
Latv ijas Satversmes Sapulce.

Muitas departamenta rīkojumi visam
muitas iestādēm Latvija.

Rīkojums par spēkā pastāvošiem aizlie-
gumiem par preču un bagāžu pār-
vadāšanu.

[z apsardzības ministra pavēles te 6.
Cirkulārs skolu valdēm.

Latvijas
Satversmes Sapulce

Sede 17. maija.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 5.45.

K. Skalbe sniedz redakcijas komi-
sijas ziņojumu par jaunpieņemto likumu
galīgo redakciju.

Dienas kārtība pirmā vietā likto likumu
par 1921./22. g. valsts budžetu uz A.
B ļ o d n i e k a priekšlikumu atliek līdz
tam laikam, kad nāks dienas kārtībā arī
1922./23. g. budžets.

Uz K i n d z u ļ a^* priekšlikumu atliek
līdz 23. maija sēdei arī likumu par at-
savināto zemju un muižu novērtēšanu un
atlīdzības izmaksu.

Steidzamības kārtā pieņem likumu par
izgudrojumu, modeļu un preču nozīmju
aizsardzības apliecību un patentu izdoša-
nas kārtības noteikumu grozīšanu.

Otrā lasījumā pieņem likumu par
valsts bibliotēku un centrālo grāmatu
katalogu.

Satversmes Sapulces locekļu lietu iz-
meklēšanas komisijas referents F. V e s
manis ceļ priekšā ziņojumu par pie-

prasījumu, izdot tiesāšanai sekošus Sa-
tversmes Sapulces locekļus: Andreju
Bērziņu, Bruno Kalniņu, Nikolaju Kalni-
ņu, Miķeli Kalniņu, Kristapu Eliasu,
Kristapu Bungšu, Andreju Veckalnu,
Edvardu Moricu, Rūdolfu Lindiņu, Juri
Paberzu, Paulu Šiemani, Edvardu Straut-
nieku, Arvedu Bergu, Donatu Bicanu un
Vili Dermani. Pēdējo izņemot, komisija
liek priekšā pārējos tiesāšanai neizdot,
ko Sapulce arī pieņem. Dermani komi-
sija nolēmuse izdot (par kādas runas
turēšanu 1921. g. 18. martā), bet balso-
jot nesanāk likumā noteiktais vairākums
(/&)> tā ka šaī lietā arī Dermanis paliek
neizdots.

Sēdi slēdz pulksten 87».
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

Spēkā pastāvošie aizliegumi un aprobežojumi par preču un bagāžas pārvadāšanu un biļešu pārdošanu.
MJ*
pec Staciju vai iecirkņu nosaukums.

kārtas.

1. Uz Rīgas Preču stacija izlādēšanas
rampas trūkuma dēj.

2. No un uz Torņkalnu.

3. No un uz Rīgas Preču staciju.

4. No hh uz Šķirotavu.

5. No un uz Aleksandra vārtiem.

6» No un uz Krūzes muižu un Man-
galiem.

7. No un uz Rīgas krasta stacija.

8« No un uz Rīgas mezgla (Rīgu I, Krasta,
Precu, Šķirotavu, Aleksandra vārtiem,
Torņkalnu,Krūzesmuižu un Mangaļiem.)

9L'No unjuz Rīgas mezglu (Rīgu I., Krasta,
Preču, Šķirotavu, AI. vārtiem, Kruzes-
muižu, Tornakaluu un Mangeļiem).

,0- No un uz Rīgas mezglu (Rīgu I., Krasta,
Preču, Šķirotavu, Torņkalnu, Aleks.
vārtiem, Krūzesmuižu an Mangaļiem).

1!> No un uz Rīgas mezgla stacijām (Torņ-
kalnu, Rīgu I, Aleks. vārtiem, Krūzes-
muižu, Krasta, Preču, Šķirotavu un
Mangaļiem.

* Uz Rīgas mezglu (Rīgu I, Krasta,
Preču, šķirotavu, Aleks. vārtu Krūzes-
muižu, Torņkalnu un Mangaļiem).

Preču nosaukums.

Kara sūtījumi.

Vsiādas preces K platuma vagonos.

Visādas preces pilniem N platuma
vagoniem, izņemot lopus un dzīvniekus
(sk. p.p. 12. un 13.) un 1 platf. ikdienas
ar baļķiem no Bēnes uz M. Krup-
kina vārda ar izlādēšanu pie lopkautuves.
Visādas preces pilniem N platuma va-
goniem, izņemot akmeņogļu sūtījumus
no Liepājas pilniem vagoniem, kā arī
pilnlādētu vagonu sūtījumus sabiedrībai
sKuzņecov" ar izlādēšanu uz minētās
sabiedrības atzarojuma.
Visādas preces pilniem N platuma va-
goniem izņemot:

1) kara resora sūtījumus pilniem va-
goniem, kuru nosūtītāji un saņēmēji ir
kara iestādes,

2) dzelzsceļu saimnieciskos sūtījumus
pilniem vagoniem, adresētos Rīgas
galvenam darbnīcām, un

3) pilnlādētu vagonu sūtījumus ne-
tiešo nodokļu departamentam ar izlā-
dēšanu uz valsts degvīna noliktavas
atzarojuma.
Visādas preces pilniem N platuma va-
goniem.
Visas N un K platuma preces, izņemot
eksporta un importa sūtījumus un tos
vietējos sūtījumus pilniem vagoniem,
kuri tiek adresēti no vai uz nomātiem
laukumiem, noliktavām vai saviem īpa-
šumiem (piemēram: elevators, elek-
triska stacija, kara saimnļecības pār-
valdes noliktava), par ko jabutatzīmei
pārvadašauas dokumentos, kādi sūtī-
jumi adresējami uz vārda, bet ne uz-
rādītājiem.
Pasažieru ātruma sūtījumi K platuma
vagonos (skaties p. 11).

N platuma vagonos vietējās satiksmes
pasažieru un parasta ātruma sīkie un
gabalu sūtijumi._
K platuma vietējas satiksmes parasta
ātruma sīkie un gabalu sūtījumiem.

Pa pasažieru ātrumu K platuma vagonos
lupatas, bencinu, petrolejusiļķes,malku
un tādus priekšmetus, ka: kamanas,
ratus u. tml.
Liel- un sīklopi, izņemot zirgus (p. 13).

Ar kādu rīkojumu ievests.

1920. g. 26. aprija telegr. te VER/ 4588.

1921. g. 13. aprīļa telegrama NaVER/3855.
1921. g. 10. novembra telegrama Ns 270.

1921. g. 13. apriļa telegr. te VER/3855.
1921. g. 10. novembra telegr. te 270.
1922. g. 24. janvāra telegr. te EC/187.

1921. g. 13. apriļa telegr. te VER/3855.
1921. g 5. jūlija telegrama te VER/4794.
1922. g. 6. februāra telegr. te EC/315.
1922. g. 17. februafā telegr. Na EC/427.

1921. g. 13. apriļa telegr. te VER/3855.
1921. g. 23. novembra telegr. N EC/105.
1922. g. 28. februāra telegr. Na EC/507.

1921. g. 13. apriļa telegr. te VER/3855.

1921. g. 27. maija rīkojums (skaties
krāj. No 23).
1921. g. 30. maija telegrama te VER/4387.
1921. g. 22. jūnija telegrama Ns 171.
1921. g. 5. decembra telegr. Ns EC/164.
1922. g. 21. janvāra telegr. M EC/158.

1921. g. 13. apriļa telegr. Ns VĒR/3855.
1921. g. 13. apriļa telegr. Ns VER/3848.

1921. g. 13. apriļa telegr. Na VER/3855.
1921. g. 13. apriļa telegr. Ns VER/3848.
1921. g. 1. jūlija telegrama .Ne VER/745.
1920. g. 31. maija rīkojuma te 193
1921. g. 13. apriļa telegr. Ns VER/3855.
1921. g. 13. apriļa telegr te VER/3848.
1921. g. 19. jūlija telegr. te VER/4917.
1921. g. 13. aprija telegr. Ns VER/3855.
1921. g. 13. apriļa telegr/ te VER/3848.

1921. g. 10. novembra telegr.te EC/1269.
1922. g. 20. marta telegrama te EC/687.
1922. g. 19. apriļa telegrama N:EC/870.

Piezīmes.

Izņemot K platuma vagonus artilērijas
noliktavai, kuri adresējami uz Preču
staciju, bet ar izlādēšanu uz Ketlera
zara Ūnijas.
Tikai ar pārlādešanu Šķirotavā vai
Jelgavā saskaņā ar 5. decembra te 373,
rīk.krāj. Na 211921. g.
Tikai ar parladešanu Šķirotava.

Tikai ar pārlādešanu.

Tikai ar pārlādešanu Šķirotavā.

Tikai ar parladešanu Šķirotava.

Pagaidām, līdz tranzitsūtījumu pavai-
rošanai, EN3 atļaut ikdienas nosūtīt
uz Krastu 20 N platumvagonus ar iz-
lādēšanu uz ceļa starp Elizabetes iela
un semināru un 5 N platuma plat-
formas ar baļķiem ar izlādēšanu starp
Krasta staciju un muitas rajonu pēc
1921. g. 21. janvāra telegr. Ns EC/158

Sīkie un gabalu sūtījumi tikai uz
Rīgu 1, Krūzesmuižu un Mangaļiem.
Veseliem vagoniem tikai uz Preču sta-.
ciju un Mangaļiem.
Tikai uz Torņkalnu (sk. kārt. Na 14.)

Tikai uz Preču staciju, Aleksandra
vārtiem, Krūzesmuižu un Mangaļiem
(sk. kārt. Ns 14.).

Tikai uz Rīgas preču staciju (lopkau-
tuvi), kā krievu, tā ari normai platuma
vagonos bet piena tin sugas lopus var
adresēt K pl. vagonos ari uz Aleks.
vārtiem un N pl. vagonos ari uz Torņ-
kalnu. Nosūtīšanai lopus atļauts pie-
ņemt visās Rīgas mezglu stacijās.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums Nr. 166.

16. maijā 1922. g.

Paziņoju zināšanai un izpildīšanai uz
15. maiju spēkā pastāvošos aizliegumus
un aprobežojumus par preču un bagāžas
pārvadāšanu.

Reizē ar to atceļu š. g. 19. janvāra
rīkojumu Ns 25.

Dzelzsceļa galvenais direktors
K. B ļ o d n i ek s.

Eksploatacijas direktora vietā Kļaviņa.

«risa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:

Saņamot ekspedīcijā:

pg, i mēnesi 75 rbļ, - kap.

piesūtot mājā un pa pastu:

„,.i mēnesi . 90 rb}. — kap.
pj, atsevišķa numura: saņemot

ekspedīcijā 3 . 25 „
pje atkalpārdevējiem 3 . 75 ,

Latvij as valdības
^^

oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot MķļB^^^&

svētdienasunsvētku
dienas

v^kiSS*iE£x-iii vJ&3ŠtkP^ ?

Redakcija:
e#^^^Ķ|SP^^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns 2. Tel. Ns 9-89
^^^^^^^^P^

Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Rīmas stundas no 11—12 ip^>^^^W Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vlen-

slējīgam rindiņām .... 180 rbļ.— kap.
par katru tājāku rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katra vienslejīgu
rindiņa 8, — .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu 10 , — ,



pēc Staciju vai iecirkņu nosaukums. Preču nosaukums,
kārtas.

13. Uz Rīgas mezglu (Rīgu I, Krasta, Preču, Zirgi.
Šķiroravu, Krūzesmuižu Torņkalnu, AI.
vārtiem un Mangaļiem).

14. Uz Rīgas mezgla stacijām (Rīga I.,
Krasta, Preču, AI. vārtiem, Šķirotavu,
Krūzesmuižu, Torņakalnu un Manga-
ļiem).

15. Rīgas Krasta, Rīgas preču, Aleksandra
vārti, Krūzesmuiža un Torg kalns.

16. Daugavpils mezglā.

17. Stacijās Kalkūni, Eglaine, Indra, Zil-
upe un Ritupe.

18. Uz visām stacijām.

19. Virzienā no_ Rīgas tālāk par Priedaini
un virziena no Tukuma taļāk par
Buļļiem.

20. Visās stacijas.

21. Aleksaudropoles atzarojums.

22. Kubolovas atzarojums.

23. Uz Valkas—Ipiķu iecirkņa.

Nemuitotas preces.

Aizliegts pieņemt pārvadāšanai starp
minētām stacijām kara resora saimnie-
ciskos sūtījumus, kā: malku, sienu,
produktus un tml.
Aizliegts pieņemt pārvadāšanai mezgla
robežās kara resora saimnieciskos sū-
tījumus, kā: malku, sienu, produktus
u.t. t.
Pārvestie pār robežu liellopi (ragu lopi),
aitas, kazas, cūkas gaļa, piens, sviests,
jēlvielas (ādas, kauli, sari, vilna u. 1.1.)
un lopu barība.
Lini un pakulas.

Bagāžas sūtījumi smagāki par 100klgr.
un bagaža-prece (graudi, saknes, augļi,
milti, siļķes, mēbeles u. t. t.)._
Visādas preces, pienākošasno ārzemēm.

4 asīgu Foksarbeļa sistēmas vagonu
padošana uz atzarojumu.
Braukšana ar smaga tipa lokomotīvēm.

Dzelzsceļu saimnieciskie sūtījumi.

/
Muitas departaments rīkojumi visām muitas iestādēm Latvijā.

1920. gads.
1) 18. jūnijā cirkulārs Na 9557/3484.

(muitas valdēm).

2) 18. jūnijā cirkulārs Na 9558/3484.
(muitas nodaļām).

3) 9. oktobri cirkulārs Na 3374/M.
(muitas valdēm un nodaļām).

4) 22. oktobri cirkulārs .N9 _3738/M.
(muitas valdēm un nodaļām).

5) 27. novembrī_ cirk. te 4744/5/M.
(muitas valdēm un Ainažu muit.
nodaļai.)

1921. gads,
«) 13. janvāri cirkulārs te_ 190/M

(muitas valdēm un nodaļām.)

Latvijas nelietotu pastmarku sūtījumi.
Tirdzniecības departaments dara zināmu,

ka visi bez izņēmuma no ārzemēm pie-
nākuši nelietotu Latvijas pastmarku sūtījumi
jāpiesūta valsts papiru spiestuves pārbau-
dīšanai, izņemot lietotas, ar Latvijas pasta
iestāžu zieģeļiem dzēstas markas.

tas pats.

Pilnvaras muitas lietu nokārtošanai.
Tirdzniecības departaments ar šo paziņo

ievērošanai un izpildīšanai, ka no visām
pilnvarām, kuras uzrādāmas pie dažādu
muitas lietu nokārtošanas (preču saņemšanas,
maksājumiem u, t. t), derīgas tikai tās,
kuras izdotas Latvijā pēc 1918. g. 18. no-
vembra. — Pilnvaras, kuras izdotas agrāk,
kā nederīgas, nav ievērojamas. Attiecībā
uz pilnvarām, kas izdotas ārzemēs, sk. rik.
publ. „Vald. Vēstn." tete 27. un 137.
1920. g.

Bagāžas ievešana bez muitas ar atzīmi pa-
sažiera pasē.

Izpildīšanai. Izdodot Latvijā iebraucējiem
pasažieriem viņu bagāžu, katru reizi uz
pasažieru pases taisāma atzīme: „ izdota
bez muitas pasažiera mantas
192 . . g muitas valde (nodaļa).

Šāda atzīme vajadzīga, lai pasažieri vēlāk,
citā muitas iestādē, nesaņemtu bez muitas
mantas, kuras pienākušas nevis kopā ar
viņiem, bet vēlāk, aizbildinājoties ar to, ka
viņiem iebraucot bagāža nav bijuse līdz.
Malkas izvešava bezmuitas Latvijas tvaikoņu
un kuģu braucienu vajadzībām.

Izpildīšanai. Par malku, kuru ieņem Lat-
vijas tvaikoņi, mašīnu un kuģu vajadzībām,
izvedmuitas nodoklis nav ņemams. Ārvalstu
tvaikoņiem nepieciešamā malka apliekama
ar muitu parastā apmērā.

Kā vienā, tā otrā gadījumā atļaujams
izvest malku vienīgi tādā daudzumā, cik
kuģiem nepieciešami vajadzīgs priekša stā-
vošam braucienam. Dēļ vajadzīgā malkas
daudzuma noteikšanas katru reiz jāgriežas
pie jūrniecības departamenta vai attiecīgās
ostas valdes.

. Tranzitējami un ievesti ieroči un kara ma-
teriāli.

Tirdzniecības dep-ts, ministra uzdevumā,
uzaicina rūpīgi raudzīties, lai netiktu ielaisti
ieroči vai kara materiāls, kaut arī tranzitam
uz draudzīgu valsti, bez īpašas rakstiskas
tirdzniecības dep-la piekrišanas.

Ar kādu rīkojamu ievests.

1921.g. 10. novembra telegr. J^EC/1269.

1922. g. 2. marta telegrama J*,EC/542.

1922; g. 20. februāra telegrama MEC/439.

1922. g. 4. marta telegrama te EC/567.

1921.g. 20. oktobra telegr. te VER/6039.

1922. g. 11. marta telegrama te EC/108.
1922. g. 26. marta telegrama te EC/736.

1920. g. 13. decembra telegramate 6023.

1921. g. 28. tebr. telegrama te VER/3444.
1921. g. 9. aug. telegrama teVER/4585.

1920. g. 13. nov. EN3 (bij.) telegrama
te 2/553.
1922. g. 2. janvāra CN/4 raksts Ns 15.

1922. g. 5. febr. telegrama te EC/311.

Piezīmes.

Uz Rīgas Krasta un Preču (l0pa u
tuvi) var adresēt K un fvj pļ ""
gonos; uz Torņkalnu tikai n ' nuvagonos un uz Aleks. vārtiem tikai £
pl. vagonos. ^' *\

Nosūtīt zirgus atļauts no visām R;B»mezglu stacijām. ^^
Tikai uz Rīgas krasta staciju.

Aizliegts pieņemt pārvadāšanai, bettādi nododami veterinārārsta rīcībā.

Tikai ar finansu ministrijas atļauju vaivietējas pagasta valdes apliecību.
Adresējot finansu ministrijas linu no.
daļai uz Rīgu, atļaujas vai apliecības
nav vajadzīgas.

Izdot tikai tad, ja az preču zīmēs it
muitas valdes atzīme par muitas for-
malitatu nokārtošanu.

Tikai ar lokomotīvēm sērija MK ar
ātrumu 5 klm. stunda.
Vagoni padodami tikai ar katrreizejs
E atļauju.

Ekspluatācijas direktora vietā K ļ a v i ņ š.
Rīcības nodaļas vadītājs Stankevičs.

7) 17. janvārī cirkulārs te 300/M. Evakuētu uz Krieviju mašīnu, fabriku iekar-
(muitas valdēm un Zilupes muitas tas piederumu u. t. t. reevakuacija Latvijā
nodaļai.) bez muitas.

8) 5. februāri cirkulārs te_ 773/R.
(muitas valdēm un nodaļām).

9) 5. apriiī cirkulārs Ns 2200/M.
(muitas nodaļām un az Lietavas
un Igaunijas robežām).

Ar tirdzniecības - rūpniecības ministra
piekrišanu ziņojam izpildīšanai, ka no
padomju Krievijas reevakuejamās mašinas,
fabriku iekārtas piederumi u. t. t. ielaižami
Latvijā un izdodami pēc piederības bez
muitas nodokļa, zem noteikuma, ka tiek
uzrādīti reevakuacijas komisijas apliecības
vai pavadraksti.

Preču paraugu nomuitošana ārpus rindas,
Ministra uzdevumā uzaicinām visus preču

paraugus nomuitot paātrinātā kārtā — ārpus
rindas, lai nenovilcinātu viņu izdošanu.
Neapstrādātu koku, vilnas, labibas un cift
materiāla jevešana Latvijā un atpakaļ izve-
šana izstrādātā veidā uz ārzemēm.

Viens no ārvalstu priekšstāvjiem Latvijā,
kā arī daži no pierobežas joslas iedzīvotā'
jiem griezušies pie tirdzniecības-rūpniecibas
ministrijas dēļ paskaidrojuma, zem kādiem
noteikumiem varētu tikt ievesti Latvijā ne-
apstrādāti koki, vilna, labiba un citi matē;
riali, ļai tos pēc viņu pārstrādāšanas Latviji
gatavā veidā varētu izvest atkal atpakaļ.

Ievērojot to, ka šo materiālu pārstrādāsim
Latvijā dos darbu un peļņu vietējie»
iedzīvotājiem, līdz ar to veicinot visas va«
labklājību, tad tirdzniecības-rupnieci»
ministrija pagaidām, līdz sīkāku noteikunu
izstrādāšanai, uzaicina ievērot un turēties
pie sekošiem noteikumiem:

1) Šādu operāciju izdatišana atļauta vif
nīgi Lietavas un Igaunijas pierobežas josi»
iedzīvotajiem.

2) Materiāli ievedami un gatavie iaj*
dājumi izvedami vienīgi caur muitas i®w
zem ciešas kontroles,

3) Materiāli pie viņu ievešanas reģistrējai»
un pie izvešanas pārbaudāmi uz ^š181^
datu_ pamata: jāņem vērā, ka netiek ««•
vairāk, nekā tiešām no izejmateriļ3 l
tikt izstrādāts gatavs ražojums (novilkt /«'
atkrituma jeb blakus produktu daudS
attiecīgos procentos, p. p. skaidas, *")
H* t. t,).

4) Par materiāliem, kuri apliekami
^ievedmuitu, deponējams attiecīgs »»

nodoklis. Šis depozīts (zalogs) atmaksa]^
pie izvešanas. Ja gatavie ražoju»»1,
izvesti 3 mēnešu laikā, skaitot no ieye»
dienas, depozīts ieskaitāms ievedmuita^
dokju sumās un ievestie materiāli uzs^
par iekšēju preci, kuru izvešanai vap *
sevišķa ministrijas atļauja. ļ(
. 5) Robežsargu apliecības par n^ļ*,
ievešanu un ražojumu izvešanu nav v
mas vērā.



mļ 4 janijā cirk. te 4366/M. muitas Pudu nodoklis par Latvijas kabotažas bran-
valdēm un Ainažu muitas nodaļai.) cienu precēm.

Aizrādām, ka pudu nodoklis no precēm,
kuras pārvadā ar kabotažas kuģiem, no
vienasLatvijas ostas uz otru, maksājams
ka uzlādēšanas ta arī nolādēšanas ostā, t i,
2 reizes.

Departamenta vice-direktora vietas izpildītājs E. Dundurs.
Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs Kļaviņš.

Darbvedis R. Jedrovics.

Cirkulārs Nr. 9.

Skolu valdēm.
Ebreju izglītības pārvalde griež visu

pilsētu un apriņķu skolu valžu vērību uz
to ka pie skolotāju anketu iesniegšanas
cenzu nokārtošanas komisijai, jāpievieno

. saraksts ar sekošatn ziņām :
1) skolotāja uzvārds un vārds;

2) cenzs un nokalpoto gadu sKaits;
3) klātpielikto dokumentu saraksts

un tete.
Pie šī saraksta jāpievieno iesniegtās

anketas par cenzu, kā arī visi dokumenti,
kuri apliecina saraksta pasniegto ziņu
pareizību.

Gadījuma ja _netiks sniegtas ziņas
augšāncrādītā kārtībā,_ pārvalde uevarēs
skolotājus stādīt priekšacenzu komisijai.

Ebreju izglītības pārvaldes
priekšnieks J. La u d a u s.
Sekretārs A. G u r e v i č s.

jz apsardzības ministra pavēles Nr. 6.
Rīgā, 1922. g. 16. maijā.

Pārvaldības daļa.
§ 1.

Ievērojot armijas samazināšanu, ne-
atrodu par iespējamu šogad
piešķirt karavīriem atvaļinā-
jumus uz lauku darbiem.

Izņēmuma gadījumos, kad ir pietie-
koši pierādījumi par to, ka aktīvā die-
nesta karavīra ģimene vai saimniecība
atrodas sevišķi grūtos apstākļos un bez
viņa palīdzības saimniecība jālikvidē vai
ģimenei jāiet bojā, piešķiru karaspēka
daļu komandieriem tiesības atvaļināt tādus
karavīrus, ja dienesta pienākumi atļauj,
uz laiku līdz 1 mēnesim. Atvaļināšanas
lūgumi iesniedzami manā pagājušā gada
9. apriļa rīkojumā te 813 paredzētā kār-
tībā (1921. g, .Vaid. Vēstn." te 79).
Atvaļinājumā pavadītais laiks izslēdzams
no izdienas laika. Algu, uzturu un ceļa
naudu par atvaļinājuma laiku neizsniegt.

§ 2.
Grozot_ manas 1921. g. 25. pavēles

1. §, pavēlu tajās karaspēka daļās, kuras
šovasar^ izies uz nometnēm, kārtējos
atvaļinājumus pa daļas atrašanās laiku
nometnē pārtraukt, lai dotu iespēju ap-
mācīt ikkatru karavīru šaušanas vingri-
nājumos un iepazīstināt ar lauku taktisko
.apmācību.

Kārtējie instruktoru un kareivju atva-
ļinājumi visās karaspēka daļās pārtrau-
cami arī pa šaušanas un lauku apmācības
laiku.

§ 3.
Ievērojot to, ka civillikumu kopojumu

|« sēj. II. daļas (noteikumi par senātu)
318. p. pielikuma II. pants mūsu apstāk-
ļiem nav piemērojams, pavēlu turpmāk
visu apsardzības resora iestāžu sludinā-
jumus ievietot tikai „Valdības Vēstnesī"
un ,Latvijas Kareivī."

Atgādinu, ka saskaņā ar augšminētoun
līdz šim neatcelto likumu, valsts iestāžu
sludinājumu ievietošana privātos laik-
rakstos ir aizliegta. Aizliegums nav at-
tiecināms uz tiem sludinājumiem, kuri
«tiek maksāti no valsts līdzekļiem, ka
arī uz sludinājumiem par nevajadzīgu un
nederīgu priekšmetu pārdošanu, par
kuriem ievērojama manas š. g. 74. pa-
vēles 21. § noteiktā kartība.

§ 4.
Visā Latvijas atbrīvošanas cīņu laikmeta,

"flo 1918. gada 18. novembra līdz
1920. gada 11. augustam, kara un kara

laika ierēdņi līdzīgi virsniekiem ieņēma
atbildīgus amatus karaspēka daļās, štābos,
Pārvaldes un iestādēs. Ar savu centību
«n enerģiju ierēdņi palīdzējuši Latvijas
?eatkaribas izcīnīšanā un armijas noor-
ganizēšanā.
. Tā ka līdz šim Latvijas armija nebija
^strādāti noteikumi par ierēdņu dienesta
Pakāpēm , pēdējie par centību un pulem
valsts atbrīvošanas laikmetā nevarēja un
nav tikuši paaugstināti nākošās dienesta
Pakāpēs, kādēļ visiem karavīriem, kuri
«stājušies nacionālā armijā ka kara un
kara laika ierēdņi jeb tikuši par tādiem
paaugstināti laikā no 1918 gada 18, no-
vembra līdz 1920. gada 11. augustam,
piešķiru izdienas saīsinājumus paaugsti-
nāšanai nākošā dienesta pakāpē:

2 gadus—tiem kar aun kara laika ierēd-
ņiem, kuri nokalpojušinacionālā armijā līdz
1920. g. 11. augustam kareivju un ierēdņu
dienesta pakāpēs 15 mēnešus un vairāk;

V-J2 gada — tiem kara un kara laika
ierēdņiem, kuri nokalpojuši nacionālā
armija līdz 1920. gada 11. augustam
kareivju un ierēdņu dienesta pakāpēs
10 mēnešus un vairāk, un

1 gadu — tiem kara un kara laika
ierēdņiem, kuļ-i nokalpojuši nacionālā
armija līdz 1920. gada 11. augustam
kareivju un ierēdņu dienesta pakāpēs
5 mēnešus un vairāk.

Attiecīgiem karaspēka daļu koman-
dieriem, pārvalžu un kara apriņķu priekš-
niekiem, ievedot šaī pavēlē norādītos
izdienas saīsinājumuskara ierēdņu dienesta
sarakstos, stingri raudzīties uz šo no-
teikumu pareizu ievērošanu.

Priekšā stādījumi kara ierēdņu paaug-
stināšanai nākamā dienesta pakāpē
izdarāmi vispārējā kārtībā.

Ministrs G. Zem gals.
Kanclejas priekšnieks,

pulkvedis-leitnants Spandegs.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Ar zvērināto mērnieku pārbaudīšanas
komisijas

š. g. 8. maija lēmumu, ko zemkopības
ministrs apstiprināja 12 maijā, zvērināto
mērnieku tiesības piešķirtas sekošiem
pilsoņiem :

1) Pēterim Anša d. Gailitim,
2) Georgam Pētera d. Brīviņam,
3) Fridricham Jēkaba d. Stilliņam,
4) Andrejam Jēkaba d. Grassam,
5) Jānim Jāņa d. Kaparkalējam,
6) Jānim Jāņa d. Straucham,
7) Hugo Pētera d, Bērziņam.

Zemju departamenta vicedirektors
Cīru1 s.

Mērniecības daļas vadītāja vietā
Ed. D a u g u 1 s.

Pasta ziņas.
17. maijā atvērts pagaidu pasta un tele-

grāfa kantoris: „Ķemeri".
Kantoris atrodas Ķemeros, II. vannu

mājā, 1 versti no Ķemeru dzelzsceļa
stacijas.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Kļaviņš.

Prese

igauņu prese par latviešu viesmīlību.

.Postiraees'un HP ā e vva 1 e h t"
īsuma atstāsta pirmās ciemošanās dienas
programu un izsaka savu prieku par
latviešu avižu sirsnīgiem ievadiem un
igauņu valodā izteiktiem sveicieniem.
Abi igauņu laikraksti atrod, ka « vispārīgi
Igaunijas riigikogu locekļu uzņemšanai
bija draudzīgs un sirsnīgs raksturs." _

„W a b a M a a" korespondents attēlo,
cik patīkami viņu pārsteiguse starpība
starp Rēveles un Rīgas dabas iespaidiem
Rēvelē bijuse barga krusa, kad ciemiņi
izbraukuši, bet pie Ropažiem jau bijušas
zaļas rudzu druvas. Rīga bijis pilnīgs
pavasars; spīdejuse _ saule un par cie-
miņu ierašanos izrādīts dzīvs prieks.
Igauņužurnaliststaisa slēdzienu: ,Tāda pat

starpība, kāda ir starp Igaunijas un Lat-
vijas dabu, ir ari starp abu valstu iedzī-
votājiem. To igauņu parlamentārieši un
žurnālisti, ciemodamies Latvija, sajuta
pie katra sava soļa. Vispirms tas iz-
teicās sagaidīšana, kur latvieši prata
izrādīt daudz draudzīgāku sajūsmu, neka
to igauņi dara." Pastastījissīkak, par cie-
miņu saņemšanu jau Valkā, par latviešu
gādību ceļā līdz Rīgai un _ sagaidīšanu
Rīgā, igauņu _ avizes ziņotājs turpina:
.Likās, ka mēs būtu savas mājās. Šīs
jūtas pierāda, ka _ abas kaimiņu tautas
pilnīgi saprot kopējas intereses un ko-
pējos īszdevu.nus, kas prasa draudzīgu
kopdarbību" .

Ārzemes
Dženovas konference.

Izvilkums no Dženovas kon-
ferences II. (finansielās) ko-
misijas II. (kredīta) subkomi-

sijas protokoliem:
2. sēde, Palazzo San Giorgio, 26. aprilī.
Priekšsēdētājs: Sers Basil Blackett.

Locekļi:
Beļģija: Mr. de la Croix.
Francija: Mr. Picard — Mr. Avenol.
Lielbritānija: Sir Basil Blackett.
Japāna: Mr. Kengo Mori.
Itālija: S. R. Mr. Peano — S. E.Mr. Bertone.
Vācija: Mr. Šroeder — Mr. Bergmann.
Krievija: Mr. Rakovskv.
Austrija: S. E. Dr. Šrober.
Latvija: Mr. Ringold Kalnings.
Spānija: Mr. Pablo do Garnica.
Zviedrija: Mr. Allenberg.
Šveice.- Mr. Šuthess — Mr. Dubois.
S e k r e t a r s: Mr. Bosio.

Pēc rezolūciju projektu nolasīšanas
vardu ņem Latvijas finansu ministrs
Ringoids Kalnings, kurš atzīmē,
ka pirmā rezolūcijā minētie kredita no-
teikumi nav visai skaidri formulēti. Ir

valstis, kuras var un grib sniegt palī-
dzību citām valstīm. Tādu valstu val-
dības varētu iespaidot kreditjautājumi
un noliegt aizņēmumu noslēgšanu, ja
aizņēmēja valsts neuzņēmās izpildīt

^
zi-

nāmus noteikumus, kā pa piem. valsts
ierēdņu štatu samazināšana, ierēdņu
proporcijas noteikšana attiecībā pret vis-
pārējo iedzīvotāju skaitu, dzelzsceļnieku
algu pazemināšana, dzelzsceļnieku skaita
noteikšana uz kilometru vai proporcio-
nāli pasažieru un preču apgrozībai un
valsts tirdzniecisku, rūpniecisku, kuģnie-
cības un transporta uzņēmumu reducē-
šanu, kā ari specifiski un ftskalu monopolu
atcelšana. Varbūt eksperti varētu dot savu
atzinumu par proporciju starp valsts īpa-
šumuun maksimālokārtējo valsts izdevumu
sumu, ciktāl šie aizdevumi stāv sakarā
ar kārtējiem nodokļiem, bet ne ar aiz-
ņēmumiem. Rezolūcijā ietvertiem notei-
kumiem pēc runātāja domām piemīt pārak
vispārējs raksturs. Viņš domā, ka sub-
komisijai vajadzētu formulēt noteikumus,
no kuj-iem būtu jāvadās valstīm, lai no-
stiprinātu drošu saimniecisku stāvokli.

Pec Rumānijas delegāta deklarācijas
vārdu ņem komisijas priekšsēdētājs un
savā runā ieiet arī uz Latvijas priekš-
stāvja priekšlikumiem : Latvijas delegāta
vārdi aptver daudz ļoti svarīgu jautājumu.
Viņa runā minētie punktu cēloņi ir
meklējami Eiropas vispārējā ekonomiskā
sabrukumā un ari viņiem būs jānodar-
bojas pie Eiropas valsts finansielās atjau-
nošanas. Bet pēc runātāja uzskata, visu
šo principu formulēšana dotu ļoti garu
un neparocīgu dokumentu. Viņš domā,
ka uz Latvijas delegāta prasībām atbild
rezolūcija Ns 3 un 4. Tādēļ viņš cer,
ka Latvijas delegātsatradīs par iespējamu
balsot par rezolūciju projektu. No citiem
runātājiem minams krievu delegāts R a -
kovskis, kujš deva izsmeļošu pārskatu
par Krievijas saimniecisko stāvokli.

Rezolūcija I.
Eiropas atjaunošana atkarājas no tādu

apstākļu radīšanas, pie kuriem privāti
krediti un it sevišķi ieguldami kapitāli
brīvi ieplūstu no zemēm ar līdzekļu at-
likumu uz tām zemēm, kurām ārējs pa-
balsts ir vajadzīgs.

Valdības aizdevumi jālieto tikai retos
un ārkātējos gadījumos. Kredītu un
ieguldāmu kapitālu iegūšanai finansielās
un valūtas reformas ir nepieciešamas.

Rezolūcija II.
Lai panāktu budžeta izbalansēšanu,

jāievēro sekošie galvenie punkti:
a) Jāpanāk kārtēju ienākumu un izde-

vumu līdzsvars, caur izdevumu samazi-
nāšanu un — ja tas nav iespējams —
caur ienākumu pacelšanu.

b) Ārkārtēja rakstura izdevumi progre-
sīvi jāsamazina, līdz viņi pilnīgi tiek
atmesti un nekādā ziņā viņus nedrīkst
segt no aizņēmumu sumām, izņemot
gadījumus, kuru produktīvie mērķi ir
neapšaubāmi. Ņemot vērā aizdevumus
pēc būtības, ilga termiņa aizdevumiem
jādod priekšrocība, un metodes, kuras
tieši vai netieši varētu vest pie inflācijas
nekādā ziņā nav pielaižamas.

Rezolūcija III.
Katrai valstij jāuzņemas pēc iespējas

bieži un pilnīgi informēt citas valstis par
savu finansielo stāvokli.

Rezolūcija IV.
Lai atvieglinātu starptautisku kopdar-

bību atjaunošanas nolūkos, ir vēlams, ka

Dženovas konferencē reprezentētās val-
dības vienotos par starptautiskas korpo-
rācijas (un viņas nozaru) nodibināšanu,
kuras uzdevums būtu veicināt starptau-
tisko ekonomisko kopdarbību.

Rīga
Latvijas augstsskolas organizācijas

padome
17. maija sēde apstiprināja fakultātes
ievēlētos dekānus un sekretārus nākošam
mācības gadam: mechanikas fakultātē
par dekānu — profesoru D e n f e r i, par
sekretāru — docentu Āboliņu; medi-
cinas fakultātē par dekānu — profesoru
Krimbergu, par sekretāru — docentu
Sniķeri; juridiski'ekonomiskā fakultātē
par dekānu — docentu K ā r k 1 i ņ u, par
sekretāru docentu D i š 1e r i; ķīmi-
jas fakultātē par dekānu — pro-
fesoru Zariņu, par sekretāru —
docentu Primani, filoloģijas un filo-
sofijas fakultātē par dekānu — profesoru
E n d z e 1i n u , par sekretāru — docentu
Bl esi.

Atsvabināja uz paša lūgumu no privāt-
docenta pienākumu izpildīšanas ķimijas
fakultātē profesoru Ostromisļenski.

Ievēlēja komisiju, kurai jāstājas
sakarā ar Rīgas pilsētas valdi II.
pilsētas slimnīcas pārņemšanas lietā;
komisijā ieiet: rektors Felsbergs,
profesors L a u b e, profesors K r i m -
bergs, docents Sniķers un ar
padoma devēja balsi arī profesors
R u b e r t s.

Pārrunāja jautājumu par ārsta pie-
ņemšanu studentu un_ ārštata mācības
spēku ārstēšanai. Jautājuma izšķiršanu
nodeva medicīnas fakultātei. Nolēma
ari griest studentu vērību uz pilsētas
I. slirnnicas ambulanci, kur par
15rbļ. pieejams speciālists katrā slimībā.

Uz dekānu padomes priekšlikumu no-
lēma : 29. augustā izdarīt pārbaudīšanu
latviešu valodā visiem, kas grib iestāties
augstskolā, un no 1. līdz 10. septem-
brim izdarīt kārtējos pārbaudījumus, bet
lekcijas sākt 11. septembrī.

Nolēma lūgt sūtni Parizē Dr. O. Gr o s -
valdu, reprezentēt Latvijas augstskolu
hiroglifu atrisināšanai par piemiņu sarī-
kojamos 100 gadu jubilejas svētkos.

Sūtnis Romā, Dr. M. VaUers, ziņo,
ka izpildīdams augstskolas lūgumu, aiz-
braucis uz Padovu, reprezentēt mušu
augstskolu turienas universitātes 700 gadu
pastāvēšanas svētkos.

Māksla

Nacionālais teatrs. Piektdien, 19 maija
kora beneficē jautrā opera- bufs „ K or n e v i-
ļas zvani". Sestdien,20. maijāpulkst.7/*
Uailda traģēdija BPadovas _ herco.-
g i e n e". Šīizrādeinteresanta vēl ar to, ka
titula lomā uzstāsies jauna tēlotāja— Lūcija
Neiberg, kura nesen pārbrauca Latvija
no Krievijas. Lūcija Neiberg, beidza latvju
dramatiskos kursus un pec tam darbojas
starp citu jaunajā Rīgas teātrī, kur izrā-
dījās par apdāvinātu aktrisi. Pa kara
laiku Lūcija Neiberg darbojās Krievijā,
kur papildinājās arī savā skatuves izglī-
tībā. Pirmdien, 22. maijā, Jāņa Lejiņa
vakarā izrādīs Gerharda Hauptmaņa po-
pulāro drāmu .Vientuļi cilvēki".
Biļetes jau dabūjamas.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursi.
Rīgas birzi, 1922. gadā 13 maiji.

?i i ? i—— .i i ir

Zelta franks (0,29032 gr.) . . 50.00
Amerikas dolārs 25250— 258.50
Angļu mārciņa 1130—1150
Francija» franka 23.00 — 23.60
Beļģijas franka 2100 —21.50
Šveices franka ....:.. «.50- 49.50
Zviedrijas krona 65.25 — 66.25
Norvēģijas krona 47 00 — 48.00
Dānijas krona 54.00 — 55.00
Cechijas krona 4.84 — 494
Holandes guldeni» 99.00 — 100.50
Vācijasmarka0.84-0.Somijas marka 5.25 — 5.35
Igaunijas marka 0.78 — 8.83
Polijas marka 0.00 — 0.08
Padomes rbj —
10 rbļ. zelta 1225.00
Zelts 93/2

*"*»O?.:::::: SS)"-*
Valsti krāj- sn kredītbanka

Silinskis, K, Bēniņi.

Redaktora: M. Aroos.



Paziņojums.

Finansu ministra biedrs š.g. 22. aprīlī
atjāvis Elektrības akciju sabiedrības
.Brasla' dibinātājiem pagarināt pirmo
iemaksu termiņu uz akcijām līdz 1922. g.
22. oktobrim.

Tirdzn. un b. n.pr. A. K a c e ns.
Darbvedis A Zalneters.

Sērkociņu ffaorika

jumis um » urtir
akciju sabiedr. valde.

Tā ka uz 15. maiju 1922. g. noteikta
ārkārtēja pilna sapulce (.Vaid. Vēsta.*
Ns 71 23. marta 1922 g.) neapmie-
iināja sabiedrības statūtu 64. p. noradītas
prasības un tādēļ nenotika, tad sakara
ar 66. p. tiek sasaukta

©tra

pilna sapulce
29. maija 1922. g.. pulksten 3 diena,
Rīgā, .Romas" viesnicas telpas.

Dienas kārtība:
1. Valdes ziņojums.
2. Sabiedrības Latvijas robežās atro-

došās sērkociņu fabriku operāciju
aprēķina apstiprināšana, par laiku no
1914.—1922. gadam.

3. Valdes pilnvarošana nodot pilnīgi
vai pa daļai visu sabiedrības ku-
stamu un nekustamu īpa šumu citai
pastā'osai vai jaunjibinātai akciju
sabiedrībai

4. Valdes locekļu izvēlēšana.
5. Revizijas komisijas locekļu izvēlēšana.
6. Ārzemju ba <ku no tikšana, kūju

kvitēs par sabiedrības akciju depo-
nēšanu varētu tikt atzītas ar tiesību
piedalMes sabi drības pilnās ak-
cionaru sapulcēs.

7. Valdes pilnvarošana pārdot, ieķī'āt
un atdot uz ilggadīgu renti sabie-
drības kustamu un nekustamu īpa-
šumu, kā a<l iegūt un rentēt ku-
stamu un nekus amu īpašumu

8. Valdes ptlnvaiošana ie»nie t visāda
veida prasī bas,administratīvas, tiesu
un citas deļ zaudējumu atidzī ' as,
kufi nodarīti sabiedrībai no kara
darbības, evakuācijas, sekvestriem,
kontribucjjim, nacionslizāojām, zo-
cializācijam un t. t., saņem; at ī-
dzības tn izbeigt lieta- nnt>ra ceļā.

9. Jautamma par sabiedrības valdes
pārvešanu uz Rīgu apspriešana ui
izšķi lšana un ar šo jautāju aiu sai-
stītie sabiedrības statūtu pār-
grozījumi.

10. Vietu n teikšana, kurā\ vareiu no-
tikt valde sēdes.

11. Jaut'''-urna apspriešna unršķiršana
par sa _ i drī. as jpašuma, ntndo-os
Latvijc, parv-Ttešnu, n ev. ntudi
attiecīgas komisijas izvēlēšana uz
šis pārvērtēs nas priekšmetu.

Piezīme: Lai dabūtu tiesību pie-
diltttes pilnā sapulcē; un nodot viņā
balsi, ujradītāj. akciju īpašniekiem
jaieMii dz. savas akcijas vai kr-dit-
iestaž.i kvītes par t«d.u pieņemšanuglabāšanā vai ieķi āžanu ne vēlāk,ka 7 dienas pirms sapulces (šautu
58. p.), kad ļ valde jūd? akcionārus
iesnieg- akcijas vai viņas samai-
nošas kvitēs, vai apli abas, jeb
L tvijas banku apliecības pa. šnakeju nozagša-u iz zeiflem, vaibe.d.ot tiesas lēmums par akcijuatzīšanu par nozuduš m ar tiesību
saņemt nozaudēto vietā jaunas ak-cijas l.dz 21. maijam 1-22 g sa-biedrības pr ekšstāvim Rīgā, .Romas .
viej.nicis telpas.

Arz-mes saniedrības akcijas tiekieņemtas deļ akcionāru nitdališanā
Pļlna sapulcē- Parī>ē, visās frančuakuonaru bankas k<,rām obligato-riska publisku aprēķinu došana u„ku'u valde atroJas P arbē

Si otrreizēja sapulce skaitīsies pailikumīgi netikušu , un viņ s iēmumtw galīgiem , noskatoties «ie-sniegto deļ piedalīšanos vin* akcļ,
5512: Valde

PnZOOffPffi
Daug«ļvpilf kabatas gr.M^īW^r^šh«lz nodot Daugavpils apr. I polic 'ec

Rīgas kāja aprļņķa priekšnieks izsttt-
dina par nozaudētu karaklausības aplie-
cbu zem Ns 20 7, 8. novembrī 1919.g
izdotu no Rgas kāja apri ņķa priekŠn*
uz pilsoņa Kārļa Dāvā d. Blndža vārda!
dzim. 1886. g. — skaitīt par nederīga

Jumpravas pag. valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, zirgu pasi zem
Nr. 642izdotu no Bolvu pag. valdes
8. jūnijā 1920. g. Jēzupam Voicis uz
viņam piederošo ķēvi, kura caur pirk-
šanu pārgājuse šī pagasta pilsoņa Jāņa
Briģa īpašuma.

Vietalvas pag. valde izsludina parne-
derīgu nozaudēto no šīs pagasta valdes
izdoto iekšzemes pasi 17. martā 1920. g.
zem Nr. 8 uz Edes Andža m. Auziņ v.

Rencēnu pag. valde, Valmieras apr.,.
izsludina par nederīgu, kā pazaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Ren-
cēnu pag. valdes 26. martā 1920. g.,.
uz Augusta Jāņa d. Skalķis vārda.

Nīgrandes pag. valde, Aizputes apr.,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
zirga pasi Nr. 139, izdota no šīs pa-
gasta valdes 14. jūlijā 1920. g. uz Kārļa
Tinte vārda.

Nīgrandes pag. valde, Aizputes apr,,.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas pasi Nr. 379, izdotu no šīs pa-
gasta valdes 7. jūnijā 1920. g. uz Viļā
Dīriņa vārda. Nr. 454.

Nigrandes pag. valde, Aizputes apr,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latvijas pasi Nr. 852, izdotu no šis pa-
gasta valdes _24. jūl'jā 1920. g. uz Viļā
Adamsona vārda.

?BHMfl ???? ?IIIIIB III

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
atskaņā ar civ. proc. Itk. 1958. p. ar
s\j paziņo, ka 23. maija 1922. g.
min. nod.atklata tiesas sēde tiks nolasr.s
28. maijā_ 1918._ g. Alūksnē mirušā
Andreja Jēkaba dēla Kļaviņa testaments.

Rīgā, 11. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekrekretars A. Kalve.

Rigas apgabait. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 23. maijā 1922. g. minētas
nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
30. janvāri 1922. g., Rīgā mirušās
Minnas Jēkaba meitas JUrgenson, dzim.
Zaal (Zāl) testaments.

Rigā, 16. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
s« civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 31. augustā 1916 g. mirušā
Narima apgabalā Jura Alberta Ozola
atstato manto-, kādas tiesības, kā mantai.,
iegatef, Jideikomis., kreditor. un 1.1., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. apriti 1922. g. L.Ns 301/22.
Priekšsēdētaja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.

Sīgas apsita 5. iet. tiesu pristavs
paziņo, ka 22. maijā s g., pulksten
9 diena,' Riga, Nikolaja itlā J* 72, dz. 2,
tiks izpardots 3aņa Ozoliņa ku-
stams īpašums, sastāvošs no viena har-
monijuma, novērtēts par 10,000_ rbļ.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 7. maijā 1922. g.
Tiesas pristavs E. S m e i 1 s.

DzelzuejG iiBialUB ekspīGāfacIjas Mija
noturēs 26 maijā S. g„ pulkst. 12 diena,
istabā Ns 347,

mutiskus torsus
par pārvadājamo pa dzelzsceļiem preču
Ielādēšanas, izlādēšanas un pžriždS-
šanas darbu izdošanu mazākprasita-
Jlem Šķirotavas stacijā.

Pirms torgu sākšanas dalībniekiem
jāiem. dze'zsc.-ļu galvena kase 25,000 r.
drošības naudas.

Tuvākas ziņas par min. darbiem var

dabūt dzelzsceļu virsvaldē, istaba Ns 347.

2 Dzelzsceļu virsvalde.

Dažaciš sludinām
Rēzeknes apriņķa priekš-

niekam, Rēzeknē,
2 tūliņ vajadzīgs

labi iestrādājies
ar labām rekomendācijām

SEKRETĀRS,
kurš labi pārzin policijas darbvedību.

Piiaoinip8no!p2s,ffiu^spoguļu, biroju, veikala iekārtas, ledus
skapju, šujmašīnu ēvelbenķu, kalēja lietu,
veļas ruļļa, velosipēdu, lampu, bilžu
trauku, veļas, drēbju, 2 ekipāžu mrušā
Pētera Rennerta lietu un daž citu lietu
ma&m aiMA 19. un 20 maiji
UtlUPC i i.g., pīkst. 10 rītā

Pilsētas Strupnieks K Urbans.

Risas lēma darba mājas apgādib. biedrības
valde uzaicina savas biedrus uz

vispārējo sapulci,
23. maija i, g., pulkst. 4 un 5 vakarā,
Ģertrūdes ielā Ns 2, iarmac. biedr t ,'lpās,

Dienas kārtība: 1) Biedrības
Vfldes pārskats. 2) Valdes un reviz. I.orn.
vēleš. 3) Tekoš. lietas. Valde.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
i dina par nederigu nozaudētu karaklau-
I sības apliecību zem Ns 20800, 30. martā
ļ 1922. g., izdotu no Ludzas kara apriņķa
ļ priekša, uz Zlgismulda Jāņa d. Poikana

ļ vārda.

leeptesiļ vnurt* tipoļtišiJiš

Tie nedaiļu fepartaieata
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23. maijā 1922. %., pulksten 1 dienā,
Rīgā, Vilandes ielā N? 13, dzīv. Ns 2,
tiks pārdota vairāksolīšanā
Abrāma Glndlna kustama mant?, no-
vērtēta par 18,20) rbļ., un sastāvoša no
1 klavierēm .Pianino' un daž mēbelēm,
dēļ viņa proc. peļņas par 1921. gadu
nodokļa segšanas.

Rīgā, 16. maijā 1922. g.
Piedzinējs F. Jakobovskis.

Tiešo sodoklo departarngnla
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23 maijā S. g., pulksten 3 dienā,
Rīga, Vilandes iela Nš 13, dzīv. 1, tiks
pārdota vairāksolīšanā Halma
Tova kustama manta, novērtēta par
50,000 rbļ. un sastāvoša no 1 klavierēm
.Pianino' un dažādām mēbelēm, dēļ
viņa proc. peļņas par 1920. un 1921. g.
nodokļa segšanas.

Rīgā, 16. maijā 1922 g.
Piedzinējs F. Jakobovskis.

Oitu iestāžu slud.
fliansi liifrpiii nodala

atklātos torgos pārdos

vairāksolīšanā
pirmdien, 22. maijā š_ g, pulksten

12 dienā izstādes ļaunuma, Piettenberga
ielā Ns 4
apm. 525 pitd. — m. saslapinātu linu,

290 , — , linu un pakalu
atkritumu,

apm. 210 pud. — m. striķu galu,
100 . — , buvpakulu.

Trešdien, 24. maijā i. g., pulksten
12 dienā, Elevatora noliktavā, eksportostā:

apm. 420 pud. — m. slapju linu,
. 100 . — , būvpakuiu.

Šoseju un zemesceļu gaide
2 izdos caur

KONKURENCI
kapitāla remonta izvešanu pie

akmeņu drupinātajā.
Piedāvājumi, nomaksāti ar 20 rbļ.

zimognodokli, iesniedzami slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu: ,Uz akm< ņu drupi-
nātai i remontu" līdz 31. maijam i. g„
pulksten 12 —Oogoja ielā Ns3, ist. 407.

Turpat izsniedz 'uvākus paskaidroju-
mus katru darbdienu no plkU. 10—14.

Brantu pagasta valde
izsludina par nederīgu zirga pasi, iz-
dotu 3. maijā 1922. g. zem Ns 267 uz
Pētera Jāņa d. Matveja vārda, īpaš-
nieka nenormalības dēļ.

Priekšsēdētāja v. K. Bauza.

\mw mmimiii mmumm
saskaņa ar savu 1922. g 12. apriļa
lēmumu, meklē uz sod lik 51. un 618.p.p.
pamata apsūdzēto, Daugavpils apriņķa,
Pridruiskas pagastā piederīgo Antonu
Kārļa d. Namaviru, 27 gadus vecu, grie-
stiem kastaņkrasas matiem un apaļu seju.

Visas iestādes un personas, kurām ir
zināma minētā Antona Kārļa d. Nama-
vīra un viņa mantas atrašanās vieta,
jāpaziņo Daugavpils apriņķa III. iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 26 aprilī 1922. g.
Priekšsēd. biedr. v. Magnus.
Sekretāra v. i. Fr. B a u m a n s.

Aigas špgai!dlti8sas 2. Iet. tiešo pristavs
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu 26. un 27. maijā
1922. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Aleks-
andra iela Ns 33. dz. 41, tiks pār-
dota mir. EVļgenijas Ļvlckajas ku-
stama manta, sastāvoša no mēbelēm,
drēbēm, traukiem un t. t., un novērtēta
par 97.205 rbļ. Izzināt sarakstu, novēr-
tējumu, kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. maijā 1922. g.
Tiesu pristavs Krebs.

Sīgas apgabaltiesas 2. Iet. tiešo pristavs
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 29. maija 1922. g.
pulksten 10 rītā, Rīga, Stabu ielā N» 8,
dz.3, tiks pārdota Voldemāra Gass-
nera kustama manta, sastāvoša no mē-
belēm un gramafona, un novērtēta par
11.000 rbļ. Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. maijā 1922. g.
Tiesu pristavs Krebs.

Rīgas apgaitas 2. iet. tiesu pristavs
Kārlis Krebs pnzlņo, ka saskaņa
ar tiesas spriedumu, 31. maijā 1922. g.^
pulksten 19 rītā, Rigā, Dzirnavu ietā
Ns 31, dz. 44, tiks pārdota Hirsam
Bergam kustama manta, sastāvoša no
mēbelēm, un novērtēta par 7.900 rbļ.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rigā, 15. maijā 1922. g.
Tiesu pristavs Krebs.

līgas apgabaltiesas i iet. tiesas pristavs
paziņo, ka 27. maijā 1922. s, pulksten
10 rītā, Rīgā, Vaļņu iela Mš 16, dz. 3,
tiks pārdota Ādolfa Frelmaņa
kustama manta, sastāvoša no mēbelēm,
apvērtēta par 42.000 rbļ.

Rigā, 9. maijā 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

līgas apgabali 5. iet. tiešo pristavs
paziņo, ka 1. Jūnijā i. g.. pulksten
9 diena, Rīga, Rēveles ielā J* 62, tiks
izpardots mir. Georga Plēve kust
īpašums, sastāvošs no dažādiem saim-
niecības piederumiem, novērtēts par 239 r.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Rīgā, 9. maijā 1922. g.
Tiesu pristavs S m e i 1s.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 4484, uz Aleksandras Korn-
feld vārda pazaudēta un ar šo tiek
izsludināta par nederigu.

Apriņķa ce|ii inženieris Jelgavā,
izdos 31. maijā 1922. g., pulksten
12 dienā sava kanclejā, Upes ielā J* 10,
jauktos torgos

mazākprasītājiem
tiita būvi pārMisasupi,
uz Garozes-Pētermuižas ceļa pie Pēter-
muižas.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar
attiecīgu zimognodokli, iesniedzami tur-
pat slēgtās aploksnēs lidz minētam
laikam ar uzrakstu:
Uz konkurenci 31. maijā 1922. g.

Pirms torgu sākšanas dalībniekiem
jāiemaksā 5000 rbļ. drošības naudas.

Tuvākas ziņas turpat. 1

Hpripta ce|D inženieris Cēsīs,
20. maijā 1922. g., pulksten 10 rītā,

Baidos atklātā viāUSaoā
no noliktai as Cēsis, Vaļņu un Rīgas ielu
stūrī, dažādus materiālus un darba lietas:
jumtu papi, kritu, vecas dzelzis, celma
bužus, cirvjus, zāģus u t. t. 1

Rēzeknes un Ludzas ap-
riņķu ceļu inženieris

izdos

vairāksolīšanā:
1) 27. maiji» 1922 g., pulksten iO rītā

Rēzekne mazā Ludzas ielā Ns 6

zāles pļaušanai
šosejas brivzetni uz Daugavpils —
Ja-jļjlatgales šosejas Rēzeknes . un
Ludzas apriņķu robežās.

2) 30. maija š. g„ pulksten 9 rītā
Viškuļu sādža pārdos valrSksoliš.

aluio Kck: Diaiiain eo tiiia
būves un no plosta tilta Izjauk-
šanas par Kas upi, uz Bol.u—
Rēzeknes ceļa — kopā 185 baļķus,
245 dēļus un dažādus atkritumus.

Tuvākas ziņas Rēzeknē, mazā Ludzas
ielā Ns 6, no pulksten (0—1 dienā.

Cēsu apriņķa priekšnieka
II. iecirkņa pailgs

dara zināmu, ka 1922. g. 23. maijā,
pulksten 10 rīta, pie Liepkalnu - Ozolu
pagasta nama tiks noturēta

ūtrupe,
kura pšrdos atklātā vairākso-
līšanā pret tuliņsamaksu 3 Dal-
deram aprakstītas sekoša mantas:

vienu Z gadus veca tele,
novērtēta par 3000 rbļ., deļ sviesta no-
devu piedzīšanas.

Vecpiebalgā, 12. maijā 1922.g. Nš 3214
Apriņķa priekšnieka palīgs (paraksts).

Darbvedis P r i e d ī t s.

Iršu pagasta valde,
ar šo d»ra ī.namu, ka sākot ar 10. maiju
i. g., Iršu pagasta nama Ir atvērta

JziinalBtii oodaļa"
ar darbības rajonu — Iršu pagasts.

Nodila atrodas pagasta valdes telpas,
pagasta namā. Pasta adrese caur Pļa-
viņām,

Reģistrēšanu visos gadījienos 1'2.darīs
katru piektdien, izņemot svētku dienas,
no pulkst. 10—2 dienā.

Ar dzimtss.4rakstu nodaļas atvēršanu
dzimušo, mirušo un laulājamo pieteikšana
un reģistrācija priekš Iršu pag. iedzīvo-
tājiem ir obligatoriska.

Iršos, 12. maijā 1922. g. Ns 410

Iršu pag. priekšu. J. Jursons.
2 Darbveds L. Vasils.

Kalsnavas pag. valde,
Cēsu apr., paziņo, ka sākotar 23. maiju
5. g., Kalsnavas pag. nama ir atvērta

JilssafaSsia nodaļa"
ar darbības rajonu — Kalsnavas pag.

Nodaļa pieņems paziņojumus un no-
slēgs laulības otrdienās un sestdienās
no pulkst. 10—2 pēc pusdienas.

Ar dzimtssarakstu nodaļas atvēršanu,
dzimušo, mirušo un laulājamo pieteikšana
priekš Kal navas pag. iedzīvotajiem ir
obligatoriska.

Kalsnavā, 12. maijā 1922. g 271
Pagasta priekšnieka b. Puriņs.

Darbvedis J. L ī, c ī t i s.

Baiikalna pag. vaide
paziņo, ka sākot ar 1. maiju i. g,

ir atvērta

Jitssaiaiiiia nodaļa"
ar dsrbibas rajonu — Baižkajna pagasts.

Visās reģistt. vajadzībās jāgriežas pie
nodaļas pārziņa J. Everta, pa«. namā,

Pagasta valde.

Kalkūnes pag. valde,
Ilūkstes apriņķī, izslud na par nederī-
giem sekošus nozaudētos dokumentus:
1) pasi Nr. 981 7. jūlījā_ 1921. g,

zirgu pasi Nr. 145 17. martā 1921- g.i
izdotu no Kalkūnes pagasta valdes, un
mežu biļeti Nr. 324/1 13. janvan
1922. g., izdotu no Kalkūnes mežniecī-

bas uz Antona Jāzepa d. Matvieka
vārda; 2) pasi Nr. 572 28. m a'ļa
1921. g., izdotu no Kalkūnes pagasta
valdes uz Andreja Kondratija d. P«ļ-

kova vārda; 3) pases Nr. Nr. oii
un 3379, izdotas no Daugavpils pretek»
uz Jāzepa Jāņa d. Osman un Viktorijas

Osman vārdiem; 4) pasi Nr. »<»
8. oktobrī 1920. g., izdotu no Daugav-
pils apr. priekšnieka palīga 2. iec
Annas D vida m. Kalniņ vārda. _.

matitoz&zsss
izdota no Valkas apr., Druvien -s P*
valdes 9. jūnijā 1920. g. zem K9 W »

Annas Jaņg m. Rone vārda. 'Jļz

VtmmiTi'tSSļ
pagana valdes 20. maijā 1920. g- l

A
Nš 663 uz Līze. ivbķ ļa m. Kalnen^
vārda un tamdēļ skaitāmapafne
rīgu-

__—
——<—— " \L u, jfjd

taaiifc u„i2,Sf" s^«-
das p.ig valdes uz Krista

^Ģ"ļj? f3--^

HozouditJKlīSS^j;
liecība o 24 janv. 1921. g ze™f „c
un 2) zirga pase zem Ns 2<:9, i^- Vļļ,
Borovkas pag <sta valdes Antonam
leriana d. Sagorskim, —<uam^uttg
izdoia no Jaungulbenes P§-,ļ,j«t
1921. zem Ns 2914 uzArturaKvārda. —«^

i jraata** t©*?*^Ceturtdien . 18 maijā, pīkst. '^V
.JiT«mfef3M I«ifti ^«'^
Plektiien, 19.malja, pulkst. 1/-»'

K o r .1 beneficē: „

..JK&rneviļas **"*%.
0. .er,-ln.l-, Pl'anKeta1 rna«*
Viesojas Ernests Elks

Valsts Jelgavas realģimnazija
izsludina uz 31. maiju 1922. g, pulksten 1 dienā jauktu

KONKURENCI
bij. ģimnāzijas ēkas remontdarbu iscioIanaj

Ieskatīties darbu noteikumos var katrā darbadiena no pulksten 9-3 dieni '

Rīgā Nikolaji ielā Ns 36a, skolu departamenta, istaba Ns 16 un Jelgavā, ,o£
kanc ejā, Pasta ielā Ns 29. Rakstiski priekšhkfini un lūgumi pielaist muti5
sacensībā, nomaksāti ar 20 zelta santīmu lie u zimognodokli līdz ar 120.000 rubli
lielu drošības riiudn iesniedzami valsts Jelgavas realgirnnazijas kanclejā 12
31. maijam 1922. «.. pulksten 12 diena.

lūdz visus kases dalībniekus ierasties ceturtdien, 25. maijā 1922. g., puikst
3 dienā, kases telpās, liela Jaunavu ielā Ns 9, dz. 5 uz

vispārējai sapulci.
Dienas kārtība:

1) saoulces sekretāra vēlēšana,
2) kases norēķinu apstiprināšana par laiku no 21. jūlija 1915. līdz 31,

^cembrim 1921. g., _
3) revizijas komisijas ziņojums sakara ar kases norēķinu,
4) valdes ziņojums par kases slēgšanu,
5) kases likvidācijas jautājums,
6) dažādi tekoši jautājumi.
Ja šinī sapulcē neierastos stāt. § 20. paredzētais kases dalībnieku skaits

tad, vērā ņemot svarīgos jautājumus, valde izs l udina otru vispārēju sapulci Uj
svētdien. 11. JOnllu 1922. g., pulksten 3 diena, kases telpas. Pedejā sapni»
skaitīsies pilntiesīga pie jeb kura biedru skaita.
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