
jfeltsa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvafa:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 75 rbļ. — kap.
Piesūtot mājā un pa pastu:

fst 1 mēnesi 90 rbļ. — kap
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedicija 3 25
Pie atkalpārdevējiem.. ... 3 *

75 '

Latvijas valdības $$m oficiāls laikrakstsiznāk katru dienu, izņemot ^^^^mAģ
svētdienas

un

svētku

dienas

Redakcija:
^f^Š^^^P^^a,

Kantoris un ekspedicija:
Rīga, pilī te 2. Tel.K29-89 *%ļBfe3S$SJR̂īgā, pilī N» 1. Tel. Nb 9-57
Kunas stundas no 11—12 TJpsaM^psHB Atvērts

no
pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslējigu
rindiņu 10 , — ,

Latvijas Satversmes Sapulce.

Ministru kabineta sēde 1922. gada
21. februāri.

Rīkojums par 1% valūtas nodokļa kon-
troli.

Rīkojums par visa Mangaļu pagasta
pievienošanu pie Rīgas prefektūras
V. iecirkņa.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Saraksts
Lāčplēša kara ordeņa domes 1922. g.
14. janvafa sēdē ar Lāčplēša III. šķiras
kara ordeni apbalvotiem karavīriem.

Izraksts iz Lāčplēša kara ordeņa
domes protokola i* 2/1922. §§ L,
8L, V., Vil., IX.

1.
Nolemj apbalvot saskaņa ar ienā-

kušiem priekšā stādījumiem par izda-
rītiem varoņdarbiem sekošus kara-
vīrus :

1) Atsevišķās studentu rotas kareivi
Jāni Ruģenu.

2) Kara tiesu pārvaldes kapteini Ver-
neru Tepieru.

III.
T».iTp.,J r© + §4, spbalvo*
3) I. kavalerijas diviziona jātnieku

Jāni Oliņu.
4) 4. Valmieras kājnieku pulka virs-

seržantu Ernstu Vinteru.
5) 5. Cēsu kājnieku pulka virsseržantu

Robertu Rostoku.
6) 6. Rīgas kājnieku pulka kareivi

Ernstu Amoliņu.
7) 5. Cēsu kājnieku pulka virsseržantu

Pēteri Rudusn.
8) 4. Valmieras kājnieku pulka diž-

kareivi Kārli Zirni.
9) 7. Siguldas kājnieku pulka diž-

kareivi-sievieti Valliju Veseunas.
10) 8. Daugavpils kājnieku pulka leit-

nantu Aleksandru Ozolu (miris no ievai-
miem

noju ;.

Turpinot § I, apbalvo:
11)7. Siguldas kājnieku pulka kaprāli

Augustu Bērziņu.
12) 7. Siguldas kājnieku pulka kaprāli

Kārli Tilcenu.
13) 10. Aizputes kājnieku pulka virs-

leitnantu Pēteri Leimaņi.
14) 10. Aizputes kājnieku pulka kap-

rāli Vili Narkeviču.
15) 11. Dobeles kājnieku pulka leit-

nantu Verneru Petriti.
16) Bij. 3. Kurzemes latviešu strēl-

nieku pulka kapteini Jēkabu Elsi
(kritis). . . „ "

17) Bij. 3. Kurzemes latviešu strēl-
nieku pulka kapteini Ļevu Kalniņu
(kritiS)' . ~ x -1 f.

18) Bij. 2. Rīgas latviešu strēlnieku
pulka kapteini Jāni Bērziņu.

VII.
Turpinot § I, apbalvo:
19) 1. Latvijas neatkarības rotas leit-

nantu Rūdolfu Markusu.
20) I. kavalerijas diviziona seržantu

AlfrpHn Vītolu.

LX.
Turpinot § I, apbalvo:
21) Vidzemes artilērijas pulka diž-

kareivi Jāni Bērziņu.
22) 4. Valmieras kājnieku pulka kap-

rāli Eduardu Garozu.
23) 6. _Rīgas kājnieku pulka kareivi

Nikolaju Āboliņu.
24) Vidzemes artilērijas pulka aiz-

kareivi Paulu Melzupu.
25) 4. Vaimieras kājnieku pulka diz-

kareivi Jāni Biti.

26) 7. Siguldas kājnieku pulka ser-
žantu Arvedu Rozīti.

27) 7. Siguldas kājnieku pulka diž-
kareivi Jāni Lāci.

28) 8. Daugavpils kājnieku pulka diž-
kareivi Ferdinandu Boķu.

29) 8. Daugavpils kājnieku pulka diž-
kareivi Arvidu Sacharovu.

30) 8. Daugavpils kājnieku pulka virs-
seržantu Vili Piebalgu.

31) Bruņoto vilcienu diviziona leitnantu
Harriju Gussevu.

32) Rezervas inženieru rotas dižkareivi
Jāni Ungeru.

33) Rezervas inženieru rotas kara tech-
niķi Rūdolfu Grinbergu (kritis).

34) Vidzemes artilērijas pulka diž-
kareivi Aleksandru Vorobjevu.

35) 4. Valmieras kājnieku pulka ser-
žantu Kārli Latišu.

36) 6. Rīgas kājnieku pulka virsleit-
nantu Ādolfu Tomsonu.

37) Vidzemes artilērijas pulka kaprāli
Kārli Fogeli.

38) Vidzemes artilērijas pulka seržantu
Kārli Sveicu.

39) 9. Rēzeknes kājnieku pulka diž-
kareivi Jāni Sirmo.

40) 9. Rēzeknes kājnieku pulka diž-
kareivi Jāni Damnieku.

41) 9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivi
Pēteri Zālīti.

42) 9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivi
Ernstu Staueru.

43) 9. Rēzeknes kājnieku pulka virs-
seržantu Pēteri Kurcenu.

XII.
Noliek nākošās kārtējās sesijas pirmo

sēdi uz š. g. 24. februāri, pulksten 10.
Priekšsēdētājs,

Satversmes Sapulces prezidents
J. Čakste.

Sekretārs, kapteinis AI. E. La s s.

Meklējamo personu saraksts Nr. 35.
(2. turpinājums un beigas.)

'§.» Uzvārds, vārds, tēva vārds, Vai apcietināms
*| vecums, piederības vieta, Kaa meklē, ar kāda ralat-

£
|s dzīves vieta pedeja laika, „„ pa, ko apvainots. «*,.i,n«„„m„%* ārējais apraksta (pazīmes). ^ v atrašanas gadījuma.

3547. Petkevičs, Nikolajs Jo- Rīg. krim. pol., 1922. g. 9. janv. Apcietināt,
zefa d., 40 g. vecs, r. Jfe 886/R, apv. zādzībā.
nelielām melnām ūsām,
rnrnv oSrd«, \ &ē***
pelēkā pusmēteli.

3548. Petersons, Jānis Ādama Rīg, VIII. iec. miertiesu, r. Paziņot dzīves vietu,
d., 48 g. vecs, pied. >fe 494, 1921. g. 16; dec, apv.
pie Ādažu pag. uz sodu lik. 532. p. 3. p.

3549. Peterson, Emilija Žaņa Rīg. VIII. iec. miertiesu, r. Tāpat,
m., 23 g. veca, pied. J* 585, 1922. g. 10. janvārī,
pie Zemites pag. Talsu apv. uz sodu lik. 528., 207. p. p.
apr.

3550. Pupa, Augusts Mārtiņa Rīg. pref. lēmums/* 10098, Paziņot dzīv. vietu.
d., 26 g. vecs. 1921. g. 15. nov., sodīts ar

2000 rbļ. jeb 1 mēn. aresta.
3551. Putniņš, Pēteris Pētera IV. iec. kara izmekl. tiesn. Apcietināt.

d., pied. pie Novo-Ni- r. J* 2013, 1921. g. 19. dec,
kolajevskas apr. Tom- apv. uz kara sodu lik. 234. p.
skas gub.

3552. Prauliņ dzim. Druva, Rīg. VIII. iec. miertiesu, r. Tāpat.
Anna Andreja m., 55 g. Nt 630, 1921. g. 19. dec, apv.
veca, pied. pie Stopi- uz sod. lik. 574. p. 1 d.
ņiem.

3553. Ruja, Rūdolfs Kristapa IV. iec kara izm. tiesn. r. Tāpat,
d., pied. pie Tukuma J* 1990, 1921. g. 19. dec,
apr. Aunasmuižas pag. apv. uz kara sodu lik. 234. p.

3554. Raslovskv, Mārtiņš Jē- Bauskas apr. izmekl. tiesn. r. Apcietināt,
kaba d., čigāns. 1921. g. 20. dec Nt 2968, apv.

uz s. 1. 581. p. 3. d.
3555.' Rogosins, Semjons Teo- IV. iec kara izmekl. tiesn. r. Tāpat,

dora d., 23 g. v., pied. J* 3406, 1922. g. 12. janv.
pie Rēzeknes pils. apv. uz s. 1. 133. p.

3556. S>īrands, Jānis Miķeja Rīgas pref. r. J* 11586, 1921.g. Paziņot dzīves vietu
d., 38 g. v. 10. dec sod. ar 20 zelta frank. Rīg. prefekt.

jeb mēnesi aresta.
3557. Seppe, Vilhelmine Gn- Rīgas apgabali, svarig. lietu Apcietināt uh pie-

stava m., dzim. 1899. g. izmekl. tiesn. r. J*1334,1921.g. sūtītRīg. kriminalp.
pied. pie Salacas pag., 21. dec. apv. uz kr. pr. lik.
Valmieras apr. 389. un 390. p. p.

3558. Semaško, Adele Antona Liepājas II. iec. miert. r. J* 499, Paziņot dzīves vietu,
m., 33 g. v. 1921. g. 22. dec apv. uz s. 1.

51. 581. p. p. I. d.
3559. Simutis, Vladislavs Jāņa Tas pats, apv. uz s. 1. 231. p. p. Tāpat

d., 34 g. v.
3560. Segliņš, Fricis Indriķa Tas pats, apv. uz s. 1. 607. p. Tāpat,

d., 33 g. v.
3561. Sadovskv, Anna Ivana Tas pats, apv. uz s. 1. 51. Tāpat,

m., 28 g. v. 581. p. p. 2. d.
3562. Stanevičs, Jozefs Ignata Tas pats, apv. uz s. 1. 581. p. Tāpat.

i

a., 6i g. v. . u.

3563. Smidiņš, Fricis Jāņa Rīgas pref. r. *fc 12128, 1921.g. Ziņot pref.
d., 38 g. v. 24. dec, sod. ar 20 zelta frank.

jeb 21 dienu aresta.
3564. Taube, Johans Eduarda Rīg. pref. lēmums Jfc 10136, Paziņot dzīv. vietu

d., 38 g. vecs. 1921. g. 20. sept
^

sod. ar prefekt.
500 rbļ. jeb 14 dienam aresta.

3565 Černevskj, Osips Osipa Liepājas II. iec. miertiesu, r. Paziņot dzīves vietu.
d„ 13 g. vecs. * 499, 1921. g. 22. dec, apv.

uz sodu lik. 51., 591. p. 1. d.
3566. Usavskjr, Ivaus Mateusa Tas pats, apv. «z sod. lik. Tāpat,

d., 52 g. vecs. 616. p. 1. d.

i

Latvijas
Satversmes Sapulce.

Sēde 21. februāri.
Sēdi atklāj prezidents J. Čakste

pulksten 5.45.
Dienas kārtību papildina ar likum-

projektu par spekulācijas apkarošanas
noteikumu atcelšanu un ar pārgrozī-
jumiem likumā par būvkoku izsniegšanu
lauksaimnieku vajadzībām.

Apspriešanā nāk pagastu paš-
valdības likuma 6., 7. un 8. daļa,
kur ir runa par pagastu pašvaldību
budžetiem. (Referenti Jaunbērzs, Bite
un Fr. Jansons).

Pēc vispārējām debatēm, kurās pie-
dalās K. Pūriņš, Ulpe, Bence, Grants-
kalns, Dr. Reinhards un Dermanis,
ji/Meini ņārH, n% tesižaun Pļautiem,
atraidot priekšlikumu nodot likumu
atpakaļ komisijās. Pieņem 4 pirmos
pantus, pēc kam sēdi slēdz pulksten 9,10.

Nākošā sēde šodien, pulksten 5.

Vaidibas rīkojumi un
I pavēles.

Rīkojums
par 1°/o valūtas nodokļa kontroli.

1. Kreditiestādēmkas nodarbojas ar
valūtas operācijām, jāizdod klientiem ap-
liecības (zīmites) par l/o valūtas no-
dokļa nomaksu divos eksemplāros, pēc
Jinansu ministra apstiprināta parauga.
Viens šo zīmišu eksemplārs pielipināms
pie attiecīga valūtas dokumenta, kamēr
otrs paliek pie valūtas pircēja un pie-
liekams pie faktūras, vai cita attiecīga
dokumenta, kā pierādījums par izved-
aodokļa samaksu.

2. Izdarot revizijas, nodokļu inspek-
toriem jāraugās,lai pie faktūrām, izrakstī-
tām ārzemes valūtā, uz kuru pamata
saņemtas importpreces, atrastos viens
izvedatļaujas zīmites eksemplārs par pie-
rādījumu, ka izvednodoklis par faktūras
samaksai iepirkto valūtu ir nomaksāts.

3. Sis rīkojums stājas spēkā līdz ar

ta publicēšanu .Valdības Vēstnesi".

pamats. 1921. gada 29. jūnija
rīkojums par operacijam_ ar ārzemes
valūtu, tās izvešanu uz ārzemēm un
l«/o nodokli, .Valdības Vēstneša

J* 143.)

R īgā, 1922. g. 20. februārī.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Kredīta departamenta direktors

»
A. Kārkliņš.

Rīkojums.
Iekšlietu ministrija, saziņā arj>ašval-

dibas iestādēm, paziņo, _ ka .
Manga u

pagasts, kori policijas ziņa piedalīts pie

V. un XIII. Rīgas prefektūras policijas

iecirkņiem, iedzīvotāju ērtības laDa,

pilnos apmēros pievienots pie minētās
prefektūras V. policijas iecirkņa, skaitot
no š. g. 1. marta.

Rīgā, 1922. g. 20. februārī. J* 17356.
Iekšlietu ministra biedrs

A. B i r z n i e k s.
Administratīvā departamenta direktors

I. Ieva.



3567. Vaškis, Vitolds Alek- Tas pats, apv. uz sodu lik. Tāpat,
sandra d., 11 g. vecs. 581. p. 4. d.

3568. Vas jeb Vasus, Jānis, Rīg. policijas X. iec. priekšu. Tāpat,
agr. dz. vieta Bieriņu gr. r. N> 7747, 1921. g. 1. dec,

par sanitāro noteikumu pār-
kāpšanu.

3569. Veidenbachs, Vilhelms Rīg. XI. iec miertiesn. r. Tāpat.
Hugo d., 40 g. vecs, Nš 567, 1922. g. 10. janvāra
pied. pie Rīgas, agr. sprieduma izpildīšanai,
dzīve vieta Zaķusala,
Krasta ielā N>_ 18, dz. 1.

3570. Vernbergs, Jānis Kārļa Rīg. II. iec. miertiesn. r. Paziņot dzīves vietu
d., 27 g. vecs, pied. pie J* 833, 1921. g. 21. dec, apv. meklētājam.
Pabažu pag. Rīgas apr. uz sodu lik. 49., 591. p. 1. d.

3571. Vilmanis, Jēkabs Jēkaba Rīgas policijas III. iec priekšn. Paziņot dzīv. vietu,
d., dz. 1883. g. 26. aug. telef. Nš 1, 1922. g. 3. janv.,

sastāv zem pol. uzr. un patv.
atstāj, dzīv. vietu.

3572. Vaivats, Mārtiņš Mār- Rīgas pref. lēmums, 1921. g. Paziņot dzīves vietu
ti na d., 31 g. vecs, agr. 3. novembrī Ns 10319, sod. ar prefekt.
dzīves vieta Avotu ielā 500 rbļ. vai 3 dienām aresta.
.Nš 50, dz._35.

3573. Vacjars, Bērs Jēkaba d., Rīgas prefekt. r., 1921. gada Ņemt zem pol. uzr.
agr. dzīves vieta 1. Mas- 5. dec J* 774/13437, patv. un ziņot prefekt.
kavas iela Nš 71, dz. 4. atstājis dzīves vietu.

3574. Varchovskv, Izraels Daugavpils apr. I. iec. izmekl. Apcietināt.
Marka d.,_dzim. 1884. g. tiesn. r., 1922. g. 3. janvārī
20. maija, pied. pie J* 4/L, apv. uz s. 1. 51. p.
Daugavpils. un 442. p. I. d.

Pargrozijums
meklējamo personu sarakstos.

1) Mārtiņš Mārtiņa d. Lazdiņš, kura
meklēšana nodrukāta .Valdības Vēstnesī"
Ns 224, 1921. g. sarakstā Nš_4, kārtas
Nš 1001, atrašanas gadījuma jāapcietina
un jānodod Rīgas apriņķa III. iecirkņa
miertiesnesim uz viņa rakstu 1921. g.
29

^
novembrī zem Ns 3225, kā apv. par

krāpšanu.
2) Jānis Jāņa _ d. Svečakovs, kura

meklēšana nodrukāta .Valdības Vēstnesī"
Ns 1 1922. g. sarakstā J* 26, kārtas
J* 2818, atrašanas gadījuma jāapcietina
un jānodod Jelgavas apriņķa miertiesne-
sim, uz viņa rakstu 1921. g. 13. de-
cembrī M» 3245, kā apvainotu zādzībā.

3) Pēteris Jāņa d. Kīkas, kura meklē-
šana nodrukāta .Valdības Vēstnesī"
Nš 284, 1921. gada sarakstā Ns 21,
kārtas Ns 2490, atrašanas gadījuma
jāapcietina un jānodod Valkas apriņķa
3. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim, uz
viņa rakstu 1921/ g> 4. dettmbfi N° 429,
ka apvainota uz kr. s. 1. 49, 453. p. p.

4) Jāzeps Antona d. Sarkanbiksis, kura
meklēšana nodrukāta .Valdības Vēst-
nesī" Ns 277, 1921. gada sarakstā Nš 18,
kārtas >•& 2341, atrašanas gadījumā jā-
apcietina un jānodod 4. iecirkņa kara
izmeklēšanas tiesnesim, uz viņa rakstu
1921. g. 19. decembri, kā apvainots uz
s. 1. 656. p.

5) Ādolfs Hugo d. Kuncendorfs, kura
meklēšana nodrukāta .Valdības Vēst-
nesī" Nš 230, 1921. g. sarakstā N> 6,
kārtas Ns 1238, atrašanas gadījuma jā-
apcietina un jānodod Latvijas kara
tiesas 5. iecirkņa kara izmeklēšanas
tiesnesim, uz viņa rakstu 1921. g.
3. decembrī Nš 2176, kā apvainots uz
kr. s. I. XXII. gr. 232. p. 3. d. 2. p.
234. p.

6) Kate Jēkaba m. Krūmiņ, kuras
meklēšana nodrukāta .Valdības Vēst-
nesī" Nš 276, 1921. g. sarakstā Nš 17,
kārtas Nš 2271, atrašanas .gadījuma
jāapcietina un jānodod Jelgavas pilsētas
miertiesnesim uz viņa rakstu 1921. g.
29. decembrī Nš 4090, kā apvainota
zādzībā.

7) Viktors Voldemāra d. Ratkus, kura
meklēšana nodrukāta .Valdības Vēstnesī"
J* 14, 1922. g. sarakstā Jfe 31, kārtas
Nš 3132, atrašanas gadījuma jāapcietina
un jānodod Rfgas 9. iecirkņa izmeklē-
šanas tiesnesim, uz viņa rakstu š. g.
4. janvārī N> 24.

8) Sergejs Jakovļeva d. Kuktinovs,
kura meklēšana nodrukāta .Valdības
Vēstnesi" Nš 13, 1922. g. sarakstā_J*_ 31,
kārtas Nš 3125, atrašanas gadījumā jāap-
cietina un jānodod Rīgas apgabaltiesas
IV. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim, uz
viņa rakstu 1922. g. 7. janvārī Ns 60,
kā apvain. uz kr. s. 1. 591. p.
, 9) Jānis Pētera d. Nikiforovs, kura
meklēšana nodrukāta .Valdības Vēstnesī"
Nš 237, 1921. g. sarakstā Nš 11, kārtas
Nš 1583, atrašanas gadījumā jāapcietina
un jāievieto Rīgas central cietumā, ieskai-
tot Rīgas apgabaltiesas IV. iecirkņa iz-
meklēšanas tiesneša rīcībā, uz viņa rakstu
š. g. 11. janvāri Nš 124, kā apvain. uz
kf. ' s, 1, 581. o.

10) Antons Antona d. Strods, kura
meklēšana nodrukāta .Valdības Vēstnesī"
Ns 238, 1921. g. sarakstā Ns 11, kārtas
J* 1595, atrašanas gadījuma jāapcietina
un jānodod Daugavpils apriņķa 2. iecirkņa
izmeklēšaiias tiesnesim, uz viņa rakstu
1921. g. 13. decembrī Nš 4932.

Pārlabojums.
1) .Valdības Vēstnesi" J921. gada

234. numura iespiesta zem kārtas Nš977
meklējama .Hamberga" pareizais uz-
vārds .Kambergs".

2) .Valdības Vēstnesī" J921. gada
223. numura iespiesta zem kārtas Nš947
meklējamas .Birtvicki" pareizais uzvārds
.Bistricka".

3) .Valdības Vēstnesī" 1921. gada
224. numura iespiesta zem kārtas
Nš 968 meklējama .Freimaņa" pareizais
uzvārds .Frimans".

4) .Valdības Vēstnesī" 1921. gada
286. numura iespiesto zem kārtas Ns 2539
Haimu Judeļa dēlu Jākobsonu meklē
nevis Rīgas 11., bet 9. iecirkņa mier-
tiesnesis.

Rīgā, 15. februārī 1922. g. Nš 20319.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

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

Personu sarakste, par kurām meklēšana izbeigta, Nr. 17.

u
o." Uzvārds, vārds un tēva Kad un uz kāda pamata Meklējamo personu

5?ļg vārds meklēšana izbeigta saraksta kārtas NNr,
2

390. Amende, Ēvalds. Rīgas prefekt. 1921. g. 22. 2639/21.
decembri (Rīg. krim. pol. raksts
Ns 373/R 10. janv. 1922. g.)

391. Ābols, Fricis - Roberts Tukuma apr. miert. raksts š.g. 2395/21.
Kārļa d. 25. janvārī Ns 147.

392. Bulsga, Jāzeps Jāzepa d. Rīgas pils. 3. iecirkņa izmekl. 571/21.
tiesn. raksts Ns 254 š.g. 1. fe-
bruāri.

393. Burkevičs, Jānis Kārļa d. Rīgas apr. pr-ka 2. iec pa- .Valdības Vēstn."
līga raksts š. g. 7. janvāri Nš 231/21.
Nš 86.

394. Dlušņevskis, Staņislavs Liepājas pr*f. rcksts š. g. 23. 3359/22.
Jāņa d. janvārī Nš369 II.

395. Dombrovskis, Jānis Jāņa Jelg. krim. pol. pr-ka raksts 108/21.
dēls. 1922. g. 11. janv. Nš 753 1.

396. Fridenbergs, Andrejs An- Rīgas apgabaltiesas 1. krim. gaidības Vesta

dtēja d nod. 1921. g. 30. decembri Ns 226/21.
Ns 11470.

397. Fridmans, Jēkabs. Rīgas prefekta raksts 1921. g. 2831/22.
10. decembri Ns 9723.

398. Feodorovs,GrigorijsFeo- Rīgas pils. komand. ar tele- 3275/22.

dora d. fonogr. 1921. g. 22. decembrī
Nš 2724.

399. Gorodicki, Aleksandrs. Rīgas prefektūras raksts šg. 2428/21.
7. janvārī Ns 5801 (Liepājas
pils. 3. pol. iec. pr-ka ziņo-
jums 1921. g. 29. decembrī
Nš 15303).

400. Gureckis, Augusts. Kuldīgas apr. pr-ka raksts 2477/21.
š. g. 14. janv. Ns 219/1.

401. Jagelskis, Francis Edu- Rīgas 2. iec. izmekl. tiesn. 589/21.
ārda d. raksts Ns 61 1922. g. 9. janv.

402. Ivanovs, Ivans. Rīgas krim. poi. rīcība 1922. 1633/21.
g. 10. janv. Ns 886/R.

403. Isajevs, Klementijs Te- Daugavpils pils. pref. raksts 358/21.
rentija d. š. g. 17. janv. Ns 3525 (lē-

mums izpildīts).
404. Jansons, Kārlis. Rīgas kar. apr. pr-ka raksts 1967/21.

1921. g. 30. decembrī Ns53791.
405. Karpovic, Ignats Jāņa Liepājas prefekta raksts 1922.g. 382/21.

dēls. 9. janvārī Nš 133/11.
406. Krievelis, Jānis Jāņa d. Bauskas apr. izmekl. tiesn. 1089/21.

raksts 1922. g. 25. janvārī
Ns 26.

407. Krūmiņ, Marta. Jelgavas pils. prefekta raksts 2672/21.
1922. g. 30. janvārī Nš 55/1

408. Kulvels, Fricis Anča d. Rīgas prefektūras raksts 1922.g. 2685/21.
4. februārī Ns 1130/688120.

409. Krūmiņš, Jānis Mārtiņa Bauskas apr. pr-ka palīgs 2611/21.
dēls. I. iec raksts 1922. g. 3. jan-

vārī Nš 975/19.
410. Kanarskaja, Ida. Rīgas prefekta raksts 1921. g. 2433/21.

13. decembri Nš 3828.
411. Krebe, Emilija Jura m. Rīgas prefekta raksts 1921. g. 2323/21.

14. decembrī Nš 8317.
412. Lejiņs, Mārtiņš Jāņa d. Jelgavas pils. miertiesu, raksts zVbb/zi.

1922. g. 20. janvārī Ns 519.
413. Legus, Gile, dzim. Ka- Jekabmiesta iec miert. raksts 3119/22.

minskij (Elene). 1922. g. 1. janvāri Ns 40.
414. Levic, Olga Miķeļa m. Iekšl. min. kara gūstekņu un 1242/21.

bēgļu nodaļas raksts š. g.
31. janv. Ns 120848/0.

415. Mozeris, Jose-Zines Jo- Rīgas krim. pol. rīcība 1922.g. 3323/22.
zefina Vikentija nh 9. janv. Nš 886/R.

416. Marcinkevič,LuizeAdama Jekabmiesta iec. miert. raksts 3122/22.
meita. Ns 40 1922. g. 1. janvāri.

417. Martinkevičs, Antons Valmieras apr. pr-ka raksts 643/21.
Reiņa d. 1922. g. 16. janvārī Ns 8053.

418. Nagla, Pēteris. Rīgas krim. pol. rīcība š. g. 2699/21.
12. janv. Ns 886/R. '

419. Nikels, Ludvigs Fri- Rīgas apr. pr-ka pal. 3. iec. 2083/21.
dricfaa d. raksts 1921. g. 28. decembri

M 2463.
420. Nikoļskis, Aleksandrs Ni- Liepājas prefekta raksts š. g. 2280/2L

kolaja d. 6. februārī JNfe 512/H.
421. Otto, Olga Feodora ra. Rīgas krim. pol. r. š. g. 10. 2569/21.

Janvārī Nš 373/R.
422. Ovsjanko, Marfa Sisoja Tas pats. 3128/22.

meita.
423. Prinduls, Jānis Pētera d. Jelg. pils. prefekta raksts š. g. 2783/21.

24. janvārī N> 55/1
424. Plēsums, Augusts Pē- Valmieras apr. pr-ka 1. iec. 717/21.

tera d. pal. raksts š. g. 19. janvārī
Ns 3415.

425. Putniņš, Augusts Jāņa d. Rīgas pils. 3. iec. izmekl. I759/2L
tiesn. raksts, š. g. 19. janvārī
Ns 148.

426. Zonnenberg, Trīne Pāvila Jelg. krim. pol. pr-ka raksts, 926/21.
meita. 1922. g. 16. janv. Nš 851/21.

427. Svenne, dzim. Senkolla, Jelg. krim. pol. pr-ka raksts, 1322/21.
Elizabete Jonasa meita 1922. g. 10. janv. N> 1318/1.
(.Vaid. Vēstn." Svenne

. publicēta ka Senkolla,
Jonasa m.)

428. Stolpe, Augusts Eduarda Rīgas apr. pr-ka pal. 3. iec 2147/21.
dēls. raksts, 1921. g. 28. decembri

Nš 2463.4

uy. Strazdiņš, Karus Kārļa d. Rīgas apg. tiesas 6. iec izmekl. 2987/22.
tiesn. raksts, š. g. 4. febr.
Nš 232.

430. Treisons, Bērs Hilera d. Rīgas 11. iec. miertiesn. raksts, 2635/21.
1921. g. 4. nov. Ns 436.

431. Taure,AugustsKristapa d. Liepājas prefekta raksts, š. g. 3151/22.
23. janv. Ns 369/11.

432. Veideliņš, Fricis. Jelgavas pils. miertiesn. raksts, 900/21.
1922. g. 18. janv. Ns 479.

433. Vitorts,Broņislavs Albīna Polit. apsardz. pr-ka raksts, 2299/21
dēls. š. g. 19. janv. Ns 167508.

434. Senkolla,JonasMārtiņa d. Jelgavas krim. pol. pr-ka 1321/21.
raksts, 1922. g. 7. janvāri
Ns 1318/1.

435. Sakevičs, Lucians Antona Liepājas 1. iec. polic. pr-ka 917/21.dels« raksts, 1921. g. 26. novembrī
Ns 15954.

Rīgā, 1922. g. 15. februārī. Ns 20319.

Administratīvā departamenta direktore J. levs.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoziņu

i.



Valdības darbība

Ministru kabineta sēde

1922. g. 21. februārī.

1. Apspriež noteikumus par finansu
Ministrijas valsts kases departamenta
likvidēšanu.

2. Ieceļ kara izmeklēšanas tiesnesi,
kapteini Jāni Sproģi, par kara tiesas
locekli.

Iekšzeme

Jelgavas apriņķa karā cietušo pensiju
komisija,

pamatojoties uz noteikumiem par cietušo
karavīru un viņu ģimenes locekļu pen-
sijām, iespiestiem «Valdības Vēstneša"
pag. gada 292. numurā, noturēs š. g.
28. februārī pulksten 9 rītā, sēdi Jelga-
va^ apriņķa, valdes telpās (Jelgavā, Annas
ielā Ns 8). Jelgavas apriņķa

karā cietušo pensiju komisijas
priekšsēdētājs T. Dārznieks.

Jaunas valstis

Lietava.

Sarunas ar Vāciju.
27. februārī Kaunā iesāksies lietaviešu-

vācu sarunas ekonomiskos un tirdz-
nieciskos jautājumos. Starp citu ap-
spriedīs jautājumus par ostnaudas lik-
vidēšanu Lietavā, kā arī Lietavas-
Vācijas tirdzniecības līgumu.

Par Lietavas delegācijas priekšsēdētāju
iecelts zemniecības bankas direktors
Vailokaitis. Vācijas delegācijas priekš-
galā ir slepenpadomnieks Gravenhorsts.

(Lietavas preses birojs.)

Ķīlnieki no Krievijas.
17. februārī Kaunā no Krievijas at-

griezās 19 Lietavas ķīlnieki.
(Lietavas preses birojs.)

Emigrantu atgriešanās.
Pēdējā laikā pavairojas lietaviešu at-

griešanās no Amerikas. Pirmajā 1922. g.
pusgadā sagaida atgriežamies pāri par
2000 ģimeņu. Viņu starpā daudz dažādu
speciālistu, kvalificētu strādnieku un
kapitālistu. (Lietavas preses birojs.)

Polija.

Nākošais poļu seims.
Pēc satversmes sapulces atlaišanas,

nākošais poļu seims sastāvēs no 400
deputātiem, tanī skaitā 169 no bijušas
Polijas karalistes, 45 — no bijušās Prū-
sijas apgabala, 17 — no Šlezijas (Augs-
im Tešinas), 111 — no Galicijas, 20 —
no Volinijas, 18 — no Poļesjas apgabala
un 20 — no Viļņas apgabala.

Vēlēšanas apriņķu būs 68.
(Polijas preses birojs.)

Vijņas pievienošanās Polijai.

Rīgā, 21. februārī. Poļu preses birojs
ziņo, ka Viļņas saeimā vakar izdarīta
balsošana jautājumā par Viļņas apgabala
piederību pie Polijas. Par pievienošanas
rezolūciju balsoja 96 deputāti, atturējās 6.
Rezolūcijā starp citu izteikts uzaicinājums
poļu valdībai, lai ta bez kavēšanās ņem
savās rokās suvereno varu Viļņas ap-
gabalā. Virs saeimas nama uz-
vilkts Polijas karogs. LTA. '

Ārzemes

Notikumi Krievijā.

Ei lvezē, 20. februārī. (Radio.) Pa-
domju laikraksti ziņo, ka Maskavas cen-

trālās padomes sēdē Ļeņins liets pneksa
samazināt sarkano armiju uz pusi; prieks-

Sms pēc Trocka st.ngras uzstāšanas

pret to esot atraidīts. UA*

Francija un Vācija.

Rprlinē 20. februāri. Francijas

nartementa locekļi de Kazaņaks un de

CS ieradiiJles Berlinē lai apspriestos

ar vicu valdību par atbruņošanas^-

jumiem.

Vašiņtonas konferences atskaņas.

Londonā, 21. februāri. (Reuters.)
Atbildot uz angļu-amerikaņu biedrības
Balfuram par godu sarīkotā banketa viesu
apsveikumu, ķēniņš piesūtīja telegramu,
kurā uzsver, ka Vašiņtonas konferencē
veiktais darbs esot ļoti liels panākums
pasaules miera nostiprināšanā un ka par
šo darbu liela pateicība pienākoties ari
angļu delegācijai ar viņas priekšsēdētāju
Balfuru. LTA.

Vēlēšanas Īrijā.
Dublinā, 20. februārī. Vakar

iesakās Īrijas brīvvalsts parlamenta vēlē-
šanu cīņa Devalera, uzstādamies kādā
sapulcē Korkā ar runu, asi nosodīja
Londonā noslēgto līgumu ar Angliju.
Rīt atklās sinfeineru konferenci, kurā
sagaida asu polemiku starp Grifitu un
Devaleru. LTA.

Stāvoklis Indijā.

E i 1 v e z ē, 20. februāri. (Radio.)
Angļu armijas virspavēlnieks Indijā, ģe-
nerālis Ravlinsons, paskaidrojis angļu
žurnālistiem, kā lai pilnīgi atjaunotu
kārtību Indijā, esot nepieciešams vismaz
130.000 vīru liels karaspēks. LTA.

Stāvoklis Ēģiptē.
Kairā, 21. februārī. (Reuters.) Publi-

cēts paziņojums, ka ikkatru ēģiptieti, pie
kura atradīs bez valdības speciālas at-
ļaujas turētus iercčus un municiju, nodos
kara tiesai, kura drīkstēs tam piespriest
pat nāves sodu. Visas līdzšinējās ieroču
atļaujas atceltas un ieroči nododami
policijai 4 dienu laikā. Pēc minētā ter-
miņa notecēšanas policijai būs tiesības
ieročus meklēt dzīvokļos. LTA.

Streika beigas Dienvidafrikā.
Londonā, 19. februārī. Dienvid-

afrikas kalnraču streiks, cik novērojams,
tuvojas beigām. 4500 streikotāji zelta
raktuvēs stājušies jau pie darbiem.

Tuvākās dienās notiks raktuvju īpaš-
nieku un strādnieku kopēja apspriede.

LTA.

Plūdu briesmas Ķfnā.
P a r i z ē, 20. februārī. Ķīnā, Kiangsu

provincē, kurā ietilpst Šanghajaspilsēta,lieli
plūdi nodarījuši milzu zaudējumus; raža
iznīcināta un ap 6 miljoni cilvēku pa-
doti vislielākajam postam. Provinces
iedzīvotāji lūdz starptautisku palīdzību.

LTA.

Rīga.
Pārgrozījumi noteikumos par dzīvokļu

nodokli Rīgā.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes

š. g. 30. janvafa sēdēpieņemto lēmumu,
Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo* ka
1921. g. 25. jūlijā ,Valdības Vēstnesī"
Nr. 163 publicētos noteikumos par dzī-
vokļu nodokli Rīgā § 1, § 2, § 11 p. c
un § 13 pārlaboti un to vieta stājas
spēkā sekošie panti:

§ 1. Katrs dzīvokļa īrētājs vai ta
īpašnieks Rīgā maksā dzīvokļa nodokli
no gada īres pēc nodokļa normas, kuru
katrā gadā noteic pilsētas dome (§ 2),
bet nevar būt lielāka par 20% no gada
īres. ris

§ 2. Dzīvokļu nodoklis 1922. gadā
maksājams sekošos apmēros:

5° 3 »
ttl&S Dzīvokļa gada īre: ?o ļļ -ax>

Žs, 2

no 5400 rbļ. līdz 6600 rbļ. 2 120
. 6601 , „ 7800 „ 2,25 160
„ 7801 „ , 9000 . 2,5 210
, 9001 „ „ 1O200 , 2,75 260
, 10201 , , 11400 , 3 320
„ 11401 , , 13800 „ 3,5 440
„ 13801 „ , 16200 , 4 600
„ 16201 . , 18600; , 4,5 780
. 18601 . , 21000 , 5 990
„ 21001 , . 24000 . ,.$*? 1350
. 24001 . , 27000 , 7 1780
„ 27001 „ „ 30000 , 8 2280
„ 30001 . , 33000 » 9 2830
„ 33001 . . 36000 . 10,5 3620
n 36001 . , 39000 . 12 4500
. 39001 . . 42000 , 14 5670
„ 42001 , . 45000 . 16 6980
„ 45001 . , 48000 , 18 8370

pāri par 48000 rbļ. 20

§_ 11._ p. c dzīvokļa decembra mēneša
pagājuša gada īres vērtību, atzīmējot, vai
īres maksa ietilpst apkurināšana un mē-
beļu lietošana.

§ 13. Dzīvokļu nodokļa komisija pa-
ziņo katram nodokļa maksātājam viņam
uzlikto dzīvokļu nodokļa apmēru. Sep-
tiņu dienu laika pēc paziņojuma saņem-
šanas katrs nodokļa maksātājs var ie-
sniegt sūdzību Rīgas pilsētas valdei. Ar
sūdzības iesniegšanu nodokļa piedzīšana
netiek apturēta.

Sūdzības var iesniegt ari pilsētas do-
mei likumā paredzētā kārtībā.

Rīgas pilsētas galva
A. Andersons.

Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Alliance francaise

sarīko ceturtdien, 23. februārī, pulksten
4 pec pusdienas teātrī „Marine" (Ter-
batas ielā) kinematogrāfa izrādi. Programā
franču filmas, kurām dokumentārs raksturs.
Ieeja Alliance francaise biedriem brīva,
pret kartiņas uzrādīšanu. Ari nebiedri,
kas vēlētos izrādi apmeklēt, var dabūt
bezmaksas ieejas kartiņas Alliance
francaise telpās, Elizabetes ielā N> 29,
ikdienas no pulksten 4 līdz 8.

Poļu petroleja Latvijā.

Kuģis „Gauja" ar lielu poļu petrolejas
sūtījumu un petrolejas ražojumu pro-
duktiem aizvakar pienāca no Dancigas
Liepājā.

Māksla

Teodora Lāča viesizrādes nacionālā

teātrī.
Piektdien, 24. februāri, nacionālā teātrī

pirmo reizi uzstāsies Šekspīra traģēdijā
«Karalis Lirs" aktieris un režisors Teodors
Lācis, kurš agrāk darbojās uz krievu
skatuvēm zem Lavrecka vārda. Šim-
brīžam mākslinieks darbojas Liepājā
jaunā teātrī. Rīgas publikai viņš maz
pazīstams. Pirms dažiem gadiem viņš
gan ar lieliem panākumiem viesojās Rīgas
jaunajā teātrī. Viesis šoreiz izvēlējies
grūto, bet vareno karaļa Lira lomu.
Karaļa Lira loma pielaiž stipri dažādus
iztulkojumus, kādēļ interesanti būs redzēt
atkal jaunu lomas interpretāciju, kuru
sniegs apdāvinātais mākslinieks. Biļetes
jau dabūjamas.

Nacionālais teatrs. Trešdien, 22
^

fe-
bruāri, J. Raiņa velnu nakts „Spēlēju,
dancoju". Ceturtdien, 23. februārī,
pulksten 5 vakarā skolēnu izrādē J. Raiņa
traģēdija Jāzeps un viņa brāļi".
Piektdien, 24. februārī, interesanta izrāde:
uzstāsies pirmo reizi nacionālā teātrī
Liepājas teātra aktieris Teodors
Lāc is - L a vr e c k i s Šekspira traģē-
dijā «Karalis Lirs", tēlodams titula
lomu. Sestdien, 25., februārī, Sardū
vēsturiskā traģēdija BGfafs de Rizors".

Teātra birojs.

firdznieolba un
rūpniecība.

Kursu
j —-=*

CTlJŠCi, , RīgaValūta _~ 5
, | 22. februāri.

Angļu mārciņa 1000—1020
Amerikas dolārs 22625—232, 25
Francijas franks 2C.50—21.00
Beļģijas franks 19.50-20,00
Šveices franks . —
Itālijas lira —
Zviedrijas krona 60.75—61 75
Norvēģijas krona 3S.50—39 50
Dānijas krona 47.50—48 50
Austrijas krona ........ —
Čechijas krona 4.24—4.34
Holandes guldenis 87.50—89.00
Vācijas marka 1.02—1.07
Ostrublis —
Somijas marka. 4.64—4.74
Igaunijas marka 0.68—0.73
Polijas marka 0.00—0.09
Padomes rbļ.. . —
Zelta franks (Uts) ....... 50.00
10 rbj. zelta 1100.00

Rīg? 1922. g. 22 lebrnitrī

Valsts krāj- un kredītbanka
Silinski. i. Priednaoia.

Liepājas ostā Ienākuši ku$.
1922. g. 19. februāri.

77. Gauja, latviešu tvaikonis, kapteinis Reumec,
no Dancigas ar petroleju 1269 ton.

No Liepājas ostas izgājuši kuģL
1922. g. 18. februāri.

64. Balholm, norvēģa tvaikonis, kapteinis Lie,
uz Hulli ar 2360 std. planku un 160 ton.
jaukta lād.

LlepS]as osfS 17. februāri atradās 38 kuģi,
izgājis L, 18. februāri ostā atradās 37 kuģi .ienācis 1, kopā 38 kuģi. 19. februārī ostā atradās
38 kuģi.

Ventspils ostā ienākuši kuģL
1922. g. no 11. līdz 17. februārim.

66. Egil, zviedru tvaikonis, kapteinis Hamet-
stons, no Stokholmas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģL
1922. g. no 11. līdz 17. februārim.

54. Kurland, dāņu tvaikonis, kapteinis Seversens,
uz Kopenhāgenu ar oglēm.

55. Pregel, vācu tvaikonis, kapteinis Kons, uz
Pilavu tukša.

Ventspils osta 10. februāri atradās 22 kuģī,
no 11. līdz 17. februārim ienācis 1, kopā 23 kuģi,
izgājuši 2 kuģi, 17. februāri osta atradās 21 kuģis.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģsntaras atzemja telegram*».)

Romā, 2\._ februārī. (Reuters.) Val-
dības krīze kļūst aizvien akūtāka un uz-
skatama par visnopietnāko, kāda jebkad
Itālijā bijuse. Stāvokli sevišķi sa-
režģī Orlando un Nikola atteikšanās
strādāt kopā ar Džioliti, kurš turpretim
ir tanīs uzskatos, ka valsts stāvokļa no-
pietnība prasa visu vadošo politiķu pie-
dalīšanos jaunā kabinetā.

Vašiņtonā, 21. februārī. (Reu-
ters.) Vakar Ņuportnusā, Virdžinijas
valstī, noticis nelaimes gadījums
ar nesen no Itālijas nopirkto
milzu aeroplanu „Roma". Netālu no
aerodroma aparāts gaisā aizdedzies. No
50 aeroplana pasažieriem 35 nonāvēti,
sadeguši, bet pārējie lielākā vai mazākā
mērā ievainoti.

Kfldaktor*: t$ Arone

Šim numuram 6 lapas puses.

Nozaudēta dienesta apliecība,
izdota no Rīgas prefektūras 1920. g.
9. janvāri zem Ni> 44/722 uz U. iecirkņa
jaunāka kārtībnieka Andreja Bēr-
zemnieka vārda, kura ar šo tiek
izsludināta par nederīgu.

Nozaudēta dienesta apliecība,
izdota no Rīgas prefektūras 1921. g.
15. jūhljf zem Ns 295 uz 11. iecirkņa
jaunākā kārtībnieka Jāzepa K r a 2 d a
vārda, kura ar šo Uek izsludināta par
nederīgu.

Koku pagasta valde
caur šo dara zināmu, ka no 5- Cēsu
kājnieku pulka komandiera 1922. gada
6. martā zem N° 1835 uz.Pētera. Mārča
dēla Tomsona varba izdota kāja klau-
sības apliecība gājuse zudībā un tamdēļ
uzskatama par nederīgu. ,, ,Nš 202.

Risas apriņķa uriekšaieka palia*
par 111. iec. izsludina par nederīgiem .. .
sekošus dokumentus;. 1) Latvijas iekš-c o»
zemes pasi zem Nš 120, izdotu no Skri-
veres pagasta valdes un 2) zirga pasi
Nš 4 izdotu no Skrīveres pag. valdes
1920. gadā — uz Mārtiņa Andreja dv«$tv

i Kreslņa vārda.

Nn79lifi§ff atvaļinaiuma apliecību, izdotu
.- IlUiduuBlU no iekšējās izlūkošanas no-

daļas priekšnieka 25. novembrī
rtmmtfP?- 8 .** r0105_ uz fertn. Kārļa

i d. "Springa vārda, skaitīt par
nederīgu.

Lejasmiesta valde
izsludina par nederīgiem sekošus nozau- ,,.
dētus dokumentus: 1) Latvijas pasi
hfs 322, izdotu no šās valdes 9. aprilī
ļ>.%ļ un kara klausības apl. Ne 211-2911,
izdotu no Daugavpils apr. apsardz.
priekšnieka. 15. .decembrī 1920. j>. uz
Paula Ādama d. Ašu sola (Ašušinūļ
vārda, 2> 3. partizāņu pulka kareivja
Kārļa Jēkaba d. K a z u ļ a kara klausības
dokumentus.

Mm^nrlnta kara klausības apliecība
nUZdUilSla zem Ns 2912 22. janvārī
1921. g. izdota no Rīgas kāja apriņķa

Eriekšnieka uz Eduarda Kazimira d.
v e t e r a vārda.

NflTStBttitn ka Tklausības apliecību, īz-
nllunuClU dotu no Rīgas kara apriņķa
priekšnieka 5. novembri 1920. g. zeai
J* 36318 uz kareivja Alfrēda Andža <L
O ? ņ a Tarda, skaitīt par nederīgs.



Tiesu sludinājumi
Rīgas apg. tiesa, 1. civilnod.,
« civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
S09„ 311. p. p. pamata, uz Felgas
Rivkas Simanovski, dzim. Razumne,
tagumu viņas prasības lieta pret Štnuiļu
Haīma d. Simanovski par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kūja dzīves vieta
prasītājai nav zināma, Ierasties tiesā
četru mēnešu laikā no šī siudināj.
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstn*.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
Mka nolikta tiesas sēde lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 18. februāri 1922. g. 431188
Priekšsēdei b. J. J a k s t i ņ 5.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apg. tiesa, 1. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293, 295,298. 301,30».,
311. p. p. pamata, uz Fannljas Valte-
kunas, dzim. Grabinskij, lūgumu viņas
prasības Sietā pret Miķeli Miķeļa d.
Vaitekunas par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai
aav zināma, ierasties tiesā četru
mēneša ialkā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vēstn.'.

Pie lūguma pietikti: apliecība par at-
bildētajā prombūtni un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
šiks nolikta tiesas sēde lietas klausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 18. iebruari 1922. g. 3* 431187
Priekšsēdei, b. J. Jaks tini.

Sekretāra v. S t u r e.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. decembri 1921. g. lēmuma
pamata meklē uz sod. lik. 616. p„ I. d.
L pnkt. apvainoto Amāliju Jāņa m.
Kronberg, dzim. Retskij, kuras pazīšan.
zīmes sekošas: dzimuse 25. decembrī
1895. g., luterticīga, vidēja auguma, brū-
aām acīm, tumšiem matiem, tuklu seju;
Latvijas beztermiņa pase izdota no Rīgas
30L polic. iec, zem Ns 52616.

Katram, kam zināma Amālijas Kronberg
dzīves vieta, vai ari kur atrodas viņai
piederoša manta, par to nekavējoši jā-
itoo Liepājas apgabaltiesas krim. nod,
vai sīvākai policijas iestādei.

Tiesas loceklis M e 1v isVe.
Par sekrētam (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savn lēmumu 19. decembri
1921. gadā uz Kates Priede lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 293.,
301. un 3091. p. p., uzaicina atbildētāju
Brenci Kristapa dēlu Priede, sauktu
Priedit, kura dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā Ierasties šai
tiesa, saņemt norakstus no viņa sievas
Kates Priede, sauktas Priedit, iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies,, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 16. janv. 1922. g. Nš 311/21
Piiekšsēdēt. b. V. B i e n e n š t a m s.

Sekretāra pal. B. Zumbere,

Sēļu pagasta valde,
Valmieras apriņķī, ar šo dara zināmu,
ka 11. martā š. g., pulksten 12 diena,
Seju pagasta nama, pagasta padome

==ttlBUH==
ia pagasta nespējnieku mijas būves koka

no mira darins,
kamdēļ amatnieki, kuji šo darbu vēlas
saņemt, tiek uzaicināti ierasties minētā
diena pie padomes.

Sēļos, 15. februārī 1922. g.
Pagasta priekšnieks K. Kurelis.

Darbvedis K. Vebels.

Jelgavas pils. polic. Iii. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto pa-
gaidu kam klausības apliecību, uz 3āņa
Dāvida d. Kotiov vārda, izdotu no
Jelgavas-Bauskas kara apriņķa priekš-
nieka 18. maijā 1920. gada zem
Nš 4723.

Smiltenes pag. valde izsludina par
nederīgu S vi ķ a Pētera Dava d. no-
zaudēto Latv. bezt. pasi, izdotu no šīs
pagasta valdes 12. aug. 1921. g. N» 3101.

Līvānu pag. valde
izsludina par nederīgu pazaudētu perso-
nas apliecību, izdotu no Līvānu iecirkņa
komandanta 1917. g. uz Seiiona Romāna
d. Guseva vārda.

Pampāļu pag. valde
izsludina par nederīgām, kā pazaudētas,
zirgu pases, izdotas no Ezeres pagasta
valdes 17. novembri 1920. g. Nš 500 un
8. jūlijā 1921. g. Nš 1351 uz Artura
Gegermana vārda.

Jelgavas pilsētas policijas i iec. priekša.
izsludina par nederīgu nozaudēto atvaļi-
nājuma apliecību uz Jāņa Andreja dēla
Anderson vārda, izdotu no Rīgas apriņķa
apsardzības priekšnieka no 7. janvāra
1921. g. zem N° 413.

Talkas apr. priekin. pal.Jetsm^
izsludina par nederīgu, kā nozaud iz_
viņa pagaidu uzturas apliecību zem *i <ļ?
14. aprīlī 1621. gadā uz hJ3
Kapsuda vārda. «? n

*j»

Bauskas apr. prīekSn. UAAuT
izsludina par nederīgu Latvijas pasi ,^Nš 1241, uz ievas Matildes Magnu,»;?
Kalniņ, dzim. Tiezenbach, vārda ič
no Bauskas pils. pol. priekšn. 26 'ni,u-
1920. g-, kura pieteikta par noausi»

Aizputes apr. priekln. pauļT"*
izslud. par neder, nozaud. kara kiausib.
apliecību, zem Nš 3899, izd. no Aizouw
Kuldīgas kara apr. pr, 15. martā 1921 »uz Jāņa Ungerta vārda. jK

Demenes pagastaVauģT
izsludina par nozaudētu pasi uz pjļS0T*
Anufrfja Miķeļa d. Sterliņa vārda , \ļ
dotu no šās pagasta valdes 20 junjis
1921. g. Nš 371; skaitāma par nederi»..

PravinB-Spirgns pagasta vaidi
izsludina par nederīgu kara klausības
apliecību J* 3290, izdota no Latgales
atsevišķa eskadrona komandiera 1920. g.
uz seržanta Kristapa Vanaga vārdu,
kara pieteikta par zīdušu.

Kara saimniecības VaSmleras noliktava
pārdos vairāksolīšanā

4. martS 1922. g., pulksten 14 dažādus

lauksaimniecības rīkus,
kā: arklus, ecēšas, kuitivatorus u. t t.,
noliktavas telpās. Tuvākas ziņas sniedz
noliktavas priekšnieks Valmierā.

liepājas kija oslas (attii
i steidzīgi vajadzīgi:
5 gsb. platbankas, 5 gab. gratēveles,
5 gab, gruntēveles, 5 gab. stelējamas
šifshobeles, 70 kompl. kaltus 1/s—l/a*,
50 gab. traubjus, 5 gab. stūra traubjus,
50 gab. Frikborus, 4 duči naglu borus
priekš laivām, 5 gab. stel. borus, 50 gab.
sneķa borus V1/ 2"- 5 gab. štikzāģus,
20 gab. rokas zāģus, 50 gab. fukszaģus,
50 gab. koka vinķejus, 50 gab. koka
šmigus, 50 gab. streichmasus, 50 gab.
cirkeļus, 30 gab. knīpstangas, 10 gab,
kniebjstangas, 70 gab. cirvjus, 1 kompl.
vītņu uzgriezējus Va—l 1/*". 70 gab.
skrūvju velkamos, 10 gab. velkamas
ēveles, 5 gab. gradzāģus, 70 gab. ga-
lodas novelkamās, 3 gab. bajķa šņorns,
10 gab. dreijkaltus, 10 gab. špachteles.

Piedāvājumi aplikti ar 20 rbj. zīmog-
nodokli, iesniedzami līdz 1 martam
1922. g, Liepājas kara ostas darbnīcām.

Dažādi sludinaj.
Ziemera pagasta valdei un

tiesai,
Valkas apriņķī, vajadzīgs

darbvedis.
Vēlēšanas notiks 1. marta 1922. g,

pulksten 11 dienā, Ziemera pagasta
namā no pag. padomes. Alga pēc vie-
nošanās, pie brīva dzīvokļa, apkurinā-
šanas un apgaismošanas. Kandidāti -tes
tiek uzaicināti pieteikties minētā dienā
personīgi vai rakstiski.

Ziemeros, 18. februārī 1922. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

3 Darbveža v. 1. Art. B n šs.

Zvārdes pagastam
vajadzīga

VECMĀTE,
kādēļ tiek lūgtas kandidātes pieteikties
uz šo vietu pie pagasta padomes
4. marta 1922. g., personīgi vai rak-
stiski, līdzņemot vai iesūtot dokumentus.
Alga pēc vienošanās

Priekšsēdētājs Briedis.
Darbvedis (paraksts).

Llepkalna Ozolu pag. valde izslud.
par nederīgu, ka pazaudētu, zirga pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes 13. martā
1920. g. zem Ns 34, uz Dāņa Rein-
holda vārda.

Iespiesta vanda tipogrāfija,

Peternleku pagasta valde izsludina
par nederīgu, ka nozaudētu, iekšzemes
pasi, izdotu no Bieriņu pagasta valdes
zem Nš 354 Janlm Rltenlek. Nš 109

Engures pagasta valde
izsludina par nederīgu nozaudētu Latv.
pasi uz Annas Jēkaba m. Zander vārda,
reģistrētu Talsu apriņķa priekšn. palīga
kanclejā zem Nš 4332.

Gudenieku pag. valde
izsludina par nederīgu nozudušu Latvij.
iekšzemes pasi, izdotu no šās pag.valdes
1920. g. zem Nš 935 uz Pētera Krista d.
Egliša vārda. N° 112.

Sātiņu pagasta valde
ar šo izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no šīs pagasta valdes 23. jūlijā 1920. g.
zem Nš 220 uz Līnas Jāņa m. Runcis v.

taiiiā Latvijas pase ir. 6466,
Izdota no Daugavpils prefekta palīga,
uz Ernas Kriša m. Koppe vārda, kura
skaitāma par nederīgu.

nozaudēta metrika zem ir. 263,
izdota no Roždestvenskas pag., uz NI-
kanora Feodora d. Zalceva vārda,
kura skaitāma par nederīgu.

Pazaudēta
un tadeļ skaitās par nederīgu, Latvijas
pase, Izdota no Bauņu pag. valdes
4. martā 1920. g. zem Nš 177, uz Pētera
Jāņa d Muižnieka vārda. nš313

īiīāī āpriīīā piieKo. pal li. iet,
izsludina par nederīgu Latvijas
pasi, izdotu no Bīriņu pag. valdes
26. martā 1920. g. zem Ns 432 uz
Mana Dava d. EglHa vārda, kura pie-eikta par nozaudētu.

Pilskalnes pag. valde,
Ilūkstes apri ņķī, izsludina par nederīgiem
ka nozaudētus ,sekošosdokumentusiekšzemes pasi, izdotu no šī pagasta14. maija 1921. g. zem Nš 444 uz Vin-centa Kazimira d. Tamana vārda

19?? aL.^7Paf P3g- ~ U- m8rtā1921 g. Nš 17 un kara klausības ap-liecību izdotu no Jaunjelg. Ilūkstes kara
apr. priekšnieka 6. oktobrī 192i „
(Nš nav zināms) uz ta paša pilsoņa vārda!

Valsts tipogrāfijā
Rīgas pilī, ist. _Nš 1, dabūjamas blankas
un gatavas grāmatas saskaņā ar 1921. g,.
.Valdības Vēstneša" NšNš 66., 67. un 69.

iespiestiem noteikumiem par

irāniMlHi un mūf
nošanos pnHitos žestMii

flizpeles w. prleKDieka pal. ii. li
izsludina par nederīgu nozaud. Latvijas
iekšzemes pasi zem Nš 154915, izd. no
Rīgas pref, 1. februārī 1921. g. uz Emma*
Ādama m. Vlneger, dz. Siktar, vārda.

Lubejas pag. valde~"
zsludina par nederīgu Kārļa Friedricha

d. Drešera nozaudēto pasi, izdotu no
Lubejas pag. valdes 1920. g. 25, febi
zem Nš 184.

Mīt par nederīga arī»
valdes i3. aprīlī 1921. g. uz 3āīept
Andreja d. Krasovska vārda.

Iziiiaiār neder. Snst
Kārļa Anša d. Damana vārda, izd. m
Ventspils kara apr. pr., 15. dec. 1920. g
zem Nš 118.

Rozentovas pag. valde izsludina
par nedtrīgu, kā nozaudētu, zirga pasi
uz pilsoņa Joņa Jakuba d. Tjarves vārda,
izdotu no šīs pag. valdes 1920. g. zem
Ns 782.

LliiiiriiiasnlpslrāiiB
1922 gada 1. burtnīca

iznakuse un dabūjama valsts spiestuvē,
pilī, 1. istaba, kur ari vienīgi jāgriežas*
:-: ar pieprasījumiem.

Maksā bez piesūtīšanas 18 rbļ.,
:-: ar piesūtīšanu 20 rbļ. x

Saturs:
1) Pārgrozījums 1918. g. 5. decembra

pagaidu noteikumos par iekšej»
apsardzības organizēšanu.

2) Noteikumi par tiesu ziņnešu takses
paaugstināšanu.

3) Noteikumi par nekustamu īpašum»,
atsavināšanu un apgrūtināšanu.

4) Noteikumi par Vidzemes evaņ ģēli-
skas luterāņu konsistorijas likvidē-
šanu un evaņģēliskās luterāņu baz-
nīcas pārvaldīšanu.

5) Noteikumi par ziedojumu vākšanu.
6) Noteikumi par statistisku ziņu ie-

vākšanu no rūpniecības un tirdz-
niecības uzņēmumiem.

7) Noteikumi par algas izmaksu izmek-
lēšanā un zem tiesas stāvošiem, w
tiesas attaisnotiem un notiesātie»
kafavīriem.

8) Lēmums par ģimenes piemaksā»
karavīriem.

9) Noteikumi par kurināmā materiālai
izsniegšanu kara invalidiem, ka/»
cietušo un karā iesaukto ģimenēm;.

10) Noteikumi par autonomiem valste'
uzņēmumiem.

11) Noteikumi rjar rūpniecības uzņē-
mumu ierīkošanu un atvēršanu.

12) Noteikumi par elektriskām stacijām,,
ietaisēm un vadiem.

13) Noteikumi par soda nosacītu at-
laišanu.

14) Noteikumi par tiesas izdevumu uz-
likšanu privatsūdzētājiem.

15) Noteikumu papildinājums par pil-
sētu ienākumiem, izdevumiem, ba-
džetiem un pārskatiem.

16) Pārgrozījumi rīkojumā par nodokH'
no lauku nekustamiem īpašumiem.

17) Noteikumi par būvniecības un būv-
technikas lietu pārzināšanu.

18) Noteikumi par karavīru un valsta
ierēdņu un kalnntāiii nensitam.

Nacionālais teatrs.
TreSdlen, 22. februāri, pulksten 7 vakari

„$jpēlēju, āancoļv"'
Ceturtdien, 23. februāri, pulkst. 5 vak*

Skolēnu izrāde: tt
.Jāzeps un viņa £»r«f|i'»

R gas apgabali. 3. civilnodaļa,
«z clv. ties. lik. 1967., 2011.-2014. nn
21)79. p.p. un Balt. prlvatties. kop. 2451. p.
pamata, uz Artura UpISa pilnv. zv. adv.
pal. E. Zeeberga lūgumu uzaicina visas
personas, kuram Ir kaut kādas pretenzi-
jas, stritfi viii ierunas pret šaī tiesā
14.Iebruari 1922.g. publicēto 4. augustā
1918. g. Rīgā mir. Indriķa Paula dēla
lipīt notarielo testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas tiesības *t
mirušā Indriķa Uplt mantojumu vai
sakarā ai šo snantoj., kā mantin., legatar.,
Udeikom., parādievēj. u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenz. nn ierunas min.
tiesai sešu mēnešu lal-kĶ skaitot
ko li sradtaaj. iespiešanas dienas .VaU
dibas Vēstnesī*.

ia tas minētā terminā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikušās
ao ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājuša.

Sīgā, 20. iebruari 1922. g. 1204
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

rfigas apgabali 3. civilnodaļa,
z dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
' ? .p. pamata paziņo, ka pec 7 jūlijā 1916.g.
Rīga mir. Elizes Miķeļa m. Krleger dzim.
Maurlņ, ir atklāts mantojums, un uz-
aicina, kam it uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības ka mantiniekiem,
iegatarijiem, lideikomisarijiem, kreditor.
art t i., pieteikt šīs tiesības min. tiesai
tēšu mēnešu laikā, skaitot no ši
?htdmāj. iespieš. dienas .Vaid. Vēstn.".

Ja minētas personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas,

«fcga. 17. iebruari 1922. g. Nš 1215
Priekšsēdētāja v. D. C i m m e r ma ns.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiea. 3. civilnod.
m dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 24. aprilī
Wl 7. g. Rīgā miruša Dāņa Jāņa dēla
Zariņa ii atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības, kā mantiniekiem,
Iegatarijiem, Udeškomisarijiem, kredito-
riem un t. t., pieteikt šīs tiesibas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
ao šī sludin. iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

Ja minētas personas savas tiesības
Mgšā uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

f&gā, 20. februāri 1922. g. Nš 1159
Priekšsēdei v. V e i d n e r ».

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 25. augustā 1921. gadā ir
Iecelts aizgādnis promes. Pienavas pag.,
Saurben-Galenieku māju īpašnieka Jāņa
Grosberga mantībai.

Jelgavā, 18. februāri 1922. g. LNk 565/21
Priekšsēdētāja b. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabali, reģ. nodaļa
uz civ. pr. lik. 1460". p. pamata paziņo,

ka sask.ar ties.lēm. 15. dec. 1921.g. koop.
sab. un viņu savien. reģ. 1. d., ir ievests
kooperatīvs zem nosaukuma: .Klosteres
pagasta lauksaimniecības biedrība",
kuras valde atrodas Klosteres pag.

Liepājā, 17. febr. 1922. g. 141/21.
Reģ. nod. pārzinis: CI n c e 1 s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Latgales apgaiiaiiiesas MnaMsļa,
saskaņa ar savu 1922. g 28. janvāra
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51.p. un 616. p.
2. pkt. 1 dļ, pamata apsūdzēto, Daugav-
pils pilsētas piederīgo Vladimiru Ste-
pana d. Sierblnsku, 32 g. vecu, vidēja
auguma, kalsnēju, tievu deguna galu,
laba roka tievāka par kreiso.

Visam Iestādēm un personām, kurām
ir zināma Sčerbinska un viņa mantas
atrašanas vieta, jāpaziņo par to Rē-
zeknes apriņķa 1. iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 12. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja b. B. C ī r u 1s.

Sekretāra pal. v. i. Fr. B a u m a n s.

Liepājas apgabaltiesa
uz 1921. g. 1. februāra likumu par lau-
lību 50. un 77. p. p. pamata, 12. dec.
1921. g. aizmuguriski nosprieda:

starp Suliusu Fridrlchu Lāci un Luizl
Bettv Lāce, dz. Janson, ari Steltmacher,
25. aprilī 1906. g. Liepāja slēgtu laulību
atzīt par šķirtu.

Liepājā, 20. dec. 1921. g. Nš 16/20
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretāra pal. B. Z um b e i g.

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
uz civ. proc. likuma 1460/". p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
15. decembri 1921. g„ kooperatīvu sab.
un viņu savienību reģistra 1. daļā ir
ievests kooperatīvs zem zem nosaukuma:
,.Sarkanmuizas savstarpējā uguns-
apdrošināšanas biedrība", kuras valde
atrodas Sarkanmuižas pagastā.

Liepājā, 17. febr. 1922. g. Nš 140/21.
Reģistr. nod. pārz. Cincels.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 9. iebruari 1922. g.
pamata uzaicina 4. oktobrī 1913. g.
Liepājā mirušās Dulijas fon Koreckv,
dzim. fon der Osten-Saken mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fideikomisarus, un
visas citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz viņas atstāto
mantojumu, vai kuras vēlētos apstrīdēt
viņas testamentu, pieteikt tiesai savas
tiesības un prasības sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tīks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīga speķa stājušos.

Liepājā, 17. iebr. 1922. g. Nš 484/22
Priekšsēd. b. V. B i e n e n šta m s.

Sekretāra pal. v. i. E. Hūn.

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas
izdevumā iznakuse grāmata

inilije ioin īsi
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī"

no 1919. g. 1. augusta līdz 1921.g.30.zept.
Saraksts sastādīts pēc resoriem u»

priekšmetiem alfabētiskā kārtībā, ar dažā-
diem norādījumiem un atzīmēm.

Dabūjams valsts spiestuvē, pilī 1. istabā,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem.
Maksā 30rbļ., ar piesūtīšanu pa pastu33rbi

Dzelzsceļu virsvaldes III. ceļu lec. priekšnieks
izsludina uz 7. martu 1922. g., pulksten 10 dienā, iecirkņa

kantora telpās (pie Valmieras platsliežu stacijas)

KONKURENCI
mazāksolītūjiem uz asenizācijas mmmuz līnijām

AraižHlalka, flinaži-Smiltene un ipiķi-KāSeri.
Ieinteresētās personas tiek uzaicinātas iesniegt līdz augša minētam laikam

piedāvājumus, uzrādot cenas no kubikmetra iztīrāmas bedres.

Piedāvājumi Iesniedzami slēgtās aploksnēs Valmieras stac. III ce|u
Iecirkņa kantori, apmaksātus ar 40 ībļ. zīmognpdokll ar uzrakstu „Uz konku-
renct 7. marta s. g." l

Mežu departaments
28. februāri 1922. g.. pulksten 9 rītā, Todlebena bulvāra Nr. 6

pārdos ?airāks0lītājiem
atrodošos uz Zvirgzdu, Lopu salam, Eksportostā, Torņkalna stacijā un pie Sarkar
niem spīķeriem dedzināmu malku, sadalītu 59 vienībās:

npiti. 4104 Rb.-asis, Kopvērtībā 8,733,030 rb|.
„ 19'|s „ „ KMU, 5E 87,000 „
Mutiska solīšana iesāksies no notaksētās sumas, pie kam sacensībā pie-

laidīs personas, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/o no vienību taksētas vērtības
kā drošības naudu par līguma izpildīšanu, papildinot _to pec nosolīšanas līdz
pilnām 10°/o no nosolītās sumas. Bez tam nosolītajiem jāiemaksā tai pašai komi-
sijai torgu dienā 10°/o no pirkšanas sumss, ka _ iemaksa par nopirkto malku un
klučiem. PSctorgus mežu departaments noturēs 1. martā S. g„ pīkst. 9 rītā.

2 Mežu departaments.

Citu iestāžu siud.
Rīgas ostas valde.

i.

Iznomās cairāksolitājam
Mangaļu Jūrskolas augļu dārzu uz
3 gadiem, skaitot no 1. marta_ š. g.

Piedāvājumi slēgtās aploksnes ar 20 r.
zīmognodokli, iesniedzami līdz 27.febr.
i. g* pulkst. 12 dienā ostas valdei.

II.
Izdos ostas iztīrīšanas nolūka pirmdien,

27. februāri i. g., pulkst. 2 dienā ostas
valdes telpas

atltā lazāHiī
ostas dambī nogrimušas lielāka vairuma
dzelzs Izcelšanas darbus. Solītājiem
jāiemaksā 500 r. drošības naudas.

Tuvākus nosacījumus abos gadījumos
sniedz ostas valde darbdienāsno pulkst
9—3 dienā.

Priekšnieks Raudzeps.
2 Darbvedis P U k še.
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