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Latvijas valdības
iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

u.

t. t.)

ar

dažādiem informācijas materiāliem, politiskām, biržas un tamlīdzīgām ziņām.
Neatkarīgi no ta aģentūrai ir tiesība
izdot grāmatas un periodiskus izdevumus
un turēt grāmatu un rakstāmlietu veikalus,
avīžu un grāmatu galdus dzelzsceļu stacijas, ziņu un
sludinājumu
birojus

n. t.t.

nomas
aģentūra

Par

dzelzsceļu

kiosku

maksas lielumu telegrāfa
vienojas ar satiksmes mi-

nistriju.

3. Pasūtījumus pieņemot un izpildot
aģentūra
dod priekšroku valsts pasūtījumiem. Ja , par
valsts pasūtījumiem
aģentūrai
nolīguma, tad
nav sevišķa
aģentura aprēķina
valsts pasūtījumu izpildīšana pēc pašmaksas, pieskaitot 10%
peļņas.
4. Aģentūrai ir tiesība darbības veicināšanai ierīkot nodaļas un noliktavas,
atvērt kantorus un aģentūras Latvijā, kā
ari ārzemes ar valstskanclejas
direktora

Piekrišanu.
5.

Aģentūrai

ir

zīmogs ar tās

no-

6. Aģentūra ved grāmatas pēc dubultas gramatvešanas sistēmas.
II.

20. Valde izstrādā tuvākas instrukcijas par darba sadalīšanu valdes locekļu
starpā, kā ari instrukcijas aģentūras darbiniekiem, kuras iesniedz valstskanclejas direktoram apstiprināšanai.

21. Valde izstrādā katru gadu darbības plānu un budžetu, kurus iesniedz

A ģ e n t u ra s

līdzekļi.

? Aģentūra pāriet autonomā uzņēmuma ar visu aktivu un pasivu. Pat
_

aģentūrā ieguldīto kapitālu skaitās tās
vērtības (t. i. kustams un nekustams
Īpašums), kuras atrodas aģentūras rīcībā
aktivu novērtējot, kas
izdarāms
uz

valstskanclejas

direk-

toram.
22. Direktors un viņa palīgi kā ari
darbinieki saņem atpārējie aģentūras

algojumu uz brīva līguma pamata, pie
kam direktora un viņa palīgu algas
direktors,
bei
noteic valstskanclejas
darbinieku algas —
pārējo aģentūras
valde.
23. Aģentūras darbinieku skaitu nodirektors, pēdējos
teic valstskanclejas
pieņem un atlaiž valde.
24.

Bez

algas

direktors

un viņa

pa-

līgi un citf aģentūras darbinieki pēc gada
rēķina
noslēgšanas
saņem kā īpašu
atalgojumu tantjemas ministru kabineta
noteiktos apmēros; tantjemu sadalīšanu
starp direktoru, viņa palīgiem un parejo
personālu nosaka valstskanclejas direktors,
saziņā ar valdi.
25.

Direktoru

un

viņa palīgus atceļ

no amata, ja viņu darbība izrādītos par
neapmierinošu, uz valstskanclejas direktora priekšlikumu, ministru kabinets.
IV.

Darbības
pārskati
peļņas izdalīšana.

Wg*« pil! M» 1. TeJ. Jft S-57
Atvērts bo palkstes 9—3

un

cita kustama

īpašuma

pir-

matnējas

vērtības to amortizācijai. No
atlikušās tīrās peļņas daļas 10°/o pieskaita
rezerves kapitālam, bet atlikušo tīrās
peļņas daļu izlieto redakcijas daļas izdevumu segšanai, atskaitot to daļu, kuru

28.

Aģentūras

kases

10> Aģentūrai ir tiesība kreditēties rēķinu un citu naudas dokumentu gada
pārskata un bilances revizijas tiesības,
valsts un privātās kredītiestādes. Krekā
arī pārraudzība par instrukciju un
!ta apmērus
valstskanclejas
nosaka
rīkojumu pareizu izpildīšanu pieder revidirektors saziņā ar finansu ministri.
kura sastāv no _ valsts
palielināšanai zijas komisijai,
Ricības
kapitāla
. 11
"nansu ministrijai ar ministru kabineta kontroles un valstsk?.nelejaspriekšstāvjiem.
29. Par savām sēdēm revizijas komiPjeķrišanu ir tiesība izlaist uzņēmuma
sija
ved protokolus, ierakstot tanīs savus
?<%acijas, noteicot to nominālvērtību.
anas cenuSada rentes un te™'?05 - spriedumus un sevišķas domas, kuras
ftM
revizijas komisijas
ut%acijas nodrošināmas ar uzņēmuma izsacījuši atsevišķi
tāpat arī
Minētos
protokolus,
locekļi.
Dekustamu īpašumu, ierakstot tas zemes
revizijas komisijas ziņojumus un slēdzielamatās.
valstskanclejas direktoram.
12- Aģentūras
svabadie naudas II- nus iesniedz
rt
«ekļj ieguldami valsts krāj- un kredīt30. No aģentūras komerciālās daļas
bankā uz tekoša rēķina.
peļņas atskaita 2°/o no ēku un 5° o no

dējīgā»! rindiņā»
. . . .
pat kaira tālāka riaiižņa . .
b) citāta iestādēm on «rieta peztonim, par katrs vieasiējīga
rindiņa
c) privātiem pat katra vien*lēj5ga
rfatirņ*

J80 rbļ. — kāp.
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8. Darbības sekmīgai veikšanai tipogrāfija saņem rīcības kapitālu, kura lielumu nosaka ministru kabinets.
9. Tipografijai _ ir tiesība kreditēties
valsts un privātās kredītiestādēs. Kre-

tot uzņēmuma paplašināšanai.
31. Obligatoriskie atvilkumi rezerves

10.
dzekļi

kapitālam
kamēr tie
tāla;

pēc

Tipogrāfijas

svabadie

mi-

naudas lī-

ieguldami valsts krāj- un kredītilgi, bankā uz tekoša rēķina.

par labu turpinās tik
sasniedz Vno pamata kapitam atskaitījumus

par

labu

III.

Uzņēmuma

pārvaldīšana.

rezerves kapitālam pārtrauc un atlikušo
11. Tipogrāfija atrodas apsardzības
peļņas daļu iemaksā valsts kasē valsts ministra pārziņā.
ienākumos.
12. Tipogrāfijas pārvaldīšana piekrīt
32. Ja rezerves kapitāls samazinātos pārvaldniekam, kuru ieceļ apsardzības
zem 31. p. minētās normas, tad peļņas °/o ministrs un apstiprina ministru kabinets.
pieskaitīšana atjaunojama līdz iztrūkuma
13. Pārvaldnieks pārzin visu uzņēpapildināšanai.
33.

Rezerves

kapitālu

var

izlietot ar

valstskanclejas

direktora piekrišanu vie-

nīgi aģentūras

komerciālās daļas zaudē-

muma darbību un ir atbildīgs apsardzības ministrim par tipogrāfijas mantu un
darbību, kā ari pasūtījumu kārtīgu izpil-

dīšanu.
jumu un neparedzētu izdevumu segšanai.
14. Visa sarakstīšanās tipogrāfijas da34. Ja pēc gada rēķinu noslēgšanas rīšanās notiek ar pārvaldnieka vai viņa
izrādītos, ka komerciālā daļā cēlušies pilnvarotas
personas parakstu.
Pārzaudējumi, tad tādi sedzami no rezerves valdnieka prombūšanas vai viņa slimības
kapitāla, bet ja pēdējais izrādītos par gadījumā viņa vietu izpilda, ar apsarnepietiekošu, tad par ta segšanu un dzības ministra piekrišanu, kāds viņa
valdes varbūtēju atbildību

uz valstskanc-

lejas direktora priekšlikumu lemj ministru

pilnvarotais
15.

Statūtu

grozīšana

un

aģentūras likvidācija.
Šos statūtus var grozīt un papil-

35.

dināt uz valstskanclejas direktora priekš-

likumu ministru kabinets.
36.
Par
aģentūras
likvidāciju uz
valstskanclejas
direktora priekšlikumu
lemj ministru kabinets.

Rīgā, 1922. g. 4. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierovics.
Valstskanclejas direktors D. Rudzits.

Apsardzlbasī ministrijas tipogrāfijas
statūti.
I. Uzņēmuma trzdevumi,
tiesības un pienākumi.
1.

Apsardzības

ir autonoms

valsts

ministrijas tipogrāfija
uzņēmums

un

dar-

bojas uz 1922. g. 12. janvāra noteikumu
par autonomiem valsis uzņēmumiem un
šo statūtu pamata un bauda
diskās personas tiesības.

2.

visas

juri-

Tipogrāfijas uzdevums ir:

a) izpildīt drukas un
citus grāmatrūpniecības darbus valsts un pašvaldības iestādēm, kā ari privātpersonām ;

b) izglītības un kara zinātnes izplatīšanai izdot dienas laikrakstu ar
speciālu militāro rakstu pielikumu.
Piezīme.
Tipogrāfijai ir tiesība
uzņemties dažādu militāra vai arī

vispārēja rakstura izdevumu

apgād-

niecību.

Latvijā,

kā ari ārzemēs ar ministra piekrišanu.
5. Tipogrāfijai ir zīmogs ar mazo
valsts ģerboni un uzrakstu : « Apsardzības
ministrijas tipogrāfija".

6.

Tipogrāfija ved grāmatas pēc dubul-

tās gramatvešanas sistēmas.
II.
7.

Uzņēmuma

Tipogrāfija

pāriet

līdzekļi.
autonomā

uz-

no atbildīgiem

uzņēmuma

darbiniekiem.

kabinets.

un

grāmatvedības,

tiešs stJsdfeljESit tītļa Bf( viest-

dīta apmērus nosaka apsardzības
nistrs saziņā ar finansu ministri.

3.
Pasūtījumus pieņemot un izpildot,
26. Darbības gads aģentūrā skaitās
tipogrāfija dod priekšroku valsts pasūapriļa
līdz
31.
martam.
no 1.
1922. gadu 1. aprili.
Par katru pagājušo gadu valde tījumiem. Ja par valsts iestāžu pasū27.
»• Darbības
sekmīgai vešanai aģennotūra saņem rīcības kapitālu, kura liesastāda pārskatu par aģentūras operācijām tījumiem tipogrāfijai nav sevišķa
līguma,
tad
uzņēmums
aprēķina
valdības
ka
arī
un viņas apgrozijuma bilanci,
smu nosaka ministru kabinets.
pasūtījumu izpildīšanu pēc pašmaksas,
9.
sastāda inventūru. Šos pārskatus pārBez rīcības
kapitāla aģentūra
pieskaitot 10°/o peļņas.
saņem no valsts subsidiju redakcijas bauda revizijas komisija un līdz ar viņas
4. Tipogrāfijai ir tiesība
darbības
valde
valstskanclejas
iesniedz
daļas izdevumu segšanai.
Subsidijas atsauksmi
veicināšanai ierīkot nodaļas un nolikdirektoram apstiprināšanai.
«elumu ikgadus nosaka ministru kabitavas,
atvērt
kantorus
un
aģentūras

nets.

Sludinājumu makaa:
8)

ar ministru kabineta piekrišanu var izlie-

V.

apstiprināšanai

Piezīme.

saukumu.

matvedis.

inventāra

dienas

Kantoris un ekspedīcija:
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Valdības rīkojumi un
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III.
Aģentūras
pārvaldīšana.
,-tvijas telegrāfa aģentūras statūti.
ministrijas
tipogrāfijas
statūti.
Apsardzības
13. Aģentura _ atrodas valstskanclejas
Instrukcija par zirgu, ratu, ragavu, aizdirektora pārziņa.
14. Aģentūra
iedalās divās
jūgu, automobiļu un citu transporta
daļās:
līdzekļu mobilizāciju un rekviziciju redakcijas un komerciālā daļā.
karaspēk^ vajadzībām.
15. Aģentūras pārvaldīšana
piekrīt
valdei, sastāvošai no trim personām:
direktora un 2 viņa palīgiem. Valdi
ieceļ valstskanclejas direktors un apstiprina
ministru kabinets.
16. Aģentūras direktors pārzin aģentūras operācijas, koordinē komerciālās
un redakcijas daļas technisko un saimLatvijas telegrāfa aģentūras statūti.
niecisko darbību un saskaņā ar valdības
uzdevumi, tieI. Aģentūras
aizrādījumiem nosaka aģentūras virzienu.
sības un pienākumi.
Direktors ir atbildīgs par
aģentūras
(sa1. Latvijas telegrāfa aģentūra
mantu un
darbību, kā arī pasūtījumu
īsināti .Lēta") ir autonoms valsts uzņē- kārtīgu izpildīšanu.
mums un darbojas uz 1922. g. 12. jan17. Direktora palīgi pārzin un ir atvāra noteikumu par autonomiem valsts bildīgi katrs par viņam uzticēto darbības
uzņēmumiem un šo statūtu pamata un nozari, rīkojoties saskaņā ar valdes dibauda v'sas juridiskas personas tiesības. rektora aizrādījumiem.
ir:
sniegt
2. Aģentūras uzdevumi
18. Visa sarakstīšanas aģentūras daziņas par pasaules politiskiem, saimnie- rīšanās notiek valdes vārdā ar direktora
notikumiem un vai viņa uzdevumā viena palīga paciskiem un kultureliem
savukārt, saziņā ar ārlietu ministriju, rū- rakstiem.
ziņu
izplatīšanu ārpēties par pareizu
19.
Orderus,
tekošā
rēķina
čekus,
par
Latviju.
Šajā
zemēs
_ nolūkā aģen- vekseļus, pilnvaras, līgumus un līdzīgus
tūra apgādā Latvijas un ārzemes drukas aktus un citus saistošus dokumentus paizdevumus, kā arī attiecīgas iestādes vai raksta direktors vai viņa vietnieks, viens
atsevišķas personas (politiskus un preses no valdes locekļiem un atbildīgais grā-

darbiniekus,

oficiāls
svētdienas laikraksts

jrf^

Orderus,

tekoša

rēķina

čekus,

vekseļus, pilnvaras, līgumus un līdzīgus
aktus, rēķinus un citus saistošus dokumentus paraksta pārvaldnieks un grāmatvedis.
16.

Pārvaldnieks

izstrādā tuvākas in-

strukcijas uzņēmuma darbiniekem, kuras
iesniedz apsardzības ministrim apstiprināšanai.
17. Pārvaldnieks izstrādā katru gadu

darbības
plānu
un budžetu,
kurus
iesniedz apstiprināšanai apsardzības ministrim.
18. Pārvaldnieks, kā arī pārējie uzņēmuma darbinieki
saņem atalgojumu
uz brīva līguma pamata, pie karn pārvaldnieka algu noteic apsardzības ministrs,
bet pārējo tipogrāfijas darbinieku algas —

pārvaldnieks.
19. Pārvaldnieks un citi tipogrāfijas
darbinieki var būt aktivā dienestā stāvošie karaviri vai ari civilpersonas.
Aktivā dienestā stāvošie karavīri
atrodoties
tipogrāfijas dienestā, skaitās ilgstošā ko-

mandējumā, saņemot algu no tipogrāfijas
līdzekļiem, un viņiem
tipogrāfijā nokalpoto laiku ieskaita izdienā.
20.

Tipogrāfijas

darbinieku

skaitu no-

teic apsardzības ministrs, bet pieņem, apstiprina amatos un arī atlaiž pārvaldnieks.
21. Bez algas pārvaldnieks un citi
tipogrāfijas darbinieki, pēc gada rēķinu
noslēgšanas, saņem kā īpašu atalgojumu

tantjemas
apmēros;

ministru kabineta noteiktos
tantjemu kopsumā nedrīkst
pārsniegt 20°/o no tipogrāfijas tīras peļņas. Šīs peļņas daļas sadalīšanu starp
pārvaldnieku un tipogrāfijas pārējo personālu nosaka apsardzības ministrs.
22. Pārvaldnieku atceļ no amata, ja
viņa darbība izrādītos par neapmierinošu,

uz

apsardzības

ministra

priekšlikumu,

ministru kabinets.
IV.

Darbības

pārskati

un

peļņas izdalīšana.
23. Darbības gads tipogrāfijā skaitās
no 1. apriļa līdz 31. martam.
24. Par katru pagājušo gadu pārvaldnieks sastāda pārskatu par tipogrāfijas
operācijām un viņas apgrozījumu bilanci,
Šos pārskatus
kā arī sastāda inventūru.
pārbauda revizijas
komisija un līdz ar
viņas atsauksmi valde iesniedz apsardzī-

Par bas ministrim.
25. Tipogrāfijas kases, grāmatvedības,
tipogrāfijā ieguldīto kapitālu skaitās tas
vērtības, t. i. kustams un nekustams īpa- rēķinu un citu naudas dokumentu, gada
atrodas tipogrāfijas rīcība pārskata un bilances revizijas tiesības,kā
šums, kuras
aktivu novērtējot, kas izdarāms uz 1922. g. arī pārraudzība par instrukciju un rīko-

ņēmumā ar visu

1. aprili.

aktivu

un pasivu. _

jumu pareizu izpildīšanu, pieder revizijas

komisijai,

kuj-a sastāv

strācijas

no valsts kontro-

iestādes

sarakstos,

les un apsardzības ministrijas priekšstāvjiem.
26. Par savām sēdēm revizijas komisija ved protokolus, ierakstot tanīs savus
spriedumus un sevišķas
domas, kuras

zirgi un transporta
laikā atrodas.
6. Reģistrācijas

izsacījuši atsevišķi revizijas komisijas locekļi. Minētos protokolus, tāpat ari revizijas komisijas ziņojumus un slēdzie-

bet

2

eksemplāros,

kuras rajonā

līdzekļi reģistrācijas
sastādami
saraksti
no
kuriem
viens

eksemplārs jāuzglabā reģistrācijas iestāde,
otrs eksemplārs 5 dienu Jaikā pec
reģistrācijas nobeigšanas jāpiesūta vietējam kara apriņķa priekšniekam.
nus iesniedz apsardzības ministrim.
7. Reģistrācijas sarakstu blankas va27. No tipogrāfijas peļņas atskaita
jadzīgā daudzumā reģistrācijas iestādes
2°/o no ēku un 10°/o no mašīnu un cita saņem par brīvu no galvenā štāba. Visus
kustama īpašuma pirmatnējas vērtības to
citus reģistrācijas piederumus reģistrācijas
amortizācijai. No pēc tam atlikušās tīras
iestādes iegādā no saviem līdzekļiem.
peļņas daļas
pitālam ;

10°/o pieskaita rezerves ka-

līdz 20% ar ministru

B.

kabineta

piekrišanu izmaksā tantjemas pārvaldniekam un citiem tipogrāfijas darbiniekiem, bet atlikušo tīras peļņas daļu iemaksā valsts kasē, valsts ienākumos, atskaitot to daļu, kuru ar ministru kabi-

Zirgu

un

apskate

transporta

un

sadalīšana

gorijās
8.

neta piekrišanu var izlietot inventāra atjaunošanai un uzņēmuma paplašināšanai
28. Obligatoriskie atvilkumi rezerves

līdzekļu

un

Pēc reģistrācijas

kate-

šķirās.
darbu nobeigšanas

izdarāma zirgu un transporta Jīdzekļu
apskate, kuras laiku nosaka apsardzības
ministrs, saziņā

ar iekšlietu un zemko-

porta līdzekļu apskates
ārsta vietā kā loceklis

piedalās attiecīgs
speciālists.
. l
priekšPiezīme 1. Kara apriņķu
nieki iesūta pieprasījumus par vajadzīgo virsnieku komandēšanu galvenam štābam, pievienojot apskates
plānu un maršrutu. (Maršruta 9.
forma, pielikums te 12.)
Piezīme 2. Vajadzības gadījumā
komisijas priekšsēdētaja rīcība trans
porta līdzekļu apskatei komandējams
atsevišķs virsnieks.
16. Vajadzīgos virsniekus uz katru
komandē attiecīgas karaspēka
apriņķi
daļas saskaņā ar galvenā staba rīkojumu,
bet veterinārārstus — iekšlietu ministrijas veterinarvalde uz kara apriņķa priekšnieka pieprasījuma pamata.
17. Karaspēsa daļas pēc galvenaštaba
rīkojuma saņemšanas noteikta laika ko-

rādītos, ka cēlušies zaudējumi, tad tādi
sedzami no rezerves kapitāla, bet ja pēdējais izrādītos par nepietiekošu, tad par
ta segšanu

un

pārvaldnieka

vajadzībām ; e) valsts un pašvaldības
stacijām (štatos paredzētie) un f) valsts un valdības koncesionetām vaislas stacijām (vaislai
reģistētie ērzeļi un ķēves).

atbildību lemj, uz apsardzības

ministra

priekšlikumu, ministru kabinets.
V.

Statūtu

grozīšana

un

9.

uzņēmuma likvidācija.
32. Šos statūtus var grozīt un papildināt, uz apsardzības ministra priekšlikumu, ministru kabinets.
33. Par uzņēmuma
likvidāciju, uz

1.

Zirgu

un

transporta

nieks
10 dienu laikā
sarakstu saņemšanas.
10.

A.
un transporta līdzekļu
reģistrācija.

Reģistrējami

visi karaspēkam vaja-

dzīgie zirgi un transporta līdzekļi, kā:
rati, ragavas, aizjūgi, automobiļi, u. t. t.
Piezīme. Karaspēkam piederoši zirgi

un transporta līdzekļi no reģistrācijas
atsvabināti.
Karavīriem
personīgi
piederoši zirgi un transporta līdzekļi

no reģistrācijas
2.

Reģistrācijas

netiek atsvabināti.
izdara,

.

sastādot šinī

instrukcijā aprādītos īpašus sarakstus:
pagastos — pagastu valdes, bet miestos
un pilsētās — policijas priekšnieki. Reģi-

strācija izvedama ik par 3 gadiem vienu
reizi. Reģistrācijas iaiku nosaka apsardzības ministrs.
Piezīme.
Miestos un pilsētās, kur
nav policijas priekšnieku, reģistrācijas
sarakstus sastāda attiecīgas pilsētu
un
3.

miestu

Sarakstos

valdes.
ievedami:

zirgu un trans-

porta līdzekļu īpašnieka uzvārds, vārds
un dzīves vieta, kā ari reģistrēto zirgu
un transporta līdzekļu

skaits un to atra-

šanās vieta.

(Sarakstu formas 1., 2., 3.
un 4. pielikumi JSfgNj 4, 6, 8 un 10).
4. Reģistrācijas
sarakstus
2. pantā
minētās iestādes caur saviem priekšstāv
jiem sastāda saimniecībās uz vietas. Zfņu

sastādītāji ar saviem parakstiem apliecina
sarakstus un ir atbildīgi par ziņu pareizību.
5. Ja reģistrējami zirgi un transporta

līdzekļi, kurus

bieži

pārvieto no vienas

vietas uz otru, tad tie ievedami tās reģi-

Apsardzības ministra vietas izpildītājs,
ministra biedrs, pulkvedis L aim i ņ š

līdzekļu

Galvena štāba priekšnieks,

Pilsonis PauliaAIeksandrad. Dēringg ,

dzim. 1900. gadā, kuram no manis bija
atlikta iesaukšana kara dienesta, kā „Gu..
čevskija un Dēringa" stiklu fabrikas techniskās nodaļas vadītajam, par ko izdota
apliecība 1920. g. 14. aprili zem te 10595,
pēc ievāktam ziņām aizbraucis uz ārzemēm, kādēļ viņš no manis tiek meklēt»
kā atrāvies no kara klausības izpildīšanas
1921. g. 28. septembra likuma kārtībā.
Personas, kurām būtu zināma vi ņa
dzīves vieta, tiek lūgtas_ par to ziņot
man,

bet attiecīgām

ģenerālis P e n i ķ i s

Rīgas

kara apriņķa

priekšnieka v. i.

pulkvedis-leitnants M u i ž u 1 s.

Karaklausības-mobilizacijas nodaļas

Vecākais darbvedis, kara ierēdnis

priekšnieks,kāra ierēdnis Labans

ap-

iestādēm atrašanas

gadījumā Dēringu arestēt un nosūtīt
manā rīcībā.
Augšminēto apliecību, kura atrodas pie
Dēringa, skaitīt par nederīgu,

K rie v i ņ š,

skates plānu izstrādā kara apriņķa priekš-

Sastādot

pēc reģistrācijas

Valdības iestāžu
paziņojumi.

apskates plānu

jāievēro
sekosi nosacijumi: a) apskates punkti
apsardzības ministra priekšlikumu, lemj jānoteic ar tādu aprēķinu, lai zirgus un
ministru kabinets.
transporta līdzekļus neatrautu no darba
Rīgā, 1922. g. 10. augustā.
vairāk par 24 stundām, ieskaitot ceļā
pavadīto laiku ; b) vienā laikā apskates
Ministru prezidents
punktā nesapulcināt lielāku skaita zirgu
Z.Meierovics.
un transporta līdzekļu, lai novērstu i)gu
Apsardzības ministra vietas izpildītājs
gaidīšanu uz apskates kārtu; c) pie appulkvedis L a i m i ņ š.
skates laika nosacīšanas jāņem vērā
zirgu un transporta līdzekļu skaits un
kā ceļā pavadāmais, tā ari rakstu darbu
Instrukcija
izpildīšanai nepieciešamais laiks ; d) appar zirgu, ratu, ragavu, aizjūgu, automobiļu un citu transporta līdzekļu skates punkti jānoteic vairāk apdzīvotās
vietās, uzrādot pagastus, miestus, pilsētas,
mobilizāciju un rekvizīciju karaspēka
vai pilsētas iecirkņus, kuri piedalīti apskavajadzībām.
tes punktam; e) katrai atsevišķai komisijai
Izdota saziņā ar iekšlietu ministri uz viena diena jāapskata ne mazāk par 300
1922. g. 17. marta likuma 7. panta pamata. zirgiem ar ratiem un aizjūgiem; f) pie ap(„V. V.* N- 66, 1922. g.)
riņķa sadalīšanas iecirkņos jānoteic laiks
un punkti, kur zirgi un transporta liI. nodaļa.
dzekļi_ nogādājami un g) jāparedz koMobilizācijas un rekvizīcijas
mandētiem virsniekiem un veterinārārstiem
priekšdarbi
miera laikā.
Zirgu

(Turpmāk vēl.)

iestāžu pasta

varbūtēju

I.
Pilsonis Otto Augusta d. von Sievers
1901. gada, kuram
no tnaniš
dzim.
iesaukšana kara dienestā bija atlikta iz.
glītibas turpināšanai inženiera Okolo.
Kulaka vidusskola, par ko izdota apliecība
Nš 1044/4888 1921. g. 12. novembri, no
skolas izstājies un saskaņa ar vi ņan»
izdoto no ārlietu ministrijas ārzemes pasi
te 7754 1921. g._ 9. decembri, kura derī ga
tikai divām nedēļām, aizbraucis uz ārze.
mēm un līdz šim laikam nav _ atgriezies,
kādēļ viņš no manis tiek meklēts kā ātrā.
vies no kara klausības izpildīšanas 1921. g,

28. septembra likuma kartība.
Personas, kurām būtu zināma vi ņa
dzīves vieta, tiek_ lugtas_ par to ziņot
mas, bet attiecīgam iestādēm atrašanas
gadījumā Sieversu arestēt un nosūtīt manā
rīcībā.
mandē attiecīga kara apriņķa priekšnieka
Augšminēto apliecību, kura atrodas pie
rīcībā nozīmētus virsniekus, izsniedzot
Sieversa, skaitīt par nederigu.
naudas
komandējuma
viņiem ceļa un
par visu komandējuma laiku.

pības ministriem.
Apskate noteicama
kapitālam par labu turpinās tik ilgi, kapēc iespējas jūnija, vai septembpa mēnešos,
18. Komandētie virsnieki, ieradusies
mēr viņš sasniedz Vno pamata kapitāla,
vedami
Piezīme.
Uz
apskati
nav
kara apriņķa priekšnieka pārvaldē, saņem
pēc tam atskaitījumus par labu rezerves
zirgi un transporta līdzekļi, kuri zirgu un transporta līdzekļu apskates
kapitālam pārtrauc un atlikušo peļņas
pieder: a) ārvalsts sūtniecībām un plānu, instrukciju
saun reģistrācijas
daļu iemaksā
valsts kasē, valsts ienāmisijām (dienesta vajadzībām parekumos.
rakstus, vajadzīgos aizrādījumus un maīšdzētie) ; b) robežsargiem un policijas rūtu, pēc kam virsnieks kopā ar vete29.
Ja rezerves kapitāls
samazinātos
ierēdņiem, pilsētu ugunsdzēsēju korinārārstu nekavējoties stājās pie zirgu
zem 28. pantā minētās normas, tad peļmandām, pilsētu un miestu uzturē- un transporta līdzekļu apskates.
ņas °/o pieskaitīšana atjaunojas iztrūkuma
tām,
vai
pabalstītām brīvprātīgo
19. Virsnieku un veterinerārstu pārpapildināšanai.
ugunsdzēsēju komandām (štatos pa30. Rezerves kapitālu var izlietot ar
vadāšanai no viena apskates punkta uz
redzētie) ; c) virsniekiem personīgi otru vajadzīgos šķūtniekus dod vietējas
apsardzības ministra piekrišanu vienīgi
piederošie štatos paredzēti
zirgi; pašvaldības iestādes
1921. g. 9. marta
varbūtēju zaudējumu un neparedzētu izd) ārvalsts pilsoņiem, ar kuru valsts likuma kārtībā (skaties ,,Valdības Vēstdevumu segšanai.
valdībām noslēgta sevišķa konvencija neša" te 59).
31. Ja pēc gada norēķinu noslēgšanas izpar pavalstnieku atsvabināšanu no
klaušām un rekvizīcijām karaspēka

Paziņojumi.

komisija veterinār-

Finansu

ministrijas

netiešo

nodokju

departamenta paziņojums.

Pārtraucama

Alberta

Dāvida

d. Amtmaņa,

Pētera

Friča d. Pēpe, Aleksandra Aleksandrai
Jankova, Alfrēda Sīmaņa d. Ka gaina,
Timofeja un Stepana Maksima d. Semmeklēšana,
kuri
izsludināti
jonovu

Netiešo nodokļu departaments paziņo,
tiem reibinošu dzērienu pārdotavu

„Valdības Vēstneša" te 161 numurā, kā
neieradušies uz iesaukšanu kara dienestā

īpašniekiem, kuri vēlās iegūt atļauju
minēto dzērienu pārdošanai ari nākamam

1921. g. 28. septembra likuma kārtībā,
jo viņu atrašanās vietas ir uzzinātas.

ka

1923. gadam, jāiesniedz ne vēlāk par
š. g. I. oktobri šim departamentam attie-

Rīgas kara

cīgi lūgumi.
Lūgumi nomaksājami ar zlmognodokli
4 zelta franku

apmērā

un

apriņķa

priekšnieka v. i.

pulkvedis-leitnants Muižuls.

Darbvedis, kara ierēdnis
»
Mežurauts.

tie tirgotavu

īpašniekiem jāiesūta departamentam caur

Pārlabojumi.

vietējam akcīzes valdēm.

Lūgumijkuri būs iesniegti pēc 1.oktobra,
Valdības Vēstneša" š. g. 177. numurā,
^
Pārgrozījumos
likumā par vienīgo maknāks caurlūkošanā vēlāk un tad var ga^
dīties, ka viena vai otra persona nesaņem sāšanas līdzekli un agrāko līgumu un
lūgto atļauju līdz 1923. g. 1. janvārim. parādu nokārtošanu", II. atdalās 5. rinPec 1923. g. 1. janvāra tirgošanos bez diņā pēc „1922 g." jābūt „3." augusta
Noteikumiem par naudu".
attiecīgas atļaujas nepielaidīs un ja šādu
tirgošanos kur atradis, vainīgos sauks pie
„Valdības Vēstneša" 178. numurā valsts
atbildības.
telpas apskates punktu tuvumā.
tipogrāfijas statūtos, 4. panta beigās, kar
Rīgā, 1922. g. 14. augustā.
stāv „ar valsts kanclejas direktora priekšPiezīme.
Apskati var
turpināt ari
svētdienās, ja nav iespējams darbus
likumu",
jāstāv „ar valsts
kanclejas
Direktora vietā L. Dīriķis.
direktora piekrišanu".
veikt darbdienās.
Nodaļas vadītājs E. Priede.
11. Rīkojumus par zirgu un transporta
līdzekļu nogādāšanu apskates punktos
Paziņojums.
Iecelšanas.
izdod kara apriņķa priekšnieks, uzrādot
Dzelzsceļu
virsvalde aizrāda, ka pēc
Rīkojums J& 67.
apskates laiku un vietu. Rīkojumu
1922. g. 26. jūlijā.
izBulduru tilta atklāšanas, par ko tiks paIeceļu Daugavpils virsmežniecības pirmās šķirai
sludināšana uz vietām piekrīt 2. pantā ziņots vēlāk, Rigas-Ventspils vilciens ies
paredzētām iestādēm un amata personām. caur Buļļiem.
No Rīgas aties 15.50, iecirkņa mežzini Kārli Kūli par otrās šķiras vi*
mežziņa vietas izpildītāju Golanu virsmežniecībā,
12. Zirgu un transporta līdzekļu noTukuma I. 18.33, Stendes 20.16. Ventsar algu pēc IX. amata kategorijas, skaitot no 1922. ggādāšanu uz apskates punktiem izdara pili pienāks 21.50, atpakaļ no Ventspils 1. augusta.
viņu īpašnieki uz sava rēķina.
0.15, Stendes 2.16, Tukuma I. — 3.48,
Zemkopības ministrs A. Kalniņš.
P|i e z I m e. Uz apskati
Mežu departamenta direktora vietas
nav jāved Rīga pienāks 6.20.
izpildītājs Eiche
ragavas.
Bez tam uz Stendes-Mazirbes-Vents*
_ 13._ Policijas un pašvaldības iestādes pils lauku ceļiem vilcieni būs apgrozībā
Rīkojums N> 68.
rūpējās par visu apskatei piekrītošo zirgu katru dienu; aties no Stendes 21.00,
1922. g. 3. augustā.
un transporta līdzekļu
nogādāšanu apTalsiem 22.14, Ventspilī pienāks 9.50;
§ 1skates punktos, kā arī par kārtību minēatpakaļ no Ventspils — 10 50, Talsiem
Atlaižu no amata Nīcas virsmežniecības pirmās
tos punktos. Policijas
22.20,
un pašvaldības
Stendē pienāks 23.30.
šķiras virsmežzini Matīsu Steinhardu uz civJJ"
iestādes stāda priekšā apskatei zirgus un
Starp Talsiem un Enguri vilcieni būs dienesta likuma 36. panta pamata par bezdarbīb»
transporta līdzekļus tādā kārtībā, kādā apgrozībā pec sekoša saraksta: 1) no un nolaidību, skaitot no 1922. g. 10. augusta.
tie ievesti sarakstos.
§2.
Talsiem aties ceturtdienās 22.45, Engurē
14. _ Par zirgu un transporta
Pārceļu Viļaku virsmežniecībus otrās šķiras virspienāks piektdienas 2.10; atpakaļ
līdzekļu
no
nenogādāšanu bez likumīga iemesla apEngures piektdienās 2.25, Talsos pienāks mežzini Eduardu Sulke tanī pašā amatā dienests
labā uz Nicas virsmežniecību, skaitot no 1922. gskates punktos noteiktā laikā, vainīgie 5.55, aties 6.00, Stendē pienāks
7 00 ? 1. augusta.
īpašnieki saucami pie atbildības uz 1903. 2) no Stendes aties
Zemkopības ministrs A. Kalniņ š.
piektdienās
12 45 '
g. sodu likuma 194. panta pamata. SaukTalsos 13.50 un 13.55, Engurē pienāks
Mežu departamenta direktora vietas
izpildītājs K. Melderis.
šana pie atbildības piekrīt vietējai poli17.30, atpakaļ no Engures to
pašu dienu
kura
attiecīgo
tiesas
spriedumu
cijai,
aties 17 55, Talsos pienāks 2130
Rezolūcija
J* 3060.
katrā atsevišķā gadījumā
dara zināmu
Starp Rīgu-Jelgavu un Tukumu
katru
1922. g. 11. augustā.
vietējam kara apriņķa priekšniekam.
dtenu bus apgrozība viens pāris vilcienu
no
Ieceļu no Rēzeknes privatvidusskolas padome»
15. Zirgu apskati izdara sevišķi miSa Sa ksta :
Rīgas aties 13. jūlija sēdē ievēlēto Olgu Talat-Kielp š p*
nētam nolūkam iecelta
komisija, kura
14.50; Jelgava 16.10
^
un 16.40, Tukumā valsts Rēzeknes poļu vidusskolas direktoru »
sastāv uo viena virsnieka kā priekšsēdē- II pienāks 18.30; atpakaļ no
Tukuma Ii. vienu gadu, skaitot no 1922. g. 1. augusta. «?
Izglītības ministrs A. D a u g
tāja un reģistrācijas iestādes prickšstāvja
~
JeIgava 450
7.15, Rīgā pieKanclejas pārvaldnieks i. Ļaudamsi
""
Trans- nāks
un veterinārārsta kā locekļiem.
™^
9 00.
Dzelzsceļ u virsvalde.

..

?f^f°,

Rezolūcija

K° 3158.

ar

1922. g. 12. augustā.

par Aizputet
.-stiprina Kārli Veidemani
La vidusskolas direktora vietas izpildītāju,
g. 4. augusta.
St no 1922.
Izglītības ministrs A. D a u _g e.
Skolu departamenta direktora palīgs P. Zālīts.

Valdības

darbība

Igauniju,

Vāciju

un

Franciju;

ar

Angliju ari ievadītas attiecīgas sarunas.
Tirdzniecība un
Sūtnis Igaunijā J. Seskis aizrāda uz to,
ka Igaunijas stāvoklis politiskā un saimnieciska lauka turpina stabilizēties. AtrariL
tiecības ar Latviju patlaban
ļoti labas.
Rīgas biržā, 1922. gadā 15. augustā.
sakari
Dzīvi _
Igaunijai ir ari ar Franciju
un pēdēja ved Igaunijā dzīvu saimnieZelta lats (0,29032 gr.) .
.
50.00
cisku un kultureīu darbību.
Amerikas dolāra
253.75 — 259.75

rOpnieolba.

Priekšstāvis Lietavā E. Vigrabs atzīmē Angļa mārciņa
1139 — 1159
Lietavas ne visai labvēlīgo saimniecisko Francijas franka ....... 20.25 — 20.75
Itālijas lira
11.25—11.75
Latvijas sūtņu konference Baltijas
stāvokli sakara ar valūtas kursa straujo Beļģijas
franks
valstis
...... 1925 — 19.75
krišanu, kurš rada zināmu nervozitāti. Šveices franks
...... 48.50 — 49.50
4jka atklāta 12. augustā pulksten 10 ār- Zerams, ka finansu reforma un emisijas Zviedrijas krona ...... 67.25 — 68 25
Konference
piedalījās
44.00 — 45.00
bankas
lietu ministrija.
nodibināšana
uzlabos
valsts Norvēģijas krona
Dānijas krona
.....
55.00 — 56.00
ministru prezidents un ārlietu ministrs Z. stāvokli.
Čechoslovakn kroaa .....
6.72 — 6.82
ārlietu
ministra
biedri
V.
,
Meierovics
a
99.25 — 100 75
Sūtnis Polijā M. Nukša attēlo Polijas Holandes guldenis
sūtņi
Albats,
Fr.
GrosVācijas marka
sālnajs un H.
....... 0.28 — 0.31
kabineta krizi, kuru tagad izdevies lik5.37 — 5.47
valds, K. Zariņš, J. Seskis, M. Nukša, vidēt kompromisa ceļā. Rūpniecība Polijā Somijas marka . ? ,
Igaunijas marka ..«,...
0.70 — 0.73
E.
Vigrabs,
Lietava
Satvernriekšstāvis
stipri attīstīju sēs un jau sasnieguša 50°/o Polijas marka ....... 0.00 —00.41/2
smes Sapulces ārlietu _ komisijas priekšPadomes rbļ
,
—
no priekškara apmēra.
ministrijas
sēdētājs F. Cielens, ārlietu
1250.00
10 Krievijas zelta rbļ
Ārlietu
ministrijas
Baltijas
valstu
noZelts (Londonā) par 1 uisd tīša
departamentu direktori V. Šūmans un R.
daļas vadītājs A. Balodis attēlo Baltijas
?
zelta
.
.....
—
Liepinš, kabineta šels J. Lazdiņš, Balti- valstu savienības idejas
vēsturisko
gaitu
'nodaļas
vadītājs
A.
Balodis,
Krievij»;
sudrabs
_
gjg } pu 1 M
jas valstu
{JJ, n ; ; ;
nodaļas vadītājs A. Bilmanis, juris- un uzsver, ka jāspēj aktivi soļi šī lielā 5°<o
100—105

areses

konsults R. Akmentiņš, pasu nodaļas va-

dītāja A. Rudzīte un konferences sekretārs

V. Munters. Bez tam informācijas noLatvijas
delegāts
lūkos ņēma dalību
Čechoslovaķijā V. Šreiners, Satversmes
Sapulces ārlietu komisijas loceklis M.
Sruže un ārlietu ministrijas austrumnodaļas vadītājs A. Birznieks.
Atklājot konferenci, ministru prezidents

ka konferences uzdevums ir
stiprināt kontaktu starp ārlietu ministriju

uzsvēra,

?un priekšstāvibam ārzemēs.
Latvijas
paredzēts ari visu

Nākotnē

ārzemju
priekšstāvju konference. Pēc tam ministru prezidents deva pārskatu par valsts
tagadējiem apstākļiem, aktuāliem jautājumiem un izvedamiem darbiem. Pēc
Latvijas atbrīvošanas un atzīšanas iestājies jauns posms, kurā visi spēki jā-

mērķa

sasniegšanai.

Debatēs

izvirzās visu dalībnieku vienattiecībā uz svarīgākām

prātīgā doma
problēmām

un vajadzībām.

Par organizācijas jautājumiem

ārējās tirdzniecības

bilance šinī ziņā jau rāda labvēlīgu ainu:

540 miljonu
bīstams, un
ietaupīs;

no

atvieglošana,
iespaidu

rbļ.

lielais

deficīts

nav

saimnieciskipolitiskās

Pārrunājot šo referātu, konference nāk
pie slēdziena, ka jautājums par Helsiņforsas un Rēveles sūtniecību apvienošanu
izšķirams negativi, jo tāda kombinācija
ne ekonomiskās, nedz ari politiskās dar-

bības ziņā nevar vest pie labiem rezultātiem. Apsverams būtu gan jautājums

Slēdzot

konferenci pulksten

11 vakarā,

ministru prezidents izteica pateicību kon-

bez

būtu vēlams atkārtot

tādas konferences,

kuru ideja, kā rāda

šis

uz ārējās

tirdzniecības

attīstību.

Galvenā

grūtība, uz kuru atduramies
tagadējos apstākļos, ir naudas trūkums,
un ta- novēršanai valdība nodoraajuse
.no vienas puses, likt priekšā atcelt 1920. g.

uzsvēra,

un

dienas

ka

darbs,

pilnīgi attaisnojas.

Ārzemes

3. jūnija likumu par emisiju dzēšanu un
Londonas konference.
no otras puses nodibināt emisijas banku
emisijas nodaļas veidā pie finansu miniLondonā, 14. augustā. (Reiters.)
strijas. Lauksaimniecībā patlaban uz dienas Cik noprotams, Anglijas kabineta lēmums,
kāttības divi lieli problemi: izpostītie aplīdzšinējo
kurš ratificē
Loid-Džordža
gabali un jaunsaimnieki. Izpostīto apgarīcību moratorija jautājumā, nav spējis
bali^ atjaunošanai vajadzīgi ārkārtīgi lieli grozīt franču izturēšanos. Poankarē atlīdzekļi ēku celšanai un lauksaimniecības zīst Vācijas solījumus par galīgi nepieinventāra iegādāšanai, kamēr dzīvais intiekošiem un noraida priekšlikumu _ par
ventārs vairojas visai apmierinoši. Jaunturpmāka moratorija piešķiršanu Vācijai
saimnieku jautājumā valdība šogad maz bez drošākām garantijām. Ja vienošanos
?io varēja darīt,
izņemot nelielos pabalnepanākšot, tad Francija atstāšot sev
stus. Pārejot uz ārlietu ministrijas dar- brīvas rokas uu rīkošoties pēc saviem
bību ministru prezidents raksturoja LatLTA.
ieskatiem.
vijas

attiecības

ar

ārvalstīm

kā

visā

visuma

labas. _Uz dienas
kārtības stāv
jautājums par ārējo aizņēmumu. Mūsu
princips šai lietā ir — dabūt līdzekļus
produktīvam darbam un gādāt reālas

garantijas.
Ārlietu ministra biedrs Salnajs sniedza
.plašu pārskatu par ministrijas politisko

un praktisko

darbību,

uzskaitot

ar ār-

valstīm noslēgtos līgumus un konvencijas
on attēlojot to izvešanu
dzīvē.

autnis Skandināvijas valstīs F. Grosvaids uzsvēra, ka Skandināvijas valstu

poutika ir savstarplgi pilnīgi koordinēta
"" «a vi ņas pamata princips ir visstingrākā
«eitrahtate.
Mūsu kulturelās un sa°'eanskās attiecības ar Zviedriju un
pa Skandināvijas
-'tam
valstīm ļoti labas
šo
ceļu turpmāka tuvināšanās
pumgi
^
iespējama.
Stokholmas starpļautiskā savstarpējas palīdzības konfe-

— 5000

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas:
PrtekigēdetSjs A. Ka c e n s.
Zvēr. biržas mākleris M. O k m i a n s.

Blges ostā Ienākta kuģi.
10. augustā.
Baltija, latviešu motorkuģis,

79 reģ. too. brutto,

no Neibādes ar malku.
Alberts, latviešu burenieks, 54 reģ. ton. brutto, no
Duntes ar malku.
Nordland, vācu tvaikonis, 941,4 reģ. ton. brutto,
no Hainburgas ar rudziem un gabalu precēm.
Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,
no Rojas ar kokiem.
Daugava, latviešu tvaikonis, 1428,17 reģ. ton. brutto,

no Tines ar oglēm un koksu.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, no
Ainažiem ar gabala precēm.

latvieša burenieks, 66 reģ. ton. brutto, no
Klspkalna ar malku.
Paul, latviešu burenieks, 206 reģ, ton. brutto, no
Ķirbižiem

ar malku.

Marta, latviešu burenieks, 52 reģ. ton. brutto, no
Mēsraga ar malku.
Oaronne, dāņu tvaikonis, 1491 reģ. ton. brutto, no
Rēveles ar gabala precēm.
Trivia, angļu tvaikonis, 4781 reģ. ton. brutto, no
Rēveles ar petroleju.
12. _augastā.
L. O. J.9, latviešu juras prāmis, 150 reģ. ton.
brutto, no Plienciema ar malku.
Kaprino, norvēģu tvaikonis, 3249_ reģ. ton. brutto,
no Hamburgas ar lokomotīvēm.
ton. brutto, no
Adana, vācu velkonis, 341 reģ.
Rēveles tukšā.
Olga, latviešu burenieks, 96 reģ. ton. brutto, no
Sveiciema ar stutkokiem.
Consul Cords, vācu tvaikonis, 951 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar gabalu precēm.
Pax, vācu tvaikonis, 513 reģ. ton. brutto, no Bremenes ar gabalu precēm.
13. augustā.
Neubad, latviešu tvaikonis 95 reģ. ton. brutto, no
Ainažiem ar gabalu precēm.
Undine, vācu tvaikonis, 185 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.
Thyra S, dāņu tvaikonis, 1194 reģ. ton. brutto, no
Stelines

Maskavā,

12. augustā.

Kādā Ho-

meļas guberņas sādžā banditi dienas
laikā nogalinājuši 70 iedzīvotājus. LTA.
Stāvoklis

Ukrainē.

ar balastu.

bez zirgiem.

LTA.

9. augustā.
127 reģ. ton. brutto,
uz Neibadi tukša.
Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, uz

Michail, latviešu burenieks,
Melnsilu tukšā.

Rīga
Risas darba

Pēc Rīgas pilsētas

tirgus.

statistiskās

valdes

paziņojuma Rīgas darba apgāde ša gada
jūlijā apmeklēta sekosi:
c7

&

jw

kj

«

ton. brutto,

uz Ventspili ar gabalu precēm.
L. O. 19, latviešu jujas prāmis, 150 reģ. ton.
brutto, uz Plienciemu tukšā.
Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,
uz Pabažiem tukšā.
F8ino, norvēģu tvaikonis, 1674 reģ. ton. brutto,
uz Peierpili ar siļķēm.
Gladan, zviedru motorkuģis, 217,04 reģ. ton. brutto,
uz Jstadi ar auzām.
10. augustā.

Ginther Russ, vācu tvaikonis, 998 reģ. ton. brutto,
uz Sundsvallu ar balastu.
Ejdern, zviedru motorkuģis, 226,47 reģ.

ton. netto,
uz Stokholmu ar gabalu precēm.
Prince Leopold de Belgique, Beļģijas tvaikonis,
1283 reģ. ton. brutto, uz Somiju.
Septiraa, vācu tvaikonis, 1334 reģ. ton. brutto, uz
Karalsučiem ar propsu.
Novo, angļa tvaikonis, 1682 reģ. ton. brutto, uz
Hullu ar gabalu precēm.
Saturn, norvēģu tvaikonis, 1119 reģ. ton. brutto,
uz Pēterpili ar gabalu precēm.
Nordland, vācu tvaikonis 941 reģ. ton. brutto, uz
Pēterpili ar rudziem

un gabalu precēm.

II. augu«ia

Lotus, latviešu

burenieks, 79 reģ. ton. brutto, u:

Pabažitm tukšā.
Saturnus, zviedru velkoni?,

176 reģ.

ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.
Alberts, latviešu burenieks, 54 .reģ. ton. brutto,
uz Dunti tukšā.
Maiga, latviešu tvaikonis,
141,27 reģ. ton. brutto,
uz Stokholmu ar gabalu precēm

Fair Head, angļu tvaikonis, 1092 reģ. ton. brutto,
uz Beļfastu ar kokiem.
Fiducia, vācu tvaikonis, 1569 reģ. ton. brutto, uz
Harlingenu ar kokiem.
Regina, vācu tvaikonis, 1331 reģ. ton. brutto, uz
Stetini argabalu precēm.
Mannheim, vācu tvaikonis, 897 reģ. ton. brutto,
uz Hamburgu

ar kokiem.

ton. brutto, uz
Ventspili ar balastu.
Viator, norvēģu tvaikonis, 983,15 reģ. ton. brutto,

Minos,

vācu tvaikonis, 717,7 reģ.

uz Liepāju ar kokiem.
W. Min los I, vācu tvaikonis, 330 reģ. ton. brutto,
uz Helziņforsu ar gabalu precēm.

Trivia, angļu tvaikonis, 4780 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju tukšā.
Perseus, vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. biutto, uz
Hamburgu ar gabalu precēm.
13. augustā.
Kaprino, norvēģu tvaikonis, 3249 reģ. ton. brutto,
uz Hamburgu ar gabalu precēm.
14. augustā.

Sulgam, latviešu burenieks,

117 reģ. ton. brutto,
uz Apšciemu tukšā.
Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto.
Liepēļas

ostā

Ienākusi

kuģi.

10. augustā.
L. O. J& 23. latviešu prāmis, 300 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar baļķiem.
Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar jauktu lādiņu,
Lituania, dāņu tvaikonis, 6522 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar jauktu lādiņu.
11. augustā.

Pernigel,

latviešu tvaikonis,

168 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar jauktu lādiņu.
No Liepājas

ostas

izgājuši kust,

10. augusta.
poļu motorkuģis,
158 reģ.

Gazolina,

ton. brutto,

uz Dancigu ar vecām dzelzīm.
11. augustā.
uz Pāvilostu.
L. O. 21, latviešu prāmis, 181 reģ.

ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.
Herkules, _ latviešu
prāmis, 90 reģ. ton, brutto,
uz Pāvilostu tukša.
Kņud II, dāņu tvaikonis, 1945 reģ. ton. brutto, uz
Kopmansholmu ar balastu.
Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar jauktu lādiņu.
Nixe, vācu tvaikonis, 306 reģ. ton. brutto, uz
Randersu ar eļļas

raušiem.

Ventspils ostā Ienākuši kuģi.
10. augusta.
Ans, latviešu burenieks, 104,27 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar malku.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar gabalu precēm.
11. augustā.
Simon Side,
brutto,

angļu

tvaikonis, _ 824,77 reģ.

ton.

no Holbechas tukšā.

No Ventspils ostas

Izgājuši kuģi.

10. augustā.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar gabalu precēm.

Kolemmpoit, vācu tvaikonis,
1115,21 reģ. ton.
brutto, uz Karalaučiem arpropsi.
11. augusta.
Cygnus, norvēģu tvaikonis, 1333,57 reģ. ton. brutto,

Tef^gramaa
(Latvijas

telegrāfa

ton. brutto,

aģentūras

Maskavā,
svarīgu
lietu

ekspertu

No &!sas ostas izgālušl kuģi.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ.

uz Dundagu tukšā.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ.

uz Antverpeni ar plankām.

ton. brutto
Ērika, latviešu burenieks, 125 reģ.
no Kuivižiem ar maiku.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto
no Ventspils ar gabalu precēm.
Peritia, vācu tvaikonis, 2117,18 reģ. ton. brutto
no Ventspils ar kokiem.
Uranus, vācu tvaikonis, 726 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

Maskavā,
11. augustā.
Ukrainē
neesot nevienas saimniecības ar 2 zirgiem.
Lielākā daļa saimniecību esot pilnīgi

ton. brutto,

uz Bungenu tukšā
^
Kelso, zviedru jūras prāmis,
897,30 reģ. ton. brutto,
uz Bungenu.
12. augustā.
Anneliese, vācu tvaikonis, 774,23 reģ. ton. brutto,
uz Pērnavu tukšā.
Karniels, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto,

Varonis, latviešu burtvaikonis, 250 reģ. ton. brutto,

11. augusta.

14. augustā.

Notikumi Krievijā.

&
2
§• "SS
deva iespēju iepazīstināt ar Latviju
Dļ°
v
e.5
*
pasakas sabiedrības aprindas, caur ko
>
VS.
QJ
san&muši ap 500.000 rubļu lielu Darba meklētāji . 1574 1389 2963 3826
cahi
apgabaliem un
rulzP°st-ītiern
1762 515
lOnnn
bļu no Zviedrijas sarkana Pieteiktas vietas . 1097 665
,^u.uoo
No tām ārpilsētā. 863 567 1430 403
Aizņemtas vietas. 608 480 1088 476
Setnjs Somijā
K. Zariņ š raksturoja
Vīriešu nodaļā pieteicas _ 655 nemācīti
2.ļlae sabiedrības psicholoģiju, kura
da zaai
788 nepolitiski un nacionāli virzieni strādnieki, sieviešu nodaļā —
nemācītam
Alga
strādnieces.
mācītas
_
daudz Pretrunīgu elementu. Kas
attip
iztaisa caurmēra 85 rubļi
S Uz ekononrisko stāvokli, tad strādniekam
jaat
strādniecei — 70 rubļi
ir pasiva tirdznie- 70 kap., nemācītai
3b» k- ka SorūlJai
kap.
dienā.
90
lance > Jo ražojot pat _ vairāk ka
prje' - ,
vil? a iomēr P atere savus
ražnKS
*'
un
ieved 1"?"8 pa lieiākai daJai iekšzeme

Tdaudzumu
pārtikas vielu.
"fmedskus līgumus Somija noslēguse
^

100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.
biedr. ķīlu zīmes .....ļ

Kaija,

ferences dalībniekiem

darīs labu

—2500

sašaurināšanu Skandi-

nāvijas valstīs.

965 — 975

zīmes

darbības stiprinā-

šanu. Tādēļ ari Latvija paplašina savu
konsulartīklu ārzemēs. L a t.v i j a s ārlietu
ministrijas budžets ir
vismazākais pasaulē.

valdība to bez grūtībām
otras puses, .muitas tarifa
šaubām,

biedr. ķīlu

ārlietu ministrijas administratīvi juridiskā
departamenta direktors R. Licpinš, atzīmēdams visur nojaušamās tieksmes uz

velta saimnieciskās dzīves atjaunošanai
un ekonomiskā stāvokļa stabilizēšanai. par priekšstāvību

Valsts budžets un

referēja

neatkar aizņem.
20 zelta ir. 6> Rīg. hip. bicdr.
ķīlu zīmes
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

MenjS, zviedru jūras prāmis, 562 reģ,

klātbūtnē

Aleksandra

ārzemju telegramas.)

10. augustā.
izmeklēšanas

attaisijis

Sevišķi
tiesnesis

zārku

ar

Ņevska

atliekājn.
11. augustā. « Dzīvās baz-

Maskavā,
nīcas" kongress

nolēmis slēgt kloaizlūgšanas par
Tichonu, ka arī pieprasīt, lai atceļ no
amata tos biskapus, kuri uzstājušies pret
sterus,

pārtraukt

baznicas atjaunošanu.

Londonā, 14. augusta. (Reuters.)
Sabiedroto konferencē nav panākta
vienošanās reparaciju jauta j
jumā un delegāti pāriet pie nākoša
dienas kārtības punkta.
Londonā, 14. augustā. _ (Reiters )
Anglijas ārlietu ministrija saņēmuse apstiprinājumu par trij u angļu kuģu
aizturēšanu Batumas
ostā no
iesnieguse
padomju iestādēm. Anglija
attiecīgu pieprasījumu par kuģu un kuģu
ļaužu atsvabināšanu.
Londonā, 14. augustā. (Reiters.)
Piepežā nāvē ar smadzeņu iekaisuma

miris Īrijas parlamenta prezidents Arturs
Griffitss.
Kopenhāgenā,

Protestantu baznicu

14. augustā. (D.P.B.)

kongress,

kurš iz-

beidza sēdes pagājušo sestdien, nolēma
atvērt pastāvīgu biroju
Šveicē.
Biroja
uzdevums būtu palīdzēt trūcīgajām protestantu baznicām Eiropā.

Liepājas

Tiesu sludinājumi.

apgabaltiesa,

saskaņā ar savu

lēmumu 6. jūlijā š. g.
uz Friča Zīriņa lūgumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 301., 293. un 309. p.

Latvijai tiesu patāla

telii iilff liii iāia
izdod 29. augusta 1922. gadā

pamata, uzaicina atbildētāju Veru Antona meitu Zlriņ, dzim. Fedorako, kur,as

ar savu š. g. 4. augusta lēmumu atvelējuse zvērin. advok. palīgam Viktoram
DSle vēsi svešas lietas tiesu palātā.

^

māzāksolīsanā

dzīves vieta nezināma, četru mēnešu laikā ierasties šai tiesa saņemt

stacijām, uz posno viņas vīra Friča Zīriņa iesuV
J
?»-.par visām 1. rajona
dzības raksta viņu laulības šķiršanas
Tiesu palātas priekšsēdētāja v. i.
CSafOlfiS f miern un līnijām:
lietā un uzdot savu dzīves vietu Lie- SGlCOSUS
F. Konrādi.
Riga-Pjaviņas, Riga-Valka, Vaļka-lpiķi.
Sekretārs Lukss.
pājas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināma neierastos,
AiSaži-Uiftene,Rfga-Me«|aļi,RIga-Bollietu noliks uz termiņu un izspriedīs
,,„„
deraja un Riga—Lielupe.
bez viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
vagonos, ka ar. parladešanu
un ogļu ielādēšanu un izlādēšanu
kūdras
1)
Malkas,
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aicino vagoniem vagonos.
..
nājumu uz tiesas sēdi un visus pāiējos
staciju robežas.
2) Malkas, kūdras un ogļu piegādāšanu
pamatodamies uz likuma
par uzvārdu
papīrus atstās tiesas kanclejā.
3) Malkas un ogļu padošanu uz lokomotīvēm un
«Miņu 15. septembrī
1920. g. p. 10,
Liepājā, 27. jūlijā 1922. g. )* 255/21
4)
29. augusti **.
dara zināmu, ka uz: 1) Pētera Matisa d.
Priekšsēdētāja b. v. C i n c e 1s.
^^£ ^'^f^^^^^ '«odās
Mazureviča un viņa sievas Lizes Mār° ' virsvaldē 125. ttabā tai
Sekretāra v. i. B. Zumberg.
LTzsce
l«
pulksten?diekā
:igJgJV,
tiņa m., dzim. Ieleja, 2) Jāņa Mārtiņa d.
kase
»^,^
apgaAbas
censībā.
Konkurences dalībniekiem Jltamaksa matenalu
gyg
Leiša, 3) Konstantīna Pētera d. Mīļais
vai
jap.ene*
konkurencei
sākoties,
Kvīte
jāuzrada
Liepājas apgabaltiesa.
50.000 rbļ. drošības naudas.
un viņa sievas Annas Jāņa m., dzim.
Frišmut, 4) Augusta Jēkaoa d. Bulena, uz sava lēmuma 6. jūlijā 1922.j». pamata, PiC rak
slēgtās aplokBefmutk!sTcensības iesniedzami rakstiski piedāvājumi
5) Nikolaja
Antona d.
Vepera un uzaicina 21. jūnijā i 917. g, Tula (Krievijā)
samaksā'.! ar 40 sant. zīmognodoĶia
priekšlikumiem,
mirušā
D&vtda
Veltmaņa
(Voitmaņa)
snēs
ar
cenu
6) Pētera Andreja d. Toma — attiecīgiem
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz 4*^l"™yM*^?r *Jļļfa
lūgumiem, kuri izsludināti .Valdības mantiniekus, kreditorus, tcgatarus, iideivājumu iesniegšanas ar sīku
citas personas, pat ari saņemamas blanķetes priekš rakstisko piedā
Vēstnesī*
Ns 69, 25. maitā 1922. g. komisarus, un visos
Rīgā, 9. augustā 1922. g.

ļ lalsales artilērijas pia 8$
Krustpils
25. augustā

norakstu

-,-,-*

|

taftflMi miitrija. aWHiatiYais
dnarraflffiih.

un

pret

iebildumi

kujiem
nav

triju

kam

mēnešu laika

varētu

prasības

kādas

nolēma:
l Lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Pēterim Mazurevičam un viņa sievai
Līzei — uzvārdā .Kalniņš",
2) Jānim Leitim — uzvārda , Lleplņš',
3) Konstantīnam _ Mīļais un viņa sievai
Annai — uzvārdā .Meldriņi",
4) Augustam
Bulenam
—
uzvārdā

atstāto

tiesības

vai

Tiesības un prasības,

būs

par

p&ziņots tiesai minētā

stantas par zaudētām

Veperam

—

tiks

nz visiem laikiem.

Sekretāra pal. v. i. A. i ansons.

uzvārda

kā

izdoti

uz

lūdzēju

mantu, ieviesusēs kļūda: minēto mantu
pārdos nevis Rīgas apgabalt. I. iec. tiesu
pristavs, bet II. iec. pristavs Kārlis
Krebs, kas ar šo tiek izlabots.

jauna-

var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
ša sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc

šī

termiņa

notecēšanas

sūdzī-

bas netiks ievērotas un lēmumi atzīti
^par likumīgā spēkā gājušiem,

Rīgā, 28. jūnijā 1922. g.

Ns 57428/V.

Nodaļas vadītājs J. S i 1 b r i e d i s.

ligas apgabaltiesa, 3. cifīloodala.
1967.,

2011.—2014.

un

2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Erasta Pllupa
lūgumu uzaicina visas personas, kuram
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesa 18. janvārī 1921. g. publicēto
23. novembri 1917. g., Rīgā mirušās Annas
Jāņa m. Pīlup, dzim. Kauliņ, testamentu,
kā arī visas pērs., kurām ir kaut kādas
Pīlup
tiesības uz
mirušās
Annas
mantojumu, vai sakarā ar šo mantoj., kā
tnantin., legatarij., fideikomisarij., parāddevēj. un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas
un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.
Ja tas min. termiņa nebūs izdarīts,
tad min. personas atzīs kā atteikušās no
Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
"bet testamentu pasludinās pai likumīgā
spēkā gājušu.
Rīgā, 25. jūlijā 1922. g.
Ns 311
Priekšsēd. v. V e i d n e t s.
Sekretārs A. Kalve.

apgabalt. 3. civilnodaja,
nz Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
vispārībai, ka
pamata, ar šo paziņo
laulātie draugi Roberts Anša d. Valdmans un Anna Tobija m. Valdman,

Rīgas

dzim. Bērziņ, noslēguši savstarp. laulības

līgumu pie Rīgas notāra Meike 11. jūnijā
1922. g. reģistra Hs 7863, ar kuru viņi,
attiecība uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši Balt. gub. civillikumu 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.
Rigā, 2. augustā 1922. g.
Ns 2104
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Stigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
««skaņā ai

civ. proc.

lik.

1958. p. ai

io paziņo, ka 22. augusti 1922. g., mi-

4. septembri 1922. g., uz
77010 klgr. atsperu tērauda,
1500 mtr. dzensiksnas, ādas, un
kameļu spalvas, piegādāšanu.
2500 ,
,

Priekšsēdei. V. D. Cimmermans.
A. Kalve.

Rakstiski piedāvājumi, aplikti ar attie-

cīgu zīmognodokli
drošības nandas,

līdz

ar 25,000 rbļ.

iesniedzami

konkursa

dienā š. g. 26. augustā līdz pulksten
11 dienā, Kara skolā, Suvorova iela 99.
Konkursa sākums pulkst. 12 dienā.

Pēc rakstisko piedāvājumu caurskatīšanas tiks pielaisti mutiski torgi.
Cena

uzrādāma

vārtu staci'ā.

franko

Aleksandra

1

M? 235.

Burtnieku virsmttia
pārdos 24. augustā s. s-, pulkst. 12 d.,
virsmežn. ksncleja, Budenbroku muižā,

torgu

rezultātu

apstiprināšanas

sekošus

jatauus materiālas
izvestus

pie Valmieras-Ainažu

šaursliežu

dzelzsceļa līnijas:

1) pie Pulķeles st., 23/4 kub.
asis papīrmalkas, vērtībā
6,875 r.
2) pie Arciema st., 45/<i kub.
asis papīrmalkas, vērtībā 114,375 ,
10/* kub. asis stutmalkas, 21,500 ,
3) pie Pāles srac, 22/a kub.
asis papīrmalkas, včrtībā 56,250 .
4) uz posma starp Pāles un
Arciema stac, 1 versti no
Arciema stac, 20/* kub.
asis papīrmalkas, _ vērtībā
50,625 ,
5) uz posma starp Arciema
un Puiķeles stac, 3 veries
no Arciema stac, 34 kub.
asis papīrmalkas, vērtībā 85,000 .
Materiāli apskatāmi viņu atrašanas
vielās. Torgu dalībniekiem, pirms torgu
iesākšanas, jāiemaksā torgu komisijai
drošības naudas 10°/o no nosolāmo materiālu vērtības.
Solīšana notiks mutiski un slēgtās ap-

Gulbenes

1922. g.,

uz

50 gab. sienas pulksteņu,
300 ,
skaituļu,
8000 loksn. vagonu logu stiklu,
300 ,
signa! _ stiklu,
700
60

„
,

2

apgādībā, ist. Xs 122, no pulksten 12—2.

DZELZSCEĻU

VIRSVALDE

myfgsky sacensību
vecas dzelzs un cinkotas drāts
pārdošanai vairāksoltsenfi, 17. augustā 1922. g, istabā 122, pulksten 1 dienā.
Rakstiski lūgumi dēļ pielaišanas sacemībā iesniedzami istabā 122., līdz
17. augustam , pulksten 12 dienā.
Sacensības dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgādības kasē 25.000 rbļ.
drošibas naudas, uzradot kvīti pie lūguma iesniegšanas.
Tuvāitas ziņas izsniedz istabā 122-a no pulksten 12—2.
2

Pazaudēti SS St

Gulbenes

virsmežniecība.

10 rītā. Drošības
pulksten
nauda
rakstiskos, tā mutiskos torgos 5 ,uhlj *«
piedāvājamā puda.
Ar noteic
L^
var iepazīties ka ja saimniecībis pārv.Mun
Litgales
Rīga
artilērijas pulka
ka*
leja, Krustpils muiža, darba dienā.?
8nas »
pīkst. 10-2 diena.
Saimniecības priekšnieka v >
pulkvedis-leitnants (paraksta

v

Jaunjelgavas apriņķa valde
paziņo, ka apakšā minētās dienās

tarp is izpārilas TalttBBg
pārņemtās no bij. apgādības
mantas, ka piem.:

ministri™JM

748 k. būvnaglu, 55 k. papa
naglu, vilnas kārstuvīši, akmeņu
o_gļu darva, izkaptis, pusotra
jūga arkli, zirgu segu^un g&
lentes, zaļas ziepes u. t, t.
Minimālās cenas, no kurām uzsāks
solīšanu ir noliktas-, būvnaglām 250 rW
kaste, papu nagiām 280 rbļ. kaste, vilnas
karstuvīšiem 60 rbļ. pārs, akmeņu o?|i
darvai 80 rbļ. pūls,
pusotra i™
6
arkliem 300 rbļ. gabals.
Torgi notiks sekošās dienās
un
3ekabmlestā, 28. aug., pīkst. 12 41^,
Liela iela, bij. zietuma telpās.
Kurmenē, 25. aug., pīksi. 12 dienā,
Kurmenes pat. biedr. veikala tēte'
Biržos, 24. aug., pīkst. 12 dienā , Birži
pat. biedr. ,Aro" veikala telpās.
Lielzalvē, 22. aug, pīkst. 12 dienā,,
Lielzalves pagasta nama.
Daudzevā, 26. aug., pīkst. 12 dienā,
Daudzevas pat. biedr. .Daudzeva'
veikala telpas.
Jēkabmiestā, 10. augustā 1922. g.
P. Lipinš,

Ūtrupe.
25. augustā š. g., pulkst. 11 dienā, pie

Patkulss pagasta nama
aprakstīta

3ēkabam

HfikslGS okoilemlli

mazfiksoH

ttNBi
ii pii.es 1milti iste
Mazākselīšana notiks rakstiski un mutiski.

imoberstesam

viena govs, 7 g. veca, vērtībā 2,730 rbļ,

dēļ uzturas vizss
spaidu kārtā.

nodokļa

piedzīšanas

Madonā, 11. augustā 1922. g. !* 63l ļ
Madonas iec. pol. pr-ks Kazraats.

Dažādi sļudinaj,
Kainciema pagasta valdei
Jelgavas apriņķī,

izdos 24. augustā 1922. g., pīkst. 11 dienā, akadēmijas kanclejā

vajadzīgs

ieslršllis darbveža pil

spejigi šo vietu izp ildil,
tiek uzaicināti pieteikties pie pagas»
padomes 4. septembrī 1922. g., puto(eI
12 diena, iesniedzot attiecīgus dokumentus par iepriekšējo nodarbošanos.

Kandidāti,

Kalnciemā, 10. augustā 1S22. g>
Priekšnieka v. i. (paraksts).
Ks 1242.
Darbvedis V ^Cj UļJu

ĀrSavas pagastam,
Talsu apriņķī, vajadzīgs

skolotājs (-a)

_ Rakstiski piedāvaiumi, samaksāti ar 40 santīmu zīmognodokli, slēgtās aploksnes ar uzrakstu: ,.Uz mazāksollšanu
24. augustā 1922 *'> \£.n£L» L priekš Tiņģeres pamatskolas.
akaderņllas kanclejā, līdz uzrādītam laikam.
Pirms Ssoiīšanas sākuma
Pieteikties personīgi pie P*?»^
dalībniekiem jāiemaksā 10,000 rbļ. drošības naudas
Valsts krāh nn kr-ditbanS m domes 2. septembrī š. g, pīkst. i^T
akadēmijas depozītu rēķini, » 147 un kvīte
jāuzrāda pie piedāvājuma iesnieg !vai rakstiski lidz minētai dienai, i«"
sanas. Nosobtajam iemaksāta suma jāpapildina
līdz 10»/o no
sumas
dzot vajadzīgos dokumentus. Alga r
Sīkākus noteikumus un paskaidrojumus nar rlarh. nosolītās
? ..
-n« ,s -^
mākslas akadēmijas kanc.eia.Qogoļa i^T il,^o
AselbaBB
Pr. valdes priekš». A.
^ZīT,
Haksias akadēmija.
Darbvedis R. Ljllii>
^

— -"»*w.«.fl«.
— ???—
-"»*w.«.fl«.

—

^

Kara alnHta pārvalde

Jelgavas apr. valdē

iepirks rakstiskos

TORGOS
5000 pudu

sals, 20 pudu

piparu

un

(Jelgavā, Annas ielā I* 8) 30.
augustā
S. g- pulkst. 11 dienā

vairāksolīšanā
S

fl

vairāksolītājiem

pulka kanclejā līdz 25. augustam
s

iH2f«sl2 2i11īiāifiii

Izsludina

Pret

virsmežniecība 2000 pudu risu franco Rīgā, kāja saimniec. manta
°?-, krājums
J?SamflksU
m n^.
, lielāks
dažādu

pārdos 25. augusta i. g, savā kanclejā,

salmu piegādāšanai

Rakstiski
piedāvājumi, apljļjtj .,
tiecīgu zīmognodokli, līdz ar
d«*h
naudu iesniedzami
Latgales artile 'n

Darbvedis

dažādu suku un
signal virvju piegādāšanu.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu

3500 pudu siena un 1700 pud

Jaunjelg. apr. valdes priekšs. (paraksts),

500 mtr. ūdensmera stiklu,
li00 gab. dažādu pindzeļu,

TOSGOS
pret tūlītēju samaksu un pieņemšanu pec

Vecgulbene
Kigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 22. augusta 1922. fl. minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē _ tiks dedzināmo malku, izvestu pie zemāk
nolasīts 25. februārī 1921. gadā, Rīgā mir. minētām stacijām:
Marijas Antona m. Oņltovskv, dzim.
Pie Oolgovskas st., 27 kub.
Circen, mājas testaments.
asts, kopvērtībā
. . . 43,200 r.
Rīgā, II. augusta 1922. g.
Pie Tirzas stac , 148/"kub.
. . . 296,000 .
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
asis, kopvērtībā
Sekretārs A. Kalve.
Pie Ramkas stac., _ 15/3 kub.
asis, kopvērtība
. . .
29,100 ,
Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežbakas pat. zem M° 135, 2) tirdzn. zime
xem J* 688, izd.no valsts krāj un kred. ziņiem — Tirzā un Vecgulbenē.
bankas, Tuk. n uz Kārļa Friča d. Ozola v.

6. septembri

raki^ltorgi

vietās

KONKURENCES.

vajadzīgs

loksnēs. ;
nētās nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā,
attaisīts un nolasīts 4. janvaiī 1919. g.,
Budenbroku muižā, caur Dikļiem.
Valkā miruša Aleksandra Dāvā d. Eglīt,
3
Burtnieku virsmežniecība.
ai. Egle, testaments.
Rigā, 11. augusta 1922. g.
Senretars

izsludina

Kara skolai

siens līdz 4000 pudu.

3
12—2.

Dzelzsceļu virsvalde

Konkurss.

IsksTietu ministrijas administratīvā
depart. vice-direktors J. Kaktiņš.

« civ. ties. lik.

8.000 kg. vara tužnu piegādāšanai.
Tuvākas zinas izsniedz m&ttt. apgādībā, istabā Jfe 122a no pulkst.

Gitu iestižu slud.

Šie lēmumi stājas spēkā no 25. jūnija

1922. gada; saskaņā ai likuma pai
uzvārdu maiņu p. 11., pievestos lēmumus

izsludina 30. augustā 1922. g.,

n?yfisku un rakstisku sacensību

. Valdības Vēstneša" s. g. Jfe 179,
iespiestā sludinājumā par
18. augustā
š. g. pārdodamo Nikolaja Palsa kustamo

jiem uzvārdiem.
HJ.

========

HttB izlaboju»

6) Pēterim Tomam — uzvārda .Tomas*.
U. Visi dokumenti, kā pases, apliecības, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdotilīdz šim_ uz lūdzēju vārdiem
no visādām iestādēm, kā ari valsts,
amata un privātām personām, ir skaitāmi,

Dzelzsceļu ulrsualde
=================

kurām ne-

laikā,

Liepājā, 27. jūlijā 2922. g.
Jft 748/22.
Priekšsēdētāja b. v. C i n c e 1s.

.Austrlņs* un

______^___^__————————?*—

mantojumu,

.Mlerkalns',
5) Nikolajam

darbu sadalījumu.

pieteikt viņas tiesai sešu mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī'.

celti, iekšlietu ministrs

uz

būt

muiža,
s „ J.
11 rītā, '
tiks noturēti mutiski un

galvenās pārtikas un El pes noliktavā^
preču stacijā,
Torgi notiks Risi. Nikolaja Ielā 1012,
dz. 3 (ieeja no El'zabetes ielas) kara
saimniecības pārvaldes telpās 28. aug
5. S-, pulkst. 10 no rīta.
Ar zīmognodokli nomaksāti piedāvājumi līdz ar paraugiem slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz sāls,
piparu
un rīsu torgiem 28. augusta S. g.»,
iesniedzami kāja saimniecibas pārvaldes
administratīvās daļas priekšniekam, Nikolaja ielā N? 10/12, dz. 3, istaba
4
(ieeja no Elizabetes ielas),
līdi 28. aua
i. g.. pulkst. 10 no tītaSīkākus noteikumār izsniedz
kara
saimniecības pārtikas daļa, darba
dienao
no pulkst. 10—13.
IespiestsvalštOpoģrāfljāT""

Lejas pagastam
Valkas apriņķī,

v a ; a d 1' i

^

skolas pārziņa
^'511

1. pak. P
ļ
Kandidāti (-es) tiek lūgti |f;ffi
»
S^OŠa pagasta padomes 2. septembri k ļjļļ;
naelu pulksten 12. dienā, vai pieteļK'
'
pielieKcr
lentes minētai dienai rakstiski ,
(rīkoj. ^ • ^
priekš .Grabažu"

pergamenta papīrs, lemeši, zirgu
lielai» daudzums sējmašīnu *
,
taju cenza dokumentus
Junior* brezenti, rokas siena .Planēt:
prese M 121. - 1922. g.). Alga pec "
v»ca kara spēka ratu
dzelzs asfs un
Priekšsēdētājs (P«f ls.
ratu koka un dzelzs daļas
u. 1.1.
Darbvedis Sja £Ji^
M
ti mantas ārdos
_J
P
mazās
j!!i-V
partijās,
lBi
tai patērētāj i varētu pirkt
pagastam,
Talsu
vajadzīgo
pamats^
ir vajadzīgs
apr- Pfiekšnieks
izsludina
par
r,,^^»-^
nederīgu
nozaudēto ātvalināiurna
apliecību zem Nš 5733,
27. febr
92T g
izdotu no 9. Rēzeknes
kājn nulli &
mand,eja, nz Vlļa Mlķeļa J,
vēlētos, s
vepSa^
Kandidāti (tes), kas
V ^
uzaicināti
tiek
pieņemt,
0
UI, kaitas Par
nederīgu
25. augustā š. g., P^Vroes.^
NflZSndPtR
/ uztur,
lUiūttUCia gada
Paao
atļauj izdota
pie
iaota no
Talsu pagasta nama,
leksi, min striias
.no
C 08b,
SRfi ia
?
J*
14. janvāri
ļjit,
d.
š.g. ņemot attiecīgos dokumentus
uz 33aa
I5n. Jāzepa
15,
i *_^
PodļevsklJ vārda.
pss"
^ ^
1
Likumīga alga.

Liep.»P

skolotai?:

