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VI. Apdfošināšanas kapitāla
vākšana un glabāšana.

81. Apdrošināšanas prēmiju iemaksa
un piedzīšana par obligatoriski apdroši-
nātām ēkām, kā arī rēķinvedība par šiem
maksājumiem no pagasta valdes puses
notiek saskaņā ar 82. līdz 99. pantā mi-
nētiem nosacījumiem.

82. Pamatojoties uz apdrošināšanas
sarakstiem un ziņām par maksātāju pa-
rādiem obligatorisko apdrošināšanas prē-
miju iemaksai sastāda prēmiju maksātāju
zimes (pavēstes).

83. Prēmiju maksātāju zīmēs jāuz-
rāda :

1) obligatorisko apdrošinājumu premi-
jasjielums, kāds maksājams apdro-
šinātājam ;

2) kopējā apdrošināšanas prēmiju pa-
rāda suma;

3) tekošā gadā maksājamā parāda daļa,
ja parāda nomaksa sadalīta vairā-
kiem gadiem.

Maksātāju sarakstu sastādīšanas kārtību
noteic apriņķa padome.

84. Apdrošinājumu sarakstus un mak-
sātāju zīmes izsūta katru gadu pagasta
valdēm ne vēlāk, kā līdz 25. janvārim.
Pagasta valdes 7 dienu laikā, skaitot no
viņu saņemšanas, minētās zīmes izsūta
pēc maksātāju dzīves vietām un maksā
jumus iekasē.

85. Ja pēc apdrošinājumu sarakstu
izsūtīšanas apdrošināšanas prēmijas lie-
lumā notiktu kādas pārmaiņas, tās pie-
rēķina nākošam gadam.

86. Tuvākus nosacījumus:
1) par rēķinvedību un prēmiju iekasē-

tāju un pagasta valžu norēķināša-
nās kārtību par iekasētām prēmijām
un

2) par iekasēto prēmiju iemaksāšanu
valsts krāj- un kredītbankā, ap
stiprina apriņķa padome uz apriņķa
valdes priekšā stādījumu.

Rēķinvedība pagasta valdēs, attiecībā
uz apdrošināšanas prēmijām, jāved atse
višķi no pārējām nodevām. Varbūtējas
domstarpības izšķi f finansu ministrs.

87. Uzraudzību par apdrošināšanas
grāmatvedību pagasta valdēs apriņķa
padomes var uzdot apdrošināšanas
aģentiem.

88. Par apdrošināšanas prēmiju kār-
tīgu samaksu atbild ēku īpašnieki.

89. Apdrošināšanas prēmija līdz ar
tekoša gada parāda daļu nomaksājama
pilnā sumā noliktā termiņā. Ja termiņā
iemaksātā suma izrādītos par mazu ap-
drošināšanas un citu. apriņķa pašvaldības
nodokļu samaksai, no iemaksātās sumas
vispirms atvelk apdrošināšanas prēmiju
un tikai pēc tam atlikums ieskaitāms
pārējo nodokļu nomaksai.

Lielas apdrošināšanas maksājumu su-
mas apriņķu padomei ir tiesība sadalīt
divos termiņos ar nosacījumu, ka pirmā
no tiem iemaksājama vismaz puse no
visiem maksājumiem.

90. Pagasta valdes un apdrošināšanas
aģenti iekasētās prēmijas iemaksā valsts
krāj- un kredītbankā ar attiecīgiem
pavadrakstiem, uzrādot, no kāda pagasta
uu cik iemaksā.

91. Apdrošināšanas prēmiju iekasē-
šana notiek saskaņā ar noteikumiem par
nodokļu nomaksu.

Šie nosacījumi ņemami vēra ari ieka-
sējot nokavētās apdrošināšanas prēmijas.
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92. No piespiedu kārtā piedzītiem
nomaksājumiem vispirms atrēķināms ap-
drošināšanas prēmiju parāds vai iz-
trūkums.

93. Apdrošināšanas prēmijas no-
maksas pagarināšanu vai nepareizi skai-
tošos parāda atlaišanu izdara apriņķa
valde. Parādus, kurus nav cerība kād-
reiz iekasēt, atlaiž apriņķa padome.

94. Papildu apdrošinājumu maksā-
jumu lielumu nosaka noslēdzot apdroši-
nāšanu vai nu personas, kuras izdara
taksāciju vai apriņķa valdes pilnvarotā
persona vai pate apriņķa padome un
noteiktā kārtā par to paziņo apdroši-
nātājam.

95. 94. pantā minētos maksājumus,
kuri pienākas gada laikā apdrošinājuma
atjaunošanai, katru gadu ieved prēmiju
maksātāju īpašos sarakstes, uzrādot prē-
miju nomaksas laiku. Sarakstus nodod
amata personām, kurām uzlikts par pie-
nākumu iekasēt apdrošināšanas prēmiju.
Lai nebūtu jāsastāda speciāli saraksti,
apriņķa pašvaldībām ir tiesība maksā-
jumus par papildu apdrošināšanu uz-
ņemt obligatoriskos apdrošināšanas sa-
rakstos (83. p.).

96. Sumas par papildu apdrošināšanu
iemaksājamas valsfs krāj- un kredīt-
bankā pie sevišķiem pieteikumiem un
ierakstāmas atsevišķi no obligatorisko
apdrošinājumu maksājumiem. Šīs sumas
nevar norēķināt par labu kādiem citiem
maksājumiem.

97. _ Grāmatvedībā rēķini uu norēķi-
nāšanās par papildu apdrošiaāša;«V prē-
miju iekasētājiem jāved atsevišķi no
rēķiniem par obligatorisko apdrošināšanu,
saskaņā ar 86. panta nosacījumiem.

98. Par ierakušām apdrošināšanas
prēmijām pagasta valdes, 86. pantā pa-
redzētā kārtā ziņo apriņķa valdei.

99. 82.-98. p. p. nosacījumu piemē-
rošanai finansu ministrs izdod vispārēju
instrukciju pašvaldības iestādēm, pēc
vajadzības.

100. _ Prēmijas par labprātīgi apdroši-
nātam ekam, kuras iemaksā pagasta vai
apiiņķa valdēs, no pēdējām nekavējoties
iemaksājamas valsts krāj- un kredītbankā.

101. Iemaksātām apdrošināšanas prē-
mijām valsts krāj- un kreditbanka ved
īpašu rēķinu, šķirot maksājumus par
obligatorisko apdrošināšanu no maksā-
jumiem par labprātīgiem apdrošinājumiem.

102. Valsts krāj- un kreditbanka par
iemaksātām prēmijām katru mēnesi iesūta
apriņķa valdei īsu pārskatu.

103. Valsts krāj- un kreditbanka katra
gadu janvāra pirmā pasē iesniedz apriņķa
valdei pārskatu par ienākušām, izmak-
sātām un palikušām savstarpējām apdroši-
nāšanas sumām, nodalot maksājumus par
obligatoriskiem apdrošinājumiem no mak-
sājumiem par labprātīgiem apdrošinā-
jumiem, kā arī nošķirot ugunsgrēka gadī-
jumos izmaksātas atlīdzības no citiem
izdevumiem.

VII. Atlīdzības izmaksāšana
par nodegušām vai bojātām

ēkām.

104. Nodegušas vai no uguns bojātas
ēkas īpašniekam 3 dienu laikā par no-
tikušo jāziņo pagasta vai apriņķa valdei.

105. Pagasta vai apriņķa valdes pēc
paziņojuma saņemšanas 24 stundu laikā
dod rīkojumu par nodegušo ēku apska-
tīšanu.

106. Ja apdrošināta eka nodeguse pa
daļai, tad kā nodegušās, tā arī palikuša»
ēkas daļas taksē atsevišķi, ņemot vēri
noteikumus, kādi _ pāsjāv par ēku pie-
ņemšanu apdrošināšana.

107. Abos gadījumos sastādītam no-
vērtēšanas aktam jāpieliek apliecība no
pagasta valdes vai vietējās policijas,
uzrādot:

1) vai ēkas_ nodega no ugunsgrēka,
kas izcēlās cita īpašnieka ēkās, jeb

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 . — .
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Latvijas Satversmes Sapulces 1922. g.
10. marta kopsēdē pieņemtais

Likums
par ceļa Izdevumu atlīdzināšanu Iece-
ļamiem un pārceļamiem civiliestāžu
Ierēdņiem un viņu ģimeņu locekļiem.

1. Valsts ierēdnim iecelšanas «vai
pārcelšanas gadījumā, kurš saistīts ar
dzīves vietas maiņu, tiesība saņemt
brīvu pieteikumu mantu un personu
pārvadāšanai un naudas pabalstu citu
pārvietošanās izdevumu segšanai.

2. Brīvai mantu pārvadāšanai pa
dzelzsceļiem valsts ierēdnis saņem pie-
teikumu:
a) līdz V. kategorijai — 3.300 kilogramu;
b) VI. līdz XIV. kategorijai — 2.500 ki-

logramu ;
c) XV. lidz XX. kategorijai — 1.700 ki-

logramu.
3. Bezmaksas braukšanai pa dzelzs-

ceļiem ierēdnis saņem biļetes sev un
ģimenes tocelrļtea)!
a) līdz V. kategorijai — I klases vagonā;
b) VI. līdz XII. kategorijai — II. klases

vagonā;
c) Aili. iiaz aa. kategorijai — iii. klases

vagona.
Piezīme. Bezmaksas braukšanas

tiesība ir visiem tiem, kuri pie
ierēdņa dzīvo un atrodas viņa ap-
gādāšaaā

4. Mantu un personu pārvadāšana pa
zemes vai ūdens ceļiem apgabalos, kur
nav dzelzsceļa satiksmes, atlīdzināma
pēc tiešiem, ar attiecīgām kvītem un
citiem dokumentiem attaisnotiem izde-
vumiem, piemērojoties 2. panta no-
teikumiem.

5. Pārējo izdevumu segšanai ierēdnis
saņem iecelšanas vai pārcelšanas gadī-
jumos pabalstu viena mēneša atalgojuma
apmērā.

6. Ierēdnim, kuram ir ģimene, tiesība
pārvietošanās gadijumā saņemt avansu
viena mēneša atalgojuma apmērā.
Avanss atmaksājams nākošo triju mē-
nešu laikā, atvelkot no algas katru
mēnesi pa vienai trešdaļai no izsniegtā
avansa.

7. Ierēdņa nāves gadijumā neatmak-
sāto avansu valsts ņem uz sava rēķina.

8. Šinī likumā neparedzētos gadī-
jumos ceļa izdevumi un pabalsti iz-
sniedzami uz ministra kabineta sevišķa
lēmuma pamata.

9. Pilsētas, miesta vaj pagasta ro-
bežās nekādi ceļa izdevumi no valsts
netiek atlīdzināti.

10. Visus izdevumus sedz tas resors,
kurā" ierēdnis iecelts.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. I v a n o vs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latviias Satversmes Sapulces
1922. g 10. marta kopsēde
pieņemtais

Likums
par dienas maksu dienesta koman-

dējumos valsts robežās.
I. Valsts civilresoru darbinieki, kurus

amata darišanās komandē ārpus pasta-
igās darba vietas, saņem dienas maksas
5°/o apmērā no mēneša pamata algas,
Pie kam I.—IV. kategorijas pielīdzināmas

V. kategorijai, bet XVI.—XX. kategorijas —
XV. kategorijai,

2. Dienas nauda izmaksājama tanīs
gadījumos, ja komandēšanas vieta ir
tālāku par 30 kilometriem pa dzelzsceļu
vai ūdensceļiem, vai 15 kilometriem pa
semesceļiem, vai ari ja komandējuma
vieta nesasniedz minēto attālumu, bet
jāpaliek pa nakti ārpus pastāvīgās darba
vietas.

3. Dienas nauda izmaksājama par
komandējumu, kurš ilgst ne vairāk kā
14 dienas. Par ilgāku laiku izmaksa

var notikt vienīgi ar attiecīga ministra
atsevišķu piekrišanu.

4. Valsts civilresoru darbinieki, kuri
tiek komandēti uz ilgstošiem (sezonas)
darbiem, saistītiem ar pastāvīgu dzīves
vietas maiņu, saņem dienas naudu
1. pantā paredzētā lielumā, pirmo mēnesi
pilnā apmērā, bet par nākošiem mēne-
šiem — pusapmērā par visu komandē-
juma laiku.

Piezīme. Šinī pantā minētie ierēdņi
laikā no 1921. g. 24. janvāra līdz
1921. g 1. aprilim saņem komandē-
juma naudas par pirmo mēnesi 6°/o.

5. Komandējuma ilgums aprēķināms
par kalendāra dienām, līdzskaitot izbrauk-
šanas un pārbraukšanas dienas.

6. No tiešiem ceļa izdevumiem at-

līdzināmi: 1) faktiska maksa par dzelzs-
ceļa biļetēm ierēdņiem no I. līdz V. ka-
tegorijai — I. klasē, no VI. līdz XII. ka-
tegorijai — II. klasē un no XIII. līdz
XX. kategorijai — III. klasē; 2) par
braucieniem kuģos līdz X. kategorijai —
I. klasē un no XI. līdz XX. kategorijai
— II. klasē; 3) braucieniem pa zemes-
ceļu. Braukšanas izdevumi pa zemesceļu
attaisnojami ar kvītēm.

7. Izdevumi par bagāžu un ormani
atlīdzināmi, ja tie saistiti ar valstij pie-
derīgu mantu pārvadāšanu.

8. Komandējuma apliecības izsniedz
centrālā, vai attiecīgā vietējā priekšnie-
cība. Apliecībā uzrādāma komandējuma
vieta, iemesls un līdz kādam laikam ta
derīga. Izbraukšanas un atgriešanās
laiku apstiprina priekšniecība.

9. Visi agrāk izdotie noteikumi par
dienas maksu ar šo atcelti

J. Č a k s t e,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. I v a n o v s,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas
Satversmes Sapulce

Sede 15. martā.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 6 10.

Ienākušos likumprojektus nodod pēc
piekritības attiecīgām komisijām.

Dienas kārtībā turpinās debates par
agrārās reformas likuma 3.
daļu, kurās piedalās N a ķ e 1 s, zemko-
pības ministra biedrs R. L i n d i ņ š,
barons F i r k s s un A1 b e r i n g s.

Pasludina pārtraukumu, pēc kam pa-
gājušā sēdē no sociālās likumdošanas
komisijas izstājušos locekļus Paberzi,
Velkmi, Dr. Zelmu Cesniek-
Freidenfeld, Dārznieku un
Briedi ievēl atpakaļ, bet T. Rudzitis
no komisijas izstājas, hi noliktais skaits
nebūtu par lielu.

Iesniedz steidzamu p ieprasījumu
par to, ko darīt ar tiem 7,050 līdzšinē-
jiem kalpiem un rentniekiem, kuriem
pa nākošiem Jurģiem jāatstāj sadalītas
muižas, lai gan tiem ir inventārs, kur-
pretī starp tiem, kam zeme, esot arī
tādi, kam nav inventāra. Steidzamību
uu pieprasījumu pieņem vienbalsīgi.

Sēdi siēdz pulksten 10.15.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.
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vai ugunsgrēks izcēlies apdrošinātas
ēkās;

2) uguns izcelšanās iemeslu ;
3) ja uguns izcēlusēs apdrošinātā ēkā,

par kuru tiek pieprasīta atlīdzība,
vai tad nav iemesls domāt, ka uguns
pielikta no ēkas īpašnieka.

108. Ēkas īpašnieka paziņojums, akts
un apliecība ar pirmo atejošo pastu no-
sūtāmi apriņķa valdei. Uz nodegušās
ēkas īpašnieka vēlēšanos, augšminētos
dokumentus pirms viņu nosūtīšanas var
izsniegt viņam ieskaiīšanai.

109. Apriņķa valde iesūtītos doku-
mentus bez kavēšanās skata cauri un
taisa savu lēmumu.

110. Savu lēmumu apriņķa valde
paziņo cietušām caur pagasta valdēm un
rīkojas, lai attiecīga valsts krāj un kredīt-
bankas nodaļa izmaksā nodegušo ēku
ipašaiekam attiecīgo atlīdzības zumu.
Par notikušo paziņo kredita departa-
menta apdrošināšanas nodaļai.

Piezīme. Ja nodegusē ēka bijuse
ieķīlāta, tad apriņķa valde izmak
sājamo sumu atstāj krāj un kredīt-
bankā ķīlas turētāja prasījumu no-
drošināšanai.

111. 41. pantā minētā gadījumā
apriņķa valde atlīdzības izmaksu atliek
līdz lietas iztiesāšanai tiesā. *

112. Ja apdrošināšanas kapitāls ne-
pietiktu nodegušo ēku īpašnieku prasību
apmierināšanai, apriņķa valde vajadzīgo
urnu ar apriņķa padomes piekrišanu

aizņemas no saviem, citām vajadzībām
nolemtiem līdzekļiem. Ja ari šie kapi-
tāli izrādītos par nepietiekošiem, vai tos
?cbūtu iespējams aiztikt, ņemot vērā
viņu nepieciešamību nospraustiem mēr-
ķiem un pie tam apriņķa padomes sa-
saukšanas laiks nebūtu pienācis, apriņķa
valde griežas pie finansu ministra ar lū-
gumu dēļ īstermiņa aizņēmumā. Šādus
aizdevamus finansu ministrs atvēl, ja tie
nepārsniedz 10.000 zelta franku vienā
apriņķī. Augstākas sumas izsniegšanai
vajadzīgs ministru kabineta lēmums.
VIII. Apdrošināšanas iestāžu
atbildība un grāmatvedība.

113. Par apdrošināšanas prēmiju ienāk-
šanu un izlietošanu katrus 3 mēnešus, uz
valsts krāj- un kredītbankas paziņojuma
pārnāk (102.—103. p.p.) _ sastāda īsu pār-
skatu, bet featra gada sākumā sīku pār-
skatu par apdrošināšanasgaitu notecējušā
gadā un apdrošināšanas kapitālu stāvokli.
Kā 3 mēnešu, tā gada pārskati nodrukā-
jami finansu ministrijas orgānā.

114. Sūdzības par apriņķa pašvaldības
un pagastu valžu nepareizu rīcību apdro-
šināšanas lietas skata cauri un izšķir
apriņķa padome.

115. Sūdzības par apriņķa valdi apdro-
šināšanas lietās iesniedz un izšķir likumā
par apriņķa un apriņķa pašvaldībām pa-
redzēta kartība. Strīdu starp apriņķa valdi
un apdrošinātajiem par atlīdzības nepa-
reizu piešķiršanu izšķiļ- civilprocesā pare-
dzētā kārtā vai uz abpusēju vēlēšanos —
šķīrēju tiesa, saskaņā ar civilprocesa no-
teikumiem (1367.—1399. panti).

116. Vajadzības gadījumos finansu mi-
nistrijas kredīta departamentam ir tiesība
izdarīt apriņķa pašvaldības iestāžu apdro-
šināšanas lietu reviziju.

(Pamats: bij. Krievijas likumu krā-
juma 12. sējuma I. daļas 1.—132.
pant ipar apdrošināšanu, Tautas Pa-
domes 1919. gada 5. decembra lē-
mums par spēkā esošiem bij. Krie-
vijas likumiem (Lik. un Vaid. rīkoj.
krāj. 1919. g. 154.), un ministru ka-
bineta lēmums par obligatorisko ap-
drošināšanu).

Rīgā, 1922. g.
Kredīta departamenta direktors

A. K ā r k 1 i ņ š.
Apdrošināšanas nodaļas priekšnieks

V. Perlbachs.

Valdības iestāžu
-azinoiumi.

9 af

Rīkojums Nr. 12.

Rīgas ostas valde uzaicina visus, kuri
vēlas ostas rajonā nodarboties uz pasa-
žieru un velkoņu tvaikoņiem, kā tvai-
koņu vadītāji un mašīnisti, un jau reģi-
strējušies ostas valdē, ierasties lidzņemot
attiecīgus dokumentus, sestdien, š. g.
18. martā pulksten 37a pēc pusdienas,
Voldemāra jūrskolas telpās (ieeja pa
ostas valdes durvīm), kur notiks medi-
cīniska apskatīšana.

Priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis J Burga.

Paziņojums.
Ar šo pagodinos paziņot, ka no š. g.

13.marta Latvijas ģenerālkonsulāta adrese
Vācijā ir: B e r 1 i n W 62, B u r g-
g r a f e n s t r. te 13, Latvijas priekš
stāvības vajadzībām jauniegūtā namā.

Šv ed e,
Latvijas ģenerālkonsuls Vācijā.

Sakarā ar sekvestra atcelšanu
uzaicinu apakšējā saraksta minētos pil-
soņus vai viņu likumīgi apstiprinātos
mantiniekus vai viņu pilnvarniekus iera-
sties sešu mēnešu laikā pēc šī izziņo-
juma iespieduma ,,Valdības Vēstnesī",
manā kanclejā Rīgā, Baznicas ielā te 10/12
no pulksten 9 līdz 3 saņemt atpakaļ no
sekvestra atsvabinātos īpašumus.

Gustsvs Birkentals, Rīgā, Kalnciema
ielā Jsfe 147.

Jānis un Milda Landsmaņi, Mīigrāvī,
Krasta ielā >fe 8.

Erichs un Ferdinands Meijeri, Rīgā,
Aleksandra ielā te 97, dz. 3.

Miķelis Spanovs, Rīgā, Talsu ielā te 10.
Jānis Brinks, Mellužos, Jēkaba ielā

te 1.
Nikolajs Rozentals, Rīgā, Bruņinieku

iela te 7.
Alberts PSrgens, Rīgā, Raudzenes ielā

J* 7.
Jānis Ansbergs, Rīgā, Suvorova ielā

te 3, dz. 5 un Ķeizarmežā.
Hermans fon Bachs, Rīgā, Tvaika ielā

te 102/104.
Heiurichs fon Strvks, Rīga, Baldones

un Vīlipa ielu stūri te 2, Ķīpu salā,
Enkuru un Zvejnieku ielu stūrī.

Aleksandrs Lasmans, Rīgā, Ļerrnon-
tova ielā te 7, dz. 4.

Aleksandrs Augsbergs, Rīgā, Reformatu
ielā te 8, Vecpilsētas ielā te 9 un Lapu
ielā.

Aleksandrs Iljins, Rīgā, Elizabetes ielā
te 33, dz. 8.

Emilis Foss, Majoros, Teātra ielā I*32.
Rīgā, 1922. g. 13. martā. Ma 322.

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

Paskaidrojums.

Valtspapīru spiestuves ekspertīzei ie-
sūta valsts kases zīmes mazos gabalos
saplēstas, no žurkām sīkos gabaliņos
sagraustas un ari apdegušas un sadegu-
šas. Iesūtītāji paši mēģina no atlikušiem
gabaliņiem vai sadegušā papīra atliekām
sastādīt bijušo kases zīmi, uzlīmēdami
šādas atliekas uz papīra, lai pierādītu,
ka tik un tikdaudz zīmes bijušas un ka
no atlikušām daļām iznāk noteikumos
paredzētais, apmaiņai pietiekošais zīmes
apmērs. Šādi salītnējumi stipri apgrūtina
ekspertīzes darbību, jo viņi ne«ad nav
ar vajadzīgo rūpību sastādīti, nedod ie-
spēju konstatēt, vai saplosītās zīmes if
bijušas īstas vai viltotas un bieži pat
padara ekspertīzi pilnīgi neiespējamu.
Pašu cietušo interesēs ir, šādas bojātas
un saplosītas zīmes nodot valsts kasei
tādā veidā, kā viņas ir, bez kaut kādiem
salāpīšanas mēģinājumiem, un sevišķi
vārīgi jāapietas ar sadegušo zīmju atlie-
kām. Tās nedrīkst saburzīt vai uzlīmēt.
Visu šo sastādīšanas darbu izdara eksper-
tīze pate tādā veidā, kā tas viņai vaja-
dzīgs.

Rīgā, 1922. g. 14. martā, te 2338.
Valstspapiru spiestuves

pārvaldnieks R. Z a r r i ņ š.

iecelšanas.
Rezolūcija N° 57.

ieceļu iekšējās apsardzības pārvaldes II. šķiras
darbvedi Pēteri Maz vagai i par tās pašas pār-
valdes L šķiras darbvedi, skaitot no š.g. 6. marta,

Rīgā, 1S22. g. 10 martā.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta direktors j.Ieva.»
Rezolūcija I* 58.

Ieceļu Andreju Tauriņu par iekšējās apsardzī-
bas pārvaldes I. šķiras darbvedi, skaitot no Š. g.
6. marta.

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

Administratīvā departamenta direktors J. Ie v a.
*

Rezolūcija J* 1081.
1922. g. 15. marta

Apstiprina Ventspils vācu vidus un pamatskolas
direktora Herbertu Vide man i par Ventspils
pilsētas un apriņķa vācu pamatskolu inspektora
vietas izpildītāju uz brīva līguma pamata, skaitot
no 1922. g. 15. maita

Izglītības ministrs A. Dauge.
Vāca izglītības pārvaldes priekšnieks

K.Kelters.

Rezolūcija J* K)82.

*922 j. 15. martā.
Apstiprinu valsts Jelg-avas vācu vidusskolas

skolotāju KārliKristonu par Jelgavas pilsētas
un apriņķa vācu pamatskolu inspektora vietas
izpildītāju, skaitot no 1922. g. 15. marta.

Izglītības ministrs A. Dauge.
Vāca izglītības pārvades priekšnieks

K.Kellers.

Prese

Polijas prese par Baltijas konferenci.
Visas avizes nerāda uz Baltijas valstu

interešu kopību.
„Kurjer Poranny" raksta: Valstis,

kurātri ir robežas ar Krieviju, ir speciāli
uzaicinātas izteikties sakarā ar atjauno-
šanas projektu, kuru sagatavo Rietum-
eiropā. Politiskus problemus, kuri stāv
sakarā ar šo atjaunošanu, Baltijas valstis
jau izšķīrušas līguma ceļā, kas no-
slēgti un parakstīti ar Maskavas valdību,
Apgādāt šo līgumu starptautisku apstip-
rinājumu — ir visu Baltijas valstu, kā
ari Krievijas interesēs.

Iekšzeme

Lielais pagasts.
Kultūras biedrība sarīko 19. martā,

pulksten 2 diena Zādzenes skolā priekš-
lasījumu par lopkopību un pārraudzības
biedrībām. Runas apriņķa valdes lop-
kopības instruktors J. V it o I i ņ š.

Latvija uti citas valstis
Vicekonsuls Milānā Riekstiņš

ziņo, ka Itālijas karaliskā jachta ,Tri-
naria", uz_ kuras būs sarīkota itāliešu
peldoša rūpniecības izstāde,
viesosies Rīgā, _ š. g. augusta sākumā.
Izstādes sarīkotāji interesējas visvairāk
par Latvijas tirgu un savā programā
sniegs ziņas par Latviju. Kuģis uztu-
rēsies Rīga 3 dienas. Izstādē piedalās
līdz 300 firmas no dažādām rūpniecības
nozarēm. Tuvākas ziņas izsniedz Itā-
lijas diplomātiska priekšstāvība, kon-
suli un tirdzniecības aģenti Latvijā.

Jaunas valstis

Polija
Baltijas konference.

Pirmdien ministrs Skirmunts deva
banketu Baltijas valst* ministriem par
godu. Skirmunts un Holsti turēja runas
un pacēla tostus republiku prezidentiem
par godu, kuri ir reprezentēti konferencē
Otrdien sāksies sēdes politiskajās un
ekonomiskajās komisijās.

(Poļu preses birojs)

Ārzemes

Somijas politika.
Helziņforsā, 14. martā. Somijas

nacionalliberalu partijas Helziņforsā sa-
rīkotā vakarā ministru prezidents Vennola
uzstājās ar plašu referātu par Somijas
iekšējās un ārējās politikas jautājumiem.
Ministru prezidents uzsvēra, ka Somijai
jābūt demokrātiskai republikai un jāat-
met imperiālistiskās tieksmes. Somu
interesēs neesot iejaukties Krievijas
iekšējā kārtībā, jo krievu tautai pašai
jāizšķirot savs liktenis, bet tāpat Somija
nepielaidīšot, ka Krievija uzspiestu soma
tautai nevēlamu valsts iekārtu. Somijai
jāslēdzot draudzība ar Baltijas valstīm,
lai nodrošinātos pret varbūtējiem uzbra-
kūmiem no Krievijas. Savienībai jābūt
defensivai un miermīlīgai. Ministru pre-
zidents izteicās, ka speršot stingrus_ soļus
pret komunisma izplāt sanu Somija.

Sapulcē piedalījās daudz publikas ,
kura ļoti silti uzņēma ministru piezidenta
paskaidrojumus. LTA.

Dženovas konference un Amerika.

Eilvezē, 14. martā. (Radio.) „DaiJ
Telegraph* ziņo no Vašiņionas, ka pa-
zīstamais amerikāņu finansists Vanderlips
piedalīšoties Dženovas konferencē_ p
neoficiāls savienoto valstu priekšstāvis.
Vanderlips šodien, 14. martā, izbrauc u*
Eiropu . un nedēļas beigās ieradīsi»
Londona.

Vācu prese uzskata Vanderlipu P<
ļoti noderīgu personu Amerikas reprezen-
Iešanai Dženovā un aizrāda, ka Vander-
lips ierosinājis domas par starp tautiska'
Eiropas bankas dibināšanu ar amerikāņi
naudu; šī banka tad ar zelta valūta
emisiju atjaunotu Eiropas kredita »»
naudas saimniecību. Ka Savienotas va-
stis suta baņķieri Vanderlipu un nevi
kādu sūtni vai diplomātu, to vācu pr*J
uzskata par jaunu mājienu, cik noraso
Vašiņtonas valdība izturoties pret L»
nova iespējamiem politiskiem manevrie

LTA

Cīņas Dienvidafrikā.
Johannesbargā, 13. marta (R*

ters.) Valdības karaspēks sekmīgi v

zas uz priekšu. Benoni rajona Pu
sies vairāki tūkstoši revolucionāru.*^^Brakpana. Revolucionāru nodaļām. tf
ras apcietinājušās Fordsburga, »ļj
pieprasījums līdz otrdienai, pulksten

Ziņas

par mājlopu sērgām Latvijā 1921. gadā.

(5. turpinājums un beigas )
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Veteriaarvaldes priekšnieks, veterinārārsts J. Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.
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atstāt savas pozīcijas, pretējā gadījumā
notiks bombardēšana.

Pretorijā, 14. martā. (Reuters.)
Oficiāli ziņo, ka valdības karaspēks no-
beidzis savu sistemātisko apiešanas ku-
stību : revolucionāri no visām
pusēm ielenkti.

J o h a_n n e s b u r g ā, 14. martā. (Reu-
ters.) Sakuses Fordsburgas bombardē-
šana, jo revolucionāri nav izpildījuši ul-
?timativo prasību atstāt apcietinātās po-
zicījas.

Johannesburgā, 15. marta (Reu-
ters.) Pēc 75 minušu ilgas apšaudīša-
nas revolucionāri Fordsburga padevušies

Johannesburgā, 14.martā. (Reu-
ters.) Par cīņām pie Fordsburgas laik-
raksti ziņo, ka valdības karaspēks ap-
šaudījis revolucionarupozicijas ar viesuļ-
uguni. Johannesburgā ieved ļoti daudz
gūstekņu; pa lielākai daļai tie priecājas
par to, ka asiņainā cīņa tagad garam.

LTA.

Māksla

Nacionālais teatrs. Zeltmata .Mēr-
nieku 1a i k i S1 ā t a v ā" pirmizrāde
bija galīgi izpārdota. Šovakar lugas
otrā izrāde. Piektdien, 17. martā iecie-
nītās Moljera komēdijas .Tartifs" un
„Skapena nedarbi".

Teātra birojs.

Nacionālā teātrī vakar pirmo reiz
gāja par skatuvi «Mērnieku laiki
Slātava", laikmeta luga 5 cēlienos
{7 ainās), ko pēc brāļu M. un R. Kau-
dzīšu romāna dramatizējis Z e 11 -
m a tis.

Romānus pārvērst par uzvedamiera un
€ jo ši e m skatuves gabaliem ir grūts
uzdevums, sevišķi tādu lielu romānu ar
tik dažādu darbību, kādi ir «Mērnieku
laiki". Pārstrādājot lielus romānus par
?drāmas vai operas libreto, mēdz ņemt
tikai kādu romāna daļu, vai lielāko epi-
zodi un to tad izstrādāt, piemērot un
iekārtot skatuves vajadzībām. Zeltmatis
«praudis par savu uzdevumu, ieliet visu
romāna galveno saturu savā dramatizē"
jumā. Jāatzīst, ka viņam šaī darbā bi-
juse laimīga roka: viņš to veicis ar labu
prasu un tādēļ arī ar labiem panāku-
miem : visi .Mērnieku laiku" galvenie
notikumi norisinās sakarīgā gaitā, no-
slēgdamies ar® dziji dramatisku beigu
skatu.

Savā darbā Zeltmatis rīkojies pilnīgi
brīvi un patstāvīgi, nevien pārstatīdams
tornana skatus citādā kārtībā, tā vairāk
kopodams, koncentrēdams darbību un
celdams iespaidu, bet arī personas sa-
kausējis, tā Šrekhubera lomu pievieno-
dams Kasparam, ar to dodams tam vai-
rāk varonības. Kaspars tad ari nenozūd
vis tik drīzi, bet dzīvo un darbojas gan-
drīz līdz pašām drāmas beigām.

Jau teicām, ka Zeltmatis savu dajbu
veicis labi; bet iespaids būtu vēl lielāks,

ja darbība ritētu dzīvāki. Dažos garākajos
skatos jsinajumi būtu vietā. Dramatizē-
juma ta ka ta nekad nav iespējams atdot
visus romāna jaukumus un sīkumus.
Nav arī tas vajadzīgs, jo drāmā galvenais
»r — d a r b ī b a : jo ātrāka, straujāka,
vairāk aizraujoša ta, jo labāk. Labi piemēri
šaī ziņa ir divi .Annas Kareņinas" dra-
matizējumi _— viens_ franču, otrs krievu.
Kamērpirmejoparstrādājušifranču skatuves
meistari, rīkodamies daudz vietās pavisam
brīvi, nebaidīdamies atsacīties no visa
ta, kas drāmas darbībai varētu būt par
kavēkli, kaut tas citādi arī diezcik jauks,
tamer krievu dramatizētājus redzam rūpigi
un bailīgi turamies pie lielā rakstnieka
oriģināla; bet kāds katra dramatizējuma
iznākums? Pirmais atstāj stipru, palie-
kamu iespaidu, bet otram — tāda trūkst.

Zeltmatis rīkojies tāpat brīvi ar Kau-
dzīšu .Mērnieku laikiem", kā franču
dramatizētāji ar Tolstoja romānu. Tālab
arī panākums teicams; tomēr, kā jau
minēts, daži īsinajumi pie inscenēšanas
būtu vēl izdarāmi. Tad .Mērnieku
laiki Slātavā" piederēs pie mūsu
visstiprākiem un visvairāk ejošiem ska-
tuves gabaliem.

Tādus noteiktus tipus, kādi Kaudzīšu
romāna darbojas, nav viegla lieta labi
tēlot, sevišķi jaunākiem aktieriem, kuri
tautas senāko dzīvi ar viņas īpatnējiem
cilvēkiem pazīst tikai no dzirdējuma, vai
ari no literatūras. Nav arī tādēļ brī-
nums, ka vakarējā izrāde ar saviem
tipiem nepārsteidza, nesajūsmināja. Ne-
bija neviena tāda, kuru ieraudzījis, va-
rētu ar pilnu sirdi izsaukties: .Ak tu,
rau, esi tas pats vecais mīļais paziņa,
kuru tik labi pazīstam jau gadu
desmitus!" Laba bija bez šaubām
Liena (Mirdza Šm i t c h e n), tas
taisnība, — īsts krietnas, godīgas, sirsnī-
gas un noteiktas laucinieku jaunavas
tēls, bet l.ienā pašā par sevi maz kas
tipisks, kā jau jaunākās paaudzes priekš-
stāvē, tas pats apmēram sakāms arī par
Jāņa Ģermāņa Kasparu. Kā labā
kie no slavenajiem .Mērnieku laiku"
tīpiem atzītami: Jānis Osis kā Bi-
sars, Teodors Podnieks kā Ķen-
cis, Augusts Gulbis kā Oliņš,
Ernests Feldmanis kā Drekber-
ģis un z*namā mērā arī Rodrigo
Kalniņš kā Švauksts. Mūsu dižmei-
stari sētu cilvēku tēlošanā— Teodors
Valdšmidts un Lizete Iesmi ņ-
Michelsona kundze tēloja vecos
Gaitīņus un, var teikt, veica savu uzde-
vumu labi, bet viņi jau pēc savas ārējās
struktūras nav piemēroti Teņa un Ilzes
lomām. Teicama bija Berta Rūm-
n i e k Annužas lomā. Jāņa Lejiņa
Prātniekā neredzējām to viltīgo, apdomī-
go, nosvērto, mierīgo blēdi, kas gudri
pārvalda un izmanto visu savu apkārtni
viņa Prātnieks bija pārāk kustīgs, Ioka-
nīgs, svaidīgs un skraidīgs, — nekas no
pagasta lielmaņa iedomības. — Oļinietes
loma bija nodota Ellai Jakobson.

Šķiet, ka šī loma piederētos Skaidrītes
kundzei.

Sevišķu atzīmēšanu pelna Mirdzas
Šm i t c h e n izmisuma un ārprātības
skats beigu cēlienā.

Izpārdotais nams uzņēma .Mērnieku
laikus Siātavā* ar sajūsmu. Dramatizē-
tājam Zeltmatim pasniedza bagātas puķu
balvas. —.1—

Rīgas apgabaltiesas 3. civiln.,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 31. janvāri
tekiausija D o n a s zemes bankas lū-
gumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas
*z .Jaun-Pavar J* 11" mājām, piedero-
šām Jānim Stangaiņam, nolēma:!) at-
tīt par iznīcinātu obligāciju par 4,800 r.
apstiprinātu 1912. g. 26. janvārī zem
J* 78, uz nekustama īpašuma Cēsu
«pr.. Cesvaines pilsmuižas zemnieku
,Jaun-Pavar J* 11" mājām zem zemes
grāmatu reģ. Ni 1999, izdotu no
Jāņa Andreja dēla Stangaiņa par

labu Donas zemes bankai; 2) izdot
-Donas zemes bankas aizgādņiem

^
šī lē-

fluma norakstu iesniegšanai Cesu-Val-
tas zemes grāmatu nodaļai dēļ hipotēku
dzēšanas zemes grāmatās: 3) šo lē-

mumu publicēt civ. proc. lik. 2086. p.
iārtībā.

Rīgā, 3. februāri 1922. g. J* 834
Priekšsēd. v. D. C i m m e r ma n s.

Sekretārs A. Kalve.

Tird2n.ecība un
rūpniecība.

Kursi.
Rīgas biržā, 1922. gadā 16. martā.

Zelta franks (0.29032 gi.) ... 50 —
Amerikas dolārs 249 50—255.50
Angļu mārciņa 1092—1112
Francijas franka 22.50—2 .00
Beļģijas franks .........20.75—21.25
Šveices franks —
Zviedrijas krosa .......65.50—66.50
Norvēģijas krona . 44 50—45.50
Dānijas krona 53 25—54.25
Čechijas krona ........i 453—4.63
Holandes galdema ..'? 95.00—96.50
Vācijas marka . 0.90-6.95
Somijas marka 5.46—5.56
Igaunijas marka 0.70—0.75
Polijas marka 0.00—G.67
Padomes rbļ —
10 rbļ. zelta . 1250.00

Valsts krij- un kreditbanka
J. Friedmanls, K. Bērziņi

Ventspils ostā Ienākusi kuģi.
1922. g. no 9. līdz 12. martam.

95. Helga, dāņu tvaikonis, kapteinis Pidielsons,
no Londonas ar miltiem.

96. Ans Gude, norvēģu tvaikonis, kapteinis
Olsens, no Bergenas ar siļķēm.

97. Orderberg, vācu tvaikonis, kapteinis Loren-
cens, no Stetines ar sāli.

98. Gustav Silling, dāņu tvaikonis, kapteinis
G. Olsens, no Bordenksas ar rudziem.

99. Arcos, angļu tvaikonis, kapteinis Klappins,
no Liepājas ar oglēm.

100. Cotennof, vācu tvaikonis, kapteinis Bāthke,
no Hamburgas ai gabalu precēm.

101. Sappenier, holandiešu tvaikonis, kapteinis
Audmans, no Roterdamas ar rudziem.

102. Dagbjflrg, norvēģu tvaikonis, kapteinis
Longisens, no Stetines ar siļķēm.

103. Marathon, vācu tvaikonis, kapteinis Bernholcs,
no Hamburgas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
1«22. g. no 9. līdz 12. martam.

74. Bolsta, vācu tvaikonis, _ kapteinis Mtillers,
uz Antverpeni ar plankām.

75. Saritšev, igauņu tvaikonis, kapteinis Romms
uz savu staciju tukšā.

76. Egil, zviedru tvaikonis, kapteinis Hamerstons,
uz Stokholmu tukšā.

77. Skandia, zviedru tvaikonis, kapteinis Perboms,
uz Hango ar_ balastu.

78. Tillv Russ, vācu tvaikonis, kapteinis SrOders,
uz Hamburgu _ tukšā.

79. Nordernij, vācu tvaikonis, kapteinis Spār-
mans, uz Hamburgu tukšā.

80. Herbert Siemers, vācu tvaikonis, kapteinis
KUlsens, uz Mēmeli tukšā.

81. Sigulda, latviešu tvaikonis, kapteinis ļBērs,
uz Genti ar liniem.

Ventspils ostfi 8. martā atradās 31 kuģis,
ienākuši 4. kopa 35 kuģi, izgājuši 6, 16. marta
ostā atradās 29 kuģi, ienākuši 5, kopā 34 kuģi,
izgājuši 2, 12. martā ostā atradās 32 kuģi.

Teiegramas
(Laiviņas telegrāfa aģentūrai irzemja teiegsant:»* »

Rēvelē, 15. martā. (ETA.) .Tal-
lina Teataja" raksta, sakara ar Amerikas
atteikšanos piedalīties Dženovas kon-
ferencē, ka Igaunijas interese
pret Dženovas konferenci tādēļ nav
kļuvuse mazāka, bet gan palielinājusēs,
jo atstājot jautājumu par Vācijas stāvokļa
uzlabošanu pie malas, konference vairāk
apskatīs Krievijas problēmu, un tādā kār-
ta_ drīzāk noskaidrosies Baltijas valstu
nākotne.

Helziņforsā, 15. martā. Ap-
laupīta Somijas sūtniecība Maskavā.
Somu valdība iesnieguse padomju val-
dībai protesta notu.

Eilvezē, 15. martā. (Radio.) Jaunā
Grieķijas ministru _ kabineta sastādīšana,
pec neizdevīga mēģinājuma ar Stratosu,
atkal uzticēta līdzšinējām ministru prezi-
dentam Gunarisam.

Eilvezē, 15. martā. (Radio.) Laik-
raksta „Hutnanitē" franču komunists
Frossars apgalvo, ka viņa partijas biedris
Kašēns Berlinē būdams, no kāda lielinieku
valdības priekšstāvja saņēmis uzdevumu
griesties pie franču valdības par labu
sakaru ievadīšanai ar Maskavu. Kašēns
šo priekšlikumu ar kādu starpnieku
tiešam ari nodevis Poankarē.

Vācu prese sakarā ar šo ziņu atgādina,
ka franču valdība līdz šim kategoriski
nolieguse jeb kādas sarunas ar lielinie-
kiem, kurām būtu kaut arī vismazākā
mērā oficiāls raksturs.

Literatūra

Resumē mensuel des travau» de la
Sociēte des Nations.

(Mēnešpārskats par tautu savienibas
darbību.) J* 2. 1922. g.

Saturs: I. Vispārīgs pārskats. II. Pa-
stāvīgās starptautiskās tiesas priekšsēde
III. Atbruņošanās jauktās pagaidu komi-
sijas trešā sesija. IV. Savienības organi-
zācija: 1) statūtu papildinājumi; 2) lī-
gumu reģistrācija. V. Techniskās orga-
uizacijas: 1) higiēnas pagaidu ārgani-
zacija: a) sanitārais stāvoklis Austrum-
eiropā 1922. g. janvārī; b) starptautiskā
konference cīņā pret lipīgām slimībām
2) Satiksmes un trancita iekārta. Pases.
Gracas konferences rezultāti. VI. Ad-
ministratīvi jautājumi: 1) Sara. 2) Dan-
ciga. 3) Minoritātes: a) ruteņu iedzīvo-
tāji Karpatu dienvidos, b) vācu minori-
tātes Polijā. VII. Politiskie jautājumi
1) Augššlezija. 2) Izmeklēšanas komi-
sija Albānijā. 3) Poļu-leišu nesaskaņas.
VILI. Sociāli un humanitāri jautājumi:
1) Cechoslovaķija un palīdzība Krievijai.
2) Opija tirdzniecība. IX. Dažādi jau-
tājumi: 1) bibliogrāfija, 2) savienibas iz-
devumi: statistikas mēneša biļetens,
3) nākošo sapulču saraksts.

Redaktors: M. Ārons.

Liepājas apgabaltiesa
16. febr. 1922. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu un pamato-
joties uz 18 marta 1920. g. lik. un civ.
proc. lik. 2081.—2086. p. p.n o 1 e m a :

1) parādu par 3400 rbļ. pec obligāci-
jas, izd. uz Donas zemes bankas vārda
un 7. oktobrī 1913. g. nostiprinātas
uz Pēterim Jāņa d.Salmiņam piederošas
nekustamas mantas Ventspils apriņķī,
Sarkanmuižas pagasta .Luse,N?32" māju
zem hip. N°3925,— atzīt par pilnīgi samak-
sātu līdz ar visām procentem;

2) atvēlēt Donas zemesbankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu nodaļa
minētā parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām;

3) par to, ka parāds atzīts par sa-
maksātu izsludināt,Vaid.Vēst." Nš890'/21

Liepājā, 25. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja b. V. Bīnenštams.

Par sekretāru B. Zumberg.

Liepājas apgabala tiesa,
16. februārī 1922. g., uz Donas zemes
bankas aizgad. lūgumu un pamatoj. uz
18. marta 1920. g. likuma un civ. proc.
lik. 2081—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 5700 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes -bankas
vārda un 4. martā 1911. g. nostiprinātas
uz Jānim Jura d. Fernestam piederošas
nekustamas mantas Kuldīgas apriņķī,
un pagastā .Jaunzem M? 25" māju
zem hipotēkas Ns 3386, — atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentem;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām;

3) par to.ka parāds atzīts par samaksātu,
izsludināt .VaMības Vēstnesi".

Liepājā, 25. febr. 1922. g. J* 759-/21.
Priekšsēdētāja b. V. B i n e n št a ms.

p. sekretāru B. Zumberg.

Rīgas apriņķa 3. iecirkņa
miertiesnesis,

pamatojoties uz 59., 846. 847. un 848.
p. p. krim. proc. likuma un savu lē-
mumu no 13. februāra 1922. g., meklē
zādzībā apvainoto Ulu Pavlovskl. apm.
38 gadus vecs, tumšu seju, latviski ne-
runā. Agrāk dzīvojis Lielā pagastā.

Piē kam visas iestādes un personas,
kurām meklējamā lija Pavlovska taga-
dējā dzīves vieta ir zināma, t^ek lūgtas
to apcietināt un nosūtīt miertiesneša
rīcībā uz Ogres miestu.

Ogres miestā. 14. februārī 1922. g.
Miertiesnesis (paraksts').

Meitenes muitas ue-šaļa
uz muitas likumu 1141. panta pamata
(Vaid.Vēsta. 1921. g. 24. janvārī J* 18)
izsludina:

Igaunijas pilsoņa Fēliksa fon Bor-
maņa kontrabandas lietā Nš 77, muitas
nodaļa 14. februārī š. g nelēma:
1) ievesto šokolsdi aplikt ar 378 rbļ.
muitas nodokļi un 252 rbļ. soda naudas;
2) pēc nodokļu un soda naudas, kā ari
izdevumu par aktu un sludinājumu sa-
maksas, šokolādi atdod Bormanim at-
pakaļ, saskaņā ar muitas lik«mu 1021.
un 1138. pantiem; 3) par pārejām aiz-
turētām pie Bormaņa mantām, kā: revol-
veriem, rapīrām u. c, lietu nodot tiesas
izspriešauai.

Šo lēmumu, attiecībā uz šokolādi,
var pārsūdzēt muitas likumu 1141. panta
kārtībā, uz finansu ministra vārda, ie-
sniedzot pārsūdzību caur Meitenes mui-
tas nodaļu triju nedēju laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī". Pie pārsūdzības jāpieliek
zīmognodoklis 40 zelta santimu apmēra.

Par ieroču un citu preču konfiscēšana
Bormanis var iesniegt savus paskaidro-
jumus Jelgavas apgabaltiesas, Jelgavas
apriņķa izmeklēšanas tiesnesim, saskaņa
ar muitas likumu 1147. pantu.

Meitenē, 9. martā 1922. g. N? 822
Muitas nodaļas priekšnieks

L ie1ra e ž s.
Darbvedis Zāmūlis.

Samaksas zīmju
grāmatiņas

pec .Valdības Vēstneša" N» 187., no
22. augusta š. g. publicēto rīkojumu

par traktieru, kafejnicu, kondi-
toreju un viesnicu apgrozījuma

nodokli
dabūjami Valsis tlpografBS, paī J* 2

par 9 rbļ. grāmatiņa.

Līto sprinta 3. iiiirkļa iertifisaesii
pamatodamies uz 1239. p. civ. lik.
X. sējuma un 1401. p. civ. pr. lik.
caur šo paziņo, ka pec 1914. g. 16. marta
mirušā Kazimira Antona d- Kanepeia
atklājies mantojums, pie Slobodu sādžas,
Baltinovas pagastā, Ludzas apriņķī, un uz-
aicina visus, kara būtu uz šo mantojumu,
jeb sakarā ar viņu kādas tiesības ka:
mantiniekiem., legat., fideikom., kredito-
riem ua t. t., pieteikt _ savas tiesības
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstn.", miertiesneša kamera
Kārsavas miestā, Telegrāfa ielā Ns 28.

Nepieteikuši savas tiesības noteiktā
laikā, tiks ieskatīti kā šīs tiesības zau-
dējušas.

Miertiesnesis J. R o z e n ta 1s.

Koku muitas
pārvaldnieks ar šo dara zināmu, ka
30 martA i. «., tiks

itklita vairāksolīšanā
pārdoti Koku muižas valsts saimn.
Valmieras apr., 4 zlrsJ un dažādi lauk-
saimniecības rīki un piederumi.

Koku muižas pārvaldnieks
1 Bešvecnters.

Liepājas apgabaltiesa,
16. februārī 1922. g. uz Donas zemes
bankas aizgādņu lūgumu, uz 18. marta
1920. g. likumu un civ. proc.
lik. 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 1000 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes bankas
vārda un 25. sep. 1912. g. nostiprinātas
uz Emaram Fiiča A. Rebok piedeiošas
nekustamas mantas Ventspils apriņķī,
Sarkanmuižas pagasta, zemes gabalu
.Zaķu-Būda" zem hipotēkas N° 5287,—
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visam
procentem;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām;

3) par to, ka parāds atzīts par sa-
maksāta, izsludināt .Vaid. Vēstnesī" .

Liepājā, 25. febr. 1922. g. M 752*,21.
Priekšsēdētāja b. V. B ienenštams.

p.ačkretaru B. Zumberg

Liepājas apgabaltiesa,
16. februārī 1922 g. uz Donas zemes
bankas aizg. lug., pamatoj. uz l8. marta
1920. g. likumu un civ. proc. lik. 2081 —
2086. p.p. nolēma:

1) parādu par 3300 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Donas zemes bankas
vārda un 21. sept. 1907. g. nostiprinātas
uz Žanim Ernesta dēlam Zichmanim
piederos. nekustamas _ mantas Kuldīgas
apr, Kursišu pagasta .Vigant J* 106"
māju zem tup. Ns 3447, —? atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visam pro-
centem;

2) atvēlēt Donas zemes bankas aiz-
gādņiem pieprasīt zemes grāmatu no-
daļā minētā parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām;

3) par to, ka parāds atzīts par samak-
sātu, izsludināt .Valdības Vēstnesī".

Liepājā. 25. februāri 1922. g. J*76U/21.
Priekšsēdei b. V. Bīnenštams.

p. sekretāru B. Zumberg.

^igas apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 192i g. 14. februārī
izklausīja Donas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas uz .Sutce" mājām, piederošam Jānim
Kārļa dēlam Eglīt, nolēma: 1) at-
*"* par iznīcinātu obligāciju par 5^000 r.
apsti prinātu 1913. g. 23. marta zem
** 248, uz nekustama īpašuma Rīgas
apr., Jaunās muižas zemn. zemes .Sutce*
»ajara zem zemes grāmatu reģistra
«"* 2925, izdotu no JāņaAlfrēda Kārļa d.
Eglīta par labu Donas zemes bankai;
*) šo lēmumu publicēt civ. proc. lik.
2086. p. kārtībā; 3) izdot Donas zemes
bankas aizgādņiem šī lēmuma norakstu
'«sniegšanai Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļai dēļ hipotēkas dzēšanas
aeraes grāmatā.

Rīgā, 16. februāri 1922. g. L Ne 969
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretāra A. Kalve.



noteikumi
par sludinājumu un afišu

nodokli Rīga.
Pamatojoties uz noteikumiem
par pilsētu ienākumiem, izdevu-
miem, budžetiem un pārskatiem
1922. g. 30. janvāra domes

sēde pieņemtie.
§ 1. Rīgas pilsētai par labu jāmaksā:

a) sludinājumu nodoklis un b) afišu
nodoklis.

§ 2 a) Sludinājumu nodoklis jāmaksā
no sludinājumiem Higā izdotos laikrakstos,
žurnālos, kalendāros un citos drukas
darbos 5°/o lie>umā no sludinājuma fak-
tiskās (netto) cenas.

No sludinājumu nodokļa atsvabināti:
1) valsts un komunālo iestāžu slu-

dinājumi,
2) darba meklētāju sludinājumi un
3) plakāti, afišas un sludinājumi,

kufi attiecas uz pilsētas domes
un parlamenta (saeimas) vēlē-
šanan^

Nodoklis jāmaksā ari no valdības iz-
devumos ievietotiem privātiem sludinā-
jumiem.

b) Afišu nodoklis jāmaksā no Rīgā
drukātām afišām, plakātiem, izrīkojumu
progtamām un reklāmu lapiņām 10°ļo
lielumā no pasūtījuma cenas, neskatoties
uz to, vai tos izplata Rīgā vai ārpus
Rīgas.

§ 3. Laikrakstu vai žurnālu izdevējiem
un drukatavu īpašniekiem jāsamaksā
sludinājumu un afišu nodoklis pilsētas
valdes nodokļu nodaļā par katru pa-
?ājušu mēnesi līdz nākošā mēneša

5. dienai, it-sniedzot pie tam norēķinus
par ieņemtām nodokļa sumām. Attiecībā
uz periodiskiem uzdevumiem, kuri iznāk
retāk kā 6 reizes mēnesī, izdevēji var
vienoties ar nodokļu nodaļu ari par
citiem nodokļa noiēķinu un maksāšanas
termiņiem. Drukatavas īpašniekiem jā-
iesniedz pilsētas nodokļu nodaļai kā pe-
riodiskā laikraksta vai izdevuma pirmais
numurs, tā ari vienreizēja drukas darba
viens eksemplārs, ja tajos ievietoti vai
paredzēti ievietot ar nodokļiem aplie-
kami sludinājumi.

§ 4. Laikrakstu un Žurnālu izdevējiem un
drukatavu īpašniekiem uzliek par pienā-
kumu savās grāmatās iekārtot sludinā
jumu un afišu kontus tā, ka caur to tiek
garantēta nodokļu kontroles iespējamība.
Nepilnīgas grāmatvedības gadījumos
pilsētas valdei tiesība prasīt sevišķu
grāmatu vešanu, kura nodrošinātu afišu
un sludinājumu nodokļa pareizas kon-
troles iespējamību. Drukatavu īpašniekiem
tiek uzdots uzdrukāt uz afišām, plakātiem,
programām un reklāmu lapiņām tekošu
numuru, drukatavas nosaukumu un tās
atrašanās vietu.

§ 5. Par sludinājumu un afišu nodokļa
pareizu samaksu ir atbildīgs laikraksta
izdevējs vai drukatavas īpašnieks.

§ 6. Uz nodokļu nodaļas ierēdņu pie-
prasījumu drukatavas īpašniekiem un
laikrakstu izdevējiem jādod visi vajadzīgie
paskaidrojumi, jāuzrāda attiecīgas kvitēs,
grāmatas un e>ti nepieciešamie doku-
menti, attiecībā uz sludinājumu un afišu
nodokļiem, kā ari jāatļauj ieeja drukatavas
vai laikrakstu ekspedīcijas telpās kon-
troles nolūkā.

§ 7. Ja nodokli nesamaksā domes
noteiktā laikā, tas piedzenams divkārtīgos
apmēros.

§ 8. Šo noteikumu neizpildītājl so-
dāmi ar naudas sodu līdz 300 rbļ., bet
par apzinīgu nepareizu ziņu sniegšanu
sodāmi ar ņaud s sodu līdz 1000 rbļ.
Sodu uzliek attiecīgas tiesu tiestādes, pie
kam šīs sodu naudas nāk pilsētai pat
labu.

§ 9. Ar šo noteikumu publicēšanu
skaitās atcelti .Valdības Vēstnesī Ne 82,
— 1921. gada publicētie noteikumi par
sludinājumu un afišu nodokli i

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Tiesu sludinājumi

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē, 1922. g. 21. februāri
izklausīja Pēterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas zemes grāmatās uz .Rutce Ne 33"
mājām, piederošām Jānim Mūrniekam,
nolēma: 1) atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 3,700 r. apstiprinātu 1912. g.
7. martā zem jsfe 171, uz nekustama īpa-
šuma Valmieras apr., Lielstraupes mui-
žas zemnieku zemes .Rutce Ne 33"
mājām, zem zemes grāmatu reģ.
Ne 4868, izdotu no Jāņa Pētera
dēla Mūrnieka par labu Peterpils-
Tulas zemes bankai; 2) dot lūdzējai
tiesību prasīt parada dzēšanu Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļas zemes
grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt civ.
ties. lik. 2086. p. kārtībā.

Rīgā, 27. februāri 1922. g. N» 926.
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.
i Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 2. marta lēmumu,
meklē uz sodu tik. 51., 533 un 540.p.p.
pamata apsūdz, pie Petrograd.is piede-
rīgo Nikolaju Grigorija d. Kozlrevu
(Beržanski), 37 g. vecu, kura pazīmes
tiesai nav zināmas.

Visam iestādēm un personām, kurām
ir zināms, kur atrodas minētais Kozirevs
(Beržanskis) un viņa manta — jāpaziņo
par to Rīgas apgabaltiesai.

Rīgā, 9. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja biedra v. J. Balodis.

Sekretārs Jurģis.

Valmieras apr. valsts iemin Limbažu raj.Pārz.
5 april? i. g, pulkst. 10 no rīta, savā
kanclejā iznomās

vairāksolīšanā
uz laiku no 23. aprija 1922. g. līd:
23. aprilim 1923. g. Rosbeķu pagasta
.Pautiņ" kroga tirgotavas telpas.

Solitājiem jāiemaksā drošības nauda
50°/8 ņo vairaksolīš. iesākšanas sumas.

Tuvākas ziņa- rajona kanclejā

TieSe nocfoKIo deparfamenfa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ka 22. martā 1922. g„ pulkst. 2 drenā
Rīga, Stabuielā Ne 59, dz. 5, tiks pār-
dota vairāksolīšanā Leopolda Kurc-
mana kustamā manta, novērtēta par13.500 rbļ. un sastāvoša no dažādāmistabas lietam, deļ viņa 1920. g procpeļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 15. martā 1922. g.
Piedzinējs M. Bušs.

Relo1gas apnika uliis-zemji pāriīnis
Lih-' ?r 1922'?' P^'"ritā-Saldu. Upesmuižas ielā Ne 24, 2. rajonakanclejā, '

== izflos vairāksoIKaiiā=zvejas tiesības:
Cieceres Saldus, Brocēnu un Ilzes ezeroska w Ventas upē, Skrundas muižasrobežas, valsti) piekrītošas zvejas tiesības.Saldu, 10. martā 1922. g. x° 203

Kuldīgas apr. 2. rajona , valsts-
zemju pārzinis 011e.

Ipsariz. Dlfl. būvju m ēka pārvalds
izsludina

KONKURSU
š. g, 22. maita pīkst. 10 no rīta uz

500 PUDU petrolejas piesāelaiiB Higā.
Piedāvājumi, nomaksāti ar 20 santimu

zīmognodokli, iesniedzami slēgtās aplck-
; snes līdz ar paraugiem E B. p-des 2.
'nod., Nikokjā ielā Ne23, dz. 4, līdz
: š. g. 22. martam, pīkst. 10 rītā.

Turpat dod paskaidrojumus par pie-
! gādāšanas noteikumiem. 1

tesuicabi vainas '.kpofittntta

ļsf mmm K "b & S * ""*"toažaai sluchnaj*
VALSTS TIPOGRĀFIJA

dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija par burtotai Izsnieg-
šanu no valsts un komunalmezierfi
uz 1920. g. 21. decembra likuma pamati-

lesp.,Valdības Vēstneša" 1921.g. 32, nu»
Maksā bez piesūtīšanas 10 rbļ., ar p^

sūtīšanu 11 rbļ ^_____ -

Sludinājums.
Pamatojoties uz Latvijā spēkā «ni.

Krievijas lik. krāj. II. sēj., 2. d tird
ustava 782. p. kalpot, arteļa . Ekspresi hhvalde Rīga, Suvorova ielā Ns 3Q ar .izsludina, ka 28, martā S. g„ ' Pulk^10 no rīta Riga, Sarkanajas_ nolikt.j^ļSliela Maskavas iela, tiks pārdotas ^

vairafisogsiaBiii
apakša min. pilsoņu dažādas kustama
mantas, kuras nodotas arteļa glabāšaf
un par kuru glabāšanu nav samaksu',
par laiku, ilgāku par sešiem mēnešiem

Seko ša s k v ī t es:
Ne 25,30.maijāl913.g.uzK. Vēvera »
Ne 59, 15.okt. 1913.. . K. Adlera *
.Ns 70, 4.janv. 1914., . E. Leitlanda "
Ne 72, 3. febr. 1914.. . Andersona '
Ne 86, 1. apr. 1914.. . G. Fokrodt '
Nsl02, l.maiļ. 1914.g.uzDr.Orlova ?
NsI08, 4. , '(914. . , Šarbera
Nsl09, 5. . 1914.. .K.Koļesova '
jsTs123,14. . 1914. . . R. Sera
Ne 137,17. , 1914. . . U.BlumeruV
Ns 142, 20. . 1914. , . U.Sta nkevič '
Nsl69, 5.jun. 1914. , . J. Buša
Ne 184,20.julījā 1914. . , Šacilla
Ne187,21. , 1914. . . E Ļ-tvinova *
Ne 190, 21. . 1914. . . L. Gerchena '
Ne198, 20. . 1914. . , Sacillo
Nē 205, 23. . 1914. ., Petrog.bir art *
N°208,26. . 1914. . . Fr.Rozameieta'
NŠ214, 23- . 1914. . . F. S. Glflck
Ne217, 25. . 1914. , . G. Kūn
N»220,24. . 1914. , . Krasina
Ne231,14. aug. 1914. , . M. Latockij
Ns238, ll.sept. 1914. . . A. Sulc
Ns242,25. . 1914. , .kp.Romanovskif
Ns249, ll.okt. 1914. . . O. Erman
N?262,29.nov. 1914. . „ Z. Zaks
NŠ264, 6.dec. 1914. . „ M. Popov
NŠ268,12, , 1914. . . A. Rabinovič '
NŠ267,12. . 1914. .. H.Rabinovič ;
Ne274, 31. . 1914. . , kvitēs uzrād . '
Ne286,20. febr. 1915. . . G Bogdanovič,
Ne287,28. . 1915. . , M.Zachovič
Ne292,14.mart. 1915. . . H. v. Franken [
N»304,20.apr. 1915. . . H. Zake
NŠ308.21. , 1915. , . Protasovič
Ne314,27. . 1915. . , St. Gaudenis ,
JS6318, 29. . 1915. . . M. Abrasovič ,
Ne319.29. . 1915. . - V. Leikln

N&330, 2.maij.l9!5. , . L.Zitšer
Nsš33, 4. . 1915. . . M. Blilinson ,
Ne 337, 8. . 1915. . . Grintal
Ne344,14. . 1915.. . M. Nikolskij ,.
Ne345,14. , 1915. . . A. Savič
NŠ353,18. . 1915. . . M. Lcvi
Ne363,21. . 1915. . , G. Jālsobson ,
Ne364,23. . 1915. . . Mečņikovskij ,
Ne369,28. . 1915. . . M. B!umberg. t
Nš37I,28. „ 1915. . . F.Tur
Ne374, 29. . 1915. . . čichačeva ,
Ne376,29. . 1915. . . Kočanova i
Ne382,30. . 1915. . . M Cistakova i
j\fe383, 30. . 1915. . . E-Burmeistera,
Ne384,3L . 1915. . . G. Steingolda,
Ne387, l.jun. 1915., . S. Polekova „
Nb397, 3. . 1915. . . Dj: Spona ,
Ne 403, 4. . 1915. . . Belemos
Ns407, 5. , 1915. . . M. Matvejeva ,
Ns408, 5. . 1915. . . E. Kardumov ,
Nē417, 9. . 1915. . . S. Rubinsteina,
Ne420, 9. . 1915. . . S.Zaksa
Ne 428,'13. , 1915 . . J. Lanka
Ne433, 15.jun. 1915. „ , V. Ivašencova,
Ne449,23. . 1915. . . A. Usna
Ne450,24. . 1915. . „ S. Leterovsky ,
Ne453,26. , 1915. . . R. iohansona ,
Ne45>,29. . 1915. . . H. Garena ,
Ne459,30 . 1915. . , T. Bluma
Ne473, 6.jul. 1915. . . Krauze
3*484, 9. . 1915. . . M Bičula
Nē488, 15. . 1915. . . B. Mi.halevič ,
Ne490,16. . 19^5.. . J. Leškevič *
Ne493,17. . 1915. . . J. Vinkelman ,
Ne495,18. . 1915., . i.Berjeza #
N»498,20. . 1915. . .M.Nikiiina,Ns508, 2i. , 1915. . . J. Grinvalda ,
Ne50i,21. . 1915. . . J, Sargenlek ,
Ne 502, 22. . 1915. . . J. Pohla
Ns515,14. aug. 1915. . . A.Jcrmolajeva ,
Ns518,20. . 1915. . . Z. Smilga
Nē521,27. . 1915. . , P. Kerre *
Ne526, 2.okt. 191S. . . A. Šiliņa
Ns540,10 mart. 1916. . . K. Lfltte
Ne552,12.okt. 1916. . . E. Munda r
J*569, 8.jul. 1918.. . L.Teika

Rīgā, martā 1922. g. Valde.
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Ditu-iestāžu siud.
Valmieras apriņķa valsis zemie Limbažu

mm pārzinis
5. aprij! 1922. g., pulksten 10 ritā, savā
kanclejā, Limbažos,

raois vairāksolīšana
uz laiku no 23. aprija 1922. g. līdz
23. aprilim 1925. g.

seRošus ezerus:
Unguru, Kūdumu, Augstrozes. Riebiņu,
Saruma, Dauguļu, Mazo. Solītājiem
jāiemaksā drošības nauda 50°/o novaitāk-
solīšanas iesākšanas sumas. Zemkopības
ministrija patur sev tiesības vajadzības
gadijienā kādu no augšminētiem ezeriem
neiztorgot. Tuvākas ziņas rajona
kanclejā.

Valmieras apr. valsis zemie Lisfiažu ralpārz.
6. aprīli 3. g„ pulkst. 10 no rīta savā
kanclejā, Limbažos,

fona ssiiseliiai
uz laiku no 7.3. aprija 1922. g. Hdz
23. aprilim 1925. g. sekošus ezerus:
Ķirzas, Tēvaiņa, Vilciņa, Plaušu, Pekša,
Katvares, N^bes, Muižnieku, Puricu,
Aijažu, Bruņķit, Rāķa. No Nabes, Ai-
jažu, Bruņķit un Rāķa ezeriem tiks iz-
nomātas pie Limbažu raj. piederošas daļas.

Solītājiem jāiemaksā drošības nauda
50°/o no vairāksolīš. iesākšanas sumas.
Zemkopības ministrija patur sev tiesības
vajadzības gadijienā kādu no augšmin.
ezeriem neiztorgot

Vecpiebalgas pag. tiesa
dara zināmu, ka 4. aprilī š. g. viņa ap-
stiprinās mantošanas tiesībās mirušā
Vecpiebalgas .Kalna-Antenu' mājas
īpašnieka Pidriķa Ābola mantiniekus,
kādēļ uzaicina tādus pieteikties līdz
4. aprīlim i. g„ ša: tiesai.

Vecpiebalgā, 28. febr. 1922. g. J« 7
Priekšsēdētājs P. Zirnis.

3 Darbvedis P. TirzitSi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 14. februārī
izklausīja _ Pēterpils-Tufas zemes bankas
lūgumu deļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas uz Buļļu muižas īpašuma piederoša
Jēkabam Erhardam, nolēma: 1) atzīt
par samaksātu obligāciju par 75,000 rbļ.
apstiprinātu 1913. g. 7. augustā zem
Nš 62, uz nekustama īpašuma Rīgas
apr., Buļļu muižas zemes_ grāmatu reģ.
Ne 29, izdotu no Jēkaba Ivana
dēla Erhardta par labu Pēter-
pils-Tulas zemes bankai; 2) dot lūdzējai
ties. prasīt parāda dzēš. Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļas zemes grāmatā;
3) šo lēmumu publicēt civ. ties. lik.
2086. p. kārtībā.

Rīgā, 16. februārī 1922. g. Ne-925
Priekšsēd. v. D. Ci mm ērma ns.

Sekretārs A. K a 1 ve.

Liepājas apgabalt reģ. nodaļa
uz civ. pr. lik. 14607s. p. pamata paziņo,
ka saskaņa ar tiesas lēmumu 16. februārī
1922. g. biedrību un viņu savienību re-
ģistra 1. daļā ir ievesta biedrība zem
nosaukuma: ..Kazdangas mednieku
biedrība", kuras vaide atrodas Kazdan-
gas pagasta.

Liepājā, 27. febr. 1922. & Xš 24
Reģ. nod. pārzinis: C i nc e 1 s.

Par sekretāra pal. J. A 1d e r m a n s.

Kalnamuižas pagasta tiesa,
pamatodamās uz sava lēmuma no
28. janvāra 1922. g., uzaicina visus
septembra mēnesī 1914. gadā mirušās
Kalnamuižas pag. .Šķeltņu" māju saim-
nieces Llzetes Kartovic.dzim. Jaunģerken
mantin. parāda devējusun 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.)

2 Darbvedis K. Bērziņš.

Valsts tipogrāfija
Rīgas pilī, ist._Nē 1, dabūjamas blank*
un gatavas grāmatas saskaņa ar l9*1^
.Valdības Vēstneša" NeNs 66., 67. un»

iespiestiem noteikumiem par
__

jrfimatuefllfcu ori Mifi
nfišanos unlibtis festMI

I8a*i<i*«if!!ais ^
atr$,

k/!f }
Ceturtdien. 16. marta, pulksten7vf..JFKēvnie&iM laim

Mmtava". , ,aksr j
Piektdien, 17. marta, pulkst. 7 vaiw

1. ..Savtifs"-Ai-2. .."Sfcav&vMa medo****

Rīgas abgabalt. 3. civilnodaja,
atklātā tlesassēdē 1922. g. 21. februārī
izklausīja Pēterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas uz .Kublenu" mājām piederošām
Ernestam fon Fegesakam, nolēma:
1) atzīt par samaksātu obligāciju par
12,300 r., apstiprinātu 1912. g. 22. sept.
zem Ne 576, uz nekustama īpašuma
Valmieras apr., Dauguļu muižas zemnieku
.Kublen" mājām, zem zemes grāmatu
reģ. Nē 3542, izdotu no Ernesta Kārļa d. f.
F< gesaka par labu Peterpils-Tulas zemes
bankai; 2.) dot lūdzējai tiesību prasīt
parada dzēšanu Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas zemes grāmatās; 3)
šo lēmumu publicēt civ. ties. lik.
2086. p. kārtībā.

Rīgā, 27. februāri 1922. g. Ns 924
Priekšsēd. v. Veidners.

. Sekretārs A. Kalve.

Tf^Drtl Mežu tfcpflrtnments

vairāksolītājiem sek. materiālus:
Rfsfi. Elevatora laukumā:

1) neze.merētas plankas, apm. 35 stand. taksēta vērt. 5000 rbļ. par stand.
2) apšu kluči 1802 gab. satur apm. 6550 kub. p. . 15 . . kud. p.

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

RlSfl Eksport ostas laukumā:
1) melnalkšņa kluči, 29 gab., s^tur apm . 170kub. p., taksēta vērt. 30 rbļ. par kub. p.
2) ozola un oša malka, 1 tek. ass. . . 1200 ,

MUImana zāgķtavas laukumā, Ķīšezerā:
1) nezeim-r. elkšņu plankas un dēļi, apm. 1,132 stand., taks. vērt. 9000 r. par stand.

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

Plebalgas virsmežniecībā, Gaujas zāģētavas laukuma:
1) zāģētais materiāls, apm. 25 stand., taksēta vērt. 3000 rbļ. par stand.

Gaujenes virsmežniecība, Bormaņa zāģētavas laukuma:

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

Gulbenes 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 gab., satur apm. 203 kub. p., taks. vērt.20 r. par k. p.
2) . , . baļķi 833 , . 16500 . , . . 20 . . . .

Slotas vlrimesnfecībS, Strautiņa zāģētavas laukuma:

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) baļķļ, 30o/0 egļu un 70°/0 priedes, 2000 gab., satur apm. 30,000 kub. p.

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

1) papijmalka 156 kub. asis, taksētā vērtība 2,000 rbļ. par kub. asf.

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

Lipnas virsmežniecībā:
1) pie Kupravas stacijas apšu mucu galdiņi 36,529 gab., taks. vērtība 65,387 rbļ.
2) pie Žiguru .... 25,000 ,. . , 44,500 ,
3) Lipna> virsmežniecības mežā apšu mucu galdiņi 16,000 gab., tak-

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

dzami slēgtas aploksnēs mežu departamentam līdz torgu dienai, pulksten 12 dienā
ar uzrakstu: „Uz torglem 17. martā š g"

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 suma jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas
kura skaitīsies, kā drošības nauda par līguma galīgu un kārtīgu izpildīšanu. Ne-
nosolītajiem iemaksātā drošības nauda tiks izmaksāta atpakaļ. Pie līguma pa-
rakstīšanas pircējiem jāiemaksā ĪO'» no pirkšanas sustias, kā iemaksa par pirktiem
materiāliem, un atlikums pie materiālu pieņemšanas.

Materiāli tiks pārdoti par caur nēra cenu, bez kāda brāķa, kā uz vietas
atrodas. Visi materiāli apskatāmi vija atrašanās vietās. Pircējam materiāli jā-
pieņem viena mēneša laikā, skaitot no līguma apstiprināšanas dienas.

Tuvākas ziņas var dabūt mežu departamenta III. nodaļā, Todlebena bul-
vāra Nr. 6. 1 Mežu deoartaments.

Itfnnlf nrs^ KAĶA SK0LAI
lr^%#i Bf%iyii feP&Pa vajadzīgi:

Siena līdz 3,300 pudu,
Salmu „ 300 „

Piedāvājumi aplikti ar attiecīgu zīmognodokli slēgtās aploksnēs ar uzrakstu
„Uz konkursu 27. martā 1922. g." ar 20,000 rbļ. drošības naudas un piedāvā-
juma siena un salmu paraugiem iesniedzami Kāja skolas kanclejā, Suvorova
ielā Nr. 99, katru dienu no pīkst. 9—15 Jīdz 24. martam š. g. Turpat sa-
ņemami ari tuvāki paskaidrojumi. Cenas uzradāmas — franko Aleksandra vārtu
stacija. Mutiski izlabojumi pie piedāvājumiem tiks pielaisti — konkursa dienā,
27. marta 1922. g., pulksten 10 — Kara skolas telpās. i

KOUSCURSS. Uņ skola izdos mazāksolišanā
24 PTstts i?mā-' ?@ļas mazgāšanu. i.Sm:s.
Ar veļas mazgāšanas noteikumiem var tuvāki iepazīties kara skolas kanclejā

Suvorova iela Ne 99.
Cenas uzradāmas par atsevišķiem gabaliem. Piedāvājumi aplikti ar attie-cīgu zīmognodokli iesniedzami- skolas kanclejā slēgtās aploksnēs ar uzrakstu-

,Uz konkursu 24. martā 1922 g." līdz ar 10.000 rbļ. drošības naudas iemaksu
lidz 23. martam 1922. g, pīkst. 15. ļ

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
Izsludina 22. aprīli 1922. g.

toEkinl ii 8950 gali. BiaipEil. thUr. lampa piepiai.
Konkurentam jāiemaksā materiālu apgādības kasē 50,000 rbļ drošībasnaudas, kura pasūtījuma saņēmējam paliek neizsniegta līdz pasūtījuma galīgai

izpildīšanai. Dēļ tuvākiem noteikumiem ua-praksta par lampiņām giiesties istabāNe 136, no pt'lk.st. 12—2 diena. w
3
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