
Valsts tipogrāfija
.atgādina visiem saviem pasūtītājiem
(iestādām un amata personām), ka
ievērojot saimniecības gada beigas un
attiecīgu budžetu slēgšanu, visi vēl
nencltdrinātie rēķini ar valsts tipo-
grāfiju jānolīdzina 'ne vēlāki kā līdz ša
mēneša 31 dienai, nenogaidot īpašus
pieprasījumus.

Latvijas
Satversmes Sapulce.

Sēde 10. marta.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 5.45.

Dienas kārtību papildina ar dažiem
jauniem likumiem.

Pieņem trešā lasījumā likumu par
Vidzemes mnižnieku muižu kreditsavie-
nības an Kurzemes kreditbiedrības
likvidāciju.

Izdarot sociālās likumdošanas komisijas
pārvēlēšanu, ievē) tanī: Veckalnu,
Bungšu, Dzelziti, Rudziti,_ Druģi, Dārz-
nieku, J. Trasunu, Nonāci, Paberzi,
Velkmi tin Dr. Zelmu Cēsniek-Freidenfeld.

1920. gada 13. augustā un 1921. gada
14. jūlija un 17. septembrī izdoto rīko
jumu vietā par pārtikas produktu un
preču pieteikšanu nolemj izstrādāt jaunu
likumu.

Izdara pārgrozījumus likuma par būv-
koku izsniegšanu.

Pieņem likumus par dienas maksu
dienesta . komandējumos valsts robežas
un par ceļa izdevumu atlīdzināšanu
ieceļamiem un_ pārceļamiem ierēdņiem
un viņu ģimenēm.

Dažus likumprojektus pec tuvākas

pārrunāšanas nodod attiecīgas komisijas.
Zemnieku savienība, bezpartejiskais

centrs, Latgales zemnieku savienība
un Latgales bloks paziņo, ka viņi atsauc
savus tikko ievēlētos priekšstavjus no
sociālās likumdošanas komisijas, tadel ka
ievēlēšana nav notikusi proporcionāli ar
frakciju sastāvu.

Pēc redakcijas komisijas ziņojama sēdi
slēdz pulksten 9,10.

Nākoša sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības iestāžu
paziņojumi

Pa ministru prezidenta
prombūšanas laiku viņa vietu izpildīs
zemkopības ministrs V. Zamuels. Mi-
nistru prezidenta vietas izpildītājs pie-
ņēma publiku ikdienas, izņemot otr-
dienas un ceturtdienas, no pulksten 12
līdz 1, zemkopības ministrijas telpās.

V. Izraidīto ārzemnieku saraksts.
Aiduks, Antons Miķeļa dēls, 26 gadus

vecsj Lietavas pavalstnieks.
Bečas, Roberts Pētera d., dz, 1890. g.,

Lietavas pav.
Beinars, Aleksandrs Kazimira d., dzim.

1892. g., Lietavas pav.
Bedekers, Gustavs Ludviga d., dzimis

1854 g., Krievijas pav.
Bilinovs, Antons Franča d., 18 g. vecs,

Polijas pav.
Brauns, Eižens Kārļa d., 41 g. vecs,

Krievijas pav.
Braun, Vera Miroņa m., 34 g. veca,

Krievijas pav.
Biļenkova, Katrina Vasilija m., Krievijas

pavalstniece.
Duden, Anna Antona m„ 31 g. veca,

Lietavas pav.
Feldman, Marta Miķeļa m., 37 g. veca,

Igaunijas pav.
Fains, Šimons Šoloma d., dz. 1861. g.,

Lietavas pav.
Ivļeva, Aleksandra Jēkaba m., 24 g.

veca, Krievijas pav.
Irbiņš, Jānis Friča d., 43 g. vecs,

Krievijas pav.
Jakuniņ, Sergejs Michaila d., dzimis

1877. g., Krievijas pav.
Janovičs, Andrejs Jāņa d., 26 g. vecs,

Lietavas pav.
Kagans, Dāvids Benceļa d., dzimis

1890. g., Lietavas pav.
Kuri, Jānis Jāņa d., Igaunijas pav.
Kiršbaum, Elias Bernharda d., dzimis

1892. g., Lietavas pav.
Kurc, Moisejs Icika d., Lietavas pav.
Kuro, Berks Icika d., 14 g. vecs,

Lietavas pav.
Kuro, Hana Joseļa m., 50 g. veca,

Lietavas pav.
Kuro, Haja Icika m., 23 g. veca,

Lietavas pav.
Kondratjevs, Teodors Pētera d., dzimis

1882. g. Polijas pav.
Korsin-Žukovskij, Boris Nikolaja d.,

23 g. vecs, Polijas pav.
Kozlovs, Jēkabs Vladimira d., dzimis

1885. g., Krievijas pav.
Lubinskaja, Haja(. Morducha m., 18 g.

veca, Baltkrievijas pav.
Ljaškevič, Nikolajs Dmitrija d., dzimis

1885. g., Krievijas pav.

Mitenen, Voldemārs Aleksandra d.,
22 g. vecs, Vācijas pav.

Makarenko, Ella, Igaunijas pav.
Makarenko, Nikolajs, Igaunijas pav.
Markovičs, Kondrats Jāņa d., Krievijas

pav.
MarkoviČ, Fedora Jāņa m., Krievijas

pav.
Mērs (Meijers), Jozefs Solomona d,,

Lietavas pav.
Morozovs, Ābrams Sidora d., Lieta-

vas pav.
Ozerskis, Pēteris Jāņa d., dzim. 1898.

g., Krievijas pav.
Puiše, Marija Michaila m., 30 g. v.,

Polijas pav.
Rochmans, Jankels Berka d., 62 g. v.,

Lietavas pav.
Rižovs, Ivans Arefija d,, 29 g. v., Krie-

vijas pav.
Remesova, Feodora Kārļa m., 36 g.v.,

Krievijas pav.
Stanķis, Jānis Miķeļa d., dzim. 1893, g.,

Lietavas pav.
Strojevs, Pauls, Krievijas pav.
Šermans, Aisiks Ābrama d.. dzim.

1847. g., Baltkrievijas pav.
Sirma, Juris Matveja d., 44 g. v., Po-

lijas pav.
Šreder, Lēne Kārļa m., 19 g. v., Vā-

cijas pav.
Tarasovs, Eliass Jāņa d., 38 g. v.,

Igaunijas pav.
Teleut, Riva Girša m., 60* g. v., Lie-

tavas pav.
Tuimans, Edgars Kārļa d., dzim. 1902.

g., Igaunijas pav.
Uchovs, Miķelis Stepana d., dzim.

1870 g., Krievijas pav.
Urvākis, Petronella Jāņa m., dzim.

1882. g., Lietavas pav.
Voicuļevičs, Osips Vikentija d., dzim.

1892. g., Krievijas pav.
Vrubļevskis, Staņislavs Jozefa d., dzim.

1903. g., Krievijas pav.
Suša, Sofija Stepana ro.. 31g.v., Balt-

krievijas pav.
Sakruševskis, Jānis Antona d., 26 g. v.,

Krievijas pav.
Salan, Stefānija Vladislava m., Polijas

pav.
Rīgā, 1922. g. 7. martā. Nš 52993/IV.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta vicedirektors

A.Zie p n i e k s.
Nodaļas vadītājs J. S i 1b r i e d i s.

Pasta-telegrafa virsvaldes
paskaidrojums.

Pēdējā laikā un it sevišķi no Rīgā
dzīvojošiem ārzemniekiem bieži ienāk
sūdzības itkā par vēstuļu uzplēšami
(perlustraciju) u. t. t., kamdēļ pasta-
telegrafa virsvalde paskaidro, ka ar kara
cenzūras atcelšanu Latvijā nekādas vē-
stules cenzētas netiek (perlustrētas).
Caurskatīšanai muitas iestādēm nodod
tikai tādus ārzemes sūtījumus, kuri ar
saviem apmēriem un citām īpašībām dod
pamatu pieņemt, ka viņos ir ielikti ar
muitu apliekami priekšmeti. Šāda' sūtī-
jumu caurskatīšana nav uzskatama kā
cenzūra, vai perlustracija, bet vienīgi kā
kontrabandas vajāšana, un uz to muitas
iestādēm ir tiesība, viena alga vai sūtī-
jumi ir adresēti ārzemniekiem jeb citiem.
Bez tam aiz slikta aplokšņu papira lie-
tošanas sūtījumi no ārzemniekiem bieži
pienāk bojātā veidā, kamdēļ pašu adre-
sātu labā, t. i. satura izkrišanas novēr-
šanai, tiek apzieģelēti ssņerašanas vietas
pasta iestādē, un šāda japzieģelēšana
nebūt nenozīmē, ka sūtījumi būti
cenzēti.

Rīgā, 1922. g. 10. martā.

Direction Genērale. des Postes et des
Tēlēgraphes

Avis.
Dans Ies derniers temps le public,

principalement Ies ētrangers habitant

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 rbj. — kap.
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija 3 „ 25 ,
Pie atkalpārdevējiem 3 , 75 "

Latvijas Satversmes Sapulcē pieņemtais
Papildinājums pie 1920 g. 17. augusta

likuma par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu.

"?'. atvijas Satversmes Sapulce.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu departa-

menta rīkojums.

Latvijas Satversmes Sapulces 1922.g.
3. marta kppsēdē pieņemtais

Papildinājums
pie 1920. s. 17. augusta likuma par
alkoholu saturošu vielu ražošanu, ap-
likšanu ar nodokļiem un pārdošanu.

Likuma par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu 7. pants papildināms ar se-
košu piezīmi:

Piezīme. Valdība noteic un iz-
pārvaldes kārtībā patentu

nodokļa sarakstu arī alkoholu ne-
saturošo un akcizos noteikumiem pa-
doto vielu ražotavām un tirgotavām.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. I vanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

^aidiba^ rīkojumi un
avēlos

Finansu ministrijas tiešo nodokļu
departamenta rīkojums.

Pēc pastāvošiem tirdzniecības-rūpnie-
cības nodokļa noteikumiem par tirdz-
niecības, rūpniecības un citiem peļņas
uzņēmumiem (pārdotavām, dažādu preču
vai lauksaimniecības ražojumu, lopu u. 1.1
uzpirkšanas - atkalpārdošanas uzņēmu-
miem, darba izpildījumiem* piegādāju-
miem, ' viesnīcām, pansijām, kinemato-
grāfiem u t. i, tāpat fabrikām, dzirnavām,
darbnīcām, mežrūpniecībām u. t. t.), kas
darbojās, vai darbojušies tekošā gadā un
pie tam kopš p-gājušā vai agrākiem
gadiem, šo uzņēmumu īpašniekiem vai
viņu vietniekiem jāiesniedz līdz
1. apriiim š. g. vietējiem nodokļu
inspektoriem uz noteikta veida blanķetēm
paziņojumi par 1921. g. apgrozījumu
un peļņu.

Atgādinot par šo visiem uzņēmumu
īpašniekiem un viņu vietniekiem, tiešo
nodokļu departaments aizrāda:

1. Paziņojumu blanķetes dabūjamas
pret 3 rbļ. samaksu pie visiem nodokļu
inspektoriem, visās valsts kases nodaļās,
kā ari pilsētu valdēs, kuras izsniedz
tirdzniecības un rūpniecības zīmes, bet
izpildītas blanķetes ar. atbildēm uz viņās
priekšā liktiem jautājumiem iesniedzamas
personīgi, vai par pastu par uzņēmumiem,
kuri atrodas:

Piga * — attiecīgiem Rīgas pilsētas
iecirKņu. nodokļu inspektoriem, Rīgā,
lielā Pilsielā N> 12.

Liepāja,, — attiecīgiem Liepājas pil-
sētas iecirkņu nodokļu inspektoriem —
Liepājā,

Jejgavā,— šīs pilsētas nodokļu inspek-
toram ?- Jelgavā.

Daugavpilī, — šīs pilsētas nodokļu
inspektoram — Daugavpilī.

Rīgas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Rīgā, mazā Pils ielā 7/9.

Cēsu apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Cēsīs.

Valmieias apriņķī — šī apriņķa no-
dokļu inspektoram *— Valmierā.

Valkas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Smiltenē.

Aizputes apriņķī — šī aj>riņķa no-
dokļu inspektoram — Aizputē. _

Bauskas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Bauskā.

Jelgavas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Jelgavā.

Liepājas apriņķi — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Liepājā.

Kuldīgas apriņķī — šī apriņķa no-
dokļu inspektoram — Kuldīgā.

Tukuma apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Tukumā.

Talsu apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Talsos.

Ventspils apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Ventspilī.

Jaunjelgavas apriņķī — šī apriņķa no-
dokļu' inspektoram — Jēkabmiestā.

Ilūkstes apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Daugavpilī.

Daugavpils apriņķī — šī apriņķa no-
dokļu inspektoram — Daugavpili.

Rēzeknes apriņķī— šj apriņķa nodokļu
inspektoram — Rēzeknē.

Ludzas apriņķī — šī apriņķa nodokļu
inspektoram — Ludzā.

2. Par uzņēmumiem, kuri pārgājuši,
vai vēl pāries no viena īpašnieka uz otru,
paziņojumi jāiesniedz tai personai, kurai
piederēs uzņēnfums š. g. 1. aprilī.

3. Par sezonas uzņēmumiem, kuji
atjauno savu darbību vasarnīcu vietas
(Rīgas jūrmalā,Ķemeros, Vecākos u. 1.1.)
pēc 1. aprija, " paziņojumi iesniedzami
divu nedēļu laikā pēc darbības atjau-
nošanas.

4. Par paziņojumu neie
sniegšanu noteiktā termiņā
draud naudas sods līdz 500
zelta frankiem .

5. Paziņojumi nav iesniedzami par
Vil. kategorijas rūpniecības uzņēmumiem
un par uzņēmumiem, kas pieder akciju,
paiju un_ citām tamlīdzīgām sabiedrībām,
kuram jādod pārskats par savu darbību.
Tāpat nav iesniedzami paziņojumi par
uzņēmumiem, kuri uzsākuši savu darbību
tekošā gadā. Pie pēdējiem nepieder
uzņēmumi: a) kuri pārcelti no vienām
telpām uz otrām, vai no vienas vietas
uz otru : b) kas pārgājuši no vienas per-
sonas vai iestādes otras personas vai
iestādes īpašumā un c) kas kaut gan ne-
darbojas visu gadu, bet atjauno savu
darbību katru gadu uz zināmu laiku.

Rīgā, 1922. g. 27. februārī.
Direktors A. V i n t e r s.

Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.

Latvijas valdības *g^i oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot -^2^^^W^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija: *^SŠsK» ^^^^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pilī JSfe 2. Tel. N°9-89 ^^^ft^^^^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 ^Fš**Mļ&s^ir Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 . — .



Riga, adressent ā la Direction Gēierale
des rēclamations affirmant que ieurs
lettres ont ētē perlustrēes. Vu ces cas,
la Direction Gēnērale dēclare que depuis
la suppresion de la censure militaire ii
n'existe en Lettonie plus aucune censure
de lettres. Les lettres qui d'aprēs leurs
dimensions, ou autres qaalitēs, donnent
Heu ā des soupcons qu'elles contiennent
des objets prohibēs ou passibles de droits
de douane, sont remises ā 1' Office des
douanes qui a le devoir d'examiner le
contenu, ce qui n'est pas essentiellement
tīne perlustration de la lettre, mais une
mesure de la surveillance douaniēre,
touchant autant ētrangers que Lettons.
En outre des lettres arrivent en ētat ha-
variē ā cause de la mauvaise qualitē du
papier de leurs enveloppes ainsi que,
pour ēviter la perte du contenu d'une
telle lettre, elle est cachetēe dans notre
service, mais cette procedure ne signifie
pas que la, lettre eusse ētē perlustrēe.

Riga, le 10 mars 1922,

Pārtraucama
decertiera 5. Cēsu kājnieku pulka ka-
reivja Kārļa Minnes d. Kalniņa meklē-
šana, kurš ievests dezertieru sarakstā zem
J* 156, kas publicēts „ Valdības Vēst-
aeša" 36. numurā.

Priekšnieka palīgs R o d i ņ š.
Darbvedis, kara ierēdnis K ri e v i ņ š.

Galvenās lauku
nekustamo īpašumu nodokļu komisijas

paziņojums.

Galvenā komisija, apspriežot dažu ap-
riņķu nodokļu komisiju pieprasījumus
par nekustamu īpašumu nodokļu uzlik-
šanu valsts zemes fondi ieskaitītām
rentes mājām — nolēma (prot. JNs 11,
§ 6), ka nodokli valstij par labu nevar
uzlikt tām vienībām, par kurām maksā
valstij gadskārtīgu renti, ja ari šīs vie-
nības no zemes ierīcības komitejām jau
piešķirtas dzimtsīpašumā.

Ja renti nemaksā vai ja maksājumus
izdara uz pirkšanas sumas rēķina, tad
īpašumi apliekami ar valsts nodokli.

Galvenās lauku nekustamu īpašumu
nodokļu komisijas priekšsēdētājs

A.Ķuze.

Pārtraucama
aviācijas diviziona dezertējušā kareivja
Eduarda Ādolfa d. Vācieša meklēj-
šana, kurš ievests dezertējušo sarakstā
M 149, kas izsludināts «Valdības Vēst-
neša" 36. numurā.

Priekšnieka palīgs R o d i ņ š.
Darbvedis, kara ierēdnis K r i e v i ņ š.

Ziņas

par mājlopu sērgām Latvijā 1921. gadā.

(2. turpinājums.)

Apriņķu un ļ ļ ļ&, . m ; ! J §,
Sērgas nosaukums pilsētu ; ^S <s 2 ; -S j <| "? .2

nosaukums
māju lopi

H it I I 2 ļ 1^
«i» < o. co . J3 , Z ;? iH ; < t»

«j Rīgas apriņķis . Liellopi \ ~ — —ļ — — — —
- Teļi| *! H — -!'"" - - -

m o Cēsu apriņķis . Liellopi 4 ' —i 8 — 1 7 —
c » Valkas apriņķis., „ 3 —i 15 — — 2 13
o js Tukuma apriņķis B 1 —-27 — — 27 —

— *- Bauskas apriņķis „ 1 — 1 — — 1 —
'"

^
Ilūkstes apriņķis 1 —y 6 — — 1 5

h Kopā Latvijā §j 5} 13 - 5
? r li!!

Rīgā Cūkas 1 — 3 — 3 — —
Rīgas apriņķis . 10 — 36 7 17 12 —

„ E Cēsu apriņķis , 2 — 2 — 11 —v a Valmieras apr. . 24 — 79 28 43 8 —
n a Valkas apriņķis. n 3 — 936 — —

« Jelgavasapriņķis , 18 — 54 27 H 13 —
°Tukuma apriņķis , 16 — 51 26 24 1 —
- Talsu apriņķis .">.?; 8—19 9 8 2 —

_ Ventspils apr. . 3 — 8 5 3 — —
a <u Kuldīgas apr. .„ 7 — 10 73 — —

o. Aizputes apr. . » 7 1 15 6 10 —» —
— Liepājas apriņķis „ 5 — 8 — 8 — —

ia *> Bauskas apriņķis „ 7 — 18189 —
>> Jaunjelgavas apr. „ 5 — 8 7 1 — —

uDaugavpils aprj ,\ 8—24 12 12 — —
w Ludzas apriņķis. „ 4 — 18 5ļ 13 — —

Kopā Latvijā Cūkas ļ 128 1 362ļ 143 174 46 —
?

wValmieras apr. . Cūkas 1 — 532 — —
.„ E Valkas apriņķis. , 2 — 9 — 54 —
u a Jelgavas apriņķis „ 2 — 761 — —
i« „ Tukuma apriņķis „ 1 — 2 — 2 — —
E Liepājas apriņķis , 1 — 3 — 3 — —

„ Ilūkstes apriņķis „ 1 — & 3 2 1 —
3 — Daugavpils apr. , 15 — 55 20 34 1 —
?* « Ludzas apriņķis. ] 18 — 168 25 143 - —
»3 <w Rēzeknes apr. . 1 — 27 13 14 — —

Kopā Latvijā Cūkas 42 ļ — 282 70 206 eļ —

fTurpmāk vcL)

Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts J. Cīrulis.

Darbvedis Graudiņš.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

Ieceļu Robertu Akermani par robežsargu
kontrolieri Ilūkstes apriņķī, skaitot no š.g. 6. marta.

Rigā, 1922. g. 3. marta.
Administratīvā departamenta direktors J. 1e v a.

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

*
Rezolūcija Nš 52.

Ieceļu Jāni Kesneru par robežsargu kontrolieri
Liepājas apriņķī, skaitot no š. g. 5 marta.

Rīgā, 19?2. g. 10. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
pr.ei-š. iekš J. Q a r o z i ņ š.

Latvija un citas valstis
Ministru prezidents

nosūtījis Itālijas jaunajam ārlietu rninistrim
Šanceram sekošu telegramu: „Brīdī, kad
Jūsu ekselence uzņemas Itālijas arējas
politikas vadību, ar dziļu atzinību

^
mes

atceramies Jūsu augstsirdīgo uzstāšanos
par labu Latvijas uzņemšanai tautu sa-
vienībā un sūtam Jūsu ekselencei dziļi
izjustu apsveikumu un vislabākos no-
vēlējumus. Meierovics."

Uz šo apsveikumu saņemta sekoša
atbilde no Romas:_.Ministru prezidentam
Meierovicam Rīga: Dziļi pateikdamies
par man izteiktām simpātijām, apliecinu
savas sirsnīgās atmiņas. Sancers."

Krievijas priekšstata pieņemšana.
Vakar, 10. martā, Satversmes Sapulces

prezidents pieņēma Krievijas pilnvaroto
priekšstāvi Jureņevu, pie kam pēdē-
jais sacija sekošu runu:

.Excellence!

Le Gouvernement de la Repu-
blique Sociāliste Fēdērative des Soviets
de Russie ra'a chargē de la mission
honorable de iēprēsenter la RēpubLque
Russe auprēs de Votre Exceilence et
auprēs du Gouvernement de la Re-
publique Dēmocratique de la Lettonie.
Mon Gouvernement, rempli des senti-
ments de 1' amitiē la plus sincēre
envers le peuple letton et du respect
le plus profoud pour ses nobles aspi-
rations nationales, a e'tē le premier ā
reconnaītre la souverainete de la
Rēpublique Lettone.

Le souvenir des ēpreuves terribles,
prēcēdant 1' affranchissement du peuple
letton et des nations de la Russie,
qu'ils ont subies en commun et dont
ils sont sortis victorieux, servira, j' en
suis persuade, ā reserrer les liens
d' amitiē qui existent entre eux et qui
resteront inlactes mēme sur les voies

diffērentes, qu'ont choisies en ce mo-
ment la Lettonie et la Russie. Mon
devoir et mon dēsir le plus ardent est
de coacourir par mon travail en Let-
tonie ā 1' affermissement de 1' entente
cordiale, existant entre Ies deux pays,
qui ameneta le rapprochement ēcono-
mique si nēcessaire ā ces deux Etats
voisins. Etant fermement convaiucu de
trouver dans 1* accomplissement de
cette tāche un appai bienveīllant de
la part de Votre Excellence, ainsi que
de la part du Gouvernement de la
Rēpublique Lettone, j' ai 1' honneur
de vous prier de bien vouloir accepter
la lettte de ctēance par laquelle le
Comite Exēcutif Central du Congres
des Ouvriers et des Pavsans de la R.
S. F. S. R. m' autorise ā ētre son
Reprēsentant Piēaipotenliaire."

Tulkojums»
«Ekselencei

Krievijas sociālistiskās federatīvās pa-
domju republikas valdība man uzlikuse
pagodinošo uzdevumu būt par Krievijas
republikas priekšstāvi pie jūsu ekselences
un Latvijas demokrātiskās republikas
valdības Mana valdība, sajuzdama vis-
sirsnīgāko draudzību pret latvju tautu- un
visdziļāki cienīdama viņas cēlās nacio-
nālas tieksmes, bija pirmā, kas atzina
Latvijas republikas suverenitāti.

Atmiņas par briesmīgajiem pārbaudī-
jumiem, kas bija kopīgi jāpārdzīvo latvju
tautai un Krievijas nācijām priekš savas at-
brīvošanas, un kuros tās ieguva uzvaru, pa-
Hdzes. par to esmu pārliecināts, ciešāki no-
stiprināt draudzības saites starp viņām, un
šīs saites netiks sarautas arī tagad, kad Lat-
vija un Krievija izvēlējušās dažādus
ceļus. _Mans pienākums un mana vis-
dedzīgākā vēlēšanās ir, ar mann darbu
Latvijā nostiprināt draudzīgo savienību,
kas pastāv starp abām valsiīrn un kas
novedīs pie šīm abām kaimiņu valstīm
nepieciešamās saimnieciskās tuvināšanās.
Esmu cieši pārliecināts, ka šo savu uzde-
vumu izpildot varu cerēt uz jūsu ekse-
lences un Latvijas republikas valdības
laipno pabalstu, un man ir tas gods jūs
lūgt pieņemt pilnvaras, ar kurām Krievijas
socialistikasfederatīvas padomju republikas
strādnieku un zemnieku centralkongresa
izpildu komiteja man dod tiesības
būt par viņas pilnvaroto priekšstāvi."

Uz tam prezidents atbildēja ar sekošu
runu:

Monsieur !e Reprēsentant
Plēnipotentiai're,

En recevant de vos mains Ies lettres
par lcsquelles le Gouvernement de la

Rēpublique Sociāliste Fedērative de*Soviets de Russie vous accrēdite cdqualitē' de son Reprēsentant Plenipo
tentiaire auprēs de moi et de notre
Gouvernement, j'ai Thonneur de vou«
saluer. et de vous souhaiter la bienvenue.

C'est avec la plus grande satisfaction
que j'ai pris connaissance de la dēter-
rnination dont vous vous laissere;
guider dans votre activitē, savoir, deresserrer de plus en plus les lieus
d'amitiē et de bon voisinage entre nos
deux pays respectifs et, par consequent
de suivre la mēme ligne politique quj ģ
dejā ētē ētablie par M. Hanetzki
votre ērninent prēdecesseur au poste
que vols venez d'assumer. Les inte-
rets cotnmuns qui existent entre n0s
deux pays voisins, de mēme que je
bon vouloir, dont nous somrues
pēnētrēs tous, de contribuer au mieux
de nos forces ā un rapprochement qUj
nous est dictē, ā nous tous, par ceite
communautē d'int^rēts politiqu.es et
ēconom;ques, sont la meilleure garan-
tie du succēs de votre mission paruii
nous, et ii va sāns dire que toute de'.
marche que vous entreprendrez en vue

d'arriver ā ce but, trouvera notre appnj
et notre concours.

(Tulkojums.)

«Pilnvarotais prieksstāvja kungs!
Saņemot no jūsu rokām pilnvaras, ar

kurām Krievijas sociālistiskās federatīvās
padomju republikas valdība jūs ieceļ
par savu pilnvaroto priekšstāvi pie ma-
nis un mūsu valdības, man ir gods jūs
apsveikt.

Jūtos ļoti iepriezināts, dabūdams zināt,
kāds mērķis noteiks jūsu darbību, t. i,
draudzības saišu un labu kaimiņu attie-
cību nostiprināšana starp abām mūsu
valstīm, tā tad jūsu ievērojamā priekš-
teča Haņecka kunga, kura vietā ļSs ta-
gad stājaties, politiskā virziena turpinā-
šana. Kopējās intereses, kas pastāv starp
abām mūsu kaimiņu valstīm, tāpat kā
visu mūsu laba griba, pēc iespējas vi-
siem spēkiem veicināt tuvināšanos, kūja
mums visiem raksa priekšā politisko nu
saimniecisko interešu kopība, ir labākā
garantija par jūsu misijas labiem panā-
kumiem pie mums, un pats no sevis
saprotams, ka viss, ko jūs darīsiet, lai šo .
mērķi sasn'eiitu, atradīs mūsu atbalsta
un palīdzīua."

. Arzernss-
Pārtikas cenu celšanās Krievijā.

Maskavā, 6. martā. „Pravda'
paredz, ka pārtikas cenas Krievijā stipri
celsies, jo Krievijas dzelzsceļi nākošos
mēnešos būs aizņemti ar sēklas labības
pārvešanu uz Pievolgas bada apgabaliem.

Maskavā, 4. martā. No šī gada
1. janvāra līdz 15. februārim pārtikas
cenas cēiušās Maskavā par 126%, Pēter-
pilī par 147%, Ccarkovā par 142% un
Kijevā par 125%.

Dzelzsceļu grūtības Krievijā.
Maskavā, 4. martā. Kurināmā rna-

teriala trūkuma dēj stāvoklis uz Krievijas
dzelzsceļiem kļūst katastrofisks. 21- feb-
ruārī aiz malkas trūkuma uz Nikolaja
dzelzsceļa atstāti ceļā 13 vilcieni Uz
Baltijas (bijušā Ventspils) dzelzsceļa ap-
tura maršruta vilcienus ar pārtiku no
ārzemēm un tukšo vagonu nosūtīšanu
Latvijai.

Rīga.
Vēlētāju ievērībai.

Kas vēlētājam darāms?
1) Vēlētājam jāizvēlas viens no I*

kandidātu sarakstiem, kuri tam Iīdz a
vēlēšanu kartīti pienesti mājās.

2) Vēlētājam ir tiesības nodot izvēle»
kandidātu sarakstu negrozīta veida. .

3} Ja kandidātu sarakstā, kuru vēlēta
izvēlējies, ir tādu kandidātu vardi, »»
tam nav vēlami, tad viņš tos var_ izs"
pot, pie kam vēlams, ka kandidāta »
murs paliek nestrīpots.

k4) Ja vēlētājs citos kandidātu_ sara»
stos atrod viņam vēlamu kandidātu vai
dus, tad viņš tos var ierakstīt tanīs ka

didātu saraksta iedalījumos, kuros viļ
ir strīpojis kandidātu vārdus, vai ari
nīs nodalījumos, kuros nav nodru»*
kandidātu vārdi. . „,

5) Pie katra listē jaunierakstīta k«

didāta vārda jāpieraksta tas ķandtja
numurs, kurš kandidātam ir_ listē, » 1

viņš ir uzstādīts par kandidātu.

Valdības darbība.
Latvijas delegācija Varšavā.

Vakarvakarā aizbrauca uz Varšavu Lat-
vijas delegācija Baltijas valstu konfe-
rencē, sastāvoša no ministru prezidenta
Meierovica, finansu ministra Ringolda
Kalniņa, ārlietu ministra kabineta šefa
Lazdiņa un Baltijas valstu nodaļas vadī-
tāja Baloža.



6) Katlam vēlētajam ir 90 balsis un
viņš var balsot tikai par 90 kandidātiem.
Tālab uz kandidātu saraksta nedrīkst būt
vairāk kā 90 kandidātu vardi.

7) Tie nodalījumi uz kandidātu listes,
kuros nav nodrukāti kandidātu vārdi, nāk
par labu listei, uz kuras tie atrodas. Ja
vēlētājs no kandidātu saraksta nostrīpo
kāda kandidāta vārdu un nodalījumā ne-
ieraksta cita kandidāta vārdu, tad noda-
lījums nāk par labu tai listei, uz kuras
aodalījurr.s atrodas.

8) Ja vēlētājs kādā nodalījumā ieraksta
kandidāta vardu no citas listes, tad no-
dalījumā nodrukātais vārds izstrīpojams.

9) Reiz ierakstītu kandidāta vārdu vē-
lētājs nedrīkst izstrīpot.

10) No jauna ierakstīt drīkst tikai tā-
dus personu vārdus, kuri uz vienas no
16 listēm ir uzstādīti kā kandidāti.

.11) Nav vēlams grozīt kandidātu
kārtību saraksta, t_. i. uz viena saraksta
nodrukāta kandidāta vārdu ierakstīt citā
nodalījumā uz ta paša saraksta. Ievēlē-
šanas kārtību nenoteiks kārtība, kādā
kandidāti uzstādīti kandidātu sarakstā,
bet gan balsu skaits, kurš būs nodots
par katru atsevišķo kandidātu.

12) Vēlētājs nedrīkst viena kandi-
dāta vārdu uz listes rakstīt vairāk kā
vienu reizi.

13) Vēlētājs nedrīkst kandidātu
sarakstu, sagrozīt, nedrīkst tam pielīmēt
citu kandidātu sarakstu daļas un nedrīkst
«z listes neko citu rakstīt, kā vienīgi
kandidātu vārdus un numurus un iz-
strīpot nevēlamo kandidātu vārdus. Sa-
grozīti un aplīmēti kandidātu saraksti,
kā ari kandidātu saraksti ar uzrakstiem,
piem. vēlētāju sarakstu u. c, būs nederīgi.

14) Sagatavotais kandidātu saraksts ir
salokāms, lai to ātri varētu ielikt ku-
vērā, kurš būs parasta vēstuļu kuvēra
lielumā.

15) Svētdien, 12. martā, vēlētājam jā
paņem sagatavotais kandidātu saraksts,
vēlēšanu kartiņa un pase un jāiet uz to
vēlēšanu komisiju, kuras adrese uzrak-
stīta uz vēlēšanu kartītes.

16) Pie ieejas vēlēšanu telpās vēlē
tājam jāuzrāda vēlēšanu kartīte un uz
pieprasījumu ari pase. Turpat vēlētājs
ari jāņem kuvēru, kurā tam jāieliek
mājās sagatavotais kandidātu saraksts.

17) Vēlēšanu telpās vēlētājam jānoiet
pie galda, uz kura atradīsies aizzieģelēta

kaste un vēlētāju saraksts. Kuvērs, kurā
ielikts kandidātu saraksts, nododams vē-
lēšanu komisijas pilnvarotai personai,
kurai kuvērs vēlētāja klātbūtnē jāiemet
kaste.

Rīgas pilsētas domnieku vēlēšanu
birojs.

Rīgas prefekta rīkojums Nr. 132
1922. g. 10. martā.

Masku ballēs pēdējā laikā notikuši
nelaimes gadījumi no nejaušas papira
masku aizdegšanās, kurās tērpušies ap-
meklētāji.

Lai novērstu šādu nelaimes gadījumu
atkārtošanos, aizliedzu turpmāk lietot
balles no papira izgatavotas maskas.

Rīgas prefekts Dambekalns.

Pašu mājās.

Uz 25-gadu darbību šodien at-
skatās astoņi mūsu (valsts) spiestuves
darbinieki: kopotāji Oskars Lukstiņš un
Kristaps Āboliņš, kā ari burtliči Varilijs
Elekris, Jānis Ķēniņš, Edvards Dravnieks,
Voldemārs Stekels, Viļums Krauze un
Kārlis Balodis. Novēlam Krietnajiem sava
aroda strādniekiem arī turpmāk izturību
un sekmīgu gaitu dzīva vārda izplatī-
šanas darbā.

Mafe^Ja
Nacionālais teatrs. Sestdien, 11.

marta, Sardu vēsturiskā traģēdija „Grafs
de Rizors*. Svētdien, 12. martā
pulksten 2 dienā Raiņa populārā traģe
dija „S pēlēju, dancoju". Pulksten
7 vakarā Moljēra komēdijas «Tartifs"
un „Skapena nedarbi". Zdtmata
.Mērnieku laiki Slātavā" pirmās
izrādes notiks trešdien, 15. un ceturtdien,
16. martā Biļetes jau dabūjamas.

Teātra birojs.

Tirdzniecība un
rūoniecība.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.

1922. g. 7. marti.
87. Argos. angļu tvaikonis, kapteinis Coppins,

no Ņuportas ar 2468 ton. ogļu.
88. Hansgude, norvēģu tvaikonis, kapteinis

Olsens, no Hauge«undas ar 1157 mucām siļķu.

Kursi.
Rīgas biržā, 1922. gadi 11. martā.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . . 50.—
Amerikas dolārs 252 75—258.75
Angļu mārciņa 1108- 1128
Francijas Jranka 22.75—23.25
Beļģijas franks 21.2i— 2L75
Šveices franks —
Zviedrijas krona 67.00- 68.00
Norvēģijas krona 45.75-46.75
Dānijas krona 5350—54. 50
Cechijas krona 424—4.34
Holandes guldenis 96.50—98.00
Vācijas marka 0.96—1.01
Somijas marka . „ 5.27—5.37
Igaunijas marka , '„ 0.70—0.75
Polijas marka . . _ 0.00—0.18
Padomes fbļ. . . —
10 rbļ zeita 1225.00

Valsts krāj- un kredītbanka
Silinski. K. Bērziņi

Telegramas
(l-atvijes teie-pnta aģentnrac ārzemja telegranutt.

Rīgā, 10. martā. Poļu preses birojs
kategoriski atsauc «Latvijas Vēstneša"
ziņojumu, itkā Viļņas seims būtu ap-
spriedis jautājumu par Latgales pievie-
nošanu Polijai.

Rēvelē, 9. martā. (ETA.) Šodien
atklāta Igaunijas parlamenta (riigikogu)
pavasara sesija.

Helziņforsā, 9. martā. Somijas
cietumi pārpildīti ar sātības likuma ne-
izpildītajiem. Parlamenta ekonomiskā
komiteja atzinuse, ka tuvāk jāizpētot sā-
tības likuma iespaids valstī.

Helziņforsā, 9. martā. Somu
prese siņo, ka Maskavā un Pēterpilī sa-
gaidot pretlielniecisku sacelšanos.

Helziņforsā, 9. martā. Somijā
atrodas ap 11 000 bēgļu no Karelijas.

Maskavā, 5. martā. Maskavas
„melnās biržas" kursi šodien ir sekosi:
1 angļu mārciņa — 6.500.000 p rbļ.,
1 dolārs — 1.500.000 p. rbļ., lfranks —
125.000p. rbļ., 1 zviedru krona — 365.000
p. rbļ., 1 vācu marka — 7.300 p. rbļ.,
1 somu marka — 25.000 p. rbļ., 1 zelta
desmitnieks — 7.200 000 p. rbļ.

Maskavā, 6. martā. Krievijas
patriarchs Ticbons Maskavas Kristus
baznīcā pasludinājis lāstu visiem Krie-
vijas .baznīcas apspiedējiem".

Maskavā, 4. martā. 1. martā pār-
tikas cenas Maskavā bija šādas: mār-
ciņa rupjas maizes — 53.000 rbļ., mār-
ciņa vērša gaļas — 125.000 rbļ., mārciņa
sviesta — 400.000 rbļ., mārciņa cukura —
200.000 rbļ., 10 olas — 200.000 rbļ.,
marciņ» kartupeļu — 10.000 rbļ., puds
rudzu miltu — 1 600 000 rbļ.

Maskavā, 6. martā. Drīzumā ap-
stiprinās padomju Krievijas kriminālli-
kumu krājumu.

Berlīnē, 9. martā. Minchenē iz-
cēlies plašs metālistu streiks, kurā pie-
dalās ap 18000 strādnieku.

E i 1 v e z ē, 10. martā. (Radio.) Zvie-
drijas parlaments atraidījis priekšlikumu
atzīt padomju valdibu.

Parizē, 10. martā. Reparaciju ko-
misija nolēmuse, ka uz Trianonas miera
līguma pamata Ungārijai jādod 3000
zirgu Dienvidslāvijai, 750 zirgu Grie-
ķijai, 6500 liellopu Itālijai un Dienvid-
slāvijai, 5000 aitu Dienvidslāvijai, 7000
cūku Itālijai. Viņu vērtību noteiks
vēlāk, pēc kam to ievedīs reparaciju no-
rēķinos. Vērši izslēgti no nododamo
lopu skaita, jo viņi nepieciešami Ungā-
rijas zemkopības vajadzībām. Speciālā
komisija, kura sūtīta uz Ungāriju pār-
liecināties par viņas maksātspējām, vēl
nav nodevuse ziņojumu reparaciju ko-
misijai.

Parizē, 10. martā. (Radio.) Padomju
valdības delegācijas vadītājs Romā Vo-
rovskis uzstājies ar paskaidrojumu, ka
padomju valdība neieradīsies uz Dženo-
vas konferenci, ja tikšot prasītas iepriek-
šējas garantijas.

Parizē, 10. martā. Padomju val-
dība, pēc „Temps" ziņām, uz Ļeņina
50. dzimšanas dienu gatavojoties iesākt
viņa kopoto rakstu izdošanu.

Londonā, 10. martā. (Reuters.)
Pēc „Times" ziņām Francijas, Itālijas un
Anglijas sūtni Varšavā paziņojuši poļu
valdībai, ka gadījumā, ja seims pieņemtu
kādu lēmumu par Viļņas apgabala anek-
tēšanu, tas atstāšot sabiedroto lielvalstis
ļoti nevēlamu iespaidu.

Londonā, 9. martā. (Reuters.) No
Indijas telegrafē, ka nolemts apcietināt
indiešu nacionālistu vadoni Gandhi.

Redāktacs: M. Arons.

No Liepājas ostas Izgājuši kuģi.
1922. g. 8. martā.

82. Ursula, vācu tvaikonis, kapteinis Bentete,
uz Stetini ar 3G0 ton. jauktu lādiņu

83. Hansgude, norvēģu tvaikonis, kapteinis
Olsens, uz Ventspili ar 1157 mucām siļķu.

Llecfijas <s»tfl 6. martā atradās 39kuģi, ienākuši
2 kuģi, 7. martā ostā atradās 41 kuģis .izgājuši 2,
S. martā ostā atradās 39 kuģi.

Paziņojums
par 1922. g. nodokli no bāljardiem, automobiļiem,
moloeikSetīem, velosipēdiem, motorlaivām, laivām

un jachtām Rīgā.
Pamatojoties uz noteikumiem par pilsētu ienākumiem, izdevumiem,

budžetiem un pārskatiem (p. p. 51., 52. un 70.—73.1, pilsētas dome š. g. 16. fe-
bruārī nolēmnse ņemt par 1922 gadu sekošu nodokli:

no automobi|iem, motocikletiem, motorlaivām,
laivām un jachtām:

par katru laivu 50 rbļ. gadā,. . zēģellaivu 150 , .
, , velosipēdu . -. 100 . .
? > vieglo automobili, motocikletu, motor-

laivu un motorjachtu 100 , , no katra zirga spēka
, , smago automobili vai motorlaivu

preču un pasažieru pārvadāšanai . . 50 rbļ. gadā, no katra zirga speķa

no biljardiem:
par katru biljardu, kūpi tura Rīgā peļņas no-

lūkos, jāmaksā 1000 rbļ. gadā.

Maksāšanas termiņi:
Nodoklis no automobiļiem, motocikletiem un velosipēdiem samaksājams

'līdz 15. aprīlim 1922. g,; nodoklis no laivām, motorlaivām un jachtām samak-
sājams līdz 30. lūnlļam 1922. g.; nodoklis no biljardiem samaksājams 2 termiņos:
puse līdz 31, maijam 1922. g. un otra puse līd< 31 oktobrim 1922. g.

Rīgas plītētas galva A. Andersons.
1 Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Dzelzsceļu virsvalde zs ^Vd!
k Ankuvonrī pār 500 ° ^]mm m m QalL
āUlinULbllU jnmta papes lentes piegādāšanu. 3

Konk īrentam jāiemaksā materiālu apgadibas kase 200,000 rbļ. drošības
naudas, kuru dzelzsceļu virsvalde aiztur līdz pasūtījuma galīgai izpildīšanai.

Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem griesties istabā 136, no pīkst. 12—2 dienā.

Ludzas apriņķa valsts
zemju inspektors

ar šo izsludina, ka 2. aprīli S. g. pulk-
sten 11 dienā, Ludzas apr. valsts zemju
inspekcijā, Ludzā, Kuļņevas ielā N» 12, tiks

izrentēts vairāksolīšanā
no 23 aprija 1922. g. uz vienu gada

Viļakas muižas aogju dārzi
Viļakas pagasta, platība 22 ha, ar

1400 augju kokiem.
Vairāksolīšana notiks, kā mutiski, tā

ari ar aizklātām vīstulēm. Aizklātas
vēstules, nomaksātas ar 40 rbļ. zīmog-
nodokli, iesniedzamas Līdzas apr. valsts
zemju inspektoram līdz 2. aprīlim i g.,
oulksten 11 dienā, ar uzrakstu .Uz Viļa-
kas dārza konkursu".

Personām, kuras grib piedalīties vai-
rāksolīšanā, jāiemaksā 10,000 rbļ. dro-
šības naudas.

Tuvākas ziņas var dabūt Ludzas apr.
valsts zemju inspekcijā, no pulksten
9—3 dienā.

Ludzas apr. valsts zemju
1 inspektors K. 5 m i d t s.

Darbvedis Zvaigzne.

Lauksaimn.ee departaments
^Aleksandra iela Nr. 184, departamenta remonta darbnica

14. martā 1922. g., pulksten 12 dienā pārdos

atklātos torsos
lietotu „Riclwrd Garreil" firmas 8 HP lokomobili.

i Lauksaimniecības departaments.

Mežu departaments
izrentē

Ugāles virsmežniecībā
sveķu tecināšanai 50 ha atsvtķošanai sagatavotu (apm. 6000 koku) priežu mežu.

Pieprasījumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .Uz sveķu tecināšanas konkursu
22. rnariā", samaksāti ar 40 rbļ. zīmoj>nodokli, iesniedzami mežu d-tam līdz
22. martām š. g.

Ar r< ntes līgumu un tuvākiem noteikumiem interesanti var iepazīties mežu
d-ta 111. hod. techniskā sekcijā, Todlebena bulv. Ns 6, dziv. 4, ist. 9.
1 Mežu departaments.

Kara saimniecības pār-
valdes darba bataljoni
Rīgā, Pērnavas ielā N? 19 (Cēsu kazar-
mās) , 21. martā 1922. g., pulksten 10.

liks pārdoti vairāMšacā
armijai nederīgi apmēram

15 ZIRGI.
Pie solīšanas tiks pielaisti vienīgi

zemkopji, koriem no pašvaldības ie-
stādēm būs apliecības par to, ka viņiem
ir zeme, priekš kuras apstrādāšanas
vajadzīgi zirgi.

Bataljona komandieris,
kapteinis (paraksts).

1 Darbvedis, kafā 1. ier. (para*sts).

Zases pagasta valde,
Jaunjelgavas apriņ<ī, izsludina par ne-
derīgu, kā no'audētu, līdz turpmākam
rīkojumam izdotu atvaļinājuma apliecība
no 3. īe'gavas kājnieku pulka, kareivim
Kazimiram Jāzepa d. Kožu IIņ, dzimi*
1901. gadā. 1 .Nfe 203

flBsailis ministrija!ii unliii pārvaldes Risas rajons
izsludina 20. martā 1922. gadā, pulksten 10 rīta

= KONKURSU =
ēku remontu un jaunbūvju darbiem RTgā,

Cēsu kazarmēs, Pērnavas ielā.
Tuvākas ziņas un noteikumus iz niedz, kā ari piedāvājumus, slēgtās ap-

loksnēs, ar nomaksātu 20 santīmu zīmognodokli un uzbakstu „Uz konkursu
20. martā 1922. %.", un 60,000 rbļ. drošības naudu, pieņem katru du nu no
pulksten 9 līdz 12 Teclīniskās nodaļas kanclejā, Citadele Nr 24. 1

TORGI. z —
Rūpniecības departaments

pārdos uz atklātiem torgiem 20.—22. martam š. g.,

:-:
^
STARS" fabrikas noliktavā, Peterpils šosejā Nr. 1/3 :-:

dažādas mantas: mecUanisKu fabriku an darbnīcu
piederumus, sKrūvstiķus, krāsnis un 1.1.

Torgu sākums pulksten 10 no rīta. Nosolītās mantas nojemamas taī pašā
dienā līdz pulksten 3 pēc pusdiena». 2

Iepriekšējā mantu apskatīšana 17 —18. martam i. g. no pīkst. 10—1 dienā.

Dzelzsceļuvirsvalde^fclH.rknnknronf i Pflr 58»000 K1& speciālas dzelzs unftuiinuiggfu 55fooo iiir.kaļamās dzelzspiegādāšana.
Kokurentam jāiemaksā materiālu arg'dī'as kasē '00,000 rbļ drošības

«audas, kuru dzelzsceļu virsvalde aztur līdz apsūlījuma galīgai izpildīšanai.

Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem un specifikācijas griesties istabā Jfc 136, no
j.ksten i2 līdz 2 dienā. 3



. Pamatojoties nz pagaidu noteikumiem
par pilsētas domnieku vēlēšanām § 30

Rīoas Iiis pilsētas tai
izsludina vispārējai zināšanai, ka 12 fe-
bruāri 1922. g., uz nākamiem 2 gadiem
Rīgas 3ūrmalas pilsēta ievēlēti

sekosi domnieki un uiņu
kandidāti:

:===: DOMNIEKI: ==
No kandidātu listes Nr. 1

1. Pēteris Belte.
2. Fricis Flugins.
3. Kārlis Bitte.
4. Jānis Tīšs.

No kandidātu listes Nr. 2
5. Aleksandrs Jansons.
6. Miķelis Sproģis.
7. Dāvids Grēviņš.

No kandidātu listes Nr. 3

8. Kristaps Stepermanis.
9. Voldemārs Legzdiņš»

10. Ernests Šmidts.
11. Jānis Grubenberģis.
12. Eduards Urpens.
13. Osvalds Elcers.
14. Arturs Platups.
15. Jānis Ramanis.
10. Rūdolfs Possels.

No kandidātu listes Nr. 4
17. Jānis Kajaks.
18. Jānis Pramolds.
19. Oskars Stanke.

No kandidātu listes Nr. 5

20. Jozefs Vērīgo.

No kandidātu listes Nr. 1: 1) Kriš-
jānis Ulmanis, 2) Ansis Zinģis, 3) An-
drejs Skuja, 4) Bruno Ekmanis, 5) Kārlis
Lejiņš, 6) Kārlis Lapiņš, 7) Juris Rado-
vics, 8) Jānis Šverins, 9) Pēteris Bin-
ders, 10) Pēteris Grīslis, 11) Fricis
Lilje, 12) Voldemārs Jansons, 13) Au-
gusts Bitte, 14) Gustavs Buje, 15) Jānis
Rudzīts, 16) Andiejs Legzdigš.

No kandidātu listes Nr. 2: 1) Kārlis
Ozoliņš, 2) Ādolfs Plecis, 6) Jānis Kante,
4) Alīde Eglīt, 5) Kārlis Veldre, 6) Mi-
ķelis Romis, 7) Krišus Vīnsteins, 8) Jānis
Kauķe - Dauge, 9) Roberts Emsiņš,
10) Jānis Treilībs, 11) Jānis Trencis,
12) Alireds Kronis, 13) Andrejs Vein-
bergs, 14) Kārlis Freibergs, 15) Jānis
Freibergs, 16) Gustavs Kraģis.

No kandidātu llstesNr. 3: 1) Vladi-
mirs R;mņevs, 2) Jēkabs Izaks, 3) Edu-
ards Cēders, 4) Jēkabs Bruveli», 5) Al-
ireds Jansons, 6) Jānis Jansons, 7) Miķe-
lis Dunkels, 8) Jānis Petkons, 9) Jānis
Sulcs, 10) Maksis Ulmans, 11) Jānis
Ekerts.

No kandidātu listes Nr. 4: 1) Jānis
Amols, 2) Krišjānis Ziemiņš, 3) Andrejs
Menģi.», 4) Ansis Drupals, 5) Otto
Muižnieks, 6) Augusts Ramiņš, 7) Jānis
Ssrautmanis, 8) Kariis Rozals, 9) Dāvids
Spēra, 10) Jānis Zands, 11) Jēkabs
Grauds, 12) Matīss Pukinskijs, 13) Jānis
Neilands, 14) Jēkabs Freibergs, 15) Aleks-
andrs Freibergs, 16) Fricis Brunavs,
17) Mārtiņš Gedrovics.

No kandidātu listes Nr. 5: 1) Jānis
Ozoliņ», 2) Vilhelms Elsbergs, 3) Mār-
tiņš Belte, 4) Kārlis Elsiņš, 5) Paulis
Anderson.*, 6) Kārlis Laurīts, 7) Jānis
Dubelts, 8) MiķeHs Podiņš, 9) Juris
Belogrudovs, 10) Jānis Lapiņš, 11) Jānis
Hermaņa d. Jansons, 12) Jānis Ernsta
dēls Jansons, »3) Kaspars Bērziņš,
14) Jānis Dreifelds, 15) Pēteris Plaudis,
16) Augusts Šliškevicc, 17) Vilis Feld-
manis, 18) Krišjānis Rodins.

Rīgas Jūrmalā, 7. martā 1922. g.
Rīgas Jūrmalas

pilsētas galva P. Belte.
Pilsētas sekretāra v. K. Ziemiņš.

?i— iii iii ?iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMf'ii

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. ust. 293., 301. un 309. p. p.
pamata uzaicina Karll Ērlichu, kura
dzīves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā, saņemt norakstus
no viņa sievas Annas Erlich iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem: laulības apliecības,
divām miršanas apliecībām un Tukuma
apriņķa priekšnieka apliecības un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
!iietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
'Ina klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, ajcina-
ļamu uz tiesas sēdi un visus pārējos
oapīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 1. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M fl 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 21. marta 1922. g min.
nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
4. augustā 1900. g., Melužos (Rīgas
Jūrmalā), mirušā 3āņa Jāņa dēla Legz-
dlņa testaments.

Rīgā, 7. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. Ve i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Riijas apgabali reģistr. nodaļa
nz civ. proc. lik. 1.460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nocaļas līrrumu 15. februārī
1922. gadā reģistrēta kooperatīva sabie-
drība z«n nosaukuma: Latvijas pien-
saimniecības un viņu ražojumu ko-
operatīvs.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O šs.

Hlgaa apgabali rtģistr. nodaļa
nz clv. proc. lik. 1460- p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
aisf'atšvās jsodaļaa Ķnunnu 18. janvārī
1922. g.. pār p£i<>ireti Rīgas fabrikantu
biedrības biedru pilna sapulce 12. marta
1922. g pieņemtie grozītie statūti §§ 8,
15. un 24.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rigā. Priekšsēd. v. E. Bitte.

Sekretārs (paraksts)^

Liepājas apgabali reģ. nodaļa
uz civ. pr. lik. 1460. p. pamata paziņo.
ka saskaņā ar tiesas lēmumu 30. janvārī
1922. g. kooperativu sabiedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā ir ievests
kooperatīvs zem nosaukuma: „Vācu
Baltijas skolotāju savienības Liepājas
nodaļas krā] un aizdevu kase", kuras
valde atrodas Liepājā.

Liepājā, 25. febr. 1922. g. Mš 14
Reģ. nod. pārzinis: A. K i r ši e 1 d s.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod.,
uz civ. proc. likuma 1460/7t. p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
16. februārī 1922. g., kooperativu sa-
biedrību un viņu savienību reģistra
1. daļā ir ievests kooperatīvs zem no-
saukuma : „Brlņķu piensaimniecības
sabiedrība", kūpas valde atrodas Liel-
Nīkracē, Briņķu pagastā.

Liepājā, 27. febr. 1922. g. J* 16.
Reģis'r. nod. pārzinis C i n c e 1s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Vecpiebalgas pag. tiesa
uzaicina mirušās Vecpiebalgas pagasta,
Bāliņu mājas īpašnieces Edes Brelkšs
mantiniekus pieteikt savas tiesības uz
nela ķes atstāto mantu pagasta tiesai līdz
4. aprHi S. g., kurā dienā pagasta tiesa
caurskatīs lietu un apstiprinās manti-
niekus mantošanas tiesībās.

Vecpiebalgā, 28. febr. 1922. g. *fe 6
Priekšsēdētājs P. Zirnis.

3 Darbvedis P. Tirzits.

Rīgas apgabaltiesas 3. iet. pristavs
15. marta 1922. g., pulksten 10 rītā,
Rīga, Popova iela N° 68, izpārdos
nel. _ Otto Tenisona kustama mantu,
sastāvošu no koka 14 riteņiem, priekš
striķu taisīšanas, novērtēto par 9027 r.

Otrā ūtrupe nolikta uz 22. martu
1922 8-. pulksten 10 rītā turpat.

Tiesu pristavs S. T. Terpilovskis.

MozauStaištieS\^t3ua
izd. uz.mērnieks G. Banevlca vārda.

Jelgavas apgabaltiesa
ar šo dara vispārībai zināmu, ka tiesas
kopsapulces š. g. 18. februāra sēdē
nolemts: izdot 3ānlm Heningam
apliecību, ka viņam piešķirta tiesība
1922. g. vest svešu lietas Jelgavas ap-
gabala tiesas miertiesu iestādēs.

Jelgavā, 7. martā 1922. g.
Jelgavas apgabaltiesas priekšsēd.

S a k e n s.
Kanclejas pārzinis C a u n e.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 20 februāri
1922. g. uz Sofijas Dackevlč, dzim,
Mackevič, lūgumu un pamatojoties-' az civ.
proc..Uk293., 301. un 309. p., uzaicina
atbildētāju Josifu Jackeviču, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šaī tiesā, saņemt norakstus
no viņa sievas Sofijas Jackevič iesūdzības
raksta, viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes, ja_ ieradīsies, bet
sava dzīves vietu Liepājā neuzdosaici-
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 24. febr. 1922. g. J* 280/22.
Priekšsēdēt. b. V. B i e n e n31 a m s.

Sekretāra, v. i. B Zumbērg.

Latvijas mmm Koopera tīvs

iiiiii
pirmdien, 27. martā i. g.,pukstkRīga, Rommnova iela X» 14, "

az ,*?
Rīgas kooper. darbin. slimo kases telst

Dienas kārtība: P*'
1. Sapulces prezidija vēlēšana .

2. Gada pārskats.
3. Revizijas komisijas ziņojums un ».,,

pārskata pieņemšana. ™ «
4. Budžets un darbības plāns par 1922
5. Padomes, valdes un revīzijas komis';?'

locekļu vēlēšana.
6. Dažādi jautājumi un priekšlikumi

Saskaņā ar statūtu § 13, balsst-eiioi
ir tikai tie biedri, kuri līdz sapulces dien'
ir nomaksājuši pilnu paiiu. V.1J*

Gitu iestāžu sfuct
Darba ministrija

izsludina 17. martā 1922. g., pulksten
10 rītā,

KONKURSU
uz remontdarbiem Latvijas

neredzīgo institūtā,
Strazdumuižā. Izvedami mēneša laikā
namdaru, mūrnieku un krāsotāju
darbi.

Uzņēmējiem, kufi vēlas konkursā pie-
dalīties

^
izsniedz darba ministrijā (Niko-

laja ielā 26, dz. 11), darba aprakstu un
noteikumus.

Ar 40 rbļ. zīmognodokli nomaksāti
piedāvājumi valsts valodā, iesniedzami
darba ministrijai slēgtās aploksnēs, ar
uzrakstu:

„nz remontdarbu konta"
līdz S. g. 17. martam, pulksten 10 rītā.
Konkursa diena uzņēmējiem jāstāda
priekšā 5000 rbļ drošibas naudas.

Pēc aplokšņu atvēršanas vai pielaist
ari mutisku mazāksolīšanu.

Sludinājums.
Uziicinu vīsus 2. robežsargu pulka,

agrāk 1. Robežsargu rajona bijušos kara
virus, iestādes un privātas personas,
kam bUttos kādas naudas

prasības pret pulku,
tādas iesniegt rak.-tiski vai mutiski
2. robežsargu pulka štābā — Valmierā,
Kaugur muiža, līdz 25. martam š. g.

Velaki _ jesniegtas prasības netiks
ņemtasvera un neizmaksātā nauda tiks
iemaksāta valsts kasē.

2. robežsargu pulka, sairnn. piiekšn.,
kara laika ier. R e g u t s.

3 Darbvedis, kara 1. ier. (paraksts\

Jaunjelgavas apri ņķa valsts
zemju inspekcija

iznomās vairāKscSīšanā u torsiem
31. manā 1922. g., pulksten 10 rītā,
Jēkabmiesta, Smilšu iela .Ns 11, inspek-

cijas kanclejā,

zvejas tiesības
visos ezeros un upēs, ietilpstošās Jaun-

jelgavas apriņķī.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar

uzrakstu .Uz torsiem 31 martā 1922.g.",
apliekami ar 40 santimu zīmognodokli
un iesniedzami līdz torgu atklāšanai,
inspekcija.
Valsts zemju inspektors B. R i c h t e r s.

Darbvedis J. Eglons.

Dažādi sludmāj,
Beļavas pagasta valdei db tiesai

vajadzīgs

darbvedis.
Vēlēšanas notiks 18. martā 1922. g.,

pulksten 12 dienā, vietējā pag namā.
Kandidāti -tes ļjek lūgti pieteikties ie-
sniedzot attiecīgus dokumentus.

Priekšsēdētājs R. Ķļavlnš.
Konkursa valde maksāt nespēj, parād

Sāna Vajenleka lietā, lūdz visus kredit
ierasties uz vispārēju sapulci 21 martāi. g., pulkst. 6 vakara, apgabaltiesastelpas, Aleksandra bulvārī.

Dienas kārtībā: tekošas darbības
ka ari sekošu jautājumu noskaidrošana-
1) par nekust. īpašumu un 2) par kon-kursa izbeigšanu un kredit. apmierinās.

Sapulce tiks atzīta par pilntiesīgu pie
katra ieradušos kredit. skaita. Sapulceslēmumi ir obligitoriski ari priekš neie-ta dusamies kreditoriem.

Priekufu pagastā,
Cēsu apriņķī, ar 5. g. 1. maiju tiks

atvērta

JtisnUi nodali''
dzimšanas, miršanas un laulību reģistrē-
šanai. Nodaļa atradīsies pagasta namā
un darbosies pirmdienās un ceturt-
dienās, pulksten 10—14.

Priekuļos, 6. martā 1922. g.

Rēzeknes kara saimnie-
cības noliktava

pārdos vairāksolīšanā
17. martā slg, pulksten 10 rītā, no-
liktavas telpas, pie Rēzeknes I. stacijas
dažādus lauksaimniecības rīkus, pro-
duktu saslaukas, tukSas mucas, kastes,
skalu kurvjus un citu nevajadzīgo taru.

Tuvākas ziņas sniedz noliktavas kanc-
leja, Vokzales jēlā Ns 43. ļ

Sabiedrība „RAŽOTĀ3S' pie Latvijas
rūpnieku un amatnieku savlen. sasauc

gaftklrtēlu pilnu sopnU
26 martā š g., pulkst. '/3 J 0 no riti,
Toiīlebena bulvāri Jsfe 2, dz. 20.

Dienas kārtība:
1. Sapulces darbinieku vēlēšsoas.
2. Gada pārskats.
3. Rev zijas konii«ij?s ziņojums.
4. Aktiva pārvērtēšana zelta frankos.
5. Nodaļu atvēršana.
6. Vēlēšanas. 1
7. Priekšlikumi, jautājhmi un ziņojumi

$®ciētē &ol0glofte
" (Dib. 1909. g.)

Wmlm@ĪM Hnrsi
Rīgā — Marijas Ielā Nr. 38.

Bornes pagasts valde izsludina pa
nederīgiem sek. nozaudētus dokumenti»
izdotus no šīs pag. valdes, uz Alel*
andra Vikentija dēla Clzevska vārdi,
1) Latv. pasi, izd. 6. jūlijā 1921. g.ze»
.Nš 641 un 2) 2 zirgu pase», izd. 14. mt$
1921. g., zem N» N!> 415 un 416.

Ceraukstes pag. valde izsludina pat
nedeiīgu no Lietavas Vasku pag. vaid»
izd. personas apliec, uz Jāņa Sigismundi
d. kondratovlca vārda, kura pieteikti
par nozaudētu . ļ

Nozaudēto~ kvttl uz 3. Veverbrant»
vārda, par iemaksātiem 300 rbļ. drošībl»
naudas, izd. no Uriekstes stac. priekšu
192t. g. decembrī, uzskat. ka nederigļ

VALSTS TIPOGRĀFIJA
dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija par būvkoku izsnieg-
šanu no valsts un komunalmežiei
uz 1920. g. 21. decembra likuma pamata-
Iesp., Valdības Vēstneša* 1921. g.32. num.

Maksā bez piesūtīšanas K> ibļ., ar pi*
sūtīšanu 11 rbl. ^^___,

Valsts tipogrāfijā
Rīgas pili, ist. N» 1, dabūjamas blank*
un gatavas grāmatas saskaņā ar 1921.J-
.Valdības Vēstneša" NsM» 66., 67. unr*

iespiestiem noteikumiem par

SrBmatuerJlbu un nortKr
nalanos ualdības IeslāS

*
__ jt,

MBti&nalstfa featrs.
Sestdien, 11. martā, pulksten 7 vāka*

„9ra/s de $tis:©ra j
Svētdien, 12. martā, pulksten 2 *»'

..^pēlčjiii, damc&ļ**
Pnlksten 7 vakarā: Moliēra lugas

1. „S«rtt/s".2. ..iffeMpent.a nctSssrm 4

1. flL IJ. IIIfl,
kuras statūti apstiprināti 7. decembri
1921. g., paziņo vispārīgai zināšanai ka

31. dec. 1921. g. noturēta .

sabiett iilsas silt
un ka ar finansu ministrijas raksi»
M» 1008, 18. februārī š. g. s-ankdoneS
sabiedrības darbības atklāšana . Akc.
sabiedrības valde atrodas Rīgā, Aspazijai
bulv. 10.

Vidzemes Iāeteiinižlū M. zerfi
JaipalMfllia" valde

pii Riji īsiiii ieiil
ka pilna bredru sapulce, 4. decetiiM
1918. g, pamatoj. uz statūtu 6S. pantu,
nolēma piemaksāt uz kairu paiju 189 t,
83 k. un ka šis papildu maksas, lai
izvairītos no sekām, kādas paredzēta
tanī pašā pantā, iemaksājamas viena
gada laikā, skaitot no šis dienas, bied»
ribas kasē, Rīgā, lielā Smilšu ielā M? 36.

Rīgā, 11. martā 1922. g.

:
.A...-..__

^ _^_»

^
lUt

,
SLUDINĀJUMS.

Pamatojoties uz patērētāju biedrība.
.Tautas savienība*, Liepājā, 1922g
8. februārī pilnas sapulces lēmuma un
statatu § 48, likvidācijas komisija pa-
ziņo, _ka ta stājusies pie augšminētās
patērētāja biedrības likvidācijas m,
ar šo uzaicina visas personas un iestā-
des, kurām būtu kādas prasības pret
patēiētāju biedrību, tādas pieteikt
līdz 15. maijam 1922. g.

Likvidācijas komisija

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 4523, uz Mildas Bērziņ
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nata par nederīgu.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 4916, uz Olsas M e i s t e r
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu.

Iespiesta tmu**.« ftDiii»r«t«!i.

Liepājas apgabali reģ. nodaļa
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
2. februārī 1922. g., biedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā ir ievesta-
biedrība zem nosaukuma: .Evaņģēliskā
atturības sabiedrība", kuras valde at-
rodas Liepāja.

Liepājā, 25. februārī 1922. g. J* 17
Reģistr. nod. pārz. A. K i r ši e 1d s.

Par sekretāra pal. J. Aldermans.

Vecumuižas pag. tiesa,
pamatojoties uz sava 23. februāra
1922. g. nolēmuma un 276. p. pagasta
tiesu ustavā, dara zināmu, ka Annas
Brāķer dēla, Andreja Brāķera, dz. 1908. g.
24. martā, adopcija no atraitnes Annas
Balod nolikta caurskatīšanai pie šīs tiesas
1922. g. 30. martā.

Ierunas pret mm. adopciju var pie-
nest tikai līdz min. termiņam.

Vēlāki pienesumi netiks ievēroti un
adopcija tiks apstiprināta.

Vecumuižā, 3. martā 1922. g. J*fe 90
Par priekšsēdētāju A. A t k a u ķ i s.

Darbvedis 5 m i d t s.

I M I i
Tf%ni%l Mežu tfepflrtDiTients .

i M iLj. pārdos 17. martfš g, plk.t. 12 diena ,
? ^||y V^b ^wB 1B Todlebena bulvāra Nr. 6

v@irākseEItiji@rn sek. materiālus:
Rīsā. Elevatora laukumā:

1) nezeimerētas plankas, apm. 35 stand. taksēta vērt. 5000 rbļ. par stand.

2) apšu kluči 1802 gab. satur apm. 6550 kub. p. , 15 , . kiid. p.

3) apšu mucu galdiņi, 92,563 gab. , 2 . , gao.

Rīgā. Eksport ostas laukumā:
1) melnalkšņa kluči, 29 gab., satur apm. 170 kub. p., taksēta vērt. 30rbļ. par kub. p.

2) ozola un oša malka, 1 tek. ass. . . i-'™ »

MUimaņa zāģķtavas laukumā, ĶlSezerā:

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

Emolip zāģētavas laukumā, Zaķu salā:
1) bērzu baļķi, 23 gab., satur apm. 230 kub. p., taksēta vērt. 15 rbļ. par kub. p.
2) elkšņu 6 . . , 60 , , . , 20 , , . .

Andr. Dombrovska ūdens dārzā, Vecmilgrāvl:

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

Plebalsas virsmežniecībā, Gaujas zāģētavas 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.

Gulbsnes virsmežniecībā, Tirzas zāģētavas laukumā:
1) priežu un egļu baļķi, apm. 31,000 kub. p.. taksēta vērt. 7 rbļ. par kub. p.

2) zāģētais materiāls, apm. 36 stand. , , 3000 , , stand.

Ventspili, Ventas laukumā:
1) priežu un egļu kluči, 27 gnb., satur apm. 203 kuj). p., taks. vērt. 20 r. par k. p.
2) , baļķi 833- , , . 16500 » , , , 20 , , , ,

Slotas viržmeinleclbā, 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. par kub. asi
2) baļķi, 30_o/0 egļu un 70% priedes, 2000 gab., satur apm. 30,000 kub. p.

taksēta vērt. 8 rbļ. par. kub. p.
Alūksnē uz Pededzes upes krasta:

1) papirmalka 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.
Llpnas virsmežniecībā:

1) pie Kuprovas stacijas apšu mucu galdiņi 36,529 gab., taks. vērtība 65,387 rbļ.
2) pie Žiguru . , , , 25,000 , . , 44,500 ,
3) Lipnas virsmežniecības meža apšu mucu galdiņi 16,000 gab., tak-

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

dzami slēgtās aploksnēs mežu depaitamentam līdz torgu dienai, pulteten 12 dienā
ar uzrakstu: „Uz torsiem 17. martā š. s"

Torgi notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos tiks pielaisti un piedāvā-
jumi atzīti no personām, kuras iemaksās torgu komisijai 10°/o no piedāvātās
sumas. Nosolītajiem iemaksāta surna jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sutflas
kura skaitīsies, kā drošības nauda par līguma galīgu un kārtīgu izpildīšanu. Ne-
nosolītājiem iemaksātā drošības nauda tiks izmaksāti atpakaļ. Pie līguma pa-
rakstīšanas pircējiem jāiemaksā 10°'o no pirkšanas surr.as, kā iemaksa par pirktiem
materiāliem, un atlikums pie materiālu pieņemšanas.

Materiāli tiks pārdoti par caursiera cenu, bez kāda brāķa, kā uz vietas
atrodas. Visi materiāli apskatāmi viņu atrašanās vietās. Pircējam materiāli jā-
pieņem viena mēneša laikā, .skaitot tio līguma apstiprināšanas dienas.

Tuvākas ziņas var dabūt mežu departamenta 111. nodaļā, Todlebena bul-
varā Nr. 6. 2 Mežu departaments.
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