
Valsts tipogrāfija
atgādina visiem saviem pasEtītājiem
(iestādēm un amata personām), ka
ievērojot saimniecības

^
gada beigas un

attiecīgu budžetu slēgšanu, visi vēi
nenelidzfnāSie rēķini ar valsts tipo-
grāfiju jānolīdzina ne velaki kā līdz ša
mēneša 31. dienai, nenogaidot īpašus
pieprasījumus.

»•» ^amm^ ^ ^ ^mm^r

Sludinājumu maksa:
a) tiesn sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām .... 180 rbļ.— kap.
par kstru tnļāku rindiņu . . 6 , — .

0) ritam iestātiem un amata per-
stmāoļ pai Katru v^enslējīgu
rindiņu 8 » — ,

c) privātiem par katru vienslējigu
rindiņu 10 , — ,

Rīkojums par sērgu apkarošanas nodokli
no ^..majkustoņiem, kā atī par no-

<'-""dbkli Latvija ievedamirm lopiem.
Rīkojums par sērgu apkarošanas gada

^
.^rfftāokļa iekasēšanas kārtību no

mājkustoņiem, kā arī par lopiem,
kurus ieved Latvijā.

Rīkojuma par sērgās kritušo un noga-
lināto lopu atlīdzību.

Pagaidu noteikumi par obiigatorisko
ugunsapdroši&āšanu.

Rīkojums par valsts ieņēmumu klasifi-
kācijas papildināšanu.

Rīkojums par medikamentu pārvadāšanas
kārtību pa Latvijas dzelzsceļiem.

Vaidibas rīkojumi un
* P

Rīkojums
par sēr^u apkarošanas nodokli no
mājkustoņiem, kā ari par nodokli

Latvijā ievedamiem lopiem.
Pamatojoties uz likumu par sērgu

apkarošanas nodokli no mājkustoņiem
(3. pantā), kas izsludināts ,, Valdības
Vēstnesī" M 69 — 1920. g., nosaku,
saziņā ar zemkopības ministriju, gada
nodokli par sekošo 1922. gada:

1. No liellopiem:
Zirgiem, vecākiem par 2 gadiem,

govīm, vēršiem un jaunlopiem,
vecākiem par 1 gadu, un cūkām, Rbļ.
vecākām par 6 mēnešiem . . 12.—

2. No sīklopiem:
Kumeļiem, jaunākiem par 2 gadiem,

telēm līdz 1 gadam, sivēniem līdz
6 mēnešiem veciem, aitām un
kazām, vecākām par 4 mēnešiem 2.—

3. Par Latvijā ievedamiem
lopiem ņemams nodoklis:
No zirgiem 50.—
No liellopiem, kumeļiem un jaan-

lopiem _ . 25 —
No sīklopiem (teļiem, cūkām, aitām

un kazām . . . 6.—
Rīgā, 1922. g. 10. martā.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Veterinarvaldeš priekšnieks,

veterinārsts E. Cīrulis.

Rīkojums
par sērsu apkarošanas gada nodokļa

i Iekasēšanas kārtību no mājkustoņiem,
kā ari par lopiem, kurus ieved Latvijā.

Pamatojoties uz likumu par sērgu ap-
karošanas nodokli no mājkustoņiem J4.
pantu), kas izsludināts «Valdības Vēst-
nesī" 1920. g. Nt 69 un saziņā ar finansu
ministri un valsts kontroli, _ uzdodu uz
laukiem visām pagastu valdēm, pilsētās
un miestos vietējām pašvaldības iestādēm,
iekasēt no iedzīvotājiem gada nodokli
Par 1922. gadu:

1. No liellopiem:
Zirg'em, vecākiem par 2 gadiem,

govīm, vēršiem un jaunlopiem,
vecākiem par 1 gadu un cūkām,
vecākām oar fi mēnešiem . . 12 rbl.

2. No sīklopiem:

Kumeļiem, jaunākiem par 2 ga-
ļ dļem, teļiem līdzi gadam, si-

vēniem iīdz 6 mēnešu veciem,
ļ aitām un kazām, vecākām par
! 4 mēnešiem 2 rbl
i
3. Par Latvijā ievedamiem

lopiem ņemams nodoklis:
No zirgiem 50 rbļ.
No liellopiem, kumeļiem un jaun-

lopiem 25 ,
No dklopiem (teļiem, cūkām,

aitām un. kazām) ..... 6 „
Iekasētā nauda iemaksājama valsts

kase, vai viņas nodaļās, iesūtot oriģinal-
kvites iekšlietu ministrijas veterinar-
valdei. .

Nodokļa piedzīšanu pabeigt 6 mēnešu
laika no šī rīkojuma izsludināšanas die-
nas ,,Valdības Vēstnesi".

Par ievestiem laikā no 1922. g. 1.
aprīļi iīdz 1923. 1. aprilim lopiem, mui-
tas vakies tin nodaļas iekasē šo nodokli
un igmaksā valsts kasē vai viņas nodaļās,
iesūtot otiģinalkvītes veterinarvaldei.

Rīgā, 1922. g. 10. martā.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Veterinarvaldeš priekšnieks,
veterinārārsts E. Cīrulis.

Rīkojums.
Pamatojoties uz 2920. g. 15, muita >J-

ktjnia pa» ^ 'ūGzibus ui>niegsārm sērgu
dēļ nogalināto un sērgās kritušo lopu
īpašniekiem punktu 8., kas izsludināts
„Valdības Vēstnesī" M66 1920. g., iekš-
lietu ministrija, saziņa ar zemkopības
ministriju, nosaka uz 6 mēnešiem, skai-
tot no 1922. g. 1.aprija līdz 1. oktobrim,
sekošas taksācijas cenas par nogalinā-
miem un sērgās kritušiem mājlopiem:

Zirgiem:
Rubļos

Tīrasiņu sugss ērzeļi, kas vecāki
par 3 gadiem, līdz .... 75.000

Tīrasiņu sugas ķēves, kas vecā-
kas par 3 gadiem, līdz . . . 55.000

Tīrasiņu sugas zirgi, kas vecāki
par 3 gadiem, līdz .... 40.000

Abējas kārtas tīrasiņu sugas ku-
meļi, 2_ līdz 3 gadus veci līdz 30.000

Abējas kārtas tīrasiņu sugas ku-
meļi, 1 līdz 2 gadus veci līdz 25.000

Abējas kārtas tīrasiņu sugas krī-
meļi, līdz 1 gadam līdz . . 10.000

Vietējk; vaislas ērzeļi, vecāki par
3 gadiem I. šķiras līdz . . . 50.000

Vietējie vaislas ērzeļi vecāki par
3 gadiem II. šķiras līdz . . 35.000

Vietējās vaislas ķēves,vecākas par
3 gadiem, uzņemtas Latvijas
cilts reģistr. līdz . . . . . 40.000

Vietējie zirgi un ķēves, vecāki
par 3 gadiem līdz. .... 30.000

Abējas kārtas vietējās sugas ku-
meļi no 2 līdz 3 gadiem līdz 20.000

Abējas kārtas vietējas sugas ku-
meļi no 1 līdz 2 gadiem iīdz 15.000

Abējas kārtas vietējas sugas ku-
meļi līdz 1 gadam līdz. . . 6.000
Piezīme. Vietējie Latvijas

vaislas ērzeļi, vecāki par 3
gadiem, kuji nav uzņemti l
vai II. šķiras, taksējami ka
darba zirgi un ķēves līdz
30.000 rbļ.

Ragu lopiem:
Vaislas buļļi, tīrasiņu un brūnas

(angelnas-fiņu) un mebiraibos
(Ostfrižu) un citas ktdturelas
sugas, kuri ierakstīti cilts grā-
matās, vecāki par 2 gadiem līdz 25.000

Tie paši no 1 iīdz 2 gadus veci
līdz 15.000

Vietējie Latvijas buļļi,kup ierak-
stīti cilts grāmatās, vecāki par
2 gadiem līdz 20000

Tie paši, 1 līdz 2 gadus veci līdz 10.000

;Sugas govis, jerakstītas cilts grā-
matās, vecākas par 2 gadiem
Hdz 12.000

vH'is pašas no 1 līdz 2 gadās ve-
cas iīdz 8.000

&:gas teļi, ierakstīti cilts grāmatā
6 līdz 12 mēneši veci līdz. . 3.000

Te paši līdz 6 mēneši veci līdz 1.000
bi.jļi, neierakstīti cilts grāmatā,

vecāki par 2 gadiem līdz . . 8.000
i, neierakstīti cilts grāmatā,

o 1 līdz 2 gadi ved līdz. . 5,000
Q vis, neierakstītas cilts grāmatā,

cakas par 2 gadiem līdz .. 6.000
ts, neierakstītas ciits grām?tā
i 1 līdz 2 gadus vec^s līdz 3.000

neierakstīti cilts grāmatā,
> 6 līdz 12 mēneši veci līdz 1.500
neierakstīti cilts g.-āmatā līdz

6 mēneši veci -līdz .... 600

Sīklopiem:
Trssiņu cūkas, vecākas par 1

gadu līdz. .......8.000
sfņu cūkas no 4 līdz. 12 mē-
ešt vecas līdz ...... 4.000

iņii sivēni, no F/a līdz 4
eneši veci līdz T . . . 2.000
s,uzlabotas sugas ar tīrasiņu,

cakas par 1 gadu līdz . . 3.000
Cuk'ASszlabptss sugas ar tīrasiņu

no 4 līdz 12 mēneši vecas līdz 2.000
ii no uzlabotas sugas cū-

tīrasiņu, no l/» Udz
iļMj

Tīrasiņu aitas, auni, kazas, teķi,
jēri un kazlēni no 500 līdz . 3.000

Vietējās aitas, auni, kazas, teķi,
jēri un kazlēni no 200 līdz . 750
Piezīme. Par tīrasiņu sā-

gas zirgiem, cūkām, aitām
un kazām, kā arī ārzemes un
vietējās Latvijas sugas vais-
las buļļiem un govīm, kuri
ierakstīti cilts grāmatās, uz-
skatami tie, kuriem ir cilts
apliecības.

Rīgā, 1922. g. 10. martā

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Veterinarvaldeš priekšnieks,

veterinārārsts E. Cīrulis.

Rīkojums.
1920. gada 20. janvāra rīkojumu par

medikamentu un pārsienamo materiālu
pārvadāšanas kārtību pa Latvijas dzelzs-
ceļiem,kas izsludināts ,,Valdības Vēstnesī"
M 18, 1920. gadā 23. janvārī no i. g.
1. marta atceļu.

Rīgā, 1922. g. 4. martā.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Veselības departamenta direktora
vietas izpildītājs J. K i v i t c k i s
Aptieku pārvaldes priekšnieks

E.A11en s.

Rīkojums
par valsts Ieņēmumu klasifikācijas

papildināšanu.
Papildinot ieņēmumu budžeta sadalī-

juma § 26 (ieņēmumi no valsts neku-
stamu īpašumu atsavināšanas) ar seko-
šiem pantiem:

1) gadskārtējas izpirkšanas maksas no
jaunsaimniecībām, piešķirtām rentes
mājām un rūpniecības uzņēmu-
miem ;

2) vienreizējas iemaksas oz izpirk-
šanas maksu rēķina no jaunsaim-
niecībām, kuras piešķirtas no zemes
fonda;

3) izpirkšanas maksas par pārdotiem
valsts īpašumiem pilsētās un miestos.

Finansu ministra biedrs V. Āboltiņš.
Valsts budžeta nodaļas priekšnieks

V.Benšons.

Apstiprinu.
Rigā, 1922. gada 10. martā.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Pasaldu noteikumi
par obiigatorbko ugunsapdrešināšanu.

I. Vispārējie nosacījumi.
1. QbLgatoriskās _ apdrošināšanaslietu

Uzraukta koncentrēta finansu ministri-
jas kredita departamenta apdrošināšanas
nodaļā.

2. Līdz attiecīga apdrošināšanas li-
kuma izdošanai, uz obligatoriskās ap-
dros 'iSšanas noteikumu pamata pkņem-
Los pašumus var pārapdrošināt tālāk
privāta? apdrošināšanas iestādēs, kā ari
pieņemt apdrošināšanā kustamu mantu,
tikai ar finansu monstra atļauju, uz
apriņķa pašvaldības lūgumu.

II Pamatnosacījumi par
apdrošināšanu.

3. Kauā apriņķī ievesta obligatoriska
savstarpēja ēku apdrošināšana pret
uguni; pārraudzība par obiigaiorisko
ugunsapdrošināšanu uzticēta vietējām
apriņķa pašvaldības iestādēm,

4. Savstarpējā obligatoriska apdro-
šināšana pret uguni pastāv apdrošinā-
šanas kapitāla vākšanā un atlīdzības
izsniegšanā no si kapitaia ugunsgrēka
bujalo un iznicināto ēku īpašniekiem.
b;smas kļp; "ak sas'r

?

35. panti) no apdrošināto eka īpašnie-
kiem. ;So kapitālu var izlietot tikai
apdrošināšanas vajadzībām, kādas pa-
redzētas šo noteikumu 37. pantā.

6. Caur apriņķu pašvaldībām var
apdrošināt uz vispāiējiem pamatiem
tikai tās ēkas, kas atrodas attiecīgā
apriņķa_ robežās.

7. Ēkas apdrošina apriņķa pašvaldība
kā obligatoriski, tā arī uz īpašnieka
velēšanos.

8. Obli"gatoriski_ jāapdrošina visas
lauku saimniecību ēkas, kā privātas, tā
sabiedriskas. Var ierindot obligatoriski
apdrošināmo ēku kategorijā citas ēkas
ar finansu ministra atļauju, uz apriņķa
padomes lūgumu.

9. Visas pārējās ēkas, kā pilsētās tā
apriņķos

^
var apdrošināt obligatoriskās

apdrošināšanas iestādēs tikai uz ēk*
īpašnieku vai to pārvaldnieku lūgumu
un ar apriņķa apdrošināšanas pārvaldes
piekrišanu.

10. No obligatoriskās apdrošināšanas
atsvabinātas tās 8. pantā miuētās ēkas,
kuras apdrošinātās pret uguni privātās
vai sabiedriskās apdrošināšanas iestādēs
un pie tam ne zemāk par 18. pantā
noteikto_ normu.

11. Ēkas, kas sava stāvokļa vai saim-
nieciskā uzdevuma dēļ sevišķi apdrau-
dētas no uguns, pieņemamas apdrošinā-
šanā ne citādi, kā ar katrreizēju apdro-
šināšanas pārvaldes atvēli.

12. Obligatoriski apdrošināmas ēkas,
izņemot 10. un 11. pantos minētās,
skaitāmas par apdrošinātām noliktā
pamatapdrošināšanas normas suma
(18. pants), līdz ko tās galīgi uzceltas.
Pazīmes, pēc kurām ēkas uzskatamas
par galīgi uzceltām, nosaka apriņķu pa-
domes. Pēdējām ir tiesība atļaut apdro-
šināt sevišķi noliktās pamatapdrošinā-
šanas normas sumās arī tās,ēkas, kuru
būve nav pilnīgi nobeigta.

13. Apdrošinātām ēkām pārejot cita
īpašumā, uz jauno īpašnieku pāriet arī
visas apdrošināšanas tiesības un saistības.

14. Par virs _obligatoriskās normas
(18. p) apdrošināto ēku tādu pārbūvi
vai tādu noārdījamu, kas pamazina
pēdējo vērtību, īpašniekam obligatoriski
jāziņo apdrošināšanas pārvaldei tieši vai
caur pagasta valdi.

15. Obligatoriskās apdrošināšanas ceļā
apdrošinātās ēkas var papildām ap-

Latvijas valdības
^^

oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot Jfegf' *Ētfģļ

svētdienas un svētku dienas

Redakcija: JfHjļŽ^ iP^^
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ks 2. Tel. N2 9-89 «>m^^l^Mķ^Rīgā, pilī Ni 1. Tel. N° 9-57
Runas stundas no 11—12 nUT^-OP^iU Atvērts no pulksten 9—3

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

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

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

ekspedīcija
^ 3 , 25 .

Pie atkalpārdevējiem 3 , 75 „



drošināt citās iestādēs un biedribās,
bet tikai ar to noteikumu, lai apdrošinā-
šanas kopsuma nepārsniegtu faktisko ēku
vērtību (57. līdz 64. p. p.), atvelkot no
pēdējās to daļu, kas uz 61. panta pamata
paliek uz īpašnieka risku.

16. Par papildu apdrošināšanu, kas
izdarīta uz iepriekšējā panta pamata,
katrā ziņā jāziņo apdrošināšanas pār-
valdei, lai pēdējai būtu iespējams laikā
kontrolēt iepriekšējā pantā minēto notei-
kumu ievērošanu.

17. Katrai apdrošinātai ēkai noliekama
apdrošināšanas suma, pēc kuras samērīgi
jāmaksā apdrošināšanas prēmija, un
degšanas gadījumā izsniedzama atlī-
dzība īpašniekam.
i

». Aparosinasanas sumas uemms
(norma), zem kura' obligatoriski apdro-
šināmās ēkas nevar apdrošināt, nosa-
kāms vienādi vai nu visam apriņķim,
vai atsevišķiem apriņķa iecirkņiem(daļām),
šķirojot ēkas pēc būvmateriālu īpašībām
un šo ēku saimnieciskiem uzdevumiem.
Ēkas, kuru vērtiba atzīta zemāka kā
noliktās apdrošināšanas suma, pieņe
mamas apdrošināšanā ne citādi kā par
to faktisko vērtību us sevišķas taksācijas
pamata (57- līdz 64. p. p.).

19. Obligatoriski apdrošināmo eku
īpašnieki var prasīt šo ēku apdrošināšanu
augstākā sumā, nekā tas noteikts uz
18. pajīta pamata. Tādā gadījutļjā ap-
drošināšanas sumas lielumu nosaka pēc
patiesas ēku vērtības, ko noteic sevišķa
taksācija.

20. Papildu apdrošināšanu virs no-
teiktās normas (19. p.) noslēdz uz vienu
gadu ar to nosacījumu, ka apdrošināšana
stājas spēkā vai nu īpašnieka noliktā
laikā, vai arī pēc apriņķa pašvaldības
ieskata, apriņķa padomes noteiktos vis-
pārējos papildu apdrošināšanas termiņos.
Pirmā gadījumā taksāciju izdara ne vēiāk
kā 2 nedēļu laikā pēc apdrošinātāja pie-
prasījuma ; otrā gadījumā — ar tādu
aprēķinu, ka ēku pieņemšanu apdroši-
nāšanā varētu pabeigt līdz tam vispārē-
jam termiņam, no kura apdrošināšana
stājas spēkā. Papildu apdrošināšanas
termiņš izbeidzas pēc viena gada, skaitot
«o apdrošināšanas .spēkā stāšanās. * Ap-

ļftņķa p&domei ir tijrsība ^ttiļj*pievērpt
Skas papildu apdrošināšana 'arī uz īsāku
'miltu

21. Apriņķa padomēm tiesība atļaut
pieņemt papildu apdrošinājumus obliga-
toriskās pamatapdrošināšanas kārtībā no
tiem apdrošinātājiem, karu ēku apdroši-
nāšanas kopējā sumā, ieskaitot papildu
apdrošināšanu, nepārsniedz nolikto obli-
gatoriskās pamatapdrošināšanas sumu
(normu) 4 reiz _ No apdrošinātājiem,
kuriem apdrošināšanas suma, ieskaitot
papildu apdrošināšanu, pārsniedz augš-
minēto normu, papildu apdrošināšanu
var pieņemt, pēc apriņķa padomes
ieskata, vai nu uz vispārējiem pamatiem,
kādi noteikti likumā par šāda veida ap-
drošināšanu, vai pa daļai — augšminētās
obligatoriskās apdrošināšanas sumas četr-
kārtīgā apmērā, — pēc obligatoriskās
apdrošināšanasnoteikumiem un atlikumu—-
pēc papildu apdrošināšanas noteikumiem.

22. Obligatoriski apdrošināmo sa-
biedrisko ēku apdrošināšanas sumu no-
saka uz sevišķa novērtējuma pamata
(65 p.).

23. Brīvprātīgi apdrošināmo eku ap-
drošināšanas zumu vienmēr nosaka uz
sevišķas taksācijas pamata, saskaņā ar
noteikumiem, kas minēti 70—80. pantā.

24. Katrā apriņķī dažādu kategoriju
ēkām nosakāms maksimums, par kuru
augstāk ēkas nevar apdrošināt, lai ari
kāda būtu viņu vērtiba. Šis sumas no-
liek vienādi visam apriņķim vai dažā-
diem apriņķa iecirkņiem (daļām) un
atsevišķi obligatoriskai un brīvprātīgai
apdrošināšanai.

25. Gadskārtējas apdrošināšanas prē-
mijas lielumu aprēķina samērā ar ap-
drošināšanas sumu un šī prēmija iztaisa
no pēdējās zināmu procentu. Papildu
kārtā apdrošinātām ēkām, apdrošināšanas
prēmijas lielumu noliek sevišķi par
obligatorisko normu un sevišķi par
papildu apdrošinājumu. Uz īsāku laiku
apdrošinātām ēkām prēmiju aprēķina
attiecīgi samazinātā apmērā, saskaņā ar
apriņķa padomes nosacījumiem.

26. Apdrošināšanas procenta lielums
nosakāms tādā apmērā, lai kopējā ap-
drošināšanas prēmiju suma pa visu
apriņķi segtu vismaz izdevumus zaudē-
jumu atlīdzības izmaksām nodegušo ēku
īpašniekiem un apdrošināšanaspārvaldes
izdevumus (37. p.).

27. Apdrošināšanas prēmijas lielumu
noteicot ņemams vērā: ēkām, kas apdro-

»F

šinātas ne augstāk kā 18. pantā noteikts —
klases, pie kurām tām pieskaitītas

^
uz

augšminētā panta pamata; bet ēkām,
kas apdrošinātas uz sevišķas taksācijas

^pamata — apstākļi, kas var aisl&ļ
iespaidu uz šo ēku drošību pret uguni.

28. Apdrošināšanas prēmijas par obli-
gatoriskās apdrošināšanas kartība apdro-
šinātām ēkām maksājamas:

1) par apdrošinājumiem obligatoriskās
apdrošināšanas normas apmēros 89.

, pantā noteiktos termiņos.
2) par papildu apdrošinājumiem (19.

pants) — uz priekšu _ pie apdrfr*
šināšanas līguma noslēgšanas.

Par brīvprātīgiem apdrošinājumiem
apdrošināšanas prēmija ņemama iepriekš
par visu apdrošināšanas laiku,

29. Papildu apdrošināšana (19 pants)
stājas spēkā sākot no apdrošināšanas
prēmijas iemaksas dienas, bet ja prēmija
samaksāta pirms apdrošināšanu apsttpā^.
nājuse apriņķa valde vai viņas pilnvarotā
persona, tad sakot no apdrošināšanas
apstiprināšanas dienas. Ja papildu ap-
drošināšanas suma apstiprināta bez
pārmaiņas vai ar apdrošināšanas sumas
pamazināšanu, pēdējā skaitās noslēgta
apstiprinātā sumā, skaitot no apdroSK
nāšanas prēmijas iemaksas dienas, bet
ne agrāk par termiņu, kāds nolikts
20. pantā. — Ja papildu apdrošināšanas
termiņam notekot (20. pants), pēdējā nav
atjaunota 67. pantā noteiktā kārtā, £a
skaitās par izbeigtu. Brīvprātīgi no-
slēgta apdrošināšana (9. pants) stājas
spēkā, skaitot no apdrošināšanas prē-
mijas iemaksas dienas.

30. Pēc obligatoriskās pamatapdroši-
nāšanas nosacījumiem noslēgtos papildu
apdrošinājumus pieņem uz laiku no
1. janvāra līdz 1. janvārim. No tādiem

apdrošinājumiem neprasa apdrošināšanas
sumas un apdrošināšanas prēmijas sada-
līšanu pēc obligatoriskās un papildu ap-
drošināšanas,pie kam prēmijas par papildu
apdrošinājumiem ņem saskaņā ar 82. līdz
93. pantā ievestiem noteikumiem un visu
grāmatvedību un norēķināšanos par abiem
apdrošināšanas veidiem atļauts vestkopīgi.

31. Apriņķa padomei ir tiesība izslēgt
no obligatoriskās apdrošināšanas tādas
ēk$», kuras .apdro£i«āi,as. par^JdsvT^r ā,
ne zemāk par obligatoriskās spdrcfTTa:-
šanas sumu.

32. Attiecībā uz papildu apdrošināšanu
(19. p.) apriņķa padomei ir tiesība no-
teikt termiņu, līdz kuram,

1) pēc apdrošinājuma apstiprināšanas,
apdrošināšanasprēmijas var pieņemt
no apdrošinātāja un apdrošināšana
vārstāties spēka bez jaunas taksācijas;

2) notecējušu apdrošināšanuvaratjaunot
bez jaunas taksācijas izvešanas.

33. Apdrošināšanas prēmijas par obli-
gatoriski apdrošinātām sabiedriskām ēkām
maksa no šo ēku uzturēšanai atvēlētam
sumam.

34. Prēmijas lielumu var grozīt ne
agrāk, ka pēc viena gada, skaitot no
pirmās iemaksas, iepriekš par to paziņojot
apdrošinātājiem.

35. Apdrošināšanas prēmijas lielumu
var grozīt tikai sekošos gadījumos:

1) kad ar apdrošināšanas prēmijām
nepietiek izdevumu segšanai, pat
rezerves kapitālu izlietojot;

2) kad apdrošināšanasprēmijas ievēro-
jami pārsniedz izdevumus.un rezerves
kapitāls sasniedzis 46. pantā no-
teikto lielumu;

( 3) kad izlīdzināšanas labā jāpaaugstina
apdrošināšanas prēmija no vienas
ēku kategorijas un attiecīgi jāpa-
zemina no otras, nepavairojotprēmiju
kopējo sumu.

36. Iemaksāto prēmiju nemaksāatpakaļ.
37. Apdrošināšanas prēmijas izlieto-

jamas :
1) atlīdzības izsniegšanai nodegušo vai

ao uguns bojāto apdrošināto ēku
īpašniekiem;

2) pārvaldes izdevumiem.
Pec šo izdevumu segšanas atlikušās

sumas pieskaita rezerves kapitālam.
38. Ja apdrošināta ēka nodeg pa-

visam, tad pec attiecīgas pārliecināšanās,
īpašniekam apdrošināto sumu izsniedz
pilna apmērā.

39. Ja uguns iznīcinājuse tikai daļu
no apdrošinātās ēkas, tad no apdroši-
nāšanas sumas atvelk to daļu, kura
līdzinās pāri palikušā materiāla vērtībai,
un ēkas īpašniekam izsniedz tikai to
sumu, kupa paliek pāri pēc atvilktās
daļas.

40. Par nodegušām ēkām atlīdzība
neizsniedz, ja izmeklēšanā un tiesā pie-
radītos, ka uguns cēlusēs aiz ļaunprātīga
nolāka no apd.cširiataja pu^e?.

41. Atlīdzību par apdrošinātam ekam
izsniedz bez kavēšana», jzņemot gadī-

jumus, kad iemesls domāt, ka uguns
cēlusēs aiz ļaunprātīga nolūka no ap-
drošinātāja puses. Ja pec atlīdzības
'izsniegšanas izrādītos, ka uguns pieluta,
no vainīgiem piedzen pēc tiesas lēmuma,
neskaitot likumā paredzēto sodu, apdro-
šināšanas kapitālam par labu visus zau-
dējumus, kādus savstarpēja ugunsapdro-
šināšana cietuse no uguns pielikšanas.

42 Uz 38—41. pp. pamata atlīdzina
īpašniekam arī apdrošinātas ēkas, kuras
"uguni dzēšot nojauktas, pie kam no
apdrošināšanas sumas atvelk pāri pali-
kušā derīgā materiāla vērtību.

43. Atlīdzību, kas pienākas ooiiga-

toriski apdrošinātas ēkas īpašniekam,
izsniedz bez kādiem atvilkumiem, kaut
arī pret viņu valstij un privātam per-
sonām būtu prasības, izņemot paradu,
kāds iekrājies obligatoriskās apdroši-
nāšanas prēmijas nesamaksājot, ja tāds
būtu. Minēto parādu atvelk no izsnie-
dzamās atlīdzības sumas. Izsniegta
apdrošināšanas suma izlietojama node-
gušo ēku atjaunošanai; šī nosacījuma
izpildīšanai seko vietējais pašvaldības
orgāns.

Piezīme. Apriņķa padomei jr tie-
sība atteikties atvilkt apdrošināšanas
prēmiju no izdodamās atlīdzības vai
ierobežot šo atvilkumu.

44. Pārvaldes izdevumi ir sekosi:
Kanclejas izdevumi un atlīdzība aģentiem,
ja tādi būtu vajadzīgi; šo izdevumu
lielumu un raksturu nosaka tādā paša
kārtā, kāda nolikta apriņķa pašvaldības
izdevumiem vispārīgi.

45. Saskaņā ar 37. p.rezerves kapi-
tāls sastādās no apdrošināšanas prēmiju
atlikumiem un domāts izdevumu segša-
nai, ja ar tekošiem maksājumiem ne-
pietiktu.

46. Ja rezerves kapitāls sasniedz ko-
pējo gada prēmijas sumu, rēķinot caur-
mērā par 3 notecējušiem gadiem, tālākos
atlikumus apriņķa padome var izlietot

Ziņas
par mājlopu sērgām Latvijā 192t. gadā.

(4. turpinājums.)
«rmm'i -tia-ii—jj-l-i.,. : ». inmi ?«?it_ .u'.rim ii ""11 .1—ļj l au_i_jg ftsggni«Lu—mm «uļļiu»-.^—n*M).mq~jļ.

Apriņķu un v... ļf = S ' āfi
_ Kādi ?? S, £ 1" ,S -"Sērgas nosaukums pilsētu =gJSw '& « iš "I

nosaukums māju Iopi &| ' Sf ļ 3 i I I š<
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Vaginitis infectiosa. Kopā ^-^.
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spinalis. Ilūkstes apriņķis
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(Turpmāk v8.)

Veterinarvaldeš priekšnieks, veterinārārsts J. Cīru lis-

Darbvedis Graudiņš-
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pa daļai vai pilnā sumā nākošā gad»
apdrošināšanas _ prēmiju pamazināšarjf
Apriņķa padomēm, tanīs apri ņķos, \2
rezerves kapitāls sasniedzis kopēju garjl
apdrošināšanas izdevumu sumu, rēķina
caurmērā par 5 notecējušiem gadiem j!
tiesība prēmiju pārpalikumu izlietot ugUū .
grēku novēršanai vai samazināšanai.

47. Apriņķa pašvaldības savstarpēji
apdrošināšana netraucē jaunu savstarpēji,
apdrošināšanas biedrību nodibināšanu L
vietējiem iedzīvotajiem eku apdrošina,
šanai saskaņa ar_ 10 un 15. p.p., ļjg aJL
to ēku apdrošinašanaļ, kuras neietilpst
obligatoriska apdrošināšana.

(Turpmāk vēl.)

Kredīta departamenta
direktors A. Kārkli ņ^Apdrošināšanas nodaļas

priekšnieks V. Perlbachs
tmm^m^mmmm

?

Valdības iestāžu
?>a?riņoiumi.

Pasksidrojum' .
Ievērojot vittējos laikrakstos parādīju,

šās ziņas par spirta un degvīna cenas
pazemināšanu no š, g. 1. aprija, finansu
ministrija paskaidro, ka izplatītās bau-
mas ir pilnīgi bez pamata; nekādas
spirta un degvīna cenu maiņas tuvākā
nākotnē nav paredzamas.

Piezīme. Pārējie laikraks-.i , kupera
šis paskaidrojums nebūtu piesūtīts ,
tiek lūgti to pārdrukāt.
Finansu ministra biedrs

A. Riekstiņš.
Netiešo nodokļu departamenta

direktors V. Kalniņš.

Paziņojums
Ārlietu ministrija paziņo, ka no š. g, 10.
marta Latvijas ģenerālkonsulāta Vācijā
adrese ir: Berlin W 62, Burggtaienstr.
*6 13.



Skolotāju svētku komitejas ziņojums.

I. Izstādes sekcijas
ziņojums.

Par eksponātu sakārtošanuun
sagatavošanu.

1. Katra skola sastāda izstādāmo
priekšmetu sarakstu 3 eksemplā-
ros (vienu patur skola, otru apriņķa
skolu valde un trešo sūta uz centru).

2. Ja skola dažus priekšmetus ne-
vēlas atpakaļ, dāvina, pārdod jeb maina
ar centru, tad tas atzīmējams eksponātu
sarakstā.

3.. Eksponāti sakārtojami priekšmetu
sistēmā.

4. Ja eksponātiem zināms sakars, tad
li kārtība atzīmējama sevišķā pavadrakstā
(ar aizrādījumiem par metodi).

5. Katram izstādāmam priekšmetam
piestiprināma zīmīte ar skoiēnu-izstādī-
tāju vārdu, uzvārdu, vecumu, klasi, sko-
las nosaukumu, pagastu, apriņķi.

6. Pie plāniem, _ reljefiem, kartēm,
ģeogrāfiskiem un vēsturiskiem vietu at-
tēlojumiem, bez minētām zīmītēm vēl
pieliekami attiecīgi mērogi.

7. Pie ķīmijas, fizikas un dabas zi-
nātniskiem eksponātiem vēl pielikt sīkā-
kus aprakstus par pagatavošanu, mate-
riālu, iegūšanas laiku un vietu.

8. Pie ģeogrāfijas un vēstures priekš-
metiem — sīkākus aizrādījumus par
iegūto priekšmetu atrašanas vietu un
laiku.

9. Jāpieteic rīcības komitejai referāti
praktiska skolas darba nozarēs.

10. Eksponāti sakopojami pēc iespējas
apriņķu centros, kur vietējās komitejas
taisa izlasi un izstādei lemtos sūta uz
Rīgu. _

Izstādes darbus vadīs izstādes
sekcija, kuras birojs atrodas valsts
technikuma telpās (Nikolaja ielā J* lc)
«n ir atvērts darbdienās no pulksten 10
līdz 12.

II. Izrīkojumu sekcijas
ziņojums.

Pēc iesniegtām ziņām izteikuši vēlē-
šanos piedalīties skolotāju svētku kori
apmēram 800 dziedātāju.

Dziedātājiem izsūtīs dziesmu partitūras
apmēram uz'2 dziedātājiem pa vienām
eksemplāram, kurus vietējās komitejas
izsniedz dalībniekiem pēc saraksta.

Citus laikrakstus lūdz pārdrukāt.
Rīcības komitejas priekšsēdētāja

vietā K. Melnalksnis.

Jaunatvērto Latvijas konsulāro aģentūru
adreses:

A b e r d i n ā (Aberdeen): 55/62 Regent
<Quay Aberdeen.

D u n d e j ā (Dundee) — Skotijā :
33 Commercial Street, Dundee, Scotland.

Sutamptonā (Southampton): 6
Caaute Road, Southampton. telegr. adr.:
Sandell Southampton.

Vi kā (Wick) — Skotijā: Harbour
Terra ce; Wick, Scotland, telegr. adr.:
-Mowat Wick.

Liverpūlē (Liverpool): 20, Castle
Street, Liverpool.

Havanā — Kubā: Lonja 418, Ha-
foana, Guba.

iecelšanas.
Ar zemkopības ministra rīkojuma

Talsu apriņķa valsts zemju inspektors Jānis
Kaparkalejs iecelts par mērnieku-revidentu
«emju departamenta mērniecības daļā no 1922. g.
10. janvāra.

Izslēgti: 1) I šķiras vecākais inženieris Jānis
Balčs no 1922. g. 1. februāra kā iecelts par
"valsts mantu uzņemšanas komisijas priekšsēdētāju,

2) vecākais mērnieks Fricis Jurevics uz paša
lilgumu no 1922. g. 15. februāra,

3) Ii. šķiras mērnieks Jānis Biķis uz paša
lūgumu no 1922. g 12. februāra,

4) vecākais mērnieks Jūlijs Zutens uz paša
lūgumu no 1922. g. 1. februāra,

5) 12. februāri mirušais I. šķiras mērnieks Kārlis
Krūmiņš,

6) uz biīva līguma pieņemtais inženieris-architekts
Rennenkampfs ņo 1922. g. 1. februāra,

7) ii. šķiras zīmētājs Vladimirs PasČenko,
?o 1922. g. 1. februāra ka atstādināts no dienesta
«z likuma par civildienestu 38. panta pamata.

8) II šķiras zīmētājs Vaslijs Lastovkins,
«K> 1922. g. 1. februāra kā atstādināts no dienesta
?z likuma par civildienestu 38. panta pamata,

9) 111. šķiras mērnieks Ernests Budbergs,
?o 1922. g. 1. februāra ka atstādināts no dienesta
** likuma par civildienestu 38. panta pamata.

Pārvesti III. šķiras mērnieki: Fēlikss Svensons
«? Jēkabs Bajārs par II. šķiras zīmētājiem
«K> 1922. g. 1. februāra.

Mērniecības daļas vadītājs Krūmiņš.
Darbvedis R. Ķ e ķ i g.

Prese
Robežvalstu konference Varšavā.
„P o s t i m e e s" ziņo 10. martā, ka

Igaunijas priekšstāvji izbraukuši uz Var-
šavu, un šai ziņai piemetina savu sprie-
dumu par konferencēm, kurās robežvalstīs
piedalīsies.

„Kā dzirdams, Igaunijas priekšstāvji
liks priekša vel noturēt kādu apspriedi
priekš Dženovas konferences, lai varētu
piedalīties ari Lietava, kas nav uzaicināta
uz 12. marta konferenci. No Igaunijas
viedokļa būtu vēlams, lai nākošos kon-
gresos piedalītos ari krievu valdības
priekšstāvji.

Vispārīgi igauņu valdības aprindas
doma, ka robežvalstis savā starpā pilnīgi
saskaņojušās un var uzstāties kopīgi
Dženovas konferencē.

Pēdēja laikā Rietumeiropas un pa-
domju Krievijas presē izteiktas domas,
ka robežvalstīm jāuzņemas
zināma daļa no Krievijas
parādļem. Mums liekas, ka to
nevarēs no mums prasīt.
Robežvalstis noslēgušas at-
tiecīgus līgumus ar Krie-
viju, un šie līgumi starp-
tautiski atzīti. Ja šos līgu-
mu s gribētu revidēt, tad
būtu jārevidē arī Versaļas
miera līgums."

Ministru prezidentu satikšanās Bulonā.
„Pāewaleht" ziņotājs, raksta no

Francijas, ka angļu un franču ministru
prezidenti nolēmuši Dženovas konferencē
neaizkārt nevienu līgumu, kuru Francija
parakstijuse pēc kapa. Šaīs līgumos
neietilpst ne Bnestļitovskas, ne robež-
valstu, ne Polijas līgumi. Tomēr vis-
pārīgi jādomā, ka Dženovas konference,
kas savā dienas kārtība uzņēmuse miera
nodrošināšanu, nerevidēs nekādus līgu-
mus, neskatoties uz to, kas viņus slēdzis.
Ja kāds līgums būtu revidējams, tad to
var darīt tikai ar līgumslēdzēju valstu
piekrišanu, bet nevis uz sanākušo valstu
vēlēšanos, kurām pa lielākai daļai nav
nekādas tiesības iejaukties svešās lietās.

Tautu savienība piedalīsies Dženovas
konferencē kā organizējoša daļa. Dže-
novas konference nav pastāvīga iestāde,
kas gribētu sacensties ar tautu savienību,

Krievijas jautājumāabi premjeri izteica
domas, ka uzaicinājums, piedaiitiēs kon-
ferencē, nedod Krievijai vēl nekādas
tiesības. Par Krievijas atzīšanu tagadējā
brīdī nevar būt runa. Loid-Džordžs uz-

svēra, ka viņš vēl neuzticas Krievijai un
grib to vēl pārbaudīt. Tomēr abi mi-
nistru prezidenti domā, ka ar Krievija jā-
atjauno sakari kā ar agrāko sabiedroto.
Tā tad Dženovā ar Krieviju vedīs tikai
sarunas, bvi vēl neatjaunos ar to diplo-
mātiskus sakarus.

Bez tam abi ministru prezidenti ap-
spriedušies ari vēl par citiem Eiropas
jautājumiem, un visur panākta vienošanās,

ekāzenie

Daugavpils naturāliju izdalāmais punkts

ar šo paziņo pilsētas un apriņķa ierēd-
ņiem, ka mēneša un gada naturālijas
jāizņem līdz šī gada 25. martam, jo no
25. marta izdalāmo punktu likvidēs un
naturālijas vairs neizsniegs.

Izdalāmā punkta priekšsēdētājs
F. A n ž e.

Loceklis K. Žagats.

Latvija un citas valstis
Itālijas sūtnis Macchioro Vivalba

svētdien oficiāli paziņojis ārlietu_ mi-
nistrijai, ka Dženovas konference sāksies
10. aprilī. ___

Jaunas valstis.
Igaunija.

Igauņu rligikogu par Latviju.
Igauņu riigikogu patlaban apspriež

nākošā gada budžetu. Budžeta komi-
sijas referents paskaidroja, ka 36% no
visiem valsts izdevumiem prasa valsts
aizsardzība. Neatkarīgais sociālists Piis-
kars atrada šādus izdevumus aizsardzības
labā par r.ugstiem un aizrādīja, ka
Latvija, kuras budžets gandrīz divreiz
lielāks par Igaunijas budžetu, pratuse

samazināt kara aoinistrijas izdevumus.
Ģenerālis Laidoners paskaidroja, ka
Igaunija var samazināt kara ministrijas
izdevumus tikai tad, ja valsts stāvoklis
nodrošināts ar starptautiskiem līgumiem.

J>aī ziņā igauņu valdība nav darījuse
visu, kas tai bijis iespējams. Attiecībās
ar saviem kaimiņiem dienvidos igauņi
nav rīkojušies pēc vecā sakāmvārda
«Miers baro, nemiers posta". Liekās,
ka jautājumu par dažām mājām vai pa-
gastiem, kas grūti izšķirams, uzskata
par svarīgāku nekā to, ka igauņiem ik-
gadus jāmaksā par valsts aizsardzību
ķS°/o no visiem valsts izdevumiem.
Visiem_ skaidri saprotams, ka pret
briesmām jāuzstājas kopējiem spēkiem,
un visdabīgākā savie .nība
igauņiem būtu ar viņu kai-
miņiem dienvidos. Bet ja
sakām analizēt attiecības ar
Latviju, tad atrodam tur
daudz nevēlama. Turpmāk

, ;n ums jāmēģina kopoties ar
Latviju un noslēgt ar to
starptautiskus līgumus.

Polija,

Incidents ar diplomātiskiem kurjeriem.
Padomju valdība no kāda laika sāka

prasīt papildu maksu par poļu kurjeru
braukšanu pa dzelzsceļu. Tam pretī
poļu ārlietu ministrija prasīja tādu pašu
maksu ari no padomju diplomātiskiem
kurjeriem. Tā ka padomju valdība
atteicās no maksas, tad 3. martā krievu
kurjeru nobraukšana nevarēja notikt.

Neaizbrauca arī uz Maskavu poļu
kurjeri, tā ka padomju priekšstāvība
atteicās izsniegt viņiem vizas.

(Poļu preses birojs.)
Viļņas jautājums.

Tas fakts, ka ministrs Skirmunts ari
paliek jaunā kabinetā, ir par garantiju,
;joļu valdības politika Viļņas jautājumā
nebūs padota nekādām pārmaiņām.

(Poļu preses birojs.)

Ārzemes

Krievijas nota Polijai.
iaskavā, 12. martā. _ (Radio,)

Krievijas ārlietu komisārs nosūtījis Po-
lijas priekšstāvim notu, kurā aizrādīts,
ka pretlielniecisku organizāciju darbība
Polijā neesot likvidēta, bet pēdējos mē-
nešos plaši attīstijusēs. Krievijas miers
esot apdraudēts, jo no Polijas teritorijas
sagaidāms Petļuras, Balachova un Pere-
mikina organizāciju uzbrukums, kura
organizēšanā piedaloties, arī daži Polijas
valdības orgāni un atsevišķas personas.
Krievijas valdības piekāpība un uzticība,
kura līdzšim parādīta poļu valdības ap-
galvojumiem par Rīgas miera līguma
izpildīšanu, izrādījušās par veltām. Tā-
dēļ Krievijas valdība paziņo jau iepriekš
Polijas valdībai, ka jauna bruņota uz-
brukuma gadījumā no Polijas teritorijas,
Krievijas valdība lietos radikālākus lī-
dzekļus, nekā līdz šim, lai nodrošinātu
savu robežu aizsardzību, un rīkosies
vienādi pret visiem uzbrucējiem, tiklab
poļu regulārās armijas kareivjiem kā
citiem. LTA.

Rīga
Valsts ierēdņu kooperatīvs

uzaicina biedrus papildināt paijas līdz
š. g. 1. aprilim, kā arī nekavējoties
reģistrēt 1921. g. iepirkumus.

Kooperatīvs saņēmis lielu sūtījumu labu
kartupeļu un pārdod tos par 56 rbļ. pudā,

Veikalos bez parastās visu veidu maizes
katru dienu smalkmaize (cepumi) no pašu
ceptuves.

Lieli krājumi dažādu trauku (alumīnija,
porcelāna u. 1.1.), veļas un oderes drānas.

Nacionālais teatrs. 15. martā pirmo
reizi izrādīs Zeltmata dramatizējumu
,Mē rn ieku laiki Slātavā". Lugā
apvienoti «Mērnieku laiku" īpatnējais
humors un dramatiskie elementi. Lugā
nāk priekšā visa romāna klasisko tēlu
bagātība: Ķencis, švauksts, Pietūka
Krustiņš, Dre'kberģis, Oliņu māte, Tenis
un vēl daudz citi ar tipiskajām ainām
pagasta vietnieku sēdē, goda mielasta,
cietumā u. t. t Reizā ar to norisinās
Kaspara un Lienes traģēdija. Ceturtdien
lugu izrādīs otro reizi. Piektdien,
17. martā Moljēra komēdijas .Tartifs*
un .Skapena nedarbi.

Teātra birojs.

makstei.

Tirdzniecība un

rūpniecība
Kursi.

Rīgas biržā, 1922. gadā 14. marti.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . . 50 —
Amerikas dolārs 253.00--259.00
Angļu mārciņa 1099 1119
Francijas {rauks 22.25—22.75
BeļšijanJranks 2075-21.25
Švevces franka —
Zviedrijas krona ....... 66.25-67.25
Norvēģijas krona .......44.00—45.00
Dānijas krona .........5300—54.00
Čechijas krona 447—4.57
Holandes guldenis 95.75—97.25
Vācijas marka 0.93—0.98
Somijas marka 5.23—5.33
Igaunija .-marka „ 0.70- 0.75
Polijas«parka0.00—C'.Padomes rbl. —
10 rbj. se!ta 1250.00

Valsts krāj- un kredītbanka
J, Piledtnanis, K. Bērziņi.

Toiegrar.
(Lilvijb* teJcgmf» aģ«;s/issr ī&&sQuMegifflmt?

Helziņforsā, 12. martā. (Radio.)
No Pēterp/ls ziņo, ka Tulas guberņā
šonedēļ notikuši zemnieku nemieri.

Helziņforsā, 11. martā. (Radio.)
Somijas ārlietu ministrs Holstt ceļā uz
Varšavas konferenci Stokholmā no-
turējis apspriedi ar Zviedrijas ministru
prezidentu Brantingu.

Maskavā, 10. martā. No Pievolgas
pilsētām ziņo, ka tur notikuši bada ne-

.

Maskavā, 10. martā. Krievijā notiek
visu 1902. gadā dzimušo pilsoņu mobi-
lizācija. Visiem virsniekiem jāierodas
uz reģistrāciju katra mēneša sākumā.

Pašlaik daudz karaspēka Krievija kon-
centrē pie Polijas robežām.

Maskavā, 13. martā. Preču censs
Krievijā pēc profesora Šmeļeva skaitļiem
no 1911. g. līdz 1921. gadam vidēji ir
cēlušās 91679 reizes. Tanī pašā laikā
visas Krievijas naudas kopsuma stipri
nia-'īnāio«ē«.

TBofdV 12. ma»1ā._ (Radio.) Indijas
lietu ministrs Montagū, kurš uz Loid-
Džordža pieprasījumu atkāpies no amata,
Kembridžas liberālu klubā uzstājies ar
referātu, kritizēdams Loid-Džordža un
Kersona politiku attiecībā pret muhame-
dāņiem, klubs vienbalsīgi izteica piekri-
šanu Montagū rīcībai.

Bordo, 12. martā. (Radio.) Albā-
nijā insurģenti ieņēmuši Tirānu, valdība
pārcēlusēs uz Elbasanu. Apbruņotu zem-
nieku pulki ieņēmuši Duracu.

B o r d o, 12. martā. (Radio.) Pēc ziņām
no Dienvidafrikas. vakar cīņās starp poli-
ciju un revolucionāriem, kuri ielenc Jo-
hannesburgu,krituši vairāk kā 100 cilvēku.
Valdības karaspēks ieņēmis Brakpanu.

P r e t o r i j ā, (Dienvidafrikā), 12. martā.
(Reuters.) Kāda revolucionāru nodaļa
saspridzinājuse dzelzsceļu starp Džermi-
stonu un Pretoriju.

Ministru prezidents Smutss ieradies
Johannesbmgā un personīgi organizē
cīņu pret revolucionāriem.

Parīzē, 13. martā. (Radio.) No
Sofijas ziņo, ka svētdien kāda nepa-
zīstama persona iemetuse nelielu bumbu
Savienoto valstu sūtniecības telpās.
Sprādziens nodarījis vienīgi diezgan
niecīgus materia'us zaudējumus. Bulgā-
rijas ministru padome izteikuse sūtnim
savu nožēlošanu.

Londonā, 13. martā. 12. marta
metālrūpniecībā sākās strādnieku atlai-
šana no darba, pagaidām no darba at-
stādināti ap 400.000 strādnieku. Nākošās
12 dienās radniecīgās rūpniecības noza-

rēs no darbu pārtraukuma līdzi ciest
būs spiests apmēram 1 miljons strād-
nieku.

Kuģu rūpniecībā strādnieki svētdien
vienojās ar darba devējiem. Strād-
nieki piekrita algu pazemi-
nāšanai sakara ar uzturas
līdzekļu palētināšanos.

Literatūra

«Latvijas Biškopis* Nr 3 iznācis
P. Grūnupa redakcija. Izdevēja Latv.
Biškopības centralbiedriba Rīgā, Roma-
fiova ielā 27.

Redaktors: M. Ārons.
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deparfameofs,

pamatodamies uz likuma par uzvārdu
maiņu no 15. septembra 1920. g. p. 10,
dara zināmu, ka uz: Feodosiļas Zaņa
meitas Zuiienko, dzīvojošas Rīga,
Alūksnes ielā N? 1, dz. 8, attiecīgu
lūgumu, kurš izsludināts .Valdības Vēst-
nesī' Nš 87, 21.'apriti 1921 g un pret
kuru t r Iļj n mēnešu laika iebildumi nav
celti, iekšlietu ministrs

nolēma:
I. Lūdzējai turpmfik saukties uzvārdā

,.Z I I I t" un proti: Feodosija
Žaņa meita Zīlīt;

II. Visi dokumenti, kā pases, apliecī-
bas, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzējas vārda
no visādām iestādēm, kā arī valsts,
amata un privātām personām, skai-
tāmi kā izdoti uz lūdzējas jauna
uzvārda;

UL Šis lēmums stājas spēkā no 4. marta
1922. gada; saskaņa ar likumu par
uzvārdu maiņu p. 11., pievesto lēmumu
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamenta, viena mēneša laikā no
ša sludinājuma publicēšanas dienas;
pec šī termiņa notecēšanas pārsūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmums atzīts
par likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 10. martā 1922. g. >6 53190/V

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

Nodaļas vadītājs .1. Silbriedis.

Tiesu sludinājumi
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 7. februāri
izklausīja D o n a s zemes bankas lūgu-
mu dēj hipotekarisko parādudzēšanas uz
.Lejas-Skujeniet J^ 63" mājām, piedero-
šām Gustavam Pētera d. Dzenam, n o -
lēma: 1) atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 3,600 r. apstiprinātu 1912. g. 9. ap-
rīlī zem Mš 437, uz nekustama īpa-
šuma Cēsu apr., Vestienas muižas zem-
nieku .Lejas-Skujeniet ;N» 63" mājām
zem zemes grāmatu reģ. J& 1585,
izdotu no Gustava Pētera d. Dzene par
labu Donas zemes bankai; 2) dot lūdzējai
tiesību prasīt parāda dzēšanu Cēsu-
Vaikas zemes grāmatu nodaļas ze-
mes grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt
eiv. ties. Hk. 2086. p. kārtībā.

Rīgā, ll. _ februārī 1922. g. Ns 950.
Priekšsed. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Sīgas mMimi 2. iecirkņa prisfavs
paziņo, ka saskaņā ar Rīgas 3. iec. mierl.
spriedumu 24. marta 1922. 9., pulksten
10 rīta, Rīgā, Vilandes ielā J\i° 13, dz. 3,
i z pā r d o s_ Mozusa Fisera kustamu
mantu, snstavošo no mēbelēm, novērtēto
par 6,600 rbļ.

Tiesu pristavs K r e b s.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. tik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 21. martā 1922. g. min.
ncdaļas atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
24. jūlijā- 1918. g„ Rīgā mirušā konsula
Vilhelma Hugo Juliusa d Sturtc nota-
rielais testaments.

Rīgā, 9. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

it^mmmm^M-r-i tin nriHiimr- „m, w

Sludinājums.
Uzaicinu visus 2. robežsargu Dutkagrāk 1. Robežsargu rajona bijumosi k»

vīrus, iestādes un privātas person
kam bfilifu kādas- naud^

prasības pret puiku,
tādas iesniegt rakstiski vai rnuti.u2. robežsargu pulka štābā — Vaimie,-
Kaugur muižā, līdz 25. martam $ 5

Velaki _ iesniegtas prasības netikņemtas vērā un neizmaksātā narida tikiemaksāta valsts kasē.
2. robežsargu pulka, saimn. prieU,

kafa laika ier. Re gūts
2 Darbvedis, kara 1. ier. (p«akst»\

Vecpiebalgas pag. tiesa
uzaicina mirušās Vecpiebalgas pagasta,
Balinu mājas īpašnieces Edes Brelkss
mantiniekus _ pieteikt savas tiesības uz
nelaiķes atstato mantu pagasta tiesai līdz
4. aprīli š. g., kurā dienā pagasta tiesa
caurskstīs Lietn un apstiprinās manti-
niekus mantošanas tiesībās.

Vecpiebalgā, 28. febr. 1922. g. Ns 6
Priekšsēdētājs P. Zirnis.

2 Darbvedis P. Tirzits .
Kalnaimsgilas pag. tiesa

pamatodamas uz sava lēmuma 28. janv.
192& g- uzaicina visus 12. okt. 1921. g.
mirušā Kalnamuižas pag., Šķeltņu māju
īpašnieka Jāņa Kortoviča mantiniekus,
parā _du devējus un ņēmējus pieteikt un
pieradīt šai tiesai savas tiesības un pra-
sības uz atstāto mantu sešu mēnešu
laika skaitot no šī slueinājuma iespie-
šanas trešo reizi .Vaid. Vēstnesī".

Pēc dota termiņa notecēšanas manto-
šanas tiesības tiks apstiprinātas tikai tās
personas un ievērotas tās prasības, kuras
būs sacītā laika pieteikušās.

Kalnamuižā, 28. janvārī 1922. g. J\fe 12
Priekšsēdētājs, (paraksts).

1 Darbvedis K. Bērziņš.

Oitu iestāžu slud.
Z. RoHežsiFžii pulks

pārdos 20. martā š g. Kauguru
muižā, pie pulka nometnes

atklātā miīMM
apm. 300 pudu kartupeļu mazākās daļās.

2. robeža, pulka salmn. priekšn.
k. 1. ier. (paraksts).

Darbv. k. 1. ier. (paraksts).

l\m lņ api. priekšnieka Pšriifle,
Citadelē N« 50pārdos valiffitsolBonB

28. martS š. g. dažādus lauksaimnie-
cības rīkus, kā: arklus, ecēšas, izkaptis
un t. t., ka ari dažādas sakņu sēklas.

Tuvākas ziņas sniedz pārv. kanclejā
Citadelē M 43.

2.Robežsargu pulks
pārdos 22. martā 1922. g, Ipiķu mež-
mu ža pie 2. rotas nometnes atklētā
vairāksolīšanā apmēram

1000 puda kartupeļa mazākās Salās.
2. Robežsargu pulka saimuiecibas priekš-

nieks, kara laika erēdnis (paraksts).

Wm apriļļa mrīekSnīeba salīgs 1. iet.
9tf9lir sludinājumu, iespiestu .Valdības
HilOUl Vēstnesī" K° 51 — 1922 gadā,
attiecībā uz nozaudētiem dokumentiem
uz Annas Elcer vārda, jo pēdējie; atrasti
un izsniegti pec piederības.

Talsu apriņķa priekšnieka
paiīgs 2. iec.

caur šo data vispārībai zināmu, ka
20. martā š. g., pīkst. 10 no rīta Kan-
davā tiks pārdoti

uairsksolišona
valsts īpašuma pārņemtie, no vāciem
atstatie vieni vienjūga rati (vāģi) uz
atspērām bez tamboia un bez sidekļa
ķisena, apvēttett pār 700 rbk

līgas asHiesas I. iecirkea pristavs
paziņo, ka 24. martā 1922. g., pulkst.
10 dienā, Rīga, Skārņu ielā M 13,
veikala, tiks iznārdots G. Vassermaņa
kustams īpašums, sastāvošs no kapara
drāts, apvērters par 25,000 r.

Rīgā, 6. martā l)22. g.
Tiesu pristavs Vi Īd aus.

Kalnamuižas pagasta tiesa,
pamatodamas uz sava lēmuma no
28. janvāra 1922. g., uzaicina visus
septembra mēnesī 1914. gadā mirušās
Kalnamuižas pag. „šķeltņu « māju saim-
nieces Llzetas Kartovic.dzini. Jaunģerken
mantin. parada devejusun ņēmējus, pie-
teikt Šai pagasta tiesai savas mantoša-
nas tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas trešo reizi .Valdības Vēst-
nesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas mantoša-
nas tiesībās tiks apstiprinātas tās perso-
nas, un ievērotas tās prasības, kuras būs
noteiktā laikā pieteikušās.

Kalnamuižā, 28. janvārī 1922. g. 13.
Priekšsēd. (paraksts.)

3 Darbvedis K. Bērziņš.

Rips inlas policijas vali,
Dubultos, 24. martā i. a.. pīkst 10 rītā,
tiks pārdotas

vairāksolīšanā
dažāda tilpuma kannas un boj. trauki,

Rīgas jūrmalas polic. priekšn.
(paraksts).

Koku muižas
pārvaldnieks ar šo dara zināmu, ka
301 martā S. g„ tiks

illlā .iīliiiiā
pārdoti Koku muižas valsts saimn.
Valmieras apr., 4 zirgi un dažādi lauk-
saimniecības rīki un piederumi.

Koku muižas pārvaldnieks
3 Bošvechters.

Icaaissts v.ļss.'i ^mv.vhh.a

Tilti! ifinuia
pārdos

vairāksolīšanā
20. martā š. g., pīkst. 10 no rīta, Taur-
kalna virMņežniecibas kanclejā sekošus
sekvestretus materiālus atrodošos pieLāčplēša siacijas:

Tēstu materiālu 132 gab.
3r

i?«„^,°" P ēdani ' novērtētipar 11850 n-ļ.
_ Vairāksolīšana notiks mutiski un slēg-tas aploksnes. 6

Piedāvājumi, nomaksāti ar 20 sant
zīmognodokli, iesniedzami Taurkalna
virsmežniecības kanclejā lidz 20. martam
'922. g, pīkst. 10 no rīta.

Ihsb li-aiiiii sIsb"
(agr. Līelsesavas)

ģeneralsapulce
tiks noturēta plrmdlan, 27. martii. g., pulksten 1 dienā, Jelgavļ*
Katoļu iela Nr. 46, kases tel pās. "

Dienas kārtība:
1. 1921. gada pārskats un revident»

zigojumi.
2. Peļņas izdalīšana.
3. Budžets tekošam gadam.
4. Statūtu grozīšana.
5. Vēlēšanas.
6. Jautājumi un ziņojumi.
Ja 27. martā 1922. nesanāks statuto»

paredzētais biedru skaits, tad
otra sapulce

notiks turpat 3. aprīli 1922. g., pulkste*
1 dienš, kura skaitīsies pilntiesīga , n&.
raugoties uz sanākušo biedru skaitu.

V A IDE.

DiEsanpiliio liDbtes apdalīts zenoTtan
dara atklātībai zināmu, ka

î elas tiesības
uz visiem vaists fondā ieskaitītiem ui
vēl neiznomātiem ūdeņiem (ezeri, upei
un 1.1.) atrodošam, min. apr. tiks izdoto»
uz laiku iīdz 3 gadiem atklātā mutiski

vairāksolīšana
3. aprīli i. g., Daugavpilī, Vladirai»
iela JM° 12, pulkst. 10 no rīta, valsts zcmji.
inspekcijas kanclejā.

Personām, kas grib piedalīties pi»
vsirākscl, iepriekš soliš.,.kā droš.nauda,ir
jā emaksā puse no nomas objekta' vēt*
tēšsnas sumas un solot ta jāpapildina
satuērā ar nosolīto sumu.

Gadījienā, ja_ ezers ietilpst vakākoi.
pagastos, tad tāds tiek iznomāts ne pt
daļām, bet kā atsevišķa vienība.

Saraksti par valsts fcndā ieskaiiītieu.
izdomājamiem Bdeņiem tiek nosūtīti
visam Daugavpils' un Ilūkstes apriņķa
pilsētu, miestu un pagasta valdēm priefe
izkāršanas redzamā vietā.

Daugavpils un Ilūkstes apriņķa
valst» zemju inapekcija.

Liepājas lira ostas k\M\m
p ā r d o s ,'17. martā š. g, pīkst. 10 liiii

vairāksolīšanā
kritušo lopu Izmantošanas ietaisei'
atsevišķus piederumus pa daļām.

Personas, kuras vēlētos min. ietai»!
pirkt, tiek uzaicinātas ierasties uz atklātu
solīšanu Liepājas kara ostss darbnicā»
17 martā š. g, pulkst. 10 no rīta.

Pirms solīšanas katram torge dalīb-
niekam jāiemaksā 10/s n» uz solīšanu
likto priekšmetu vērtības.

Min. ietaises piederumus var apskatīt
Liepājas kara ostas darbnīcu noliktavu,
saziņa ar direkciju. 2

Porcefgoa on fajisa izsffāijra jalitt
£\.lvmt

paijlnkkl tiek aicināti ui

firkfirfi$uuispārp sapulci
kura notiks 29. aprīli S. g., pīkst. 6 vat
Rīga, Grēcinieku ieiā M 17/19,sab. telpā».

Dienas kārtība:
1) Sabiedrības Rīgas hbrikas pārdošana.
2) Tekošie jautājumi.

Bij. valde» locekļi
Sergejs Matveja d. Kuznecovļa*
Michails Matvr.ja d K uzfl££0Vļ;

Sludinājums.
Uzaicinu visus bijušoskaraskolaikaravīrus un brīva līguma darbiniekus,

kam būtu kādas naudas
prasības pret skolu,

tādas iesniegt rakstiski vai mutiski kap
skolas kinclejā, līdz 25. martam *?*

Velak iesniegtās prasības netut
ievērotas .

Kara skolas saimn. priekšnieks,
kapteinis (parakss-

2 Darbvedis, kara 1. ier.^pgrgļfH^

N$«ionaiašs taatrs.
Trešdien, 15. martā, pulksten 7 vak-

pirmo reizi:

$l&t<XV4&".
Laikmeta hga 5 cēl., pēc brāļa Kaudzi»

romāna, dramatizējis Zdtmatis.

Ceturtdien. 16. marta, pulksten 7 vakat*

..Jīlēsmi&Stm \ss0d

Vietalvas-Odzienas pag. tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatodamās uz savu
j.marta 1922. g. lēmumu un pagasta
tiesu ust. 2. d. 222. un 224. p. p., uz-
aicina visus 1919. g. Latvijas atbrīvoša-
nas karā kritušā, pie Stukmaņu pagasta
piederīgā kapit. Voldemāra Spariņa
mantiniekus, parada devējus un ņēmējus
pieteikt savas tiesības uz nelaiķa atst.
mantojumu pie šis tiesas divu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas otro reizi
.Valdības Vēstnesī*.

Vēlāk pieteiktas prasības netiks ie-
vērotas.

Vietalvas-Odzienā, 2.martā 1922. g.
Priekšsēdētājs A. Ā r i ņ š.

1 Darbveža v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesassēdē 1922. g. 21. februārī
izklausīja Peterpils-Tulas zemes bankas
lEgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas uz „V'ec-Druke' mājām piederošām
Konrādam f. Gersdorfam, nolēma:
1) atzīt par samaksātu obligāciju par
8,600 rbļ. apstiprinātu 1912. g. 14. au-
gusta zem M> 465, uz nekustama īpa-
šuma Valmieras apr., Augstrozes mui-
žas zemn. māju ,Vec-Druke" zem zemes
grāmatu reģ. Ns 3624, izd. no Konrāda
Kārļa dēla i. Gersdorla par labu Pēter-
pils-Tulas zemes bankai; 2) dot lūdzējai
prasīt parāda dzēšanu Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļas zemes grāmatā;
3) šo lēmumu publicēt civ. ties. lik.
2086. p. kārtībā.

Rīgā, 27. februārī 1922. g. N° 328
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
jļaamatojotias uz civ. prot. lik. 2069. M
2062. p. p., Ievērojot Elizes f. Rieder,
dz. Borovic, pilnvarnieka zv. adv. Heince
P o e 1c h a u lūgumu un savu lēmumu
1922. g. 21. februārī paziņo, ka pēc lū-
dzēja ziņojuma, viņa pilnvaras devējai
Elizei Vilhelma m. i. R.eder, pa kara
laiku gājusi zudumā sekoša viņai pie-
deroša obligācija par 15,000 r. atlikuma
no obligācijas par 20,000 r. 1899.. g.
9. septembri zem N» 2024, apstiprināta
uz nekustama īpašuma Rigā, 3. hip. iec.
zem zemes grāmatu reģ. Nš 2205, izdota
no Roberta Ivana d. Barča par labu
Jūlijam Grigora d. Annenskim, kura ir
pārgājusi az Voldemāru f. Riederu.

Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligs-
gaciju, pieteikties tiesā sešu mē-
nešu laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests ,.Vaidības Vēst-
aesī", un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam izdos
obligācijas dublikātu, kurš izpildīs oriģi-
nāla vieta.

Rīgā, 24. februārī 1922. g. N» 1252
Priekšsēdētaja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Mežu departaments
28.martā 1922. g. pulkst. 11.dienā, Todļebena bulvāraNn6

iznomās vairāksolīšana
medību tiesības medību biedrībām uz 6 gad.em,

skaitot no 1. aprija 1922. g. līdz 31. dezembr.m 1927. g-
_ _... sekošu virsmežniecību mežos:

^ '
_ Z Gada nomas >uma,

_ , ..„ Iznomājama meža kufas iesāksiesVirsmežniecība platība. v3ir 'ksolīšana.

1. Vecmoku 4135 des. 12400 rbļ.

2. Taurkalnes 8939,10 . - 0000 .

3- Vecmuižas 0926,6 . 1000 .

?:SSa:::::::::: S : $8:
8. Slotas 10513,0 . 10500 ,

9. Lutriņu . 2877,58 . 9200. .

10. Skrundas . • 10184,31 . 150OO ,
11. Bebrenes 9433,0 . 750O .
12. Nices 16100,49 . 8000 .
13. Rucavas 11885,0 . 21000 ,

14. Auces i. ieeirkrf 8074,0 . 34000 ,

15 „ H „ 5783,5 . 17000 ,

li Priekules .*: 7962,0 . 11700 .
17. Benkavas 6197,2 . 13000 .
18. Burtnieku 8025,0 . 24100 .
19. Ropažu . . 7208,0 . 18000 .

20. Zaķu 5114,0 . 7600 .

21. Kārķu 4552,0 . 5500 .
22. Skuberģu 21458,0 ha 30500 .
23. Gulbenes S* 5650,0 . 7000 .
24 Cēsu 8308.0 des. 12o00 .
25. Ruskolovas 19625,0 ha 5000 ,
26. Iecavas 1228,0 des. 3000 .

Rakstiski piedāvājumi, kuri apliekami ar 20 sani zīmognodokli. uzrādot

gada nomas sumu atsevišķi par katru torgu vienību, iesniedzami mežu departa-
mentam līdz torgu dienai,pulksten 11 ar uzrakstu: ,Uz torgiem 28. martā 1922.g."
mutiski solīšana iesāksies starp konkurentiem pulksten 11., 28. marta 1922. g.

Tuvākus noteikumus var uzzināt mežu departamenta II. nodaļa.

'Dzelzsceļuvirsvaldeizsl-15-apr-1922-»

?KONKURENCI
uz 1CCO kgr- MingerEta, 1SC© kfgr. asbesta papes

un 500 klgr. asbesta auklas piegādāšanu.
Konkurentiem jāiemaksā materiālu apgādības kasē 60,000 rbļ. drošības nau-

das, kura paliek-.neizmaksāta līdz pasūtijurr.a galīgai izpildīšanai. Dēļ tuvākiem
paskaidrojumiem un materiālu saraksta griesties istabā Afe 136 no 12—2 dienā.dei

Dzelzsceļu' virsvalde pārdos 27. marta 1922. g.

vairāksoiīš. papīra malku
1. 34. vestē pie Valkas-Rujenas dzelzsceļu linijas 61,4 kub. asis
2. Piksaru stacijā 163,25
3 Kuprovas 7 . ,
4. Ziguru , . 74/ia ,
5. 52. verste pie Opes-Vaidavas dzelzsceļa līnijas 43/*
6. 54. . . . 32 .
7. 57. . . , 31»/* .
8. 58. . _ , , , 36/8

Piedāvājumi, apmaksāti ar 40 sant. stempelnodokli, slēgtās aploksnēs ie-
sniedzami iīdz 27. martam š. g. pīkst. 12 dienā, materiālu apgādībai, ar uz-
rakstu ..Uz papīra malkas pirkšanas konkurenci 27. martā".

Bez rakstiskiem piedāvājumiem, tanī pat dienā tiks noturēta mutiska sacīkste.
Konkurentiem, kuri vēlētos piedalīties mutiskā sacīkstē, kā ari tiem, kuri

Iesniedz tikai rakstiskus piedāvājumus, jāiemaksā materiālu apgādības kasē
0zt 128) 5,000 rbļ. drošības nauda.

Tuvākas zinas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, ist. i20.

1ļ ICosikuvem®.3sardI- ^EW'parva, I
Auto bencins 1000 pd. Motoreļļa . . 100 pd. ; Tavots ... 80 pd g
Aviac'jas benc. 500 » Šauteņeļļa . . 500 » j Lielgabal tauki 200 .
Petroleja . . 500 . Gargoleļļa . . 100 » ' Cilindreļļa . . 50 , i

R Mašineļa . . 300 , Riciņējļa . . . 100 , ļ
Piedāvājumus nodot aizzieģelētas aploksnēs līdz 10 aprīlim 1922. s.

i pf. 9.30. ftfvākas ziņas. p;«gīidā?»nas _ un maksāšanas noteikumus sniedz
ļ pārvaldes apgādības daļa. Nikolaja ielā Nš 10/12, ieeja no Eiizabet'S ielas, ļļ

Uclsis mm lizpilfinos Komisija
izdos 21. marti š. §., pulksten 12 dienā

""== mazākprasītājem =="
dzelzsnmterlfiiii pludinčlnnos darbus no umms

Krastiem uz ilgos mlMnmm pa rajoniem:
I. rajons no Ķekavas uz augšu līdz Rembatei ap 80,000 pudiII. . , Rembates . , , Līvāniem ! ! ! ap 50000

III. . . Līvāniem , , . Sasnovkai ' ap 70,000 "
PierJāvSjumi nomaksāti ar attiecīgo zīmognodokli iesniedzami Valsts

mantu uzņemšanas komisijai slēgtas aploksnēs minētā dienā ar uzrakstu:
„DzeIzsmaterialu plucināšanas darbu konkurence'*

Pie piedāvājuma iesniegšanas iemaksājama Vslsts mantu uzņemšanas
komisijas kase 10,000 rbļ. drošības nauda. Pēc rakstisko piedāvājumu caurskatisanas starp to iesniedzējiem tiks pielaisti mutiski torgi.

Tuvākas ziņas Rīgā, Noliktavas ielā Nr. 1, dz. 6. 2
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