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Latvyas
Satversmes Sapulce

SSde S. jūnija.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 5 50.

Dienas kārtība Saeimas vēlē-
šanu likums trešā lasījumā.

Satversmes komisijas vārdā referents
M. Skujenieks liek priekšā, strīpot
pantu par apriņķu vēlēšanas komisijām
nn vēlēšanas izdarīt bez vēlētāju sa-
rakstu sastādīšasas, pieprasot vēlētājiem
tikai pases uzrādīšanu, caur ko būšot
iespējams vēlēšanu izdevumos izdarīt pie
20 miljonu rubļu lielu ietaupījumu. Pēc
garākām debatēm, kurās piedalās An-
tons, Beigs, Cielens, Goldmanis, Kernps,
Pabērzs, Kindzulis, Fr. Trasuns un Bēr-
ziņš, aizklāti balsojot, ar 86 pret 53 bal-
sīm, 4 atturoties, priekšlikumu pie-
ņem.

A. Berga priekšlikumu, ka vēlēšanu
tiesības lai nebaudītu sociālā apgādībā
stāvošas personas un aktivā dienestā
iesaukti kareivji, atraida.

Pantā par grozāmām, vai negrozāmām
listēm, aizklāti balsojot, ar 72 pret 63
balsīm pieņem to variantu, kurš nosaka,
ka vēlēšanas izdarāmas ar negrozā-
mām listēm.

Likumu visa visuma pieņem ar visam
balsīm, 7 atturoties..

Sēdi slēdz pulksten 10.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 10 rītā.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Noteikumi
par avansiem apsardzības resorā.

! Avansu izsniegšanas un
izlietošanas kārtība.

A. Vispārējie noteikumi.
1. Uz apstiprināta budžeta vai at-

?velēta kredīta pamata valsts krāj- un
kredītbanka var izsniegt naudas sumas
avansu veidā kā centrālo, tā vietējo ap-
sardzības resora iestāžu priekšstāvjiem.

"iezīme. Avansi izsniedzami zem
karaspēka daju un iestāžu priekš-
nieku un divīziju komandieru vai
viņiem tiesībās līdzīgu amatu per-
sonu atbildības likumos un noteiku-
mos paredzētās robežās un gadī-
jumos.

*• Avansi izsniedzami tikai tādu mak-
rļjumu segšanai, kuru dēļ valsts kredi-

ļ?em nav iespējams personīgi ierasties
a'sis krāj- un kredītbankā, vai gadī-

1i ļiips, kad nav iespējams iepriekš pa-
lzi nosacīt kreditoriem izmaksājamas

MriH
S Iielurnu - Tādēi avansu sumas iz-

\ . m;! ,s tikai sekošos gadījumos:
v iestāžu uzturēšanai un braukšanas
. ^devumiem ;
°) operācijām ;
V algām.

Wad
^Vansi izprasāmi tikai patiesas

stāži gadījumos un apmēros; ie-
vaiad "^Urēšanai ue vairāk

kā
1 mēneša

ae azļ°ām, b_et operācijas izdevumiem —
sumgS

aiFāk ka 73 operācijai aprēķinātas

lez īme. a) iestāžu uzturēšanai,
«ņem ot algu, var izprasīt jaunu
avausu , kad no atlaistā avansa at-
"c.ls ne vairāk kā 2 nedēļu izdevu-

£S'- P'eliekot valsts kontioiei
*-sutitā avansa norēķina norakstu.

b) avansus nevar izdot par note-
cējušu laiku.

4. Avansus var atvēlēt galvenais kre-
dīta rīkotājs šinīs noteikumos paredzētā
kārtiba uz apstiprināta budžeta vai atvē-
lēta kredīta pamata.

5. Izsniedzamie avansu izmaksas
orderčeki rakstarni uz tās iestādes priekš-
nieka amata vardu, (bet ne personas
vārdu), kurai pēc likuma piešķirtas naudas
izlietošanas tiesības un atbildība, —
(orderčekā jāraksta, par piem. .NN pulka
komandierim", bet ne „NN pulka pulk-
vedim Bērziņam").

Piezīme. Iestādes priekšnieks, uz
kura vārda izrakstīts izmaksas order-
čeks, vajadzības gadījumā var piln-
varot no sevis citu personu saņemt
naudu no valsts krāj- un kredīt-
bankas, bet viņš katrā gadījumā ir
atbildīgs par saņemto sumu kā
administratīvi, tā juridiski.

6. Avansu izmaksas orderčekā jāuz-
rāda, kādām vajadzībām avansu izprasa,
ka ari budžeta iedalījums {§ un pants)
uz kura pamata to izprasa. Izsniedzamos
avansu izmaksas orderčekos no speciālu
līdzekļu un depozītu sumām jāuzrāda šo
sumu pareizais nosaukums, t. i. atse-
višķais konts.

7. Avansu izsniedzot, valsts krāj- un
kredītbanka pamazina par izsniegto sumu
brīvo kredīta atlikumu attiecīgā budžeta
iedalījumā (§). Saņemot atpakaļ neiz-
lietotu avansu vai viņa daļu, valsts krāj-
un kredītbanka palielina attiecīgā budžeta
iedalījumā (§) kredītā atlikumu par sa-
ņemto zumu. Avansu turētājiem, at-
maksājot valsts krāj- un kredītbankā at

otra budžeta gada vajadzībām. Visām
amata personām, kurām pienākas pa-
stāvīgu avansu sumas, tādas jāizprasa
pie laika, lai ar jauna budžeta perioda
sakumu valsts krāj- un kredītbanka tās
varētu izmaksāt.

Piezīme. Valsts krāj- un kredit-
banka neizmaksā avansus no slēg-
tiem kredītiem.

12. ' Vienreizēji avansi, no kariem
mēneša laikā nav izdarīti maksājumi un
tādi (maksājumi) nākamā mēnesī nav
paredzami, nekavējoties atmaksājami, kā
nevajadzīgi, valsts krāj- un kredītbankai.
Avansi, kas izsniegti budžeta gada pēdējā
mēnesi, likvidējami 11. pantā norādītā
laika.

13. Apsardzības ministrija uz šo no-
teikumu pamata var sastādīt savām
iestādēm sīkākus noteikumus par šo vis-
pārējo noteikumu piemērošanu, kuros
nosaka, kādos iedalījumos, kādas sumas
un par kādiem budžeta iedalījumiem
vajadzīgas atsevišķām iestādēm. Šie
atsevišķie noteikumi un visi to vēlākie
papildinājumi izdodami saziņā ar valsts
kontroli un finansu ministriju,
B. Avansi iestāžu uzturēša-
nai, braukšanas izdevumiem

un algām.

14 No atvēlētiem kredītiem varizsniegt
avansus dažādiem sīkiem izdevumiem,
kas saistīti ar iestāžu uzturēšanu. Tādi
avansi izlietojami tikai sīku priekšmetu
iepi,Iešanai un samaksai par dažādiem
pakalpojumiem un sīkiem darbiem. Minēto
vajadzību segšanai izsniedzamais avanss
nevar pārsniegt no kredita rīkotāja, saziņā
ar valsts kontroli un finassu ministriju
noteiktās normas.

15. Algu izmaksai avansi atvēlami
tikai 1 mēneša kopsumas apmēros, bet
saimniecības, braukšanas u. t. 1. izde-
vumiem tiešas vajadzības apmēros un ne
vairāk par 14. pantā /minētām normām.

16. Sīku izdevumu segšanai un iestāžu
uzturēšanai izsniedzami pastāvīgi avansi
(9. p'.), kuru atjaunošana (neierēķinot atli-
kumu) var notikt tikai pēc tam, kad gal-
venais kredita rīkotājs saņēmis valsts
kontrolei, iesūtītā avansa norēķina no-
rakstu par izsniegtā avansa vai viņa daļas
izlietošanu.

17. Maksājumi, kuri pienākas kara-
vipem un kalpotājiem, izpildot dažādus
priekšniecības rīkojumos, izsniedzami šīm
personām no iestādes priekšnieka avansa.

likumu no saņemta avansa, visāda ziņa

jāuzrāda, ka izmaksājamā suma nāK
kredita atjaunošanai, kā ari jāatzīmē at-
jaunojamā kredīta budžeta iedalījums un
izmaksas orderčekā datums un numurs,
pēc kura avanss saņemts. Ja kredita at-
jaunošanai atmaksā sumas, kas ir ie-
nākušas par karavīriem pret samaksu iz-
sniegtām mantām, produktiem un t. t.,
kas iegādāti no operatīvā kredita, un
kur, tā tad, orderčekā datuma un numuru
nav iespējams uzrādīt, tādas sumas at-
maksājamas kredita atjaunošanai, uz-
rādot tikai izdevumu bndžeta attiecīgo §
un pantu.

Piezīme. Avansu var izlietot tikai
ta budžeta iedalījuma vajadzībām,
kādām tas izsniegts.

23. Avansu norēķini sastādami pilnīgā
saskaņā ar virsgrāmatu (attiecīgu § un
pantu), klātpieliekot visus attaisnojošos
dokumentus. Uz rēķina priekšlapas atzī-
mējams, pret kādu izmaksas orderčeku
saņemts avanss, kāds bija atlikums pēc
pēdējā norēķina nodošanas, cik pēc tam
saņemts papildināšanai un kāda suma
paliek pie avansiera pēc tekoša norēķiaa
nodošanas.

Piezīme. Avansu norēķinu blankas
iagatavo apsardzības ministrija (pa-
raugs >6 10.)

24. Avansu norēķini rakstāmi ar tinti,
skaidri, bez strīpojumiem. Izlabojumi
izdarāmi ar krāsainu tinti un apstiprināmi
ar izlabotajā parakstu.

25. Katram izdevumam, cik mazs ari
tas nebūtu, pieliekams attaisnojošais do-
kuments.

Sīkus izdevumus, par kuriem sevišķ»
apstākļu dēļ nav iespējams dabūt pa-
rakstus, piemēram, pārcelšanās ar laiva,
tramvaja maksa u. t. t, var izdarīt bez
attaisnojošiem dokumentiem. Par tādiem
izdevumiem naudas izdevējiem jāsastāda
rēķins no sevis, kurā atzīmējams atsevišķi
katrs izdevums (kad, par ko, kādām va-
jadzībām un kāda suma samaksāta).
Tādus rēķinus paraksta naudas izdevējs
un apstiprina viņa priekšnieks.

26. Izdevumus ierakstījis savas iestādes
grāmatās, kredita izJietotājs nodod valsts
kontrolei visus avansa uorfķinfis ar visiem
attiecīgiem dokumentiem, kad tie apsti-
prināti no divīzijas (resp. pulka) koraan»
diera vai viņam tiesībās līdzīgas amata
personas. Attaisnojošie dokumenti pie
avansu norēķiniem sastādami tāpat kā
dokumenti, uz kuru pamata izdara mak-
sājumus valsts tiešiemkreditoriem, un proti:

a) katrā rēķinā jāuzrāda iestāde vai
uzņēmums, kura vajadzībām izda-
rīts izdevums;

b) katrā rēķinā atzīmējams datums,
kad pirkums vai darbs izdarīts, —
pie kam par dienas algas izmaksām
jāpieliek darba tabele, bet par mēneš-
algām — izmaksas liste, ubas ar
naudas saņēmējā parakstu. Darba
tabeli apstiprina avansa turētājs
(avansiers), darba vadītājs un,
pēc iespējas, attiecīgais valsts kos-
troles priekšstāvis (faktiskais kon-
tioliers);

c) ja rēķins nav rakstīts uz firmas
veidlapu, tad jāuzrāda viņa iesnie-
dzēja uzvārds, vārds un adrese;

d) katrā rēķinā jāatzīmē vienādo priekš-
metu vairums, nosaukums, cena,
suma atsevišķi mi visa rēķina kop-
suma. Ja rēķins iesniegts par iz-
darītiem pakalpojumu^;\ tad pēc
iespējas sīki jāapraksta izdarītie
darbi;

e) katrā rēķinā atzīmējama datums,
kad nauda saņemia, un naudas sa-

8. Valsts krāj- un kredītbanka ua

viņas nodaļas avansu sumas izmaksa
vispārējā kārtībā, kāda paredzēta naudas
zumu izsniegšanai valsts kreditoriem uz
izmaksas orderčeku pamata.

9. Avansi šķirojami pastāvīgos —
pastāvīgu, regulāru izdevumu segšanai

C. Operāciju avansi.

18. Operāciju avansus var izsniegt
saimniecisku operāciju un bflves izde
vumu segšanai uz atvēlētā kredita pamata.
Šie avansi pielaižami tikai:

1) vietās, kur nav pieejama valsts krāj-
un kredītbanka, un kad vietējo, kā ari
darba apstākļu dēļ vajadzīgs steidzīgi un
uz vietas norēķināties ar valsts kreditoriem;

2) gadījumos,kad nepieciešami jāiepērk
pa daļām vai pret tūlītēju samaksu skaidrā
naudā.

19. Operāciju avansi pielaižami tikai
darbu izvešanai saimnieciskā kārtā, bet
ne caur privātu uzņēmēja, izņemot ie-
priekšējā (18. p.) minētos gadījumos.

20. Operāciju avansi izprasāmi tikai
nepieciešamos vajadzības gadījumos un
šo avansu kopzuma nedrīkst pārsniegt/s
no visas operācijai atvēlētā kredīta kop-
sumas.

21. Par katru mēnesi, vai izprasot
jaunu avansu valsts kontrolei, nododami
norēķini par operācijas avansus izlietošanu
līdz ar attaisnojošiem dokumentiem, bet
visu operāciju nobeidzot, pilnīgs sīks
finansiāls un saimuieciiks pārskats par
visu operācijas gaitu un rezultātiem.

un vienreizējos — tādu. izdevumu seg-

šanai, kuri saistīti ar vienreizēju atse-
višķu uzdevuma izpildīšanu vai darbu
izvešanu. ,

10. Kredita rīkotājs var atvēlēt izrak-
stīt izmaksas orderčeku uz jaunu pastā-
vīgu avansu tikai pēc tam, kad tas sa-

ņēmis no avansa turētajā valsts kontrolei
iesūtīta avansu norēķina norakstu par
iepriekšējā avansa vai ta daļas izlieto-

šanu (paraugs M 10 noteik. karasp.
daļu iekš. saimn.).

Piezīme. Izmaksas orderčeki algas
avansiem izrakstāmi tikai pec tam,
kad saņemts va!sts _ kontrolierim
iesūtītā avansa norēķina noraksts
par priekšpēdējo mēnesi. .

11 Avansu izmaksas orderčeku iz-
rakstīšana jāizbeidz pirms tekoša bud-

žeta kreditu slēgšanas dienas. Līdz
tekošā budžeta slēgšanas dienai, bet ja

tas nav iespējams, tad 15 dienu laika

pēc kredita slēgšanas avansu sumu
turētājiem jāatmaksā valsts kiaj- un

KEā 'visi neizlietotie atlikumi no

sa ņemtām avansu sumam. Avansus,

kuM sniegti no viena budžeta gada

kredītiem, nekādā ziņā nevar «lietot

ņemeja parasests, pie Kam saņemtā
suma jāizraksta buitiem.
Piezīme. 1) Gadījumos, ja

naudu saņem pilnvarota per-
sona, maksātājam ir tiesība pār-
liecināties dokuinentariski vai
citādā ceļā par pilnvara» parei-
zību; 2) izņēmuma gadījumos
paraksta vielā var apmierināties
ar firm&s zīmogu un kases čeka
« samaksāts", bet tiknf, ja mak-
sājums nepārsniedz 25 rbļ.

f) par rakstīt nepratēju var parakstī-
ties cita persona. Tādā gadījumā
jāparakstās sekosi: „par rakstīt «e-
pratēju (tādu un tādu) un uz viņa
lūgumu parakstījies tāds ua tāds";

g) ka rēķinā mir;ēiie priekšmeti sa-
ņemti un izdevumi pareizi izdarīti,
to apstiprina uz rēķina iestādes
priekšnieks vai cita uz ' to pilsvarota
persona, vai pieliek pie rēķina at-
sevišķu pieņemšana? aMa vai kvīti
ar atzīmi, kad un ar kādu numuru

II. Avansu norēķina sastādī-
šanas kārtība.

22. Visi saņemtie avansi ierakstāmi
grāmatās «noteikumi par karaspēka jdaļu
iekšējo saimniecību" norādītā kārtībā.

g&jksa P«i .Valdības Vēstnea)." sākot no 1. janvāra;

Saņemot ekspedīcijā:

i*,, 1 mēnesi 75 ibļ. — kap.

PlesOtot mājā un pa pastu:

p,t l mēnesi , 90 rb|. ~ kap.
pat stseviSķo numura: saņemot

ekspedīcijā 8 . 25 ,
pie atkalpārdevējiem 8 » 75 ,

Latvijas valdības &^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

J^ļKS^Ē^^k
8vētdiena8unsvētku dienas

Redakcija:
^r^^^^^^P^^L Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili to 2. Tel. to.9-89 ^SJēSsS^^-Rīgā, pilī to 1. Tel. to 9-57
Runas stundas no U—12 TT«fc*MM^I3 Atvērt* no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām . . . . 180 rbj.— kap.
pai katru tālāku rindiņu . . 6 , — .

b) citām iestādēm nn amata per-
sonām, par katru viensiējīgu
rindiņu 8. — ,

c) privātiem par katru viensiējīgu
rindiņu 10 . — .



pirktie priekšmeti ierakstīti inven-
tāra vai materiālu grāmatā un uz
kādas pavēles pamata;

h) rēķini rakstāmi ar tinti un tikai iz-
ņēmuma gadījumos ar tintes zīmuli;

i) karavīru un kalpotāju rēķinos par
braukšanas izdevumiem jāuzrāda
braukšanas laiks (no kāda līdz kā-
dam datumam), maršruts, atsevišķi
katra braucienā izmaksa (dzelzs-
ceļš, kuģisL važonis), kā arī rīko-
jums (pavēle), uz kura pamata
brauciens izdarīts;

j) sīki dokumenti, kā: pasta, telegrāfa
kvitēs, telefonogramu rēķini, kases
čeki u. t. t. uzlīmējami uz atse-
višķas papira loksnes, pie kam tele-
grāfa kvītēm jāpieīiek sūtīto tele-
gramu noraksti, bet pie telefono-
gramu rēķiniem — telefonogramu
noraksti;

k) rēķinos par_ transportēšanas izdevu-
miem jāuzrāda vedamo priekšmetu
nosaukums, daudzums, vešanas tā-
lums, laiks un vezumu skaits;

1) visi izlabojumi rēķinos izdarāmi
skaidri, ar krāsainu tinti un izla-
bojumi kopsuraās apstiprināmi ar
rēķina izsniedzēja parakstu. Doku-
menti, uz kuriem redzami izkasī-
jumi sumās vai uzvārdos, kā arī ar
uzlīmētiem autogrāfiem, pie avansu
norēķiniem nav pieņemami;

m) izsniegtie tālākie avansi (subavausi)
norēķinā nav ieskaitāmi.

27. Pie norēķina pieliekamie doku-
menti sakārtojami un brošējami burtnicā
atsevišķi no norēķina, ar saiti cauršujami
un ar lakas zīmogu piestiprināmi. Do-
kumenti sakārtojami tādā pašā kārtībā,
kā tie ierakstīti virsgrāmatā un avansu
norēķinā. Uz burtnicas priekšlapas atzī-
mējams ministrijas un iestādes nosau-
kums ar sekošu uzrakstu:
.dokumenti pie avansa norēķina N: . . .
no .... . men 19 . . g.
par sumu", bet uz pēdējās lapas puses:
„šinī burnicā tik un tik numurētu, caur-

šūtu un ar zīmogu piestiprinātu doku-
mentu un tik un tik pielikumu pie
viņiem".

28. Katru avansa norēķinu paraksta
avansu turētājs, iestādes priekšnieks un
apstiprina divīzijas (resp. pulka) konian-
diers vai tiesībās viņam līdzīga amata
persona.

29. Dokumenti, kuri _ nav_ sastādīti
augšējos pantos norādītā kartībā

^
no

avansu norēķina izslēdzami un atstājami
uz avansierakonta1922. g. I. jūnijā.

Ministru prezidenta v. zemkopības
ministrs V. Zarauels.

Apsardzības ministrs G, Zem gals.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Pasta ziņas.
1. jūnilā atvērta pasta palīgu nodaļa

„Lakaji" ar vienkāršām operācijām, ta
paša nosaukuma dzelzsceļa stacijā, Jel-
gavas apriņķī, uz Meitenes-Bauskas
dzelzsceļu linijas.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs K ļ a v i u š.

šecelianas,
P a v ē 1 e J* 135.

Pārceļu līdzšinējo mašīnu direktora palīgu inže-
nieri Jāni Kalcenau'u par dzelzsceļu galvenā
direktora palīga vietas izpildītāju, skaitot no š. g.
1. jūnija.

Rīgā, 1922. g. 1. jūnijā.
Satiksmes ministrs J. P auļuks.

Dzelzsceļu galvenais direktors K. Bļodnieks,
*

Pavēle Ns 136.
«. Ieceļu par mašīnu direktora palīga vietas izpil-
dītāju ar atalgojumu pēc V. kategorijas inženieri
Eduardu CizareviČu, skaitot no š. g. 1. jūnija.

Rīgā, 1922. g. 1. jūnijā.
Satiksmes ministrs J. P a a ļ u k s.

Dzelzsceļu galvenais direktors K. B \ o d a i e k s.

Press

3gaun!ja un Krievija.

„Vaba Maa" raksta 7. jūnija ievada
starp citu: BDženovā_ nolema_ , ka valstīm
tik ilgi jādzīvo miera, kamēr Hsga no-
kārtos viņu lietas. Tomēr ar šo lēmumu
nepietiek, lai noskaidrotu Jgaunijas attie-
cības ar Krieviju. Gluži otrādi, neskai-
drība arvien top lielāka. Krievija apcie
tina Jgaunijas pavalstniekus, netrūkst ari
citādu pārsteigumu.

Droši var apliecināt, ka Jgaunija ne-
vēlas ļaunas attiecības ar_ Krieviju,
Jgauņu politika nav tik neprātīga. Bet
rodas jautājums, vai līdzšinēja Jgaunijas
poiiiika pret Krieviju bijuse pareiza?
Daža laba lieta te būtu revidējama, jo
citādi tagadējie apstākļi var izveisties par
neciešamiem,

Jgaunijas sūtnis Maskava, Varēs, at-
kāpies, viņa vietu ieņems agrakais_ar-
lietu ministrs Birks. Birks ir tagadējas
politikas iesācējs, jo viņa laika, pēc Ter-
batas miera līguma, nodibinājās tagadējas
attiecības ar Krieviju.

Jgaunijai jāpiekopj pret Krieviju droša
un noteikta politika. Šj politiku ne-
drīkst iespaidot vienas dienas, vai dažu
personu, vai ari valsts kases intereses.
Kāda tam nozīme, ka kopš ne-
ilga laika igauņu dzelzsceļu
un ostu ienākumi pavairoju

^sies, ja igauņu valsts zaudē
savu patstāvību Krievijas acīs?
Ceļš, pa kuru tagad Jgaunija iet, ir
slidens, un rodas jautājums, cik tāļu pa
to varēs iet. Nopietni jāapsver, vai nav
iespējams iztikt bez Krievijas. Ja to var,
tad droša un noteikta politika pilnīgi
iespējama."

Latvija un citas valstis
Beļģijas ārkārtējā sūtņa un pilnvarotā

ministra pieņemšana.
Vakar, 9. jūnijā, pulksten 1.30 min.

dienā, Satversmes Sapulces prezidenta J.
Čakste pieņēma Beļģijas ārkārtējo sūtni
un pilnvaroto ministri M. Bernard de
l'Escaiile, kurš šaī gadījumā sacīja se-
košu runu:

„Excellence,
J'ai l'honneur de remettre ā Votre

Excellence Ies Lettres de Ciēance par
lesquelles le Roi, mon Auguste Souve-
rain, a bien voulu m'accrēditer auprēs
d'Elle en qualitē d'Envove Extraordi-
naire et de Ministre Plēnipotentiaire.

Je saisis cette occasion solennetle,
Monsieur le Prēsident de l'Assemblēe
CoHitituattte, pour exprimer au nom
Ou Gouvernement et du PeupleBelges
Ies souhaits que je formē pour ia
prospēritē du Peuple Letton et pour
que ia cordiaiitē des relations entre la
Belgiqi;e et la Lettonie prenne un
caractēre toujours plus ētroit. La Mis-
sion dont j'ai i'faonneur d'ētre chargē
tend ā ce but; ausfi suis-je persuadē
que Votre Excellence voudra bien
m'accorder son bienveillant appui

De mon cotē, mes coastants efSorts
tendront ā realiser le voeu cher au
Peuple Belge de voir, dans un mēme
idēal de paix et de justice se deve-
lopper et s'intensifier entre deux Pays
complēmeutaires Ies ēchanges qui sont
le fruit des arts, des sciences, de l'in-
dustrie et du commerce.

Sous le bienfaisant tēgime d'une
intense collaboration ēconomique, Ies
blessuces d'hier seront bientot cicatri-
sees.

Le Peuple Belge n'ignore pas Ies
souffrances de l'heroique Peuple Letton,
dont le nora mēme, ii n'y a pas long-
temps, etait encore proscrit par uce
oppression! Malgrē Ies pires destins,
Votre vaillant Peuple avait conservē
jalousement la tradition sēculaire de
ses aspirations comme un dēpdt sacrē
et son amour de la libertē vivait dans
de belles lēgendes qui annoncaient
quede Chāteau deLumiēres submergē
ēmergerait un jour!

Ce jour est enfin arrivē grāce aux
vērtus civiques d'un Peuple qui, en
mēme temps qu*il affirmait glorieuse-
ment ses Droits bouverains, parvenait
a s'afiranchir de l'horrible cataclvsme
qīii bouleverse l'Est Europēen.

De si vaillants efforts font bien
pēsager de l'avenir et c'est avec con-
fiance que s'ouvre l'ēre de la collabo-
ration pacifique de deux Pays dont
Ies caradēres s'harmonisent et dont
Ies facteurs ēconomiques se complēteut.

Rigaet Anvers rēgnent pacjfiquem_ n.par ieur commerce sur Ies mērsIes rapprochent. La nature atracēSfvoie que la simiiitude d'interēts fe«suivre ā nos Nationaux et au termde lapuelle se trouve la prospēritē dldeux Pays, dont je suis fier d'inaugure.
Ies relations diplomatiques ofiicielie,
en saluant l'heureux avenir de i
Lettonie.- la

(Tulkojumg.)
Ekselence! Man ir gods nodot juS1,ekselencei rakstu, ar kuru karalim, ma-nam augstajam valdniekam, labpaticišmani akreditēt pie Jums kā ārkārtēj u sūtni

un pilnvaroto ministri.
Jzlietoju šo svinīgo gadījumu, Satver-

smes Sapuices prezidenta kgs, lai Beļģijas
valdības un tautas vārdā novēlētu
latvju tautai labklājību un izteiktu
vēlēšanos, lai attiecības starp Beļ-
ģiju un Latviju izveidotos arvien
ciešākas. Amats, kuru man gods uz.
ņemties, _cenšas_ pēc šī mērķa; bez tam
esmu pārliecināts, ka Jūsu ekselencei
labpatiks sniegt man savu laipno pa.
līdzību.

No savas puses varu teikt, ka pastā-
vīgi centīšos izpildīt Beļģijas tautas
sirsnīgo vēlēšanos, lai pēc ta paša miera
un taisnības ideāla abas, vienu otru pa-
pildinošās zemēs attīstītos un no-
stiprinātos zinātņu, rūpniecības ua
tirdzniecības ražojumu apmaiņa.
Pie intensīvas saimnieciskas kopdarbības
vakarējās brūces drīz vien sadzīs.

Belģiešu tautai nav svešas varonīgās
latvju tautas ciešanas, tās tautas, kuras
vārds vēl nesen bija varmācības no-
spiests. Neskatoties uz visbargāko lik-
teni, Jūsu. možā tauta bija uzturējuse
dzīvas savas gadusimteņu vecās tieksmes

kā kādu svētu mantu, un viņas brīvības
mīlestība dzīvoja skaistajās teikās, kas
vēstīja, ka nogrimusē Gaismas pils reiz
uzcelsies 1

Šī diena beidzot pienākuse, pateicoties
tās tautas pilsoniskiem tikumiem, kura
taī pašā laikā, kad ta slaveni nodrošināja
savas suverenās tiesības, atsvabinājās no
briesmīgiem žņaugiem, kas moca Eiropas
austrumus.

Tik varonīgas cīņas liek paredzēt labu
nākotni, uu ar pilnu paļāvību var iesākties
mierīgas kopdarbības laikmets starp divām
zemēm, kuru raksturi ir saskaņa un kuru
saimnieciskiefaktori savstarpēji papildinās,

Rīga un Autverpene ar savu tirdz-
niecību pārvalda tās jūj-as, kas tās
tuvina vienu otrai. Daba novilkuse
ceļu, pa kuru interešu kopība liks
iet mūsu tautām, un kura gala atrodas
abu zemju labklājība. Esmu lepns, ka
varu ievadīt oficiālas diplomātiskas at-
tiecības starp abām valstīm, un apsveicu
Latvijas laimīgo nākotni."

Uz sūtņa runu Satversmes Sapulces
prezidents atbi dēja:

Monsieur le Ministre,
Je me fais un vēritable plaisir de

Vous saluer en qualitē d'Envove
Extraordinaire et Ministre Plēnipoten-
tiaire de Belgique en Lettonie, et en
recevant de Vos mains Ies lettres, par
lesquelics Sa Majestē le Roi des Belges
S'est complu ā Vous accrēditer en
cette qaalitē auprēs de raoi, je vo»s
souhaite ia plus cordiale bienvenue.

Je suis vivement touchē des paroles,

pēnētrēes de sincēre svmpathie pour ia
Lettonie, dont Votre Excellence S ēst
servie pour exprimer Ies souhaits du
Peuple et du Governement Belge*
pour la prospēritē du Peuple Letton
et pour la cordiaiitē des relations
entre Ies deux Pays, dont je La re'
mercie de tout mon coeur. Je sut
persuadē que Ies sympathies QU
Vous professez pour le Peuple Letton,
et qui sont partagēes par toute »
Nation dont Vous ētes le Represeņ-
tant, est la meilleure garantie pour i
succēs de la mission dont Sa Majes
a bien voulu Vous charger,
ceļa d'autant plus que ni raah
ni notre Governement, nous
manquerons pas deVousPnotre aide et notre concours pou*
tout acte et toute dēmarche que vo^
entreprendrez en vue d'activer
rapprochement, tant dans leaoma'intellectuel qu'ēconomique, et
resserrer Ies liens de la plus cora :

amitiē rēciproaue entre nos deux r j

respectifs. , _ errC
Lorsque, au dēbut deIa&mondiale, la Belgique fut envamc v

^Ies armēes ennemies, c'est avec
^anxiē"tē mēlēe d'admiration qa*

Peuple Letton a suivi Ies aiv

Meklējamo personu saraksts Nr. 46.

to Uzvārds, vārds, tēva vārda, „ ,,_ ~ Vai it apcietināms
g vecums, piederības vieta, Kas mekk, m kad» raksta

11 dzīves vieta pēdējā laiki, M psl kc opvĒŽJlotB. « te A"*t™
km ārējais apraksts (pazīmes). atrafenas gsdijumf.

(2. turpinājums.)

5274. Šebicki,Andrejs,10.kājn. Rēzeknes kara apriņķa pr-ks Apcietināt un no-
Aizputes pl-ka kareivis, 1922. g. 14. martā to 17105, gādāt meklētāja ri
pied. pie Rēzeknes, apv. dezertešanā. čībā.
Makašānu pag., dzim.
1897. g., beidzamā dzī-
ves vieta tanī paša pag.
Ipatova sādžā.

5275. Savcha, Simons Moiseja Rīgas pils. 1. iecirkņa izmekl. Apcietināt un atvest
d., 22 g. v., Baltkrie- tiesn. ar rakstu 1922.g. 5.apr. uz kameru.
vijas pav. to 135, apv. uz kr. s. 1. 448.

p. 591. p. 3. d.
5276. Sekners, Valentīns Je- Jelgavas pils. izmekl. tiesn. Apcietināt, ievietot

kaba d., 21 g. v., pied. ar rakstu 1912. g. 4, aprilī cietumā un ieskaitīt
pie Talsu apr. Van- Jsf? 1280/1300, apv. uz kr. s. 1. meklētāja rīcibā.
dzenes pag. 174. p. 2. d.

5277. Sīmans, Roberts Ernesta Rīg. apg. tiesas Cēsu apr. Apcietināt un ao-
dels, dzim. 1898. g. I. iec. izmekl. tiesn. ar rakstu gādāt meklētāja rī-
8. janv., Skrundas pag. 1922. g. 29. apr. Jsfa 1408, čībā.
pilsonis. apv. pēc s. lik 442. un 445.

p. p. (V. V. 285/21, kārt.
to 2514.)

W78. bteppe, utto Jāņa d., Rīgas apgab. tiesas II. knm. Paziņot dzīvesvietu
43 g. v., pied. pie nod. ar rakstu 1922. g. 7. apr. meklētājam.
Valkas apr., Litenes to 24636, apv. uz s. 1. 582. p.
pag., agr. dzīves vieta 3. p.
Rīgā, Odensvadu ielā
to 3, dz. 7.

5279. Stārķis, Jānis Andreja Rīgas apr. 1. iec. pr-ka pal, Apcietināt un ao-
dels, dzimis 1882. g. raksts 1922. g, 22. aprilī, gādāt meklētāja ri-
29. aprilī, piederīgs pie to 2168, apv. zirgu zādzībā, čībā.
Lielvārdes pagasta, pase
izdota no Rīgas apriņķa
1. iecirkņa priekšnieka
palīga 1919. gadā zem
to 891.

5280. Sebeckis, Miķelis Ja- Liepājas pref., raksts 1922. g. Paziņot dzīves vietu
zepa dēls, 48 gadus 2. maija, to 1480/11, apvai- meklētājam un ņemt
vecs, Lietavai_ pavalst- nots kontrabandas lietā nn zem policijas uz-
nieks, pēdējā dzīves par patvarīgu dzīves vietas raudzības.
vieta Liepājā, Malkas atstāšanu, kā sastāvošs zem
ielā to 3. policijas uzraudzības.

5281. Šilvans, Jānis Miķeļa Ilūkstes apr. priekša., raksts Paziņot dzīves vietu
dēls, 26 gadus vecs, 1922. g. 28. apr., to 8330, meklētājam,
piederīgs pie Salonajas apvainots pases neizņemšanā.
pagasta, dzīves vieta
Skrudalinas pag., Snud-
ku mājās.

(Turpmāk vēl)

Administratīvi departamenta direktors J. Ieva.
iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i a š.



nhases de Ia lutte inēgale que

l>heroīqae Nation Belge, conduite par
1 u

^i — bēros, avait entreprise
sdēfendre sa libertē et son indē-

ndance. Les dēvastations commises
£ar ī'ennemi en Belgique, dont les

ouffranees n'ētaient surpassēes que
ar sa foi au triomphe final de la

I tjce et par la ferme volontē de
aarder intact l'honneur natioņal, ont
empli d'horreur et d'indignation les
!oedes Lettons, qui, alors, igno-
^ienencore que la

mēme destinēe
devait ētre rēservēe aussi ā la Lettonie.

£>est donc avec d'autant plus de
satisfačtion q»e je viens d'entendre
Mt le noble Peuple Belge, lui aussi,
''ignorē pas j'oppression dont le Peuple
Letton a ētē l'objet, et -qu'il a pris un
vif intērēt aux luftes que la Lettonie a
4u meiier pour conquērir sa libertē et
sen independance, et pour les dēfendre
,iontre toute atteinte qui y a ētē portēe.

Maintenant oū, giāce aux efforts
infatigables de i'industrieux Peuple

Belge, le beau Pays de Beigique se
jemet dejā des consēquences de la

iuerre, et de mēme, la Lettonie, devenue
Tibre et indē pendante, s'achemine au
petit pas vērs la guērison, ii est tout
aaturel que les deux Peuples, dont les

iSOHifrances ent ētē ēgales, sontpēnētrēs
du dēsir de se connaitre de plus prēs
et d'entamer des relations qui leur
sont dictēes tant par les facteurs ēcono-
miques, qui se complētent, que par
ies sympathies rēciproques. La nomi-
natinn de Votre Excellence au poste
-qu'Eile vient d'assumer est aussi un
facteur de la plus grande importance
qui activera, j'en suis persuadē, l'ētab-
hssement et le dēveloppement des
relations les plus suivies et de la plus
cordiale amitiē entre la Belgique et
la Lettonie.

(Tulkojums.)

«Ministra kgsIMan tas dara patiesa
prieku, ka varu Jūs apsveicināt kā Beļ-
ģijas ārkārtēja sūtni un pilnvaroto mi-
nistri Latvijā, un saņemot no Jūsu rokām
raksta, ar kuru Viņa majestātei Beļģijas
karalim labpaticis jūs akreditēt šaī amatā
-pie manis, sirsnigi novēlu Jums visu labu.

Sirsnīgās simpātijas vārdi Latvijai, ar
kujiem Jūsu ekscelence izteica Beļģijas
tautas un valdības novēlējumus attiecībā
uz latvju tautas labklājību un abu vaistu
draudzīgiem sakariem, mani dziļi aiz-
kustināja, un es Jums par tiem no visas
?sirds pateicos. Esmu pārliecināts, ka
simpātijas, kuras Jūs piekopjat pret lat-
viešu tautu un kurās ņem dalibu visa ta
tauta, kuras priekšstāvis Jūs esiet, ir labā-
kā garantijā par ta uzdevu muma sekmēm,
kuru Viņa majestātei labpaticis Jums uz-
ticēt, jo vairāk tāpēc, ka ne es, ne mūsu
valdība neatraesirnies Joms sniegt savu
palīdzību un pabalstu katrā lietā un pie
visiem soļiem, kurus Jūs spersiet, lai
veicinātu tuvināšanos, tiklab garigā, kā
saimnieciskā laukā,_ un lai ciešāk nostip-
rinātu vissirsnīgākās draudzības saites
starp abām mušu zemēm.

Kad, pasaules kara sākumā ienaidnieka
karaspēks iebruka Beļģijā, latvju_ tauta
*«oja ar žēlumu, kam pievienojās ap-
brīnošana , dažādiem notikumiem nevie-
nadajā cīņā, kuru varonīgā beļģiešu tauta
«savu varonigo karali priekšgalā bija
«sakuse , lai aizstāvētu savu brīvību un
savu neatkarību. Ienaidnieka postijumi
rl'! par JfUJ'as ciešanām bija lielāka

mai viņas ticība uz taisnības galīgo uz-
Ņ un stipra griba uzturēt neaizkārtu

nacionālo godu, — pilpīja latvju sirdis ar«u smām un sašutumu. Toreiz latvieši vel
««māja, ka _ tāds pat liktenis sagaida ari
atviju. Tapec ar jo lielāku gandarījumu

Z, ]\.ari dižajai beļģiešu tautai
i , svesi tie spaidi, kurus izcieta latvju
tām -

Un ka ta dzīvi interesejusēs par
ieon ?amkuras Latvijai biia jāved, lai
taf

sa . vu brīvību un neatkarību un lai
*> aizstāvētu pret visiem uzbrukumiem.

..'agad. kari r.o^,V^.+:»» „~n K„āc K»l.

Bell
u ner'mstošām pūlēm, skaista

aa'pas zetne jau atkopjas no kara sekaro,
atkar

3 8ri LatviJ'_Puse Driva un ne"
ir ,'1?' Pamazām sak izveseļoties, tagad
Ša *'"z 'dabīgi, ka abās tautās, kuru cie-
šanā! - 1Jušas vienādas, iesakņojas vele-

aodihi -Pazfties tuvāk savā starpa un
dina n, sakaru S> uz kādiem tās pamu-
tavsts£5 saira«ieciski apstākļi, ka ari
iecel?Jpe,as s*nipatijas, Jūsu ekselences
it aļj ,na . amatā, kurā Jūs nupat stājaties,
Par to

svarīgs faktors, kas veicinās,
Un ,,;„ ?8nia pārliecināts vispastāvīgākās
Setfr;^

Slrsn i8akās draudzības saites starp
^'I« un Latvjju -

Grieķija un Latvija.
Rīga, 9. jūnijā. Grieķijas ārlietu

ministrs piesutijis Latvijas valdībai se-
košu, ārlietu ministrim adresētu atzīšanas
rakstu:

Ministra kungs!
Jūsu ekselence mani pagodināja, pie-

sūtot 9. maija vēstuli no Dženovas.
Grieķijas valdība ar patiesu gandarījumu
apsveica z;ņu par latvju tautas noorgani-
zešanos brīva un neatkarīgā valstī un ar
tādu pat gandarījumu konstatēja Latvijas,
ka pilntiesīga locekļa, uzņemšanu tautu
savienība. Esmu ļoti laimīgs, ka varu
karaliskas valdības vārdā paziņot Latvijas
valsts atzīšanu un apliecināt Jūsu ekse-
lencei, ka es centīšos ar Jums draudzīgā
kopdarbība nodibināt ar Latviju vislabā-
kās attiecības mušu valstu kopējās inte-
resēs.

Saņemiet, ministra kungs, manas augst-
cienības apliecinājumu.

G. P. Baltacci.

Jaunas valstis

Polija

Piļsudska runa pie vācu sūtņa
audiences.

Pie svinīgās vācu sūtņa Raušera pie-
ņemšanas Beļvederā, Polijā, atbildes runā,
uz Raušera runu valsts galva Piļsudskis
starp citu teica:

«Neapšaubāmi tagadējais moments uz-
lieK mums pienākumu, radīt pamatus
miermīlīgai kaimiņu kopdzīvei. Saim-
nieciskas sarunas starp Poliju un Vāciju,
kuras dzīzi sāksies, atļauj cerēt, ka šis
pamats _ patiešām tiks radīts. Es pilnīgi
dalu Jūsu uzskatu, ka attiecību regulē-
šana starp Poliju un Vāciju izrādās par
vienu no faktoriem, kuriem ir ārkārtēja
nozīme priekš valsts labklājības un vis-
pārēja miera."

Leiši neitrālajā Joslā.
Leišu partizāni izdarīja bruņotu uz-

brukumu neitrālai joslai Sejny pilsētas
tuvumā. No gūstā kritušo partizāņu
papiriem redzams, ka uzbrukums iz-
darīts ne bez leišu ģenerālštāba siņas.

Leišu partizāņu garnizons Širvintas
pilsētā (neitrālajā joslā) ar katru dienu
pastiprinājās. (Polijas preses birojs.)

Ārzemes

Soclallstu-revoluclonaru prāva
Maskavā.

Maskavā, 8.jūnijā. (Radio.) Šodien
pulkst. 12 dienā sākās lielā socialistu-
revolicionaru prāva. Tribunāla sēdes zāle
pārpildīta. Blakus estrādei, kuru ieņem
tiesneši, prokurori un apsūdzēto aizstāvji,
ierādītas vietas žurnālistiem, kuru starpā
daudz ārzemnieku. Sēdi atklāj revolu-
cionārā tribunāla priekšsēdētājsPjatakovs;
v;ņš paziņo tiesas sastāvu un galvenos
vilcienos apsūdzības akta saturu: social-
revolucionarus sauc pie atbildības par
bruņotu cīņu pret padomju valdību, par
politisku slepkavību organizēšanu un par
sakariem ar padomju Krievijas arējiem
ienaidniekiem.

Apsūdzētais Gendelmans 22 ap-
sūdzēto vaidā izsaka formālu protestu
pret tiesas sastāvu. Aizstāvis Murav-
jevs aizrāda, ka tiesas_ priekšsēdētājs
un locekļi nedrīkstot uzstāties kā proku-
rori. Kriļenko atbild, ka jaunais
kriminālkodekss, uz knru Muravjevs at-
saucas, stāšoties speķa tikai 1. jūlija,

kādēļ tagad tribunālam jarīkojoties pec
pastāvošiem noteikumiem. Tiesa nolemj
apsūdzēto protestu noraidīt un atstāt
Kriļenko prokuroru skaita.

Kriļenko aizrāda, ka apsūdzētie
pilsoni pēc tam, kad tiesa uz pastāvošo

liknmu pamata nodibināta, varot uzstāties

vieniei šo likumu robežas. Apsūdzētiem
neesot nekādas tiesības pacelt pol tiskus

jautājumus vai kritizēt tiesas locekļu po-

itisko pārliecību. Aizstāvis Saduļs
III internacionāles delegāts) pievienojas

Kriļenko uzskatam. .Ja pie kara «kas

vadības ministra Vanderveldes griestos

ar aizrādījumu , ka tiesa reakcionāra, vīns

atbildētu/ ka citādi nemaz nevar tmt.

V a n d e r v e 1 d e paziņo, ka labi nepa-

zīstot' Krievijas likumus un tadeļ atturē-

šoties no debatēm par Muravjeva iekusti-

nāto jautājumu. Sadulam atbild Murav-

,"s- Vandervelde nav ministrs bet

Ēnu proletāriešu priekšstāvis kur

ST« a?teicies no ministra ama a«

politiskās cīņas motīviem. Beļģiju no

padomju Krievijas šķir milziga starpība;
pēdējos 3 gados Beļģijā nav bijuse ne-
viena politiska prāva. Sociālistu un ko-
munistu partijas Beļģijā bauda pilnīgu
vārda un preses brīvību".

Aizstāvis Muravjevs lūdz pielaist pro-
cesa vel jaunus papildu aizstāvjus. Kri-
ļenko tam pretojās. Tiesa pieņem L u -
načarska priekšlikumu, izsaukt kā
liecinieku bijušo Kolčaka ministri Kļuč-
ņikovu. _ Aizstāvis T a g e r s lūdz pie-
aicināt vēl veselu rindu citu liecinieku.
Apsūdzētais Gendelmans aizrāda, ka
arestētiem social-revolucionariem solīta
pilnīga aizstāvēšanās brīviba, tagad to
mēģinot ierobežot. No social-revolucio-
narās paitijas izstājušos apzūdzēto grupas
aizstāvis Vegers piekrīt prokuratūras
ieskatam un saka, ka jau izsauktie lieci-
nieki esot tik labi informēti par apsūdzēto
personu darbību, ka citi neko jaunu ne-
varēšot liecināt. Rozenfeldts pa-
ziņo

^
ka ar tiesas atteikšanos uzklausīties

aizstāvju lieciniekus būšot lausts Berlinē
dotais solījums.

Pec apspriedes par šo jautājumu tiesas
priekšsēdētājs paziņo lēmumu, ka lielāko
daļu no aizstāvju pieprasītiem lieciniekiem
izsauks; noraida lieciniekus Drozdovu,
Jefimovu un dažus citus, kuri pēc tribu-
nāla domām neko konkrētu nevarēšot
sacīt.

Procesa formelā daļa ar to nobeigta.
Rīt sāksies apsūdzības akta nolasīšana.

. (LTA)

I**"*..**raga.
Sīgas izstāde.

8 jūnijā ieradās Rigā Čekoslovaķijas
delegācija Rīgas izstādē, Latvijas konsula
inženiera Krasta vadībā. Delegācijā pie-
dalās : Prāgas preču paraugu izstādes
viceprezidents J. Votruba, Čekoslovaķijas
tirdzniecības ministrijas priekšstāvis pro-
fesors Fr. Kvēionis ar kundzi, Čekoslo-
vaķijas mašinu rūpniecības savienības
sekretārs Dr. D. Kruisa, Prāgas tirgotāju
gremija prezidents Maitinecs, lauksaim-
niecības mašinu fabrikas īpašnieks J.
Kratkijs, Čekoslovaķijas mašinu rūpnie-
cības savienības prezidents Tučeks, „Pra-
ger Presse" redaktors Laurins, fabrikants
Cervisks, ādu fabrikas „Humanic" priekš-
stāvis, savienoto papipa fabriku priekš-
stāvis Maksis Piks, Karlsbades „Wirt-
schaftsverband der Tschechoslovakischea
Porzēlanindustrie" priekšstāvis, firmas
nWeisshuhn und Sohne" papiru fabrikas
priekšstāvis Rīgā Krommers, direktors
Dr. Lud. Seiners, Jans Sokols un citi.

Otrās izstādes atklāšana
svētdien, 11. jūnijā 1922. _ g. p. 11 dienā,
Izstāde atvērta no p. 10 rītā līdz 8 vakarā.
Kases atvērtas no 9 rītā. Ieej a s
maksa: pieaugušiem — 20 rbļ., ka-
reivjiem, skolu audzēkņiem un bērniem
— 10 rbļ.

Fiziskās audzināšanas kursi skolotājiem
vasaras brīvlaikā sāksies ceturtdien,
15 jūnijā pīkst. 10 no rīta Nikolaja ielā
to 1, vingrošanas zālē. Jauni dalībnieki
vēl var pieteikties institūta kanclejā,
Nikolaja ielā J*fe 1, pirmdienās, trešdienās
un piektdienās no pīkst. 3—5, un otr-
dienās, ceturtdienās un sestdienas no
pīkst. 728—1/310 vakarā.

Kursi bez maksas.

Skolotāju un vecāku Ievērībai.

Pedagoģisko izstādi atklās š.g. 11. jū-
nijā, pulksten 2 pēc pusdienas valsts
technikumā Nikolaja ielā Ms lc. Izstāde
ilgs vienu nedēļu, līdz 17. jūnijam, un
būs pieejama publikai no pulksten 2 līdz 7
pēc pusdienas. Starp citu izstādē būs
redzama plaša skolēnu rokdarbu kolek-
cija: papes, koka, metāla izstrādājumi,
pašpagatavoti apavi, pinumi, sieviešu
rokdarbi u. c, pavisam ap 5000 priekš-
meti. Visi darbi pagatavoti valsts rok-
darbu darbnicās, pa lielākai daļai no
pamatskolu audzēkņiem. Ne visi priekš-
meti, kas darbnicās no skolniekiem ir
tikuši pagatavoti, tiek izstādīti, liela daļa
jau ir izsniegta mazajiem ^ meistariem",
bet atlikušie un izstādītie darbi dod plašu
un vispusīgu pārskatu par praktisko
darbu izplatīšanos jaunā paaudzē, par
tēvtēvu tikuma atdzimšanu, kas izpaužas
sakāmvārdā «Godīgs amats netop
lamāts". Šo izstādes nozari jt sevišķi
ieteicams apmeklēt bērnu vecākiem, lai
varētu pārliecināties, cik lietderīgi var
bērni izmantot atpūtas laiku no garīgā
darba fizisku spēku vnigrošarai un
praktisku zināšanu un spēju iegūšanai,
un cik daudz viņi spēj iemācīties un

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursu
Riga» Wr25, 1923. gadā 10. jūniji.

1 1 1 1 ., 1 . ,
*

Zelta lats (0,59032 gr.) . . . 50.GO
Amerikas doisrs 253.75 — 259 75
Angļu mārciņa 1148—1168
Francijas ltank* 23.00 — 23.50
Bcļģijs* feaoka ....... 2125 — 21.75
Šveices trauka 48.75— 49.75
Zviedrijas kronu ...... 6650 — 67.50
Norvēģijas krona 44.50 — 45.53
Dānijas krona 5600 — 57.00
Ģechoslovaku lorcas ..... 489 — 4.99
rioiandea guldeni* 108.00— 101..' 0
Vācijas marka 0.85 — 0 90
Somijaa msika 5.43 — 5.53
lgacnijas mārks 0.76 — 0.81
Polijas marka 0.00 — 0.07
Padomes rbj. , —
10 Krievijas rbļ. *elta . . 1225.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta . . ...... 91.9
Krievijas sudrabs {$ j ' ; ; ; ļgOO } par 1r*
5°/o neatkar, aizņem 100 — 105

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisija:
Priekšsēdētājs Rob. B a 11g a i 1i s.

Zvēr. biržas mākleris Th. Šummers,

pastrādāt, nodarbojoties tikai 2 stundas
nedēļa.

Neliela rokdarbu kolekcija — tikai
maza daļiņa no tagad izstādītiem priekš-
metiem — bija redzama «Bērnu dienas*
izstādē; un tomēr viņa vērsa uz sevi
ārzemju priekšstāvju uzmanību. Tie
vaļsirdīgi atzinās, ka pašu mājās viņi
tādas lietas neesot redzējuši. Un ši at-
zīšanās lai noder mums par mājienu,
nemeklēt kultūru un sev paraugus tikai
ārzemēs. Jaunā paaudze ar spirgta
drosmi cenšas iet laika garam līdz,
cenšas pievienot „sausai grāmatu zinā-
šanai" praktiskas zināšanas un spējas.
Iesim i mēs, pieaugušie, laika garam
līdz, atmetīsim vecos aizspriedumus: ari
no Nācaretes var labums nākt. Iepa-
zīsimies papriekš ar mūsu pašu spējām,
lietišķi apsvērsim viņas un tad tikai
brauksim uz ārzemēm pēc kultūras. Tad
varbūt redzēsim, ka daudzos gadījumos
droši varam savu braucienu atlikt un iz-
tikt bez importa preces.

Telsgramae
(Latvijas te!sj?.īaJia agcntarai Sritemja teiegiam «.

Rīgā, 9. jūnijā. Holandes valdība
ziņo, ka Latvijas žurnālistiem, kuri brauks
15. jūnijā uz Hagas konlerenci, jābūt no
ārlietu ministrijas preses nodaļas apstip-
rinātām apliecībām. Apliecībās jāatzīmē,
kādu laikrakstu žurnālists reprezentē.
Šis dokuments nepieciešams, lai žurnā-
listi vatētu baudit visas preses priekš-
rocības un apmeklēt konferences sēdes.

Helziņforsā, 9. jūnijā. (Radio.)
Hanness Kolemainens, pazīstamais
somu sportsmens, sasniedzis jaunu pa-
saules rekordu ātrskriešenā, noskrejot
25 kilometrus 1 stundā 22 minūtēs un
43 zekundēs.

Maskavā, 8. jūnijā. (Radio.) Maija
mēnesī padomju Krievijā ievesti caur
Igauniju 4700 vagoni ar dažādām ār-
zemju precēm, caur Latviju vairāk kā5000

P a r i z ē, 9. jūnijā. Šodien Fran-
cijas ministru prezidents
Poankarē pieņēma audiencē
Latvijas ministru prezidentu
Meierovicu un* sūtni Grosvaldu.
Pārrunāja jautājumus, kujiem sakars ar
Hagas konferenci.

Parizē, 9. jūniā. Uz Rīgu 19. jū-
nijā izbrauks ievērojamu Francijas par-
lamentāriešu un ekonomistu grupa iepa-
zīties ar Latvijas apstākļiem. Rigā viest
domā uzturēties 5 dienas.

E i 1 v e z ē, 9. jūnijā. (Radio.) Belgra-
des katedrālē 8. jūnijā karalis Aleksandrs
salaulāts ar Rumānijas princesi Mariolu.
Līgavas vedējs bijis Rumānijas troņ-
mantnieks un līgavaiņa — Anglijas ķē-
niņa jaunākais dēls princis Georgs. Baz-
nīcā bij klāt gandrīz visu suvereno valstu
priekšstāvji.

E i 1v e z ē, 9. jūnija. ^Radio.) Tauta
savienības biedru-veicinatāju kongresa
Prāgā pēdējā sēdē vienbalsīgi
pieņemta propagandas komisijas
rezolūcija par Vācijas _ uzņem-
šanu tautu savienība.

Eilveizē, 9. jūnijā. (Radio). Pie
franču Reinzemes armijas ģenerālštāba
nodibināta kara tiesa okupācijas apgabalā
pastrādātu politisku pārkāpumu tiesāšanai

——i————^-———..

Redaktors: M irošu.



liesu sludinājums
Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 1920. gadā 1. jūnija ir iecelts
aizgādnis promesošā Bauskas neku-
stamā īpašuma īpašnieka Savēja Rlūm
berga mantībai.

Jelgavā, 16. maijā 1922. g. L. J*411/20
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu 1920. g. 23. maitā ir
iecelts aizgādnis promesošā Kroņa Vir-
cavas pag. zemes gabala īpašn. Dāvā
Strauchmaņa mantībai.

Jelgavā, 13. maijā 1922. g. L. Nir 182/20
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu, 1921. g. 11. janvārī
ir iecelts aizgādnis promesošās Jēkab-
miesta gruntsgabala īpašn. Ievas Veitt
mantībai.

Jelgavā, 16. maijā 1922. g. L.N» 84/21
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Zemgales fliip apgaita daļā,
Daugavpili, uz tirgus kūkuma (pie ka-
tedrāle.-) 21. jūnija i. g., pulkst. 10 no
rīta. tiks

pārdoftā vairāksolīšanā
armijai nederīgi

dzirgi.Pie solīšanas tiks pielaisti vienīgi
zemkopji, kuriem no pašvaldības ie tā-dem bus apliecības par to, ka viņiem ir
zeme, priekš kuras apstrādāšanas ir va-jadzīgi zirgi.

1 Divizijas apgādības daja.

Tiešo neiel|i iepa»i
dažādu maksājuma piesrinejt' Pgg
ka 17 jūnijā s. S-. pulksten 1

^Rīgā, m. Jauni i 13 J* 5, it.'t\eit
dotas vairāksolīšanā Mkaba

^kristāma tnanta, sastāvos* "°kļ.t
skapja un ozolkoka bufetes, deļ n™

apgroz. nodokļa seg šanas.

Rigā, 8. jūnijā 1922 g.
Piedzinējs pefi"^ g,

Dažadi_šludināj
Iestrādājies vecākais

darbveža palīgs
vajadzīgs Skrundas pagasta valdei.Pieteikt.es rakstiski, uzrādot agrākonodaibosanos un izglītību.

Alga pēc vienošanās. m, 1940Pasta st. Skrunda. 2

Llelsesavas pag. (Jelgavas apr-) va»a *

vecntSte»
Kand'datēra pieteikties P^

^f fii
(caur Eleju). Pieņemšana 7-1«™ 2
pulkst. 10 no rīta. __——'

Z~TZ ferslud'*
Rīgas ka$a apr. P"fksn '*f a ,]\eā&

par nozaudēta karaklausība > «P".

zem Ks 474 20. janvāri I^'^ii**
dota no armijas techniska- 1 ?

^j
j

admin. daļ. priekšnieka , uz Kan
^

^9
dēla Vikmaņa vārda.

— — — —«^M^?

JIIW ? — Šveices special
I A

-rOpnieeība
«

- ^"^^^^|
~

Chr. Gfeller, Aug. Schneider, . eifiiiger & €©., Harani & c©„,
? Bern-Bumpliz. Bern. Bern.

^
MANOMETRI,

tIidiimiiTdadati NESTIPRAS STRĀVAS tIi DiiMi7*Mr.PFQ
RŪPNIECĪBAS TERMOMetr,

ĻR«I ^
"" TELEGRĀFA un TĀLRUŅU TĀLRUŅU ŠŅORES

KONDENSEš;I
PIEDERUMI. APARĀTI. (šeit nn noliktavās.) | visādu ,abumu

AR^

TGlit dabūjami. :-: Pasūtījumus pieņem Rīgā, Šķūņu ielā Mr. 12/14. :-: Tālrunis: 30-05,
1 pi -.\,-\ i' I libei ? Mo "itz J i iqjc nsk; Li Bkā.

OTRĀS IZSTĀDES
-^^= atklāšana ^^=-

svētdien, 11. jūnijā š. s-, pulkst. 11 dienā.
Izstāde atvērta no pīkst. 10 rītā līdz 8 vak. Kases atvērtas no pīkst. 9 rītā.
Ieejas maksa: pieaugušiem — 20 rbļ., kareivjiem, skolu audzēkņiem un

bērniem — 10 rbl.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
i izsludina uz 17. jūniju 1922. g.

= KONKURENCt^^-
15 ton. naftas piegādāšanai.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, istabā 136, no pulksten 12—2.

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š.g.31. maijā uz

Balli bmknbi
dibinātāju lūgumu apstiprinājis šīsbankas
statūtu grozījumus un atļāvis dibinātājiem:

1) 500,000 zelta iranku lielo akciju
kapitālu sadalīt 5000 akc, katru 100 zelta
Sranku lielumā;

2) izdarīt dažus strīpojumus statūtu
36., 46. un 48. pantu teksta un pama-
zināt padomes sastāvu uz 10 iocekļ em;

3) noteikt, kā balsstiesību pilnās sa-
pulcēs bauda akcionāri, kam pieder ne
mazāk kā 10 akcijas;

4) grozīt stāt >tu 77. panta paredzēto
pe|ņas izdalīšanas kārtību.

Tirdzn. un b. n. pr.A. K a c e n s.
Priekšnieka palīgs V. G a i 1i t s.

Hias ffliBīsfriīas ēim i Mi pāmais Rīgas raioos
izsludina uz 20. jūniju 1922. g., pulksten 10 rītā,

= KONKURSU =
asfalta un ķieģeļu trotuāru re-
monta darbiem Rīgas kazarmām.

Priekšlikumi iesniedzami rakstiski, ar nomaksātu zīmognodokli (20 santīm.
hz loksni) slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: ,.Trotuaru remontu darbu konku-
rence", Rīgas rajona techniskās nodaļas kanclejā, Rīgā, Citadele N» 24, līdz
pulksten 10 rītā 20. jūnijā š. g., pie kam mazāksolīšana būs mutiska un rakstiska.

Mutiska solīšana notiks pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas un
viens un tas pats dalībnieks varēs piedalīties tikai vienā no sacensības veidiem.
Līdz ar priekšlikumu iesniegšanu iemaksājama drošība 15,000 L. rbļ. apmērā.

Piezīme: Torgi būs galīgi, bez pēctorgiem. 2_

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
2 izsludina uz 12. lunlju 1922. s<

? —— KONKURENCI ==-
50 tonnu petrolejas piegādāšanai.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādibā, istabā N° 136, no plkst.12—2.

Dzelzsceļu vMde
? --t—- ?» izsludina už 13. Jūniju 1922. gadu =======

KONKURENCI uoiloho ple$Bdfišnnai.
Tnvakas ziņas izsniedz istabā N° 136, no pulksten 12 līdz 2. 1*

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. 2. jūnijā

apstiprināja sērkociņu fabriku akc. sab.

Jadliii Andreja i Lāpi"
statūtu § 25. grozījumu par sabiedrības
valdes sēdekļa pārcelšanu no Peterpils
az Liepāju.

Tirdzn. nn b. n. pr. A. K a c e n s.
Revidents A. Zalpeters.

TOD^I Mežu ^psrtomenb
I IJMIIBMIliyBHIItfll lu aiMliBliWl l'ill i«a Todlebena bulvāra Hr 6,

?agrāks@ilfāiiem seRošus mcifsrlalus:
, I. JOrmalā izvestus,

No Vecsalaces virsmežniecības:
1) Dedzināma malka, apm. 2482 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 rbļ kub ut2) Stut. un papīra malka, apm 691 k. asis, , . . 2,000
3) Priežu un egļu baļķi, „ 1256 gab., , , . 6.50*k. "

p^ļ
No Bīriņu virsmežniecības:

1) Papīra un stut. malka, apm. 154/s k. as.. taksēta vēlība 2,000 rbļ. , ,j
No Slokas virsmežniecības:

1) Dedzināma malka, apm. 157 kub. asis, taksēta vērtība . 700 ,
No Vecmoku virsmežniecības:

1) Dedzināma malka, apm. 1052 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 »
2) Stutu un papira malka, apm. li/* k. as., , , . 2,000 , ) '

No Tukuma virsmežniecības:
I) Dedzināma malka, apm. 400 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 , ,

No Engures virsmežniecības:
1) Dedzināma malka, apm. 103 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 , , ,
2) Stut- un papīra malka, apm. 27 k. as., , , . 2,000 . , ,

No Dundagas virsmežniecības:
1) Dedzināma maika, apm. 80 kub. asis, taksēta vērtība . 1,900 » , ,
2) Stut- un papira malka, apm. 90 k. ps., . „ . 2,000 , , ,
3) Priežu un egļu baļķi, apm. 1905 gab. ar apm. 30000 kub.

pēdām, taksēta vērtība 6.50 k. , pēd,.

11. RTfl fi.
Elevatora laukumā:

1) Nezeimerētas plankas, apm. 35 stand., taksēta vērtība . 3,500 rbļ. stand.
2) Apšu kluči, apm 1802 gab., sat. apm. 6550 kub pēd.,

taksēta vērtība § , kub. pēd,
3) Apšu mucu galdiņi, apm. 92563 gab., taksēta vēriība . . — 75 k. gabalā.

Aug. Dombrovska malkas laukumā:
1) Stutmalka, apm. 64 kub. asis, taksēta vērtība .... 3,800 rbļ. kub. asi.

Bil. Ventspili
Uz Kustēs laukuma:

1) Papīr- un stutmalka, apm. 207 kub, asis, taksēta vērtība 4,000 , . >

IV. Liepājā.
1) Stut- un papīrmalka, apm. 35 kub. asis, taksēta vērtība 4,000 , » 1

Rakstiski piedāvājumi, kuri apliekami ar 20 sant. zīmognodokli, iesniedzami
slēgtās aploksnes mežu departamentam līdz torgu dienai pulksten 12 dienā, «t
uzraksta: ,Uz torgiem 15 Jūnija 1922. g." Torgi notiks mutiski un rakstiski,
pie kam torgos tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no personām, kuras iemaksas
torgu komisijai 10°/o no piedāvātās sumas Nosolītajiem iemaksāta suma jāpa-
pildina līdz 10°/o no _ nosolītās sumas, kura skaitusies, kā drošības nauda par
līguma galīgu un kārtīgu izpildīšanu. Nenosolītājiem iemaksāta drošības nam»
tiks izmaksāta atpakaļ. Pie līguma parakstīšanas pircējam jāiemaksā l-^.r
pirkšanas sūtnis, kā iemaksa par pirktiem materiāliem, un atlikums,pie māte™"
pieņemšanas. Materiāli tiks pārdoti par caurmēra cenu, be/. kāda brāķa, Ka n
vietas atrodas. Visi materiāli apskatāmi viņu atrašanās vietās. Pircējam materiāli
jāpieņem viena mēneia laikā, skaitot no līguma apstiprināšanas dienas.

Mežu departaments patur sev tiesības izsludinātos uz torgiem nolemtos

pārdošanai malku un koku materiālus noņemt no torpiem pēc saviem lesK»«otu
Tuvākas ziņas var dabūt 'ežu departamenta 3. nodaļā, Todlebena bulvāra » »

Piezīme: Par jūrmalā izvestiem un Ventspilī atrodošiem fnate"2
pie līguma sarakstīšanas pircējam jā emaksā 10°/o no pirkšana» s-utn
kā iemaksa par pirktām vienībām, bet atlikums līdz 3_'_;rLmaksai, pie kam materiālus varēs noņemt tāda daud'uniā, kao»
iepriekš pilnīgi"nomaksāts, nn materiāli jāpieņem viena men
laika, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, bet visi matē ta»

vedami līdz ša gada navigacijss beigim.
1 Mežu d e p a rtajiJJLli—

Klias izlabojums.
Rīgas apgabaltiesa, 3. clvtlnodaļas

sludinājuma Mārtiņa Buša hipotekar.
par?.du dzēšanas lietā .Vaid. Vēstnesī"
š, g, Ks 111, 5. punktā iespiests ,par
labu Annai Vilhelma m. Petraševski*
bet vajadzēja būt .par labu Hermanim
Kārļa d Kampe", un 6. punktā ,par
labu Hermanim Kārla d. Kampe", bet
vajadzēja būt „par labu KarolineJ
Katrlnel Fkhtenberg, dztm. Viegandt",
kas ar šo tiek izlabots.

Rigā, 8. jūnijā 1922. g. Xs 1468.
Priekšsēd. v. V Freim anis.

Sekretārs A. Kalve.
IH|1W. . , , —

Jelgavas apgabaltiesa
Jara zināmu vispāribai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 1920. g. 1. jūnijā ir I celts
aizgādnis promesošā Bauskas nekustāmā
īpašuma īpašnieka Ehlka Rablnera
mantībai.
. Jelgavā, 16 maijā 1922. g. L. J*400/20

Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Sekretārs Zandersons.

Utu iestāžu alud.
Rēzeknes apr Kaunatu raj.

valsts zemju pārzinis

= izdos liāMasā=
18. lunijā 1922. g., pulksten 10 rītā,
B. Dugstigal m., Kaunatu pagasta.
1) otrreizējos torsos: Vaivodu pig.

pie Pržemisļ muižas atrodošās tvaika
dzirnavas, Rozenmuižas pag. pie
Bajinovas m. atrodošās vēja dzirna/ss
un Kaunatu pag. Rikopoles un Roskoš
muižu Jjie^eļu cepļus.

2) Rozenmuižas pas : Melna-Dugstigal
m., Tauaeianu muižas a.igļu dārzus.
Kaunatu pag : Kaunatu m., Jdzipoles
m., Podliesjes m., Zoiinas muižas
augļu dārzus.
Vaivodu pag.: Kseverinas, Berezņas,
Dobročinas un Bukmuižas muižas
augļu dārzus.

Tuvākas ziņas saņemamas valsts zemju
pārziņa kanclejā, B. Dugstigal muižā.

Kaunatu rajona
valsts zemju pārz (paraksts).

Darbvedis F. Rozenbac hs.

Tiešo nodokļa departameota
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16. jūnijā 1922. 8- pulksten 3 dienā,
Rīga, Aleksandra ielā K° 6, veikalā, tiks
pārdota vairāksolīšanā Olga
Ralkln kustama manta, novērtēta par
6

^
000 rbļ., un sastāvoša no veikala ie-

kartes un 1 kafejas maļamas mašinas,
deļ viņas °/o peļņas par 1921. g. nodokļa
segšanas.

Rīgā, 8. jūnijā 1922. g.
Piedzinējs F, Jakubovskij.
Jespiaat» «iinte tfpogrsJžja.

Rīgas policijas VIII. iecirk ņa
priekšnieks

ar šo dara zināmu, ka az 29. maiju š. g.
nolikta ūtrupe teiba Orela, dzīvojoša
Marijas iela Jsfe 62, mantas izpārdošanai
aiz apstākļiem, paredzētiem kr. cv. 1. gr.
1062. p. nenotika, un ka aprakstītais
Urbās & Reisschauera firmas pianino

93£ otrreizējā ūtrupē,
pret tūliņ samaksu uz 21. Jūniju 1922. 3,
pulksten 10 rīia. Aprakstītais pianino
apskatāms ūtrupes dienā, pārdošanas
vietā. ,Nš 11855

VIII. iecirkņa policijas
priekšnieka v. U r d e v i č s.

Darbvedis Smirnovs.
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