
Latvijas Satversmes Sapulce,

Rīkojams akciju apdrošināšanas biedrībām
pargada pārskatiem, bilancēm un
norēķiniem.

Rīkojums savstarpējām ugunsapdrošinā-
šanas biedrībām un savstarpējām
palīdzības biedribāin ugunsgrēku
gadījumos.

Iz apsardzības ministra pavēles J& 71.
Takse par telegramām no Latvijas uz

Ziemeļamerikas sabiedrotam valstīm
via „Transradio" un «France T. S. F."

Latvijas

Batvetsmes Sapulce.
Sēde 3- martā.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 5.45.

Darbalaika likuma apspriešana
3. lasījuma, kas stāv dienas kārtībā, ne-
var notikt, jo secisiās likumdošanas ko-
misijai nav izdevies ievēlēt referentu.
Nolemj tādēļ nākošā sēdē izvēlēt jaunu
sociālās likumdošanas komisiju, kura tad
lai vēlētu referentu.

Steidzamības kārtā pieņem papildi-
nājumu pie 1920. g. 17. a u g u s t a
likuma par alkoholu saturoša viela
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pār-
došanu.

Valsts- nodevības lietu izmeklēšanas
komisijas, priekšsēdētājs E. Skubiķis
sniedz ziņojumu par H. fon Strīķa
a n citu lietas izmeklēšanu. —
Pēc debatēm, kurās piedalās K 1ū g e,
Kēmanis, Sabērts, F. Vēsma-
n i s hij M. Gailītis, pieņem Klūges
priekšlikumu, lieta nodot kārtējai tiesai.

Beidzot pieņem otrā lasījumā „Sodu
likamu pa-t S a e i m a s (valsts prezi-
denta) uu pašvaldības iestāža vēlēšanu
nn tautas nobalsošanas brīvības aa pa-
reizības un Saeimas darbības traucēšanu."
(Referents A. B e r g s.)

Redakcijas komisija ziņo par redakcio-
nāliem pārlabojumiem jaunpieņemtos li-
kumos, pēc kam sēdi slēdz pulksten 9.30.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.

Sludinājurriu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

b) citam iestādēm un amata per-
sonām, par katm vienslējigu
rindiņu 8, — .

c) privātiem par katru vienslējigu
rindiņu 10 , — .

Vaidibaa rīkojumi un
pavēles,

Rīkojums
akciju apdrošināšanas biedrībām
par gada pārskatiem, bilancēm un

norēķiniem.
Visām akciju apdrošināšanasbiedrībām,

kas darbojas Latvijā, jāiesniedz sešu
mēnešu laikā pēc darbības gada notecē-
šanas finansu ministrijas kredītā depar-
tamenta apdrošināšanas nodaļai, neatka-
rīgi_ no citām iestādēm iesniedzamām
ziņām, divos eksemplāros gada pārskats,
bilance un norēķins par biedrības operā-
cijām notecējušā gadā.

Gadapārskatā jāuzrāda par katru
apdrošināšanas nozari atsevišķi:

a) apdrošinātāju (polišu) skaits un ap-
drošinātas sumas norēķina gada
sākumā;

b) norēķina gadā notikušo zaudējumu
kopskaits un par zaudējumiem iz-
maksātās, kā arī rezervētās sumas
uzrādot, cik no tam krīt uz pārap-
drošinātājiem;

c) apdrošinātāju (polišu) skaits uti ap-
drošinātās sumas _ norēķina gada
beigās, sadalot pēdējās apdrošinātas
sumās, atstātās uz biedrības pašat-
bildību un sumās pārapdrošinatas
tālāk.

Bilance jānzrada:
a) pamata un rezerves kapitāli;
b) visi prēmiju rezerves kapitāli pēe

atsevišķam apdrošināšanas nozarēm;
c) kases stāvoklis;
d) visi kapitālu īsoguldījumi;
e) vērtspapīri, uzrādot viņa nosaukn-

kumes un novērtēšanu, kā asī kar
tie glabājas;

f) nekustami īpašumi, uzrādot, kur šie
ipašttmi atrodas un

g) visi citi aktīvi un pasivi.
Norēķinā jāuzrāda visi ieņēmunu

un izdevumi norēķina gadā pēc atseviš-
ķām apdrošināšanas nozarēm, pie kam
sevišķi jāatzīmē:

a) no iepriekšējiem gadiem pārskaitītās
prēmiju rezerves;

b) tiešu prēmiju ieņēmumi un izdevumi;
c) pārapdrošināšanasprēmiju ieņēmumi

un izdevumi;
d) samaksātās un ieņemtās komisijas;
e) izmaksātie zaudējumi, sadalot tos

izmaksātos uz biedrības rēķina un
izmaksātos uz pārapdrošinātāju rē-
ķina ;

f) visi citi ieņēmumi un izdevumi;

g) peļņa vai zaudējums, uzrādot peļņas
izlietošanu.

Piezīme: Augšminētās ziņas par
1921. gada jāiesniedz arī ārzemju
apdrošināšanas biedrību priekšstāv-
jiem, kuri nodarbojušies 1921. g.,
kaut arī tikai kādu īsu laiku, ar
apdrošināšanas operācijām.

Ret?ā ar augšminētām .ziņām akcij«
apdrošināšanas biedrībām jāiesniedz:

a) padomē, valdē, revizijas komisijā
vai citos atbildīgos amatos ievēlēto
persona saraksts; !

b) akcionāru saraksts pēc pēdējās ak-
cionāru vispārējās sapulces ziņām;

c) apdrošināšanas iestāžu saraksts,
Jiurās biedrība notecējušā gadā ir
pārapdrošinājuse savas riskas, uz-
rādot, kādas sumas skaitījās pār-
apdrošinatas norēķina gada beigās
katrā iestādē, kā arī kāds depozits
no katra pārapdrošinātāja atradās
gada beigās biedrības rīcībā; %

d) biedrības aģenta saraksts;
e) ziņas par prasībām, jesniegtampret

biedrība tiesa iestādēs.

Pamats: Likumu krājuma X. sējama
1. daļas 2200. panta pielikums un
1919. gada 16. jūlija likuma kartība
izdotais 1921. gada 16. septembra
rīkojams par norēķiniem un izsnie-
dzamām ziņām.

Rīgā, 1922. gada 24. febraari.

Finanšu ministrs
Ringolds Kalnings.

Kredita departamenta direktors
A.Karkliņš.

Apdrošināšanas nodaļas priekšnieks
V. Perlbachs.
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Rīkojums
savstarpējām ugunsapdrošināšanas

biedrībām un savstarpējām palīdzības
biedrībām ugunsgrēku gadījumos.

Visām savstarpējām ugunsapdrošinā-
šanas biedrībām un savstarpējām palī-
dzības biedrībām ugunsgrēku gadījumos
jāiesniedz mēneša laika, skaitot no bie-
drības gada norēķina _ apstiprināšanas
biedru vispārējā sapnlcē, bet ne velak,
kā līdz katra gada 1. jūlijam finansu
ministrijas kredita departamenta apdroši-
nāšanas nodaļai, neatkarīgi no citam
iestādēm iesniedzamam ziņām, _ divos
eksemplāros biedrības darbības pārskats
par notecējušo gadu.

Darbības pārskatā jāuzrāda :
1) visi ieņēmumi un izdevumi, grupē-

jot tos pēc apdrošināšanas nozarēm,
ja tādu biedrībai bāta vairāk;

2) biedrības mantas stāvoklis (bilance)
norēķina gada beigās, kur atsevišķi
jāuzrāda kapitāli, kases stāvoklis,
vērtspapīri, uzrādot viņu nosauku-
mu, novērtēšanu un kur tie glabā-
jas, nekustami īpašumi (kādi), ka-
sta mi īpašumi (kādi), biedrības pa-
radi un visi citi aktivi an pasivi.

3) apdrošinātāju skaits an apdrošinātās
sumas norēķina gada sākumā; no-
rēķina gadā notikušo zaudējamu
skaits un par zaudējumiem izmak-
sātās, kā arī rezervētās sumas;
apdrošinātāju skaits an apdrošinā-
tās sumas norēķina gada beigās.
Visas šis ziņas grupējamas pēc ap-
drošināšanas nozarēm, ja tādu bie-
drībā būta vairāk, kā ari pēc ap-
drošināto priekšmetu veida (neku-
stami īpašumi, kustami īpašumi,
preces). L

^Līdz ar darbības pārskata jāiesūta se-
košas ziņas:

1) kad an no kādas iestādes biedrība
apstiprināta ?

2) kad biedrība uzsākuse savu darbību?
3) vai biedrība pārapdrošina pieņem-

tos riskus tālāk, kur un kādos ap-
mēros ?

4) vai biedrības darba laukā ir uguns-
dzēšanas līdzekļi un kādi ?

Biediībām, kuras darbojušās 1920 gadā
an nav līdz šim iesūtījušas apdrošināša-
nas nodaļai darbības pārskatu par 1920.
gadu, jāiesūta tas nekavējoties.

Iesūtot darbības pārskata par 1921, g.

rfe?p. 1920. g., biedrībām" jāiesūta "ari
viens eksemplārs statūta, ja tādi jau
agrāk nebūtu apdrošināšanas nodaļai
iesūtīti, ka ari viens eksemplārs prēmiju
tarifu.

(Pamats: Bij, Krievijas likums par sav-
starpējo apdrošināšanu (Likuma krājuma
XII. sējuma I daļa, 1908. g. izdevums.)

Rīgā, 1922. g. 24. febraari.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.
Kredita departamenta direktors

A.Karkliņš
Apdrošināšanas nodaļas priekšnieks

V. Perlbachs.

te apsardzības ministra pavēles Nr. 71.
Rīgā, 1922. g. 28. febraari.

Pārvaldības daļa.
§ I.

Pamatojoties az ministra kabineta
1920. g. 18. novembra lēmumu an sa-
karā ar 1922./23. gada budžetuarmi-
jas samazināšanas nolūkā, pa-
vēlu atvaļināt nokāra dienesta
līdz turpmākam rīkojamam instraktorus
an kareivjus, medicīnas un veterinar
feldšeras:

1) 1900. gadā dzimušos, kari az š. g.
1. maija būta nokalpojuši Latvijas
armijā viena gadu an vairāk;

2) visus 1897., 1898. an 1899. gados
dzimušos, izņemot tos, kas atrāvu-
šies no iesaukšanas un kā tādi
nosūtīti uz karaspēka dalām;

S) visus, kas brīvprātīgi iestājušies ?ai
iesaukti pie mobilizacijām un, ne-
skatoties uz iesniegtiem lūgumiem,
vēl nav uzņemti Latvijas pavalst-
niecībā;

4) uz paša vēlēšanos visus virsdienesta
instruktorus, kā ari brīvprātīgi pa-
likušos pie iepriekšējām atvaļinā-
šanām kareivjus, un

5) visus, kuri brīvprātīgi palikuši
armija līdz š. g. 1. aprīlim.

§ 2.
Instruktorus (virsseržantus, seržantus un

kaprāļus), kurus priekšniecība atrod par
vēlamiem, atļauju aizturēt līdz jaunu

instruktoru apmācības nobeigšanai. La-
bākos no aizturētiem virsseržaniiem un
setžantiejn atļauju pārskaitīt uz štatos
paredzētam brīvām virsdienesta vietām.
Manas 1921. g. 45. pavēles 2 §, sākot
ar š. g. 1. martu turpmāk uz kaprāļiem
neattiecināt, bet uz tiem kaprāļiem, kas
līdz š. g. 1. martam jau ieskaitīti virs-
dienestā, minētais § paliek spēkā.

§ 3.
Vajadzīgos radioskolu beigušos kara-

vīrus, ievērojot viņu nepieciešamību
karaspēkā, pēc priekšniecības ieskatiem,
aizturēt līdz jauna kursa izlaišanai.

§4.
Atvaļināmos, kas brīvprātīgi veļas palikt

aktīvā kara dienestā vismaz līdz š. g.
25. novembrim, atļauju atstāt katrā
atsevišķa gadījumā ar karaspēka daļas
vai kara iestādes priekšnieka piekrišanu.

Šis § neattiecas uz 1. $ 3. punktā
minētiem karavīriem.

§5.
Karaspēka ierindu daļas visus, bet

centrālās pārvaldēs un iestādēs pēc iespējas
pusi no brīva -īguma darbiniekiem no-
mainīt ar obligatoriskā dienesta kareivjiem,
izņemot mašinrakstītājus. Nomaiņa iz-
dalāma pakāpeniski, nobeidzot to ne
vēlāk par š. g. 1. aprili.

§6.
Robežsargu divīzijas instruktorus un

kareivjus, ka arī jūrniekus (ieskaitot ari
zemāko mechaniķu kursus beigušos),
atvaļiiiīit l'iikā no š g. 5. līdz 10. maitām,
izmaksājot algu līdz š. g 15. martam,
bet pārējās daļās atvaļināt laikā no š. g.
15. līdz 20. martam, izmaksājot algu
līdz š. g. 1. aprilim. Visiem atvaļinā-
miem uztura naudu izmaksāt trīs dienām
ceļā pēc normas 30 rbļ. dienā katram.

§7.
Tiem atvaļināmiem, kuri līdz atvaļinā-

šanas dienai nokalpojuši Latvijas armijā
gadu un vairāk, izdot apģērbu, kā pa-
redzēts manas pagājušā gada 52. pavēles
10 §, bet pārējos atvaļināt savā apģērbā
(ar kuru viņi ieradušies pie iesaukšanas).
Atsevišķos nepieciešamos gadījumos at-
ļauju pēdējiem izdot apģērbu, kam val-
kāšanas termiņš jau notecējis.

§ 8.

Karavīrus atvaļinot stingri izpildāmi
manas pagājušā gada 52. pavēles 4., 6.,
7., 11., 12., 13., 14., 15.' un 16. §§.

§ 9.
Diviziju komandieriem, pārvalžu un

iestāžu priekšniekiem ne vēlāk par š. g.
5. martu telegrāfiski ziņot galvenā staba
priekšniekam, cik instruktora nn kareivju
(atsevišķi) pēc augšā minēto karavīra
atvaļināšanas būs vajadzīgi daļa papildi-
nāšanai līdz štatā paredzētai normai.
Robežsargu divīzijas komandierim uz to
pašu laiku ziņot, cik instruktoru un
kareivju palik pulkos, uzradot atsevišķi
instruktoru rotas.

§ 10.
Ziņas par armijas sastāvu (mana pag.

g. 26. pavēles 4. §) uz 1. martu izslēgt
visus atvaļinātos pie iepriekšējam atvaļi-
nāšanām, kā ari uz šīs pavēles pamata
atvaļinātos.

§ 11. _
Aizliedzu līdz turpmākam rīkojumam

pieņemt apsardzības resora dienesta brīva
līguma darbiniekus uz štatos paredzētiem
amatiem.

§ 12.
Igaunijas., armijas ģenerālštāba pulk-

vedis Reeks, kurš 1919. gada ka
3. igauņu divizijas štāba priekšnieks
ņēmis vistiešāko dalību igaunu-latviešu
karaspēka vadībā pret lieliniekiem u>
landvēristiem, š. g. 24. februāri, savas
valdības uzdevumā, nododot mūsu kara-

Latvijas valdības j^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J^dmŠfiS&$^

svētdienasun svētku dienas

Redakcija:
JgW^^^!^^^^ k̂ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī JSTs 2. Tel. Ms 9-89 VmSsSSSā^Rīgā, pilī N° 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 TP^^*^ Atvērts no pulksten 9—3

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

Par l" mēnesi 75 rbļ. — kap.
Piesūtot mājā un pa pastu r"

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

ekspedīcijā . 3 , 25 .
pie atkalpārdevējiem 3 .,



vīriem piešķirtos Igaunijas brīvības krusta
ordeņus, — lūdza mani nodot Igaunijas
karaspēka sveicienus mūsu armijai.

Ar lielāko prieka sajūtu izpildu šo
lūgamu.

Kā bijušās tiešās un ciešās kaujas
kopdarbības zīmi daudzi masu karīvīri
tagad nes Igaunijas valsts augstāko
kaujas ordeni. Nesisim sevī pārliecību,
kā arī turpmākos vēstures grūtos

brīžos abas a*mijas uatauifcas
aizstāvēs savas valstis ne
katra atsevišķi, bet vienotiem
spēkiem, uz apvienota kaujas
lauka.

Šo pavēli nolasīt visās rotās un līdzī-
gās administratīvās vienībās.

M'nistrs G. Zemgals.
Kandejas priekšnieks,

pulkvedis-leituauts Spandegs.

Takse
par telegramām no Latvijas uz Ziemeļamerikas savienotām valstīm

via ,.Transradio" un ,.France T. S. F.".
Telegramās, kurās noraidāmas pa šiem ceļiem, adreses priekšgalā jāievieto

bezmaksas piesīme «Transradio* vai «France T. S. F.\ Telegramās ar pirmo
piezīmi noraidāmas vienīgi « via Koenigsberg", bet ar otro piezīmi — tikai pa
kabeli (via Danemark).
,^,.. ,..,...... — ,, ... ; .-.-? , .,u <- -

Maksa par vārdu

via .Tiansradio*
— ——- via France i

parasta preses T. g. F.
telegrama telegrama

Rbļ. ļ Kap. Rbļ! ļKap. Hb\ KajšT
Connecticut, Columbia district, Delavare,

Mary!and, Massachusetts, New Hamps
hire, New Jersey, Pennsylvania, Rhode
Island, Vermort 86 — 39 90 84. —

Maine . 91 — 41 15 U —
Alabama, North Carolina, South Carolina,

Georgie, Illinois, Indiāņa, Kentucky,
Michigan, Mississipi, Ohio, Tennessee,
Virginia, Wisconsio 94 75 41 7a 92 75

Arkansas, Colorado, Dacota (North un Sud),
Kansas,Montana,Nebraska,New-Mexico,
Oklahoma, Texas, Wyoming .... 103 50 43 65 101 50

Arizona, California, Idaho, Nevada, Oregon,
Utah. Washineton state 112 25 45 50 110 25

Aļaska 174 75 — — 172 75
Florida: Key West 112 25 45 50 110 25

Pensakola 94 75 43 65 92 75
Pārējās iestādes 103 50 43 65 101 50

Iowa: Burlington, Clinton, Cedar Rapids,
Davenport, Dubuque, Fort Madison,
Keockuk, Muscatine 94 75 41 75 92 75
Pārējās iestādes 103 50 41 75 101 50

Louisiana: New Orleans, Gretna. ... 94 75 41 75 92 75
Pārējās iestādes 103 50 41 75 101 50

Minnesota : Duluth, Minneapolis, St. Paul,
South St, Paul, St. Paul Stockyards,

»Winona 94 75 41 75 92 75
Pārējās iestādes 103 50 41 75 101 50

Missouri: St. Louis, Hanniba^, Louisiana. 94 75 41 75 9? 75
Pārējās iestādes . . 103 50 ' 4l 75 ' 10i 50

New York: NewYork City, Yonkers . . 76 — 38 — 84
Pārējās iestādes ........i 86 — 39 90 84

Eksploatacijas direktors V. Krūmiņš.
Nodaļas vadītājs A n še v i c s.

V^Jdibag iestāžu
mmium

Termiņš kara zaudējumu pieteikšanai.
Visas prasības par nodarītiem kara

zaudējumiem, kuru pieteikšanai nav jau
agrāki izziņoti sevišķi termiņi, pietei-
camas vietējās kara zaudējumu komisijās
līdz š. g. 15. martam.

Rīgā, 1922. g. 1. martā.
Valsts kara zaudējamu komisijas

priekšsēdētājs V. Lādiņš.

Darba ministrijas uzaicinājums
visām valsts, pašvaldības un

privātām iestādēm.
Darba ministrija uzaicina visas valsts,

pašvaldības un privātas iestādes, kā arī
uzņēmumus, griesties vajadzības gadī-
jumā ar pieprasījumiem pēc darba spēka
pie Rīgas pilsētas darba apgādes, Marstaļu
ielā Nr. 9/11, telefoni Nr.Nr. 563 un 564.

Uz š. g. 1. martu darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Šuvējas . . .'.-, . . '203
Mājkalpotājas .... 332
Kantoristes 66
Nekvalificētas strādnieces 1318
Citos=arodos . . . . 251

Sieviešu kopā . .2171
Metalstrādnieki. . . . 519
Transportstrādnieki . . 37
Kokstrādnieki .... 47
Būvamatnieki .... 379
Kantoristi 59
Mājkalpotāji .... 13
Maiznieki 41
Nekvalificēti strādnieki . 807
Citos arodos . . . . 117

Vīriešu kopā . . 2019
Departamenta vicedirektors H. Punga.

1922. gada janvāra mēnesi
konstatētas mājlopu sērgas

sekosās saimniecībās:

I. Trakuma sērga (Lyssa).
Cēsu apriņķī: a) Vecpiebalgas pagastā

2 punktos un b) Dzērbenes pagastā
1 punkta:

II. Ļaunie ienāši (Malleus).
1) Rīgā: pilsētas lopkautuvē iznīcināts

darba bataljonam piederošs 1 zirgs.
2) Jelgavas apriņķī: Ukru pagasta

Treimaņos.
3) Ludzas apriņķī: Zvirgzdienas pa-

gasta Jurisdikas sādžā.

III., Zirgu i nf I uenca.
Influenca catarrhalis equorum.

1) Cēsu apriņķī: Vecpiebalgas pagastā
1 punkta.

2) Valmieras apriņķī: Valmieras pag.,
Valmieras muižā.

3) Talsu apriņķī: A"rlavas pagastā:
a) Paņu muiža un b) Pūņu Frītagos.

IV. Kumeļu ienāši (Adenitisequor).
1) Cēsa apriņķī: Sausnējas pagastā

1 punkta.
2) Talsu_ apriņķi: Ārlavas pagastā:

a) Sasmaka an b) Poproga raaižā.
3) Ventspils apriņķi: a) Ugāles pa-

gasta Ažu maiža an b) Zūras pagasta
Kausiņos.

4) Kuldīgas apriņķī: a) Sātiņu pag.
Kuros un b) Brocēnu pag. Kalnamuižā.

5) Aizputes apriņķī: Erabates pagasta
Ozoliņos.

6) Ilūkstes apriņķi: Kalkunas pagasta
Bakcanos.

V. Dilonis (Tuberculose).
1) Cēsu apriņķī: Biržu miestā.
2) Bauskas apriņķī: Bornsmindes pa-

gasta Kaucmindes muižā.

VI. Cūku roze (Erysipelas . msm).

1) Rīgas apriņķi: Mālpils p|ig. Māl-
pils muiža. _v_

2) Valmieras apriņķī: Paies in*a£.

3) Valkas apriņķī: a) Sinole s pagasta
Rozniekos an b) Druvienas pag,. Dru-
vienas muižā. _

4) Aizputes apriņķī: Aizpute.

VIL Cūku sērga (S/jptteasmia
haemorrhagica sir'is).

Valmieras apriņķī: Katvares maiža.

VIII. Ļaunais galvas k *i s o n i s.

(Corysa gangraeaotta bovjim).

1) Cēsa apriņķī: Saikavas pagasta
Lāčukalnā.

2) Valkas apriņķī: a) Tnkates pagasta
Ladeiņos an b) Lejas ciema pagasta
Zvārtavas.

3) Tnkuma apriņķĀ: a) ķlavas pagasta
Lieltomos un b> Vecates pagasta,
?ikšstrautos.

i 4) Talsu apriņķī: La>ezeres pagastu
iKraukos.

5) Kuldīgas apriņķī: a) Skrundas pa-
gasta Kārkliņos un b)r Cieceres pagasta
Kāiklupos.

6) Ilūkstes apriņķī; a) Asaru pagasta
Popališkoa an b) Bebrenes pag. Bebrena
muižā.

IX. Stīvuma krampis (Tetanus).

1) Cēsu apriņķī: Vecpiebalgas pagasta
1 punktā.

2) Jelgavas apriņķī: Ukru pagasta
Bērziņos.

X. Galvas un mugurkaula
smadzeņu iekaisums.
(Meningitis cerebro spinalis.)

1) Ventspils apriņķī: Ventspilī.
2) Ilūkstes apriņķī: Bebrenes pagasta

Aiztireļos.

XI. Lipīga teļu caureja
(Dysenteria neatorum). ?

Cēsu apriņķī: Vecpiebalgas pagastā
1 punktā.

XII. Lipīga pārmešanās
(Abortus ensooticus).

Valmieras apriņķī: Burtnieku pagasta
Slavacenos.

XIII. Kašķis (Scabies).
1) Rīgas apriņķī — 6 punktos.
2) Cēsu » — 5
3) Valmieras „ — 7 «

- 4) Valkas « — 6
5) Jelgavas „ — 1
6) Tukuma „ — 2 n
7) Kuldigas « — 1
8) Aizputes — 1 , .
9) Liepājas « —10

10) Jaunjelgav. « — 1 „
11) Daugavpils « — 3 „
12) Ludzas — l

( 13) Rēzeknes « — l „
Bez _ aagsa minētiem un šinī mēnesi

reģistrētiem punktiem vēl turpināta
karantīna sekošos «liellopu plaušu sēr-
gas punktos", kuri agrāk reģistrēti:

1) Rīgas apriņķī: Rikteres pagasta
Rikteres muižā.

2) Valmieras apriņķī: Koku pagasta
Koku muiža.

3) Valkas apriņķī: a) Vecgulbenes pa-
gasta Svelberģu pusmuižā, b) Beļavas
pagasta Ku'balniekos, c) Alūksnes pag.
Judze.ru ciema un d) Alsviķu pagasta
Lapšos.

4) Rezeknes_apri ņķī: Dricānu pagasta
Novolesnas mājās. »

5) Ludzas apriņķī: .Kārsavas pagasta
Novoselki sādža.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts 'Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Ziņojums.
Izsniegta atlīdzība no mājkustoņu sērgu
apkarošanas nodokļa surnām pār nogali-
nātiem un kritušiem lopiem 1921 g
decembra mēnesī un 1922. g.janvāra un
wrI!f-La !?enešos (Likums iespiests

.Valdības Vēstnesī" N» 66 — 1920 g
un pārgrozījumi minētā likumā iespiesti
«Valdības Vēstnesī" js& 12 1922, g)

Decembris .
1) Ludzas apriņķī, Kārsavas pa-

gasta, Novoselku ciemā, par
liellopa plaušu sērgas likvi-
dēšanas nolūkā nokautiem Rb l-
2 liellopiem , 400

J a n v &*r i s.
2) Luizas_ apriņķī, Domopoles

pagasta, Stradzenieka ciemā
Pēterim Morozara par liesas
sērgā kritušām & govīm.i3) Lļtdzas apriņķī, Domopoles' 5
pagastā, Rubenes fermā
Kārlim Pareņam par ļauno
ienāšu sērga kritušu zirgu Knn

4) Cēsu apriņķī, Skujenespal°°pastā, Skujenes muižā, Pg.
terim Ozolam par jauno
ienāšu apkarošanas dēļ no-
galinātoērzelLun iznicinātiempriekšmetiem.. ... 2ļ<aw

?} Tukuma apriņķī, Lestenes pa- m
gasta, Gaiļos, Jānim Batte-
rarn par ļauno ienāšu ap-
karošanas, dēļ_ nogalināto
zirgu un iznīcinātiem priekš-
metiem 23ānft

\ 6) Cēsu ajjriņ.ķī,_ Ramkas pa-
gasta nama, Kārlim Teperara
par liesas sērga kritušo zirgu *onn7) Valmieras apriņķī, Ķirbišu
pagasta, Padjelgos, Mārtiņam
Lapsām par trakuma sērgas
apkajošanas dēļ nogalināto
gc»ri _ • • . 37508) Ijjdzas apriņķī, Kārsavas psr
gasta, Novoselki ciemā, Ķ%
snansam Orenskim un Vik-
toram Leinušam par liellopu
plaušu sergas_ likvidēšanas
nolūka nokautam 2 govīm . 3,155

Februāris.
9) Valkas apriņķī, Kārķu pa-

gasta, Vārnas krogā, Emīlijai
Jubas par trakuma sērgā kri-
tušiem 4 liellopiem . . . 12.750

10) Daugavpils apriņķī, Ungur-
muižas pagasta, Likadruvās,
Indriķim Vītolam par tra-
kuma sērga kritušo ķēvi. . 15,000

11) Rīgas apriņķī, Salas pagastā,
Jaunzemos, Jānim Kapa par
gaļa nokautām 2 govīm, kas
bija saslimušas ar liellopu
ļauno galvas karsoni . . . 4.937

12) Rīgas apriņķī, _ Salas pagastā,
Jaunzemos, Jānim Kāpa par
gaļā nokauto govi, kas bija
saslimuse ar liellopu ļauno
galvas karsoni 1J40

13) Ludzas _ apriņķi, Zvirgzdienas
- pagasta, Jurisdikas ciemā,

Katkevičam par ļauno ienāšu
apkarošanas dēļ nogalināto
ķēvi I8.0UB

14) Tukuma _ apriņķī, Lestenes
pggastā,Errnos, Jānim Abiķim
par ļauno ienāšu likvidēšanas
dēļ nogalināto zirgu . . . 18.750

15) Valkas _ apriņķī, Lejasciema
pagasta, Zvārtavas, Gustavam
Anķupam par gaļā nokauto
govi, kas bija saslimuse ar
liellopu ļauno galvas karsoni 2.650

16) Cēsu apriņķī, Praulienas pa-
gasta, mācītājmuižā, Jēkabam
Galiņam par gaļā nokauto
govi, kas bija saslimuse ar
liellopu ļauno galvas karsoni 300

17) Valk«s apriņķī,. Jaungulbenes
pagastā, Dravnieku pusmuižā,
Kārlim Upmanim par influ-
encē kritušo zirgu .... 13.00»

18) Daugavpils apriņķī, Līvānu
pagasta, Mālkalim sādžā,
Gabrieļam Ancenam par
trakuma sērgā kritušo ķēvi
un iznīcinātiem priekšmetiem 12.823

19) Tukuma apriņķī, Vecauces
pagasta, Lejas Dzirkantos, -
Didriķam Kaļevicam par no-
kauto teli, kas bija sasli-
muse ar liellopu ļauno galvas
karsoni....... j___^ J~~

Kopā .' . Rbļ. 190-227

Piezīme. Par minēto laiku ieffl^"
sāts valsts kases nodaļās w
kustoņu sērgas apkaušanas nodoKļ»
394.753 rbļ. 50 kap.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīruli*

Darbvedis Graudiņš.

Pārtraucama
bijušā Vidzemes papildu bataljona JJreivja Paula, Eduarda d., Eggefld°'
meklēšana, kurš ievests dezertieru »*
raksta zem Nš 25, kasizsludināts»dības Vēstneša" 34. numura.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka
' palīgs Rodin*

Darbvedis, kara ierēdnis Krievu}'



Meklējamo personu saraksts Nr. 37.
(1. turpinājums un beigas,)

iS5 Uzvārds, vārds, tēva vārds,
°"« vecums, piederības vieta. Kas meklē, ar kādu raksta ** a Pcietinanl *

II ^.^ļLPļLSSt - P-ko apvainots. «I- *—
_.. - atrašanas gadijoma.

3677. Ribakova, Tatjana, Je- Rīgas prefekts 1922. g 3 jan- Tānatkima m.,. 40 g. veca, varī, te 10985 un 8897 so-Lietavas pavalstniece, dīta ar 400 rbļ. vai 14 dienām
agrāka dzīves _ vieta aresta.
Jēkabmiesta iela te 4,
dz. 14.

3678. Sarvovs-Leitans, Jezups Rīgas V iecirk ņa miertiesneša Paziņot dzīves vietu.Junja d. raksts 1921. g. 3. decembrī,
te 780, apvainots uz s. 1.
139. p. un sodīts ar 100 rbļ.

»'„_ ,, vai 2 dienam aresta.
3679'

SSfiia rS 't«
K,e' gJŠ,'»L0-PM«nod.,1921.g. Pieprasīt no Rīgas

£2iPS 'nJ
g< 24' ,f ,a * 50578

' Vaidama prefekta sarakstīta-veca, Lietavas pav. no Latvijas. nOS un ,,n ilri.t
S680. Smotkins, lija Aisika Iekšl. min. polit. apsardz., Tāpat

P
d., 20 g. v., Lietavas lēmums 1921. g, 2. decembrī
Pav- te 114099, izraidāms no Lat-

vijas.
3681. Salchovskij, Andrejs Rīg. apg. ties. II. krim. nod. Paziņot dzīv. vietu

Flonana d 21 g. vecs, raksts, 1922. g. 11. janvārī Rīgas kr. pol.
pied. pie Kaunas. te 2678, sodīts 3 reizes par

zadzibu Rīg, kr. ool. raksts

te 1447/R.
3682. Sens, Hermans, Hiršs, Iekšl. min. lēmums, 1921. g. Izpildīt

Izraēla Vulfa» d., Latv. 26. nov. te 3063, kuram aiz-
pilsonis. liegts uzturēties Liepājā, Rīgā,

Jelgava, Daugavpilī.
3683. Taktors, Giršs Elvas Ilūkstes apr. izmekl. tiesn,, r. Atrašanas gadījumā

Geseļa dēls. 1922. g. 2. janvāri te_ l&, ap- jāievieto cietumā un
vainots pases viltošana. jāziņo pēc piede-

derības.
3684. Turks, Fricis Jāņa d., Rīgas pref. r. 1922. g. 2. janv. Ziņot pref.

43 g. v. N« 11356, sodīts ar 10 z. fr.
jeb 14 dienam aresta.

3685. Varnis, Juris Jura d. Rīgas pref. r. 1922. g. 3; janv. Tāpat
te 11878, sodīts par slepenu
degvīna izg. ar 6 mēn, cietuma
vai 250 rbļ.

3686. Varnis, Jūlija Mārtiņa m. Tas pats. Tāpat.
3687. Vitkunas, Matvejs Osipa No Rīgas pret sodīts ar2zelta Tāpat

d., 40 g. v., Lietavas fr. vai 3 dien, aresta, Rīgas
pav. kr. polic. r. te 1447/R. 1922.

g. 24. janv.
36SS. Vulfsons, Peteris-Pauls, Rīgas pref. r. 1922. g. 3.janv. Atraš. gad. ievietot

Kārļa d. te 14577, atvaļ. kareivis, nav sarakstos un ziņot
ieradies uzrādītajā dzīves vietā. pref.

Rīgā, 1922. g. 25. februāri, te 20359.
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

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

Paziņojums.
Šī gada februāra mēnesī izņemtas no

pasta kastītēm un nav nosūtītas pēc pie-
derības :

a) 11 vēstules bez adresēm,
b) 7 pastkartes . «
c) 2 bandroles „ .
d) 13 bandroles bez apmaksas ar past-

markām, /
e) :3 bandroles ar drukas darbiem priekš

akliem, bez apmaksas ar past-
markām.

Kantora priekšnieks Juris Kļaviņš.
Pastatelegrafa ierēdnis A. V a si ļ j ev s.

Nepilngadīgo noziedznieku nodaļa
no Rīgas centrālcietuma pārvesta uz
Rīgas termiņu cietuma.

Rīga

Paziņojums Rīgā dzīvojošām kareivju
ģimenēm.

Brivmaizes veikals Rīdziņas ielā te 7,
izbeidz sava darbību.

Iesākot ar piektdiena, 3. marta trū
cigām kareivju ģimenēm brīvmaizi
izsniegs valsts ierēdņu kooperativa vei-
kalos: Stabu ielā te 12 (iekšlietu mini-
strijas namā), lielā Ņevas ietā te 30 un
Todlebena bulvārī te 2, darba dienās
(izņemot sestdienās) no pulksten 9 rītā
līdz 6 vakarā.

Departamenta vicedirektors O. Sīlis.
Pensiju un sociālās apgādības

nodaļas vadītājs Stengrevics.

Pateicība.

Izsaka dziļi izjustu pateicību ameri-
kāņu sar kanā krusta Bal t i jas
valstu nodaļai par Rīgas kara
slimnīcai dāvinātiem pārsienamiem ma-
teriāliem u. c.

2285 fianelu bindes,
975 krinolinu bindes,
650 linu bindes,

8109 trīsstūriem,
1050 T-bindes,

80232 marliju kompresēm,
2559 indiv. paciņām,
750 siltām kompresēm,

61300 tupferiem,
10000 klozetu papīriem,

330 metriem parķi,
45 kilogr. higroskop. vates,
92 kilogr. vienkāršas vates.

Rīgas kara slimnīcas priekšnieks,
ārsts-pulkvedis A. Pētersons,

tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursi.

Rīgas biržā, 1922. gadā 4. martā.

Zelta franks (0,29032 gi.) . . . 50.—
Amērikasdolars 252 75—258.75
Angļu mārciņa 1126—1146
Francijas franks ........23.25—23.75
Beļģijas franks 22.00—22.50
Šveices franks . —
Zviedrijas krona . 67.75—68.75
Norvēģijas krona 44 75—45.75
Dānijas krona 53.75—54.75
Čechijas krona —
Holandes guldenis 97.75-99.25
Vācijas marka , . . 1.06—1.11
Somijas marka 5.23—5.33
Igaunijas marka 0.68-0.73
Polijas marka 0.00—O.C7
Padomes rbļ —
10 rbļ. zelta 1225.00

Valsts krāj- un kredītbanka
Silinski, K. Bērziņi

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
1922. g. 1. martā.

79. Latvia, dāņu tvaikonis, kapteinis Dāls, uz
Dancigu un Ņujorku ar 5. ton. jaukta lādiņa.

Llep6i8S OStS 28. februārī atradās 39 kuģi,
izgājis 1, 1. marti ostā atradās 38 kuģi.

Teisgramas.
(Lattfļsa telsg^tfa aģenta t« ānemja tclegrsaas.

Helziņforsā, 2. martā. Somijas
parlamenta agrāra frakcija izteikuses par
Baltijas valstu savienības noslēgšanu,
kurā ietiptu ari Polija,

Helziņforsā, 2. marta. Somu
valdība nodomājuse pirkt Anglijā vai-
rākus karakuģus.

Maskavā, 2. martā. (Radio.) Sākot
ar 1. martu atcelts sāls tirdzniecības mo-
nopols Krievijā.

Maskavā, 3. martā. .Pravda" ziņo,
ka Petļura, Savinkovs un Vrangels no-
slēguši līgumu par jauna uzbrukuma sa-
gatavošanu pret Krieviju. Uzbrukums
notikšot ļoti_ drīzā laikā.

B e r 1 i n ē, 3. martā. Pēc ziņām no
Parīzes, Polija noslēguša Francijā 1 mil-
jardu marku lielu aizņēmumu uz 6°/o.
Polijas delegātus aizņēmuma sarunu
vešanai pieņēmis arī Poankarē.

E i 1 v e z ē, 3 martā. (Radio.) Bijušais
krievu armijas virspavēlnieks ģenerālis
Vrangels 1. martā ieradies no Konstanti-
nopoles Belgradē.

E i 1 v e z ē, 3. martā. (Radio.) Varšavā
vakar svinīgi parakstīta dekla-
rācija par Viļņas apgabala
pievienošanu Polijai.

L i f i I d a , 3. martā. (Radio.) Ēģiptē
jaunais ministru kabinets stājies darbā.

E i 1 v e z ē , 3. martā. (Radio.) Ķelnes
pilsētas valde apstiprināja projektu preču
izstādes telpu būvei; izdevumi aprēķi-
nāti ap 152 miljoniem marku.

Londonā, 3. martā. (Reuters.) Lon-
donas grāfistes padomē, kā tagad galīgi
noskaidrots, ievēlēti 82 municipalreforroisti,
26 progresistij 15 strādnieku partijas
priekšstāvji un 1 neatkarīgais. Līdzšinējā
padomē bija 68 reformisti, 38 progresisti,
17 strādnieku partijas locekļi un viens
neatkarīgais.

Londona, 3. martā. (Reuters.)
Čemberlens pagājušo naktī Oksfordā
kādā runā paskaidroja, ka Loid-Džordžs
apspriedies ar viņu par kabineta krizes
jautājumu. Iepazinies ar savu kolēģu
domam, Čemberlens devis noteiktu at-
bildi, ka tie vienprātīgi uzskatot par ne-
pieciešamu Loid-Džordza palikšanu prem-
jera amatā arī turpmāk.

Londonā, 2. martā. Bezdarb-
nieku skaits Anglijā pēdējo 6 ne-
dēļu laikā mazinājies par 72300

Londonā, 2. martā. Savienoto
valstu'senāts vakar ratificējis līgumu par
Japas salu bez pārgrozījumiem.

Londonā, 2. martā. Stipra ze-
mestrīce notikuse uz Cebu salas
(Filipīnās). Vairākas ēkas, to starpa
bīskapa pils> sagruvušas. Nonāvēti
5 iedzīvotāji.

L o-n donā, 3. martā. Pēc .Vesi-
minster Gāzētie" ziņām Dženovas
konferenci atklāšot tikai 25. aprīlī,
jo 10aprilī nebūtu vēlams to darīt aiz
reliģiskiem motiviem tādēļ, ka no 9. līdz
15. apriiirn šogad būs klusā nedēļa.

E i 1 v e z ē, 3. martā. (Radio.) Vācu
laikraksti ziņo par kādu Čičerhia cirkulāru,
kūjā tas aizliedzot padomju valdības
priekšstāvjiem ārzemēs uzturēt sakarus ar
komunistu organizācijām un pabalstīt
komunistisko propagandu, jo šādi sakari
ļoti kaitējot padomju diplomātijai.

Eilvezē, 3. martā. (Radio.) Stok-
holmā parakstīts pagaidu tirdzniecības
līgums starp Zviedriju un padomjuKrieviju.

Parizē, 2. martā. Beļģijā 1921.gada
31. decembrī, kā redzams no vispārējas
iedzīvotāju skaitīšanas datiem, bija
7.458 939 iedzīvotāji.

Bordo, 2. martā. (Radio.) Dzenovas
konferences atklāšanas' diena vēl
nav oficiāli noteikta. Padomju Krievija,
kā zināms, prasa konferences sanākšanu
jau 23. manā. Turpretim pēc .Intransi-
geani" ziņām ļoti iespējams, ka toatliek
līdz 25. apiilim.

Redaktors: M. Ārons.

Jaunas valstis*.
Polija.

Pēdējie Viļņa seima lēmumi.
Viļņas seims nolēma atlikt savas sēdes.

Pēdējā sēdē pieņemtas sekošas rezo-
lūcijas :

Seims saskaņo savu delegātu nobrauk-
s"anu uz Varšavu līdz tam laikam, kad
viņus uz to uzaicinās priekšsēdētājs.

Seima priekšsēdētājs tiek pilnvarots
atlaist seimu 3 gadījumos :

1) gadījumā, ja to nolems pats seims;
2) gadījumā, ja to nolems poļu seims

Varšava;
3) pēc vēlēšanu izvešanas, ja uz Viļņas

apgabala teritorijas atklātu poļu seimu.
vai- gadījumā, ja Viļņas apgabala dele-
gātiem dos tiesību ņemt dalību Varšavas
seimā.

Visus Zejihovska un Viļņas apgabala
pagaidu valdības komisijas rīkojumus,_ka
arī likumdošanas projektus seims pavēlēja
nosūtīt uz poļu seimu.

Seims uzaicināja poļu valdību, hi viņa
nekavējoties izsludinātu uz Viļņas apga-
bala teritorijas vēlēšanas poļu seima.

Inferpelaciju komisija strādās arī pec
seima atlaišanas.

Trešdien seims izvēlēja delegātus, kuri
dosies uz Varšavu. Pēc priekšsēdētāja
slēgšanas runas, kurš konstatēja depu-
tātu vienprātību, seimu paziņoja par
atlaistu. (Poļu preses birojs.)

s.

Ministrs Dukurs Varšavā.
Varšavas avizes konstatē, ka Latvijas

darba ministrs Dukurs atbraucis uz
dažām dienām Varšavā, lai iepazītos ar
darba aizsardzības nostādīšanu Polijā.

(Poļu preses birojs.)

Porsikovska kabinets.
Ministru prezidents Poņikovskis ved

sarunas ar visu partiju priekšstāvjiem.
Šīs konferences mērķis ir, noskaidrot,
kādas partijas un kādos apstākļos ir ga-
tavas pabalstīt viņa kabinetu. Ka radās,

?Poņiķovskans vajadzēs balstīties vaijuz
centra-kreiso bloku, vai arī uz labam
partijām. (Poļu preses birojs.)

Varšavā Ieradās Viļņas seima locekļi.
skaitā W) personas un ved _sarunas ar
Poņikovski. /Poļu valdībai ārlietu ko-
misijā nodrošināts vaiiakums par savu
Viļņas apgabaia statūtu projektu, un
cenšas piedabūt Viļņas seima locekļus,
lai viņi pieņemtu šos statūtus.

(Poļu preses birojs.)

irzeme».
Somijas konvencija ar Poliju.

Eilvezē, 3. martā. (Radio.) _ Pec
somu prezes ziņām, Somija drīzumā no-
slēgšot militarkonvenciju ar Poliju uz
aprobežotu laiku. Konvencijas vienīgais
nolūks būšot kopēja aizsargāšanas pret
varbūtēju Krievijas uzbrukumu.

Ēģiptes jaunais stāvoklis.
Lifildā, 2. martā. (Radio.) Lords

Allenbijs tūliņ pec ierašanas Kaira ap-
meklēja sultānu un, kā jau ziņots, iesnie-
dza tam angļu valdības deklarāciju. Sul-

tāns izteica pateicību virskomisaram un
uzdeva Sarvatam-pašā nodibināt jauno
ministru kabinetu. Sarvata pirmais uz-
devums būs ievadīt sarunas ar angļu
valdību par līgumiem, kuri nodrošinās
Anglijas impērijas svarīgākās intereses,
ka tas deklarācijā paredzēts.

Londonā, 2. martā. Angļu prese
silti apsveic valdības priekšlikumus
Ēģiptei. .Times" raksta: .Lorda Al-
lenbija deklarācijas kodols ir paziņojums
oar angļu protektorata atcelšanu. Ēģipte
formāli iegūst neatkarību un suverenitāti;
tagad pašai ēģiptiešu tautai rodas uz-
devums šo neatkarību pakāpeniski no-
stiprināt."

.Manchester Guardian" domā, ka
sperts ļoti liels solis uz priekšu un dots
pamats, uz kura iespējams panākt vieno-
šanos. LTA.

Kā pielikums šim numuram: Kandi-
dātu saraksts Risas pilsētas domnieku
vēlēšanām 1922. £ 12. martā.

M

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 14. februārī
izklausīja Leo Peltenburga lugumu dēļ
hipotekarisko paradu dzēšanas, n o-
lēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 2500 rbļ., apstiprinātu 1903. g.
19. maijā, ar N» 679, uz nekustama
īpašuma Rīgā, 1. hip. iecirknī, ar zemes
grām. reģ. >š263, Eduardam ^Edmundam)
Pfiīlam par labu, blanko cedetu, par ko
publicēt civ. proc tik. 2086. p. kārtībā ;
šī lēmuma norakstu izdot lūdzējam,
iesniegšanai Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā dēļ _ minētās obligācijas
dzēšanas zemes grāmatās.

Rīgī, 1922. g. 15. februārī. }*> 617.
Priekšsēdētāja v. J. Cimmermans»

Sekretārs A. Kalve.



Tiesu sludinfijumi.
m apiatailtet L diiMaH

az lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmo, ka tiesa 30. janvārī 1922. g.
Otto Eduarda Liepa prasības lietā pret
ftttl Liepa, dzira. Ozol, par laulības
Šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
slēgtu 20. septembrī 1909- g., starp Otto
Eduarda Mārtiņa d. Liepa un Mīli Jura
m. Liepa, dzira. Ozol, laulību šķirt nn
piedzīt no prasītāja par labu valstij
400 rbļ. tiesas nodokļa.

Ja atoildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
nn 748. p. p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
apriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 23. februārī 1922. g. >fe 431313
Priekšsēd. b. v. Minkevičs.

Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa
ta dv. pr. Uk. 1460n . p. pamata paziņo.
ka saskpņa ar tiesas lēmuma 9. janvārī
1922. g. biedrību un viņu savienību

reģistra 1. daļā ir ievesta biedrība
zem nosaukuma: ..Ventspils biškopības
biedrība", kuras va-de atrodas Ventspilī.

Liepājā, 24. febr. 1922. g. >fe 5
Reģ. nod. pārzinis: A. K i r š f e 1d s.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgabalt reģ. nodaļa
nz civ. proc. lik. 1460™. p. pamata,
paziņo, kb saskaņa ar tiesas lēmumu
25. janvāri 1922. g., kooperatīvu sabiedr.
un viņa savienību reģistra 1 daļa ir
Ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
,.Dunlkas pag, Liepājas apr, sav-
starpējā ugun&apdroiināianas bied-
rība", kutas valde atrodas Dunikas pag.

Liepājā, 17. februāri 1922. g. I* 12
Reģistr. nod. pārz. C i n c e I s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Dignājas pagasta tiesa,
Jaunjelgavas apriņķī, pamatojoties uz
pagasta tiesu lik. II. d. 220.—224. p. p.,
uzaicina visus, astoņus gadus atpakaļ
mirušās Stagaru J* 133 māju līdzīpaš-
nieces Ievas Vucen mantiniekus un
citas personas, kurām būtu kādas pra-
sības uz nel atstāto mantojumu, pieteikt
tās šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstnesī'.

Pēc šī __ termiņa pieteiktās prasības
netiks Ievērotas. i* 24

Dignājā, 18. februārī 1922. g.
Priekšsēdētājs J. Rubļevskis.

Darbvedis P. šotnleks.

%Jtiu iestāžu sfud.

las ostas valdes telpās,
Petera-Pāvila iela, izdos 7. martā i. g.,

pulksten 2 dienā,

tnazāRfGiišanā ar afkārto-
Jošusolišcmu(peretorsiem)
baļķu, malkas un citu koka
materiālu piudinašanu šinī gadā
Rīgas ostas rajona, sākot no
Glumas krāces līdz dzelzstiltam.

Mazākso'iīšana notiks mutiski un sa-
censībā pielaidis tikai tos, kuri iemaksās
par piedalīšanos torgos 50.000 rubļu,
kuru surou nenosolitājiem i/jnaksās pēc
sacīkstes atpakaļ. Ja nosolitājs, kuram
drošības nauda tūliņ jāpapilda līdz
500.000 rbļ., Iemaksājot to torga komi-
sijai, neizpilda noteikumus, vai no uz-
ņēmuma atsakās, tad tas zaudē iemaksāto
drošības naudu. Tuvākus paskaidrojumus
sniedz ostas valde katru darba dienu
no pulksten 9—3 dienā.

Ostas priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis P u k še.

Rīgas apgabalties 3. civiinod.
«•s dv. lies. lik. 201U 2014. un 2019.
T». p. pamata paziņo, ka p?c 25. dec.
1918. g. Rīgā mir. Jēkaba Jura d.
Zvlrbul, ir atklāts tisntojums,;.« izaicina,
kam ir 3? šo mantojumu, vsi sakarā
ar to tiesības, ka mantiniekiem, k«a-
tarljiem, Bdeikoaiisarijiem, ktsdltoriem
nn ;. L, pieteikt līs tiesības minētai
iiesat s t šu mēnešu laikā, skaitot
no ii tlučin. iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi*.

's minētās personas tavas tiesības
au c£š uzrādīta termiņā nepieteiks, tftit

?ns atzīs kā Šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 25. februāri 1922. g 1* 1239

Priekšsēdei, v. O. Ozoliņš.
Sekretārs A. Kalve. .

.£igus apgabalt. 3. civihodaja,
az clv. ties. lik. 2011., 2014. un ^019,
a?. p. pamata paziņo, ka pec 25. oktobri
1907. _g. Jaunpils pagastā, Rīgas apriņķī
mirušas Annas Jāņa m. 3ankovic, dziin.
Emsin, It atklāts mantojums, un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vii
sakarā sr io tiesības kā mantiniekiem,
fcgfitaiijiem, lideikomisarijiem, ntr-ditor.
kb 1.1., pieteikt šīs tiesības miu. tiesai
ae Sa mēnešu laikā, skaitot ao ši
siudīnāļ. «spfeš. dienas .Vaid. Vēsto.".

Ja minētās personas savas tiesības
«cjisa uzrādīta termini nepieteiks, tad
v.t)H3 atzīs kā Sis tiesības sadējušas.

Rigl 24. februāri 1922 g. J* 1242
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. K s Iv e.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
u civ. proc. lik. 146G'- p. pamata pa-
z ;o, ka saskaņā ar apgcbaltiesaa admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 15. februārī
1922. g., reģistrēta kooperatīva sanie-
drība zem nosaukuma; Blgas pilsētas
Spirāļu Ielas, mājas Nr. 24a, ledzt-
votāju-lrnieku savienība.

Sabiebrības valdes sēdeklis atrodas
Rigā. Priekšsēd. v. E. B i 11 e.

Sekretāra p. J. O šs.

Rigas apgait. reģistrac. nodaļa
uz civ. pr. lik. 14607t. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 15. februāri
1922 g. reģistrēta kooperatīva sa-
biedrība zem nosaukuma: Rīgas pil-
sētas, Avotu Ielas, malas Nr. 54a,
Iedzīvotāju īrnieku savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīga. Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e

Sekretāra p. J. Oša.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savui lēmumu 20. februāri
1922. g. uz Annas KOvalti lūgumu un
pama'ojoties uz civ. proc. lik. 293, 301 un
309. e. p., uzaicina atbildētāju KlrHu
Kūvaldu, kura dzīves vieta nezināma,
ēetru mēnešu laikā ierasties šai
tiesa, saņemt norakstus no vira sievas
Annas Kūvald iesūdzības raksta, viņu
laulības šķiršanas lietā un uzdot savu
dzīves vieta 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
papirus atstās tiesas kanclejā.

Uepājā, 24. febr. 1922 g. J* 274,22.
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Zumberg.

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
nz civ. proc. likuma 1460/71 . p. pamata,
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu
18. februārī 1922. g., biedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā ir ievesta
biedrība zem nosaukuma: „Liep3ias
latvieSu skolotāju savienība", kuras
valde atrodas Liepājā.

Liepājā, 24. febr. 1922. g. J* 28
Reģistr. nod. pārz. A. Kiršfelds.

Par sekretāra pat. J. Aldermans.

Liepājas apr. n\i\mm inspekcija
15: martā 1922. g.

pārdos torgos
Liepājas muita; valdes sētā atrodošos

bojātu Kuļmašīna,
nocenotu par 10.000 rbļ. Kuļmašīna
iepriekš apskatāma torgu dienā, pirms
torgu sākšanās.

Liepājas apr. valstszemju inspektors.

_ Apsardzības ministrijas
eku un būvju pārvaldes

Rīgas rajons
izsludina nz 3. eprill 1922. g„ pulksten
10 dienā,

KONKURSU
mmmm Mi \m\m\ bs kapela
dalām teoeniās ētās nafta sēlī, lelile-

raiā. Daiiaigtiii oo laisajiali
Ar _ attiecīgu zīmognodokli nomaksātie

piedavaumi valsts valodā iesniedzami
slēgtas aploksnes līdz 3. aprīlim 1922. g.,
pulksten 10 diera, Rigas rajona dzīvokļu
un īpašumu nodaļā, Citadelē J* 24, ar
uzrakstu:
Asenizācijas konkursam!
Cenām jābūt uzrādītām par kubikpēdas
izvešanu no kairas augšminētas vietas.
Konkursa dienā uzņēmējam jāstāda
priekša _zaIogs_ 5000 tubļu apmērā. Pēc
aplokšņu atvēršanai var tikt pielaista
mu-iska mazāksolīšana starp reflektantiem,
kuti iemaksājuši drošības naudu. Ar
noteikumiem reflektanti var iepnzīties
raifna dzīvokļu un īpašumu nodaļā,
Citadelē N> 24.

Rīgas apr. I. rajona valstszemju
pārzinis

dara zināmu, ka 24. marta 1922. g..
pīkst. 11 dienā, tiks pārdoti Bieriņi; muižā

atklātā uairāksolišnnfi
dažādi lankajGi&iecilias riii od piederami.

Rīgas apriņķa i. rajona valstszemju
pārzinis J. V i t e 1s.

Strenču miesta valde paziņo, ka

iasoai miesta domnieki ttlilmi
notiks svētdien, 26. martā 1922 g.,
pulksten 8 rītā līdz pulksten 9 vakarā.

Latvijas tirdzniecības unrūpniecības banka
sasauc savu

i(m. Miiisii mm m
svētdien, 26. marti 1922. g.pulkst-
11 dienā, Rīga, Pauluči_ ielā 13, iflj?
latviešu biedrības telpās, ar sekoj»

dienas kartību:
1. Sapulces

^
amata personu vēlēšana

1. Gada pārskats par 1921. gadu «.
revizījas komisijas ziņojums.

3. Peļņas izdalīšana.
4. Valdes atalgojums par 1922. gSļļt
5. Revizījas komisijas vēlēšana.
6. Jaue.u nodaļu atvēršana un attiecīgu

nekustamu īpašumu iegūšana.
Piezīme 1. Uz uzrādītajā izrakstīta

akcijas dod tiesību un balsi tikai tii
gadijumā, ja viņai ir priekšā stādīta»
bandas valdei ne vēlāk kā 14 diena
pirms vispārīgās sapulces un netiek
ņemtas atpakaļ līdz sapulces bei gām
Pašu akciju vietā vsr stādīt prieki»
apliecības no valsts un ārzemj»
kredītiestādēm, ka akcijas pieņemt»
glabāšanā vai ieķīlātas; apliecībā
jābūt apzīmētiem akciju numuriem,

Piezīme 2. Neizr'emlas akcijas ak-
cionāri var saņemt banltas kantori
lielā Smilšu Ielā J* 15/17, Ijdj
11. martam 1922. g. Līdz mir.etai
dienai neizņemtas akcijas šinī i».
pulcē skaitīsies par izrakstītām nt
vārda. *

Lai šī sapulce būtu pilntiesīga un lai
nebūtu jāsasauc otra sapulce, akcionāri
tiek lūgtt ierasties neiztrūkstoši, pieteicot
savas uzrādītāju akcijas augšā aprādītā
kārtībā un laikā. Valde,

Seces pagastā,
sākot ar 1. martu 5. g tiek atvērta

..tetffliBiH Bsdaļa".
Darbības rajons — Seces pagasts.
Secē, 28. februāri 1922. g.

Pagasta valdes priekšsēd. P.Vecpēters.
Darbvedis V. Aun s.

Zemītes pagasta valde,
Talsu apriņķī, dara zināmu, ka sākot ar
1. februāri 1922. g„ Zemītes pagasta
Mmā atvērta

MMUi osGaļr
ar darbības rajonu Zemītes un Zantes
pagasti.

Zemītē, 14. februārī 1922. g.
Pagasta priekšnieks J. O š 1e j s.

Darbvedis N ā bu r g s.

IMM—i?Mfcļli 1lIMmBMiaSSIMMMMMIMfiļBljMļlļBMļ

KONKURENCE.
SEļilsgitip mWi. 11Mi. liltillal

sājai® linu antt
vasaras dsrba uzvalkiem, apm. 2000
kv. arllnas.

Piedāvājami, noma'sāti ar attiecīgu
zīmogood., līdz ar paraug, uzdod, audumu
platumu, iesniedz līdz 10. martam i. g.,
pulkst. 10 rīta, slēgtās aploksnēs ar uz-
rakstu: ,Uz 10. marta š. g. konkursu*,
nepilngadīgo zem opības un amatniec.
kolonijā Irlava, Tukuma apr.

Cena uzrādāma Latvijas rufiļos franko
kolonijā. \

Piegādāšanas laiks pēc vienošanās,
bet ne velak, ka līdz 15. aprilim š. g.

Dažādi sfudinai.
Akciju sabiedrības

„Aug. Birkhans un b-driM
valde lūdz akcionārus Ierasties uz
ārkārtēju pilnu sapulci,

Rīgā, Marijas ielā ?* 4a, dz. 2.
25. marta 1922 g.. pulksten 5 dienā,

Dienas kārtība:
1) Statūtu pārgrozīšana an jaunu akciju

izlaišana.
2) Sabiedrības darbības paplašināšana.
3) Valdos ziņojumi.
4) Dažādi jautājumi.
5) Ditektoru rīkotāju atcelšana.
6) Valdes atcelšana nn pārvēlēšana

VALDE.

Konuss pilsēta JipoieliB Mēi
Kurzemes pilsētu hipotēku bie-

drības revīzijas komisija paziņo vis-
pārībai, ka 24. aprīli s g., pulksten 4
pēc pusdienas, tiek sasaukta

kaijā ieltgalo sapulce.
Pec statūtu 34. § piezīmes, d legatu

sapulce skaitās pat pilntiesīgu, nelūkojo-
ties uz ieradušos delegātu skaitu.

Dienas kārtība:
1. Gada pārskats par 1921. g
2. Budžets par 1922. g.
3. Statūtu pārgrozīšana.
4. Termiņa noteikšana delegālu vēlēšanai.
5. Revizīj*s komisijas priekšlikumi, resp.

dažu biedru priekšlikumi .
6 Velēšanas.

Sapulce atklāta, tomēr ieeja pēc dar-
bības kārtības 34. § atļauta vienīgi uz-radot uz katra apmeklētajā vārda izdotas
ieejas kartes. Ieejas kartes saņemamas
biedrības birojā. jsjb 273

Liepājā, 27. februāri 1922 g. 1
Revīzijas komlsiļa.

lllbiiB policijas rniekSnlMa
izsludina pazaudētu iekšzemes pasi zem
"fh fi».m. g- uz JāņaJ«.ņa d. Cerbuļa verda, izd. no Alūksn. j
pils. un iec. policijas priekšnieka, kā inederīgu. ļ

Gogoļa Ielā i. Sarkanajā nolikt 23,
veikala izbeigšanas dēļ

daž. mēbeļu, saimniecības lietu, ledus
skapju, daž. trauku, kurvju, grāmatu,
riteņu, daž. dzelzs £%&? ?> -_._.
lietu un d. c. i. UirliPGf

; otrdien, 7. martā s. g, pulksten
ļ 10 rītā.
1 Pilsētas ūtrupnieks K. Urbāns.

Iespiesti vAjm Upogrāirj.

ita. nl Mmt iraniff ril
ar šo n=*iņo, ka sestdien, 25. marti
1922. g„ putoten 6 vaksrā, sabiedrītJtJ
teipās L Smilšu ielā N4 15/17,tiks noturēt»

ārkārtēja oRcīonam saptim
Dienas kartība:

1. Akciju kapitaU pārvešana zeltsfrankos-
2. Valdes priekšlikumi. Valde

^
Rīgas pilsētas lombardam,

Kaļķu ielā Nr. 9,

eritāi mMm\ neMIs mantas
nak 6. martā 1922 g„ pulkst. 10 dieni

izOfrupēšaiiāa,
Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļa»

izdevumā iznākuse grāmata

liliju nljuisaiai
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī *

no 1919. g. 1. augusta līdz 1921. g.30. zept
Saraksts sastādīts pēc resoriem n*

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

Dabūjams valsts spiestuve, pilī 1.istaba,
kur ari vienīgi jāgriežasar pieprasījumiem.
Maksā30rbļ.,ar piesūtīšanu pa pastu33rbļ;

Valsts tipogrāfijā
Rīgas pilī, ist.JA 1, dabūjamas blanka*
un gatavas grāmatas saskaņa ar 1921- g-
.Valdības Vēstneša* N?N? 66., 67. unf»

iespiestiem noteikumiem par

SrāmtiMiiiii un norēķl-
nBūnMjwļdiB_^ft
Samaksas zīmju

grāmatiņas
pēc .Valdības Vēstneša* J* 187., ^

22. augusta š. g. publicēto rīkojumu

par traktiefu, kafejnīcu, kondi-
toreju un viesnicu apgrozīju ™*»

nodokli
dabūjami Velsts tfpografli?. pi» "* * ,

pat 9 ibļ. gramatika-

īmi Iela kta$ ti iMtiih
Pamatojot uz vērtspapīru mortifikacija»

pagaidu noteikum'em 19X1. g. 23. aptīti
.Vaid. Vēsin.* J* 97 un 1921. gadi
17. janvārī .Vaid. Vēstn." Ks 18,

Rīgas ielu dzelzsceļu akciju sabiedr,
direkcija uzaicina zemākmin. sabiedi.
akciju un obligāciju (par kurām p&ziņott,
ka viņas pazudušas) nezināmos tūre*
tSjus, uzrād t tās' sešu mēneši
laikā, skaitot no sludin. dienas. '

Akcijas ā 100 rbļ.
21695/21730 36468/36700
23310/23387 3695 :/37050
24961/25025 55742
25801/25838 56221/5R263
27437/27474 58505/585S0
28121/28155 60337/60355
31059/3 082 60564/60749
34219/34293 62305/62346
3643636142

4t/»°/o obligācijas ā 1000 tbļ.
341 342 405 921/922 949 952 954/955

4'/8°/o obligācijas ā 500 rbļ.
58 82/83 352 353

Oadījienā, jr
^

šīs akcijas un obligāciju
!*3 mēnešu laikā netks uzrādītas, vkjar
skaitīsies par nederīgām un perso-
nām, kūjas paziņojušas par viņu pazo-
š.-tnu, tiks izdotas j*un»s akcijai un ob-
ligacij-s zem tiem pašiem numuriem.

Rīgā, 2i. februārī 1922. g.
Rīgas ielu dzelzsceļu akc. sab (par.).

Liepājas apgabaltiesa,
nz sava lēmuma 23 febr. 1922.g. pamata,
nzaicina 8. jūnijā 1915. g. Durbē mirušā
Friča Jāņa dēla Una mantiniekus,
kreditorus, legatarus, fldeikomissrus un
visas citas personas, kurām varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz nel. atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesa! sešu
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
lespiešam» dienas .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības nn prasības, par kurārn ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 24. tebr. 1922. g. >fe 505/22.
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams.

Sekretāra t>al. v. i. E. H B n.

Tf%ī%fS.l Mežu geptJrtBiUEnts .
C 3 akF Li P S r i O.3. marti š g.. pīkst. 12 diena,

I ^u# r^«»^J!? Todlebana bulvāra Nr. 6

vašrāksolif āiiem sek.materiālus:

!) nezeltasfSS^T^±
taks

ēta
vērt 5000 rb,.

par

stand.

2) apšu kluči 1802 gab. satur apm. 6550 kub. p. . ij> . • '
3) apšu mucu galdiņi, 92,563 gab. . ^ ? B

RigS Eksport ostas laukuma:
1) melnalkšņa kluči, 29 gab., s8tur apm. 170 kub. p-, taksēta vērt. 30rbļ. pat kub. p.

21 ozola un oša malKa, 1 tek. ass. ? 1<£W

Maimaņa zSgķta»as laukuma, ĶUezerS:

1) nezeim,-r. elkšņu plankas un dēļi, apm. 1,132 stand., taks. vērt. 9000 r. par stand.

Emollp iflgētavas laukuma, Zaķu sala:

1) bērzu baļķi, 23 gab., san» apm. 230 kub. p„ taksēta vērt. 15 tbļ. par kub. p.

2) elkšņu 6 . . . 60 . . . zu . . . .
Andr. Dombrovska ūdens dārzā, Vecmilgr3vl:

1) sargu būdas 5 gab., taksēta vērt. 300 rbļ. par gab.
2) drigalkas, apm. 200 . . . 35 . , ,

Plebaigas virsmežniecība, Gaujas i8g«avas laukumā:

1) zāģētais materiāls, apm. 25 stand., taksēta vērt. 3000 rbļ. par stand.

Gaujenes virsmežniecībā, Bormaņa zāģētavas laukumā:

1) zāģētais materiāls, apm. 68 stand., taksēta vērt. 3000 rbļ. par stand.

Gulbenes virsmežniecība, Tirzas zāģētavas laukumā:
1) priežu un egļu baļķi, ^m. 3t,000 kub. p.. taksēta vērt. 7 rbļ. par kub. p.
2) zāģētais materiāls, apm. 36 stand. , . 3000 . , stana.

Ventspili, Ventas laukumā: ? „ ,
1) priežu un egļu kluči, 27 gab., satur apm. 203 kub. p., taks. vett. 20 r. par k. p.

2) . . " baļķi 833 .. . 16500 . . . . 20 , . . .
Slotas vlržmeSnlecIbā, Strautiņa zāģētavas laukumā:

1) zāģētais materiāls, 103 stand., taksēta vērt 3000 rbļ. par stand.
2) nomaļu dēļi, 8 . , 1500 . .

Dundagas Jūrmalā:
1) stutmalka, apm. 150 kub. asis, taksēta vērt. 2500 rbļ. pat kub. asi

2) baļķļ. 30o/0 egļu un 70% priedes, 2000 gab., satur apm, 30,000 kub. p.
taksēta vērt. 8 rbļ. par. kub. p.

Alūksne uz Pededzes upes krasta:
1) papīrmalka 156 kub. asis, taksētā vērtība 2,000 rbļ. par kub. asi.

Saukas virsmežniecībā, Saukas novadā, meža kvartālos Nrr. 60 un 91:
1) apšu mucu galdiņi 56,935 gab., taksētā vērtība 63,160 rbļ.

Lipnas virsmežniecībā:
1) pie Kuprovas stacijas apšu mucu galdiņi 36,529 gab., taks. vērtība 65,387 rbļ.
21 pie Žiguru .... 25,d00 . . . 41,500 .
3) Lipnas virsmežniecības mežā apšu mucu galdiņi 16,000 gab., tak-

sēta vērtība 17,760 .
Rakstiski piedāvājumi, kufi apliekami ar 20 santīmu zīmognodokli, iesnie-

dzami slēgtai aploksnēs mežu departamentam līdz torgu dienai, pulksten 12 diena
ar .uzrakstu: ,,Uz torsiem 17. martā i g."

Totgi notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos tiks pielaisti un piedāvā-
jumi atzīti np personām, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/» no piedāvātās
sumas. Nosolītajiem iemaksāta suma jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas
kura skaitīsies, kā drošības nauda par liguma ,galīgu un kārtīgu izpildīšanu. Ne-
nosolītājiem iemaksātā drošības nauda tiks izmaksāta atpakaļ. Pie līguma pa-
rakstīšanas pircējiem jāiemaksā li.*/o no pitkšanas suii»as, kā iemaksa par pitktiem
materiāliem, un atlikums pie materiālu pieņemšanas.

Materiāli tiks pārdoti p*r caurmēra cenu, bez kāda brāķa, kā uz vietas
atrodas. Visi materiāli apskat.tmi vi<iu atrašanās vietās. Pircējam materiāli jā-
pieņem viena mēneša talkā, skaitot no liguTia apstiprināšanas dienas.

Tuvākas ziņas var dabūt uto-žu departamenta 111. nodaļā, Todlebena bul-
vara Nr. 6. 3 Mežu departaments.

Dzelzsceļu virsMes meter. opgādifrn
pi 15 iGBis asspsii! Mtah llinoiii aBioiioai.

Piedāvājumus iesniegt istauā N° 120, pieliekot klāt briketu analizi, viņu
providenci un silturnspēju.
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