
Kemeru sēravotu un peldvietu statūti.

Baldones sēravotu statūti.
Pielikumi instrukcijai par zirgu, ratu,

ragavu, aizjūgu, automobiļa un citu
transporta līdzekļu mobilizāciju uu
rekvizīciju karaspēka vajadzībām.
(Turpinājums.)

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Kemeru sēravotu un peldvietu
statūti.

3. Iestādes uzdevumi, tiesības
un pienākumi.

1. Kemeru sēravoti un peldu vietas
ir autonoma valsts iestāde un darbojas
nz 1922. g. 12. janvāra noteikumu par
autonomiem valsts uzņēmumiem un šo
statūtu pamata un bauda visās juridiskās
personas tiesības.

2. Iestādes uzdevums ir sniegt Lat*
vijas pilsoņiem un ārzemniekiem palī-
dzību veselības kopšanai, izlietojot šim
nolūkam kūrvietas dabīgos klimatiskos
un mākslīgos dziedināšanas līdzekļus.

3. Valdības sūtītos slimnieku (ierēd-
ņus) iestāde uzņem ārstēšanai uz vis-
pārējo noteikumu pamata par ierēdņu
ārstēšanu. Maksāt nespējīgiem slimnie-
kiem iestāde izdod bezmaksas vannas,
bet ne vairāk kā ]0°/o no maksāto vannu
skaita un maztrīgiem par pazeminātu
maksu pēc iestādes apstākļiem un
līdzekļiem.

4. Iestādei ir zīmogs ar iestādes no-
saukumu un mazo valsts ģerboni.

5._ Iestāde ved grāmatas pēc viņas
apstākļiem piemērotas grāmatvešanas
sistēmas.

6. Iestādei ar iekšlietu ministra pie-
krišanu ir tiesībā darbības veicināšanai
atvērt birojus un aģentūras kūrvietas
reklamēšanai.

II. Iestādes līdzekļi.
7. Iestāde pāriet autonomā uzņēmumā

ar vis» to areah plašumu, kāds viņai
piedereļa jau priekš pasaules karaun
kādu vel piešķirtu vēlāki, ar visām ēkām,
būvēm un ierīkojumiem, cik tāli tie pieder
valstij, kā arī ar visu inventāru un visiem
materiāliem. Par iestādē ieguldīto kapi-
tālu skaitās tās vērtības, kuras atrodas
iestādes rīcībā aktivu novērtējot uz
1922. g. l. aprili. Iestāde uzņemas arī
visu pasivu.

8. Darbības sekmīgai vešanai iestāde
saņem rīcības kapitālu, kura lielumu
nosaka ministru kabinets,

9. Iestādei ir tiesība kreditēties valsts
un privātās kredītiestādēs. Kredita ap^
mērus nosaka iekšlietu ministrs, saziņa
*r finansu ministri.

10. Rīcības kapitāla palielināšanai
«nansu ministrijai, ar ministru kabineta
piekrišanu, tiesība izlaist iestādes obliga-
C1 jas, noteicot nominālvērtību, izlaišanas
ce.nu, gada rentes un termiņus. Obligā-
tas nodrošināmas ar nekustamu īpa-
šumu , ierakstot tās zemes grāmatās.
. 11. Iestādes svabadie naudas līdzekļi
?eguldami valsts krāj- un kredītbanka uz
«koša rēķina.

1H. Iestādes pārvaldīšana.
12. Iestāde atrodas iekšlietu mini-

strļjas pārzļņā.
13. Iestādes pārvaldīšana piekrīt di-

rektoram-ārstam , kuru ieceļ uz veselības
departamenta priekšlikumu iekšlietu
ministrs. Direktoiu apstiprina amatā
Mnistru kabinets.

H. Direktors pārzin iestādi un ir at-
Mdī gs iekšlietu ministrim par iestādes
mantu un darbību, kā arī rīkojumu kār-
ļgu izpildīšanu.
v '5. Visa sarakstīšanās iestādes darī-
ftn&s notiek zem direktora, vai viņa

pilnvarotas personas paraksta. Direktora
prombušanas, vai slimības gadījumā viņa
vietu izpilda ar iekšlietu ministra pie-
krišanu kāds viņa pilnvarotais no atbil-
dīgiem iestādes darbiniekiem.

16. Orderus, tekošā rēķina čekus,
vekseļus, pilnvaras, līgumus un līdzīgus
aktus un rēķinus, ka arī citus saistošus
dokumentus paraksta direktors un grā-
matvedis.

17. Direktors izstrādā tuvākas instruk-
cijas iestādes darbiniekiem,kuras iesniedz
apstiprināšanai iekšlietu ministrim.

18. Direktors izstrādā katru gadu dar-
bības plānu un budžetu, kurus iesniedz
apstiprināšanai iekšlietu ministrim.

19. Direktors, kā arī pārējie šās iestā-
des darbinieki saņem atalgojumu uz
brīva līguma pamata, pie kam direktoram
algu noteic iekšlietu ministrs, bet pārējo
iestādes darbinieku algas — direktors.

20. Iekšlietu ministrs noteic iestādes
pastāvīgo darbinieku skaitu; pēdējos
pieņem, apstiprina amatos un arī atlaiž
direktors Sezonas darbinieku skaitu
noteic un pieņem direktors pēc vajadzības.

21. Bez algasdirektors un citi iestā-
des darbinieki pēc gada rēķinu noslēg-
šanas saņem kā īpašu atalgojumu tant-
jemas, ministru kabinetā noteiktos
apmēros; tantjemas kāpsuma nedrīkst
pārsniegt 20% no iestādes tīras peļņas.
Šīspeļņas daļas sadalīšanu starp direktoru
Un i.stādes pārējo personālu nosaka
iekšlietu ministrs.

22. Direktoru atceļ no amata, ja viņa
darbība izrādītos par neapmierinošu uz
iekšlietu ministra priekšlikumu ministru
kabinets.

IV. Darbības pārskats un
peļņas izdalīšana.

23. Darbības gads iestādē skaitās no
1. apriļa līdz 31. martam.

24. Par katru pagājušo gadu direktors
sastāda pārskatu par iestādes operācijām
un viņas apgrozījumu bilanci, kā arī
sastāda inventāru. Šos pārskatus pār-
bauda revizijas komisija (25., 26. p.p.)
un līdz ar viņas atsauksmi direktors
iesniedz iekšlietu ministrim.

25, Iestādes kases, grāmatvedības, rē-
ķinu un citu naudas dokumentu, gada
pārskata un bilances revizijas tiesības,
kā arī pārraudzība par instrukciju un
rīkojumu pareizu izpildīšanu

^
pieder revi-

zijas komisijai, kura sastāv no valsts
kontroles un iekšlietu ministrijas priekš-
stāvjiem.

26, Par savam sedem revizijas komi-
sija ved protokolus, ierakstot viņos visus
spriedumus un sevišķas domas, kuras
izsacījuši atsevišķi revizijas komisijas
locekļi. Minētos protokolus, tāpat arī
revizijas komisijas ziņojumus un slē-
dzienus iesniedz iekšlietu ministrim.

27, No iestādes peļņas atskaita 2°/o
no ēku, 10% no mašinu un_ cita ku-
stama īpašuma pirmatnējas vērtības to
amortizācijai. No pēc tam atlikušas
tīras peļņas daļas 10% pieskaita re-
zerves kapitālam; līdz 20% ar ministru
kabineta piekrišanu izmaksa, ka tant-
jemas, direktoram un citiem iestādes
darbiniekiem, bet atlikušo tīras peļņas
daļu iemaksā valsts kase — valsts ienā-
kumos, atskaitot to daļu, kuru ar mi-
nistru kabineta piekrišanu var _ izlietot
inventāra atjaunošanai un iestādes pa-
plssinasanai,

28. Obligatoriskte atvilkumi rezerves
kapitālam par labu turpinās tik ilgi,
kamēr tas sasniedz % no pamata ka-
pitāla, pec tam atskaitījumus par labu
rezerves kapitālam pārtrauc un atlikušo
tirss peļņas daļu iemaksā valsts kasē —
valsts ienākumos.

29 Ja rezerves kapitāls samazinātos
zem 27. p. minētās normas, tad peļņas
procentu pieskaitišana _ atjaunojas līdz
iztrūkuma papildināšanai.

30. Rezerves kapitālu var izlietot ar
iekšlietu ministra piekrišanu vienīgi var-
būtēju zaudējumu un neparedzētu izde-
vumu segšanai.

31. Ja pēc gada rēķinu noslēgšanas
izradītos, ka cēlušie» zaudējumi, tad tādi
sedzami no rezerves kapitāla, bet ja re-
zerves kapitāls izrāditos par nepietiekošu,
tad par ta segšanu un direktora var-
būtēju atbildību lemj, uz iekšlietu mi-
nistra priekšlikumu, ministru kabinets.

V. Statūtu grozīšana un iestā-
des autonomijas likvidācija.

32. Par iestādes autonomijas likvidā-
ciju, uz iekšlietu ministra priekšlikumu,
lemj ministru kabinets.

33. Šos statūtus var grozīt un papil-
dināt ar iekšlietu ministra priekšlikumu
ministru kabinets.

Rīgā, 1922. g. 4. augustā.

Ministru prezidents Z. M e i e r o v i c s.
Iekšlietu ministra vietā A. B i r z n i ek s.

Baldones sēravotu statūti.
I. Iestādes uzdevumi,
tiesības un pienākumi.

1. Baldones sēravoti ir autonoms
valsts uzņēmums un darbojas uz 1922. g.
12. janvāra noteikumu par autonomiem
valsts uzņēmumiem un šo statūtu pa-
mata un bauda visas juridiskas personas
tiesības.

2. Iestādes uzdevums ir sniegt Lat-
vijas pilsoņiem un ārzemniekiem palī-
dzību veselības kopšanai, izlietojot šim
nolūkam kūrvietas dabīgos klimatiskos
un mākslīgos dziedināšanas līdzekļus.

3. No valdības sūtītos slimniekus
(ierēdņus) iestāde uzņem ārstēšanai uz
vispārējo noteikumu pamata par ierēdņu
ārstēšanu. Maksāt nespējīgiem slimnie-
kiem iestāde izdod bezmaksas vannas,
bet ne vairāk kā 10% no maksāto vannu
skaita un mazturīgiem par pazeminātu
maksu pēc iestādes apstākļiem un lī-
dzekļiem.

4. Iestādei ir zīmogs ar iestādes no-
saukumu un mazo valsts ģerboni.

5. Iestāde ved grāmatas pēc viņas
apstākļiem piemērotas grāmatvešanas
sistēmas.

6. Iestādei, ar iekšlietu ministra pie-
krišanu, ir tiesība datbības veicināšanai
atvērt birojus un aģentūras kūrvietas
reklamēšanai.

II. Iestādes līdzekļi.

7. Iestāde pāriet autonomā uzņēmumā
ar visu to areāla plašumu, kāds viņai
piederēja jau priekš pasaules kara, pie-
vienojot klāt visus Baldones_ sēravotu
aizsardzības rajonā atrodošās valsts
zemes un mežus, ar visām ēkām, būvēm
un ierīkojumiem, cik tāli tie pieder
valstij, kā ari ar visu iestādes inventāru
un visiem materiāliem. Bez tam
iestādes īpašumā un izmantošanā pāriet
ar 1922. g. 1. aprili esošais līdz šim
Baldones labierīcības biedrības rīcība
šaursliežu dzelzsceļšs no Baldones sēr-
avotiem līdz Daugavai, kā ari vēl būvē-
jamais pagarinājums līdz Ikšķiles sta-
cijai ar visiem piederumiem. Par
iestādes ieguldīto kapitālu skaita tās
vērtības, kuras atrodas iestādes rīcībā
aktivu novārtējot uz 1922. g. 1. aprili.
Iestāde uzņemas ari visu pasivu.

8. Darbības sekmīgai vešanai iestāde
saņem rīcības kapitālu, kura lielumu no
saka ministru kabinets.

9. Iestādei ir tiesība kreditēties valsts

un privātās kredītiestādēs. Kredita ap-
mērus nosaka iekšlietu ministra saziņa
ar finansu ministri.

10. Rīcības kapitāla palielināšanai
finansu ministrijai ar ministru kabineta
piekrišanu tiesība izlaist iestādes obligā-

cijas, noteicot nominālvērtību, izlaišanas
cenu, gada rentes un termiņus. Obligā-
cijas nodrošināmas ar nekustamu īpa-
šumu, ierakstot tās zemes grāmatās.

11. Iestādes svabadie naudas līdzekļi
ieguldami vakls krāj- un kredītbankā uz
tekoša rēķina.

III. Iestādes pārvaldīšana.

12. Iestāde atrodas iekšlietu ministri-
jas pārziņā.

13. Iestādes pārvaldīšana piekrīt di-
rektoram-ārstam, kuru uz veselības depar-
tamenta priekšlikumu ieceļ iekšlietu mi-
nistrs. Direktoru apstiprina amatā mi-
nistru kabinets.

14. Direktors pārzin iestādi un ir at-
bildīgs iekšlietu ministrim par iestādes
mantu un darbību, kā arī rīkojumu kār-
tīgu izpildīšanu.

15. Visa sarakstīšanās iestādes darī-
šanās notiek zem direktora, vai viņa
pilnvarotas personas paraksta. Direktora
prombušanas, jeb slimības gadījumā viņa
vietu izpilda, ar iekšlietu ministra pie-
krišanu, kāds viņa pilnvarotais no atbil-
dīgiem iestādes darbiniekiem.

16. Orderus, tekoša rēķina čekus,
vekseļus, pilnvaras, līgumus un līdzīgus
aktus un rēķinus, kā arī citus saistošus
dokumentus paraksta direktors un grā-
matvedis.

17. Direktors izstrādā tuvākas instruk-
cijas iestādes darbiniekiem, kuras iesniedz
apstiprināšanai iekšlietu ministrim.

18. Direktors izstrādā katru gadu
darbības plānu un budžetu, kurus ie-
sniedz apstiprināšanai iekšlietu ministrim.

19. Direktors, kā ari pārējie šās
iestādes darbinieki saņem atalgojumu uz
brīva līguma pamata, pie kam direk-
toram algu noteic iekšlietu ministrs, bet
vispārējo iestādes darbinieku algas —
direktors.

20 Iekšlietu ministrs noteic iestādes
pastāvīgo darbinieku skaitu, pēdējos
pievem, apstiprina amatos un ari atlaiž
direktors. Sezonas darbinieku skaitu
noteic un pieņem direktors pēc vaja-
dzības.

21. Bez algss direktors un citi
iestādes darbinieki, pēc gada rēķinu
noslēgšanas, saņem īpašu atalgojumu
ministru kabineta noteiktos apmēros.
Šīs peļņas daļas sadalīšanu starp direk-
toru un iestādes pārējo personālu no-
saka iekšlietu ministrs.

22. Direktoru atceļ no amata, ja viņa
darbība izrādītos par neapmierinošu, uz
iekšlietu ministra priekšlikumu, ministru
kabinets.

IV. Darbības pārskats un

peļņas izdalīšana.
23. Iestādes darbība» gads skaitās no

1. apriļa līdz 31. martam.
24. Par katru pagājušo gadu direk-

tors sastāda pārskatu par iestādes
operācijām un viņas apgrozījumu bi-
lanci, kā ari sastāda iuventaru. Šos pār-
skatus pārbauda revizijas komisija (25,
26. p.p) un līdz ar viņas atsauksmi
direktors iesniedz iekšlietu ministrim.

25. Iestādes kases, grāmatvedības,
rēķinu un citu naudas dokumentu, gada
pārskata un bilances revizijas tiesības,
kā arī pārraudzība par instrukciju un
rīkojumu pareizu izpildīšanu pieder revi-
zijas komisijai, kura sastāv no valsts
kontroles un iekšlietu ministrijas priekš-
stāvjiem.

26. Par savām sēdēm revizijas komi-

sija ved protokolus, ierakstot viņos visus
spriedumus un sevišķas domas, kuras
izsacījuši atsevišķi revizijas komisijas
locekļi. Minētos protokolus, tāpat ari
revizijas komisijas ziņojumus un slēdzie-
nus, iesniedz iekšlietu ministrim.
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27. No iestādes peļņas atskaita 2°<o
no eku, 10°/° no mašinu un cita kustama
īpašuma pirmatnējās vērtības to amorti-
zācijai. No pēc tam atlikušās tīrās
peļņas daļas 10°/o pieskaita rezerves ka-
pitālam, bet atlikušo tīrās peļņas daļu
iemaksā valsts kasē — valsts ienākumos,
atskaitot to daļu, kuru ar ministru kabi-
neta piekrišanu var izlietot inventāra
atjaunošanai un iestādes paplašinā-
šanai.

28. Obligatoriskie atvilkumi rezerves
kapitālam par labu turpinās tik ilgi,
kamēr tas sasniedz 1/t no pamata kapi-
tāla, pēc tam atskaitījumus par labu
rezerves kapitālam pārtrauc un atlikušo
tīrās peļņas daļu iemaksā valsts kasē —
valsts ienākumos.

29. Ja rezerves kapitāls samazinātos
zem 27. p. minētās normas, tad peļņas
procentu pieskaitišana atjaunojas līdz iz-
trūkuma papildināšanai.

SO Rezerves kapitālu var izlietot ar

ielietu mListra piekrišanu vterngt var-

būtēju zaudējumu un neparedzētu uāe

vumu segšanai.

31. Ja pēc gada rēķinu noslēgšanas
izrādītos, ka ausies zaudējumt tad tad

sedzami no rezerves kapitāla, bet ja re-

ze?ves kapitāls izrādītos par nepietiekošu ,

tad Lr ta segšanu un direktora varbu-

Siu atbildību lemj, uz iekšlietu ministra

priekšlikumu, ministru kabinets.

V. Statūtu gr«.v£fs*na un iestad*
a u to nom i j,as Li k v i d ac i j a

32. Par iesiīždes autonomijas likvirja
ciju uz iekšlietu, ministra priekšlikumi
lemj ministru kabineAs. u

33. Šos statujas var grozīt un paDil
dināi uz iekšletu aMnistra priekšlikumu
ministru kabinets. Wtt

Rīgā, 1922t g. & augustā.
Ministru jreziVientsZ. Meierovics
Iekšlietu. wM*tra vieta A. Bķi r-znieks

instrukcijai par zirgu. ratu. ^X! tUM automobiļu
un db. transporta

līdzekļu mobilizāciju un rekvizīciju karaspēka vajadzībām.

(Skaties ,Vald. Vēstn." s. g. NbNš 180 uq 181.)
Pielikām*,Kr. 6

pie 4 panta.
4" forma.

RATU, RAGAVU UN AIZJŪGU REĢISTRĀCIJAS SARAKSTS.

...pagasta (pilsētas vai miesta) _, apriņķī.

Saraksts sastādīts 192— k.
M _

192 g. Reģistrācijas iestādes priekšnieks (paraksts):

Darbvedis (paraksts):

Reģistrācijas iestādes ievāktas ziņas

Reģistrējamo ratu, ragavu un aizjūgu skaits

3 , ^ . , _ . Ragavas Rati Aizjūgi
īpašnieka vārds, i r

u uzvārds un « - VienJū8a Divjūga Vienjūga ratiem Divjūga ratiem
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Apskates rezultāti

No komisijas apskatīti un atzīti par derīgiem karaspēka vajadzībām
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Ziņu ievācējas amata personas paraksts:
Paskaidrojums: Par pilnu aizjūga komplektu skaitās visi aizjūgšanai vajadzīgie atsevišķie priekšmeti, vienjūga ilkšu ratiem priekš viena zirea betdivjūga dīstela — priekš diviem zirgiem. 5

Pielikums Nr. 7
pie 33. panta.
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— _ " vajadzībām.
Pec reģistracijas iestādes ziņām skaitās .'
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Komisijas priekšsēdētājs :

i92 g>
L°<*kji:

(Tttrpraāk va.)

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums
visiem Valmierā un apkārtnē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Darba ministrijas veselības nodaļa

paziņo, ka sākot ar š. g. 20. augustu
Dr. Ore acu slimībās pieņem valsts dar-
biniekus un viņu ģimenes locekļus Val-
mierā Diakonātu ielā J* 6.

Departamenta vice-direktors
H.Pu n g a.

Veselības nodaļas vadītāja vietā
E. M e 1 b i k s.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrija atļāva uzsākt dar-

bību politiskai partijai „Zemnieku-īpaš-
nieku un rentnieku savienība „Latgale"".
Dibinātāji: Nikolajs Skangels, dzīv. Rīgā,
Pauluči ielā .Ns 5, dz. 2, Donats Cible,
dzīv. Rēzeknes apriņķī, Silajoņu pagastā,

Antons Vojtņevičs, dzīv. Rēzeknes apriņķī,
Kaunatu pagasta, u. c.

Paziņodams augšējo apriņķu un poli-
cijas priekšniekiemuzaicinu, atļaut mi-
nētai partijai noturēt sapulces, neprasot
nodaļu reģistrešanos apri ņķos, bet gan
pārliecinoties par to, vai sapulču sasau-
cēji tiešam rīkojas partijas centrālās ko-
mitejas uzdevuma. Sapulču sasaucējiem
jāievēro attiecīgie likuma noteikumi par
sapulču sasaukšanu.

Iekšlietu ministra biedrs
A.Birznieks.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. V i 1 d e.

Ārlietu ministrijas paskaidrojums.
Jaunāko Ziņu* 10. augusta numurā

(176) zem virsraksta„ Tirdzniecības līgumi"
ievietotā ziņa nesaietas ar patiesību.
Lielbritānijas ministrs mr. Ernests K. K.
Viltons, kurš akreditēts arī pie Igaunijas
valdības, gan bijis Igaunijā, izpildot
savus amata pienākumus, bet nakādas
sarunas par tirdzniecības līguma slēgšanu

nav vedis. Tirdznieciskās attiecības starnAngliju un Igauniju regulētas nSu aDmaiņas ce ā. Attiecībā uz «anS Ttirdzniecības līgurna nos ēgS^sffi

S^ļ^^^ofSSaZa^
Pārlabojums.

* iri; 'Lpgfd^Sf rp'-ir
rīkojumā J* 252 n»r n~ ,U J^svaldes
gaiJu noteikB»o.HntaS?ī? P*
vadāšanai pa Latvija, hCCU pār"
p i ez ī m ē

P
2-7 Hnā ļ?"*!?»

kur stāv .izlādētas 3- °- au£šas,
Jeiadētas"SSan ai-

tlSanai ''
' «

iecelšanas.
Rezolūcija j* oceceļu AleksaruJru Utanu D?S' ?

poļjciiaa priekšnieku , skaitot r™PīUētas
R.ga 1922. g. ,; aug "^"-

fr 21.
augusta.

iekšlietu ministra vietā A d ,
Administrativ^e^^^'-nieks.

Rezolūcija)* 97.
Atsvabinu no amata uz paša lūgumu Lu dzas

apriņķa priekšnieka II. iecirkņa palīgu Atveda
celmiņu , skaitot no š. g. 1. septembra.

Rīgā, 1922. g. 17. augustā.
Iekšlietu ministra biedrs A. Birznieks.

Administratī vā departamenta direktors J. Ieva.

*
Rezolūcija J* 98.

„ ļfceJ« Eiženu Vanagu par robežsargu kontrolieri
nukstes apriņķī, skaitot no š. g. 21. augusta.

Rīgā, 1922. g. 17. augustā.
Administra tīvā departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
p'riekšnieks J. Ģ a r o z i ņ s.

*
Rezolūcija >6 3550.

1922. g. 18. augustā.
Apstiprinu Latvijas mākslas akadēmijas padomes

rL%
9-Jausta sēdē ievēlēto mākslinieku B«-

chardu Dzen .
docentu „etjškās skulptora»

meistaru darbnicas vadītāju, skaitot no 1922. g*
»• au gusta.

Izglītības ministra biedrs V. SeiL

Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.



pārskats par kara$ū$tekņu, bēgļu, ķīlnieku, emigrantu u. t t kustību Latvijā
līdz 1922. g. 1. augustam.

Iebraukuši Caurbraukuši
^

Izbraukuši
Gads ? _

1 S. N |b =
Kop-
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1922. g.
jūlijā ? -^ ? ? 3°31 ?! 3062 _ 2600 451 - 3051 43 15 58 6171

,Kopā ar agrākiem 199768 12450 ļ 212216 117725 50920 1 2168 170813 8942 6147 | 15089 398118

I. A. Iebraukuši no Krievijas.

B e g J i Pārbēdzēji š 5.
Gads : a s "Es e

un f I| gs| 3 j.» £ Sisa-8 *^ Kopā
mēnesis s g s|sl| ||= g£|ļ J3«̂J|

S S 5&S? £ g £jg gg. g o ažlslčg
1922. g.

jūlijā _? _ ? ... '395 807 — — — — 425 156 17 231 — — — — 3031
i

Kopā ar agrāk ļ
iebraukušiem 118691 54889 104 2443 11395 714 5616 4052 263 759 52 499 ļ 23 266 199766

I. B. Iebraukuši n o citām valstīm.

No Vācijas No Polijas N°. NoLietavas| ||« 1r. Igaunijas 3 ļ^~ fGads —— — =
i « » >?» 2

I "'& " * -S .1 § "8un £ I s ~ ._ _ S š 5- "
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1922. g. ļ
ļOli/ā . ? — 14 — — 17 — — .— — — — — ļ 31 3Q62

Kopā ar
agrākiem -8454 237 1786 '875 589 — 439; — — 5 6 57 ļ 12450 212216

II. A. Caurbraukuši no Krievijas uz citām valstīm.

Uz Lietavu|ģ-» |ž,ģ ģ-li0 1
fiads 15 8f e" w

|f g
an 3 - P 5.5-1 «iii f I ,f li I Kopā

mēnesis m 4 j Z^^%Bls< < 5 S 5 !§
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1922. g.
jūlijā 1470 7 — 569 27 130 2 242 — — 91 62 2600

I 'Kopā ar agrākiem 1 87070 ]l71 1208 23573 2472 1883 294 716 24 25 132 127 117725

Ii B. Caurbraukuši no citām valstīm uz Krieviju.

0Sitf»
No Lietavas 3 « E._ «, _ mS K
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| J
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1922. g.
ftalijā .... _;__ _ 351 38 — 62 — — — — 451

Kopā ar ag-
rākiem 836 ļ 7 535 37139 11993 — 354 1 55 — — 50920

II. C. Caurbraukuši no dažā-dām valstīm
uz dažādām valstīm.

No Amerikas No Vācijas NoPolijas g ? E _

«ads un mēnesis g. g f A| f f f |f ļf|ļ|f|
2 5 1 l 1 I 1 « žž!"1

. ? ?— 1 ' '

922. g. jūlijā | _
______

_ — — - 3051

Kopā ar agrākiem 131 25 51 603 271 61 56 1 899 54 16 ļ 2168 170813
I !

III. Izbraukuši no Latvijas.

A. Uz Krieviju
~

B. Uz citam valstīm
, _ _

ļ

5 -|" Pavisam
Gads un mēnesis ==. g J% 3 Kopa izbraukuši

!S oo j= -ē > := 3 .5,
,0._ "O 3 i« ta 3 := 'o

ls jg II I . 3 a, I 5

]922. g. jūlijā 43 - - 43 ļ - I - 15 - - . 15 58
[ I ,

'Kopā at agrākiem 4659 4034 249 8942 4056
ļ

34 2047 10 - 6147 15089

Pašvaldības departamenta direktora palīgs J. Ei ze n ber gs.

Karagūstekou un bēgļu nodajas vadītājs K. R e 1 z n 1e k s.

Latvija un citas valstis
Atbruņošanās jautājums.

Maskavā, 19. augustā. Ārlietu ko-
misara_ vietas izpildītājs Gaņeckis liek
priekšā Latvijai, Igaunijai, Somijai un
Polijai sasaukt atbruņošanās konferenci
Maskavā 5. septembrī. Somijai likts
priekšā vest sarunas arī tādā gadījumā,
ja citas valstis atteiktos.

Mūsu sūtniecībai Maskavā
Gaņeckis izteicis nožēlošanu par komu-
nistu sarīkoto demonstrāciju pie Latvijas
sūtniecības.

ririL
Rīgas birzi, 1922 gadā 21. augustā.

Zelta lata (0,29032 gf.) . . . 50.00
Amerikas dolāra .......253.75 — 259.75
Angļu mārciņa 1144 — 1164
Francijas iranka 2025 — 20.75
Itālijas lira 11.25—11.75
Beļģijas franka 1925 — 19.75
Šveices iranka .......48,50 — 49.50
Zviedrijas krona 67.75 — 68.75
Norvēģijas krona 44.00 —45.00
Dānijas krona 55.25 — 56.25
Čechoslovakn krona 7.61 — 7.71
Holandes guldenis 99.75 — 101.25
Vācijas marka 0.18—0.21
Somijas marka 5.39 — 5.49
Igaunijas marka 0.70 — 0.73
Polijas marka 0.00 — 00.4
Padomes rbļ —
10 Krievijas zelta rbļ. . . 1250.00
Zelts (Londonā) par 1 and tīra

zelta . —
Krievija» sndrabs(jjļ n ; ; ; Jf gg }pax 1rbL
5°/e neatkar, aizņem 100—105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes 965 — 975
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedi, ķīlu zīmes —2500
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīla zīmes —5000

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas:
Priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvēr. biržas mākleris P. Rupucis.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Rīgas osti Ienākuši kugf.
18. augustā.

Sirņcne, dāņu tvaikonis, 1187 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar balastu.

19. augustā.

Vidzemnieks, latviešu burenieks, 158 reģ. ton.
brutto, no Vecmuižas ar malku.

No Rīgas ostas izgājuši kugL
18. augustā.

Sigulda, latviešu tvaikonis, 1999 reģ. ton. brutto,
uz Genti ar liniem un kokiem.

Libau, zviedru tvaikonis, 191 reģ. ton. brutto, uz
Rēveli ar gabalu precēm.

Vineta, latviešu motorkuģis, 93 reģ. ton. brutto,
uz Dunti tukšā.

Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,
uz Lilasti tukšā.

Marta, latviešu burenieks, 52 reģ. ton. brutto, uz
Upesgrīvu tukšā.

19. augustā.

Neubad, latviešu tvaikonis 95 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Liepājas ostā Ienākuši ku$i.
17. augustā.

Septima, vācu tvaikonis, 1333 reģ. ton. brutto, no
Karalaučiem ar balastu.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar jauktu lādiņu.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Rīgas ar jauktu lādiņu.

Hulda Marsk, dāņu tvaikonis, 890 reģ. ton. brutto,
no Odenses ar balastu.

18. augustā.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto, no

Rīgas ar jauktu lādiņu.
Move, vācu tvaikonis, 978 reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar balastu.

No Liepājas ostas Izgājusi kugL
17. augustā.

Seewolf, vācu motorkuģis, 352 reģ. ton. brutto,
uz Jarmutu ar pitpropsu.

18. augustā.

Move, vācu tvaikonis, 978 reģ. ton. brutto, nz
Dancigu ar balastu.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
uz Dancigu ar jauktu lādiņu.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, vm
Klaipēdu ar jauktu lādiņu.

Viator, norvēģu tvaikonis, 938 reģ. ton. brutto, uz
Tyni ar plankām.

Ārzemes.
Nāves sodi Krievijā.

Beriinē, 18. augustā. Vācu laik-
raksti ziņo, ka Kronštatē lielinieku kara-
tiesa piesprieduse nāves sodu 3karaskolas
audzēkņiem, pie kuriem atrasta pret-
lielinieciska literatūra. Daži virsnieki no
bruņukuģa „Sevastopol" un daudz Oranien-
baamas garnizona kareivju apcietināti.

LTA.

Garīdznieku vajāšanaKrievijā.
Maskavā, 19._ augustā. (Radio.)

Harkovā 18. augustā beigta iztiesāt prāva
pret 70 garīdzniekiem par kontrrevolucio-
naru aģitāciju. Apsūdzētie notiesāti uz
5 gadiem cietumā. LTA.

Rīga.
Risas apriņķa padomes sēde

notiks š. g. 29. un 30. augustā pulksten
10 no rīta, apriņķa valdes telpās.

Jaunas valstis.
Poiija.

Luterāņu sinode.
Varšavā atklāta evanģeliski-luteriskās

baznīcas sinode Polijā. Sakarā ar lielām
domu starpībām, kādas parādījās pēdējā
gadā starp poļu luterāņiem un vācu
luterāņiem, poju luterāņu baznīcas ap-
rindās radās nodoms par atsevišķas poju
evaņģēliskas baznīcas dibināšanas ne-
pieciešamību tanī gadījumā, ja nebūtu
iespējams panākt vienošanos ar šovi-
nistiski domājošo un ar Polijas valsti
neapmierinājušos vācu grupu. Tagadējā
sinode parādīs, kādā mērā domas par
Šķelšanos ir nogatavojušās.

Minoritatu bloks.
Varšavā, 19. augustā. Polijā no-

dibinājies mazākuma tautību bloks, kurā
piedalās baltkrievi, ebreji, ukrainieši un
vācieši. Bloka mērķis — kopdarbība
vēlēšanās minoritatu aizstāvēšanai.

LTA.

Iebaramas,

(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegtamaa,)

H e 1z i ņ f o r s ā, 18, augustā. Vācijas
valdība nolēmuse pazemināt somu žur-
nālistiem, kuri apmeklē Vāciju, dzelzsceļu
braukšanas tarifu par 50%.

H e 1z i ņ f o r s a, 19. augustā. So-
mijas ārlietu ministrs Enkels šodien
pieņēma audiencē Latvijas sūtni Zariņa.
Saruna ilga ap stundu.

Helziņiorsā, 19. augustā. Zem-
ūdens telefona kabels starp Helziņforsu
un Reveli sabojājies. Kabels ielikts
krievu laikā un līdz _ šim nav bijis
iespējams atrast bojājuma vietu, jo
trūkst kartes,

Londonā, 19. augustā. Londonas
starptautiskajā šacha turnira pirmo god-
algu, pasaules šacha meistara nosaukumu,
ieguva Kap ablan ka ar 13_ partijām
un otru godalgu ar ll/2'partijām krievs
A ļ e c h i n s.

Romā, 19. augustā. Itālijas sociālistu
vadošais laikraksts Roma «Avanti" ar
15. augustu vairs neiznāk.

Literatūra.
„Ho-hO". 1922. g. J* 10. Par re-

dakciju atbild Uga Skulme.

Redaktora vietā: J. Janovskis-Janēevskl» .

Šim numuram 8 lapas puses.



Tiesu sludinājumi
Latvijas karāti esa,

pamatodamās uz savu ridbs* sēdes lē-
mumu un kara tiesu Hk. 951.—953 p.,
meklē Ventspiis kāja apriņķi» pārvaldes
bij. kareivi Frldrlchu Ju[a o Snabovlcu,
kurš apvainots par noziegumiem, kas
paredzēti kara soda lik. 163. I. p.

Minētais 5aabovičs pēdējā laikā die-
nējis Latvijas strēlnieku pulkā, dzimis
1898. g., luterticigs, latvietis, beidzis
Rīgas pilsētas tirdzniecības skolu, ne-
precējies kantorists, Liepājas pilsētas
piederīgs, viņa agrākā dzīves vieta:
Rīga, Ilgeciemā, Emmas ielā .\S 18.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanas vieta, nekavējoties ziņot kasa
tfesflī, vai tuvākai policijai, kurat to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētāja
pag. v. i. virsleitn. K u 1 m a n s.

Sekret. pag, v. izp. k. I. Jaunai ksnis.

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Augusta Rullis
lūgumu uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1. augustā 1922, g.
publicēto 12. decembrī 1919. g. Bīriņu
pag., mirušā Pētefa Jāņa d. Rullis testa-
mentu, kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mirušā Pētera Rullis
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevējiem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un ie-
niņas minētai tiesai sešu mēnešu
iaika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tie-
sības, bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēka gājušu.

Rīgā, 2. augustā 1922. g. J* 1357.
Priekšsēdētāja v. Veidners,

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
oz civ. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodalās lēmumu 1922. g.
13. jul. pārreģistrēti Sīktirgotāju aizsar-
dzības savienības statūtu grozījumi.

Sabiedrības vaidēs sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšs. v. P. L e i t a n s.
Sekretārs F r i d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz clv. proc. lik. 1460'. p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar_ apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 13. jū-
lija š. g. reģistrēta bezpeļņas biedriba
zem nosaukuma: ..Evaņģēliska bie-
drība ,.GIabšana".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Priekšsēdētāja v. P. Leitans.
Sekretārs K. Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 14. sept,
attaisīs un nolasīs 31. martā 1915. g.
miruša Ludvig» 3ansona un Llzetes
Janson savstarpēju testamentu.

Jelgavā, 15. augustā 1922. g. L.Ns 935/22
Priekšsēdētāja v, A. L a u k e

Sektctsts Zandetsons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 1. tebruafa 1921. g. likumu
par lauiību 50. un 77. p. pamata,
12. janvārī 1922. g. aizmuguriski no-
sprieda: 20.' aprili 1914. g. caur
Liepājas Annas baznīcas draudzes mācī-
tāju starp Margrietu Roke, dzim. Krulle
un Eduardu Roke, slēgtu laulību atzīt
par šķirtu. No šis laulības dzimušu
bērnu iMalli Olgu 6 g. vecu, atstāt pie
matēs.

Liepājā, 4. augustā 1922. g. Nš 15/21
Priekšsēdētāja b. v. Ci ne els.

Sekretarav. i. B. Z u cib e r g.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar lēmumu 14. augustā š. g. it
atcelts tās pašas tiesas lēmums
5. maijā š. g., ar kuru tika meklēta
Marija Vasman, caur publikāciju.

Liepājā, 17. augustā 1922. g.
Tiesnesis J. Osten-Sacken.

Sekretāra v. izp O. T t e i 1a n d s.

Valmieras pag. tiesa,
Valmieras apr., pamatoj. uz savu no-
lēmumu 9. februārī i 922. g. un pagasta
tiesu ustava II. d. 220.—226. p. p., uz-
aicina pieteikties pie šis tiesas sešu
mēne.fu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespieš. dienas trešo reizi .Vaid. Vēstn.",
visus 28. aprīlī 1917. g. mir. Valmieras
pag. Piedūra m.ij.is īpašnieka Jāņa Dāvā
d. Bach mantiniekus, parāddevējus un
ņēmējus.

Pēc šī termiņa notecēšanas pieteiku-
šies mantinieki tiks apstiprināti manto-
šanas- lies'bā-i, un nek?idas ierunas vairs
netiks ievērotas. Mantiniekus apstiprinās
uz atstātās te.M-amenta pamata, kurš tiks
nolasīts Valmisras pag. tiesā.

7. jūlijā 1922. g. Jfe 19
Priekšsēdētāja v. M. A u n i ņ š.

3 Darbvedis (.paraksts).

Trikates pagasta valde
izsludina par nederīgu pazaudētu pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes 26. jūnijā
1920. g. zem N* 443 uz Olgas Jura m.
Sarķis vārda, 2 M 1965.

Elga: inMfttm i ik. st» mītni
paziņo, ka 30. augustā 1922. S- pulk-
sten 10 dienā, Riga, Kuģu iela N° 22,
tiks i z p ā r d o t s Artura un Matildes
Asveru kustams īpašums, sastāvošs no
kontrolkases un kumodēs ar tualetes
spoguli, novērtēts par 6.000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16 augustā 1922. g.
Tiesas ptistavs O. Jankovskls.

r «« - "

izsludina mutlSKU un rm» »

sacensību
^Bf^m^ ^ToT-Tss augustā, pulksten 10 diena, uz

nodaļas kanclejā, Rīgā, Citadeli\ * 24. s.* »•
g §kSm$ BISjumtu remonta darbiem it«r« Sacenssba 28. augu-

Rakstiski priekšlikumi slēgiās
ēšanas p.e mutiskas sacensības ar no-

stS", kā arī rakstiski lūgumi deļ P'* fXX nauda 30.000 rbļ. apmēra
maksātu zīmogncdokli iesniedzami, ***"?££ 10. _.
iemaksājama turpat līdz sceņsibas. dienai P™n y.m sacensIbas

Viens un tas pats dalībnieks var pieaauuc

veidiem. _,. „„i ,ikumus var apskatīt būvniecības nodaļas
Darba maksas aprēķinus un noteikumus var pu* ļ

^? —«-«•* i-*.-.- Aianti nn nulksien 9—!*? —Miiu \«^m ..« f — t

\ taias fiaaii
j 30. augusts 1922...putk^

lllll

Sāstcaurm Sg1l-5?5

=*issii^Zarukalna apgaitas m6L,
dzīvojamās ēkas S5

feywe$ darbus
Mazāksolīšana notiks tat..- 'mutiski. dK8tl »Vi,
Rakstiski piedāvājumi , samat-40 santīmu zīmognodokli , slēgts» " "snēs ar uzrakstu: ,Uz m.,j, ,P<*

30. augustā š. g.-, ieSnied™
mi vi>niecības kanclejā, caut Vecmui! m

augšā uzradītam laikam. ' h
Pirms mazāksolišanas sākums *

';
niekiem jāiemaksā 10,000 rbl d *
naudas. Nosolītajiem iemaksāts i<n
jāpapildina līdz 10°/o no nosoli ^Sīkākus noteikumus un pastaJ
mus par da*u apmēriem izsnie ,1!mežniecības kanclejā. ,*

11. augustā 1922. g.
^

^
VcmiUžas vlrsmeini.,Z

mzt^mmmfmm&jmzmmmmm

Dažādi sžudināj.

Valodu kursi
pšcSlitasisleis/^rA n g J u (angliete Miss Turk), latviešu,
vācu, franču un itāļu valodas,

R;inas stundas no '/«S līdz 7 vak.

P. Vestteer^, direkjLgrner,

Borosmlndes pagasta piiil
ir vajadzīgs

stefefils (-W.
Kandidāti l-ies) tiek uzaicināti ieta*

4. septembrī š. g, pulkst. 12 dienā, i
pagasta valdes telpas, pie pagast?. pa-

domes, uz vēlēšanām. Attiecīgi «»*
menti lidzņemami. jjJĻJļļL

Hāmu|y pagastam»
Cēsu apriņķi (st. Rāmuļi).

vajadzīgs iestrādājies pagasta
valdes un tiesas

DARBVEDIS.
Pieņemšana pie pagasta Pj^oni"

28. augusta š. g., pulksten 4 pec P»
Kandidātiem ar attiecīgu izg»?™

praktiķu jāierodas minēta diena
stundā personīgi pie padomes.

Alga pēc likuma.
Rāmuļos, 16. augustā 1922. g-

Priekšsēdētājs M.jJļjijĻ

Gitu iestāžu siud.

leitiH litas nodala
uz muitas likumu 1156. panta pamata
ar šo izsludina, ka

29. augustā 1922. g.,
pulksten 9 rītā, pie Meitenes muitas
nodaļas kanclejas, Elejas muiža,

tiki pārdotas atklāta valrāksoITšsnā
dažādas konfiscētas mantas, kā:
lielāks vairums manufaktur preces, da-
žādas kosmētiskas vielas, lielāks vai-
rums drēbju krāsas, kanēlis, rieksti un
un citas preces un mantas. Ns 2815.

Muitas nodaļas priekšnieka
palīga v. i. Saulits.

Darbvedis S a 1 i ņ š.

Aprtta ceļu inženieris, Jelgavā
izdos i. g. 30. augusts, pulksten 1-os
dienā, savā kanclejā, Upes telS Nr. 10,

ntiftB ii rakstiskos top
mazākprasītājiem
apm.100 kb. asu akmeņu
piegādāšanu uzBauskas-

Codes šosejas.
Akmeņu piegādāšana tiks izdota parti-

jās no 10—25_kub. asīm. Rakstiski pie-
davajumi, _ uzradot cenu par katru kub.
asi piegādājamo akmeņu un vēlamo
daudzumu, apmaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: , Uz konkurenci 30. aug.
1922. g.", turpat līdz 30. augustam s. g.
pulksten 12.

Pirms torgu sākšanas iemaksājama
drošibas «auda 500 rbļ. par katru kubik
asi akmeņu, kurus vēlās piegādāt.

Tuvākas ziņas izsniedz apriņķa ceļu
inženiera kanclejā, _ darbdienās no pulk-
sten 9 līdz 3 diena. 2

2. septembri 1922. g., pulksten l-os
tanīs pašas telpās, tiks noturēti

pēctorgi.

Cēsu apriņķa priekšnieka
II. iecirkņa palīgs

dara zināmu, ka 26. augusta 1922. g,
pulksten 10 rītā, pie Ramkas pag, nama
tiks noturēta

ūmpe,
kurā pārdos atklfitā vairākso-
līšanā pret tuliņsamaksu 33nlm
Āpša aprakstītas sekošas mantas:

vienu aunu.
novērtētu par 400 rbļ., dēļ ienākuma
nodokļa piedzišanas.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas.

Vecpiebalgā, 11. aug. 1922. g. N° 5864
Apriņķa priekšn. pal. (paraksts).

Darbvedis P r i e d ī t s.

eīgas apgabaltiesas i iet. nesas ulitan
paziņo, ka 30. augusta 1922. g.. pulksten
10/a dienā, Rīgā, Kuģu ielā J* 14, t i k s
izp atdots Slgurta 3ansona kustams
īpašums, sastāvošs no ūdens pumpjiem
un mechan. darba rīkiem, novērtēts par
5,930 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,_ ka ari
apskatīt pārdodamo mantu vates pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. augustā 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskls.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesu pristavs,

paziņo, ka 30. augustā 1922. g„ pīkst.
11 diena, pie Naukšēnu pag. nama

tHrt fiifFffftfT 3fina Ādama dēla
lifti [JUlUULa Puķītes kustams
īpašums — «lēns zirgs, novērtēts par
5.000 rubļiem. Izzināt sarakstu, novēr-
tējumu, kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Valmierā, 18. augustā 1922. g. X» 108.
Tiesu pristavs J. Āķis.

flņnula [sļD inženieris Liepājā
(Jēkaba ielā J*6)

izdos 29. augusts š. g. jaukta

mazāksolīšana
2 tiltu būves darbus pie Sakas baz-
nīcas. 1) 38 mtr. gāja koka tilta būvi
pār T e b r es upi. 2) 34,5 mtr. gara
koka tilta būvi pār D utbea upi.

Mutiski torgisāksies pīkst. 12 d'enā,
rakstiski piedāvājumi nomsksāti ar 40 rbļ.
zīmognodokli iesniedzamļ līdz pulkst. 18.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 30.000
rbļ. drošības naudas.

Tuvākas ziņas kanclejā. l

Min iift iii niipārdod opm. 2200 stmurmta lažhta biezuma«teļus un pinnte
VecmuāS^^Šl^nrKup^rSgS ^£ļ> " *S
un nelielās partijās ari Ropažos, Madonā m sZU

An{onoPun Lu ^ē
Pārdošana var notikt ir uz visu daudzumu, it eti ca dalāmu.«pssttasss&jg&ffa-*virsvaldē, istabā X? 125, vai ari oa oa^t f '»h! ' * " Person,g' dzelzsceļu-^aan^"'4s»JBr^..^slēgtā konkurencē

SSSSWCBB^-*ra r B"« Ba
-1922. g., pulksten \2 dienā. aK ka lidz 2. septembrim

Apr. ce|u inžen. Rēzeiiiis
mazā Ludzas ic-lā Jvfe 6, izdos !o . '
š. g... pulkst. 12 dienā a,t

*

mazāks@!iianā
1) 31,80 mtr. gara tilta būves '1

par Utrojas upes atteku, 123 w2u Daugavplls-Jaunlat gato šosejas
2) 14,83 mtr. gaa tilta būves dlpar Teicas upi uz Varakļonu-Botcho2ceļa.

Mazāksolīšana notiks rakstiski Bn rtiski. Rakstiski piedāvājumi , mmar attiecīgu zīmognodokli, nododa»
slēgtas arloksnes apr. ceļu inženieu
kanclejā. līdz augšā min. laikam

Dfļ tiltu zīmējumu apskatīšanas u
sīkāku noteikumu Izzināšanas, jāg^eža
apr. ceļu inžen. kanclejā, darba lailā

Pirms mazāksolišanas sakuma dailb-niekiem jāiemaksā drošibas nauda' 8Utrojas tUtu 7,000 rbļ. un Teicas %
2,000 rbļ. f

Hļiriila»{»inžeoiers, ļiiT
Plosta iela h& 23, 1, septembri i.j,
pulkst. 12 dienā

ies Blseliip
remonta izvešanu pie šosejas mļļj
Ventspiiī.

Tuvākas ziņas izsniedz turpat no 9-3,

Lauksaimniecības departaments

ivdos oļdBti gmmmBgi
!?Ķraii«ujraisIas busii.

Lauksaimniecības ^psirtem^ritr

.JSSJSS, ļgbmm
ii. .._ .._ . ~ ifH^imniecib&s n»o^.„u tr

. .._ .._ . s n»o^.„

,ytr^KČ^^F**pnrzioj un draunzes ēršelnieiia oiety
:: rata liii gaii(caur Gaujeni). uzaicina pifteiktiP, ***** ^MlilĶi

^m-^
malka dzīvoklim'" n utngfJS H^\f°^%l̂ visa

^rnīBnļ^m^^. *»* f-AFčīigS .

Demenes pagasta ļ*JLtw
par nederīgiem «koas nSJļ
dokumentus — persomba» »F

^izdotas no Skrudalmes pagas ,. lailā
UruTstes apr., Poļu okupācija* ,.
19.9. gada m un datums nav £< .
1) uz Lukerijas Meckurija ffl-' "«• §
2) Klprijana Feodora d. Rog«"Lil)i
D_ementijana Feodora d. ;; °g,
vārdiem, piedeiīgitm pie Bras.a'

^
,55

Kaunas gub. _^-^Jw,
Latvijas konsuls Peterpm '^355,

ka no viņa 15. trin. 1921. g--ze ™ £*»»
apstiprināta pilnvara, izdota ^i ,e.|f
Marcinkeviča uz Konstances

^
j

\ vaida, tiek skaitīta par ncdetig»-

Latvllas fiziskās Izglītības institofs
fiziskas audzināšanas skolot?!" »

gatavošanai pamat-vidusskolain un-tv
mācības iestādēm. 3. darblb^s »«

Institūtā ar nāk. māc, gadu »elt ..
pe«!as©§is6iā la&orafo"^

Pieteikšanās rz nākošo mācības g
^institūta kanclejā, Nikolaja iela J« "

pīkst. II—5 p. dusd. inļiļl

,

Kauuicja .., . ~

Daugavpiis aprisiķa valde
izsludina uz piektdienu, 25. augusti I. *, P ulk8t- 12 *'

apriņķa valdes telpās (Daugavpili, R-gas iela Nr. b)

£ TORGUS
priekš sekošu skolu telpu un tillu remontdarbu

izdošanas atklātā mazāksolišanas sacensība:
1) Dagdas Vl-klasīgas pamatskolas.
2) Kazincu pamatskolas (Izabelinas pag.),
3) Izabelinas pamatskolas,
4) Skeltovas . (Izvolta pag.),
5) Grāveru > »
6) Kategrades . (Jasmuižas pag.),
7) Preiļu krievu skolas un
8) Varkovas Vl-klasīgas skolas, un

3 tiltu pārbūve uz trakta Dagda-Osune.
Skolu remontdarbi tiks nodoti ar visu uzņēmēja materiālu, bet tiltu remonti

ar apriņķa valdes materiālu. _
Dēļ piedalīšanos torgos uz skolu remontiem, jāiemaksā 4,t)0U—o .uuu roj.

un tiltu remontiem J,50O rbj-, m katru drošības naudas.
Pēc mutiskas sacensības Izbeigšanas tiks caurskatīti rakstiskie priekšlikumi,

ku[I nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokļa, ar klātpievienotām kvītem par iemaksāto
apriņķa valdes kasē drošības naudu iesniedzami iīdz 25. augustam š. S.,
pulkst. 11 dienā.

Tuvākie paskaidrojumi dabūjami iepriekš apriņķa valdes saimniec. nodaļā.
16. augustā 1922. g Daugavpils apriņķa valde.

Uzaicinājums.
Rigas papīrfabriku akciju sabiedrība

uzaicina caur šo ierasties šās sabiedrības akcionāriem 15. septembri 1922. ļ„
pulksten 11 priekš pusdienas, valdes telpās, uz

ārkārtīgu ģeneralsapuki.
Dienas kārtība:

1. Akciju kapitāla paaugstināšana un 2. Dažādi jautājumi.
Akcionāri, kuru akcijas atrodas ārzemēs, var tās, dēļ piedalīšanas ģeneral-

sapulce, deponēt pret kvitēsi apakšā_ minētās bankās, pie kam šās kvitēs līdzinās
akciju priekšāstādīšanai un vigu uzrādītājiem ir tiesība, piedalīties ģeneralsapulcē

Russi;m Bank for Foreign Trade, London.
Stockholms Enskilda Bank, Stockholm.
Mcnc'elssohn & Co., Berlin.
A/B Nordiska Foreningsbanken, Helsinefors.
O. Scheel & Co, Revai.
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