
Latvijas Satversmes Sapulce.
Ministru kabineta sēde 1922. g.28. februāri
Rīkojums par protestētiem vekseļiem.
Rīkojums _ te_ 68 par pārgrozibārn p. g

28. junīja apstiprinātā preču alfabe
tiskā nomenklatūrā vn klasifikācijā

Latvijas
Satversmes Sapulce,

Sede 28. februāri.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 5,40.

Nodod pēc piekritības attiecīgām komi-
sijām ienākušos likumu projektus par
presi, biedrībām,savienībām un sapulcēm,
konvenciju par Alandu salu neapcietina-
sanu un 1922./23. g. valsts budžetu.

Piekrīt interpelf ciju komisijas lūgumam,
iesniegtā prieprasijuma cauri lūkošanas
laiku pagarināt viņai par vienu mēnesi,
i. i. līdz 1. aprili'ij}.

Dienas kārtību papildina ar dažiem
jauniem likumu projektiem.

Kā dienas kārtības pirmais punkts
apspriešanā nāk agrārās reformas
likuma III. daļa jeb agrārās
reformas nostiprināšana. (Re-
ferenti P. A š m a n i s un J. P u r g a 1 s.)

Vispārējās debatēs uzstājas O. Vald-
rnanis, A. APoerings, Kēmanis
*h B a u e r s.

Vēlā laika dēļ debates pārtrauca un
sēdi slēdz pulksten 10,30.

Nākošā sēdk šodien, pulksten 5.

valdības rīkojumi un
pavēles»

Bfkojums.
Bijušās Krievijas notarielo nolikumu

H. nodalījumā, § 124 piezīmē paredzētās
ziņas par protestētiem vekseļiem no-
tāriem jāpiesūta Latvijas valsts krāj- un
kredītbankai, Rīgā, Nikolaja ielā te 2.

Rīgā, 1922. g. 21. februārī.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Finansu ministrijas kredita
departamenta direktors A. Kārkliņš.

Apstiprina.
1922. gada 27. februāri.

Satiksmes ministrs
_ J. P a u 1u k s.

RBtojums Nr. 68
par psrsrozlbām p. g. 28. jūnijā
apstiprinātā preču alfabētiskā

nomenklatūrā un klasifikācijā.
Lieka priekšā preču alfabētiskā nomen-

klatūra un klasifikācijā izdarīt sekosas
pārgrozības:
3. lap. pusē pie apzīmējuma .Ādas, ādi-

ņas un viņu nogriezumi:
a) ģērētas;
b) „neģērētas*, ierakstīt ie-

kavās pēc vārda „a)
ģērētas" — .{izstrādā-
tas)" un pēc ,b) neģērē-
tas" — .(neizstrādātas)".

5. lap. pusē apzīmējumu .Auklas, linu,
kaņepāji undžūtes" izlabot
sekosi: .Auklas, linu, ka-
ņepāju, džūtes un papīra".

23. lap. pusē pēc apzīmējuma .Kaļķi,
dzēsti, nedzēsti un hidrau-
liskie", ierakstīt apzīmējumu
.Kaļķi fosforskābie — 5.
a) klase".

13. lap. pusē apzīmējumu .Kārstuves
vilnas koka" izlabot sekosi:
.kārstuves vilnas rokas".

21. lap. pusē apzīmējumu .Maisi, linu,
kaņepāju, džutas, lūku un
pakulu" izlabot sekosi:
.Maisi, linu,kaņepāju, džu-
tas, lūku, pakulu, zāļu un
papīra audumu".

24. lap. puse — apzīmējumu .Pannas
dzelzs un čuguna" izlabot
sekosi .Pannas, dzelzs, ču-
guna un skārda, ari emal-
jētas".

26. lap. puse starp apzīmējumiem .Podi,
izņemot sevišķi minētos" un
.Podnieka māla izstrādā-
jumi, izņemot sev. min.",
ierakstīt apzīmējumu .Podi,
krāsns, māla, glazierēti un
neglazierēti — 3. klase."

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

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļod nieks.

Finansu direktors V. B a s t j a n s.

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 75 rbj. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Far 1 mēnesi 90 rbļ. — kap.
Par atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcija 3 , 25 ,
Pie atkalpārdevējiem 3 , 75 ,

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums
visām valsts Iestādēm un valsts

darbiniekiem.
Lai novērstu lieku sarakstīšanos un

rēķinu atmaksas nokavēšanu, darba mi-
nistrijas veselības nodaļa lūdz pie
rēķiniem pievienot iestādes izdotu sli-
mības zīmi. Rēķinus bez slimības
zīmēm neatmaksas.

Iestādes, kuras vēl nebūtu saņēmušas
slimības zīmes, lūdzu nekavējoties iesūtīt
savu ierēdņu sarakstus pēc pagājušā,
gada .Valdības Vēstneša" 108. numurā
norādītās formas.

Departamenta direktors
R. Veidemans.

Veselības nodaļas vadītāja vietā
J. Melbiks.

Pļaviņu miesta robežas.
Pamatojoties uz .pagaidu noteikumu

par miestiem" 5.pantu, iekšlietu ministrs
1922. g. 18. februāri apstiprināja Rīgas
apriņķa padomes 1921. g. 28. februāra
lēmumu, ar kuru ir nodibināts Pļaviņu
miests un noteica tam sekošas robežas:

Dienvida pusē:
Sākot no Oostiņu miesta Daugavpils

apriņķī pa Aiviekstes ua Daugavas upēm
līdz_ Stukmaņu pagasta Uļu muižas ro-
bežām.

Vakaru pusē:

No Daugavas pa Uļu muižas robežu
kura iet pa gravu un tālāk līdz dzelzs-
ceļam, tad pa Rīgas-Krustpils dzelzsceļa
dienvidu pusi uz vakariem līdz Salmiņu
māju robežai, kura māja paliek Stukmaņu
pagastā.

Ziemeļu pusē:
Gar Salmiņu, Lejasstartu, Startu un

Kriškalnu māju robežām, ieslēdzot pie-
robežu Kibermaņu gabalu te 273 un Va-
gulu mājas miesta teritorija; taļak
pa Kriškalnu māju robežu, kuras
mājas paliek Stukmaņu pagasta,
līdz Caurvēderu māju robežām pie
Nakanu upītes; tad pa Nakanu upīti
līdz PJaviņu—Vecgulbenes dzelzsceļam,
gar šo dzelzsceļu līdz Pļaviņu—Vietalvas
ceļam; tad pa šo ceļu līdz Rīgas Krust-
pils dzelzsceļam, pa ši dzelzsceļa ziemeļ-
pusi līdz Sveķu māju robežai, kura
māja paliek Stukmaņu pagasta; tad pan
dzelzsceļam gar Sveķu māju robežām
līdz Skanstnieku mājas robežas Mail-
upitei un pa šo apiti ua Sirmausu un

Lāču māju robežām līdz Gostiņu miesta
robežai, ieslēdzot Skanstnieku un Kam-
paņu mājas pilnīgi miesta teritorijā.

Rīta pusē:
Gar Aiviekstes pagasta Gostiņu miesta

robežām Daugavpils apriņķī līdz Ai-
viekstes upei.

Domnieku skaits noteikts uz divpadsmit.
Rīgā, 1922. g. 21. februārī. te 102768.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs P. Radziņš.

Nodaļas vadītājs P. K1 i n k 1a v s.

Rīkojums Nr. 6.
Rīgas ostas valde, ar nolūku izsargāt

Daugavas piekrastes iedzīvotājus no
varbūtējām dzīvības briesmām un zau-
dējumiem, aizrāda, ka atkarīgi no dziļas
ziemas šo pavasari var sagaidīt lielākus
plūdus, kālab visi peldošie līdzekļi, kā
arī citi priekšmeti, kuri varētu caur
ledus iešanu tikt apskādēti un aiznesti
jūrā, jau laikus novietojami drošā vietā,
un lūdz laivu īpašniekus, sevišķi enkur-
niekus, turēt laivas gatavība palīdzības
sniegšanai, vajadzības gadījumā, pie-
krastēs, sevišķi Zaķu salas, Kundziņsalas,
un t. t. iedzīvotājiem un viņu mantu
glābšanai.

Priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis P u k š e.

' , -/ ? ? S&kGfKStf Hr 7, i
Rīgas ostas valde ar šo paziņo, ka

zirdzinieku satiksme pa ledu lejpus
tiltiem ir pārtraukta, bet kājnieku sa-
tiksme pārtraukta sākot no Nikolaja
ielas gala uz leju.

Ostas priekšnieka vietā J. B e r g s.
Darbvedis P t» k še.

Jūrniecības departamenta paziņojums.
Gadskārtējo vaļēju koku pludinātāju

apspriedi pa Gauju un pietekām jūr-
niecības departaments nolicis uz 14.martu
š. g., pulksten 10 departamenta telpās,
Nikolaja iela te 1-a.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
M. Farnasts.

Darbvedis P a e g 1ī t s.

Pasta ziņas.
24. februārī atvērta pasta palīga no-

daļa Stendē, pie Stendes patērētāju
biedrības .Laucinieks", 200 soļu no Sten-
des stacijas ar vienkāršu un ierakstītu
sūtījumu pieņemšanu un izdošanu.

Par galveno direktoru Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs Kļāvi ņš.

Paziņojums.

Valsts mantu uzņemšanas komisija ar
šo dara zināmu, ka saskaņā ar zem-
kopības ministra biedra rīkojumu, ko-
misijas kanci ejā un dzelzsmaterialu vāk-
šanas un likvidācijas daļā publikas pie-
ņemšana un visādu ziņu izsniegšana
nolikta no pulksten 11 līdz 1 dienā.

Valsts mantu uzņemšanas komisijas
priešsēdētājs J. B a 1č s.

Par sekretāru A. Bitenieks.
Paziņojums.

Saskaņā ar zemkopības ministra biedra
Lindiņa kga rīkojumu, visas zemju de-
partamenta nodaļas turpmāk būs pie-
ejamas publikai un viņai izsniegs da-
žādas izz'iņas un dokumentus katru
darba dienu tikai no pulksten 11 līdz 1
dienā.

Rīgā, 1922. g. 27. februārī.
Zemju departamenta administratīvās

nodaļas vadītājs R. Ozoliņš
Darbvedis V. K r a s t i ņ š

Meklējamo personu saraksts Nr. 36.

cL» Iraida, vaids, tēva vārds,
2 vecums, piederības^ vieta,

ži« dzīve* vieta pēdēja teiks,
25 ārējais apraksts (pasuses),

3575. Auziņš, Nikolajs Pētera
dēls, dzim. 1896. gada
5. sept., pied. pie Maz-
straupes pagasta, dzīv.
Mazstraupes pag., Brū-
vēju mājās.

3576. Adamsons, Edgars Anča
dēls, pied. pie Rūjienas
pils., pēdējā dzīves vieta
Rīgā, Marijas ielāJ* 119,
dz. 58.

3577. Apfelbauras, Icigs
Ābrama d„ 46 g. vecs,
pēdējā dzīves vieta Sa-
kas pag., Aizputes apr.,
Aku galā, vidēja, gan-
drīz liela auguma, melni
mati un ūsas, galva
plankumaina, ne visa
ar matiem.

3578. Akermans, Kārlis Kārļa
d„ dzim. 1902. g.,pied.
pie Lindes pag., Jaun-
jelgavas apr., pēdēja
dzīves v. Lielvārdes pag.
Vārnu dzirnavās.

3579. Akermans, Jānis Mārtiņa
d., dzim. 1901. g. pied.
pie Lindes pag,, Jaun-
jelgavas apr., pēdēja
dzīves vieta Lielvārdes
pag. Vārnu ceplī.

3580. Bērziņ, Milda Eduarda
m., 20 g. v., pied. pie
Skulberģu pag., dzīv.
Valtenbergas pag.,

^
vi-

dēja auguma, gaišiem
matiem, zilām acīm.

Kas meklē, aa kādu raksta
rnt par ko apvainots.

Valmieras apr. pr-ka raksts,
š. g. 6. februārī te 8053, apv.
pēc kr. s. 1. 591. p.

Valmieras apr. 4. iec. miertiesu,
pēc izpildu raksta 1921. gada
7. aug. J* 119, sodīts pēc k.
s. 1. 185. p. ar 150 rbj. vai
4 dienam aresta.
Kuldīgas apr. pr-ks, ar rakstu
1922. g. 4.febr. zem te 1791/1,
sodīts no Kuldigas apr. pr-ka
par sanitāra noteikumu pār-
kāpšanu ar 200 rbļ. vai 10
dienām aresta.

Rīgas apr. pr-ka 1. ieej pa!,
raksts te 672 1922.g. 4. febr.,
apv. slepkavība.

Tas pats.

Rūjiena* pol. pr-ka raksts
1922, g. 2. janvārī, Valmieras
apr. pr-ka raksts te 8053 š. g.
6, februārī, apv. vairākas zā-
dzībās.

Vel apcietināma
en kas darāms

atrašžaas gsdījami.

Apcietināms un no-
dodams Limbažos
2. iec. pal.

Paziņot dzīves vietu
Rūjienas policijas
priekšniekam.

Izpildīt lēmumu un
ziņot Kuldigas apr.
pr-kam.

Apetetināt un no-
gādāt meklētajam.

Tāpat.

Apcietināma un no-
dodamaRūjienaspo-
licījas pr-kam.

Latvijas valdības j^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jļ^^^^H^^^

svētdienas

un svētku dienas

Redakcija:
JH^Sa^^^^^^,̂

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Nt 2. Tel.N?9-89 ^SSKs^SĒ^^ Rīgā, pilī Ka 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 Tps^pM*»!! Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām .... 180 rbj.— kap.
par katru tajāku rindiņu . . 6 . — ,

b) citam iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslējigu
rindiņu g . — »

c) privātiem par katru vienslējigu
rindiņu 10 , — .



3581. Bulanovs, Georgijs Vi-
kestija d., 34 g. v.,
Polijas pav., pied. pie
Prušanu pils., (Grodņas
gub., pēdēja dzīves v.
Daugavpilī, Šosejasiela
J* 73.

3582. Bck, Jānis Ādama d.,
31 g. v., pied. pie Ka-
piņu p., Daugavpils apr.

3583. Bojarovs, (Bojarinovs)
Andrejs Ferapontadels,
21 g. vecs, pied. pie
Jelgavas apr., dzīves
vieta Daugavpilī, Grod-
ņas ielā te 76.

3584. Bullis, Antons_ Andreja
dēis, pēd. laikā dzīv. v.
Daugavpilī, Mogilevas
ielā te 8.

3585. Buks, Antons Vikentija
dēls, dzim. 1877. gada
29. sept., piederīgs pie
Viļņas gub.

3586. Blumiņš, Meiers Girša-
Icika d., Krievijas pav.,
dzīves vieta Dagdas
miestā.

3587. Buliņ, Emma Edes m.,
20 g. veca, pied. pie
Rūjienas pag, Valmie-
ras apr., pēd. dz. vieta
Ēveles muižā,Valkas apr.

3588. Baranova, Anna Pētera
meita, agrākā , dzīves
vieta Ludzā.

3589. Bogomolova,Sofija Jāņa
m., pied. pie Lietavas,
Šauļu apr., pēd. laika
uzturas vieta Daugav-
pilī, Rīgas ietā te 75.

3590. Daugelis, Antons Jāzepa
d, 40 g. v., Lietavas
pavalstn.

3591. Daugelis, Jāzeps Miķeļa
d., 62 g. v., Lietavas

. pavalstn.
3592. Deičs, Josels Hirša d.,

dzim. 1892. g., Lietavas
pavalstn., ebrejs, kurp-
nieks, Lietavas pase
te 622.

3593. Feodorovs, Jēkabs Feo-
dora d., 46 g. v., Krie-
vijas pav,, pēdējā dzī-
ves vieta Daugavpilī,
Rīgas ielā te 78.

Daugavpils pils. pref. raksts
1922. g. 19. janv. te 16299/21.
g., ar ra paša lēmumu 1921. g.
15. dec. zem te 1208, par
iebraukšanu no pad. Krievijas
bez attiecīgas atļaujas, sodīts
ar 100 zelta frankiem vai 3
mēnešiem aresta.
Daugavpils apr. 5. iec. miert.
ar rakstu 1922. g. 31. janv.
te 284, apv. uz s. 1. 581. p.
Jelgavas apgab. tiesas krim.
nod. ar rakstu 1922. g. 21. janv.
zem te 1775, apv. pec s. 1.
61. un 585. p.p.

Ilūkstes apr. pr-ks ar rakstu,
š. g. 26janv. te 4338, apv.
neatļauta robežas pārnākšana.

Rīgas 9. iec. izmekl. tiesnesis
ar rakstu, 1921. g. 30. dec.
te 3279, apv. uz s. 1. 616. p.
I. d. 2. p.
Daugavpils apr. pr-ka lēmums,
1921. g. 25. okt J*4736/1582,
sod. par nelegāla ceļa robežas
pāriešanu ar 5 zelta frank. vai
10 dienām aresta, pēc soda
izciešanas izraidāms no Lat-
vijas uz Krieviju.
Valkas apr. I. iec._ pal. ar
rakstu te 337, vājprātīga.

Ludzas apr. pr-ks, ar rakstu
1922. g. 24. janvāri te_ 160,
izraidāma no Latvijas ka val-
stij kaitīga persona.
Ilūkstes apr. pr-ks ar rakstu
js& 186 1922. g._2. febr.,_ pār-
nakuse neatļauta ceļa par ro-
bežu.

Jelgavas apgab. tiesas krim.
nod. ar rakstu 1922. g. 25.
janv. J* 2087, apv. pēc s. I.
51. un 581. p. p. 3. d.
Tas pats.

Rīgas apgab. tiesas 7. iec. iz-
mekl. tiesn. ar rakstu te 184
1922. g. 18. janv., apv. uz
kr. sod. lik. 448. p. un 442.p.p.

Daugavpils pils. pref. ar rakstu
1922.g. 30. janv. zem te 11324,
ar ta paša lēmumu 1921. g.
19. sept. par dokumentu ne-
vizēšanu sodīts ar 500 rbļ. vai
1 mēnesi aresta, piedzenot
vizēs nodokli par visu laiku,
kamēr pase nav vizēta.

Izpildīt lēmumu un
ziņot Daugavpils
pils. prefektam.

Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rī-
cībā.
Apcietināt un ievie-
tot cietumā ieskaitot
meklētāja rīcībā.

Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Nogādāt meklētāja
rīcībā.

Izpildīt lēmumu un
ziņot meklētājam.

Paziņot dzīves vietu.

Izraidīt uz padomju
Krieviju un paziņot
meklētājam.

Pārbaudīt dokumen-
tus un pēc izrādī-
jušā rīkoties, pie-
dzenot 500 poļu
markas.
Apcietināt un ievie-
tot cietumā, ieskai-
tot meklētāja rīcība.

Tāpat.

Apcļetināt ^
un no-

gādāt Rīgas apgab.
tiesas 7. iec. izmekl.
tiesn. rīcībā.

Izpildīt lēmumu un
ziņot f Daugavpils
prefektam.

3594. Fedoiovs, Ivans Filipa

d., 23 g. v., pied. pie
Varkovas pag,, Daugav-
pils apr.

3595. Goldberg, Šore Joseja
meita, dzimuse »iei-
man, dzimuse 1870. g.,
Pērnavas pilsone, pē-
dējā dz. vieta Terbatā,
Aleksandra iela 81.

3596. Gurgans, Francis Jāņa
d., 50 g., piederīgs pie
Jasmuižās pag., Dau-
gavpils apr.

3597. Hoskova, Zina, gara
auguma, tumšu, apaļu
seju, melniem matiem.

3598. Janulevic, Antonija,Lie-
tavas pavalstniece, 50
gadus veca, dzīves vieta
Rīgā, Maskavas iela
te 138.

3599. Ivjans, Cbone Sāja d.,
58 gadus vecs, piede-
rīgs pie Ungurmuižas
pag., Daugavpils apr.,
dzīves vieta Glazmaaka,
Joskg Ivjana mājā.

3600. Ivanovs, Jānis,Krievijas
pav., dzīv. Iciku pag.

3601. Jakusovs, Vasiļijs Ja-
kima d., pied. pie Sila-
jāņu pag., Rēzeknes
apr.

3602. Kalniņš, Jānis Jēkaba
dēls, pied. pie Suntažu
pag., Rīgas apr. un
dzim. 1890. g. 15. okt.

3603. Krūmiņš, Augusts (jeb
Mārtiņš Jāņa d. Skar-
bulis) pied. pie Kroņa-
Vircavas pagasta.

3604. Krasnovs, Vasiiijs Sem-
jona d., pied. pie Eiin-
kova pag., Možeiku
apr., Lietavā.

3605. Kiršbanms, Kārlis Gusta
dēls, 19 g. v., dzīv.
Valtenbergu pag., maza
smalka auguma, no-
vārgušu seju, tumsām
acīm un matiem, pied.
pie Valtenbergu pag.

3606. Kriksts, Jankels Kol-
mana d., dzim. 1867. g.
11. maijā, pied. pie
Kaunas gub., pēd. dzīv.

Daugavp ils apr. 5. iec miert.

ar rakstu 1922. g. 31. janv.,

apv. uz s. I. 236. p.

Ārlietu
* ministrijas politiski-

ekonomiskais departamens ar

rakstu J*B 80510, 1922. g.

4. februārī uz Igaunijas ārlietu
ministrijas raksta te 1/UU,

1922. g. 17. janvāri, apvainota
uz s. 1. 14. p. 2. un 1655. p.

3. pantu pam. Pamats: Ter-

batas Verovas apriņķa tiesas
(tribunal d'appel de la circpn-

seription de Tartu-VSru) n-
kojums, 1921. g. 3. sep-
tembri.
Daugavpils apriņķa V. iecirkņa
mirtiesnesis ar rakstu te 18,
1922. g. 31. janvārī, apvainots
uz s. 1. 581. p.
Valmieras apriņķa priekšnieks
ar rakstu te 47, 1921. g. 18.
maija, apvainota zādzība.
Jaunjelgavas apriņķa priekš-
nieks ar rakstu te 1510, 1922.
g. 3. februārī, apvainota par
ieceļošanu Latvija bez at-
ļaujas.
Tas pats, apvainots par pro-
dukta uzpirkšanu Jaunjelgavas
tirgū.

Valmieras apr. 4. iec. miert.
ar rakstu, 1922. g. 15. okt.
te 254, apv. uz s. I. 581. p.
1. d.

Daugavpils apr. 5. iec. miert.
ar rakstu te 100, 1922. g.
31. janv., apv. uz. s. 1. 581. p.

Rīgas 9. iec. izmekl. tiesn. ar
rakstu te 270, 1922. g.
7. febr., apv. pēc kr. s. 1.
442. un 448. p.
Jelgavas apg. tiesas svar. lietu
izmekl, tiesn. ar rakstu te 156,
1922. g. 10. febr., dēļ perso-
nības noskaidrošanas.
Daugavpils apr. 5. iec. miert.
ar rakstu te 437, 1922. g.
31. jauv,, apv. uz s. 1. 581. p.

Valmieras apr. 4. iec. miert.
ar rakstu, 1921. g. 31. dec.
te 370, apv. uz s. 1. 581. p.
1. d.

Ārlietu min. pol.-ekon. depart.
ar rakstu te B 80510, 1922. g.
4. febr., uz Igaunijas āri. min.
raksta te 1200, 1922. e.

Paziņot meklētā ja*dzīves vieta.

Apcietināt un n0£rj
dāt Valkas aprit
priekšniekam, X
nosūtīšanas l&uļ
jas valdības rīcība.

Apcietināt un no.
gadat Daugavpils v,
iecirkņa_ miertiesai
ša rīcība.
Apcietināt un no.
gādāt meklētāja ri.
čība.
Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Tāpat.

Apcietināms un no*
dodamsRūjienas po-
licijas pr-kam.

Apcietināt un no*
gādāt meklētājam,

Nogādāt Rīg. 9. iec
izmekl. tiesn. rīcībā.

Paziņot dzīv. vietu
meklētājam.

Apcietināt un no-
gādāt meklētajā ii-
čībā.

Apcietināt un nodot
Rūjienas pol.pr-kata.

Apcietināt un no-
gādāt- Valkas apr.
pr-kam, deļ nosū-
tīšanas Igaunijas

Latvju preses attīstība
un darbība.

(Beigas.)

Vēl otru lāgu šaī lielo_ notikumu un
pārgrozījumu laikmetā mūsu prese iz-
pildīja godam savu svēto uzdevumu pret
savu tautu un valsti, t. i. Latvijas
valsts tapšanas laikmetā. Tur
atzīmējami vairāki Valkas un Liepājas
laikraksti, no 1917. g. sākot līdz 1919. g.
vidum, ļielniecisma un vācu okupācijas
beidzama laikmetā, kas ar lielu enerģiju
stāvēja par mūsu nacionālās valsts ideju
un izvēlēto pagaidu valdību. Šaīs grū-
tajos un bieži kritiskajos brīžos drošs
noteikts nacionāls un patriotisks vārds
un mājiens sabiedrībai bija nepiecie-
šami. Un tie nāca un darīja savu
iespaidu, sabiedrību noteikti vadīdami
un stiprinādami. Te meklējamas arī
saimes mušu j aundzimusajam
nacionālismam, progresivi-vaisti-
skam virzienam, kas dibināts uz nacio-
nāliem pamatiem, kas dzima gan jau
Sibirijas_ stepēs un citās Krievijas malās
mušu bēgļu laikmetā, bet te pašu dzim-
tene līdztekus arī dzīvi iesakņojās.

Un tad beidzot mūsu visjaunā-
kais laikmets — kad mūsu valsts
jau pilnīgi nodibinājusies un nokārtoju-
sies starptautiskā ziņā, tikai iekšķīgi vēl
izdarāmi daži kārtošanas darbi, valsts
satversmes pamatus izstrādājot — mūsu
tā saucamais parlamentārisma
laikmets. Arī te mūsu prese ņem dzīvu
dalību pie visiem darbiem un sprie-
šanām, pie apstākļu iztirzāšanas, pie
kļūdu novēršanas un izlabošanas u. t r>
Tā viņa veicina arī parlamentarisko un
tamlīdz valstisko darbību. Tikai jāpie-
zīmē gan, ka dažreiz viņa te vairāk izceļ
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un uzsver savus partiju stāvokļus un
apspriež no šaura partiju stāvokļa
valsts attīstības gaitu nn valdības dar-
bību. Un tad vēl: dažj valdības dar-
bības apspriedumi izskan tā, itin kā tie
nāktu no nelabvēļu puses, ne no pašu
zemes un pašu tautas piederīgiem, kam
ar sāpīgu sirdi, bet tomēr ar saudzīgu
roku jāiet pļe vainu dziedināšanas, ja
tādas kur būtu atronamas — un kur
gan jauna, turklāt lielā darbā tādas
nevarētu atgadīties! Bez šaubām ar to
gan arī būs izskaidrojami daži asumi
preses sodīšanas ziņā, kas beidzamā
laikā notikuši un par ko atskanējušas
daudzas žēlošanas. (Te runātājs aizrā-
dīja uz ļoti nožēlojamo faktu, ka mums
šodien jāsvin savi lielie gaviļu svētki
bez viena mūsu kolēģa klātbūtnes, kas
turklāt bija arī mūsu svētku komisijas
loceklis. Viņš taisni uz šo dienu itin

ka ar nodomu no mums atrauts, lai sa-
justu sāpīgāki savu izciešamo sodu.
Mes avižu darbinieki būsim šodien vis-
maz jūtās viņam klāt!) Šās piezīmes
atļavos_ tadēj, ka dzīvojam patlaban
šaī pārrunājama laikmetā, kādēļ viņa
parādības vļsdzīvāki stāv mūsu
prata _ un ka pati pēdējā — ari mūsu
sajuta.

Tā īsiem vilcieniem — tikai kon-
tūru apvilkumiem esmu zīmējis mūsu
preses 100-gadu gaitu. Tuvāki viņā
ieiet, to plašāki iztēlot nav ša svinīgā
brīža_ uzdevums. Bet arī pēc ša īsi
mesta skata, domāju, mūsu svētku viesi
varēs spriest, ka mūsu prese pa savu
gadusimteņa ilgo pastāvēšanas laiku ir
veikuse milzu darbu. Kas bijis mūsu
P'.'ccs izstāde, tas bus redzējis, un ja
to turpmāk apmeklēs, tad redzēs, ka tur
daudz plauktu pilei lieliem bjeziern laik-
rakstu un žurnālu gada gājumiem, kas

atkal visi pilni visādām ziņām un pa-
mācībām ua literatūras un mākslas dar-
biem. Tie visi izplatīti pa. tūkstošu
tūkstošiem un miljoniem numuriem un
eksemplāriem tāli un plaši, kur vien
latvju mele skan, un tie darījuši tautā
savu iespaidu. Patiešām, latvju prese
nav snauduse pa visu šo laiku, kamēr
ta pastāv — ja kur gadījās tādi snauduļi,
tur nāca tūliņ citi, kas viņus un visu
sabiedrību purināja no miega augšā un
sauca pie darba — pie darba! Lai
nāca kādi laiki nākdami pār Latviju,
mušu preses modrākā daļa bija allaž
nomodapār viņu un stāvēja par samu
un aizstāvi pie viņas. Pie tam pilnfri
dabiski un saprotami, ka paštautieši
bijjīšiarvien_dedzīgākie un uzticamākie
musu _ laDKīajļDas un visāda progresaveicinātāji _ mušu presē, atskaitot jau
minētos pāra vecos cittautu darbiniekus
un jaunāka laikā dedzīgo Veberi (Varai-
došu Zanderi) pie .Balss". Tikai pie
pedeja duras acīs tas savādais fakts, ka
viņš sava inuža beigās noliedza to
ko bija visu savu mūžu mācijis un aiz-
stāvējis. Ar to viņš diemžēl izdzēsa savu
paliekošo slavu un nozīmi noatviešu
avīžniecības un visas latviešu vēstures
neievērojot to, ka viņš ilgu laiku tikskaisti un krietni bija aizstāvējis latviešulietas, ka administrācija viņam, no avīzesšķiroties izdeva liecību: .Mūsu atmiņā
viņš paliks ka mušu avīžniecības
gaišākā persona. » Nākamības at-miņa gan viņš ir un paliks kā savasmācības nohedzējs unkātādž ne-vares_ noderēt citiem par priekšzīmi.
Nākamam paaudzēm un visiem laikiempar priekšzīmi noder tikai tādi dar-binieki, par kuriem var teikt, ka tiestāvējusi un krituši par savāmidejām, t. i. tam palikuši uzticīgi līdz

pēdējam. Tikai tādai priekšzīmei i'
spēks.

Ko lai saku sava apskata beigās savai
avīžnieku saimei, kuras lielos svētkus
šodien svinam? Nevaru iedomāties labāku
novēlējumu, ko viņai šodien izteikt rto
savas puses, kā tos pašus vārdus,̂ kuras
es sacīju uz viņu mēnesi atpakaļ šaurāk
pulciņa — tiešajā mūsu preses lOO-gad*
jubilejas brīdī, un kurus es gribēto
atkal un atkal atkārtot: Mīļie ko-
lēģi! Turat augsti to karogu. »
mušu priekšteči, ievērojami idealisjļ»
pacēluši un nesuši lepni daudz PŅ"!!..
vākos un grūtākos apstākļos, nekā mūsējie
ir. Lai prese ir iooroiām tautas goda»?
tiesību .aizstāve un īstas kultūras

^
veici-

nātajā un tautas audzinātāja. LaTvup
augstākais mērķis ir un paliek vis-
pārīgais labums, visas sabiedrības u»
valsts, ne kādas personas vai šaurākas
partijas intereses. Mīlestībā uz cilvēkiem
gādība par viņu labklājību un nākot"»
prieka, kas dara stipru, žuroaļurtie»
vajaga būt vadošiem gariem. Ctiadi «J
nestāv tajā augstumā, kurā tiem %&*

Un pats beidzamais novēlējums
^attiecoties tieši uz mūsu jaunās dzīv»

jaunās valsts izveidošanos un nostip"
našanos: mūsu presei un līdzi vug
sabiedrībai jābūt nešaubīgi stiprai s«J
ticībā uz mūsu taut as »

vajsts spēkiem. Atgādinu »

ziņa mušu ilustrā žurnālista MJLg
Jura vārdus: .Uz savu dzīvības spe»
drošipalaizdamās, latviešu tauta d z i v
un allaž jo vairāk attīstīdamas,sasnl

^tik augstu kultūras stāvokli, cik tasffl!L
vēsturiskos un politiskos apstākļos vi
iespējams."



vieta Valka, Matuse
ielā te 18.

S607. Lasmans, Kārlis Annas
dēls, 36 gadus vecs,
piederīgs pie Mangaļu
pag., Rīgas apr., agr.
dzīves vietaVecmīlgravī,
IV. līnijā, te 159, pēc
nodarbošanās ostas
strādnieks.

2608. Ligant, Katrīne Miķeļa
meita, 40 gadus veca,
piederīga pie Jelgavas.

3609. Lavreckis, Poliekts,
Gabriela dēls, 34 gadus
vecs, piederīgs pie Dau-
gavpils apr., Maļinovas
pag., Lipinsku ciema,
kur arī dzīvoja.

3610. Lubinskaja,Rocha, Krie-
vijas pavalstniece, pē-
dējā dzīves vieta Dau-
gavpilī, Vakzāles ielā
te 35.

.3611. Leimans, Dāvis Mārča
d., 57g.v., pied.pie Mār-
snēnu pag., Cēsu apr.

3612. Malaševs, Marks Gabriļa
dēls, 38 g. v., Latvijas
pavalstn., pēd. dzīv.
vieta Daugavpilī, Vidus
ielāte

29.
5613. Markevič, Natālija, 55 g.

veca, Lietavas pavalstn.,
pied. pie Kaunas gub.,
Šauļu apr., pēd. dzīv.

vieta Daugavpilī, Kaunu
ielā te 173.

5614. Mordas, Broņislavs Ig-
nata d., kara klausības
apliecība, izdota no
Aizputes-Kuldigas kara
apr. pr-ka, 1921. g.
3._ martā te 3217. Pē-
dēja dzīv. vieta Kul-
digas apr., Sātiņu pag.,
Muidnieku mājās, vi-
dēja auguma, gaišu
seju un gaišiem matiem,
bez ūsām, ģērbies zaļā
angļu kareivju frencī,
kājās gari zābaki.

3615. Morozs, Aleksandris,
dzīv. Pustinas pag.,
Daugavpils apr.

?3616. Mitovins, Osips, ap-
mēram 56 gadus vecs,
katoļticīgs.

J617. Perecman, Mēri Jan-
keļa ra., 26 gad. veca,
Lietavas pavalstniece,
agrākā dzīves vieta Ķe-
merbs.

3&18. Radziņ, Milda Andreja
meita, pēdējā dzīves
vieta Rīgā, Popova ielā
te 3a, dz. 80.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

17. janv., apv. uz s. 1. 14. p
2. un 1655. p. 3. pantu
pamata.
Politiskās apsardzības priekš-
nieks ar rakstu te 116272,
1922. g. 3. februārī.

Jelgavas pilsētas izmeklēšanas
tiesnesis ar rakstu te 214.
1922. g. 19. janvārī, apvainota

pēc kr. s. 1. 581. p.
Ilūkstes apriņķa priekšnieks
ar rakstu te 8561, 1922. g.
24. janvārī, apvainots pašdari-
nāta degvina pirkšanā.

Daugavpils pilsētas prefekt
ar rakstu, 1922. g. 30. janvāri,
te 16205/20. g., ar iekšlietu
ministrijas pasu nodaļas rakstu,
1921. g. 21. janvāri, te 27251,
izraidāma no Latvijas.
Rīgas pilsētas III. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesnesis ar rakstu
te 3603, 1921. g. 22. novem-
brī, apvainots uz sod. likuma
157. p. II. d.
Daugavpils pils. pref. ar
rakstu, 1922. g. 30. janv.
te 14270/21. g. ar ta paša
lēmumu 1921. g. 22. nov.
te 1178, par parādīšanos
publiskā vietā iereibušā stā-
voklī, sodīts ar 50 zelta
frankiem, vai 1 mēnesi aresta.
Daugavpils pils. pref. ar
rakstu, 1922. g. 24. janv.
te 13657/21. g. ar ta paša
lēmumu 1921. g. 23. nov.
par dokumentu. nevizēšanu
sodīts ar 10 zelta frankiem
vai 2 nedēļām aresta, pie-
dzenot vizas nodokli par visu
laiku kamēr pase nav vizēta.
Kuldigas apr. pr-ks ar rakstu
te 6057, 1922. g. 19. janv.,
tiek turēts aizdomās par
zādzību.

Daugavpils apr. pr-ka lēmums,
1921. g. 28. noy. te 4511,
par dzīvošanu bez doku-
mentiem, sod. ar 5 zelta fr.,
vai 7 dien. aresta.
Rīgas apr. 2. iec. izmekl. tiesn.,
raksts 1922. g, 24. janvārī
te 197, apvainots uz sod. lik.
158. p. 1. d.
Rīgas apr. pr-ks, raksts 1921.g.
1. dec. J* 2510, sodīta ar 500
rbļ. vai 3 mēnešiem aresta par
robežas pāriešanu.

Liepājas pret, raksts 1922. g.
30. janvārī N: 421/11 dēļ iekš-
lietu ministrijas 1921._ gada
28. novembra te 3076 lēmuma
par slepenu degvīna izgatavo-
šanu, izpildīšanas.

(Turpmāk vēl.)

.vaid. rīcība.

Nogādāt politiskās
apsardzības pārvald.
rīcībā.

Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Izraidīt no Latvijas
un ziņot Daugavpils
prefektam.

Apcietināt un nogā-
dāt Rīgas centrāl-
cietumā, dēļ ieskai-
tīšanas meklētāja
rīcībā.
Izpildīt lēmumu un
ziņot Daugavpils
prefektam.

Tāpat

Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Izpildīt lēmumu un
ziņot meklētājam.

Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

Paziņot dzīves vietu
Liepājas prefektam.

Jaunas valstis

Polija.
Pi|sudskis par Baltijas valstīm.

Pa svinīgo igauņu sūtņa pieņemšanas
laiku Belvederā, atbildot uz Hellata runu,
kura pēdējais izteica ceribas, ka Polija
arī uz priekšu interesies par Baltijas
valstu politiku

^
kā tas bija līdz šim,

Piļsudskis norādīja uz Hellata darbību,
kuras mērķis bija Polijas un Baltijas
valstu tuvināšanas.

Šī darbība — teica Piļsudskis, ir attī-
stījusēs paralēli tai draudzībai, kādu
Polija jūt pret dūšigo igauņu lautu un
par tām dziļām simpātijām, no kurām
viņa likās vadīties arvienu attiecībā pret
Baltijas valstim. (Poļu preses birojs.)

Ārzemes

Eiropas atjaunošanas sindikāts.

Londonā, 27. februārī. (Reuters.)
Starptautiskā Eiropas atjaunošanas sindi-
kāta organizācijas komiteja publicē savus
priekšlikumus. Centrālā sindikāta pa-
matkapitāls būs 2 miljoni mārciņas ster-
liņu, kupis vienādās daļās sazīmēs sindi-
kāta patstāvīgās nodaļas atsevišķās vaistīs,
tā saucamās nacionālās korporācijas".
Šo nodaļu pamatkapitāls līdzināsies 20
miljoniem mārciņu, pie kam šo sumu
vienādās daļās segs Anglija, Francija,
Itālija, Vācija un Beļģija : uzaicinājums
piedalīties nosūtīts ari Japānai, Dānijai,
Holandei, Šveicei un Čechoslovaķijai;
ja šo valstu finansisti konsorcijam pie-
vienosies, pamatkapitālu attiecīgi pa-
augstinās.

Organizācijas komiteja vienbalsīgi at-
zinuse, ka sindikāts varēs darboties tikai
tādās valstīs, kuras: 1) atzīst visus
agrākos parādus un pienākumus dot ār-
zemniekiem atlīdzību- par viņu konfis-
cētiem vai apķīlātiem īpašumiem; 2) sank-
cionē likumīgi noslēgtus kontraktus un
gādā par viņu izpildīšanu; 3) piešķir
tirdzniecībai vajadzīgo drošību. LTA.

Dženovas konference.

Londonā, 26. februārī. (Reuters.)
Pēc ziņām no Romas, par Dženovas kon-
ferences priekšsēdētāju izraudzīts Titoni.
Konferenci atklās 10. aprilī,
ievērojot Loid-Džordža un Poankarē
izteikto vēlēšanos. LTA.

Vācu prese par angļu - franču
vienošanos.

Eilvezē, 27. februāri. (Radio.)
Pārrunājot Loid-Džordža un Poankarē
apspriedi Buloņā, vācu preze aizrāda uz
ārkārtēji īso iaiku, kādā panākta vieno-
šanās. Konferences rezultātus vācu prese
visā visumā uzskata par negatīviem;
.Deutsche Allgemeine Zeitung" raksta,
ka noteiktu programu Eiropas glābšanai
ao saimnieciskā posta Loid-Džordžs un
Poankarē neesot uzstādījuši. .Lokal-
anzeiger" izsaka domas, ka nolīgumā
tomēr slēpjoties _ *kāda „zirgkāja", kuru
Francijai vēl nerādot. Šādas aizdomas
zināmā mēra pastiprinot angļu preses
diezgan atturigie komentāri, jo citādi
neesot saprotams, kādēļ pret Loid-
Džordžu nesaceļas opozīcijas vētra pašā
Anglijā, jo Dženovas konference tādos
apstākļos būšot pilnīgi lieka. .Berliner
Tageblatt" raksla, ka Vācijas piedalī-
šanās konferencē būšot ne vairāk kā
diplomātiskas laipnības žests. LTA.

Trests Krievijā.

Maskavā, 28. februārī. (Radio.)
Ukraines tautas saimniecības komisārs
apstiprinājis Visukraines spirta trestu.
Trestā ieiet 49 spirta fabrikas, 56 no-
liktavas un 5 etiķa fabrikas. LTA.

Lokauti Anglijā.
Eilvezē, 28. februāri. .Observer"

raksta, ka Anglijai draudot jauna rup-
niec'bas Vrize. Masinrūpniecības uz-
ņēmēji nolēmuši II. martā izsludināt
lokautu. Arī kuģa būvniecībā sakara ar
algu pazemināšanu draud lokauts. LTA.

Velsas princis Indijā.

L i f i 1 dā, 27. februāri. (Radio.) No
Ind'jss ziņo, ka Velsas princis saņemts
ar htla sajūsmu Labaurā. Apsveikšanās
piedalās ap 30.000 iedzīvotāju; publika
pārrāva policijas kordonu, apstāja prinča
automobili un sarīkoja augstajam viesim
jūsmigss ovācijas. LTA.

Ēģiptes neatkarība.
Kairā, 28. februārī. (Reuters.)

Angļu virskomisars lords Allenbijs iesnie-
dzis sultānam deklarāciju, kurā Anglijas
valdība paziņo, ka atzīst Ēģipti
par neatkarīgu, suverenu
valsti un līdz ar to atceļ līdzšinējo
Anglijas protektoratu,_ bet ar notei-
kumu, ka Ēģiptei jānoslēdz ar Ang-
liju līgumi, kas nodrošinās status
quo līdzšinējo stāvokli 1) satiksmē starp
Anglijas impērijas atsevišķām daļām,
2) Ēģiptes aizsardzībā pret citu valstu
uzbrukumiem vai iejaukšanos, 3) Sudā-
nas iekārtā. Deklarācijas beigās virsko-
misars uzsver, ka nav vairs nekādu šķēršļu
Ēģiptes ārlietu ministrijas dibināšanai un
parlamenta sasaukšanai, zem kura kontro-
les darbosies konstitucioneli atbildīga
valdība. LTA.

3apanas parlaments.

Maskavā, 28. februārī. (Radio.)
Japāņu parlamentā 23. februārī notikuse
vētraina sēde sakarā ar progresistu par-
tijas priekšlikumu atraidīšanu represiju
jautājumā, kuras lietotas pret demon-
strantiem. Debatu laikā uz parlamenta
locekļiem mesta čūska, kas sacēla liela
uztraukumu.. Nākošās sēdes notikušas
policijas apsardzībā. LTA.

Rīga
Sveicieni latvju presei

pienākuši un vēl arvienu pienāk tādā
skaitā, ka visus viņus te nevaram atzīmēt
Minēsim pie vakar uzskaitītiem vēl sekošas
sveicinātājus: Šveices telegrāfa aģentūra
un turienes preses savienība, Souiuļpreses
birojs, Somu viesi, kuri ciemojās Rīgā,
Varšavas žurnālistu sindikāts, („karsti
sveic diženo latvju presi un cer, ka ta
darīs visu, lai padziļinātu abu tautu
draudzīgās attiecības" — sindikāta prezi-
dents Jans Dombskis), Itālijas ārlietu
ministrijas preses birojs, Norvēģijas preses
savienība, poļu .Kurjer Porannv" redak-
tors (sveicina un vēlas, lai latviešu prese
vienumēr .aizstāvētu tiesību principus")
un tā daudz citi no ārzemēm. Arī no
iekšzemes ienākuši sveicinājumi daudzi,
daudzi. Tos visus, kā jau aizrādījām,
varēsim dabūt redzēt mūsu izstādē,
uz kuru griežam publikas vērību. Šādu
izstādi, kur sakopota tādā pilnībā mūsu
prese un viņas darbinieki, vairs tik drīzi
nepieredzēsim, tādēļ katrs, kam šās lietas
interesē, lai pasteidzas apmeklēt šo mūsu
preses izstādi.

Tirdzniecība un
rūpniecība

Kursi,
Zelta franks — 50 rbļ. (0.29032 gr. tīra zelta).

,, . . RīgāV a 1 n t a —._ _
| 1. martā, _

Amerikas dolārs 253.25—259.2S
Angļu mārciņa 1126—1146
Francijas franks 23.25—23.75
Beļģijas franks 22.00—2250
Šveices franks —
Itālijas līra —
Zviedrijas krona 67.75—68 75
Norvēģijas krona 43.50—4450
Dānijas krona 53 50—54.50
Austrijas krona —
Čechijas krona 4.48—4.ES
Holandes guldenis 97.75-99.25
Vācijas marka 1.09—3.14
Ostrublis —
Somijas marka 5.24—5.34
Igaunijas marka 0.68— 0.7»
Polijas marka 0.00—0.07
Padomes rbļ ~
Zelta franks (lats) . ~ ,»
10 rbļ, zelta . ^00.0Q

Rīgā, 1922 g 1. martā
Valsts krāj- un kredītbanka

5 i 1 i n s k i, E. Auškaps.

Utemiura

Iz Latviešu-Leišu vēstures F. Vera-
berga. (1885. gada izdevuma atjaunojums.)
Rīgā, 1921. Ģeneralkomisijā pie B. Dīriķa
un biedriem, Rīgā, 1. Ķēniņu ielā 28.
na^^ļ^Mi—w*»«—«mi**1 "??iii Wi i-bii—^—?niaw—c

Redaktors: M. Aror».

Iecelšanas.
Rezolūcija.

Būvvaldes pārorganizēšanas dēļatlaižu no dienesta,
sakarā ar likuma par civildienestu 37.pantu, skaitot
ao š. g. 1. marta.

1) vecāko technlķi Fridrichu Medni,
2) vecāko techniķi Jāni Hanu.

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

Būvvaldes priekšnieks, inženieris E. Kolpaks.

Iekšzeme.
Meņģele.

Meņģeles Kultūras biedrība sarīko no
5, līdz 18. martam, Meņģeles pagasta
namā lauksaimniecības kursus ar plašu

programu _ sekošos priekšmetos: lopko-
pība, _ mājturība, būvniecībā, — pirmā
nedēļa un zemkopībā, piensaimniecībā
un dārzkopība — otra nedēļā. Kā lek-
tori darbosies Rīgas apriņķa valdes dar-
binieki J. Vītoliņš, A. Eksne, E. Ozo-
liņš, no Latvijas lauksaimniecības cen-
tralbiedribas J. Zands, Orleans un E.
Jursona ikdze.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1922. g. 28. februārī.
1. Apspriež jautājumu par ārzemju

pavalstniekiem Latvijā piederošu zemes
īpašumu likvidēšanu.

2, Pieņem 1922./1923. g. valsts bu-
džetu un nolemj to iesniegt Satversmes
Sapulcei.

3. Ievēl par delegātiem Baltijas valstu
konferencē Varšavā ministru prezidentu
Z. Meierovicu un finansu ministri
R. K a 1 n i n g u.

4. Atsvabina, uz paša lūgumu, virs-
leitnantu Jāni D u c e n u no kara virs-
prokurora un kara tiesu pārvaldes priekš-
nieka amata un ieceļ minēta amata
kapteini Verneru Tepferi, bet par
kara virsprokuroru un kara tiesu pār-
valdes priekšnieka palīgu — kara tiesas
locekli virsleitnantu Herbertu Jakob-
s onu.

ii^—m—Tn



mm liBistipj iHiin»
«epartarts,

aamatod. uz 15. septembra 1920. g.,

Suni» par uzvārdu mainu p. 10,

dara zināmu, ka uz Roberta Vilhelma
4 Dimdina un viga s'evas Martas
Pēteja rrs., dzīvojošu Valkas apr., Als-
viķu pag. Sviedrišos, attiecīgu lūgumu,
kurš izsludināts .Vaid. Vēstn.* N° 169,
1. augustā 1921. g. tm pret knru triju
mēnešu laikā iebildumi nav celti, leksi.
Ministrs

nolēma:
L lūdzējiem turpmāk sauk. uzvārdā:

1) Bekovs un proti: Robets Vilhelma
d. Bekovs un viņa sieva Marta
Pētera m. Bekov; _

U. Visi dokumenti, ka pases, apliecī-
bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārda
ao visādām iestādēm, ka arī valsts,
mnata un privātam personām, skai-
tāmi kā izdoti uz lūdzēju jaunā
uzvārda.

HJ. Šislēmums stājas spēkā no 22. febr.
1922. gadā; saskaņa ar likumu par
«zvārdu maiņu p. 11., pievesto lēmumu
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laika no
Sa sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas pārsūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmums atzīts
par likumīgā spēkā gājušu.
Sigā, 25. lebruari 1922. g. 1* 52364/V

Iekšlietu ministrijas administratīvā
depart. vice-direktors A. Ziepnieks.

Nodaļas vaditajs J. Silbriedis.

i sešu sludinājumi

Latvijas ksratiesa,
fSĒroatojotles uz savu rīcības sēdes lē-
mumu nn itarg tiesu Uk. 951. un 953. p.
meklē: Latvijas strēlnieku pulka kareivi
Kristapu Ernesta d. Oupe, kurš ap-
vainots par noziegumiem, kas paredzēti
kāta soda lik. 128. un 133. p. p.

Minētais kareivis D u p e: dzimis
1899. g. 23. novembrī, Talsu apriņķa,
Talsu pag. piederīgs.

Personām, kurām bātn zināma vķa
turēšanās vtete, _ nekavējoties ziņot

tajā tiesai, vai tuvākai policijai, kārai
te arestēt un nogadēt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. F. Birkenšteins.

Sekretārs, k. L ier. A. Rompe.

Sīgas miMMi, 1. dnlDoiap,
az lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 9. janv. 1922. g.
Ernsta Krūmiņa prasības lietā pret
Mariju Krūmiņ, dzim. Moor. par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
siēgtu Straupes draudzē 19. februārī
1912 g. starp Ernstu Krūmiņu un Mariju
Krūmiņ, dzim. Moor, laulību šķirt, atbil-
dētajās Marijas Krūmiņ vainas dēj, at-
stājot prāvnieku nepilngadīgo bērnu —
meitu Elizabeti, dzimuse 17. augusta
3912. g., prasītāja Ernsta Krūmiņa audzi-
nāšanā līdz viņas pilngadībai; piedzīt
ao prasītajā valstij par labu 400 rbj.
tiesas nodokļa un no atbildētajās prasī-
tajam par labu 1,300 rbj. tiesas un
Metas vešanas izdevumus; _ aizliegt at-
bildētājai saukties prasītāja uzvārda
.Krūmiņ".

Ja atbildētāja civ. proc lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laikā ndesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 23. lebruari 1922. g. <N° 431316
Priekšsēd. b. v. Minkevičs.

Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 12. janvāri 1922.g. pamata
uzaicina 2 oktobiī 1920. g. Kuldigā mirušā
Kārja Gelevka mantiniekus, kreditorus,
legatarcs, iideļnomisarus un visas citas
personas, kuram varētu būt kādas tie-
sības vai prasības az neL atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Tiesības nn prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minēta laikā, tiks
atātas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 20. febr. 1&22. g. x5 434/22.
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams

Sekretāra pal. v. i. E. Hūn.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 16. janvārī 1922. g.
pamata uzaicina 27. jūlijā 1917. g.
Liepāja mirušas Emmas Kllnge,
dzim. Melnert, mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, fideikomisarus, un
visas citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz viņas atstāto
mantojumu, vai kuras velētos apstrīdēt
viņas testamentu, pieteikt tiesāt savas
tiesības un prasības sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Minēta laika nepieteiktās tiesības un
prasības līks atzītas par zaudētām uz
visiem _ laikiem un pec aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīga spēkā stājušos.

Liepājā, 22. febr. 1922. g. m 973/21.
Priekšsēd. b. V. Bienenštams

Sekretāra pal. v. i. E. Hūn.

Gitu iestāžu s!ud.
Blomii pagasta tiesa,
Valkas apriņķī, pamatojoties uz saviem
sas dienas lēmumiem, ar šo izsludinaka 23 martā 1922. g. pulksten 12diena, viņa izdos B1 o m u pagasta namā

vairāksolīšanā
*miii.enu gadu < skflitot no

S nTājasf
0538 t,eMS P3"^°-

ntekiJK "I* *. *««*«» manti-niekiem piederošomau . Dukuli" (64 DīīrvKoT,41 pūtv - Plavu ttn 32 »**:
n.H ?u,,u,*Albertam, kurš atrodas
CTrKSPiedercš^āju .Lejas

$?$&-&SK5£ZB«».iW8wSbus iemaksājušas tiesai 1000 rbļ z loga

SITĒSik l«*ut&K
Blomu pag. tiesā, 23. februāri 1922 «

PtiekSsēdēgjs P. StrālsDarbveža v. i. Ed. nInii '

1 Liepājas Kara ēstas darbnīcas
pārdos 10. martā S. g., pīkst, lo rjg

vairāksolīšanā
WDšoIoiBiii!isisiiii
kura atrodas Liepājas kara ostas darbnicā&

Personas, kutas _ vēlētos minēto ietaisi
pirkt, tiek uzaicinātas ierasties uz J
klātu vairāksolīšanu Liepājas kāļa ostto
darbnīcas 10. martā

^
pulksten 10 tītā

ierodoties minēta dienā darbnīcā»
katram torgu dalībniekam jāiemaksi
kara ostas darbnicu kasē 10.000 rbl
drošības naudas.

Minēto ietaisi var apskatīt ksra ostas
darbnicu noliktavās sazi ņā ar direkciju.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem
sniedz kara ostas darbnicu darbvedība

Aps. min. ēku un būvju pārval-
des Rīgas rajons

uzaicina visas iestādes un personas
Isram M kādas nandas prasīlias mi

MJGDD,
tādas iesniegt rajona kanclejā, Bdi
20. martam 1922. g. mj> 13992

Dažādi sludirtāļ
Kalnciema pag. valde,

Jelgavas apr., lūdz Kurzemes pagasta
valdes paziņot šai pagasta valdei, vil
neatrastos pagasta valdes arehivot

Jumi soliep sies"
par 1880. un 1881. ?.$*,

Kalnciemā, 21. februārī 1922. g.
Priekšnieka pal. J. Pa zags.

2 Darbveža v. i. Ulmanis.

Valstspapifu spiestuve
veias f^irifaS

lOgab. asi slīpētus dimantus prieks"
gravēšanas mašinas. 100 metrus mitra
valču drebi Ns 7, 82 cm plaranfi
100 gab. Hamburgas, cietas, korektam?
štittes. 3 grāmatas Husnika fotoBfo
pārveduma papīri. 200 kgr. vaH»
massas. 100 kgr. .Cuzatc" messu prieE
valču massas. 100 metru melno kalltei
ai iespied. P. M., 96 cm. 10 pudu tech-
niska terpentīna. 5 pudu vieglā bencim.
10 pudu galdnieka līmes. 2 pudu angto
cinnes. 1 pārnesamo trīsfāzu ampēra-
metru līdz 50 arop.

Piedāvājumi, vēlams ar paraugieņ»
ar 20 rbj. zīmognodokli iesniedzat»!
valstspapiru spiestuves kanclejā, lieB
Maskavas ielā J* 11, vēlākais līdz
4, martam š. g. i

Valsts tipogrāfijā
Rīgas pilī, ist. M« 1, dabūjamas blanka»
un gatavas grāmatas saskaņā ar 1921-J-
.Valdības Vēstneša' J*J* 66., 67. un 69.

iespiestiem noteikumiem par

ttMliHi un no#
nOšonos Pfllļitos iestļtļfe

Rūpniekiem i spiiii
Vttlststlposraniā, Rīsus DllUt l»

dabūjamas dažāda biezuma, p«
darba ministraapstiprinātaparaug»1) Strgflnleku flarūa gramatig

2) StttleRa saraksta gremūtas
(forma Mš 51). .

3) Vispārīgos strBdaiekū algu fr
ķīna srsniaias (forma&w

Samaksas mmm
grāmatiņas

pēc .Valdības Vēstneša* Ns 187., w
22. augusta š. g. publicēto rīkojuma

par traktieru, kafejnīcu, kondi-
toreju un viesnīcu apgrozījumu

nodokli
dabūjami Valsts tipogrāfijā, pili J* ?

par 9 rbj. grāmatiņa. £

VALSTS TIPOGRĀFĪJŽ
dabūjama atsevišķa brošūra

Insfmkcfla par bOvkoka Izsnieg-
šanu no valsis un kamunalmežieR
uz 1920. g. 21. decembra likuma pamata,
lesp..Valdības Vēstneša" 1921.g. 32. ntrfl.
Maksā bez piesūtīšanas 10 rbj., ar plf
__^ sūtīšanu tl rbj ^

Lflsbergu pag. valde, Valkas «P£
ar šo izsludina par nozaudētu un »
dēļ nederīgu no šās pag. valdes :
1921. g. ztm M 1335, Latv. iekšz. P«J!

uz Ādolfa Pētera d. Voitajv. -

Nacionālais tgafr*!..,
Trešdien, 1. martā, pulksten 7 f»^

Teodora Lāia viesošanās
^„J£*mx€sMsMts - '

Ceturtdien, 2. martS. pulkst. 5 »

Skolēnu izrāde:

f^īgas apg. tiesa, 1. etvitnod ^az clv. proc. lik. 293, 295,298. 301,309.,
311. p. p. oair.ata .. uz firmas .The Russian
Trading Co. Ltd.*, kuras priekšstāvis ir
idiks Plums, iūoumu viņas prasības lietā
pret Izaku Flnkelstelnu, par 1713 kron.
33 «re dāņu vaL = 85.666 rbj. 50 kap.
parada atdošanu, uzaicina Izaku Finkel-
steinu, kūļa dzīves vieta _ prasītājai
aav zināma, Ierasties tiesa četru
mēnešu laikā no iī sludinājuma
tespieSanas dienas .Vaid. Vēstn.'.

Pie lūguma pielikti: pilnvara, adrešu
galda izziņa un noraksti atbildētajam.

Ja atbildētājs noliktā laikā neiera-
«Bsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tfia notikta tiesas sēde lietas klausi-
fnai aizmuguriski.

Sīgā. 22. februāri 1972. g.
Priekšsēdei, b. v. Minkevičs.

Sekretāra i. Smēlis.

R'rgas apg. tiesa, 1. civilnod.,
n clv. proc Uk. 293, 295, 298, 301 .
$09,. 311. p. p. pamata, uz Jēkaba
Mfkeja d. Balcera lūgumu viņa prasības
Beta pret 3011 Andreja m. Baker. dzim.
Bergman, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kūjas dzīves vieta prasītājam
nav z,uama, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā uo šī sludinājuma
Iespiešanas 1taias .Vaid. Vēstn*.

Pie lūguma pielikts noraksts.
Ja atbildētāja noliktā laikā neiera-

fMsres personīgi vai caru pilnvarnieku,
flfa nolikta tiesas sēde lietas klausī-
ianai aizmuguriski.

R5&ā, 21. februāri 1922. g. 431260
Priekšsēdei, b. v. Minkevičs.

^ ._ Sekretāra v. Stūre.

<3eda rtaturailiu kartiņu Nr. UTI.
izd. ao Vidzemes artil. pulka, uz virsi.
2lda vārda, skaitīt pat nederīgu.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod-,
az dv. proc. lik. 293., 295-, 298., 301-,
309., 311. p. p. pamata, uz Gfrsa
Gesels Geselson, lūgumu viņa pra-
sības lieta pret Sernu Zelmu Geselson,
dzim. Michelson, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kūjas dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties tiesā
Četru mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un noraksti _

Ja atbildētāja nolikta laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
aelikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 21. februāri 1922. g. 431262
Priekšsēdei, b. v. Minkevičs.

Sekretāra v. St nre.

Rīgas apg. tiesa, 1. civilnod.
az civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata uz Marijas
Vilhelmlnes Šmitaus, dz!m. Puriņ, lū-
gumu viņas prasības lietā pret Arvedu
Miķeli Šmitaus, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta
prasītājai nav zinama,_ ierasties tiesa
četru mēnešu laikā no šī sludināj.
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un noraksti

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 21. februārī 1922. g. 431261
Priekšsēd. b. v. Minkevičs.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. un vietējo privāttiesību 245!. p.
pamata, uzaicina visus, kam būtu kādas
ierunas pret Tukumā, 31. decembrī
1921. g. mir. Eduarda Anša d. Amera
testamentu no 10. decembra 1921. g.,
vai kas velētos pieteikt savas tiesības uz
minētā Eduarda Amera mantojumu, kā
mantinieki, legataii, fideikomisari, kre-
ditori un t. t„ pieteikt tādas ierunas
vai tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespie-
šanas .Valdibas Vēstn.".

Pec termiņa notecēšanas tiesa nekādu
ierunu nepieņems un nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 22.febr. 1922. g. L. J*273/22.g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 15. jūlijā 1886. g. mir. Jodtšku
sādža, Ģederta Bluše atstato mantojumu
kādas tiesības, ka mantin., legatar, fidei-
komisariem, kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
iaikā, skaitot no sludināj. iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī". "

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušam. L. J* 281,/22.g.

Jelgavā, 22. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. tees. kārt. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēde š.g. 20. marta
attaisīs un nolasīs Jelgavā, 13. februārī
1922. g. mirušas Olgas Otto, dz. Blūm,
testamentu.

Jelgavā. 22. febr. 1922.g. L.J*327/22.g.
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs Zande r s o n s.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460n. p.
paiiņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
20. Iebr. ;922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Arlavas savstarpējo uguns-
apdrcšlnašanas biedrību, ievedot viņu

kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļa.
_ Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Arlavas pag. namā.

Jelgavā . 22. februāri 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Mfillers.
Sekretāra pal. v. I. D. Lešinskis.

Jelgavas apgabalt reģ. nodaļa,
pamatodamās m* ctv. t. lik. 1460». p. pa-
ziņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
20 febr. 1922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Sunākstes savstarpējo uguns-
apdrošlnfisanas biedrību, ievedot viņu
kooperatīva sabiedrību reģistrs pirmajā
daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sunākstes pag., Jaunjelgavas apr.

Jelgavā . 22. februāri 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Mfillers.
Sekretāra pal. v. I. D. Lesi ns kis.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 19. janvārī
1922.g uz lulzes EdītesSmiltnlek lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc iik. 293.301. un 309 1. o. p., uzaicina atbildētāju
Pēteri Smiltnieku, kura dzīves vietanezin., četru mēnešu laikā ierasties
šai tiesā, saņemt norakstus no viņa sievas
Luizes Edites Smiltniek iesūdzības rakstāviņu laulības šķiršanas lietā un uzdot savudzives vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laika aicināmais neierastos
lietu noliks uz_ termiņu un izspriedīsbez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies , bet
sava dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-nājuma uz Jiesas sēdi un visos pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 30. janv. 1922. g. >fe 242/22.
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams

Par sekretāru A. J a n s o n s.
Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa
uz civ pr. lik. 1460». p. pamata paziņoka saskaņā ar tiesas lēmumu 9. janvārī
l-\ b,edf*u un viņu savienībureģistra 1. daļā Ir ievesta biedrībazem nosaukuma: .Rucavas medībubiedrība* , kuras valde atrodas Rucavaspagasta.
Liepājā, 17. Jebr. 1922. g. i^l.

Reģ. nod. pārzinis : CI n c e 1 sPar sekretāra pal. J. Aldermans

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
uz civ. proc. likuma 1460/». p. pamata '
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmuma'9. janvārī 1922. g., biedrību un vZsavienību reģistra 1. daļā ir ievestabiedrība zem nosaukuma: „Aizputessavstarptgā amatnieku paMdzlbasbiedrība-, kuras valde atrodas Aizputē

Liepājā, 17. lete. 1922. g. j* jso/21.
Reģinr. nod. pārz. C i n c e 1sParsekretara p3l.J.Alderm a n s.
Mests ssiea «pegtaiija.

Jūrniecības departaments
Bfa„ llt?mai8k«»«Kaj,emm iiifas dārza dd elsgertostas hajt-malB obop rāmju itiibn |tļ1

p||te melis m\m Si
dzami 6. marti»22J

0k8ne
ļ l

es^

ī..,Matopagasta valde
^^TO* valdes

{^ Pieteikta par i£f^-

Rīgas 5 iec. miertiesnesis
izsludina kā Chanal Beilai Steinveiss
no ša iecirkņa miertiesneša 21. decembrī
1921. g. zem M> 533 izdotā apliecība,
deļ iesniegšanas Rīgas dzimtssarakstu
nodaļai par to, ka viņa atsvabināta
no dzimšanas apliecības iesnieg-
šanas pie laulības _ pieteikšanas, ir pie-
teikta, par nozaudētu un ar šo tiek atzīta
par nederīgu.

Rīga, 20. februārī 1922. g. J6 112
Pap. miertiesnesis Bīlmanis.

Pmaavps virsmežniecība
apriņķa valdes telpās . ,.v , -

tiks portolo vnnKsplifin g
...iecirkņa Dunikas melnieciba, sagatavota 1921 /22.g,

seotloas eēdes sara, nemizeta skolu bd Iii tti no.
=izveTuzBā 'rtas upes Ierasta, sadalita 3 vienībās:=

Uz Kalniška krauta kvartai! Mr.1

ā 2,300 rbj. - apmēram 484 kub. asis - kopvērtībā ..1. 113.200 rbj.

Uz Barbišķa kraula kvartāls fir. 49

ā 1,850 rbļ. - apmēram 207 kub. asis - kopvērtība . ..... 382.950 .

Sagatavota 1920./21. g. un izvesta uz Bārtas upes krasta
a strīpota 7 pēdu malka

i 2,600 rbl. - apmēram 140Jtub^tsjs^ķ <mvē^^ • 384,000 rb ?

Kopā apmēram 831 kub. ass . . . 1,860,150 rbj.

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. oa ,„„c1h5
Rakstiski oiedāvājuml apliekami ar 20 santīmu zitr.ognodokl. Sacensība

tiks ?PB£^SSft«i «•*«*
^f^^J^^^SSa20»* no piedāvātās sumas. Nenosol.taj.em iemaksātas urna ' -SKumS

maksās atpakaļ, bet nosolītajiem tas janohdzina l.dz p. ni pagj™«""^ļ
10°/o no viņām tiks ieturētas, kā drošības nauda par līguma izpildīšanu, oei

JāreāslO^ feTkaititas iemaksas sumās par pirktiem
ma enahem Tuvākus no-

teikumus var uzzināt virsmežniecības un Dunikas mežniecības kanc.ejas.

Rucavas virsmežzinis P. L i n d e.
Darbvedis - grāmatvedis J. Dūrējs.

Rucavas virsmežniecība
paziņo, ka 15. marta 1922. g., pulksten 3 diena, Liepāja, Ulicha iela J* 44,

apriņķa valdes telpas izdos

mazākprasītajiem
nsaifeas nopludšnSšanu uz Liepāju par Bārtas upi

un Liepājas ezeru.
II. iecirkņa Dunikas mežniecībā sagatavotu 1921/22.g.
7 pēcS. skuju un lapu koku malku, izvestu uz

Bārtas upes krasta, sekošās vienībās:
1) Kalnišķa krauta kvartāli N<> 1 apm. 484 kub. asis
2) Baiblšķa krauta kvattalī J* 49 .... 207 .
3) Sagatavota J920./21. g. un izvesta uz Bārtas upes krastu

strīpota 7 ped. malka 140 , .
Kopā .... apm. 831 kub. asis

Piedāvājumos, kuri apliekami ar 20 santimu zīmognodokli, uzrādāma cena
par knb. asi an tie iesniedzami torgu komisijai torgu dienā līdz pulksten 3, ar
uzrakstu: .Uz konkurenci 15. martā 1922. s.* Mutiska solīšana iesāksies starp
piedāvājumu ieshiediejiem no zemākiem rakstiskiem piedāvājumiem, pie kam par
piedāvājumiem tiks atzīti un sacensībā pielaisti tie darbu uzņēmēji, kuri iepriekš
iemaksas par piedīlīšanes torgos 20.000 rubļus. Nenosolitājem iemaksātās sumas
nekavējoties izmaksās atpakaļ, bet nosolītajiem drošības nauda par līguma izpildī-
šanu jāpapildina līdz 10°/o no uzņēmuma sumām, iemaksājot tās torgu dienā
torgu komisijai.

Tuvākus noteikumus var izzināt virsmežniecības un Dunikas mežniecības
kanclejās. Rucavas virsmežzinis P. Linde.

^___ Darbvedis-grāmatvedis 1. Dūrējs.
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