
Iz apsardzības ministra pavēles J* 1."
Rīkojums par Jurisdikas ciema pievieno-

šana pie Ludzas pilsētas policijas.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

b apsardzības ministra pavēles Nr. 1
Kgā, 1922. g. 8. aprilī.

Pārvaldības daļa.
§ 11.

Zemāk minētiem virsniekiem atļauju
pieņemt un nēsāt Francijas valdības
goda leģiona ordeņus:

1) ģenerālim Peniķini un Gopperam
goda leģiona komandieru krustus un

2) pulkvežrem-!eitnantiem Pamatam un
Rozensteinara goda leģiona virsnieku
krustus.

§ 12.
Galvena štāba priekšniekam ģenerālim

Peniķim un operativās daļas priekšniekam
pulkvedim-leitnantam Hartmanim atjauju
pieņemt un nēsāt viņiem piešķirtos Po-
lijas ordeņus:

ģenerālim Peniķim — ,Polonia Resti-
tuta" 2. šķiras un

pulkvedim-leitnantam Hartmanim —
.Polonia Restituta" 4. šķiras ordeņus.

Ministrs G. Zem gals.
Kanclejas priekšnieks,

pulkvedis leitnanta Spandegs.

Blkojums.
Iekšlietu ministrijas administratīvais

departaments, saziņā ar pašvaldības depar-
tamentu, paziņo, ka Jurisdikas ciems
Ludzas apriņķī policijas ziņā pievienots
pie Ludzas piķētas, skaitot no š. g.
15. aprija.

Rīgā, 1922. g. 11. aprilī. M> 16437.

Administratīvā departamenta
direktors J. Ieva.

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

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Brantu pagasta atdalīšana.
Ar Rīgas apgabaltiesas nodaļu 1922. g.

1.aprija plenarsapulces lēmumu Brantu
pagasts, Cēsu spriņķī, atdalīts tiesas ziņā
no Cēsu apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša
iecirkņa un piedalits Valkas apriņķa
2. iecirkņa miertiesneša iecirknim.

Rīgā, 11. aprilī 1922. g.
Rīgas apgabaltiesas

priekšsēdētājs A. B 3 m a n i s.
Sekretārs O. Blumbergs.

Paziņojums,
Satversmes Sapulces saimniecības ko-

misija izdod Satversmes Sapulces sēžu
zāles paneļa darbus. Reflektantus
fiīdz iesniegt savus priekšlikumus slēgtos
kuvēros uz saimniecības komisijas vārda
līdz š. g. 24. aprilim, pulksten 12 dienā.

' Tuvāki paskaidrojumi saņemami bflv-
birojā — Satversmes Sapulces nama.

Saimniecības komisija.

Paziņojums.

Sākot no 5. g 16. apriļaValmieras
dzelzsceļa pasta nodaļu pārvērš par pat-
stāvīgu pasta-telegrafa kantori: .Val-
miera, dzelzsceļa stacija",
Tš apkalpos Valmieras stacijas rajonu,

*\ saucamo Karlovas miestiņu, kādēļ
fcsķiriba no Valmieras pilsētas, kur arī

darbojas pasta-telegrafa kantoris, uz sūtī-
jumiem, kuj-us publika adresē šī rajona
(miestiņa) iedzīvotājiem, turpmāk jāraksta:
„Valmiera, dz. stacija."

Administratīvais finansu direhtors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

Aizrādījums.
Ievērojot valsts budžeta slēgšanu par

1921./22. g. ar š.g. I. aprilī, zemkopības
ministrijas zemju departaments, lai no-
vērstu liekus pārpratumus, uzaicina visas
personas un iestādes, kurām būtu kādas
prasībss no zemju departamenta, par
laiku no 1921. g. 1. aprija līdz š. g.
31. martam, tādas iesūtit departamentam
visvēlākais līdz š. g. 28. aprilim.

Zemju departamenta grāmatvedības
nodaļas vadītājs A. Bērziņš

Vecākais grāmatvedis J. V i d b e r g s.

Jaunjelgavas apriņķa valde
ar šo uzaicina pagastu darbvežus un
pagastu padomju vēlēšanu komisiju lo-
cekļus uz apspriedi š. g. 24. aprilī
pīkst. 11 dienā Jēkabmiestā, apriņķa
valdes telpās, lai apspriestu dažādus
techniskus jautājumus pagastu padomju
vēlēšanu lietā. Apspriedē piedalīsies
valsts statistiskās pārvaldes instruktors.

Jēkabmiestā, 1922. g. 11. aprilī. *fe 1336.
Jaunjelgavas apriņķa valdes

priekšsēdētājs G. Z i e m e I s.
Darbvedis P. L a p i ņ š

Valsts bibliotēka
pērk grāmatas visās valodās, jo sevišķi
vecas latviešu grāmatas. Ar piedāvāju-
miem griesties valsts 'bibliotēkas kanc-
lejā, Pilslaukumā Ns 2, no 10—3.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma II,
daļas 76. panta, par privilēģijām uz iz
gudrojumiem un pārlabojumiem, paziņo,
ka izdotas sekošas aizsardzības apliecī-
bas uz patentēšanai pieteiktiem izgudro-
jumiem un pārlabojumiem :

1922. g 15. februārī zem Nr. 1 An-
drejam Golveram, Rīgā, _uz pārlaboju-
miem pie bungusitdzirnavām (Trommel-
schlagmfihle).

1922, g. 24. februārī zem Nr. 2, ļnže-
nierim B. Rancanam, Bolvu miesta, uz
aparātu dzelzsceļu un tiltu spridzinā-

.
1922. g. 1. martā zem Nr. 3, Jean

Baptiste Joseph Alphonce Vignerouam,
Cettē, Francijā, uz vadu zvejošanai pa
jūras līmehi, kā arī dziļumā un pa
dibenu.

1922. g. 1. marta zem Nr. 4, tam pa-
šam uz vadu, kas velkams ar vienu laivu.

1922. g. 9. martā zem Nr. 5, Alek-
sandram Mikiveram, Vezenbergā, Igaunija,
uz dzirnavu gaņģi ar horicontaliem
akmeņiem.

1922. g. 9. martā zem Nr. 6, akciju
sabiedrībai «Deutsche Werke\ Berline,
uz no kustoņiem velkamu grābekli siena
un tamlīdzīga grābšanai ar pašdarbojo-
šos grābekļa kurvja iztukšošanu.

1922. g. 10. martā zem Nr. 7, inženie-
rim Henrijam Augustam Mūlleram Stok-
holmā, Zviedrijā, uz paņēmienu oglekļa
satura pavairošanai kūdra.

1922. g. 11. martā zem Nr. 8, Gus
Jordahn, PalmBeach, Florida, Savienotas
valstīs Amerika, uz peldu jostu.

1922. g. 14. martā zem Nr. 9, O.

Mustad & Son, Kristianiā, Norvēģija, uz
— uz priekšu padošanas ietaisei pie
mašīnām pakavu nagla kalšanai auksta
stāvoklī.

1922. g. 14. marta zem Nr. 10, tam
pašam, kz pakavu naglu pagatavošanas

veidu no nepārtraukta drāts gabala ar
četržokļa preses pahdzību.

1922. g. 14. martā zem Nr. 11, tam
pašam, uz četržokja presi naglu izgata-
vošanas maštnām un tamlīdzīgi.

1922. g. 14. martā zem Nr. 12, tam
pašam, uz — griežamo, turamo un uz
priekšu padošanas ietaisi pie pakavu
naglu mašīnām.

1922. g. 18. martā zem Nr. 13, Artur
MMlIer, Bauten _ und Industrie Werke,
Berlinē, uz nostādīšanasierīkojumu pļau-
jamo mašīnu griežamam aparātam.

1922. g. 23._ martā zem Nr. 14, Jānim
Minušām, Rīgā, uz pārvietojamu istabas
krāsni.

1922. g. 18. martā zem Nr. 15, inže-
nierim Albertam Vinandam, Magdeburgā,
Vācijā, uz tvaika katlu ietaisi ar vienu
vai vairākiem priekšējiem tsn pakaļējiem
katliem.

1922. g. 22. msrtā zem Nr. 16, Anton
JensentKs Ottensenam, Kopenhāgena, Dā-
nijā, uz barības veļu, kā gaļas, zivju
u. t. t. saldēšanas un sasaldēšanas veidu.

1922. g, 22. martā zem Nr. 17, inženie-
rim Jirgenam Jergensenam Krugeiam, Ko-
penhāgenā, Dānijā, uz labības oeicēšanas
veidu un ietaisi.

1922. g. 23. martā zem Nr. 17, Jānim
Jflrgensam, Rīgā, uz degvielu motoru
šķidruma iztvaikotajā.

1922. g. 29. martā zem Nr. 19, Jēka-
bam Strausam, Rīga, uz cauruļu gaisa
karsētāju.

1922. g. 30. martā zem Nr. 20, Jēka-
bam Strausam, Rīga, uz karstgaisa
krāsni.

Rūpniecības departamenta
direktors J. V a g e 1 s.

Patentu valdes priekšnieks
J.Pu r i c s.

1. saraksts.
Iekšlietu ministrijas būvvalde pēc sava

1922. g. 22. februāra rīkojuma Ns 2. re-
ģistrējušo līdz š. g. 6. aprilim uz pār-
baudītu dokumentu pamata ar inže-
nieru un techniķu bāvtiesī-
bām apakšā minētās personas.

Piezīme. Sarakstu periodiski pa-
pildinās ar vēlāk reģistrētiem.

Inženieri:
1. Ādams, Eižens, inženieris-architekts,

Rīgā, Marijas ielā Ns 10, dz. 61.
2. Agthe,Kristaps, inženieris-architekts,

Rīgā, Jaunā muižā, Vāzas ielā.
3. Abiks, Alfrēds, inženieris-technologs,

Pjgā, Romanova ielā >fe 75, dz. 11.
4. Ādamsons, Roberts, būvinženieris,

Rīgā, Dzirnavu ielā .N° 74, dz. 14.
5. Bļaus, Haralds, inžeaieris-architekts,

Rīga, Antonijas ielā Ns 16a, dz. 17.
6. Brensons, Teodors, inženieris-archi-

tekts, Rīgā, Dzirnava ielā Ns 64,
dzīv. 4.

7. Berči, Gvido, inženieris-architekts,
Rīgā, Raiņa bnlvarā Ns 21, dz. 7.

8. Birzenieks, Aleksandrs, inženieris-
architekts, Rīgā, Maiznicas ielā
Ns 12, dzīv. 10.

9. Brants, Kārlis, būvinženieris, Alek-
sandra augstumu slimnīcā.

10. Brencis, Rūdolfs,būvinženieris, Rīgā,
Stabu ielā K: 70, dz. 6.

11. Benfelds, Pauls, būvinženieris, Rīga,
Ernestīnes ielā >6 2S, dz. 1.

12. Bulatovs, Andrejs, civilinženieris,
Raiņa bulvāra Ns 291

13. Bokslafs, Vilhelms, inženieris-archi-
tekts, lielā Pils ielā Nfe 9, dz. 5.

14. Betchers, Eduards, būvinženieris,
Jelgavā, Žagatu ielā Ns 16a.

15. Boettichers, Erichs, būvinženieris,
Rīgā, Stabu ielā JSTs 14, dz. 6.

16. Brunners, Alberts, būvinženieris,
Rīgā, Aspazijas bulvārī Ns 8, dz. 7.

17. Bērziņš, Nestors, satiksmes ceļu
inženieris, Liepājā, Jāņa ielā Ns 13,
dz. 5.

18. Bergs, Oskars, būvinženieris, Rīga,
Ķieģeļu ielā Ns 7, dz. 10.

19. Cīrulis, Jānis, būvinženieris, Rīga,
Aleksandra ielā J* 153, dz. 20.

20. Cīrulis, Aleksandrs, inženieris-archi-
tekts, Rīgā, Karlīnes ielā Ns 42,
dz. 16.

21. Cirkvics, Heinrichs, architekts, Rīgā,
Ģertrūdes ielā Ns 1, dz. 4.

22. Dimitrato, Aleksandrs, architekts-
mākslinieks, Rīgā, Romanova ielā
Ns 116, dz. 10. _

23. Engels, Kurts, būvinženieris, Rīga,
I. Gambu dambī Ns 7, dz. 19.

24. Frīzendorfs, Edgars, inženieris-
architekts, Rīgā, lielā Smilšu ielā
Ns 10, dz. 8.

25. Fedderss, Pēteris, architekturas aka-
dēmiķis, Rīgā, Karlīnes ielā Ns lb,
dz. 12.

26. Gailis, Jānis, inženieris-architekts,
Rīgā, Romanova ielā N° 70a, dz. 15.

27. Gusevs, Miķelis, inženieris-techno-
logs, Rīgā, Aspazijas bulvāra tik 3,
dzīv. 10.

28. Godļevsks, Alfonss, būvinženieri»,
Jelgavā, Svētes ielā Ns 18.

29. Gramcs, Erichs, inženieris-archi-
tekts, Rīgā, Nikolaja ielā Ns 69,
dzīv. 9.

30. Gohse, Voldemārs, inženieris-tech-
nologs, Rīgā, Eksporta ielā Ns 6.

31. Gūtmanis, Teodors, būvinženieris,
Rīgā, Strēlnieku ielā Ns 5, dz. 28,

32. Hartmanis, Hermanis, arcbitekts,
Rīgā, 1. Ķēniņu ielā Ns 16, dz. 6.

33. Hernianovskijs, Teodors, būvinže-
nieris, Rīgā, Andreja ielā Ns 5,
dzīv. 4.

34. Hercbergs, Nikolajs, inženieris-ar-
chitekts, Rīgā, Baznīcas ielā Ns 37,
dzīv. 8.

35. Hoffmeisters, Voldemārs, Inženieris-
technologs, Rīgā, Nikolaja ielā
J* 8, dzīv. 6.

36. Hoppe, Boriss, būvinženieris, Rīga,
Dzirnavu ielā Ns 3, dz. 10.

37. Hondoževskijs, Aleksejs, būvinže-
nieris, Jelgavā, Pētera ielā Ns 10,
dzīv. 9.

38. Intelmanis, Bruno, būvinženieris,
Rigā, Vilandes ielā I* 2 a, dz. 8.

39. Iegrīve, Edvins, inženieris-techno-
logs, Rigā, Nikolaja ielā Na 69 a,
dzīv. 4.

40. Jakobi, Jevgeņijs, civilinženieris,
Rīgā, Rēveles ielā Ns 2/4, dzīv. 1.

41. Jankelovics, Pinchass, diplom-
inženieris, Liepājā, Graudu ielā
ielā Ns 39.

42. Krūmiņš, Voldemārs, inženleris-
technclogs, Āgenskalnā, Ļermon-
tova ielā J* 2, dzīv. 3.

43. Kampe, Paulis, inženieris-architekts,
Rīgā, Antonijas ielā Ns 9, dz. 12.

44. Krūmiņš, Arturs, inženieris archi-
tekts, Rīgā, Marijas ielā J* 11,
dz. 3.

45. Krauze, Artursbūvinženieris, Rīgā,
Bruņinieku ielā 8b, dz. 16.

46. Kundziņš,Pauls,inženieris-arcaitdrts,
Nikolaja ielā Ns 33, dz. 3a.

47. Kēnigs, Teodors, inženieris-tecnno-
logs, Rīgā, Dzir navu iela Ns 4,
dz. 14.

48. Kļaviņš, Eduards, būvinženieris,
Pauluči ielā Ns 21, dz. 3.

49. Kori, Kārlis, inženieris, Rīgā, Dzir-
navu ielā Ns 5, dz. 6.

50. Krūmiņš, Valters, inženieri*, archi-
tekts, Rīgā, Antonijas iela Ns 15a,
dz. 24.

51. Klevers, Pauls, inženieris-architekts,
Rīgā, Eksporta ielā jNa 4, dz. 11.

52. Kalniņš, Jēkabs, inženieris-techno-
logs, Rīgā, Ģertrūdes ielā >fe 25,
dz. 4.

53. Kleins, Ādolfs, inženieris-technologs,
Rīgā, Aleksandra ielā 82, dz. 6.

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vlen-

slejigām rindiņām . . . . 180 rbļ. — kap
par katru tālāka rindiņa . . 6 , — .

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

c) privHtienj par katru vienslējrgn
rindiņu 10 , — .

ffc&M pai .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pas 1 mēnesi 7S rbļ. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
pai 1 mēnesi . . . . 90 rbļ. — kap.
|»sr atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā 3 . 23 .
Pie atkalp ārdevējiem S . 75 .

Latvijas valdības -^m oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J^^^^^^^Š^ un svētku dienas

Redakcija:
^^^^^^^^^^^»

Kantoris un ekspedīcija:
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Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
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54. Lamze, Arnolds, inženieris-archi-
tekts, Rīgā, Romanova ielā Ni 21,
dz. 13.

55. Lemke, Roberts, būvinženieris, Rīgā,
Matisa ielā Ns 52a, dz. 4.

56. Laube, Eižens, inženieris-arclcitekts,
Rīgā, Elizabetes ielā 31a, dz. 6.

57. Libberts, Jevgenijs.inženieris-techno-
logs, Daugavpilī, Šosejas ielā 49.

58. Libberts,Grigorijs,inženieris-techno-
logs, Daugavpilī, Šosejas ielā 49.

59. Malvess, Augusts, inženieris-archi-
tekts, Rīgā, Aleksandra ielā N- 13,
dz. 1.

60. Manguls, Andrejs, būvinženieris,
Rīga, Aleksandra ielā J* 71/73,
dz. 1.

61. Maidels, Arnolds, inženieris-archi-
tekts, Rīga, Stabu ielā .Ns 28,
dz. 10.

62. Mandelstams, Paulis, arcbitekts,
Rīga, Alberta ielā Ns 3, dz. 9.

63. Mirbachs,Georgs,būvinženieris, Rīgā,
Liepājas iela Ns 5.

64. Mēdlingers, Arturs, inženieris-archi-
tekts, Rīga, Rūpniecības ielā Ns lb,
dz. 11.

65. Molčanovs, Vladimirs, inženieris-
technologs, Baltiņu muižā, pie Bal-
tiņu stacijas. Latgalē.

66. Mejersons, Aleksandrs, !inženieris-
technologs, Rīgā, Skolas ielā Ns 36a,
dz. 12.

67. Ozoliņš, Jānis, būvinženieris.
68. Peslaks, Marians.būvinženieris, Rīgā,

Antonijas ielā Ns 5, dz. 2.
69. Petrovs, Dimitrijs

^
būvinženieris,

Rīga, Ģertrūdes ielā Ns 45, dz. 11.
70. Pekšens, Konstantīns, inženieris-

architekts, Rīgā, Puškina bul-
vāra Ns 10.

71. Rīmers, Vilhelms, inženieris-archi-
tekts, Rīgā, Vaļņu ielā Ns 22a, dz. 2.

72. Rozenauers, Nikolajs, satiksmes ceļu
inženieris, Rīgā, Suvorova ielā
Ns 76, dz. 26.

78. Re!chertsPaulis, inženieris-techno-
logs, Rīgā, Daugavgrivas ielā Ne51a.

74. Ramanis, Eduards, būvinženieris,
Rīgā, Tērbatas ielā .Ne 33/35, dz. 40.

75. Rībenzams, Pauls, būvinženieris,
Rīgā, Baznīcas ielā Ns 31, dz. 4.

76. Rončevskijs, Konstantīns, inženieris-
architekts, Rīgā, Pauluču ielā Ns 8,
dz. 8.

77. Rabinovičs, Leo, inženieris-technol.,
Baznīcas ielā Ns 4a, dz. 2.

78. Rennenkampfs, Ditrichs, būvinže-
\ nieris, Rīgā,Muitas ielā Ns 2, dz. 17.
79. Ramoliņš, Rūdolfs, būvinženieris,

Cēsu ielā Ns 2, dz, 76.
80. Stange, Oskars, būvinženieris, Rīga,

Vilandes ielā Ns 12, dz. 12.
81. Svetlovs-Helmanis, Ādolfs, būvin-

ženieris, Rīgā,Kurmanovā ielā Ns20b,
dz. 8.

82. Stegers, Valters, inženieris archit.,
Rīgā, Andreja ielā Ne 13, dz. 16.

83. Stēgers, Adrians, būvinženieris,
Rīgā, Eksporta ielā J* 3, dz. 4.

84. Skārds, Vilis, būvinženieris, Rīga,
Andreja ielā Ns 2, dz. 5.

85. Šarlovs, Ivans, civilinženieris, Rīga,
Zaļā ielā J* 3, dz. 7,

86. Švolmanis, Teodors, būvinženieris,
Rīgā, Romanova ielā Ns 53, dz. 1.

87. Šmēlings, Aleksandrs, architekts-
mākslinieks, Rīga, Dzirnava ielā
Ns 60, dz. 12.

88. Trezs, Roberts, inženieris
-
technologs,

Rīgā, mazā Jaunavu iela Ns 5.
89. Tīfs, Teofils, inženiers-arcbitekts,

lielā Ķēniņu ielā Ns 16, dz. 6.
90. Tolstojs, Georgijs, satiksmes ceļu

inženieris, Rīgā, Baznīcas iela .Ns 45,
dz. 15.

91. Unferhau,_ Viktors, arcbitekts, Jel-
gavā, Rātūžu ielā JNi 6.

92. Vīdemanis, Erichs, inženieris-archi-
tekts, Rīgā, Tērbatas ielā M» 83,
dz. 13.

93. Vitte, Augusts, inženieris arcbitekts,
Rīgā, Aleksandra ielā Ns 95/97,
dz. 10.

94. Zosuls, Gustavs, būvinženieris,
Cēsīs, lielā Dārza_ ielā Ns 15a un
Rīgā, Baznicas ielā Ns. 4a.

95. Zakss, Arons, inženieris-architekts,
Liepājā, Tomu iela Ns 21.

96. Zemmerings, Herberts, būvinže-
nieris, Rīgā, liela Ņevas iela Ns36,
dz. 10.

97. Zīverts, Kurts, būvinženieris, Rīga,
Gana iela Ns 6, dz. 4.

98. Zīlīts, Persijs, būvinženieris, Rīga,
Elizabetes ielā Ns 87, dz, 3.

99. Zakss, Izaks, inženieris-technologs,
Rīgā, Augļu iela Ns 16, dz. 2.

100. Zaksp, Vladimirs, kalnu inženieris,
Rigā, Bruņinieki' iela Ns20, dz. 37,

101. Zītars, Jūlijs, satiksmes ceļu inže-
nieris, Rīgā, Elizabetes ielā J& 3,
dz. 4.

Būvtechniķi:
102. Alksne, Jānis, būvtecbniķis, Rīgā,

Stabu ielā Ns 19.
103. Štifs, Andrejs, ceļu techniķis, Rīgā,

Baznicas ielā Ns 36, dz. 21.

Iecelšanas.
Rezolūcija J* 73.

Atsvabinu no amata uz paša lūgumu Ventspils
apriņķa priekšnieka I. iecirkņa palīgu Richardu
Slesseri, skaitot no š. g. 1. maija.

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

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Rezolūcija J* 74.
Ieceļu līdzšinējo Ventspils pilsētas policijas

1. iecirkņa priekšnieku Vilhelmu Ozoliņu par
Ventspils apriņķa priekšnieka 1. iecirkņa palīgu,
skaitot no š. g. 1. maija.

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

Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Zemkopības ministrijas zemju departamenta
iecelšanu rīkojumi.

R ī k o j u m s >6 244.
Ieceļu Jēkabu Brederichu par Valkas ap-

riņķa zemes ierīcības komitejas seviš|u uzdevumu
ierēdņi resp. komitejas locekli uz bnva līguma
pamatu ar IX. kategorijas algu 4770 rbļ. mēnesī,
skaitot no 1921. g. 10. oktobra.

Rīgā, 1921. g. 5. novembrī.
Zemkopības ministra biedrs R. L i n d i ņ š.
Zemju departamenta direktors P. Orāvs.

Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš.

Rīkojams J* 246.

Aizputes apriņķa III. rajona valsts zemju pārzini,
Miķeli Krumbergu, uz paša lūgumu- atsvabinu
no amata pienākumu izpildīšanas, skaitot no
1921. g. 10. novembra.

Rīkojums te 247.
Valkas apriņķa valsts zemju inspektora pailgu

resp. apriņķa zemes ierīcības komitejas vecākā
agronoma vietas izpildītāju, Eduardu Baķi,
atsvabinu uz paša lūgumu no amata pienākumu
izpildīšanas, skaitot no 1921. g. 1. novembra.

Rīkojums Mš 252.
Rīgas apriņķa VII. rajona valsts zemju pārzini,

Arvīdu S k r e i j u, uz izdarītas revīzijas pamata,
atlaižu no amata, skaitot no 1921. g. 13. oktobra.

Rīkojums Ki 253.
Ieceļu Eduardu Cālīti par Daugavpils apriņķa

Dagdas rajona valsts zemju pārziņa vietas izpildī-
tāju uz brīva līguma ar X. kategorijas algu
4320 rbļ. mēnesi, skaitot no 1921. g. 29. oktobra.

Rīkojums Ne 254.
Ieceļu agronomu Alfrēdu Vīksniņu par

Rēzeknes apriņķa Varklaņu rajona valsts zemju
pārziņa vietas izpildītāju, ar IX. kategorijas algu
4770 rbļ. mēnesī, skaitot no 1921. g. 1. novembra.

Rīkojums J* 255.

Ieceļu tirdzniecības kandidātu Augusta Ābo-
liņu par Rēzeknes apriņķa valsts zemju inspektora
palīgu_ resp. apriņķa zemes ierīcības komitejas
vecāka agronoma vietas_ izpildītāju ar VIII. kate-
gorijas algu 5220 rbļ mēnesī, skaitot no 1921. g.
27, oktobra.

Rīkojums J6 256.
Ieceļu Erberģes pag. pilsoni Pēteri Ernesta d.

Kerrrielu par Ludzas apriņķa Kārsavas rajona
valsts zemju pārziņa vietas izpildītāju ar X. kate-
gorijas algu 4320 rbļ. mēnesī, skaitot no 1921. g.
1. novembra.

Rīkojums Jfe 260.
Talsu apriņķa I. rajona valsts zemju pārzini

agronomu Jāni Melngaili ieceļu par Talsu
apriņķa valsts zemju inspektora palīgu, resp.
apriņķa zemes iericības komitejas vecākā agronoma
vietas izpildītāju ar VIII. kategorijas aluu 5220 rbļ.
mēnesi, skaitot no 1921. g, 15. oktobra.

Rīkojums Ns 261.
Tukuma apriņķa I. rajona likvidēšanas dēļ

augšminētā rajona valsts zemju pārziņa vietas
izpildītāju Žani Dzelzgalvu pārceļu tādā pašā
«mata uz Talsu apriņķa 1. rajonu, skaitot no
1921. g. 15. oktobra.

Rīgā, 1923. g. 24. novembrī.
Zemkopības ministra biedrs R. L i n d i ņ š.

Zemju departamenta direktors P. Grāvs.
Administratīvās nodaļas vadītājs R. Ozoliņš

Rīkojums J* 262.

Papildinot rīkojumus 1921. g. 31. maijā Ns 96
on 100, 30. jūnija Ns 136, 10. jūlijā, Ns 158,
15. jūlija, Ns 168, 10. augustā Ns 190, uzdodu

zemāki minētos rajonu valsts zemju pārziņus, par
dažādiem disciplināriem pārkāpumiem, kā ari no-
laidībām dienestā, skaitīt par galīgi atlaistiem no
zemkopības ministrijas dienesta, izslēdzot viņus no
zemju departamenta darbinieku un algu sarakstiem
un proti: _

1) Liepājas apriņķa II. rajonā Jāni Češe no
1921. g. 16. maija.

2) Ventspils apriņķa I. rajonā Robertu Kaz-
meru no 1921. ģ. 14. maija.

3) Valkas apriņķa Alūksnes rajonā Voldemāru
Kubuliņu no 1921. g. 10. jūnija.

4) Talsu apriņķa II. rajonā Jāni Riteni no
1921. g. 16. jūnija.

5) Valkas apriņķa Gaojenes rajonā Augustu
Eleksi no 1921. ģ. 25. jūlija.

6) Rēzeknes apriņķa Varklaņu rajona Ludvigu
Polīti no 1921. g. 3. augusta.

Rīgā, 1921. g. 30. novembri.
Zemkopības ministra biedrs R. L i n d i ņ š
Zemju departamenta direktors P. Orāvs.

Administratīvās nodalīs vadītājs R. Ozoliņš

Par politisku vienošanos.
(Ministru prezidenta un ārlietu ministra
Z. Meietovica runa Satversmes

Sapulces sēdē 31. martā.)
(Beigas.)

Un mūsu protokolā Polijas ārlietu mi-
nistrs deklarē,, ka Polijai attiecībā uz
Lietavu ii absolūti miermīligs nolūks, ka
ta nekādā gadījumā tai neuzbruks un
nedoma jebkādu no pastāvošiem kon-
fliktiem ar Lietavu izšķirt ar ieročiem
rokā; ka Polija ar nelokāmu noteiktību
pūlas ievadīt ar Lietavu labas un skai-
dras attiecības un ir gatava atzīt to de
jure, tiklīdz Lietava nostāsies uz ceļa,
kasviņu novesta pie tiešu sakaru nodi-
bināšanajs, starpšim divām valstīm. Šinī
deklarācijā nepārprotami konstatēts tas
apstāklis, ka Lietavas suverenitāti Polija
atzīst. Tas mums ir vajadzīgs tāpēc, ka
mēs esam Lietavu atzinuši un pirmie at-
zinuši;, tasuiums ir vajadzīgs tāpēc, ka
mūsu intereses ar Lietavu kā radnieciskām
tautamir tādas, ka abas šīs valstis pa-
stāv ka _ absolūti suverenas valstis. Otrā
politiska inte_rese_ ir, lai Lietava piedalītos
mušu antante. Tapec Si protokola beigās
konstatēts, ka Igaunijas, Somijas un Lat-
vijas ārlietu ministri paskaidro, ka tie
kopa ar Poliju tieksies pēc Lietavas pie-
vilkšanas pie līdzdalības un saprašanās
līgumos starp šīm protokolā paredzētām
valstīm un darīs iespaidu, lai starp Po-
liju un Lietavu, cik ātri iespējams, no-
dibinātos cieši sakari un līdz ar to no-
drošinātu turpmāko izveidošanos Baltijas
valstīm. Lietava ir sastāvdaļa no Baltijas
antantes. Es neslēpju, ka ir pārrunāts
jautājums par viņu, bet tas mūsu proto-
kolā nav un aiz ta ļemesla, ka tur sa-
prašanos mes nevarējām atrast, jo Polija
uzskata priekš sevis vairāk vai mazāk
Viļņas likteni jau par izšķirtu tādā veidā,
ka to _ apstākļi centrālā Lietava
pašlaik rada, ar citiem vārdiem, vai ta ii
Polijas federatīva sastāvdaļa jeb vai sa-
stāvdaļa ar autonomām tiesībām, jeb vai
sastāvdaļa, kura tiek aneksēta uz vis-
pārējiem pamatiem.

Jautājums, kāda ši forma būs, vēl no
Polijas saeimas nebija izšķirts, bet cen-
trālas Lietavas saeima, (par to, kā ievē-
lēta, es negribu izteikties), ir izteikusies
vienkārši par aneksešanu, par vienkāršu
centrālas Lietavas ietilpināšanu Polijas
valsti. Pats no sevis saprotams, ka mēs
šaī lieta esam uzturējuši neitralitāti. Šo
pašu neitralitāti mes arī turpinām tzturēt

šai konfliktā. Tāpēc pēc mūsu politiskās
vienošanās līguma mūsu protokolos
nekur ne vienā, ne otrā veidā nav
izskaidrots centrālās Lietavas nākošais
liktenis. Jautājums ir nostādīts skaidrs
tikai tai ziņā, ka tās pašas brīvās iespē-
jamības, izšķirt šo jautājumu vienā vai
otrā virzienā, ir atstātas tikpat atklātas,
kā līdz šim, īsi sakot, tas pats neitrali-
tātes princips ir ticis paturēts spēkā.
Mums ļoti žēl, ka šis centrālās Lietavas
jautājums tik gari ievelkas un konfliktu
nevar izšķirt, un mēs, trīs ziemeļvalstis,
esam neskaitāmas reiz deklarējuši Poli-
jai un Lietavai, ka mums ir vēlēšanās,
lai miera ceļā, bet pēc iespējas drīzākā
laikā tiktu šis strīdus ābols izšķirts.
Tautu savienība gandrīz 2 gadus ir pu-
lējusies ar ši jautājuma izšķiršanu, bet
ir palikuse bez sekmēm. Tautu savie-
nība pēc tam, kad Lietava bija attei-
kusēs no Himansa otra projekta, ua
pēc tam, kad Polija ari bija atraidi-
juse šo otru projektu, atteicās no savas
vidutājibas centrālās Lietavas lieta. Cen-
trālās Lietavas likteņa izšķilšana ir acu-
mirklī iespējama tikai divējādā veidā:
vai nu starp Poliju un Lietavu, atrodot
savstarpēju vienošanos, vai arī ar to
ka Baltijas antante iestājas Lietava, un
šis jautājums tiek pacelts ari antantes
valstu starpā. Es, protams, nevaru runāt
par kara iespējamību starp Poliju un
Lietavu.

Es nepielaižu to domu un gribēta
sacit, ka karš, kādās kombinācijas viņš
ari nav domājams, šo jautājumu atrisināt
nevar. Nav iespējams, ka Lietava #
Polipi ved karu šinī jautājumā, jo spēku
samērs ir dažāds. Nav iespējams domāt,
ka varētu citas kādas valstis iespaidot
Viļņas piešķiršanu Lietavai un atņem-
šanu Polijai ar kādiem citiem sarežģī)"'
miem pierobežas apgabalos. Nav iespē-
jams tapec, ka vēlēšanāspēcmieradzīva visas tautās Austrumeiropa. Sl5

tautas iet pa to ceļu, lai varētu to sa-
sniegt. Cerēt uz to, ka ar kādu ties»
vai netiešu palīdzību būtu iespējaf
izšķirt centrālās Lietavas likteni, k} 1'
slēgta lieta, jo šīs valstis ar visicjo
speķiem rūpējas par to, lai miers btnj 1
pastāvošs un ilgstošs. Man ir ta W
liecība, ka tas arī izdosies. Un ar dip-
lomātiskiem ceļiem, man šķiet, šo kob
fliktu varētu atrisināt tādaceļā,.Lietava nestāvētu viena pate pret Po»J'
bet Lietava iestāsies Baltijas antanļj
un tas trīs ziemeļu valstis, kuras ^
konflikta nav tieši ieinteresētas,_ tas
Latvija, Igaunija un Somija, var^l-jļ
tas neitrālais iespaidotājs, kurš izs?L
šo jautājumu pēc patiesības un ta's_ !L
principiem. Man ļoti sāpīga ta atldati
doma, kura parādās vienā Lietavas p«? ^daļa un uz kuru pilnīgi dibināti aizr

i,
~

Meklēiamo personu saraksts Nr. 40. % '
(3. tupinājām )

$ Uzvārda, vārds, tēva vSrda, „ .\- k5 . Mkst
_ Vai apcietinām»

ft recams? piederības vieta, Kas mekre, ar kāda nrkst.
^ ^ &^^dzīves vieta pēdējā laikā, on par ko apvainota. atraSaaaa gadiiaBš.2! ārējais apraksts (pazīmes),

g^jsubg.

4901. Srengis, Andrejs Jēkaba Rīgas pils. komand. gara. nod,, Tāpat,
dēls,dz. 1894. g. 19.okt., 1921. g. 29. janvārī 1*438,
pied. pie Vaiņodes pag., apv. par dezertēs, un zādzību.
Aizputes apr. , L. mt *4902. Stršegovskis, Nikolajs Rīgas XI. iec. izmekl. tiesn., Tāpat
Antona d., dz. 1904. g. 1921. g. 5. febr. J* 330, apv,
25. febr., pied. pie Kau- uz s. 1. 584. p. ii. p.
nas gub., Šauļu pils. .

4903. Smirnovs,Makais Pētera Rīgas II. iecirkņa miertiesnesis, Tāpat,
dēls. 1921. g. 24. janvārī/*29,apv.

gar zagtu mantu pirkšanu,
īgas 10. iec. miertiesnesis, Tāpat

gadus vecs, piederīgs 1921. g. 13. februāri J* 11,
pie Slokas pagasta. apv. uz s. 1. 532. p.

4905. Šulcs, Eberhards Eber- Rīgas apgabaltiesas I. kriminaļ- Tapai,
barda dēls. nodaļa, 1921. g. 12. marta,

apv. uz s. 1. 585. p. 3. d. Rig.
kri. pol. t.N* 3708/R, 1922. g.

4906. Somargons, Morduchs Rīgas 10. iec. miertiesu., Tāpat
Feiva d., 19 g. v., 1921. g. 12. marta J* 59,
Baltkrievijas pav., pied. apv. uz s. 1. 616. p.
pie Polockas pils.

4907. Steinbergs, MārtiņšVija Rīgas pils. komand. gara. Tāpat,
dēls, 30 g. v„ pagara nod., 1921. g. 16. marta
auguma, blonds, pied. J* 1025/1011, apv. par izbēg-
pie Ozolnieku pag., sanu no kara cietuma.
Tukuma apr.

4908. Šerniševa, Murafija Pro- Daugavpils krim. pol., 1921. g. Tāpat,
fima m., vidēja auguma, 11. martā hk 935, apv. zādzība.
tumši brūniem matiem,
brūnām acīm, apaļu
seju.

(Turamo* vēU

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoziņā.

Valdības darbība.
^Ministrufprezidenta vietas izpildītājs

V. Zamuets
izbrauca trešdien uz Daugavpili.



ārlietu komisijas priekšsēdētājs CielCna
kungs, ka Lietava iztulko divus apstākļus
par tādiem, ka tas nozīme Latvijas poli-
tikas maiņu Lietavai nelabvēlīga veidā.
Lietavas preses un sabiedrības doma to
atzīmē ar līgumu, kuru satiksmes jautā-
jumā noslēgušas Igaunija, Latvija, Polija
un Čechoslovaķija,_ sacidama, ka ar
klusuciešanu centrālas Lietavas jautājumu
varētu labi noskaidrot. To pašu saka
viena daļa no Latvijas sabiedrības, arī
zīmējoties uz mūsu politiskās vienošanās
līgumu. Arī še izteiktas tās pašas domas,
ka ar klusuciešanu tiek atzīta centrālās
Lietavas piederība pie Polijas.

Man jāaizrāda,ka mēs ar ārkārtēju uz-
manību esam izvairījušies no mazākāpanta,
ko varētu iztulkot tanī ziņā, ka centrālās
Lietavas liktenis izšķirams Polijai par
labu. To pašu absolūto neitralitāti,
kādu mes ieturējām, agrāk, mēs esam
ieturējuši arī līdzšim. Bija kādreiz laiks,
kad mes zondējam zemi, vai nebūtu
iespējams atrast kautkādu izeju pēc tam,
kad tautu savienība bija atteikusēs tālāk
veidot šo Jietu, jo bija abas puses
neapmierinātas. Pec tam un pirmā laikā,
kamēr vel nebij ievelēts seims, mēs nā-
cām

^
ar priekšlikumu, nodot šo jautājumu

Šķīrējtiesai. Toreiz priekšlikumu pie-
ņēma Polija, bet Lietava atrada to par
neapmierinošu. Mēs ķērāmies pie lietas
un zondējam vēl otrreiz, kad stāvoklis
bijmainījies pec tam, kad seims bija
ievelēts. Šoreiz priekšlikumu pieņēma
Lietava, bet nepieņēma Polija. Skaidrs
ir atkal tas, ka nevis vēlēšanās, atzīt
teritoriju piederību vienai vai otrai val-
stij, bet mušu absolūtās neitralitātes lī-
nija turpinās. Tādas tr mūsu attiecības
pret Lietavu. Mūsu dziļākā pārliecība
Ir, ka Lietava, pievienodamās Baltijas
antantei, atrak varēs panākt šī jautājuma
labvēlīgu izšķiršanu kopā ar visām 5
valstīm, nekā vedot šo diplomātisko cīņu
divatā ar Poliju. Runā vienā otrā vietā,
zīmējoties uz Lietavu, vēl par to, ka šis
līgums izolējot to no pārējām Baltijas
valstīm. Mans uzskats ir taisni otrāds;
mans uzskats ir tas, ka visi ceļi ir līdzi-
nāti priekš tam,_ lai Lietava nenonāktu
šinī izolācijas stāvoklī, visi ceļi ir līdzi-
nāti, kas var novest Lietavu līdz antantei,
kas nodrošinātu strīdu izšķiršanu bez
bruņotas varas palīdzības, kas
nodrošina Lietavas suverenitāti. Visi
šie jautājumi apsriesti nevis ar vēlē-
šanos, Lietavu izolēt, bet taisni otrādi —
ar velēšanos, radīt veselu ceļu tīklu, lai
Lietava šinī izolācijas stāvoklī nenonāktu.
Tagad, šinī brīdī, kur politiskais jautā-
jums par Lietavas suverenitāti ir izšķirts
pozitivi, un centrālās Lietavas-Viļņas jau-
tājums ir atstats tanī pat stāvoklī, kādā
tas bija visu laiku, tagad atkarājas no
Lietavas, vai iet pa izolācijas ceļu, jeb
vai iet kopa ar pārejam Baltijas valstīm.
Man liekas, ka apsverot visu interešu
kopību, Lietava izšķirsies par pēdējo, iz-
šķirsies par iestāšanos Baltijas antante,
paredzēdama, ka kopīgi strādājot
ar savam kaimiņu valstīm, vismaz
ar tām, kas viņai ziemeļos — un gribu
cerēt ari dienvidos, kurām ir tikai vis-
sirsnīgākās, vislabākās vēlēšanās pret
Lietavu, viņa varēs vairāk ko panākt;
tadeļ viņa ies pa šo ceļu. Mēs esam
Viļņas jautājuma pret karu, bet tanī pašā
laika mes esam par mieru. Un es ne-
varu saprast, vai ir maz iespējams še
kaut kāds vidus stāvoklis, ne miers, ne
karš. Taisnība, savā laikā Trockis šādu
stāvokli bija izgudrojis, bet man liekas,

ka Krievijas valdība nekad to vairs ne-
atkārtos, jo tas viņai maksāja ne tikai
valsts neatkarību, tas maksāja viņai Pe-
"terpili kā galvas pilsētu. Ja nevar būt
par mieru, bet nav ari par karu, tad tāds
stāvoklis, ja līdz šim ir kaut kur bijis,

nobeidzās ar fiasko. Tāpēc man
šķiet, ja mēs šinī jautājumā esam pret
karu, tad mums atliek tikai otra alter-
natīva — par mieru.

Un stāvot uz šī viedokļa man domāt,
ka Lietava izvēlēsies panākt mieru un
«āks kārtot tās darīšanas,kuras iespējams
nokārtot ar Poliju, un kārtos, cik tālu
tas iespējams, par centrālo Lietavu, par
Viļņas jautājumu ar to morālisko palī-
dzību, kuru var drīzāk dabūt Baltijas
antante, nekā ārpus viņas. Tie ir tie
pamata principi, no kuriem viens akmen-
tiņš vēl ļoti plāniņš, vēl ļoti niēcigs, ir
politiskā vienošanās, kuru es valdības
vārda šodien lūdzu ratificēt. Šīs līnijas
ļr miera līnijas, saimnieciskas jaunuz-
būves līnijas, piecu Baltijas valstu radi-
šana uz tiem pamatiem, kas visam šīm
valstīm dotu tiesību brivī attīstīties un
Plaukt. (Aplausi centrā un pa labi.)

Latvija un citas valstis
Paskaidrojums.

«Amerikas Atbalsī" 2. martā bez kāda
pajaksta ievietotais raksts: „Kā rīkojas
mušu vietējie diplomāti*, nostāda Ņu-
jorkas_ konsulata notikušās pārmaiņas ne-
pareiza gaisma, kādēļ Latvijas_ priekš-
stāvis Ziemeļamerikas savienotās valstīs
L. Sējas kgs sniedz sekošus paskaidro-
jumus :

1) Bijušais konsulārais aģents J. Kal-
niņa kgs tika_uzaicināts doties uz Rīgu
un darboties ārlietu ministrijā, — tā tad
uz Rīgu viņam nebija jābrauc kā privāt-
personai.

2) Caur Latvijas priekšstāvi Vašiņtonā
un arī tieši no ministru prezidenta biju-
šais konsularaģents J. Kalniņa kgs sa-
ņēma rīkojumu, nodot visas konsulāta
darīšanas no valdības atsūtītam
konsulam _ Ļūļes kgam, bet katego-
riski atteicās padoties valdības rīkoju-
mam un mēģināja darboties patvarīgi,kā
konsuls, pēc tam, kad viņam uz to vairs
nebija nekādu tiesību.

3) Bijušo konsularaģentu J. Kalniņa
kungu izraidīja no konsulāta tikai pec
tam, kad visi pārliecināšanas līdzekļi bija
izsmelti. Še jāpiezīmē,ka viņš mēģināja
traucētkonsulata darbību, apstrīdēdams
tādā kārtā Latvijas valdības tiesību rīko-
ties pēc saviem ieskatiem ar valdībai
piederošu iestādi.

4) Bijušais_ konsularaģents J. Kalniņa
kungs mēģināja savu rīcību attaisnot ar
iebildumiem, ka neesot saņēmis no val-
dības visu viņam pienākošos algu, bet
par to še nav iespējams pārliecināties, jo
konsulātā neatrada norēķinus un vaja-
dzīgās grāmatas. Nav iespējams arī iz-
zināt, vai visas no konsulāta ieņemtās
sumas iemaksātas uz valdības rēķina.
Šos jautājumus J. Kalniņa kgs būtu va-
rējis labi noskaidrot Rīgā, uz kurieni
viņš zināmu iemeslu dēļ nekādā ziņā
negribēja doties.

5) Personīgi pret J. Kalniņa kgu iztu-
rēšanās bijuse augstākā mērā korekta un
iecietīga, ievērojot to, ka viņš pret val-
dības rīkojumu mēģinājis patvarīgi rīko-
ties konsulātā, pēc tam, kad viņam uz
to nebija vairs tiesību.

6) Saņemot viņam personīgi piedero-
šus dažus priekšmetus pēc konsulāta
slēgšanas sestdien, 25. februāri, pulksten 4
p. p. J. Kalniņa kgs nekādus iebildumus
nav cēlis.

Beidzot vēl jāpiezīmē, ka Latvijas
priekšstāvis Vašiņtonā un konsuls A.
Ļūļes kgs Ņujorkā rīkojušies saskaņā ar
noteiktu valdības pavēli.

Ārzemes

Angļu prese par Dženovas konferenci.
Lifildā, 12. aprilī. (Radio.) Angļu

prese par Dženovas konferences pirmo
sēdi ļoti apmierināta; ar sevišķu atzinību
komentē Faktas un Loid Džordža runas.

„Daily News* raksta, ka Dženovas
konferencē „pārbaudīšanas" akmenis" esot
Krievija; izredzes uz vienošanos ar to
laikraksts vērtē ļoti optimistiski. „Noti-
kums, kas radījis pilnīgi jaunu situāciju,
ir vienošanās akts, kuru parakstījušas
Krievija, Polija un Baltijas valstis Dže-
novas priekšvakarā. Ļoti liela nozīme ir
faktam, ka robežvalstīs, ieskaitot Poliju,
formeli apstiprinājušas, ka vēlama pa-
domju valdības atzīšana de jure, lai
veicinātu Austrumeiropas saimniecisko
atjaunošanu."

„Daily Chronicle" apzīmē Faktas runu
par apbrīnojamu tirdznieciskā viedokļa
un ideālisma savienojumu. ^ Stabila
valūta, transports un kredits — par visu
to nepieciešami jārunā, bet kamēr mes
nebūsim atjaunojuši mieru un labu gribu,
debates nevar būt auglīgas. Nav iemesla
domāt, ka Kanes rezolūcijas noteikumi,
kurus vakar vēlreiz_ atgādināja Loid-
Džordžs, Krievijai varētu būt pārak smagi.
Šie noteikumi irtikai nepieciešamākais
pamats, kurš jāievēro ikvienam, bez
uzskatu izšķirības, kas grib stāties tirdz-
niecības darišanāsar savu kaimiņu. LTA.

Krievijas priekšlikumi Dženovā.
Dženovā, 12. aprilī. (Reuters.)

Publicēti galvenos vilcienos krievu dele-
gācijas priekšlikumi Krievijas ekono-
miskās atjaunošanas jautājuma. Padomju
valdība atzīs Krievijas agrākos parādus,
bet prasa moratoriju, jo pašlaik neesot
spējīga maksāt. Jaunie likumi došot
ārzemniekiem garantijas par viņu kapi-

tālu un īpašumu neaizkaramību Krievijā;
konfliktus starp Krievijas pilsoņiem un
ārzemniekiem izspriedīšot sevišķi tribu-
nāli. Ārzemniekiem izdošot koncesijas
raktuvju, fabriku un lauksaimniecību
ierīkošanai un izmantošanai. Valsts pa-
turēšot savās rokās kurināmo materiālu
un jēlvielu monopolu.

Padomju valdība paziņo, ka esot ar
mieru spert soļus Krievijas

^
atbruņošanai

ar noteikumu, ka tas būtu jādara arī
citām valstīm. LTA.

Kolera Krievijā.
Maskavā, 12. aprilī. No Harkovas

ziņo, ka martā saslimuši ar koleru 600
iedzīvotāju LTA.

Jauns muitas tarifs Krievijā.
Maskavā, 12. aprilī. Ar 15. aprili

sākot Krievijā ieved jauno muitas tarifu
tirdzniecībai ar Eiropu. LTA.

Japāņu uzbrukums.
Maskavā, 12. aprilī. Japāņi iesākuši

uzbrukumu sarkanai armijai piejūras
apgabalāun iet uz priekšu ziemeļu virzienā.
Tie ieņēmuši Duchovskaju. LTA.

23. farmaceitiskā Izstāde
notiks Londonā (Central HalJ, West-
minster) no 1922. g. 19. līdz 23. jūnijam.
Izstāde plašos apmēros apvieno farma-
ceitiskus, ķimiskus un tamlīdzīgus ražo-
jumus, un to apmeklē ne tikai
Anglijas un viņas dominijuķimisku preču
tirgoņi vien,bet arī citu valstu priekšstāvji,
kuri ieinteresēti šinī tirdzniecības nozarē.

Izstādes administrācija griezusies pie
mūsu ģenerālkonsulāta Londonā ar
laipnu priekšlikumu, izsniegt ieejas kar-
tes Latvijas priekšstāvjiem, kuri vēlētos
apmeklēt minēto izstādi. Vispār uz iz-
stādi pielaiž uz tirdzniecisku zīmju pa-
mata, bet vajadzības gadījumā intere-
senti var pieprasīt atsevišķu ieejas karti
caur mūsu ģenerālkonsulātu (:329, High
Holborn, London, W. Cl:) vai tieši
pie administrācijas (:The British and
Colonial Pharmacist; 194—200,Bishops-
gate, E. C 2:).

Rīga
Palīdzības sniegšana pJOdu briesmās

cietušiem.
Satversmes Sapulces prezidents J.

Čakste trešdien pusdienā bija sasau-
cis plašāku sapulci, lai organizētu palī-
dzības sniegšanu plūdu briesmās cietu-
šiem. Bija ieradušies ap 70 dalībnieku
— gan dažādu organizāciju priekšstāvji,
gan privātpersonas. Satiksmes ministrs
J. Pauļuks sniedza plašāku ziņojumu
par plūdu katastrofas līdzšinējo gaitu uu
viņas apmēriem, starp citu uzsvērdams,
ka nelaime ir daudz lielāka, nekā pirms
domāja, un ka laikraksti savos ziņoju-
mos nav neko pārspīlējuši, — drīzāk tur
par maz teikts. Nelaime ir tik liela, ka
valdība viena nespēs visiem nelaimīgiem
līdzēt, kādēļ sabiedrībai un visai tautai
jānāk palīgā. Galvenais ir — ātra
palīdzības sniegšana, jodaudzi
zaudējuši ne tikai savas mājas un ie-
dzīvi, bet palikuši pat bez apģērba,
kādam apstāklim šinī gada laikā var
būt bīstamas sekas. Visvairāk tādēļ jā-
steidzas ar a p ģ ē r b u v ā k ša n u. Šaī
nolūkā ministrs jau ierīkojis stacijā Rīga
I. īpašu biroju, kur pastāvīgi dežurēkāds
ierēdnis, kas pieņem drēbes un citas
dāvanas, kuras tad uz ministra rīkojumu
katru vakaru aizsūtīs uz Daugavpili, kur
vietējā Sarkanā krusta uodaļa un garni-
zona priekšnieks jau snieguši nelaimīga-
jiem pirmo palīdzību.

Pēc ministra ziņojuma un plašākas
pārrunas izvēlēja centrālkomi-
teju palīdzības sniegšanai ar prezidentu
J. Čaksti kā priekšsēdētāju. Komitejā
ieiet Latvijas Sarkanais krasts, sieviešu
palīdzības korpuss, izpostīto apgabalu
kongresu padome, latviešu labdarības
biedrība, biskaps Irbe, kā arī vairāku
organizāciju priekšstāvji.

Otrās starptautiskās Izstādes

sarīkošanai nākuse pretī satiksmes mi-
nistrija, pazeminot precu tarifu izstādes
eksponātiem par 25°/o, kamēr izstādes
apmeklētājiem samazināts pasažieru ta-
rifs caur paredzēto vispārīgo pasažieru
tarifa pazemināšanu.

Akciju sabiedrība .Izstāde*.

Paziņojums.

Ceturtdien, š. g._20. aprilī, pulksten 6
vakarā, noturēs ārkārtēju pilsētas
domes sēdi, lielā Ķēniņu iela Nr. 5.

Dienas kārtība:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieka ie-

vēlēšana,
2. Trūkstošo pilsētas valdes locekļu

ievēlēšana.
3. Pilsētas galvas viena biedra ievē-

lēšana.
4. Domes kontroles komisijas ievēlē-

šana.
5. Skolu valdes divu locekļu ievēlē-

šana.
6. Komisiju ievēlēšana atsevišķam

ļšlsētas valdes nodaļām (9).
Pilsētas domes priekšsēdētājs

K.Deķens.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis,

Māksla

Nacionālais teatrs. Svētku laiku re-
pertuārs: Svētdien, 16. aprilī, pulksten
2 diena, Moljēra komēdijas „Tartifs"
un„Skapena ne_ darbi\ Pulksten
7 vakara Raiņa BS p ē 1ē j u, dancoju*.
Pirmdien, 17. aprilī Bomaršē komēdija
-F i garo kāzas". Pulksten 7 vakarā
Sekspira traģēdija „K a r a 1i s L i i s".
Otrdien, 18. aprilī, pulksten 2 diena —
A. Brigader drāma »A u s m a_.Pulk-
sten 7 vakarā Zeltmata »M ēr n i ek u
laiki Slātavā". Trešdien, 19. ap-
rilī un ceturtdien, 20. aprilī, novitāte:
izrādīs Sekspirakomēdiju „Vindzoras
jautrās sievas" Kristapa Lindes re-
žijā un Artura Cimermaņa dekoratīva
inscenējumā.

Tirdzniecība un
rūpniecība

Kursi
Rīgas biržā, 1922. gadā 15. aprifi.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . 50.00
Amērikasdolars 258.76 — 259.75
Angļu mārciņa 1127— 1147
Francijas franks . 23.50 — 24.00
Beļģijas franks 21.75 — 22.25
Šveices franks 49.50— 50.50
Zviedrijas krona ...... 66.75';—67.75
Norvēģijas krona 47.25— 48.25
Dānijas krona . ....... 54.50— 55.50
Čechijas kroria 5 23— 5.33
Holandes guldeni» 97.00 — 98.50
Vācijas marka 0.83 — 0.88
Somijas marka . 4.68— 4.78
Igaunijas marka , > 0.70 — 0.75
Polijas marka . , v 0.00 — 0.08
Padomes rbļ......... —
10 rbļ. zelta 1250.00
Zelts 00.0
Sudrabs 00.00

sīks 00.00

Valsta krāj- un kredītbanka
Silinski, K. Bērziņi

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentaraa 8r?emja telegraotn V

Rīgā, 12. aprilī. Šveices konzulats
Rīgā paziņo, ka maksa par pasu vizu
pasemināta uz 4 franki personām, kuras
vēlētos apmeklēt Šveices paraugu izstādi
Bazelē, kuru atklās 1922. g. 2. maijā.

Šī maksa paliks spēkā ari turpmāk
priekš Šveices paraugu tirgu apmeklē-
tājiem Lozanā un citur.

Varšavā, 12. aprilī. Polijas mi-
nistru padome nolēmuse aizliegt labības,
lopu, gaļas un olu izvešanu pār valsts
robežām.

Londonā, 11.aprilī.Dženovā ieradies
Savienoto valstu sūtnis Romā Čailds;
viņš neoficiāli piedalīsies konferencē kā
novērotājs. Amerikāņu sabiedrība izturas
pret Dženovas konferenci ar vislielāko
interesi.

Ministru prezidenta un [flnansn
ministra telegrama.

Uz ārlietu ministra biedra Salnaja vārdu

pienākuse no Dženovas sekoša tele-
gramā: Kopā ar jums skumstam par
lielo nelaimi Daugavpilī, lūdzam izteikt
līdzpilsoņiem mūsu sirsnīgāko līdzjūtību
un pieņemt kā mazu pabalstu nelaimigo
cietēju likteņa vieglinašanai 20.000 rbļ.

Meierovics.
K a 1n i n g s.

Redaktors: M. Arons.



Indras muitas nodaļa,
uz maitas tik. 1140. p. .Vaid. Vēsta."
Jfc 18, 1921. g. dara zināmu, ka caur-
skatot zemāk min. lietas ir nolemts:

1) Polijas pavalsta. Michaila Hrapo-
vicka lietā Ns 12, aizturētas mantas kon-
fiscēt un pārdot vairāksolīšanā;

2) Krievijas pavaistn. Feodora Koro|-
kova lietā te 15, aizturētos linus kon-
fiscēt un nodot valdības linu punktā.

Šos lēmumus var pārsūdzēt muitas li-
kuma 1141. p. kārtībā, triju ned. laika,
skaitot no šī sludināj. iespiešan. dienas
.Vaid. Vēsta.", caur Indras muitas nod.
uz finansu min. vārda.

Pie pārdsūdzības jāpieliek zimognod.
40 zelta saat. apmēra.

Muifas priekšnieks J Ansbergs.
Darbveža v. i. R. Zaķis.

Miju fatiita, tfiita timim i
^bAta fDIlaf a JL BbirR, Jelm
uzaicina visus savus pasūtītājus km
līdz 31. decembrim 1921. g. nodeVB|

vilnu vai drēbei
pfirstrfidāianaf
izņemt minētos priekšmetos divu mi
nesu laika, sfaitot no Šī dudināC
iespiešanas .Vald._ vēstnesī".

Pretējā g _ adiji:ma n*i«ņeastie priekšmeti tiks pārdoti. r

ļtp-Baitijas sa^tsiļiēiETSSiS
gadskārtēja

pilna sapulce
notiks 29. aprīli S. a., pslkit 7 vakari
biedrības telpas, at sek. dienas kārtību

1 Sapulces amatu persotu vēlēšana
2. Gada pārskats par 1921. g.
3. Revīzijas kemisija» ziņojums.
4. Peļņas izd-ilīfana.
5. Savstarpējās kredītbiedrības darbi

bas likvidēšana sa<nml ar viņas pār
vēršanu par akc. sabiedrību.

Piezīme: Tā ka ua 16. janvāri š. gsasauktā pilna sapulce nebija lg
muma spējīga, šīs sap*lces lēmum
uz statūtu § 35. paarata ir liKumīgi
neskatoties uz sanāk, fcsedru skaitu!

Valde.

Citu iestāžu stud,
M lielīti departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 20 aprilī S. g., pulkst. 3 dienā,
Rīga, 1. Ganību dambī Ns 10, veikalā,
tiks pārdotas vairāksolīšana
isaja Koceršlnska kustamā manta, no-
vērtēta par 10,500 rbļ. un sastāvoša no
1 elektr. motora, 5,5 zirga spēka, kompl.

ar anlasseri nn šalttafeli, dēļ viņa Elias
Leibovlca pils. nekust. īpaš. nod. segšan
ar pēdējam nenomaksātu īres naudu.

Rigā, 12. apriiī i 922. g.
Piedzinējs -F. Jakobovskis.

JaflBjelgavas apr. tiesu prfstavs
ar šo izsludina, ka saskaņa ar Jelgavas
apgabaltiesas spriedumu 21. aprīli š. g.,
no pulksten 10 ritat, 3ēkabmlestā,
Ganu ielā, Rožinska ma ā

Mita mīMM
Pētera Rožinska kustamo

mantu,
sastāvošu no 2 kājmin. šujmašīnām,
1 ģitams, 1 gaida un 1 krēsla, novērtē-
tus par 5^50 rbļ. Izzināt sarakstu, no-
vērtējumu, Rā arī apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Ernstsons.

Vira., m. valde, Liepājas apr.,
dara zinām», ka ar 1. aprīlī 1922. g.
atvērta

„t "fzlmtssnrakstu nodaļa
ar darbības rajonu Virgas pagasts.

Nodala atrādīsies pag. māja.

Tiesu sludinājumi.
Elgas apgabaltiesas 3. iet. wi\m

21. aprin1922. g- pulksten 10 rītā Rigā,
Avotu iela te 2i, dz. 3, izpārdos Ba-
taila Plzova kustamu mantu, sastāvošo
no mēbelēm, zirga, vāģiem, miltiem u. c.
novērtēto par 60,900 rbļ.

Tiesas pristavs S. Terpilovskis

līp sHAaiiinas 5. iec. tiesa pristavs
paziņo, ka 22 aprīli S. g., pulksten
10 rīti, Rīgā, Palīdzības ielā te 12, tiks
izpārdots Ludviga fOrmaņa kustams
īpašums, sastāvošs no 1 kumodes, ap-
vērtēts par 2,000 rbļ.

Rīgā, 10. apr-lī 1922. g.
Tiesu pristavs S m e i 1s.

Vecauces rajona valsts
zemju pārzinis

d«ra zināmu, ka sestdien, 22. apriiī
1922. g., pulksten i2 dienā, Bēnes
muižā, tiks pārdota

vairāksolīšanā
:. pret tūStēju samaksu =====

ifeš tvai sienapa
Tuvākas ziņas manā kancleja, Vec-

aucē.
Vecaucē, 12. aprilī 1922. g. J* 119

Valsts zemju pārzinis Z. Ozoliņš.
Darbvedis i. Matvejs.

Mazstraupes pag. valde,
Valmieras apr. ar šo daravisp. zināmu,ka
sakot ar 1 apriti 1922. g. atvērta

Mazstraupes pagasta

jiitaata eafa|a"
ar darbības rajona Mazstraupes pagasts.
Nodaļas atrašanās vieta Mazstraupes
pagasta namā.

Nodaļa pieņems paziņojumus katru
dienu no pulkst. 10—12 dienā, Izņemot
svētdienas un svētku dienas. Laulību
noslēgšanu izdarīs pirmdienas, trešdienās
un piektdienās ao pulkst. 10—12 dienā.

Mazstraupes pag. namā,
31. martā 1922. g.

Priekšnieka v. M. K r e i t u z s.
Darbvedis P. Ozoliņš.

Rēzeknes apriņķa valsts
zemju inspektors

ar šo dara zināma vispārībai, ka 20. apr.
1922, g. pulkst. 10 no rīta viņa kanc-
leja Rēzeknē, Augšpiis ielā te 15

vairāksolīšanā
taps pārdotas no lieliniekiem

pamestas

2 Mm, 25 itiifla iieliiā sie-
nas uii mii t lil

un dažādas dzelzs un misiņa daļas no
mašīnām un citi sīkāki dzelzs gabali.

fal paSi dienā ap pulkst. 12 dažādas

lauaimlK. naiDiai 11 ii dāļās
Rēzekne, Liela Ludzas ielā te 21.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz inspek-
cijas kancleja Augšpiis ielā te 15 no
pīkst. 10—2 dienā.

Mieta ministr, veselības departaments
uzaicina visdrīzākā laikā pieteikties per-
sonas uz Talsu apriņķī dtro Jošās

Šķēdes muižas darba
kolonijas

vadītajā (pārcaiia) iti
kujam būtu vajadzīgais dzīvais un
nedzīvais inventārs muižas apsaimnie-
košanai.

Muižai 369 pūrvietas ajamzemes un
334 pūrvietas pļavu. Dēļ tuvākiem lī-
guma noteikumiem ieintresētām perso-
nām jāgriežas personīgi pie veselības
departamenta, Rīga, Aleksandra ielā
te 37, IV. stāvā.

Veselības departaments,

ielavās pagasta tai,
Valkas apriņķi, paziņo, ka sākot ar
10. aprīli š. g. atvērta

dzlmtssoTsKstu nodala
ar darbības rajonu Beļavas pag. nama

Valde.

Cēsu apriņķa priekšnieka
II. iecirkņa palīgs
dara zināmu, ka 29. apriti 1922. g.,
pulksten 10 rīta, pie Lielozolu pagasta

nama tiks noturēta

= Otrupe, =
kura pārdos atklāta

vair5kso līšanā
pret tūliņ samaksu Vijumam Karten-
bekam aprakstītas sekoīas mantas: vienu
govi, novērtētu par 5000 rbļ., dēļ nomas
naudas piedzīšanas. te 1728

Vecpiebalgā, 7. aprilī 1922. g
Cēsu apr. priekša. It iec. palīgs (paraksts).

Darbvedis P r i e dtī t s.

Cēsu apriņķa priekšnieka
13. iecirkņa palīgs

dara zināmu, ka 29. aprilī 1922. g.,
pulksten 10 rītā, pie Skujenes pagasta

nama Ma) noturēta

ŪTRUPE,
kūjā pārdos atklātā

vairāksolīšanā
pret tūliņ samaksa Jēkabam- VanEtsa
aprakstītas sekošas mantas: viena govs,
novērtēta par 3000 ri»ļ-, dēļ nomas
naudas piedzīšanas. te 1735

Vecpiebalgā, 7. aprilī 1922. g.
Cēsu apr. priekšu. II. iec. palīgs (paraksts).

Darbvedis P r i e d i t s.

Pigā papildu oitifiiip

Vidzemes muižu kreditbdr.
Saskaņā ar vērtspapīru mortifikacijas

pagaidu noteikumiem no 23. aprīļa
1920. g. (Vaid. Vēst. te 97 no 29. apr.
1920. g.) Vidzemes mnižu kreditbie-
drības likvidācijas komisija paziņo ar šo,
ka apakša apzīmētās Vidzemes ķīlu
zīmes Ir pieteiktas par zudušām, un uz-
aicina šo ķīlu zīmju īpašniekus iesniegt
viņas 6 mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājama iespiešanas .Valdības Vēst-
aesī* .

*»/s «/0 Lit. A ā 1000 rbļ.
7710 325 25812 34515 41462

13383 21859 30563 37158 48976
18548 860 31102 159
30135 861 33966 41461

4'/2°/o Lit. 5 ā 500 rbļ.
8343 9522 10701 966 11441
6452 10021 960 11022
ftl!2 59ā 963 025
245 700 965 302

4i/8°/o Lit. C ā 100 rbļ.
296 25220 27151 29078 29103

4257 26421 28330 079 30300
600 27073 29028 095 30 1

20678 124 029 096 302
4°/o Lit. C ā 100 rbļ.

2687
Ja pēc sešu mēnešu laika notecēšanas

aeviens šās ķīlu zīmes nepieteiks, tad
viņas atzīs par nederīgām un samaksās

rar viņām nauda 66/a kap. Latv. par
krievn rubli.
Rīgā, 11. aprilī 1922. g.

Likvidācijas komisija.

Valmieras apr. valsts zemju inspektors
ar šo dara zināmu, ka 25. aprīli š. g.,
pulkst. 10 dienā, Dikļu pagasta namā

izdos vairāksolīšanā

zvejas tiesības
uz 3 gadiem, no 23. aprija š. g. līdz
23. aprilim 1925. g. sekošos ezeros:

1) Ozolu muižas ezeru — Ozolu pag.
2) Ezermuižas muitas ezeru — Dikļu

pagastā.
Iznomā izdarīs saskaņā sr instrukciju

te 7 un solīšana sāksies no vairāksolī-
šanas komisijas novērtētas tumas. 3
mmmmmmmmmmmmmmmmm

Dažādi sludina}
Šenbergaspamatskolaspadome

izziņo, ka nozudis

apaļi zīmogs
ar uzrakstu: .Šenbergas pamatskola
Bauskas apriņķī", kurš tiek izsludināts
ar 192?. g. par nederīgu.

Trikātas pagasta valde izsludina par
nederīgu pazaudētu pasi, izdotu no
šīs pagista valde* 9. augustā 1921. g.
zem te 1074, uz Mārča Kārļa dāa
Tupmac vārda. 1 te 1023

iespiesta vjšau it$»g?a<j.;I

Latvijas Tautas Bankas

11.lljii.piliasuple
notiks 15. maijā S. g„ pulkst. 11 rīta,
Rīga, Tērbatas iela te 1/3, bankas telpās.

Dienas kārtība.
1) Sapulces atklāšana un sapulces dar-

binieku vēlēšanas.
2) Bankas pārvaldes ziņojumi (valdes,

padomes nn revizijas komisijas) par
pagājušā gada darbību nn 1921. g.
darbības pārskata apstipritiāšana.

3) Darb. plāna un budž. apstipr. 1922. g.
4) Instrukciju apstiprināšana.
5) Bankas statūtu grozīšana.
6) Pārvaldes locekļu un viņu kand. vēlēs
7) Ierosinājumi un pri< kšl. Valde.

Stāmerienas pagasta valde
atsauc Vecgulbenes pagasta valdes
sludinājumu .Valdības Vēstneša' š. g19. numura par Vecgulbenes pag. valdeszem J* 1673, izdotai pases nozaudēšanu
uz Aleksandra Ainas d. Zariņa vārdu
jo pase atrasta un skaitās atkal parderīgu. r

Latvijas " augstskolas leģitimācija^
karte Nr. 5219, uz Kusiela Zalklndavar;a pazaudēta un ar šo u-:k izsiu-
JSinaUi pat nederīgu.

6M līgi Maritu Iriliit
pagodinās ielūgt savus biedrus m
27. apr. 11§22. g. pasSksS. 1
pēž p&ssdi., biedrības telpās
Rīgā, K Smilšu ieH M 2, nolikte

li ii m
Ja uz kredītbiedrības statūtu §, 63 p*

mata šī sapulce nebūtu pilntiesīga, tac
28. aprilī 1922. g., pulksten 4 pii
pusdienas, sanāk turpat

otrreizējā ii mi,
kura ir pilntiesīga pis katra ^lātesoš
biedru skaita.

Dienas kārtība:
1) mwitu jjārvērSēštaa;
2) 1921. gada pārskat* parfņošina;
3) sta-tutu pārgrozīšana;
4) valdes padomes priekšlikums AĶ

d rektoru algas paaugstināšanas;
5) vēlēšanas;
6) varbūtīgi priekšlikumi no biedriem

Statūtu § 62: KMris biedrs var savu
balsstiesību atdot kādam citam biedrim,
tomēr nevienam btedrim «drīkst bli
priekš sevis un citu biedra pilnvarā
vairāk b?tl. kā 3. Valde.

Bukaišu krāj-aizdevu sabiedr

silu li iii
notiks 22. aprīli 1$f 2. g. pulkst. 10 t,
ar sekošu dienas kārtību:

1) pārskats par kases 1931. g- d»
bību; 2) nākošais darbības plāns; 3) vē
Iešanas un 4) dažādi jautājami.

Ja 22. aprilī nesanāktu statūtos p*
redzētais biedru skaits, tad otrā un g»
līga sapulce notiks 6. nesijā.
_ 1 Valdj^,

Ķieģeļu pag. valde
izsludina par nederīgām sekošas pa
zaudētas Latvijas Iekšzemes pasei

izdotas no šas pagasta viides:
15. apr. 1920.g. uz Mfl4a» J*aa m. Martin
son vārda; 3. aprilī 1920. g. uz Kārļi
Miķeļa d Pelmaņa vārda; 37.maija 1920.1

uz Roberta Jāņa d. Zeibote vārda.

Samaksas zlmiu
grāmatiņas

pēc .Valdības Vēstneša' te 187., ni
22. augusta š. g. publicēt» rīkojumu

par traktieru, kafejnīcu, kondi
toreju un viesnicu apgrozījumi

nodokli
dabūjami Valsts tfpegra{t&P<>'^par 9 rbļ. grāmatiņa. __

Nacionālais teatrs.
Lieldienu svētku repertuāri
I. sveķos, 16. aprīli S. g., pulkst. 2 i

Moljēra Ingas:
I. ..?<xr*i/s".

2. ,,£ftajpena ncSos&i ?

Pulksten 7 vakarā: lt

..tfpēlēju, āone&j**
II. svētkos, 17. aprilī i. B. pal^*-i

„3ig*zr® Skaišas"'
Pulksten 7 vakarā:

„3£m!ālia JChtm"-

m. svētkos, 18. aprīlī I. g.. pulkst-2

.Jiusmā".
Pulksten 7 vtkari:

..JnTērnfeftis lai*»
Sltilt<SāWŠĒ".

•flpites Misti! h i Mi pī*s Rp'pta
izsludina 20. aprilī 1922. g., pulksten 10 dienā

-= KONKURSU fe-
asenizācijas darbu izvešanai no kara spēka daļām
ieņemtās ēkās Pulka sētā, Boiderajā, Daugavgrīvā
- - - un Mangaļsalā. - -

Ar attiecīga zīmognodokti nomaksātie piedāvājumi valsts valodā, iesnie-
dzami slēgtās aploksnēs uz katra no augšminētām vietām atsevišķi vai kopa līdz
20. aprilim 1922 g, pulksten 10 diena, Rigas rajona dzīvokļu un īpašumu no-
daļā, Citadelē te 24. ar uzrakstu: ..Asenizācijas konkursam". .

iesniegtos piedāvājumos Jāuzrāda, kā torgos piedalās — rakstiski, vai
mutiski, kā ari cena par kubik pēdas izvešanu no katras augšminētās vietas.

Konkursa dienā uzņēmējam jāstāda priekšā zalogs 5,000 ru"Jn apmērā.
Ar noteikumiem reflektanti var iepazīties rajona dzīvokļu un īpašumu nodaļa,
Citadelē .V? 24. ; '

Dzelzsceļu tisnlie
izsludina

KONKURENCES:
1) 3. maijā S. g., u« 10 tonnām sveču. 3
2) 3. , , , logu tin sienai st&lrem.
3) 6. „ » gāzu caurulēm ar piederumiem un svelmiu caurtekām.
4) 6. , . . . stīpu dzelzs apm. 500 pud. pārdošanu vairāksolīšanā.

Dzelzi var pirfet ari mazākās partijās.
5) 8. , . . mutis-ki torg tiz "5 ionnām slapjtvaika cn 2 tosoātn karst-

tvaika ciS >«tv cjfu.
6) 11 , 500 tonnām kalēju ogļu un 200 tonnām koksa.

Tuvākus paskaidrojumu* dod Paetasceiu virsvaldē istabā te 136.

litai iii liii illa
peri apJiHSifiji.ozolu tolu,

kuriem jābūt pec dzelzsceļu techniskiem noteikumiem, ne īsākiem par o metriem
un ne tievākiem par 253 mm tievgalā. Tuvākus paskaidrojumu», kā ati ozolu
techniskos noteikumus izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istabā te 120.

Mežu departamenta techn. nodala
noturēs 26. aprīli 1922 3., pulksten 11 diena, Todlebena bulvāra te 6, dz. 8

jauktus torsus
W Tsiirkalna virsmežziņa dzloolamos ikss mm
pctUelgšnnas 6mM {mm&m, salfinieku, mūmleKu)

iid®šaf*y maifikprasltāliem.
Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnēs, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-

nodokti, iesniedzami līdz augšā uzrādītam laikam.
Kas iesniedz rakstisku piedavaj., tas nevar ņemt dalību notiska sacensībā.
Pirms torgn sākšanas dalībniekiem jāiemaksā 15,000 rbļ.droš. nauda.
Sīkākus note kūmus un paskaidrojumus par dtrbu apmēru izsniedz turpat,

no pulksten 9 līdz 3. 3 Mežu departaments.

Krustpiis virsmežniecība

pārdos vairāksolīšanā
24. aprilī 1922. gadā, pulksten 12 diena, virsmežniecības kancleja Līvānu miestā

51?liiiiis isiii oša toli,
kas atrodas Kolupes J* 6 iecirknī, Arendoles novadā, apgaitā 53, kvart. 10, 14,15.

Koku kopējs tilpums 5478 kub. pēd. nn tie novērtēti uz 99,143 rbļ. 58 kap.
Tuvākas ziņas pie 6. iecirkņa mežziņa ufi virsmežniecības kancleja Livānos.
10. aprilī 1922. g. te 83. 1 Krustpiis virsmežniecība.
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