sasaukta 1922. g. 24. novembri

BW viiielāaliieiiJii
sekošo jautājumu caurskatīšanai na
izšķiršanai:
1. Iepriekšējās vispārējās sapulces izvē-

lētas komisijas ziņojums par sarun»
gaitu ar valdību.

2. Pārstrādāto, saskaņā ar satiksme»
ministrijas priekšlikumu 1922, g
26. aprilī ? zem *fe 1327, sabiedrība» ,
statūtu caurskatīšanu un jautājun»
par viņu priekšā stādīšanu valdībai
priekš apstiprināšanas.

3. Pilnvaru uzrādīšana.
4. Atiīdzības/noieikšanaveldeslocekļiem..
5. 1923. gada budžeta apstiprināšana.
6. Dažādi akcionāru priekšlikumi.
7. Triju valdes locekļu un diva kandi-

dātu izvēlēšana.
8. Triju _ revizījas komisijas locekļi»

izvēlēšana.
Sāpu ce tiks noturēta pulksten 7 vakarā

Rīgā, I. Ganību dambī Xs 7, dz. 4
(B. Bistrara), un skaitīta par likumīgi
notikušos, ja piedalīsies priekšstāvji,
kup' reprezentē ne mazāk kā pusi no
vispārējā akciju skaita, pretējā gadījumi
tiks sasaukta pSc 14 dienām

©Ira sapulce,
pilntiesīga pie katra reprezentētā akciju
skaita.

Akcijas, dokumenti par akciju piede-
rību, kā aii akcionāru pilnvaras tiki
pieņemtas saskaņā ar 44. §, līdz 1922. g-
10. novembrim, katru dienu no pulksten
4—5 vakarā, augšā uzrādītas sapulces
telpās. H*L'?l_

lāiļH
Behdii fails akciju sab mjdubdb lunr m\

uzaicina sabiedrības akcionārus u

ittf iju sopii
kura nolikta uz 24. novembri 1999valdes telpās, pulksten 6 vakarā a-h

Vilandes ielā N> 2, d* 5 *8a-
Dienas kārtība-

1) Valdes direktoru un viņu kaUta.velessnas un al '
2) tekošas lietas.

Pilna sapulce skaitās par likuam,,, l.
akcionāri vai viņu pilnvarotie , kuti '
ieradušies un reprezentē ne ' mazik v-l/ daļu no pamatkapitāla. a

Gadijumā, ja vajadzīgais skaits sVcionaru nesansktu, tad notiks

otm ārkārtēja snpoice
to pašu jautājumu apspriešanai »,
12. decembri 1*22. g., tanī pašā Vietāun laika un kura skaitās par likum™
neatkarīgi no ieradušos akcionāra Vilviņu pilnvaroto skaita sapulcē. Valda

Apriņķa n|ii inženieris Jelgavā,
pārdos 6. novembri S. g„ pulksten
12 dienā, sava kanciejā, Jelgavā, Upes
ielā N° 10, mutiskā un rakstiskā

iiMtnlBiii
(bez pēctorsiem)

dš?as LAIVAS,
kūjas atrodas pie Kalnciema: 1 liellaivu
8,95 asis gafu, 2,1 asi platu un 3,5
pēd. dziļu un 1 mazu laiviņu, apmēram
2 asis gāju. 1

Laivas apskatāmas Kalnciemā.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera

kanciejā. Piims torgu sākšanās jāie-
maksā 5000 rbļ. drošības naudas.

Citu iestsža sludina].

Ūtrupe.
Pie Kusas pag. nama, 7. novembri

i. g., pulkst. 11 dienā, pārdos

atklāta ualraksollšanā
pret tuātēju samaksu vienus dzeizsasu
vSgus, novērtētus par 500 rbļ., kuri ap-
rakstīti Kusas pag. Pēterim Kauna
dēļ valsts nodokļa piedzīšanas spaidu
kārtā.

Apskatīšana minēta diena uz vietas.

Madonā, 21. oktobrī 1922. g. 7407

Priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (paraksts).
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