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Saeima

Atklāšanas sēdē 7. novembrī.

Publikas telpas jau ilgi priekš atklā-
šanas pārpildītas, valdības ložās visi
ministri, diplomātu ložas — ārzemju
valstu priekšstāvji.

Saeimas atklāšanas sēdi atklāj, lielga-
balu šāvieniem rībot, taisni pulksten 12
Satversmes Sapulces prezidents J. Čakste
ar sekošu runu:

.Augstā sapulcei
Taisni šinī brīdī Latvijas valstī stājas

spēkā Latvijas jaunā valsts satversme.
Šī ļaunā satversme ieved Latvijā jaunu
iekārtu, viņa rada pa daļai jaunus val-
dības orgānus un ciešāki noteic tikpat
esošiem,kā ar jauniem orgāniem viņu
iankcijas. No šī brīža šī jaunā
satversme bās tas pamats, uz kura
varēs darboties valdības iestādes, un
valdības personas labāki un pilnīgāki,
nekā tas līdz šim bija iespējams. Mēs
ceresimvisi un bSsim pārliecībā, ka
šī jauna satversme mums līdzēs galīgi
nodibināt Latvijā likumību un taisnību
un līdz ar Jo tautas labklājību m
kārtību. Lai šī jaunā valsts satversme
padara Latviju laimigu un stipru?
Dievs svēti Latviju." (Nodzied valsts
taimu). „Jus, mani kungi, es ap-
sveicu šodien šinī sapulcē. Jūs esat
no tautas raidīti darīt svarīgu darbu.
Es esmu pārliecināts, ka jūs to darisiet
nesavtigi, pēc labākās apziņas, pēc
labākas pārliecības par godu un par
svētību mūsu dārgai tēvijai."
Tālāk prezidents paziņo, ka viņš pa-

gaidām tuiēsies pie Satversmes Sapulces
kārtības ruļļa un lūdz līdzšinējo Sa-
tversmes Sapulces sekretāru I v a n o v u
ieņemt vietu pie prezidija galda, līdz
kvēles Saeimas sekretāru; tāpat uzaicina
līdzšinējos balsu savāķējus izpildīt savus
pienākumus. Pēc tam ievēl trīs balsu
skaitītājus.

Tad stājas pie Saeimas priekš-
sēdētāja vēlēšanas. <

Prezidents pasiņo, ka sociāldemokrātu
«akcija kā kandidātu uz šo amatu uz-
«ada Fridrichu Vesmani. Tā
« vairāk kandidātus neuzstāda, tad
balso tik par Vesmaņa kandidatūru,
«rādās, ka aizklāti balsojot nodotas
5^ balsis par, 12 pretī, bet 14 atturē-
jusies.

Tā tad par Saeimas priekš-
sēdētaju ievēlēts Fridrichs
«esruanis , un prezidents J. Čakste
«zaicina to ieņemt vietu pie prezidijagaida, bet pats ieņem vietu deputātu

Saeimas priekšsēdētājs Fr. Ves manis,
D j er

^, vietu pie prezidija galda, griežas
P!e Saeimas ar sekošiem vārdiem:

-Augsti godātie deputātu kungi!
Ievēlot par Saeimas priekšsēdētāju

strādnieku frakcijas kandidātu, — tās
"akcijas kandidātu, kura ir mazākuma
sidī augstā namā un atrodas asa opo-z.Ķija pret oareiām aue-stā nama frak-
cijām , augstais nams devis lielu poli-
skas iecietības piemēru. Kādā mērāsis vēlamais, mūsu sarežģītos dzīves
apstākļos tik nepieciešamais virziens
ļzyeKj0Sjeg tālāk šinī augstā nama,
«aaa mēra tas atbalsosies ārpus ši
augstā nama visās mūsu dzīves no-
*a ēs, to mums rādīs nākotne. Bet
^«ms visiem jau tagad skaidrs, ka

priekš ta liela darba veikšanas, kāds
stav_ Saeimai priekša, šāds virziens ir
vairāk neka nepieciešams. Mums no
Satversmes Sapulces nāk ka manto-
jums diezgan daudz nepabeigta darba.
Mums ir jānostiprina agrārreforma, jā-
izveido politiskāsbrīvības, jāķeras pie
mušu saimnieciskās dzīves atjaunoša-
nas, jāveic visu to likumu pārveido-
šana uupiemērošana mūsu brīvvalsts
vajadzībām, kurus mēs esam pārņē-
muši no agrākās Krievijas.

Viss šis darbs prasīs lielas un no-
pietnaspūles, saskaņotību augstā namā,
lai mēs sekmīgi viņu varētu veikt.
Tagad atļaujiet man pateikties par dā-
vāto uzticību, kūja man uzliek par
pienākumu atteikties šaī augstā namā
no tiešas līdzdarbības manā frakcijā,
lai nodrošinātu Saeimas priekšsēdētāja
pienākumu izpildīšanai nepieciešamo
objektivitāti un vienādu izturēšanos
pret visām augstā nama frakcijām un
visiem viņa virzieniem."
Iekam stāties pie pārējo prezidija lo-

cekļu vēlēšanas, priekšsēdētājs uzaicina
sekretāru nolasīt apsveicinājumus, kādus
iesūtījuši: Igaunijas parlamenta prezidents
Kūka kungs, tālāk Rajonens, mūsu sūt-
niecība Parizē, Rīgas biržas komitejas
priekšsēdētājs Zebergs, Valkas apriņķa
valde, kara invalīdu kulturelā_ apvienība,
Cēsu apriņķa priekšnieks, Cēsu apriņķa
valdes priekšsēdētājs un Cēsu pilsētas
galva, Jēkabmiesta skolotāju arodbiedrības
valde, Jēkabmiesta izglītības biedrība,
Grāvīts — . Parisē, lūivkša pakir^
priekšsēdētājs, igauņu laikraksts „Waba
Maa", valsts vidus ckola Rūjiena, Jaun-
gulbenes aizsargu nodaļa, Latvijas tirgo-
tāju savienība, Latvijas kara invalidu
savienība, Valkas apriņķa priekšnieks,
Liepājas apriņķa policijas darbinieki,
apriņķa priekšnieka vietas izpildītājs
Simanovičs, Rēzeknes apriņķa priekšnieks,
Vecgulbenes apriņķa policijas darbinieki,
Vecgulbenes ebreju draudze, Daugavpils
apriņķa priekšnieks, Lielās ģildes elter-
mans Svarcs, Liepājas brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrība, aizsargu nodaļas priekš
nieks no Tukuma, Lejasciema labdarības
biedrība, Jaungulbenes dziedāšanas bie-
drība, Valkas apriņķa valde, Vecatsces
miesta domes un iedzīvotāju vārda Vec-
auces miesta valdes priekšsēdētājs, sūtnis
Igaunijā Seskis, Jaunjelgavas apriņķa
policijas darbinieki, Gulbenes mednieku
biedrība, Lubanes vidusskolas padome,
skolotāji un skolēni, Aizputes pilsē-
tas valdes un pašvaldības darbinieki,
skolas, biedri ba», savienības un pil-
soņi, Rīgas tirgotāju kameras priekš-
sēdētājs Jakšs, un tirdznieku savienība,
Liepājas pilsētas valde, Daugavpils ap-
riņķa valde, Vecgulbenes ierēdņu koope-
ratīva valde un darbinieki, Saldus pil-
sētas dome, Saldus Jcooperativs

^
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atkarība", Saldus brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība, Saldus skolotāju arodbiedrība,
Saldus naronieku biedrība. Saldus īr-
nieku biedrība, Nacionālas jaunatnes
savienības Saldus nodaļa, Ludzas apriņķa
policijas un robežpolicijas darbinieki,
Jelgavas pilsētas valde, Latvijas provinces
teātra konference, Lejas miesta dome un
valde, Vecgulbenes pasta un telegrāfa
kantora darbinieki, Jūrmalas pilsēta,
Vecgulbenes pagasta sabiedrība, Dzelzs-
ceļu policijas darbinieki, Liepājas apriņķa
padome un apriņķa valde, Daugavpils
kultūras veicināšanas biedrība, Somijas
sūtniecības darbinieki. Ksčanovas pagasta
padome, Bauskas pasta un telegrāfa
darbinieki, Ventspils apriņķa padome un
apriņ ķa pagastu priekšstāvji Sūtniecība
Lietavā, Latvijas nacionālas jaunatnes
savienība.

Turpinot prezidija ievēlēšanu, ievel
par priekšsēdētāja pirmo biedri Ajturu
Alberingu uu par priekšsēdētaja
otru biedri — Andreju Petrevicu,

bet par pirmo sekretāru Jāni Ves-
mani, par otru sekretāru F r a n c i
Trašu nu un par trešo sekretāru
Egonu Knopu.

Visas prezidija vēlēšanas notiek bez
pretkandidatu uzstādīšanas, balsojot katr-
reiz tikai par vienu kandidātu.

Mandātu komisiju ievēl caur aklama-
ciju. Tanī ieiet: N. Kalniņš, K. Dēķens,
R, Bīlmanis, A. Briedis, J. Ducens, T.
Grinbergs, V. Holcmanis, A. Bergs, A.
Kalniņš, A. Velkme, Veržbickis un
Koreckis.

Nolasa bijušā Satversmes Sapulces
prezidenta J. Čakstes rakstu, ar kuru
tas paziņo, ka, Saeimai sanākot, mini-
stru prezidents Z. Meierovics iesnie-
dzis kabineta atlūgumos no amata, un
ka viņš to lūdzis, palikt amatā, kamēr
sastādīsies jauns kabinets.

Sēdi slēdz pulksten 3.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5 pēc

pusdienas.
*

Saeimas prezidents
Fridrichs Vesmanis

dzimis Rundālē 1875. g., kur viņa vecāki
bija māju īpašnieki. Nobeidzis kursu

Jelgavas ģimnāzijā, Vesmanis studēja
Pēterpils universitātē tieslietu zinātnes,
bet par piedalīšanos studentu kustībā to
pēc 2 gadi (1899. g.) izslēdza, tā ka
nedabūja studijas pabeigt. Pēc turēšanas
cietumā un citām vajāšanām Vesmanis
kopā ar Fr. Rozīņu emigrē uz Loadonu,
kur nodibina un izdod mēnešrakstu
«Latviešu Strādnieks* un vēlāk .Sociāl-
demokrātu", pats strādādams ari kā
burtlicis. Pa 1905.g. kustības laiku pār-
radies nelegālā ceļā Rīgā, kur atkal
darbojas sociāldemokrātu partijas lie-
tās, 1907. g. iestājies atpakaļ Pēter-
pils_ augstskolā, kur tad pāris gadus
vēlāk nobeidza kursu, pēc kam apmetās
Jelgavā par advokātu. Pa kajra laiku
darbojies Pēterpilī centrālā bēgļu komi-
tejā kā budžeta nodaļas vadītājs ua
valdes loceklis. No J918. līdz 1920. g.
atkal advokāts Jelgava, kur to ievēl par
pilsētas galvu un vēlāk par Satversmes
Sapulces locekli.

Satversmes Sapulcē Fr. Vesmanis ar
savu allaž korekto izturēšanos ieguvis
vispārēju cienīšanu ne tikai savā frakcijā,
bet pie visām frakcijām, kādēļ viņa
ievēlēšanu par Saeimas priekšsēdētāju
tagad vispāri uzskata par laimīgu soli,

MimMaini un pnušles

Rīkojums.

Pamatojoties uz noteikumiem par pa-
stiprinātu apsardzību (Krievijas lab-
ierīcības un drošības likuma 1916. g.
izd. 104. pantu), valsts drošības un
sabiedriska miera uzturēšanas labā:

1. Uzdodu pagastu valdēm, kuru
robežās ir ceļi, kas labojami uz pa-
stāvošo noteikumu pamata par ceļu
labošanu, gādāt, ka pagastā esošie ne-
kustamu īpašumu īpašnieki, kuri nes
ceļu klaušas, izcirstu zemāk noteiktā
laikā krūmus un kokus gar lie'ceļiem
12 metru attālumā, skaitot no ceļa vidus,
pie kam darbu sadalīt proporcionāli to
īpašumu lielumam.

Piezīme. Izciršana neattiecas uz
augļu dārziem, atsevišķi ceļmalā
stādītiem kokiem vai alejām, kā arī
birzītēm.

2. Pārdoto un pārdošanai nozīmēto
valsts mežu gabalos lielceļu malu _ izcir-
šanu 1. punktā noteiktā attāluma uz-
lieku izdarīt šo mežu gabala pircējiem
ar pašu līdzekļiem uz sava rēķina meža
pārdošanas līgumā vai ciršanas biļetē
noteiktā termiņā.

3. Privātām personām piederošos
mežos nocirstie krūmi un koki paliek
zemes īpašniekiem; valsts mežos no-
cirstie žagari un koki līdz 10 centimetru
resnumā celmu vietā paliek cirtējiem,
resnāki koki atstājami vietējā valsts
mežziņa rīcībā, bet pārdotos valsts
mežos nocirstie žagari an koki paliek
šo mežu gabalu pircēju_ īpašumā. Ja
žagari un tievākie koki būtu tik maz-
vērtīgi, ka cirtēji negribētu viņus saņemt
un aizvest — pēdējiem tie jāsadedzina
uz vietas p. 4 paredzētā termiņā.

4. Ciršanas darbi jānobeidz un cirtē-
jiem nolemtie koki, ja tie vēlas tos
saņemt, jāizved un cirtumu vietas jāiz-
tīra līdz š g. 5. decembrim.

5. Apriņķu priekšniekiem uzlieku par
pienākumu pārbaudīt, vai ciršanas, koku
izvešanas un cirtumu tīrīšanas darbi no
teiktā laikā izdarīti, un pilnvaroju viņus
ša rīkojuma neizpildīšanā vainīgām pa-
gastu valžu amata personām un viņu
nozīmētiem darbiniekiem uzlikt admini-
stratīvā kārtā sodus līdz 500 zelta fran-
kiem vai 3 mēnešiem aresta.

Rīgā, 1922. g. 4. novembrī. M 2726

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Administratīvā departamenta

direktors J. Ieva.

Apstiprinu,
1922 g 1. novembrī.

Zemkopības ministrs
A.Kalniņš.

Noteikumi
par pakāpenisku meža pārdošanu
vietējo Iedzīvotāju vajadzībām

atsevišķiem kokiem.
1.

Ātrākai un ērtākai vietējo iedzīvotāju ap-
mierināšanai mežs pārdodams pakāpeniski
atsevišķiem kokiem.

2.
Pakāpeniski atsevišķu koku pārdošanai

nolemj sakarā ar vajadzīgo koku dau-
dzumu un viņu apmēriem kā augošu, tā
arī atmirušu mežu. Iemērītās cirsmās
mežu-pārdod tikai pēc tam, kad visi
pārdošanai nolemtie koki numurēti uz
mizas krūšu augstumā un viņu novērtē-
šanas .«arakstu apstiprinājis virsmežzinis
(pēc 1921. gada 19. decembra instrukci-
jas, formas N« 4). Sēklinieki, skrajeirtē
izcērtamie, vēja gāstie un sausie koki,
kad tos izcērt izlases veidā, jāapštempelē
un jānumurē divās vietās — krūšu aug-
stumā un pie celma.

Atsevišķu koku novērtēšatas saraksts
sastādams atsevišķi par katru cirsmas
atdalu; augošo koku izlases cirtēs — par
katru kvartālu, atmirušum kokiem — par
kvartālu vai par apgaitu. Koku numerācija
katrā cirsmā, atdaļā un kvartālā — pat-
stāvīga, sākot no N; 1.

3.
Atsevišķus kokus pārdod pec numuriem

pēc iespējas tekošā kārtībā, izsniedzot
pircējiem kvītes pret tūlītēju samaksu
vai parāda zīmēm (skat. 8. p.) pēc at-
sevišķu koku pārdošanai pieņemtas kvīšu
formas (sk. 1921.g. 19. decembra instrukci-
jas 33 lap. p.). Kvītes apliekamas ar
zīmognodokli līdzīgi ciršanas biļetēm.

Pie pirmās pārdošanas mežzinis izraksta
meža ciršanasbiļeti uz sava vārda par katru
atsevišķu koku novērtēšanas sarakstu, pēc
kūja koki pārdodami ar operācijas termiņu
pēc vajadzības un apstākļiem, bet ne
īsāku," kā uz vienu ziemas sesonu. Biļetē
jāaizrāda, ka uz šo noteikumu pamata
iecirkņa mežzinim atļauta pakāpeniska
meža pārdošana, un jāuzrāda, kur mežs
atrodas (apgaita, kvartāls, cirsmas Nt u.
t. t.), kā arī pārdodamo koku daudzums.
Rubrikā .pienākas saņemt" jāieraksta
kopēja novērtēšanas suma. Pēc pircēja
kvītes operācijas termiņš var būt īsāks
par biļetes termiņu. Katram atsevišķu
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koku novērtēšanas sarakstam ir sava
kvīšu grāniatifa , uz kuras vāka jāatzīmē
ciršanas biļetes Hiimsrs un gads. Saņemta
vienā diecā par pakāpeniski pārdotiem
kokiem nauda ierakstāma naudas grā-
matā vienā pa.tā pēc sekošas formas:

.ienācis ho pakāpeniskns atsevišķu koku
pārdošanas pēc bijetes >6 / 192 gadā."

Renē ar to sutna un naudas gāmatas
pants jāatzīmē uz atsevišķu koku no-
vērtēšanas saraksta priekšējās lapas puses.

5.
Attaisnojošs dokuments mežu ciršanas

biļetei priekš valsts kontroles ir atsevišķu
koku novērtēšanas saraksts (1921. g.
19. decembra instrukcijas 35. 1. p. forma
ffe 4).

6.
Kokus atļauts sagatavot tikai apaļos

nogriežņos un pirms ciršanas vietas no-
tīrīšanas nav atvēlēts izvest no meža
stumbru resgaļu baļķus.

7.
Pēc biļetes termiņa notecēšanas, vai

operācijas izbeigšanas mežzinis sastāda
uzņemšanas aktu un apliecina, ka nepār-
dotie, ja tādi būtu, koki nav nocirsti,
uzskaitot viņu numurus uzņemšanas aktā.

Uzņemšanas aktu kopā ar atsevišķu
koku novērtēšanas sarakstu un citiem
attaisnojošiem dokumentiem mežzinis no-
dod virsmežzinim pievienošanai pie mē-
neša pārskata. Dastošanss saraksttrs pirm-
rakstā un kvīšu grāmatas piesakņus pie-
vieno virsmežniecības aktīm. Virsmežziņa
kanclejā jāreģistrē visi atsevišķu koku
novērtēšanas saraksti, pēc kuriem
virsmežzinis atvēlējis mežzinim pa-
kāpeniski atsevišķu koku _ pārdošanu.
Tai pašā sarakstā jāatzīmē, '. kad ie-
sniegts katrs saraksts pēc pārdošanas.
Ja pēc novērtēšanas saraksta nav pār-
doti visi koki, tad mežzinis atzīmē uz
ši saraksta priekšējās lapas puses kopēļo

V . m **^v

pārdoto koku skaitu un visus citus
datus, kuri vajadzīgi ierakstīšanai mate-
riālu grāmatā. Bez tam uz saraksta sa-
grupējami pārdotie koki pēc izsnieg-
šanais kategorijām (par ty» takses,
atakses, par brīvu, par taksi u. t. t)

Piezīme. Nepārdotos augošus kokus
nākošā operācijas gadā pārdot zem
tiem pašiem numuriem; gadījumā,
ja numuri neskaidri, tad jāsastāda
akts un koki jāpārnumurē no jauna.

Nepārdotos atmirušos kokus ie-
skaita nākošā numerācijā.

8.
Materiāli uz 1920. gada 21. decembra

likuma pamata pret tūliņsamaksu iz-
sniedzami saskaņā ar šīs instruk-
cijas iepriekšējo pantu noteikumiem,
pieliekot pie koku novērtēšanas saraksta
attiecīgu valžu protokolu norakstus, uz
kuru pamata materiāli izsniegti. Pie
materiālu izsniegšanas uz vēlāknomaksu
uz attiecīgas valdes protokola noraksta
pamata mežzinis izdod pircējam izziņu
par izdodamā materiāla kubaiuru un
maksājamo sumu, paturot protokola no-
rakstu pie sevis, Uz izziņas pamata pir-
cējs izgatavo noteiktā kārtībā parāda
zīmi,pret kuru mežzinis izsniedz pir-
cējam meža pārdošanas kvīti, atzīmējot
viņā un novērtēšanas sarakstā saņemtas
parāda zīmes datumu uu suruu. Parādu
zīmes un pie viņām piederošos proto-
kolu norakstus virsmežzinis piesūta no-
teiktā kārtībā mežu departamentam, bet
dokumentus, uz kuru pamata materiāli
(kā uz 1920. g. 21. decembra likuma, tā
citu noteikumu pamata) izsniegti bez
maksas pie novērtēšanas saraksta pie
operācijas izbeigšanas valsts kontrolei.

Mežu depaitameata direktora vietā
F r. L o d i ņ š.

Mežsaimniecības daļas vadītājs
K. Frei manis.

Saraksts Nr. 1.
Preces, kuru īpatnību var pieteikt preču pieteikumos, neminot sīki viņu

tarifa nosarkumu.
(Pie Muitas likumu 378. panta.)

Tariia panti, punkti Preču nosaukums ar aizrādījumu (pēdiņas),
un literi. kā viņas pieteicamas preču pieteikumos.

28. p. 1. pkt. 1it. a un b. «Vīnogu, ogu un augļu vīni, mucās", neuzrādot viņu
alkohola saturu.

58. p. 1. pkt. 1it. c un d, «Koki dēļos» plāksnēs un finieros", neuzrādot dēļu,
2. un 3. pkt. plākšņu un finieru biezumu.

64. p. 2. pkt. 1it. a un b. «Kurvji un pinumi no augu materiāliem bez citu ma-
teriālu piejaukuma vai izgreznojuma", neuzrādot
gabalu svaru.

64. p. 3. pkt. lit, a un b. «Kurvji un pinumi no augu materiāliem ar vienkāršu
, materiālu piejaukumu vai izgreznojumu", neuzrādot

gabalu svaru.
66. p. 3. pkt. lit. b un c. «Būvakmeņi, sevišķi neminēti, galdiņu veidā, ar ap-

zāģētu vai aptēstu virsmi", neuzrādot galdiņu
biezumu.

66. p. 5. pkt. lit. a un b. «Marmors, būvalabastrs, serpentins, Flandrijas granits
(Beļģijas marmors), bez pulētas virsmes, galdiņu
veida", neuzrādot galdiņu biezumu.

140. p. 3. un 4. pkt. «Plākšņu dzelzs", neuzrādot viņas biezumu.
142. p. 3. un 4. pkt. «Plākšņu tērauds", neuzrādot viņa biezumu.
149. p. 4. pkt. lit. a un b. «Izstrādājumi no vara, vara ligaturām, aluminija, niķeļa,

kobalta, bismuta, kadmija, sevišķi neminētiem me-
tāliem;no zaļa vara, tombaka, aržantina (jaunsudraba),
Britanijas metāla; no sevišķi neminētiem metāla sa-
kausējumiem; izstrādājumi, sevišķi neminēti, no
nedargmetaiiem ; — apzeltīti, apsudraboti, ar vērtīgu
materiālu pievienojumu", neuzrādot gabalu svaru.

155. p. 1. pkt. lit. a, b, c,, «Drāts no dzelzs un tērauda", neuzrādot viņas kalibri,
un d.

155. p. 2. pkt. lit. a, bunc. «Drāts no vara, vara sakausējumiem no 143. pantā
minētiem metāliem un no 143. pantā minēto metālu
sakausējumiem", neuzrādot viņas kalibri.

156. p. 1. pkt. lit. c: ax un «Drātis no dzelzs un tērauda, apvilktas ar šķiedru
bB. t materiāliem vai gutaperču ; tauvas un tiķes no dzelzs

un tērauda drātīm", neuzrādot drāts kalibri.
156. p. 2. pkt. lit. b: ax un «Audumi, izgatavoti no drāts no 143. pantā minētiem

bB. metāliem un metālu sakausējumiem", neuzrādot
drāts kalibri.

156. p. 2. pkt. lit. c: a un b. «pratis no 143. pantā minētiem metāliem un metālu
sakausējumiem, pārklātas ar vienkāršiem materiāliem",
neuzrādot drāts kalibri.

167. pants. Ja preču īpašnieks pievieno pie preču pieteikuma
oriģ nalfakturu, i edotu no preču pārdevējas ārzemes
firmas uz drukātas blankas ar faktūras izdevēja
zīmogu un parakstu, apstiprinātu no ārzemes tirdz-
niecības kameras, tad tarifa 167. pantā minētās ma-
šīnas un viņu daļas pieteicamas sekosi: 1) pietei-
teikuma 3. iedalē jāraksta: «Mašiuas un mašinu
daļas pēc tarifa simtu sešdesmit septitā panta",
neuzrādot sīkāki minētā panta iedalījumus; 2) pie-
teikuma 5. iedalē jāraksta: «Brutto (ar
cipariem) ..._.. kilogrami, muitojamais netto
svars pēc klātpieliktās oriģinalfakturas (ar
burtiem) kilogrami,"

167. p. 1. un 2. pkt, Mašinas un aparāti, kuri minēti 167. panta 1. punkta
literos a, b, c, d, e un 167. panta 2. punktā, pie-
teicami, ja faktūra netiek priekšā stādīta, uzrādot
mašinu un aparātu tarifa nosaukumus, neminot vara

' satura apmēru un no kāda metāla viņas izgatavotas.

167 o 7 okt. lit. a un b, Mašinu un aparātu daļas, kuras mmem» 167. pānU
s q un 10 Dkt 7. punkta literos a un b, 8., 9, un 10. p,££?8., 9. un 10. ņn. pieteicamas, ja faktūra netiek priekšā stādita, uSt

Inašinu un aparātu daļu tarifa nosaukumus, neminot
vara satura apmēru un no. kāda metāla viņasizgatavotas.

177 o 1 Dkt lit. d. une. .Brlstoleš kartoss", neuzrādot svaru 1 kvadrātmetra
187 d 1*. «n 2. pkt. .Kokvilnas audumi, balināti un nebalināti", neQZrā<i0[1 v cik kvadrātmetru satur 1 klgr.

188 d 1 un 2 pkt. «Kokvilnas audumi, krāsoti, raibi austi, apdrukāti'
Fneuzrādot cik kvadrātmetra satur 1 klgr. '

199 p 1. un 2. pkt. «Vilnas audumi", neuzrādot cik kvadrātmetru satur
1 klgr,

200 n «Vilnas audumi, apdrukāti", neuzrādot cik kvadrātmetra
satur 1 klgr.

208 p Ieriti audumi uri tils pieteicami, uzrādot vi ņu pamat.
materiālu ka ari materiālu, ar kuru viņi izšūti, ne-
uzrādot audumu un_ tila platumu un neminot iz|a.
vuma platumu viena malā.

Pamats: Muitas likumu 137. pants.

1922. g. 1. novembri. Ne 21084.
Finansu ministra vietas izpildītājs A. Riekstiņš,
Muitas departamenta direktors A. Pilsatnieks.

Saraksts Nr. 2.
Beramas un gabalu- preces, kuras ieved sabērtā vai sakrautā veidā un kuras atļauts
pieteikt preču pieteikumos minot tikai viņu nosaukumu,_ bet kuru vairums

nosakāms uz kravas dokumentu pamata pie preču pārbaudīšanas.
(Pie Muitas likumu 379. panta.)

Tarifa panti, punkti un literi. Preču nosaukums.

— Visas no muitas nodokļa brīvas preces.
65. p. 3. pkt. Kaļķi, treknie; krīts un talks gabalos, dedzināti.
65. p. 4. pkt. lit. a. Visāda nosaukumu cementi.
66. p. 3. pkt. lit. a. Būvakmeņi, izņemot sevišķi minētos, neapstrādātā

veida, rupji aptēsti, bluķu un galdiņu veidā, bez
virsmes mākslīgas apstrādāšanas (rupjas vai gludas
aptēšauas vai apzāģēšanas).

71. p. 1. pkt. lit. a. Šmirģels, bimsteins, trepels, gabalos.
96. p. 1, pkt. Smagais špats un viterits, dabiskie, gabalos.
97. p. Stroocianits (ogļskābais stronclans) un celeštins (sēr-

skābais stroncians), dabiskie, gabalos un pulverī.
Pamats: Muitas likumu 137. pants.

1922. g. 1. novembrī. Ne 21085.
' Finansu ministra vietas izpildītājs A. Riekstiņš.

Muitas departamenta direktors A. Pilsatnieks.

Saraksts Nr. 3.
Partiju preces, kuras ievestas vienāda lieluma vietās un kuru svars noteicams partiju

izsverot pa daļām, bet ne mazāk kā V» °o visas partijas.
(Pie Muitas likumu 356. panta.)

tarifa panti, punkti un literi PreČU nosaukums

1. p. 1. pkt. Kvieši, zirņi, pupas.
2. p. 1. un 2. pkt. un pie- Rīsi, apstrādāti un neapstrādāti (neraizoti); rīsa sakapās

zīme. (rīsa lūzums).
3. p. 1. pkt. lit. a; 2. un Bīdelēti milti un iesals; putraimi, grūbas; manna.

3. pkt.
5. p. 1., 2. un 3. pkt. Saknes, visādas.
6. p. 1., 2. un 4. pkt Visādu sugu augļi un ogas.
22. p. 1. un 2. pkt. Cukurs, sagrūsts vai samalts (izņemot pūdercukuru) un

gabalos.
33. p. lit. a. Vāramā sāls.
37. p. 1. ua 4. pkt Zivis, svaigas un siļķes.
41. p. 4. pkt. Dedrinati kauli, kaulu pelni un kaulu ogles.
42. p. Sodrēji, visādi.
51. p. 1. pkt. Dzīvnieku tauki, sevišķi neminēti.
51. p. 2. pkt. Zivju eļļa jeb zivju trāus, netīrīti.
52. p. 1. pkt. Kalnu vasks, netīrīts.
62. p. 3. pkt lit. a. Sevišķi neminētas sēklas, firziķu un aprikožu kodoli
63- P- Čiekuri, piuksinamie.
65. p. 4. pkt lit. a. Būvmateriāli, iesaiņojumos.
69. p. 2. pkt. Asbests šķiedrās.
71. p. 1. pkt lit a un 2. pkt. Šmirģels un citi materiāli, gabalos un malti.
/2. p. 1. un 2. pkt. Ķieģeļi, visādi.
80. p. 1. un 2. pkt ? Piķis, deguts un darva.
81. p. 1. un 2. pkt Antracens, naftalīns, fenols, bencols, toluols.
*%- P* Harpius jeb kalifoaijs.
it'P i-!

Un pkt* Gudrons un asfalta akmens.
85. p. lit a un b. Naftas destilācijas šķidri produkti; petroleja.
»7 £' i «w Terpentīns un terpentīna eļļa, visādi. ...«/. p. i. pt«. Gumija, kamedijs, kamediju sveķi un balzams, visādi,
qn izņemot sevišķi minētos.yj< p" SaU dabiskie, visādi, sevišķi neminēti, netīrīti; sālī-

jumi, to starpa siļķu; mineraldubļi lielos iepas**
nn ., jumos.
91 p. 2. pkt SgrS) tīrit3 . sgrziediyz. p. j..pin. surraa jeb antimonijS( metaijska un sgra savieno-

c* n i r.bi jumos; chlorbarijs.

94 n 2 SS" Emineral' ; boraks, netīrīts.
95 n i Sn 9 ni*

Magnezits, dabiskais, malts.
96 o 2 nkt P Vinakmens un vīnskābais kaļķis.
101 d 1 2 un % nirf ??agaiS špats un viterits > malti.101. p. 1., 2. un 3. pkt. Alauns un sērskābais mālainis.
103

*
d 2 okt n 3a; .stronci J'«n aluminija oksidi.

104 l 9 t*
Parastais zalpeters.U4. p. i. un 2. pkt -Chlormagnijs, sērskābais un ogļskābais magneaj»!

chiorkalcijs; kalcija karbīds; magnēzija usta; °8'lX.Ll4- * *KrS£\"""*
109] p! li un 2 ' pkt Vitr? ļ

PUlvers
' vInskābais etiķis un acetons.

117. p. 3. un 5 nkf s/~i ' '
125. p. 1. pkt. lit b SS/l ?311?11 e»a> 8 ,icerins' netIrits- -» .ttl-f ^ «• Dabiskas krāsošanas vielas, augu,sasmalcinātasf*vērī; krasu koki, sabersti un sasmalcināti.



'^"^—t—nas——aasM»i^_^^^_..

_, n Orsels. ~—""""

7 f Krāps.
, ' £ Svina un cinka baltumi.
\°J p Svina suriks.
,0 p. 2. pkt. Dzelzs sliedes.
\a, p. , Sstarda (cinkota plākšņu dzelzs).
76. P.-- tt» V ! ' lfn h ļW"LBn cel.uloza> ķīpās un citos iesaiņojumos.
77. p. I- Pkt- l!t- a. un b. Kartons; kartons, piesūcināts ar darvu.

pamats. Muitas likumu 137. pants.
1922. g. 1. novembrī. J* 21086.

Finansu ministra vietas izpildītais A. Riekstiņ š.Muitas departamenta direktors A. Pi Īsa t nieks.

Saraksts Nr. 4.
j preces, kuras muitojamas no svara, bet apgrozībā tiek pārdotas ar 'skaitu un kurasatļauts pieteikt preču pieteikumo s ar skaitu.

(Pie Muitas likumu 382. panta.)

Tarifa panti, punkti un literi. Preču nosaukums.

jļ, p. 3. pkt. Cigāri un papirosi.
!7. p. 2. pkt. Araks, rums un citi dzērieni, pudelēs vai citos tamlī-

dzīgos traukos.
?28. p.- Pkt- I'1- a un b. Vīnogu, ogu un augļu vīni, pudelēs.
29. P- 2. pkt. Medus miestiņš, porters un visāds alus, pudelēs un

citos tamlīdzīgos traukos.
31. p. 2. pkt Etiķis, visāds, izņemot tualet-etiķi, pudelēs un citos

, tamlīdzīgos traukos.
32. p. Minerālūdeņi, dabiskie un mākslīgie.
39, p. 1. pkt. Namdaru koka izstrādājumi, kā ari šindeļi, vienkārši

uu spundēti.
59. p. 3. pkt. lit. b. Gatavas mucas.
66, p. 3. pkt. lit. b. Būvakmeņi, izņemot sevišķi minētos, bluķu veidā, un

galdiņu veida_ vairāk kā 15 cm biezumā, ar apzā-
ģētu vai aptēstu virsrai vai virsmes daļu; trepju
kāpšļi un trotuāru galdiņi.

56. p. 3. pkt lit. c. Galdiņi 15 cm biezumā un mazāk, ar apzāģētu vai
aptēstu virsrrti.

72. p. l.pkt. lit. a, b un c. Parastie būvķitģeļi no vienkāršas rupjas ķieģeļu masas.
74, p= 1. pkt lit. a un b. Visādi jumtu dakstiņi.
159. p. Ieroči un ieroču piederumi.
167, p. 1. pkt lit. d un e. Rakstam- un šujmašīnas, pilnbūtīgas, saliktā veidā.

.209, p. 7. pkt. Dāmu cepures, apšūtas lentām,puķēm, spalvām u. 1.1
Pamats: Muitas likumu 137. pants.

1922. g. 1. novembrī. Nk 21087.
Finansu ministra vietas izpildītājs A. Riekstiņš.
Muitas departamenta direktors A. Pilsatnieks.

Saraksts Nr. 5.
Preces, kuras pārbaudāmas uz kravas dokumentu pamata.

(Pie Muitas likumu 385. panta.)

Tarifa panti, punkti un literi. Preču nosaukums.
33, p. lit. a. Vāramā sāls.
59. p. 3. pkt. lit. a un b. Gatavi mucu dēlīši un gatavas mucas.
63. p. Čiekuri, plūksinamie.
66. p. 4. pkt. Dabiskie smilšu dzirnu akmeņi.
72. p. l. pkt. lit a, b, c Ķieģeļi,

un 3. pkt. lit. a.
73. p. l. pkt. lit. a un b. Ķeramiskas trubas un trubu fasona daļas.
74. p. 1. pkt lit. a un b. Jumta dakstiņi, no vienkāršiem māliem, visādi.

?80. p. 2. pkt. Darva un deguts.
Pamats: Muitas likumu 137. pants.

1922. g. 1. novembrī. Ne 21088.

Finansu ministra vietas izpildītājs A. Riekstiņš.
Muitas departamenta direktors A. P i 1 s a t n i e k s.

Saraksts Nr. 6.
Ķimiskie produkti, aptieku preces un citas tamlīdzīgas Jietas, kuras pārbaudot muitai
rodas šaubas par pareizu tarifa piemērošanu un ar kuram jāizdara sevišķa ekspertīze.

(Pie Muitas likumu 435. panta.)

Tarifa panti, punkti un literi. PreČU nosaukums.

27. p. 2. pkt. Augļu esences ar spirta piejaukumu, kā ari spirts
dedzināšanai ar ziepju piemaisījumu, cietā veida,

p. p. Etiķis.
41. p. Vielas mēslošanai.
43. p. Līme.
51. p. Dzīvnieku tauki un eļļas.
52. p. Ozokerits kalnu vasks.
*- p. 4. pkt Cements.
'1. p. 7. pkt lit. a. Visādas smēre?.
«0. p. Akmeņogļu deguts un darvas.
33. p. Asfalts un gudrons.

!5 - P- Naftas destilācijas šķidri produkti. „,„_._,«,.
-89. p. Siassfurtes sāļi (Abraumsalze), an samalti; klorkalijs,

sērskābais kālijs.
100. p. Ferro- un ferri-ciankalijs un cnroma sali.
102. p. --Oksīdi: bārija, stroncija un alumīnija.
J05. p„ Natrs un kālijs.
108. p. Skābes un sera ogļradis.
108. n, niezīme Šaiā piezīmē minētie skābju sāļi.
110. n

P imC° sā i un preparāti, kuri satur zeltu, platīnu vai sudrabu
112. ļ>; Ķimiskie un farmaceitiskie produkti, kup nav minēti

citos tariia pantos.
3]3. p. 1. pkt lit b Kombinēlie medikamenti, nedozeta veida.
115. p. i. «n 2. pkt Ēters, kolodijs, chlorals; chloroforms.
'17. p. Ausu eļļas un glicerīns. .
119. pl Sastāvi matu krāsošanai un kosmētikas izstrādājumi

(uz spirta saturu).
*•! Ti I oļf*ļ ^

J24. b! 3. pkt Visādi ģērekstrakti.
p. Dabiskas krāsošanas vielas.

133. p. Vara un vara-arzenika krasas.
134. p. Preparāti krāsošanai.

135. p. Alizarins, alizarina laka un visādas organiskas krāso-
jošas vielas, sintētiskas (pigmenti), viņu bāzes un
leiko-savienojumi, kā arī pigmenta maisījumi un
savieaojumi ar neorganiskām bāzēm un sāļiem (pig-
menta lakas, bakani un citi); indigotins (indigo-
ekstrakts, sausā veidā).

137. p. 1. un 2. pkt Sevišķi neminētas krāsas un krāsu vielas; visādas
krāsas ar organiska pigmenta nelielu piemaisījumu
vai sarīvētas ūdenī, lipīgos atšķaidījumos, eļļā un
tamlīdzīgos; krasas ar vielu piejaukumu, kuras pa-
ātrina žūšanu. Dažāda tinte, vikse un melna drukas
krāsa.

Pamats: Muitas likumu 137. pants.
1922. g. 1. novembri. Ne 21089.

Finansu ministra vietas izpildītājs A. Riekstiņš.
Muitas departamenta direktors A. P i 1 s a t n i e k s.

«siaaas mm pBdiidiuflL
Paziņojums.

Krievijas pasta un telegrāfa komisariāts
izziņo, ka tirdzniecības un rūpniecības
firmām un biedrībām Krievijā ir a'ļauts
saņemt un nosūtīt telegramas, kuras sa-
stādītas norunātā valodā (code) ar to no-
teikumu, ka šīm firmām un biedrībām
jāuzrāda Krievijas telegrāfa kantorim,
caur kuru viņas tādas telegramas saņem
vai nosūta, lietojamas vārdnicas (code)
viens eksemplārs.

Ekspluatācijas direktors V. Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs An ševi es.

?iSHSHlHIIIlJIHIHMBHHflHBVBBnBaBMI^nHIHHaK^BaMIHHBMK

Rīga.
Rīgas Ielu dzelzsceļu valde

paskaidro, ka pamatojoties uz pilsētas
domes pieņemtā un no valdības ap-
stiprinātā Rīgas ielu dzelzsceļu tarifa ir
atsvabināti no braukšanas maksas tikai
bērni, jaunāki par 5 gadiem, bet arī
tļkai tad, ja tie brauc pieaugušo pa-
vadībā un neieņem atsevišķu vietu.

Rīgā, 1922. g. 6. novembrī.
Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedrība.

Latvija un citas valstis.
Itālijas attiecības ar Latviju.

Rīgā, 7. novembrī. Jaunais Itālijas
ministru prezidents Musolini, paziņodams
tatvijas sūtnim Romā par savu iecel-
šanu amatā, piemetinājis: «Ceru, ka es
drīkstu paļauties uz Jūsu līdzdarbību, lai
laimīgi pastāvošās attiecības starp mūsu
valstīm kļūtu vienmēr labākas. Līdz ar to
lūdzu Jūs paļauties uz to, ka es darīšu
visu ši mērķa labā. LTA.

Jaunas valstis.
Polija.

Seima vēlēšanas.
Varšavā, 6. novembn._ Seima

vēlēšanasPolijā noritējušassamēra mierīgi.
Tikai no Austrumgalicijas ziņo par no-
pietniem incidentiem. Balsis nodevuši
apmēram 80°/o no visiem vēlētājiem.
Spriežot pēc pirmām ziņām par vēlēšanu
iznākumu var paredzēt, ka seimā būs
stipri spārni, bet samērā vājš centrs.

LTA.

-rzernen.
StēvokHs Turcijā.

Londonā, 7. novembrī. Reiters
ziņo no Konstantinopoles: Č a n a k a s
rajonā, uz Dardaneļu Āzijas piekrastes,
turku žandarmērija tuvojas angļu pozi-
cijām neitrālā joslā. Stāvoklis
draudošs. Ģenerālis Haringtons no-
lēmis satikties ar kemalistu ārlietu mi-
nistri Ismetu-Pašā, kurš šodien, 7. no-
vembrī, ieradies Konstantinopolē. Pašā
galvas pilsētā turku izturēšanās dod
iemeslu visnopietuākām bažām. Priekš-
pilsētās Bospora Āzijas piekrastē vakar
notika masu demonstrācijas pret
sabiedrotiem; daudziem kristīgo iedzī-
votāju namiem izsisti logi. Četri angļu
kareivji ievainoti ar naža dūrieniem, divi
turku policisti apcietināti. Demonstrantu
saucieni: „!^ost _ Angliju!" — .Nost
Franciju!" pierada, ka turku draudi
vērsti pret visiem sabiedrotiem vienāda
mērā. Angļu aprindās valda domas, ka
Angora noteikti cenšas padarīt sabiedroto
stāvokli Konstantinopolē nepanesamu un
tādā ceļā darīt galu okupācijai jau pirms
miera noslēgšanas. Sabiedroto virs-
komisari paziņojuši Rafetarn paša, ka
Konstantinopoles uu jūras šaurumu
neitrālai joslai vēl jāpaliek zem sabie-
droto kontroles uz pamiera noteikumu
pamata. Ralets devis atbildi, ka noraidot
jebkādu uzraudzību, bet solījies pieprasīt
instrukcijas no Angoras. LTA.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Trešdien, 8. nov.,

pulksten 7 vakara Nagi asprātīgā ko-
mēdija « Ministru prezidents".
Ceturtdien, 9. novembrī, kareivju izrādē
Raiņa dzejas darbs „P u t, vējiņi".
Piektdien, 10. novembri, pirmo reizi
šinī sezonā Ed. Vulfa iecienītā komēdija
«Sensācija". Sestdien, 11. novembri,
Raiņa panāksnieku dziesma .Krauklī-
tis". Annas Brigader .Maijas un
Paijas" pirmizrāde — trešdien,
15. novembri. .

TiftizDleelba an fflpaiealsfl.
Kursi.

Rīgas birža, 1923. gada 8. novembri,

100 Latvijas rbļ 2.—
Amerikas dolārs 5,15 — 5,80
Angļu mārciņa 22,93 — 23,16
10- Francijas trauki .... 33,03 — 33,36
1>0 Itālijas liras .... 21,00 — 21,42
100 Beļģijas franki .... 30.33 — 30,64
100 Šveices franki 94,40 — 95,35
100 Zviedrijas kronea . . . 138 09 — 139 48
100 Norvēģijas kronas . . . 95.44 —96,40
100 Dānijas kronis .... 103.81 — 104.86
100 Čechoslovaka kronas . . 16,47—16,81
100 Holandes guldeņi . . . 200 . 74— 29277
1000 Vācijas markas. . . , 0,57—0,58
100 Somijas markts .... 13,28— 13,54
100 Igaunijas martos. . . . 1,48— 1,52
1000 Polijas ntarkis .... 0,30
Padomes rbj. —
10 krievu zelta rbļ 24,
Zelts (Londonā) par 1 and lira

zelta —
Krievijassndrab. {Jļ ^ ; ; JJJ }

par I .bt

5°/o neatkar, aizņem. . . . 2, 2,10
20 zelta Ir. 6°/o Rig. hip. biedr.

ķīlu zīmes —
50 zelta Ir. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —
100 zelta Ir. 6°/o Rīgas pila. kr.

biedr. ķīla zīmes —

Rīgas biržas komitejas ketacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacecs

Zvēr. biržas mākleris M. Okmians.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentam ārzemju teicgramsa.)

Berlīnē, 7. novembrī. Pēc ziņām
no Ņujorkas, Pitsburgā raktuvēs izcēlies
ugunsgrēks un aizbērti 150 strādniki, no
kuriem izglābti tikai 6, kamēr pārējos
izglābt ir maz ceribu.

Literatūra.
Latvju Grāmata. Mēnešraksts. Re-

daktors R. Egle 2. numura — 192J2. g.

Dozefs Bedlē. Stāsts par Tristanu un
Izoti. Lētas mazā bibliotēka J* 21/24.

Redaktora: li. Ārons.



Paziņojums.
Finansu ministra v. i. apstiprināja

i. g. 2. novembrī statūtus

Ol ak. JulalnHf
(Landwirt), (bij. .Liepājas lauksaimnieku
konzumbiedrība), kuras mērķis ir tirdz-
niecība ar lauksaimniecībā vajadzīgiem
priekšmetiem un lauksaimn. ražojumiem.

Par sabiedrības dibinātājiem uzskatami
līdzšinējie Liepājas lauksaimnieku kon-
zambledrības biedri.

Sabiedrības pamatkap. ir 516,800 zelta
latu, kas sadalās 5168 akcijās, par
100 zelta latiem katra.

Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b. n. pr. A.Kacen s.

Revidents A. Zalp ēters.
l^^HI^HBHBIMaBBKnBBHmmHm

Tiesu slDiļļnfijiinii.
Iii;s astfualta l. Ik. tina siltt

Kārlis Krebs paziņo, ka 13. un
14. novembri 1922. 8.. pulksten 10rītā,
Rīgā, Kalnciema iela Ns 88, veikalā,
pārdos Sab. ..Produkts" konkursa
masai piederošo kustamo mantu, sastā-
vošu no dažādām kolonial veikala pre-
cēm, un novērtētu par 30,805 rbj.

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

liesu pristavs Krebs.

nmmMftmi i te. riesa «i
Kārlis Krebs paziņo, ka 15. no-
vembri i. s., pulksten 10_ rīta, Rīga,
Terbatas ielā N° 50, veikala, pārdos
Morica Goldberga kusla.nu mantu, sa-
stāvošu no svariem, 1 nacionālas kases
ko kolonialprecēm, novērtētu par 8,700 r.

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

Tiesu pristavs Krebs.

m Malties. 1(1. iec. tiesas pristafs
S. Terpilovskis paziņo, ka š. g.
16 novembri s. g., pulkst. 10 rītā, Rīgā,
1.Maskava» ielā N° 79, dz. 7, pārdos
fcika HalrnovICa kustamo manto, sastā-
vošu no mēbelēm un šujamas mašinas,
un novērtētu par 8,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas.

Otrā ūtrupe nolikta uz 23. novembri
i. 8.. pulkst. 10 rīta, turpat.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Ugas apsalt. 111.iet. tiesas pristavs
S. Terpilovskis paziņo, ka 15.nov.
1922. g„ pulksten 10 rītā, Riga, Bru-
ņinieku iela Nč 28, dz. 33, pārdos
Joseja Fridmaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, un novērtētu par
11.160 rbļ.

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

Otri ūtrupe r.olikta uz 22. novambrl
1922 S< pulksten 10 rīrā, turpat.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Rīgas apgt. 4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 22. novembri! 1922. g.,
pīkst. 10 rīta, Rīga, Nikolaja ielā Na 11,
dz. 7, pārdos Gustava Lavlnga ku-
stamu īpašumu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par 25,000 rbļ. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt padodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā, novembrī 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rīgas apgt,4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 20. novembri 1922. g.,
pulksten 12 dienā, Rīga, Maiijas ielā
J* 4a, pristava kanclejā, pārdos Dā-
vida i-kolnlka kustamu īpašumu, sastā-
vošu no sudraba pulksteņa un telta
gredzena, novērtētu par 1200 rbļ.

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

Rīgā, 4. novembrī 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Latgales apgabaltiesas 5. iec.
tiesu pristavs

paziņo, ka 20 novembri 1922.g. pīkst.
11 rītā, otrreizējos torgos, Merdzenka,
Michalovas pagastā, Izpārdos Georga
Mača kustamu mantu, sastāvošo no
tirgotavas precēm, novērtēto par 11.450 r.

kziaāt sarakstu, novērtējumn, _ kā ari
apskatīt pārdodamo msntu varēs pār-
došanas dienā uz vietas. Tā ka šī pār-
došana ir otrā, tad mantas pārdos ari

aem notaksētas cenas.
Tiesu pristavs A. Mežaraups.

Ipr. cēla isžgoieris fahp
Utt^**9 "****
itt iliiii

mutiskā un rakstiskā sacensīh;pēctorgiem: <"-ensib8 btJ
1) 20,40 mtr gara koka tilta būvi„-Istalžņas upi pie Ivdru sādžas S-?nauda 7,000 rbj. S- Ur °Šīt>«»
2) Koka tilta remonta darh,.. -

Dilikšņas upi 55. verstē uz Dau«, S"Jaunlatgales šosejas. Diošīk-,8 „P'**
2,000 rbļ. as na»d»s

Tuvākas ziņas kanclejā, katru *no pulkst. 9-3. tru d,en»

tītu lēstais Mīnā].
K|adns Izlabojams.

.Valdības Vēstneša' š. g. Jfe 249.
iespiestā mežu departamenta sludi-
nājumā, par augoša mežu pārdošanu
torgos 6. decembrī 1922. g. Ieviesušas
sekošas kļūdas: 1. Iespiests rubrikā:
.Torgos jāiemaksā drošības _ nauda*.
Vajaga būt: ,Torgos jāiemaksā drošības
nauda no pārdošanas sumas*.

2. Iespiests: Daudzevas virsmež-
niecības i. vienībā .Taurkalnes novada
apgaitā 2. kvart. 67 . . . .* Vajaga but:
.Taurkalnes novada apgaitā 9. kvart.
67 . . . ? ?

Risas preču stacijā,
9. novembri s. g., pulkst. 10 no rīta,

pārdos ūtrupē
stk. no saņēmēj. neizpirktus sūtījumus:

1) sūtījums Vecgulbene — Rīga-Preču,
Ns 27891, malka, berza, skaldīta, svars
44 kgl., nosūtītājs J. Gatter — saņēmējs
G, Gatters.

2) sūtījums Krustpils — Rīga-Preču,
J* 89380, 5 m. ratu smerasv. 130 klg.,
nosūt. G. M. Karlin — saņem. dubl. uzr.

3) sūtījums Dzeibene — Rīga-Preču,
t& 51503, 5 m. kartupeļi, svaigi, svars
345 klg, nosūt. K. Sīvin — saņēmējs
J. Grinbergs.

4) sūtījums Rīga-Pasažitru — Vec-
kalsnava J* 53802, 3 kastes, nekrāsotas,
sv. 23 klg. ., nosūt. Graudiņš — saņem,
dubl. uzrād.

5) sūtījums Madona — Rīga-Preču,
Ns 92914, 2 tukšas, nekrāsotas koka
kastes, sv. 140 klg., nosūt. Meiranu
lauksaimn. biedrība — saņem dubl. uzr.

Rīga, 6. novembri 1922. g. 8327
Rīgas pr. stac. priekša, (paraksts)

Darbvedis (paraksts).

Kursīšu ulrsmežnledbu
= pārdos — —

torgos
14. decembri 1922. g„ pulksten 12-os
dienā, Zvardes pagasta valdē,

9003 gab. ======

numurētas ikocip apses.
Kopejskubik saturs — lietkoku 290,037kub. ped., malkas 63,964 kub. pēd., no-vērtējums 35,316 zelta franki.

Koki salalīti 19 torgu vienībās.
Torgos jāiemaksā 10°/o drošīb. naudas.
Torgi notiks mutiski un ar slēgtām

aploksnēm. 6

Tuvākas ziņas Kursīšu virsmežniecībā.
2 KursH'i virs mežniecība.

2 elekfr.^nofori,
1 1 un ll/« HP,

pārdodami valstsiipografijā , pilī, ļt. 1.liikaiB pagasta savstarp. palīdzības
MM ugunsgrēks laiip. valde,
ar šo uzaicina visus šas biedrības biedrus
ierasties Alūksnes pagasta namā
21. novembri 1922. g., pulkst. 1 dienā, uz

ipāli upietts sapil
deļ lēmuma par biedrības statūtu pār-
grozīšanu. 1 Valde.

Iespiests valsts tipograiijj.

Ternejas pag. valde izsludina par ne-derīgu k3 nozaudētu Latvijas iekfzemes

26 ' mar1s,oo °n
Jem p8Sasta ^Ides^o. marta 1920. g. zem ļ* nw „,

Mildas Ottom.PlgtnUkvārd3"
diKl

Pag;-'' Je,gavas "P1 - "du-dina ka nederīgu, nozaudētu Latvijas
irif£ " 7£ Jelgavas Pilētas pe!
Katrīnr^,,^20- §• "" »

6146
«

_Katrines Vilhelma m. T i 11 e 1b a c h v

Ruienas pol priekšnieks
dara zināmu, ka 20. novembri i. g.,
pulkst. 10 rītā, pie Rujenas iec. pol.
kanclejas Rujenā,

izpārdos
Eduarda Baloža kustamo īpašumu, sa-
stāvošu no 2' kurpnieka akmeņiem un
1 kurpnieka stangas, novērtētus par 65rbļ.
vienu 54 rbj. pagasta nod. parāda segs.

4. novembrī 1922. g. 6568.
Rujenas iec.pol. pr. (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Sludinājums.
Priekules miesta valde,
saskaņā ar savu lēmumu 19. augustā
š. g. un Liepājas apr. padomes lēmumu
26. oktobrī š. g., dara zināmu vispārībai,
ka visi miests veikali un reibinošu dzē-
rienu pārdotavas var būt atvērtas darb-
dienās no pulkst. 8 rītā līdz pulkst.
7 vak., bet svētdienās no pulkst. 1 līdz
4 pēc pusdienas, izņemot maiznīcas,
kuram svētdienās ir tiesības tikai būt
atvēttām priekš pusdienas no pulksten
8 iīdz 11 dienā, un Jta nedējas tirgus
laiks priekš tirgošanās tiek nolikts no
rīta līdz pulkst. 1 pēc pusdienas, un
uzpircējiem līdz pulkst. 11 priekš pusd.
nav tiesības uz tirgus uzpirkt, pie kam
tirgus dienās _nz ielām nav tiesības nedz
pirkt, nedz pārdot, ka tikai uz tirgus
laukuma. ,

Priekulē, 4. novembrī 1922. g.
Priekšsēdētāja b. Millers.

2 Sekretārs G. P r e i m a n i s.

Smiltenes pol. priekin.
paziņo, ka 27. oktobri 5. g.. Smiltenē
uz ielas atrasts rikstu kurvis un paka
ar dažādām tirgus precēm. īpašnieks
var atraktās mantas saņemt manā kanc-
lejā, vēlākais līdz 15. decembrim s. g.

Polic. priekšn. K- Bērziņš.
Darbvedis P. V a 1k o v s.

Risas XI. pol. lec. priekšn.
paziņo, kā 20. novembri 5. g., pulkst.
10 no rīta, Rīga, Kalnciema ielā t& 2a,d

vairāksolīšanā
pārdos pils. BlOma mantu, sastāvošu
no 1 bērna krēsla, 60 baltiem vien-
kāršiem krēsliem un 5pelēkiem galdiņiem,
novērt, par 2000 rbļ. Rīgas pils. valdes
nodokļu nod. par labu.
RīgasXI. pol. iec.priekšn. Grinbergs.

Darbvede V e k šņ e.

TORGI.
1922. g. 17. novrmbrl, pulksten 4

pēc pusdienas, valsts ierēdņu kooperatīva
telpas, 1. Ņevas ielā J* 30/32,

izpārdos laiisoM
bij. apgādības ministrijas neizpārdotas
mantas,

ka vilnas kārstuves, naglas,
grožus, sedulku gurtes un

virves.
Rīgā, 6. novembrī 1922. g.J*2072Rīgas apr. valdes

priekšsēd v. i. (paraksts).

Rozentovas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu Latvijas ieKšz.
pasi, izdotu no Rēzeknes pils. policijas
pr-ka 20. okt. 1920. g. zem >fe 4645 uz
pils. Ignata Jakuba d. Vucana vārda.

Dožstfi MināiBi.
Kalnciema pagasta,

.Cempu* 2. pak. pamatsk., vajadzīgs-

skolotājs (i).
Vēiešana notiks

^
22. novembri 1922.gv

pulksten 12 diena, no pagasta padomei-
Pieteikties rakstiski vai personīgi.
Adr.: _ st. Kamsmuiža, Valkas apr.,.

Vidzemē. M> H08-
Pagasta valde.

Pēterpils nirtnm takta &
Netīta valde

ar šo uzaicina sabiedrības akcionāru
kgus ierasties uz

Mīl. pilii
kura notiks 30. novembri 1922. gV
pulksten 1 dieni, sabiedrības vaidēt
telpās, Rīgā, lielā Smilšu ielā Ks 23/25*

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) Kapitāla palielināšana.
3) Statūtu grozīšana un papildināsim
4) Tekošas lietas.

Piezīme: Saskaņā ar sabiedrības
statūtu 53. paragrāfu uz uzrādītājs
izdoto akciju īpašniekiem, kuri vēlis
piedalīties pilnā sapulce ar balss-
tiesību, jāpieteic savas akcijas vai
kvītes pagaidu apliecību saņeB&nal-
kā ari izdotās no Latvijas kredīt-
iestādēm vai ārzemju bankām, tai"
darbības pārskatu publicē un k«f»
vslde atrodas Parīzē, ap liecība»
par akciju glabāšanu vai ieķīlāšanu,
ne vēlāk kā 7 dienas puņ»
pilnās sapulces, ikdienas no p"?:™
10—12 dienā, sabiedrības valdes
telpās. — Gadījumā, ja nolikta oi
30. novembrī 1922. g. pilna s*Pul ,
neapmierinātu Pēterpils vagonbuve-
fabnkcs sabiedrības stāt. 65. pa'*'
grala minētos noteikumus un neno-
tiktu, tsd, saskaņā ar to pa»»

paragraiu, tiks sasaukta

otra sapulce
15. decembri 1922. s« *<» Pm s*
vietā un laikā un to pašu J^ujum»

apspriešanai, ķēdi nolikti K^/T,
vembri 1922. g. Otrā sapulce wļ
uzskatīta par likumīgi notikušu un

viņas lēmumi par galīgiem, n«"

toties uz priekšā stādito akciju sK*«ļ-

Pēterpils vagwjbJjwsJ^>L-J55
Pēcmaksas apliecība Nr.733P»sūtījumu Rīga I. — Krāslava J* t"» "

nozaudēta. —?
Smiltenes pag. valde izsludina P«

nederīgu, kā nozaudētu Latvijas !«»
;

pasi, izdotu no Vecsalaces pag- v °Ff,
10. aprilī 1920. g. zem &- H»3 uL,j
viņas Jāņa m. T o m s o nj[ajgļ_ - Jj-s;

Vilces pag. velde izsludina par zudus

kā nederīgu iekšzemes pasi no *J 6p
š. g. zem N» 1103 un zirgu pasi

25. janv. š. g. zem Ns 557, »zdot"ļ
šīs pag, valdes uz Vila L i e p ajJļL^

Nacionālais teatrs.
Trešdien, 8. novembri, pulksten / „

,.yffinistru Vrexident»
Ceturtdien, 9. novembri, P^- 5?

3. kareivju izrādē:

„&ūt, vēļiņi-

flpiia ce|E inženieris Mm
lidos 20. novembri 1922. a n.,,u ,IJjļfm.,„*,l, Je,«^-

mazākprasītājiem
3 mutiska an rakstiska

sacensībā
bez pēctorgiem, sekošus darbus-

1) 12,75 metru gaj-a kok a tiltapārbūvi par Slocenes UDj
10. verstē uz Tukuma-Smārdeš
ceļa pie Jāņu kroga un

2) 130_ kub. asu akmeņa sadra-pinašanu ķīļos Pravi ņmuižas
akmeņu drupinātavā Tukum»
apriņķī.

Drošības nauda katram darbam
5000 rubļu. Dam

Tuvākas ziņas turpat no pīkst . 9-3.

Paziņojums.
Finansu ministrijas akciju un paiju

sabiedrību sarakstā ievietota paiju sab.

Jlteiessa vilnas antiņ".
kuras statūti apstiprināti no bij. kriev.
valdības 1881. ģ. Sabiedrības mērķis ir:
uzturēt, nodarbināt un paplašināt Rīgā
atrodošos vilnas austuves fabriku.

Sabiedrību dibināja Lielbritānijas pa-
valstnieks Roberts Loders.

Sabiedrības pamatkap. ir 600,000 kr.
rbļ., kurš sadalīts 1200 paijās, 500 kr.
rbļ. katra. Valde atrodas Rīgā.

Tirdzn. un b. nod. pr-ks A. Kacens.
Revidents A. Zalpeters.

Skrundas virsmežniecība

pārdos torgos
7. decembri 1922. g., pulksten 12 dienā, Skrundas pagasta valdes telpas, gatavus meža

materiālus, atrodošos:

1) pie Aizputes-Saldus dzelzsceļa stacijas .Zirņi', veca, 7' dedzināma malka, apm. 25 kub. asu, apvert. 40 725 rbj.

3) : I I ." : .&«*
'. 6V< dedz.m.(vecast«tmalka) ; 16 \ ". '. 32.672 .

4) Skrundas novadā, Kārdzes apgaitā, 21, 22, 30 kvart . - « » fJ»,„ ' atkn '
5) uz Pliena un Daubes kalniem, pie Ventas upes — dedzināma malka, apm. 50 kub. asu, , o/.»ou ,

f) ......
: ; 55 : : : 67:950 :

8 "? • • " " " " I 50 . . . 67950 .
9) : : ; : : : ." .

" 67 • 91053

Torgi
'
notiks mutiski un rakstiski. Pirms pārdošanas pircējiem jāiemaksā 10°/o drošības nauda no pārdošanas

sumas. Tuvākas ziņas var uzzināt virsmežniecības kanclejā. Skrundas ViTSBieZIiieCIPa.

Bornes virsmežniecība

pārdos torsos
Grīvā, Ilūkstes apriņķa valdes telpās, 8. decembri š.g.pulksten 11 no rīta vienā torgu vienībā

DEDZINAHO MALKU,
aršīnu gājās pagales, sagatavotu IV. Rožupāles iec. mežniecībā:

Daudzums Novērtējums
Atrašanas vieta Suga ^^ mbļos

Matulišķu novadā, apg. 4 bērza 30/t« 36,937

, 4 alkšņa 9 9,504

, 4 apses 2/i2 1,850

K © pār. . . 421/6 48,291

Matulišķu novadā, apg. 5 bērza 44/»a 53,554

, 5 alkšņa 44 46,464

, & apses 566/ia 43,256

Kopā; . . .
"

145/" 143,274

Annas muižas novadā, apg. 7 bērza 1 1,201

,7 alkšņa 3 3.168
, 7 priedes 2/w 2,288

. , ,7 egles 14/ta 13,434

Kopā; 20/ia 20,091

Pavisam: I 208/* 211,656

Solīšana notiks mutiski un slēgtām aploksnēm.
Torgos tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no personām, kuras iemaksās

torgu komisijai 10°/o drošības naudas no piedāvātās sumas.
Rakstiski piedāvājumi apliekami ar 40 santīmu zīmognodokli vn iesniedzami

slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: „Uz torsiem 8. decembri i. g.".
Pēc nosolīšanas iemaksātā drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o apmēram

neatstājot torgu telpas.
Malka apskatāma uz vietas, dēļ kam jāgriežas pie IV. Rožupāles iecirkņa

mežziņa. Tuvākus torgu noteikumus un ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā,
Kļotišku pusmuiža, Kalkūnes pagasta, adrese — caur Grīvu, kā ari pie minētā
mežziņa. Bornes virsmežniecība.

Zirgu tirgus.
Tirdzniecības nodala

dara zināmu, ka 23. un 2*. novembri s. g. no pulksten 7 rītā līdz 4 pēc pusd
noturēs zirgu tirgu laukumā pie pilsētas lopkautuves, II. Ganību dambī.
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