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Likums
par Iekšējās izlūkošanas nodaļām.

f. Iekšējās izlūkošanas nodaļas pa-
stāv kāja laikā pie armijas virspavēlnieka
staba.

2. Iekšējās izlūkošanas nodaļu amata
personu pienākums ir izlietot visus
līdzekļus, lai izzinātu ienaidnieka spiegus
un viņu organizācijas, kā ari personas,
kuras citādi pabalsta vai veicina ienaid-
nieka kara vai citu naidīgu darbību pret
Latviju un tās sabiedrotiem.

3. Iekšējās izlūkošanas nodaļas priekš-
niekam un viņa palīgiem, vietējo nodaļu
priekšniekiem un, nodaļu priekšnieku
uzdevumā, viņu palīgiem ir tiesība iz-
darīt kratīšanas un izņemšanas pie per-
sonām, kuras ir aizdomās par 2. pantā
minēto noziedzīgo darbība, kā ari uz
ievākto ziņu un_ pierādījumu pamata šīs
personas aizturēt.

4. Ja aizdomās par 2. pantā mi-
nētiem nodarījumiem stāv karavīri un
šie nodarījumi attiecas vienīgi uz šādām
personām bez civilpersonu līdzdalības:
a) tādās vietās, kuras stāv vienīgi kara
priekšniecības pārziņā, vai b) dienesta
pienākumus izpildot ari vietās, kuras
stāv vispārējās administrācijas pārziņā,
— iekšējās izlūkošanas nodaļu priekš-
nieki iesniedz visus materiālus, uz
kup'em dibinās šīs aizdomas, attiecīgo
karavīru priekšniecībai, armijas ope-
ratīvās daļas priekšniekam un kara pro-
kuroram. Minētos gadījumos izziņu
izdara kara priekšniecība, pie kam per-
sonām, kurām uzdots izdarīt izziņu, ir
tiesība izdarīt ari atsevišķu izmeklēšanu,
kā apskatīšanu, izņemšanu u. t. t.

Visos pārējos gadījumos izmeklēšanu
par 2. pantā minētiem karavīru nozie-
dzīgiem nodari jumiem ved tieši iekšējās
izlūkošanas nodaļas, pie kam par iz-
meklēšanas uzsākšanu, lietas saturu un
pret apvainoto izvēlētu drošibas līdzekli
iekšējās izlūkošanas nodaļu priekšniekiem
nekavējoši jāpaziņo attiecīgo karavīru
priekšniecībai.

5. Šīm pašām amata personām ir
tiesiba noklaušināt (p. 10.) kā personas,
kuras ir aizdomās par 2. pantā minēto
noziedzīgo darbību, tā ari citas personas,
kuru izteikumi lietu varētu noskaidrot.

6. Kratīšana, izņemšana un aizturē-
šana jāmotivē atsevišķā lēmumā, aprādot
cēloņus, kuri šo darbību izsaukuši.

7. Izdarot kratišanu, 'izņemšanu un
aizturēšanu, 3. pantā minētām amata
personām ir tiesiba pieprasīt palīdzību
no vietējās policijas vai citām attiecīgām
iestādēm un vajadzības gadījumā no
karaspēka daļām un komandām caur
vietējo garnizona priekšnieku.

8. Aizturētās personas ieskaitāmas at-
tiecīgās iekšējās izlūkošanas nodaļas rī-
cībā. Lēmumi par aizturēšanu noraksta
nosūtami reizē ar aizturēto personu
ieslodzījuma vietas priekšniekam _un ne
vēlāk kā 24 stundu laikā galvenās no-
daļas priekšniekam un kara prokuroram.

9. Izdarot izmeklēšanu, iekšējas iz-

lūkošanas nodaļu priekšniekiem ir tie-
sība turēt apcietinājumā uz viņu lēmuma
pamata aizturētas personas ne ilgāk par

2 nedēļām. Vajadzības gadījumā aiztu-
rēšanas laiku var pagarināt līdz 1 mē
nēsim ar armijas operativās daļas priekš-
nieka rīkojumu un līdz 3 mēnešiem ar
armijas virspavēlnieka piekrišanu.

10. Noklaušināšana, kratīšana, izņem-
šana, lietišķu pierādījumu savākšana, ap-
skatīšana un uzglabāšana izdarāma sa-
skaņā ar kara tiesu likumu noteikumiem
par iepriekšēju izmeklēšanu (kara tiesu
likumu 378—513. p. p.),

11. Visām iekšējās izlūkošanas no-
daļu amata personām ir tiesība visos
steidzīgos gadījumos rakstiski pieprasīt
to personu aizturēšanu, kuras ir aizdo-
mas ka vainīgas 2. pantā minētos no-
ziedzīgos nodarījumos: 1) ja aizdomās
turētais pieķerts tieši pie spiegošanasvai
citas ienaidnieka darbības pabalstīšanas
vai veicināšanas, vai arī tūliņ pēc tam:
a) kad aculiecinieki norāda uz aizdomās
turamo personu, b) kad lietas, kuras no
rada uz kādu 2. pantā minēto noziegumu
izdarīšanu, pieder aizdomās turamai per-
sonai vai atrastas pie viņas; 2) ja aiz-
domās turamam nav pastāvīgas dzīves
vietas; 3) ja aizdomās turamais mēģinā-
jis bēgt vai noķerts bēgot vai pēc iz-
bēgšanas ; 4) ja ir pietiekošs pamats
domāt, ka aizdomās turamā persona aiz-
bēgs vai iznīcinās nozieguma pēdas.

12. Ar pieprasījumu par aizturēšanu
(11. pants) jāgriežas pie policijas vai
citu attiecīgu iestāžu ierēdņiem. Ja po-
licijas vai attiecīgo iestāžu ierēdņu ne-
būtu uz vietas, aizturēšanu var izdarīt
tieši iekšējās izlūkošanas nodaļas amata
personas,

13. Uz iepriekšējo (11. un 12.) pantu
pamata aizturētās personas 24 stundu
laikā pēc aizturēšanas nogādājamas pie
vietējās iekšējās izlūkošanas nodaļas
priekšnieka vai viņa palīga. Ja aizturē
šana izdarīta lielākā atstatumā no minēto
iekšējās izlūkošanas nodaļas amata peri
sonu pastāvīgās darbības vietas, tad 24
stundu termiņš pagarināms samērā arto,
cik laika' pēc vietējiem apstākļiem prasa
aizturētās personas novešana pie attiecī-
gās amata personas.

14. Vietējās iekšējās izlūkošanas no-
daļas priekšniekam vai viņa palīgam 24
stundu laikā pēc aizturētās personas at-
vešanas jānopratina aizturētais un jālemj
5. pantā paredzētā kārtībā par atsvabi-
nāšanu vai aizturēšanu.

15. Pabeigtos izmeklējumus iekšējās
izlūkošanas nodaļu priekšnieki nekavējo-
ties iesniedz kara prokuroram. Pēdējais
nosūta izmeklējumus ar slēdzienu par
nodošanu tiesai vai lietas izbeigšanu
ja apsūdzamās ir civilpersonas —armijas
štāba priekšniekam, bet ja apsūdzamie
ir karavīri — viņu priekšniecībai, kuj-ai
ir tiesība nodot šos karavīrus tiesai, pie-
sūtot pēdējā gadījumā savu slēdzienu
norakstā armijas operatīvās daļas priekš-
niekam.

16. Kara priekšniecība pabeigtās iz-
ziņas (4. panta 1. daļa) nekavējoties no-
sūta kara prokuroram. Pēdējais nosūta
izziņas līdz ar savu slēdzienu par nodo-
šanu tiesai vai lietas izbeigšanu tam
kara priekšniekam, kuram ir_ tiesība no-
dot apsūdzamo tiesai, bet slēdzienu no-
rakstā piesūta armijas operatīvas daļās
priekšniekam.

17. Gadījumos, kad izmeklējums

(15. p.) vai izziņa (16. p.) ir nepilnīgi
un tamdēļ nav iespējams sastādīt pareizu
jēdzienu par noziedzīgo nodarījumu,
kara prokurors nosūti izmeklējumu vai
izziņu atpakaļ iekšējās izlūkošanas no-
daļu priekšniekiem (15. p.) vai _ kara
priekšniecībai_ (16. p.) papildināšanai
pēc viņa aizrādījumiem, paziņojot par to
armijas operatīvās daļas priekšniekam.

Gadījumos, kad lieta ir sarežģīta un lietas
svarīgie apstākļi nav noskaidroti, kara pro-
kurors nosūta izmeklējumu (15. p.) vai
izziņu (16. p) iepriekšējās izmeklēšanas
nolikšanai armijas operatīvās daļas
priekšniekam (15. p.) vai kara priekš-
niecībai (16. p.).

18. Gadījumos, kad kara priekšnieki
nepiekristu kara prokurora slēdzieniem
(15.—17. p. p ) strīdi izšķirami saskaņā
ar kara tiesu likumu 558. un 1366 pantu
noteikumiem.

19. Policijas iestādes, uzsākot izziņu
par 1. pantā minētiem noziedzīgiem no-
darījumiem, nekavējoties paziņo par to
vietējās iekšējās izlūkošanas nddaļas
priekšniekam un piesūta viņam visu at-
tiecīgu sarakstīšanos, ziņojot par to ne-
kavējoties vietējam prokuroram.

20. Ja iekšējās izlūkošanas nodaļas
amata personas, izdarot izmeklēšanu,
atrastu noziegumus vaj pārkāpumus,
kup nav paredzēti 2. pantā, tad vigam
par to nekavējoties jāpaziņo attiecīgām
kara vai civilresoru iestādēm, kurām
piešķirtas tiesības uzsākt kriminaliZ'
meklēšanu, ziņojot par to nekavējoties
galvenās nodaļas priekšniekam.

21. Sūdzības par iekšējās izlūkošanas
nodaļas amata personu nepareizu rīcību
pie izmeklēšanām var iesniegt armijas
virspavēlnieka štāba operativās daļas
priekšniekam, bet attiecībā uz ši likuma
pārkāpšanu un pretlikumīgu rīcību arī
kāra prokuroram, per ko zem paraksta
jāpaziņo katrai personai, pie kuras iz-
darīta kratīšana vai izņemšana vai kura
aizturēta.

22. Kara prokurors, vai kāja proku-
rora uzdevumā viņa palīgi, uzrauga, ka
iekšējās izlūkošanas nodaļas amata per-
sonas ievērotu ši likuma prasības, un var
dot minētām personām priekšlikumus
visos izmeklēšanas jautājumos.

23. Iekšējās izlūkošanas nodaļas amata
personām jāizpilda kara prokurora liku-
mīgie priekšlikumi, atzīmējot protokolā,
kādi soļi sperti uz kara prokurora priekš-
likumu. Ja rastos šķēršļi priekšlikumus
izpildot, tad iekšējās izlūkošanas nodaļas
amata personām, izlietojot pēc iespējas
visus līdzekļus priekšlikuma izpildīšanai,
jāpaziņo par to kara prokuroram.

24. Sūdzības, kuras iesniegtas kara
prokuroram par iekšējās izlūkošanas no-
daļas amata personu pretlikumīgu rīcību
vai šī likuma neievērošanu, kara proku-
rors nosūta likumīgai rīcībai armijas
operativās daļas priekšniekam, bet ja
sūdzības bez likumīga pamata atstātu
neievērotas, ziņo par to armijas štāba
priekšniekam un kara virsprokuroram.

25. Par amata pienākumu pārkāpšanu
iekšējās-izlūkošanas nodalīs amata per-
sonas saucamas pie atbildības uz vis-
pārējiem pimatiem caur tiesu vai discipli-
nārā kārtībā.

Ja kara prokurors, pārraugot, kā
izmeklēšana vesta iekšējās izlūkošanas
nodaļā, atrod pazīmes noziegumiem vai
pārkāpumiem, kurus pielaidušas savā dar-
bībā iekšējās izlūkošanas nodaļas amata
personas, viņš paziņo par to armijas
operativās daļas priekšniekam attiecīgam
rīkojumam. Ja pēdējais šādu paziņojumu
atstāj neievērotu, kara prokurors ziņo
par to virspavēlnieka štāba priekšniekam
un kara virsprokuroram.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

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

Latvijas
Satversmes Sapulce

Sēde 22. martā.
Sēdi atklāj prezidents J. Čakste

pulksten 5 45.
Ienācis priekšlikums, uzdot valdībai,

2 nedēļu laikā izstrādāt likumprojektu
par jūrnieku pasēm. Pēc tam, kad
E. Morics motivējis priekšlikumu, to
pieņem vienbalsīgi.

Tāļāk _ turpinās vispārējas debates par
agrāras reformas likuma 3. daļu.
Runa vel A. Bu še vi es, V. Zarnu-
e 1 s, Fr. T r a s u n s, H. C e 1m i ņ š un
A. A1 b er i ņ š. Agrārās komisijas re-
ferents P. A šm a n i s un juridiskās ko-
misijas referents J. P u r g a 1 s rezumē
debates un taisa savus slēdzienus, pēc
kam Sapulce ar balsu vairākumu nolemj
pāriet uz lasīšanu pa pantiem, kā ari
pieņem veselu rindu pantu.

Redakcijas komisija sniedz ziņojumu
par jaunpieņemtiem likumiem.

Sēdi slēdz pulksten 9 30.
Nākošā sēde rītu, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums

par valsts ieņēmumu klasifikācijas
papildināšanu.

Papildināt ieņēmumu klasifikācijas
III. posma § 19 ar sekošiem pantiem:

8) ieņēmumi par ieejas atļaujām un
par tirgošanos maiņas punktos;

9) komandējuma nodoklis;
10) par plombām, šņorēm un zīmogiem;
11) muitas kanclejas nodoklis, par

blankām un formulāriem.
Rīgā, 1922. g, 22. martā.

Finansu ministra biedrs V. Āboltiņš.
Valsts budžeta nodaļas

priekšnieks J. Benšons.

Rīkojums Nr. 13.
Rīgas ostas valde uzaicina personas,

kuras vēlas ostas rajonā nodarboties uz
pasažieru un velkoņu tvaikoņiem, kā
velkoņu vadītāji un mašinisti un jau
reģistrēti ostas valdē, ierasties, līdzņemot
attiecīgus dokumentus, š. g. 25. martā,
pulksten 3Va pēc pusdienas Voldemāra
jūrskolās telpās (ieeja pa ostas valdes
durvim), kur notiks mediciniska ap-
skatīšana.

Priekšnieks J. Raudzeps.
Darbvedis J. B u r g a.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums.
Neilgi atpakaļ apgrozībā parādījis

valsts kases 500 rbļ. zīmju viltojums, iz-
gatavots uz somu pap^a

ar finansu mi-
nistra K. Pūriņa parakstu un apzīmēts
ar sērijas burtu „C\ Viltajuma_ rakstu-
rīgākās pazīmes ir: papīrs biezāks neka
pie īstām valsts kases 500 rbļ. zīmēm
melnā krāsa uzkrītoši spīdīga, numerā-
cijas skaitļi nevienādi un papīra ūdens-
zīmes neskaidras. ,

Tagad apgrozībā parādījies jauns
500 rbļ. zīmju viltojums, izgatavots uz
īsta zomu papip, t. i. uz papira ar
horicontalāar taisnām ūdens-
zīmēm. Viltojums uzskatams kā augšējā
viltojuma papildinājums, kuram daži
agrākie defekti izlaboti. Viltojums iz-
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

rindiņu 8 . -r- .
c) privātiem par katru vienslējīgu

rindiņu 10 . — .

Latvijas valdības gg%i oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^^J^^^^^^^^ svētdienas un svētku dienas

Redakcija: j^Pļ^^ l^afe^^L Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī M> 2. Te!. Ns 9-89 ^^^^^^^^^Rīgā, pilī Na 1. Tel. N? 9-57
Runas stundas no 11—12

jT«&i^ffi«*'H Atvērts
no

pulkste n 9—3

jdaksa p*.Valdības Vēstnesi* sākot no 1. Janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 75 rb}. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 90 rbļ. — kap.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija
^

3 , 25 ,
Pte atkalpārdevējiem 3 , 75 ,



laists ar finausu ministra Ringolda
Kalninga parakstu un apzīmēts ar sērijas
burtļem ^ G" un BH\

Ta kā īstās uz somu papi'ra izlai-
stās valsts kases 500 rbļ. zīmes no at-
rašanās apgrozībā ir nolietojušās, tad
viltojumi caur savu jaunumu ir užkrī
toši un finansu ministrija uz šo apstākli
griež sabiedrības uzmanību.

Rīgā, 1922. g. 22. martā.
Kredita departamenta direktors

A.Kārk 1 i ņ š
Valstspapi ru spiestuves

pārvaldnieks R. Z a r r i ņ š

Aizrādījums.
Ārlietujministrijas bēgļu nodaļas- likvi-

dācijas dēj nodaļu slēgs š. g. 28. martā.
29., 30. un 31 martā publiku bēgļu un
optantu lietās nepieņems.

Publikas pieņemšana bēgļu un optantu
lietās atjaunosies š. g. 1. aprilī ārlietu
ministrijas pasu nodaļā.

Administrativi-juridiskā
departamenta direktors.

Paziņojums.
Ar šo paziņoju, ka izglītības mini-

strijas skolu muzejs dažus raācibas
līdzekļus, kas ieskaitīti ceļojošā muzejā,
kā: tabeles, kartes, diagramas, diapozi-
tīvus, miglas bilžu lukturus, stereoskopa
skatus, preparātus zooloģijā, preparātus
mikroskopijā, ornamentus, vingrošanas
vālītes, vingrošanas nūjiņas u. 1.1. Rīgas
un apkārtnes skolām izsniedz arī uz īsu
laiku ārpus muzeja.

Skolu muzeja pārzinis J. Šiliņš.

Jūrniecības departamenta paziņojums.
Jūrniecības departaments paziņo visām

kuģu sabiedrībām, aģentiem un kuģu

īpašniekiem, kuri tekošā gadā pie kuģu
tonažas nodokļu maksāšanas vēlas dabūt
atvieglinājumus, kurus paredz „likums
par kuģu tonažas, loču un bāku nodok-
ļiem" („Valdības Vēstnesis" K» 289 —
1921. g.), 8._ pants, iesniegts jūrniecības
departamentā kārtējas satiksmes kuģu
braucienu sarakstus. Saraksti jāiesniedz:
no pastāvošām kārtējās satiksmes kuģu
linijām — līdz š. g. 15. aprilim, no
jaundibinājamām līnijām — ne vēlāk kā
2 nedēļu laikā pēc kārtējas kuģu satiks-
mes iesākšanas.

Uz kuģiem, par kuru braucieniem no-
liktā termiņā nebūs iesūtīti augšminētie
braucienu saraksti, minētā likuma 8. pantu
neattiecinās.

Jūrniecības departamenta
vicedirektors' C Russmans.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
K. L i e p i ņ š.

Miris latviešu kuģinieks
Š. g. 25. janvārī ar malāriju Dženovā

miris angļu kuģa „Glens'oy" matrozis
Eduards Rozits, Latvijas, pilsonis,
dz. 1888. g. 3. martā Rīgā, atstādams man-
tojumu, neizmaksātu algu £ 27.18.6 (div-
desmit septiņas mārciņas astoņpadsmit
šiliņu un sešas pensus) un viņa perso-
nīgas mantas — drānas u. c.

Vēstulēs, kuras nelaiķis atstājis, nav
tuvāku aizrādījumu par viņa piederīgiem
Latvijā, kā arī pēdējo adreses. Nelaiķa
šeit, 7 Nakin Street, Poplar, London,
E. 14, dzīvojoša līgava Mary Brenan
uzdod, ka viņam esot māte, kura dzīvo-
jot Rīgā.

Par nelaiķi vel zināms, ka būdams
Londona viņšdzīvojis 14. Cburch Row,
Limehouse. Kā redzams no viņa jūrnieka
grāmatiņas, viņš Anglijā uzturējies resp.
braucis uz angļu kuģiem visu laiku,
sākot no 1909. g. vispirms uz kuģiem
BLynorta", .Zanoni", Jmogen", „Fen-
churgh" , „Northumbria", « Sagamore",
,Gowanburn" u. c

Mantiniekus lūdz pieteikties ārlietu
ministrijas rietumnodaļā.

Par dzelsceju konferenci no 10. līdz 19.
februārim.

Lietavas presē parādījušies daži raksti,
ki'roš izteikti ieskati, it kā Latvija, no
slēgdama februāra mēnesī Rīgā nolīgumu
par tiešu dzelzsceļu satiksmi starp Lat-
viju un Poliju, neievērojot pie tam Lie-
tavas priekšstāvja protestu, būtu izveduse
aktu, kas neliecinot par labām kaimiņu
attiecībām un esot pat naidīgs pret
Lietavu. Tādi nepareizi un pie tam, bez
šaubām, ārkārt nevēlami priekš abām
kaimiņu valstīm ieskati acimredzot varē'a
Tasiies tik aiz Rīg&s februāra dzelzsceļu

Nokrišņu daudzums Latvijā 1922. g. janvāra mēnesī.
^^

Nokrišņu daudz ums m n

Mēneša trešdaļās _] Maksimums *°*
v, . . , . -, _ , . — Kopsuma par dienu s "<aiUNovērošanas vieta Apriņķis Novērotājs . —

s no no no v . ar n9 _

1.10 11.-20. 21-31. «ienes. mm tums krig ņieDl

Kalvere Valmieras A. Dauguis 12.3 20 0 3.0 35.3 5.7 14 21
Koku muiža „ M. Stanke 46 5? 18.8 10.0 75.1? 27.7?2jKrusta 1. pamatskola Vecgulbenē. . . Valkas A. Pinne 11.9 16 6 2.8 31.3 4.3 2 19
Prikuļi, Jaunraunas Cēsu J. Kalniņš 7.6 13.7 5.7 27.0 5,2 18 19
Ieriķi. . T. Briedis 9.8 20.8 5.2 35.8 7.2 18 ig
Osa, Domopoles pagasta Ludzas J. Putniņš 14.0 8.6 1.6 24.2 6.1 1 24
Jumurda Cēsu J. Vittands 12.8 10 4 1.3 24.5 5.8 1 l4
Lautere -P. Breņķis 12.0 22.1 2.8 36.9 5.8 18 27
Mālpils Rīgas M. Grosse 20.0 13.9 3.3 37.2 7.6 10 21
Aldaru muiža, Ādažu pagasta J. Rengarts 14.3 16.9 8.7 39.9 7.5 31 jg
Ventspils Ventspils 1 J. Vanags 29.3 6.0 0.7 36.0 9.8 10 u
Sarkanmuiža „ V. Zēbergs 24.1 6.5 0.4 31.0 8.6 1 19
Piltene . M. Staks 21.1 9.0 0,3 30.4 7.5 8 lj
BHavu mņiža, Lubezeres pagasta. . . Talsu E. Rozentals. 13.1 19.9 0.1 33.1 5.2 17 12
Ālavas mācītāja muiža ' L. Jakobson 32.3 15.2 13.4 60.9? — — 7?
Ezermuiža, Spāres pagasta A Meyer 12.4 25.3 0 37 7 16.0 14 13
Stendes 1. pamatskola ...... „ J. Adamovičs 87 10.4 2.2 21.3 4.7 13 lg
Jauniskāņi, Kabiles „ A Kārkliņš 12-7 26.9 0.7 40.3 14.0 12 21
Dirmas, Dzirciema . , „ P. Jansons 1.9 10.3 0 12.2? — — 14
Zileni, Remtes pagasta Tukuma J. Kārkliņš 10.3 21.6 07 32.6 7.6 3 15
Valtaiķi, mācītajā muiža Aizputes K. Šutcis 14,2 18.4 0.4 33.0 7.4 11 15
Bikstu muiža. Tukuma E. Ropp 19.9 21.3 0 41.2 6.1 13 14
Jelgava Jelgavas J. Lazdiņš 14.7 20.2 2 8 37.7 7.4 10 17
Ķestera muiža, Zaļenieku pagasta . . , j M. Splecers 3.-1 16 6 0.1 19.8 4.5 13 12
Bauska Bauskas ; K. Vītols 9.9 18.2 2.1 30.2 8 2 18 12
Jekabmiests Jaunjelgavas ļ V. Priednieks 27.8 39.1 2.1 69.0 24.3 14 20
Lielkuleņi, Saukas „ ļ P. Bunduls 14.9 31.4 2.4 48.7 8.8 14 24
Daugavpils . . Daugavpils M. Vagulans 21.7 29.2? 4.4 55.3? 10.4 2 20-

Piezīme. Nokrišņu daudzumu pārrēķināts milimetros, noteicot ūdens kārtas biezumu, kura rastos no lietus vai
sniega (pēdējo izkausējot), ja šis ūdens nenotecētu, neizgarotu, kā arī neiesūktos zemē. Visu Latvijas laiki
novērošanas staciju dati pagaidām aiz dažādiem iemesliem še nav pievesti.

Lauksaimniecības departamenta meteoroloģiskais birojs.

konferences faktisko apstākļu nepazīšanas.
Īstenībā lietas būtība sekoša: Vēl 1920.
gadā, pēc kara darbības izbeigšanas,
atjaunojās dzelzsceļu satiksme starp Viļņu
un robežu staciju Turmontiem, kura at-
rodas tikai- 18 kilometru attālu no Lat-
vijas stacijas Kalkuniem. Drīz pēc tam
tanī pat 1920. g. uz iedzīvotāju stipra
lūguma pamata, Latvijas dzelzsceļu valde
vienkāršā telegrāfa satiksmes ceļā vieno-
jās, apkalpojot savu 18 verstu garo ceļa
gabalu, iebraukt arī Turmontos. Tāda
satiksme divreiz nedēja pastāv visu laiku
ari līdz šim, un ta ir jāuztur kā iedzī-
votāju nepieciešama vajadzība Bet gal-
venais Latvijas dzelzsceļu valdei bija
pats par sevi skaidrs, ka līdz ar kara
izpostītā Daugavas tilta * atjaunošanu pie
Daugavpils un, š. g. marta mēnesī savie-
nojot kre-sā un labā krasta maģistrāļu
sliedes, atjaunojas līdz šim tuvākais ceļš
Rīga Varšava ar turpinājumu uz Rēveli
un Prāgu u.c. un ka kustībai caur Kal-
kuriem ievērojami jāpieaug, jo vairāk
tādēļ, ka Lietava tagadējos apstākļos
nelaiž pa saviem ceļiem dabīgi uz mums
tiecošos tratizitu uz Varšavu—Rīgu. Tā-
dēļ galvenā valde atzina par nepiecie-
šamu laikus rūpēties, lai kustība caur
Kalkuniem būtu nostādīta techniski pa-
reizos apstākļos un robežās un no savas
puses griezās pie kaimiņu dzelzsceļu
valdēm Igaunijā, Lietavā un Polijā ar
lūgumu sapulcēties Rīgā uz konferenci,
uzaicinot arī Čechoslovakijas dzelzsceļu
priekšstāvi saskaņā ar viņa jau agrāk
izteikto vēlēšanos. Tādi ir Rīgas
10.—19. februāra konferences sasaukša-
nas faktiskie cēloņi un iemesli.

Un no pat sākuma līdz savu darbu
beigām konference stingri pieturējās pie
ta principa, ka nolīgumus slēdz tikai
dzelzsceļi, bet ne valdības un ka visam
viņas darbam jāattiecas vienīgi tikai uz
dzelzsceļu ekspluatācijas un technikas
jautājumiem,nebūt neaizkarot nekur valstu
politikas un taml. Un taisni tā, re
dzams, skatijās uz konferences uzdevumu
arī Lietavas pilnvarotais priekšsiāvis, jo
viņšļzteicās, ka Lietava, kura ieinteresēta
pirmā kārtā tikai par kustību caur Kalku-
niem uz Daugavpili, skatās uz pārējiem kon-
ferences darbiem, ka uz regulāras kustības
sagatavošanu no dienvidiem uz Kalkuniem,
kas tur pieved pēc robežu noteikšanas
starp Lietavu un Poliju. Tikai pret vienu
jautājumu, kuru ierosinājaČechoslovakijas
satiksmes ceļu priekšsiāvis un kuru pa
balstīja pārējie konferences dalībnieki,
proti, par vismaz viena pasašieru vagona
caurlaišanu ikdienas Prāgas—Varšavas—
Rīgas virzienā pa tuvāko un vienādo
sliežu ceļu caur Kāšedariem, Lietavas
priekšsiāvis izturējās kategoriski norai-
doši, pēckamšis jautājums vairs netika ap-
spriests. Bet pēcejā kocLrences dienā,

19. februārī, viņas dalībniekiem, kup bij
jau sapulcējušies, lai parakstītu dienu
iepriekš pilnigi _ pagatavotu nolīguma
iekstu, priekšsēdētājs paziņoja tiko sa-
ņemto Lietavas priekšstāvja rakstisko
protestu pret nolīguma noslēgšanu ar
Poliju par dzelzsceļa satiksmi pa Viļņas
teritoriju, jo vīņš (Lietavas priekšsiāvis)
tur saskatijis Lietavas valsts tiesibu pār-
kāpšanu.

Tā kā šinī beigu sēdē, 19. februārī,
Lietavas priekšstāvja nebija klāt, visi
pārējie konferences dalībnieki varēja tikai
vienbalsigi konstatēt, ka šis pilnīgi ne-
gaidītais protests pamatojas uz kaut
kādu pārpratumu, jo ar Poliju neviens
nekādu līgumu nebija slēdzis Vienigi
dzelzsceļu valdes bija izstrādājušas savu
ekspioatacijas-technikas nolīgumu ar no-

lūku, nokārtot jau esošo un no 1920.g
bez jebkāda protesta pastāvošo dzelzs-
ceļu satiksmi, paredzot tuvākā laiki
ievērojamu kustības attīstību. Še issmj
atstāstita lietas faktiskā būtiba, liekas,
diezgan skaidri un noteikti liecina, ki
Latvijas dzelzsceļu prieks"
stāvji 19. februārī, paraksti'
d a m i p a s ka id roto dzelzsceļi
nolīgumu, nebūt na«v pastrā-
dajuši kādu aktu, kas būto
naidigsvai nelabvēlīgs kai
miņu attiecībām pret L ie-
ta v u un kā tādēļ nav vietas pārmetu-
miem pret Latvijas valsti.

20. martā 1922. g.
F. Šm i d t s,

Rīgas dzelzsceļu februāra
konferences priekšsēdētājs.

Personu saraksts, par kurām meklēšana izbeigta, Nr. 18.
t2. turpinājums./)

ia, _& « Uzvārds, vārds un tēva Kad un uz kāda pamata Meklējamo personu

Ž13 vārds meklēšana izbeigta saraksta kārtas NNr.
Z

557. Kalniņš, Pēteris Sīmaņa Rīgas apriņķa priekšnieka 1995/21.
dēls. 1922. g. 20. februāra raksts

zem N» 42/II, saskaņā ar Rīgas
kara apriņķa priekšnieka 1922.
g. 4. februāra rakstu J*57421.

558. Koriško, Broņislavs Ale- Tas pats. 1996/21.
ksandra d.

559. Kasparovičs, Krists Krista Tas pats. 1997/21.
dēls.

560. Kaziņš, Jānis Māitiņa d. Tas pats. 1998/21.
561. Kans, Ābrams Šleima d. Tas pats. 1999/21.
562. Krūmiņ, Jānis Jāņa d. Tas pats. 2000/2L
563. Karlsons, Kārlis Friča d. Tas pats. 2001/21.
564. Klasčenkovs.Arsenijs An- Tas pats. 2002'2L

tona d.
565. Krastuls, Antons Ādama Tas pats. 2003/21.

dēls.
566. Kreims, Fricis Krišjāņa Tas pats. 2004/21

dēls. '
567. Kisels, Robe ts. Tas pats. 2005/21.
568. Krenovskis, ;Donats Sta- Tas pats. 2007'21.

nislava d. '
569. Kraševskis .Pēteris Jāzepa Tas pats. 2008/21.dēls.
570. Kostans, Arons. Tas pats. 2009/21.571. Kaledons, Pēteris Kriša d. Tas pats. 2010/21

*
'

572. Krātiņš, Krišjānis Kriša Tas pats. 2011/21dēls. ? '
573. Kavaļunas, Jānis Jāņa d. Tas pats. 2012/21574. Kunc, Ģederts. Tas pats. 2013/21.'
575. Kalējs, Aleksandrs Teo- Tas pats. 2014/21dora dēls.
576. Linde. Jānis Jēkaba d. Tas pats. 2030/21.
577. Lapiņš, Alberts Jāņa d. Tas pats. 2031/2L
578. t ikums, Jānis Jēkaba d. Tas pats. 2032/21.579. Lisenders, Voldemārs Tas pats. * 2033/2LJnn3 u.
580. Lurje, Nātans Sīmaņa d. Tas pats. 2034/21.

*) Skaties .Valdības Vēstneša š. g. Mb >& 53. utt q%



581. Lange, Fridrichs. Tas pats. 2035/21
582. Lacis, Mārtiņš Kaspara d. Tas pats. * 2036/21

*
583. Liepiņš, MārtiņšMārtiņa Tas pats. 2037/21deis. '
584. Lauciņš, Pēteris Pētera Tas pats. 2038/21dēls. ' "
585. Lašinskis, Juris Jura d. Tas pats. 2039 21
586. Lange, Andrejs Jāņa d. Tas pats. 2040/21
587. Līkums, Roberts Jēkaba Tas pats. 2042/21

dēls. '
588. Lubjanecs, Alfrēds Ādolfa Tas pats. 2045'21dēls.
589. Makšuks, Kārlis Jāņa d. Tas pats. 2056/21.
590. Mucenieks,Janis _Jaņa d. Tas pats. 2057/21
591. Muskats, Otto Jāņa d. Tas pats. 2058/21

*
592. Mitelstens, Alberts Mi- Tas pats. 2060/21

ķeļa d.
593. Millers, Ādams Jāņa d. Tas pats. 2061/21.
594. Maskus, Jānis. Tas pats. 2062/21.
595. Mirgalis, Jānis Miķeļad. Tas pats. 2063/21.
596. Meiveris, Jānis Miķeļa d. Tas pats. 2064/21.
597. Muchins, Aleksandrs. Tas pats. —
598. Milla, Alfrēds Jēkaba d. Tas pats. 2066/21.
599. Millius, Vilis. Tas pats. 2067/21.
600. Meilups, Kārlis Jura d. Tas pats. 2068/21.
601. Mikulans, Jānis Jāzepa d. Tas pats. 2069/21.
602. Markevičs, Konstantīns. Tas pats. 2070/21.
603. Merkels, Daniels Ābrama

dēls. Tas pats. 2071/21.
604. Merkels, Iciks Beneka d. Tas pats. 2072/21.
605. Neilands, Augusts Kriša

dēls. Tas pats. 2085/21.
606. Narciška, Jāzeps Kārļa d. Tas pats. 2086/21.
607. Ostels, Juris Ernesta d. Tas pats. 2088/21.
608. Ozoliņš, Andrejs. Tas pats. —.

(Turpmāk v&.)
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoziņā.

Iecelšanas,
Rezolūcija N> 1192.

1922. g. 22. martā.
Apstiprinu Latvijas mākslas akadēmijas padomes

i. g 22. ftbruara sēdē ievēlēto Dr. Jēkabu Pri-
aiani par ārpusštata vecāko docentu plastiskā
anatomija, skaitor no 1922. g. 1 marta.

izglītības ministrs A. D a u g e.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

*
Rīkojums Jfe 14.

Atsvabinu no dienesta uz paša lūgumu Rīgas
centrālcietuma priekšnieka palīgu Utanu, Alek-

sandru Donata d., skaitot no 1922. g. 23. marta.
Rīgā, 1922. g. 22 martā.

Par galvenās cietumu valdes
priekšnieku Kube.

Valdības vietējo
iestāžu rīkojumi.

Ventspils apriņķa karā cietušo

pensiju komisija
aizaicina visus apriņķī un Ventspils un
Piltenes pilsētās dzīvojošus kara invali-
dus, kas vēl nav medicīniski izmeklēti
un kupem ir tiesības uz pensiju, iera-
sties š. g. 28. martā, pulksten 9 no rīta,
Ventspilī, apriņķa valdes telpās.

Jāierodas arī tiem invalidiem, kuriem
atzītas invalidu tiesības uz vienu gadu
pagājušā gada februāra sēdē.

Invalidiem jāņem līdzi uz komisijas
sēdi pase un visi uz kara dienestu at-
tiecošies dokumenti.

Priekšsēdētāja vietas izpildītājs
A.Mi 111 e r s.

Darbvedis K. S ā m i t s.

6 pants nosaka, ka vienošanos slē-
dzējas 4 valstis visus strīdīgos
jautājumus savā starpā iz-
šķir miera ceļā, bet ja pašas nevar
par kādiem jautājumiem vienoties, tad
tas darāms caur šķīrēju tiesu ar tautu
savienības starpniecību.

7. pants nosaka, ka ja vienai no mi-
nētām 4 valstīm bez kādas provokācijas
no viņas pašas puses uzbruktu kāda cita
valsts, tad pārējās trīs ieņem labvēlīgas
izturēšanās stāvokli.

8. pants nosaka, ka vienošanās līgums
slēgts uz 5 gadi un uzteicams 6 mēneši
pirms notecēšanas. Ja uzsacīšana ne no
vienas puses nenotiek, tad līgums auto-
mātiski tuipinās uz vienu gadu.

9 pants nokārto līguma technisko pusi,
starp citu nosacīdams, ka ratifikācijas
dokumenti glabājami Varšavas ārlietu
ministrijā.

Šis politiskais vienošanās līgums ir
svarīgākais panākums Varšavas konfe-
rencē un uzskatamākā pamats nā-
košai Baltijas antantei.

Vispāri jāsaka, ka Varšavas konference

notika, kā saka, labvēlīgā atmosfērā
viņā gaiši bija redzams, ka katra no
minētām 4 valstīm visu savu vērību pie-
griež mierīgai attīstībai un ražīgam dar-
bam savas iekšējās dzīves izbūves un
atjaunošanas labā. Žvadzināšana ar ie-
ročiem nevienai nav ptātā. Tos jautā-
jumus, kuru izšķiršana nebija iespējama,
nemaz neaizkāra un neiekustināja.

Attiecībā uz Lietavu, kura aiz for-
māliem iemesliem konferencē nevarēja
piedalīties, panākts sekošais:

1) Polijas ārlietu ministrija deklarē,
ka Polijai attiecībā uz Lietavu ir tikai
miermīlīgi nolūki.

2) Nevienu jautājumu ar Lietavu ta
neizšķirs ar ieroču varu.

3) Polija ir gatava atzīt Lietavu de jure,
tiklīdz Lietava Būs stājusēs ar Poliju
diplomātiskos sakaros.

Tā tad Latvija, .Somija un Igaunija
darījušas visu, ko varējušas, lai pastāvo-
šās domu starpības starp Poliju un Lie-
tavu pēc iespējas izlīdzinātu un viņu
savstarpējās attiecības labotu. Un sa-
sniegts šaī virzienā diezgan daudz. Gal-
venais panākums tas, ka Lietavas
suverenitāte no Polijas puses ir
deklarēta.

Teritoriālus jautāj'umus nevarēja iz-
šķirt, kādēļ pie tiem ari nemaz ne-
ķērās.

Tādu ir Austrumeiropa pavisarn trīs
1) Viļņas apgabals, 2) Klaipēdas
apgabals un 3) G a Ii c i j a. Šaī lieta
nav bijis līdz šim nekādu konkrētu pa-
nākumu arī tautu savienībai

Saimniecisku līgumu noslēgšana Var-
šavaskonferencē nenotika,bet gan pieņemti
vairāk lēmumi: ka visā drīzumā vajadzīgs
nostāties uz brīvas tirdzniecības
pamatiem, t. i. ka visi pastāvošie aizlie-
gumi atceļami un kā vienīgais regulators
uzstādams saskaņots muitas tarifs. Tā-
lāk konferences dalībnieces atzīst par

vajadzīgu, atvieglināt pilsoņu ceļojumus
no vienas valsts otrā, kā arī atvieglināt
izejvielu apmaiņu. Polija solās dot
ogles, naftu, sāli, tekstilu un rūpniecības
ražojumusVisām četrām valstīm jākotē
savas biržās šo valstu valūta.

Konferences tālākais uzdevssis bija —
saskaņot 4 valstu darbībai az Dženovas
konferenci. Pieņēma šaī lietā tikai vis-
pārēji zīmētas līnijas. Polijas ārlietu mi-
nistrija paziņoja, ka viņa vedot sarunas ar
Čechoslovaķiju, Rumāniju un Dienvid-
slāviju, iai ari tās saskaņotu savu dar-
bību ar Varšavas konferences lēmumiem
attiecībā uz Dženovas konferenci.

Beidzot Varšavas konference nolēma,
ka ari tās konferences dalībnieces, kuras
nav parakstījušas Versaļas miera lī-
gumu, tomēr principā tam piekrīt un
tāpat atzīst ar Krieviju noslēgtos lī-
gumus, līdz ar to paliekot pie domām,
ka šie līgumi Dženovas konferences
darbībā neietilpst.

Latvijas priekšstāvjiem Varšavā nācās
vest ari atsevišķas sarunas ar Poliju un,
proti, par agrarlietu un mi-
nori t a t u jautājumiem. Mūsu ārlietu
ministrs paskaidroja Polijas priekš-
stāvjiem, ka Latvijas valdība patlaban
strādā pie atlīdzības jautājuma
par atsavinātām ārzemnieku muižām un
ka Latvijas valdība turas pie ta ieskata,
ka atlīdzība aprēķināma priekškara vēr-
tībā. Šāds paskaidrojums Polijas val-
dību gan neapmierina, jo v ņa prasa,
lai dotu ārzemnieku muižu īpašniekiem
noteiktu laiku (3 līdz 5 gadi), kurā tie
paši varētu brīvprātīgi likvidēt savas
muižas. Uz to mūsu ministru prezi-
dents aizrādījis, ka agrārreforma jau
izvesta — muižas jau sadalītas un pie-
šķirtas jaunajiem saimniekiem, kādēļ
viņu likvidēšana nav vairs iespējama.
Šāds aizrādījums Polijas valdību nav
apmierinājis, un tā tad šaī lietā nav
atrasta kopēja platforma. Minoritatu
jautājums saskaņojams ar tautu savie-
nības noteikumiem.

Igaunijas un Latvijas priekšstāvji
iesniedza priekšlikumu, uzaicināt vietējo
Krievijas priekšstāvību piedalīties ari
Varšavas konferencē, uz kam Krievija
savukārt uzaicināja mūsu un pārējās
konferences dalībnieces, ierasties uz
konferenci 22. martā Maskavā, ko iz-
darīt vienkārši fiziski nebija vairs iespē-
jams. Bet apspriešanās ar Krieviju
varētu būt tikai vēlama, tādēļ ka Dže-
novas konferencē Krievijas jautājums
būs bez šaubām galvenais apspriežamais
priekšmets. Tagad Krievija likuse mūsu
valdībai priekšā, lai uz 28. martu sa-
sauktu Rigā konferenci, kurā lai pieda-
lītos bez Varšavas konferences dalīb-
niecēm ari Krievija un Lietava.
Šo jautājumu apspriedis ministru ka-
binets. Ja Rigā nebūs vairs iespējams
noturēt konferenci, tādēļ ka tālāko valstu
(Somijas un Polijas) priekšstāvjiem
diezin vajv būs iespējams šaī termiņā
Rīgā ierasties, — tad minēto sešu valstu
(Latvijas, Somijas, Igaunijas, Polijas,
Krievijas un Lietavas) delegāti noturēs
savstarpējas apspriedes pašā Dženovā —
vai nu pirms vispārējās konferences sā
kūma, vai ari pa starpbrīžiem.

Latvija un citas valstis
Latvijas ģenerālkonsuls

Londonā, 8. martā ziņoja, ka Anglijas
valdība noteikuse termiņu prasību iesnieg-
šanai dēļ kompensācijas jūrnieku piede-
rīgiem, izņemot atraitņu un bērnu pra-
sības, ne vēlāk kā līdz 1. aprilim, pēc
kam prasības netiks ievērotas. Papildi
not šo ziņojumu, Latvijas ģenerālkonsuls
aizrāda, kā apspriedē ar .Board of
Trade" nolemts mūsu bojā gājušo
jūpieku piederīgo kara kompensāciju
prasības ievērot 14 dienu laikā pēc ār-
lietu ministrijai piesūtītā oficiālā paziņo-
juma publicēšanas Latvijas presē. Tanī
pat laikā iesniegumi jānodod Latvijas
valdības iestādēm. Latvijas pilsoņiem
ārzemēs, kara bēgļiem un citiem dotas
tiesības pieprasīt kara kompensāciju arī
vēlāk. Atraitņu un bērnu prasību iesnie-
gumu laiks paliek neierobežots.

Jaunas valstis

Polija,

Poņikovska deklarācija.
Aizvakar seimā Poņikovskis garā ap-

cerējumā noskaidroja valdības uzskatus
uz ārējo un iekšējo Polijas politiku.

Par Baltijas politiku premjerministrs
izteicās sekošā veidā:

« Baltijas saprašanās garantē mums
draudzīgu, nesavtīgu un miermīlīgu Bal-
tijas valstu kopdarbību ar Poliju austrumu
atjaunošanas darbā. Valdība sagaida, ka
Lietava, kura līdz šim norobežojusēs no
Polijas, varbūt ne tik daudz aiz pastā-
vošo interešu pretrunas, kā aiz neparei-
ziem ieskatiem un ienaidnieku iespaida,
būs spējīga novērtēt Polijas miermīlīgo
politiku, kura draudzīga Lietavai, pratīs
atrast saprašanās ceļu, un nākotnē ņems
dalību Baltijas valstu kopējā darbā."

(Poļu preses birojs.)

Rīga
Latvijas sarkanā krusta

pilna biedru sapulce notiks Aleksandra
ie)a_ 2, 30. martā š. g. pīkst. 6 vakarā ar
agrāki izsludināto dienas kārtību un būs
pilntiesīga neskatoties uz ieradušos biedru
skaitu.

16. martā sasauktā biedru sapulce ne-
notika uz st. § 27. pamata.

Čechoslovakijas lauksaimniecības
mašīnas.

Čechoslovakijas fabriku priekšsiāvis
Staņislavskis saņēmis no Prāgas lielāku
lauksaimniecības mašīnu sūtījumu, kuras
izstādītas Aleksandra ielā 93, Ozoliņa un
Veinberga tirgotavā. Starp lauksaimnie-
cības mašīnām ir sējamas, vētījamās,
kuļmašīnas, salmu griežamas, labības un
zāles pļāvēji, arkli, kultivatori, lemeši
Sevišķu ievērību pelna automātiskā kar-
tupeļu dēstīšanas mašīna, kura ir samērā
lēta un darbu padara vienkārši un
viegli.

Mašīnas ir piemērotas mazām un vi-
dējām saimniecībām. Staņislavska kungs
ir arī no 12. līdz 19. martam Prāgā no-
turamās izstādes priekšstāvis.

Māksla

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 23.
marta pulksten 5 pēc pusdienas skolēnu
izrādē Raiņa traģēdija «Jāzeps un
viņa brāļi". Piektdien, 24. martā,
Raiņa velnu nakts « Spēlēju, dan-
coju". Sestdien, 25. martā Zeltmata
«Mērnieku laiki Slātavā. Svēt-
dien, 26. martā, pulksten 2 dienā Annas
Brigader drāma « Ausmā". Pulksten 7
vakarā Šekspīra «Karalis Lirs".

Teātra birojs.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursi.

Rīgas biržā, 1922. gadā 23. martā.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . . 50.—
Amerikasdolars 251 50—257. 50
Angļu mārciņa 1112—1132
Francijas franks 23.00—23.50
Beļģijas franks 21.50—22.00
Šveices franks —
Zviedrijas krona 6675—67.75
Norvēģijas krona 44 25—45.25
Dānijas krona 54 00—55.00
Cecīlijas krona 4 43—4.53
Holandes guldeni* 96.00—97.50
Vācijas marka 0.81—0.86
Somijas marka 5.45—5.55
Igaunijas marka 0.70—0.75
Polijas marka 0.00—0.08
Padomes rbļ. —
10 rbļ. zelta 1250.00

Zelts 949

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

Felegramas
(Latvijas leiegr«ia aģentanu ireemjn ielejama»

Maskavā, 21. martā. Lietavas
militaratašē slepkava notiesāts uz 2 ga-
diem cietuma.

Literatūra.

Latvju Muziķa. Ilustrēts Mēnešraksts
Mūzikai. Redaktors: Bernhards Valle.
Izdevēja: Latvijas kultūras veicināšanas
biedrība, te 1—2. 1922. g.

Redaktors: M. Aroas.

Varšavas konference. ,
Aizvakar ministru prezidents Z. M e i e-

tovics sniedza preses priekšstāvjiem
ziņas par Varšavas konferences gaitu un
panākumiem.

Konferencē piedalījās 4 valstis: L a t -
vija, Polija, Somija un Igau-
m i j a. Tās noslēdza savstarpējas v i e -
? ošanās līgumu, kurš ratificējams
likumdošanas iestādēm un publicējams
25. martā.

Līgumam ir pavisam 9 panti:
1. pants nosaka, ka konferences visas

4 dalībnieces atzīst tos līgumus, kurus
tās noslēgušas ar Krieviju.

2. pantā visas 4 valstis apņemas ne-
slēgt nekādus līgumus viena pret otru.

3. pantā konferences dalībnieces ap-
ņemas paziņot viena otrai visus līgumus,
kādus tās līdz šim noslēgušas, vai turp-
māk slēgs.

4. pantā visas 4 minētās valstis atzīst,
ka noslēdzami savstarpēji līgumi un kon-
vencijas optacijas, konsulāras un tirdz-
niecības lietās un par juridiskas palīdzī-
bas sniegšanu pilsoņiem.

5. pants runā par minoritatu garantī-
Jšrn attiecībā uz viņu valodu un nacio-
nālām organizācijām.



Tiesu sludinājumi.
^īgas apg. tiesa, 1. civilnod.

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 12. decembrī
1921. g. Annas Lavīzes Almas Krūkliņ
(Krūkle), dzirn. Inn, prasības lieta pret
Andreju Heinrichu Nikolaju KrOkliri
(Krukle). par laulības Šķiršanu aiznu-
guriski nosprieda: slēgtu Rīgā,
5. jūlija 1915. g. starp Andreju Hein-
richu Nikolaju Anša d. Krūkliņu (Krūkle)
un Annu Lavizi Almu Juja m. Krūkliņ
{Krūkle), dzim. Jnn (Inne), laulību šķirt,
prāvnieku nepilngadīgo bērnu — dēlu
Harriju, dzim. 1. augustā 1916. gadā,
atstāt prasītājas Annas Krūkliņ (Krūkle)
audzināšana līdz viņa pilngadībai, pie-
dzīt_ no atbildētāja Andiēja Krūkliņa
(Krukle) prasītājai par labu vienu tūk-
stoti četrdesmit deviņi (1049) rbļ. tiesas
un lietas vešanas izdevumu.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728.,
731. un 748. p. p. paredzētā laika ne-
festtiegs tiesai atsauksmi vai pārsūd-
zibn, tad spriedums stāsies likumīgā
?pīka. »

Rīgā, 3. martā 1922. g. J\fe 431469
Priekšsēd. b. v. Minkevičs.

Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 23. janvāra 1922. g. lēmuma
pamata, uzaicina 12. oktobri 1921. g.
Liepāja mirušās Ulrikas Sofijas Anson.
dzim. Rerahauzen, mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, iideikomisarus, un visas
citas personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz viņas atstāto
mantojumu, vai kuras vēlētos apstrīdēt
viņas testamentu, pieteikt tiesai savas
tiesības un prasības sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Minētā laikā nepieteiktas tiesības un
prasības tīks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 14. martā 1922. g. Ns 993/21
Priekšsēd. b. V. B i e n e n š t a m s.

Sekretāra pal. v. i. E. H ū n.

Mieti Btrp administratīvais
departaments,

pamatodamies uz 15. septembra 1920. g.
likuma par uzvārdu «ainu p. 10,
dara zināmu, ka uz: Johana Toma d.
Sille un viņa sievas Marijas Kriša m.
dzim. Fogel, dzīvojošu Rīgā, m. Pils
ielā N» 19, attiecīgu lūgumu, kurš izslud.
.Valdības Vēstnesī' Nš 196, 1. sept.
192L g. un pret kuru triju mēnešu
laika iebildumi nav celti, iekšlietu ministrs

nolēma:
L Lūdzējiem turpmāk saukties uzvārdā

.Reinberg* un proti: Johans
Toma d. Reinberg un viņa sieva
Marija Kriša m. Reinberg.

0. Visi dokumenti, kā pases, apliecī-
bas, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
kas izdotifidz šim uz lūdzēju vārdiem
no visādām iestādēm, kā arī valsts,
amata un privātam personām, skai-
tāmi kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

UI. Šis lēmums stājas spēkā no 10. marta
1922. gada; saskaņa ar likumu par
uzvārdu maiņu p. 11., pievesto lēmumu
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
ša sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas sūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmums atzīts
par likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, martā 1922. g. X° 53628/V

Iekšlietu ministrijas administratīvā
depart. Vice-direktors A. Ziepnļleks.

Nodaļas vaditājs J. Silbriedis.

fietīešo DodoKlu departaments
ijļidos jaukta

mazāksolīšanā
27. martā 1922. g., pulksten 12 dienā,

500.000 niasop.BsdgļH v^o d.sp. lielnmā un
1000.000 „ h% „ „
piegādāšanu valsts degvīna monopola
vajadzībām.

Fabrikanti, kufi vēlētos minētās pudeles
piegādāt, var iesniegt rakstiskus piedā-
vājumus vai piedalīties iepriekšējā mu-
tiska sacīkstē.

Rakstiskie piedāvājumi, nomaksāti ar
40 rbļ. zīmognodokli, iesniedzami netiešo
nodokļu departamentā, Nikolaja ielā
N° 1b, ne vēlāk ka 27. martā 1922. g.,
līdz pulksten 12 dienā un tajos jāuzrāda
cenas, _ ieskaitot pievešanu degvīna no-
liktavā, Rīgā, Pioneru ielā N» 4a.

Torgi ietiks netiešo nodokļu depar-
tamentā; turpat var iepazīties ar piegār
dašanas noteikumiem un paraugiem;
pirms torgiem katram dalībniekam jā-
iemaksā 25.000 rbļ. drošības naudas.

Rīgā, 21. martā 1922. g.
Departam. direkt. Ķ. Kalniņš.

Baltijas latviešu bēgļu
apgādāšanas komitejas

pilna biedru sapulce
notiks svētdien, 26. martā 1922 g
pulksten 11 rīta, Alberta ielā 5, dz. 5.

Dienas kārtībā:
Likvidācijas jautājums.

Piezīme. Sapulcē pilntiesīgi pie-
dalīties visi biedri, kuri nokārtojuši
biedru maksājumus par tekošo gadu

1 Valde.

12. Bauskas kājnieka puika
saimniecības priekšnieksuzaicina-12. Bauskas pulka bij. karavīru/'!?stades un privātpersonas, kuiām Vt

kādas naudas masibas pret oolh
S fftfSL'f?" ** »«"

Velak iesniegtas prasības netiks v,.
ievērotas. '«"i

Apriplļa ceļo iDženlBrlijeigaiaT^
izdos 31. martā 5. g.,putkst.

\2atklā ®Aolanā
savā kanclejā Jelgavā, Upes ieiā jhj I0

celtuves (plosts)
bOves darbus pār Lielupi

pie Kalnciema.
Pirms torgu sākšanas dalībniekiem kiesniedz rakstiski paziņojumi , nomāki.!

ar attiecīgu zīmognodokli , dēļ pje|,šanas pie torga, un jāiemaksā 2000 rh!"
drošības naudas. 3

Turpat var dabūt tuvākas zinas n.,
darblen.

^TORGST^
Saskaņā ar veselibas departamentu

priekšrakstu 17. martā š, g „»
M 137564, B " Ka

bij. Bauskas leprozorijā,
Vecsaules pag. (Melder mājās), 10. apm
i. ļ„ tiks noturēts torgs, uz kura

vairāksolīšanā
nāks pārdošanā N» 227

dašād. lauksaimniecībai
lietas un viens bullis,

Auru pagāštā7~
ar 1. aprīli 1922. g., .
tiek atvērta

Jzadsanbti M$"
ar darbības rajonu Auru pagasij,

Nod. sēdeklis Auru pagasta namā.
Atvērta, katru sestdienu no pulksten
10—2 dienā

Nod. pārzinis K Brachmans.

Dažādi sludināj,
Jumpravas pagastam,

Rīgas apriņķī, vajadzīgs
pagasta valdes un tiesas

darbvedis is viga pali
Kandidāti -tes, ar pra*si, tiek uzaici-

nāti ierasties 31 martā $. g., pulksten
12 dienā, pie pagasta padomes, Nikoa]}
skolā, uz nolīgšanu.

Jumpravā, 20. martā 1922. g.
Jumpravas pagasta

priekšnieks (paraksts).
3 Darbvedis J. Sniedze.

ffip mpoMii mmw
ar šo paziņo vispārībai, ka bij. Vidzeme!
pilsetu _ hipot. biedrība, neilgi atpakaļ
pārdēvēta par

Igaunijas hipotēkubanku
(sēdeklis Tērbatā), ir nodevuša saw
darbību Latvijas pilsētās

Rīgas hipotēku biedrībai.
Rīgas hipotēku biedrība ir uzņēmuša

nomaksāt kuponus un dzēst visas Vidze-
mes pilsēt i hipotēku biedrības ķīļu ū®%
kuras iztaisa parāda atlikumuuzUNatrodošamiem, Vidzemes pilsētu hipotēku
biedrībai ieķīlātiem nekust. īpašumiem

Rigā, 22. martā 1922. g. ___Jļ_

Sīgas [hristiao Sciences Ilmas

kārt. pilna biedru sapulce,
tiek sasaukta 4. aprīli S. 9, P*!?
6 vak, biedr. telpās, 1.GanībudafflD"Dienas kārtī ba:
1) Gada darbības pārskats. ..
2) Pārlab. un reģistr. stāt. prieks?I»'»»
3) Jaunu biedru uzņemšana.
4) Valdes lo ekļu vēlēšana.
5) Revīzijas komisijas vēlēšana.
6) Dažādi priekšlikumi. _VaļJļ^

nozaudēta V^'^liste N° 219/2 priekš loterijas »le8rlv\
rīkojama no studentu kluba 7. ļ»
l g. iz.īkojuma lielā Ģildē, fif£
atļauja K» 17, 2. martā š. g. *>'
uzskatjt ka nederīgu. StudJdu??>

—. — " 7 *&

BBiaiēto£eSS.?«5s'SZ&F%$ri!&>
skaitit par nederīgu. r*

Nozaudēta un skaitāma par .ne .j g
tramvaja braukšanas kartiņa,i^skolheces Elzas Dunke vārda__̂ ^^

Naclonalais teatrs.
Ceturtdien . 23. martfi. pulkst. 5 P

Skolēnu izrāde: „

..3āxev>s un viņa **ļf^
Piektdien, 24. martā, pulkst. /

tt

.^pēlēju, dancot"

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 9. maijā 1884. g. mirušā
Jaunjelgavā Staņislava Brozovska
atstato mantojumu kādas tiesības
ka mantin., legatariem, fideikomisariem,
kreditoriem un t. t.,_pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 7. martā 1922. g. L.Ks 303/22. g.
.Priekšsēdētāja b. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
pamatodamās uz clv. ties. lik. 14607i. p.
pstfņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
23. febr. 1922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Remtes piensaimnieku sa-
biedrību, ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Remtes muižā.

Jelgavā . 27. lebruarī 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Milllers.
Sekretāra pal. v. i. D. L e ši n s k I s.

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa
pamatodamās uz civ. t. lik. 1460. p. pa-
Eiņo, ka mirietā tiesa, civilnodaļas
23. febr. iW22. g. atklātā sēde nolēma
reģistrēt VHces lopkopības pārrau-
dzības biedrību .Zvaigzne", ievedot
viņu to biedrību reģistra pirmajā daļa,
kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Vilces pagastā . Silpēteros.

Jelgavā, 27. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M i i 1e r s.

Sekretārs pal. v. i. D. Lešinskis.

Jelgavas apgabaltiesa,
tu civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 3. okt. 1919 g. mir. Alfrēda
Oohana Jūlija) Ariņa atstāto manto-
jumu kādas tiesības, kā mantin., legatar,
iideikomisāriem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
lespieSanas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par speķu zaudējušām. L. Ni> 299/22.g,

Jelgavā, 7. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. tebruāra likumu par lau-
lību 50. un 77. p. p., 27. okt. 1921. g.
aizmuguriski nosprieda: 26. marta
1911. g. caur Cīravas-Virgināles draudzes
mācītāju starp 3ēkateu <ārundmanl un
Itei drundman, dzim. Feldman, slēgio
laulību atzīt par šķirtu.

Liepājā, 9. janvārī 1922. g. J* 6/21
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. 1, B. Z u m b e r g.

Liepājas apgabaltiesa,
23. janvārī 1922. gada nolēma:
iecelt aizgādniecību promesošā Friča
Jēkaba d.Maure mantībai.

Friča Jēkaba d. Maure pēdējā dzīves
vieta bija „Maur mājās", Sarkanmaižas
pag., Ventspils apr.

Liepājā, 1. martā 1922. g. 10221/21. g.
Priekšsēd. b. V. Bīnenštams.

Par sekretāru B. Zumberg.

Liepājas apgabali, reģ. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata,
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
6. martā 1922. g., biedrību un viņu sa-
vienību reģistra 1. daļa ir ievesta bez-
peļņas biedrība zem nosaukuma: „Kul-
dsas lopkopības pārraudzības bie-
drība" , kuras valde atrodas Kuldīgā.

Liepājā, 11 martā 1922. g. j* 37
Reģistr. nod. pārz. Ci ne els.

Par sekretāra pal. I. A1 d e r m a n s.

Liepājas apgabali reģ. nodaļa
az civ. pr. lik. 1460". p. pamata paziņo
ka saskaņa ar tiesas lēmumu 6. martā
1922. g.', kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā ir ievests
kooperatīvs zem nosaukuma: ,.Ugāies
lauksaimniecības mašinu lietošanas
biedrība", kuras vade atrodas Ugaks
pagastā.

Liepājā, 11. martā 1922. g. J* 38
Reģis r. nod. pārz. C i n c e 1s.

Par sekretāra pal I.Mdetmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. fet. Bristais
29. martā 1922. g., pulksten 10 rītā,
Rigā, Daugavpils ielā Ks 10/12. dz. 15,
i z p ā r d o s Rūdolfa Frelmarca kustama
mantu, sastāvošu no mebtlēm, novērtēto
par 50 900 rbļ.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 2660, uz Frldricna Bomen
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsiudi-
nāta par nederīgu.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 4728, uz Elfrīdas Brekman
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta pai nederīga.

Liepājas apgabaltiesa,
17. februārī 1922. g. nolēma: iecelt
aizgādni promesošo Natālijas un Frīža
Kārļa Knlpena mantībai.

Natālijas un Friča Kārļa Knīpena
agrākā dzīves vieta bija Pormsātes pag.

Liepājā, 17. martā 1922. g. Jvfe 501/22
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. E. Hūn.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 23 februārī
1922. g. uz Frīža Muškarsta lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293., 301.
un 309. p. pamata, uzaicina atbildētāju
Annu Muškarat, dzim. Vabol, kufas dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties šaī tiesā, saņemt norakstus
no viņas vīra Friea Muškarata iesūdzības
raksta, viņu. laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves_ vietu Liepājas pilsētā.

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

Liepājā, 7. martā 1922. g. Ns 271/22
Priekšsēdei, b. V. B i e «e n 3.t a m s.

Sekretāra v. i. B Zumberg.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava š. g. 9. marta lēmuma pamata
meklē uz sod. lik._ 589. un 468. p. p.
Liepājas apr., Kalētu pag. piederīgo
Jēkabu Kārļa d. Vftoliņu, apm. 35 g.
vecu; vidēja auguma; gaišu, skūtu seju;
taisnu, pagaru degunu; veiklu valodu.

Katram, kam zin. Jēkaba Vitoliņa uzturas
vieta, vai ari kur atrodas viņam piederoša
manta, bez kavēšanās jāpaziņo Liepājas
apgabali., Liepājas apriņķa izmeklēšanas
tiesnesim, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 11. martā 1922. g. Ne 4368
Tiesas loceklis J. Strazds.

Sekretāra v. i. O. T r e i 1 a n d s.

Gitu iestāžu sluci
KONKURENCE.
liii Bolol Ipailiits

izdos mazāksolīšanā
27 martā i. g.,_pulksten 10rītā, sekošu
priekšmetu piegādāšanu valsts degvīna

noliktavas vajadzībām:
1) cinkotas caurules apm. 2000 pēdas
2) cauruļu savienojumus

(muffes) 100 gab.
3) dzelzs caurules apn.. 700 pēdas
4) ūdensvada krānus . . 40 gab.
5) lason dzelzi .... 8 pudi
6) bronza nolējuma . . 6
7) alvas 2 ,
8) 3 mm biezu cinkbleķi 12 »
9) cinkota skārdu ... 5 »

10) 1 Fortingtona tvaika
pumpi , 1 gab.

11) ugunsdzēšamos,Mini-
max" 20 ,

12) cementa 45 mucas
13) grantēs SOvezumus
14) ķieģeļus 20000 gab.
15) kaļķus 200 pud.
16) dzelzs krāsnis ... 2 gab.
17) peru cas 20 pud.
18) mašinu eļļas .... 2 mucas
19) cilindru eļļas .... 2 .
20) instrumentu tēraudu 1 pudu
21) spundētus priežu dēļus 6000 pēdas

Piedāvājumi slēgtās apl ksnēs ar no-
maksātu zīmognodokli 40 rbļ. apmērā
iesniedzami netiešo nodokļu departamentā
ne vēlāk ka 27. martā i. g. līdz
pīkst. 10 rītā; turpat ari notiks torgi.

Sīkākus paskaidrojumus par piegādā-
jamiem materiāliem sniedẑ Rīgas valsts
degvīna noliktavā Pioneru ielā Ks 4a,
ikdienas no pulksten 9—5 p. p.

Rīgā, 21. martā 1922. g.
Departamenta direktors K. Kalniņš,

iespiests vMats tiposiāliji.

Di Rip Salpoti arteļa „EKSPRESS ir i».
" Suvorova ielā Nr. 30, , - . ,. ._

.Valdības Vēstnesī" 16. martā š. g. izsludināto mantu, sastāvošu no dažaaam

mēbelēm, traukiem un dažādu citu lietu pārdošana

^ūtrupē,=-
notiks 28. un 29. martā 1922. g., pīkst. 10 no rīta,

Sarkanajās noliktavās Hr. 22,1. Maskauas ielā.
Pilsētas ūtrupnieks K. Urbāns.

Mežu departaments 2o!mai«ĪT^
izsludinātiem zāģētiem un tēstiem materiāliem,

iesniegt departamentam, Rigā, Todlebena bulv. Nr 6, līdz 5. g. 24. martam,
pīkst. 12 diena, izdevīgākus rakstiskus konkrētus piedāvājumus pirkšanai no rokas:
cSģētiem materiāliem par visiem kopā vai uz at-
sevišķām zāģētavām un par tēstiem materiāliem

uz atsevišķiem sortimentiem.
1 Mežu departaments.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina 3

KONKURENCES:
1) 8 aprīli 1922. g. uz durvju, logu un krāsns piederumu piegādāšanu.

Konkurentam jāiemaksā drošības nauda 30,000 Latv. rbļ.
2) 29. aprill 1922. g. «z 1. 200 mucām Portlandes cementa piegādāšanu.

Konkurentam jāiemaksā drošības nauda 50,000 Latv. rbļ.
Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem griesties istabā N° 136. no pīkst. 12—2.

ttts spirta un degvīna Rīgas noliia
pārdos atklāti vairaksolītajiem

27. martā 1922. sadā, pulksten 10 rītā, Rīgā. Pionieru lēlē Nr. 4a:

200 dzelzs spirta transportmucas ā 400 litru.
un

500 skārda „ transportkannas ā 10 „
pārdošana notiks atsevišķām partijām — pa 25 mucām vai 50 kannām.

Minētās mucas un kannas apskatāmas noliktavā katru dienu no pulksten

8 līdz 17.

2. ROBEŽSARGU PULKS
========== pārdos ==========

atklātā vairāksolīšanā:
Kartupeļi, _

kāļi un Siens. Āboliņš. Salmi.
3. rotā Arakstes muižā bietes

caur Rujieni . . 27./III. pīkst. 17 350 pud. 190 pud. — — pud.
4. . Bērzu muiža caur

Ērģemi ....28./111. pīkst. 13 370 , 140 „ — 70 ,
7. . Svārtavas muižā. 25./I11. pīkst. 9 1260 , — » — 80
8. , Ziemeru muižā

caur Aluksni_ . . 25./III. pīkst. 14 290 . — „ — 190 »
9. , Čistiku ciema caur

Alūksni .... 3/IV. pīkst. 10 — . — . 225pd.—
10. ", Tiumeļevas muižā r>

caur Vecumiem . 4,'IV. pīkst. 1075 . 700 , — —11. , Bubņevas ciemā
caur Vecumiem . 5./IV. pīkst 9 — , — . 470 pd. — .

12. „ Zerkalo sādža caur
Rītupi 5./IV. pīkst. 17 100 , 50 , — — " ,

2. robežsargu pulka saimniecības priekšnieks k. 1. i. (paraksts).
Nž 14928. Darbvedis k. 1. i. (paraksts).
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