
Noteikumi par lokšņu un kanclejas
nodokļu paaugstināšanu un par tiesas
nodokli _ no lūgumiem par prasību
iepriekšēju nodrošināšanu.

Noteikumi par civilprocesa likumu 91. un
383 panta grozīšanu.

Pārgrozījums 1922. g 13. janvāra notei-
kumos par krimināllietu piekritības
grozīšanu.

Likuma par laulību 13. panta papildi-
nājums.

Pārgrozījumi civilprocesa likumu 1841.
pantā.

Noteikumi par Latvijas valsts, tirdznie-
cības, amatu personu un atsevišķu
iestāžu flagām un kara kuģu
karogiem.

Noteikumi cietokšņiem un kara kuģiem
par salutēšanu.

Noteikumi par bijušā Rīgas politechniskā
institūta pārņemšanu valsts īpašumā.

Rīkojums par Liepājas linoleuma fabrikas
zīrnognodokļa eemaksu.

Pielikumi instrukcijai par zirgu, ratu,
ragavu, aizjūgu, automobiļu un citu
transporta līdzekļu mobilizāciju un
rekvizīciju karaspēka vajadzībām.
(Turpinājums.)

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikumi

par lokšņu un kanclejas nodokļu ļ
paaugstināšanu un par tiesas ļ
nodokli no lūgumiem par prasību

Iepriekšēju nodrošināšanu.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā. )

I. Paaugstināt civilprocesa likumu
200. p. paredzēto lokšņu nodokli uz
5 rbļ. civilprocesa likumu 201. p. un
kriminālprocesa likumu 199. p. paredzēto
kanclejas nodokli — uz 10 rbļ. un civil-
procesa likumu 854. p. un kriminālprocesa
likumu 935. p. paredzēto kanclejas no-
dokli — uz 25 rbļ.

II. Papildināt civilprocesa likumu
(1914. g. izd.) V. grāmatas III. sadaļu ar
sekošu 1825, pantu :

1825. No lūgumiem par prasību
iepriekšēju nodrošināšanu (1825. p.)
ņemams 200. p. paredzētais tiesu
nodoklis */* daļas apmērā.

Rīgā, 1922. g. 10. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierovics.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Noteikumi
Par civilprocesa likumu 91. un 383. panta

grozīšanu.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

Civilprocesa likumu 91. un 383. pantu
pēdējo teikumu izteikt sekošā redakcija:

.... Šo naudas sodu liecinie-
kam uzliek arī tad, ja tas neierodas
otrreiz, pie kam tiesa tādā gadī-
jumā var nolemt atvest liecinieku
pie tiesas.

Rīgā, 1922. gadā 10. augustā.
Ministru prezidentsZ. Meierovics.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Pārgrozījums
1*22. g. ļ3# janvāra noteikumos par

krimināllietu piekritibas grozīšanu.
(kdots 1919.g. 16. jūlija likuma kārtībā).

Pārgrozot 1922. g. 13. janvāra notei-
kumu (Lik. kr. 21.) IV. nodaļas nosacī-
jumus attiecība uzlietām, kuras ienākušas
a Pgabaltiesu caurskatīšanai,noteiktsekošo:

Visas krimināllietas, kuras ienākušas
apgabaltiesu caurskatīšanai pēc agrākas
Piekritības un kurās spriedumi nav vel
r*'ti, nododamas miertiesnešiem pec
jauniem piekritības noteikumiem.

R'gā. 1922. g. 11. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierovics.
Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Likuma par taulibu
13 panta papildinājums.

(Izdots 1919. g. 16 jūlija likuma kārtībā.)
Likuma par laulību {Lik, kr. 1921. g.

39) 13. pantu papildināt ar sekošu pie
zīmi:
w&iezīme: Personas, kuras nevar

iesniegt dzjmšanas apliecību tamdēļ,
ka_ metriskas grāmatas atrodas ārze-
mes

^
vai irjznīcinātas, — var atsva-

bināt no šādu apliecību iesniegšanas
dzimtssarakstu nodaļas pārzinis, ja
minētam personām ir pases un ja
navjsaubu, ka tās sasniegušas 2. pantā
noradīto laulības vecumu.

Rīgā, 1922. g. 11. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Tieslietu ministrs V. Holcmanis.

Pārgrozījumi
civilprocesa likumu 1841. pantā.

(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)
Civilprocesa likumu (1914. g. izd.)

18412 . pantu izteikt sekosi:
I 1841. Vispārēju un miertiesu sprie-
dumi par naudas piedzīšanu vai par
.kustamas mantas piespriešanu sumā ne
augstāk par 5.000 rubļiem, kā ari sprie-

;dumi lietās par rentinieku un īrnieku
izlikšanu izpildāmi uz laukiem pagasta
tiesām pagasta tiesu civilprocesa likumu
140.—194. pantos paredzētā kārtībā,
ievērojot pie tam 161. un 964. pantu
nosacījumus. Piedzinējs var prasīt tiesas
sprieduma izpildīšanai iecelt . tiesas
izpildītāju.

Rīgā, 1922. gada 11. augustā.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Tieslietu ministrs Holcmanis.

Noteikumi

par Latvijas valsts, tirdzniecības, amatu
personu un at evlsķu iestāžu flagām

un kapa kuģu karogiem.
(Izdots 1919 g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

1. Latvijas valsts un tirdz-
niecības flaga irsarkan-balt sarkana,
pie kam apakšējās un augšējās daļas
divas reizes platākas par vidējo balto
daļu (2:1:2); flagas gājuma un platuma
samērs ir 3:2. Flagas krāsa ir tumši
sarkana (karmin).

2. Valsts prezidenta stan-
darta pamatā ir kara kuģu karogs,
kura centrā, četrstūra veidā, baltā fonā,
abās pusēs atrodas lielais valsts ģer-
bonis. Ģerboņa saules centrs atrodas
standarta centrā. Valsts ģejboņa aug
stums no apakšējā zemākā lentes sē-
juma līdz augstākās zvaigsnes virsotnei
ir V» daļa no standarta platuma. Stan-
darta garuma un platuma samēis ir 3:2.

3. Kara kuģa karoga pamats
ir balta fona četrstūr s, uz kura centra
stāvtekus gultekus krustojas valsts flagas
krāsas, pie kam šo krāsu platumsirVno karoga platuma. Karoga garuma un
platuma samērs ir 3:2.

4. Cietokšņa karogs un kara
kuģa bugspritflaga ir kara kuģa
karogs, kurš papildināts ar diagonaji
caur centru krus'otam valsts flagas kra-
sām ; pēdējo platums ir *»• no karoga
platuma. Karoga garuma un platuma
samērs ir 3:2.

Bugspritflagas lielums ir V2 c0 kaIa
kuģa karoga lieluma.

5. Kara kuģa vi m p el i s sastāv
no pamata un balta piešuvuma. Pamats
ir 8 cm plats un 24 cmgsrš kafa kuģa
karogs. Šo pamatu, tādā pat platuma,
turpina baltas flagdretes piešuvums,
kurš ir īsāks par 3,5 metr. Viņa gala
ir ķīlveidīgs iegriezums 1 metra dziļuma.

6. Jūras kapteiņa komand-
vimpelis ir mazāka formāta kafa
kuģa karogs, kura gala piešūts baltas

flagdrēbes turpinājums ar ķīlveidīgu iz-
griezumu. Komandvimpeļa pamata pla-
tums attiecas pret gājumu _kā 2:3. Baltā
piešuvuma gafums attiecībā pret vimpeļa
pamatu ir lfy gafāks par vimpeļa pamatu.
Izgriezuma dziļums — su no piešuvuma
gafuma. Komandvimpeli iepriekš pie-
stiprina koka šķērsim, kufu šprita sē-
jumā uzvelk mastā.

7. Admirāļa flaga ir kafa kuģa
karogs, kufa virsējā, mastam pieguļošā
balta četrstūra vidū ir karmin-sarkans
riņķis (ripa), kufa caurmērs līdzinājās
V» flagas platumam.

8. Minļstru prezidenta fla-
gas pamata ir kafa kuģa karogs, kufa
virsējā mastam pieguļošā četrstūri ievietots
lielais valsts ģerbonis. Ģerboņa saules
centrs sakrīt ar četrstūra centru. Valsts
ģerbonis augstumā ieņem 6/e no četrstūfa
augstuma.

9. Armijas virspavēlniekaun
kajaspēka inspektora flagas
pamatā ir kafa kuģa karogs, kufa vii sējā
mastam pieguļošā četrstūrī ievietota cie-
tokšņa flaga.

10. Apsardzības ministra fla-
gas pamatā ir kafa krģa karog?, kufa
virsējā, mastam pieguļošā baltā čet-stūrī
stāvus no malas līdz malai ievietota
kafavīru kokarde (bez nacionālo krāsu
lentes). Platumā kokarde aizņem 8/s no
četrstūfa platuma.

11. Sūtņa flagas pamatā ir valsts
flaga, kufas virsējā sarkanā strīpa pie
masta 2 5 no Viņa? gifur.iV- pārtraukta.
Uz šādi rastā baltā pamata, sarkanās
strīpas platumā, ievietots lielais valsts
ģerbonis.

12. Konsula flagas pamatā ir
valsts flaga, kufas virsējā sarkanā strīpa
pie masta 1/s no viņas gafnma pār-
traukta. Uz šādi rastā baltā pamata,
sarkanās strīpas platumā, ievietots valsts
ģerboņa vairogs.

13. Ostas valdes flaga ir lī-
dzīga konsula flagai ar to atšķirību, ka
vals.s ģerboņa vairoga vielā uz baltā pa-
mata ievietoti divi diagonāli krustoti
enkuri zilā krāsā. Enkuru ārējie gali
atrodas alstaius no baltā četrstūfa malām.

14. Muitas valdes flaga ir
līdzīga cslas valdes ftagai, ar to atšķirību,
ka enkufu vietā ievietoti divi zili diago-
nāli krustoti Merkura zižļi.

15. Pasta flaga ir tāda pat, kā
ostas valdes flaga ar to atšķirību, ka
enkufu vietā ievietots pasta rags dzeltenā
krāsa.

16. H i d rogr af i j as kuģa flaga
ir tāda pat kā ostas valdes flaga, ar to
atšķirību, ka enkufu vietā ievietota kom-
pasa roze zilā krāsā.

17. Loču flaga ir valsts flaga,
kurai apkārt iet balta apmale sarkanās
strīpas platumā.

18. Instrukcijas par šinīs noteikumos
apstiprināto karogu un flagu lietošanu
izdod attiecīgo resoru vadītāji, ministru
prezidenti un valsis prezidents.

Rīgā, 1922. g. 10. augustā.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Apsardzības ministra vietas izpildītājs,

pulkvedis L a i m i ņ š.

Noteikumi
cietokšņiem un kara kuģiem par

salutēšanu.
I. Salutē: 1) cietokšņi, kūfos uzstā-

dītas speciālas salutbaterijas, un 2) 1. un
II. šķiras kafa kuģi.

1. piezīme. Zemūdens laivas ne-
salutē".

2. piezīme. Kuģi stāvot ostā pie
piestātnes nesaiutē.

2. Salutēšanu izdara:
1) pie satikšsnās uz jūfas — no saules

lēkta līdz saules rietam;

2) ostās, uz reidiem vai kad viens no
kuģiem ir noenkurots — no karoga
pacelšanas līdz nolaišanas laikam.

3. Salutēšanai lietojami tikai maza
kalibra lielgabali līdz 4". Salatēšana
notiek ar vienāda kalibra lielgabaliem.
Salutējošo lielgabalu skaits nevar būt
mazāks uz kuģiem par 2 un cietokšņos
par 4. Salutēšanai lieto dūmu pulveri.

4. Latvijas valsts amatpersonām vai
viņa flagām salutē:
valsts prezidentam ar 21 šāvienu
ministru prezidentam .... 19 ,
armijas virspavēlniekam un

apsardzības ministrim . . 17 »
karaspēka inspektoram,

admirālim, ģenerālim,
ārkārtējam sūtnim un
pilnvarotam ministrim . „ 15 '»

jūras kapteinim zem ko-
mandvimpeļa, rezidejo-
šam ministrim, Chargē
d'Affaires un ģenerāl-
konsulam 11 „

konsulam 7 „
5. Salūtu nodod pēc 4. p. minētiem

nosacījumiem :
1) valsts prezidentam, ministru prezi-

dentam, armijas virspavēlniekam,
apsardzības ministrim, karaspēka
instruktoram, admirāļiem, ģene-
rāļiem un jūras kapteinim zem
komandvimpeļa, kā Latvijas, tā ār-
zemju ūdeņos, un

2) ārkārtējiem sūtņiem un pilnvarotiem
rnin^triem. peri mmrnistri
Chargē d'Affaires, ģenerālkonsuliem
un konsuliem, tās ārvalsts ūdeiļos,
pie kuras viņi akreditēti.

Piezīme. 2. punktā uzskaitītām
personām salutē tikai pēc kuģa ap-
meklēšanas, kuģi atstājot, ja viņas
aizbrauc zem savas flagas. Ja šīs
personas apmeklē vairākus krģus
vienā dienā, tad viņām salutē tikai
no viena vecākā kuģa.

6. Uz salūtu atbild :
1) vienkāršiem kara kuģiem — ar 7

šāvieniem;
2) c etokšņiem ar tikpat lielu šāvienu

skaitu, kādu nodevis cietoksnis;
3) amatpersonām — pēc viņu amata

pakāpes, saskaņā ar 4. p. nosacī-
jumiem ;

4) tirdzniecības kuģiem — ar 3 šāvie-
niem mazāk, nekā saņemts, tomēr
nekad vaiāk, kā ar 5 šāvieniem.

7. Pir.ri;: saiulē vienkāršie kafa kuģi,
cietokšņi un jaunākas amatpersonas.

Piezīme. Pa; vienkāršu kafa kuģi
uzskatams tāds, kurš nenes amat-
personas fiagu vai kcmaudvimpeli.

8. Vienkārši ksfa kuģi rāvā starpā
un ar cietokšņiem Ņjļutiem neapmainās.

9. Iebraucot ārzemju ostā, par kurām
zināms, ka viņas uz salūtu atbild, vai
ostā, kur atrodas apmeklējamās valsts
kafa kuģi, jāuzceļ uz lidniasta (grotmasta>
šīs -valsts karogs u;i jānodod „saluts
nācijai" ar 21 šāvienu. Uz šo salūta
jāsaņem atbildes salūts ar tādu pat šāvienu
skaitu. '

10. Ārzemju valsts amatpersonām vai
viņu flagām salutē, uz:e|ot uz priekš-
masta attiecīgās valsts karogu:
valsts galvām ar21 šāviena
admirāļiem 17
viceadmirāļiem 15 .
kontradmirāļiem ,13 ,
jūfas kapteiņiem zem ko-

mandvimpeļa ,11
1. piezīme. Ja ārzemju flotē die-

nesta pakāpe ir augstāka par admirāli
(Admiial of the fleet) — Angļu flote,
tad šīs personas flagai salutē ar
19 šāvieniem,

2. piezīme. Ja flotē nav admirāļa
dienesta pakāpes (piem. franča flote),
tad lielmastā paceltai viceadmirāļa
flagai salutē, kā admirāļa flagai ar
17 šāvieniem.

Maksa par .ValdībasVēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par l mēnesi 75 rbļ. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnes90 rbļ. — kap.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija , 3 , 25 ,
Pie atkalpārdevējiem 3 » 75 ,

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām .... 180 rbļ. — kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslejīgu
rindiņu 8, — ,

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu 10 , — .

Latvijas valdības ^&_ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot JļļUMffi^S^L^ svētdienas un

svētku
dienas

Redakcija: ?^*^'''S^^x^^^k

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pilī N°2. Tel. Ne 9-89 *S§EFSĒ^mi^Rīgā, pilī JVs I. Tel. JVs 9-57
Runas stundas no 11—12 ll^^^6 *^» Atvērts no pulksten 9—3



11. Ja apmaiņa ar .salūtu nācijai" ir
notikuse (9._ p.) un reizā atrodas kafa
kuģi zem mūsu valsts amatpersonas, vai
ārzemju flotes amata personas flagas, tad
jāsalutē katrai valsts augstākai amata
personai, skatoties pēc viņas dienesta
pakāpes: vispirms mūsu, tad, ar viņas
atļauju, apmeklējamās valsts flotes un pēc
tam pārējo ārzemju flotu amatpersonām,
pēc 4. un 10. p. p. nosacījumiem.

Tādā pašā kārtā, izņemot .salūtu nā-
cijai" salutē, satiekoties uz jūfas, ostās,
kufas uz salūtu neatbild, un ostās, kufās
neatrodas apmeklējamo valstu kafa kuģi.

12. Cietokšņi ua kafa kuģi atbild uz
ārzemju kafa kuģu .salūtu nācijai", pa-
ceļot šo kuģu valsts karogu uz flag- vai
lielmasta ar 21 šāvieau. Pēc tam jāsa-
lutē, kā noteikts 4. un 11. p. p.

13. Katrai amatpersonai ir tiesība at-
teikties no viņai pienākošos salūta, ziņo-
jot par to kuģiem un cietokšņiem ar
attiecīgu signālu.

Rīgā, 1922. g. 23. augustā.
Ministru prezidents

Z.Meierovics.
Apsardzības ministra vietas izpildītājs,

pulkvedis L a i m i ņ š.

Noteikumi
par bijušāRisas politechniskā Institūta

pārņemšanu valsts īpašumā.
(Izdots 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

1. Ar valdības 1919. g. 3. augusta
rīkojumu par bijušā Rīgas politechniskā
institūta pārņemšanu valsts rīcībā Rīgas
politechniskais institūts atzīstams par
slēgtu un visas viņa tiesības un pienā-
kumi par pārgājušiem uz Latvijas uni-
virsitati. Līdz ar to Rīgas politeckniskā
institūta pārvaldes padome(Vervaltungsrat)
izbeidz savu darbību.

2. Nekustamie īpašumi, kufi zemes
grāmatās apstiprināti uz bijušā Rīgas
politechniskā institūta resp. viņa pār-
valdes padomes vārdu, pārvedami uz
Latvijas universitātes vārdu.

3. Bijušā Rīga» politechniskā insti-
tūta speciālie kapitāli pāriet Latvijas
universitātes rīcībā, kufa pārvalda tos
pēc dāvinātāju nosacījumiem un dibinā-
šanas aktiem, ciktāļu tie nerunā pretī
tagadējai valsts iekārtai.

4. Bijušā Rīgas politechniskā institūta
un viņa pārvaldes padomes akti un doku-
menti nododami Latvijas universitātes
rīcībā.

5. Ar 1919. g. 3. augusta rīkojumu
nodibinātā pārņemšanas komisija izbeidz
savu darbību un nodod visus materiālus
un mantu, ja tāda būtu, Latvijas univer-
sitātes pārvaldei.

Rīgā, 1922. g. 17. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Izglītības ministris A. Dauge.

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 37.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zimognodokli 74. panta
kartībā Liepājas linoleuma fabrikai atļauts
nz viņas lūgumu nomaksāt zimognodokli
vienreiz nedēļā par visiem izdodamiem
dokumentem skaidrā naudā valsts bankā,
pie kam ievērojami sekosi noteikumi:

Finansu ministrijas noteikumi
par zīmognodokļa nomaksu

skaidrā naudā.
Apstiprinu.

1922. gada 17. augustā.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.

1. Liepājas linoleuma fabrika ved
sevišķu grāmatu par zimognodokli no
visiem izdodamiem dokumentiem, kuri
ierakstāmi šai grāmatā kronoloģiskā
kārtībā.

2. Par visiem izejošiem dokumentiem
vedama kopiju grāmata, kufā atzīmējams
attiecīgais datums, zīmognodoklis un no-
dokļu grāmatas lappuse un J*.

3. Izdodamie dokumenti apzīmējami
ar sevišķu štempelj: zīmognodoklis ar
finansu ministrijas atļauju Ns 37 no-
maksāts valsts krāj- un kredītbankā pret
kvīti.

4. Zīmognodoklis aprēķināms atsevišķi
par katru dokumentu.

5. Zīmognodoklis pēc nodokļa grā-
matas iemaksājams 7 dienu laikā par
notecējušu nedēļu valsts krāj- un kredīt-
bankā skaidrā naudā pret kvīti, kufa
uzglabājama pie fabrikas aktīm. Par
nodokļa samaksu jāatzīmē nodokļu grā-
matā kvitēs datums, N> un suma.

6. Nodokļa aprēķina grāmata, kā ari
attiecīgie dokumenti un citas fabrikas

grāmatas uzradāmas pie revizijas rīkojuma

par zimognodokli 82. un 83. pantu kartība.
7. Par katru pagājušu mēnesi lino-

leuma fabrika piesūta tiešo nodokļu de-
partamentam pārskatus par ievāktam
zīmognodokļa sumām, apradot, kad, cik
daudz un pret kādu kvīti ir iemaksāts
valsts krāj- un kredītbankā.

Šis rīkojums stājās spēkā ar 1922. g.
1. septembri.

Par direktoru P. Mednis.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Valdības Iestāžu paziņojumi.
Paziņojums

Uz Herdera sabiedrības lūgumu vese-
lības departaments paziņo ārstu un ve-
cāko kursu studentu-mediķu ievērībai, ka
minētā sabiedrība laikmetā no š. g. 29.
augusta līdz 2. septembrim lielās ģildes
apakšzālē, ieeja no Ģildes ielas, sarīkos
divus priekšlasījumu ciklus par medici-
niskiem jautājumiem. Priekšlasījumus
noturēs sekosi profesori apakšā pievesto
jautājumu nozarē :

I. cikls — profesorsDr. R. Veldens
no Berlines:

a) Praktiski jautājumi iz konstitūcijas
patoloģijas nozares;

b) hemoterapijas tagadējais stāvoklis ;
c) mācība par iekšējo sekrēciju ;
d) ieguvumi asiņu riņķošanas orgānu

slimību laukā;
e) ieguvumi plaušu slimību laukā;
f) ieguvumi infekcijas slimību laukā;
g) ieguvumi kuņģu un zarnu slimību

laukā.

II. cikls — profesors Dr. E. Ma-

zings no Terbatas:
a) Par kapilaro asins trauku funkciju

un patoloģiju ;
b) par plaušu abscesu un plaušu

gangrenu;
c) par dzeltenās kaites (icterus) klīniku;
d) par aknu cirhozi un aknu atropiju;
e) par endocarditis;
f) nefritis, paratogiju un terapiju.
Priekšlasījumi augšā minētā laikmetā

notiks ikdienas no pulksten 6 līdz pulk-
sten 10 vakarā.

Maksa par ikkatru priekšlasījuma ciklu
atsevišķi trīs simti (300) rbļ,, bet par
abiem — pieci simti (500) rbļ.

Ieeju kartes dabūjamas turpat katru
darbdienu līdz š. g. 26. augustam no
pulksten 5 līdz 7 vakarā, bet priekš-
lasījumu dienas ieejas kartes netiks pār-
dotas. Veselības departaments.

Iecelšanas.

Rezolūcija N> 3613.
1922. g. 23. augustā.

Pielaižu inženieru-technologu Alfrēdu Abiku
par Rigas apriņķa vidusskolas priekšnieka vietas
izpildītāju PJaviņas uz 1922./23. mācības gadu,
skaitot no š. g. 18. augusta.

Izglītības ministra biedrs V. Seil.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

*
Rīkojums )* 307.

Iecelts darba ministrijas vecākais grāmatvedis
Eduards Reinbergs par virsgrāmatvedi ar algu
pec Vil. amata kategorijas, skaitot no. 1922 e
1. aprija. 6

Rīgā, 1922. g. 25. maijā.
Kanclejas pārvaldnieks M. Krisons.

*
Rīkojums J* 310.

Darba ministrijas pensiju un sociālās apgādības
nodaļas darbvedi Jāni Vītoliņu, skaitīt par
atlaistu no dienesta pienākumu izpildīšanas , saskaņāar civildienesta likuma 36. p., skaitot ao 1922 s1. jūnija. ' *»'

Rigā, 1922. g. 27. jūnijā.
Departamenta vicedirektors O. Silis

Rīkojums J* 331.
Pieņemts Ernests Reinields par darba inspek-tora V1etas izpildītāju IV. darba inspekcijas ia]onāValmiera, ar algu pec VII. amata kategorijas, skaitotno 192z. g. 1. jūlija.
Rigā, 1922. g. 20. jūlijā.

Darba ministrs R. Dukurs.
*

Rīkojums }* 332.
PieņemtsZiegMds Stakle par darba inspektoravietas pagaidu izpildītāju, ar algu pēe VII amatakategorijas, skaitot no 1922. g. %. jūlija
Rīgā, 1922. g. 20. jūlijā.

Darba ministrs R. Dukurs.
*

Rīkojums J* 333.
Iecelts darba ministrijas tarifu un darba nodaļasI. šķiras statistiķis Jams Baltais par vecākostatistiķi tajā pat nodaļa, ar algu pēc IX amatakategoiijas, skaitot no 1922. g. i. janya-
Rīgā, 1922. g. 22. juiijā .

Departamenta vicedirektors H. P u ? g a.

pielikumi ^s

, ,i «ar rtreu ratu, rasavu, aizjūgu, automobiļu un citu tra„^,nStrUk
MzekTu mobi, zaciju un rekvizīciju karaspēka vajadzībās

(SkX .Vaid. Vēsta." L g. MM» 180 un 181.)

.Pielik ums Nr «
ZIŅAS

P'-33

^
par zirgu, ratu, ragavu un aizjūgu un citu transporta līdzekļu stāvokli UQ

^
tirgus cenām -^ * — - -apskates punktž

^6 Sastādītas ,..:. , _ H
'"""? -'922 j

A. Zirgu stāvoklis.

1 Vai zirgi uzturēti labi, vidēji vai

slikti? _
2 Kāda auguma zirgi vairāk sastopami,

liela, vidēja, maza un kādi ir iz-
turības ziņa?

3. Kādu sugu zirgi sastopami uz lau-
kiem un pilsētas u. t. t.?

4 Vai novērojams vispārīgi zirgu tru «

kūms vai pārpilnība uz vietām?

B. Vietējas tirgus cenas zirgiem:
kavalerijas kategorijas no līdz rbj
smagas artilērijas ,
vieglās „ * »•••••• »
I. šķiras vezumnieku „ » » ,

II. , » " »

C. Ratu un ragavu stāvoklis:
1. Kādu tipu darba rati vairāk sastopami,

raspuskas, kurvju, redeļu vai citādi
rati?

2. Kādas būves ir rati, dzelzsasu, kokasu,
ar un bez atsperēm u. t. t.

3. Kāda garuma un platuma ir rati un
kāda svara pārvešanai piemēroti at-
sevišķi, dzelzsasu, kokasu, divjūga
un vienjūga rati ?

4. Attiecībā uz ragavām jāatzīmē, kādu
ragavu vairāk, apkaltu vai neapkaltu,
divjūga vai vienjūga un kāda svara
pārvešanai piemērotas atsevišķu ka-
tegoriju ragavas.

D. Vietējās tirgus cenas ratiem un ragavām:
Divjūga ratiem uz dzelzsasīm — rbļ,
Vienjūga „ „ , — »
Divjūga , , kokasīm —
Vienļuga , , „ —
Divjūga apkaltām ragavām — ,
Vienjūga , , . . : — ,

E. Vietējās tirgus cenas aizjūgiem:
Loka aizjūga komplektam, ādas — rbļ.

» % » auduma vai striķa . . —
» » n jauktam —

Vienjūga šoru aizjūga komplektam, ādas ....—
_» » » jauktam ... —

Divjūga aizjūga komplektam (šoru vai saku), ādas —
» » » » „ »jauktam — ........ «

F. Vietējās tirgus cenas zirgiem un ratiem Iīdzdodaraid
piederumiem,

zirgu apkalšanai, ieskaitot pakavas . .... rbļ.
auzu tarbai j^j

klgr. auzām *
, rD i

klgr. sienam
spaiņiem

uzgriežņu atslēgai "
smēru trauciņam . . ' "

u. t. t. "
G. Pārēji e novērojumi:

kara apriņķa priekšnieks vai . •••'. '
........ apskates rajona komitejas pr iekšsēdei

(paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Pielikums Nr
? M

SARAKSTS
PiC ^ ^wnl

personām, kas nav nogādājušas uz apskates kpmisijt J
Sastādīts __ ^^^ ZirgUS

' ratM un aizJ°gus -_ 192 g_ ^ u .——-^

„ 1 ____Ņenogadāto priekšmetu «ķļi ^*»» f
1 - Zirgi Rati £ j z ļ ūgi ^ļ

J f| Uzvārds, vārds un _ m gjgDivjūga V^enjū^ļ
g ,8S dzīves vieta 7 " 4lj f IRSu" ŠoTu Loka J^\

** z * -11111 T- ' s - 8*-Mi
' « ?S kS' 2 3' 2,3 ^ s^"— 3 s 5 3 p < "< " < ?" 1*'

Riģistracijas iestādes priekšnieks (paraksts-

Tlw, , Darbvedis (paraka) ,meS StarPCita j-^-negānās iemesli



Pielikums Nr. 15

SARAKSTS pie 20" p
£fornML

personām, kas nav nogādājušas uz — apskates komisiju
apskatei automobiļus, motocikletus, velosipēdus, tvaikoņus, būru kuģus un

liellaivas.
Sastādīts -..-.- _ 192 g. ,. - __„ .;_._.

?*" |ļģ I« l^ . Nenogadato priekšmetu skaits ^{ « __
*

J «5 ' īpašnieka uzvārds, . , ~ „,
ScZ r Auto- Moto-

^
_ Būru Liel- g

«. 2S vārds un dzīves vieta mdbi* '<»?*_% S. f «"& laivas

* 5 ^E <: = CQ3 > (-* <-5o3o<oiSo
__fc t ?* ?* E E S E

Reģistrācijas iestādes priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (paraksts)*

*) Piezīmēs .starp ritu jāuzrāda nenogādāšanas iemesli.

(Turpmāk vēL)

Paziņojums.

Iekšlietu ministrijas karaģūstekņu un
bēgļu nodaļa nosūtīs 1922.g. 18. septembrī
31. izceļotāju ešelonu uz padomju
Krieviju.

Uz šo ešelonu izceļotajiem jāpierakstās
vēlākais līdz 1922. g. 15. septembrim
iekšlietu ministrijas karaģūstekņu un
bēgļu nodaļā, Rīgā, Aleksandra ielā Ni 37
(ieeja no Stabu ielas caur sētu).

Pie pierakstīšanās jāuzrāda visi perso-
nības dokumenti, kā arī atļauja izbraukt
uz padomju Krieviju, kura izdota no
padomju Krievijas konsulāta.

Grāmatas, dokumenti un fotogrāfijas,
kurus izceļotāji grib izvest uz padomju
Krieviju, iesniedzami caurskatīšanai iekš-
lietu ministrijā, istabā N: 1, vēlākais ne-
dēļu pirms ešelona atiešanas.

Izceļotājiem jāieronas stacijā ešelona
atiešanas dienā, pulksten 7 vakarā.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs J. Eizenbergs.

Darbvedis J. Bērzi ņ.

Jaunas valstis

Polija.
Sarunas ar Dienvidslāviju.

Dienvidslāvu delegācija brauc rit no
iBelgrades uz Varšavu, lai vestu tirdznie-
ciskas sarunas ar Poliju. Delegācijas
priekšgalā atronas ministrs Jankovičs.

(Poļu preses birojs).

Tiesu Iestādes sargā vēlēšanas brīvību.
Tieslietu ministrs, profesors Makovskis,

nosūtīja visiem prokuroriem cirkulāru,
kurš raksta viņiem priekšā, nodrošināt
.pilnīgu pirmsvēlēšanas aģitācijas brīvību
un nekavējoties nodot tiesai visus vainīgos
pie noziegumiem, kuri ir vērsti pret vēlē-
šanas brīvību. (Poļu preses birojs).

Amerikas tirgotāji uz austruma gada-
tirgus.

No Amerikas aizbrauca uz Poliju liela
ekskursija no amerikāņu tirgotājiem, lai
iepazītos ar visiem rūpniecības centriem
Polijā, kā ari lai apmeklētu austruma
.gadatirgu. (Poļu preses birojs).

Rīga.
Bulduru tilta atklāšana

notika vakar, pēc pulksten 1 pusdienā.
Ministru prezidents Z. Meierovics, sa-
tiksmes ministrs J. Pauļuks, iekšlietu
sninistrs A. Kviesis, finansu ministrs R.
Kalnings, zemkopības ministrs kKal-
niņš, valsts kontrolieris Ozoliņš, ārlietu
ministra biedrs Samajs, iekšlietu ministra
biedrs Kēmans, apsardzības ministra
biedrs pulkvedis Laimiņs, dzelzsceļu
galvenais direktors Bļodnieks un vairāk
citi valdības ierēdņi, kā ari preses dar-
binieki, ar īpašu vilcienu aizbrauca līdz
Lielupei, kur drīzi ieradās automobilī
arī Satversmes Sapulces .prezidents J.
čakste. Techniskās komisijas priekšsē-
dētāj s inženieris šmidts ziņoja, ka tilta
pārbaudīšana devuse vislabākos rezul-
tātus, satiksmes ministrs aizrādīja, ka ši
«elā tilta būves darbi izdarīti >visai labi.

pēckam Satversmes Sapulces prezidents
atgādināja, ka ātra nn ērta satiksme radi-
juse visu jauno kultūras pasauli un ka šim
tiltam būs jāveic ne tikai satiksmes
uzturēšana starp galvas pilsētu un jūr-
malu, bet ka tam piekritīs ari svarīga
valstiska nozīme. Pēc tam, kad orķestrs
bija nospēlējis valsts lūgšanu, prezidents
pārgrieza lentu, — tilts bija atklāts, un
svētku viesi pa to pārgāja pirms kājām,
tad pārbrauca ar vilcienu. Bulduru sta-
cijā viesiem bija klāts galds, kur tilta
cēlējiem atskanēja no vairāk pusēm
atzinības un pateicibas vārdi.

Ap pulksten 4 pār jauno tiltu sāka
jau ripot pirmie publiskie vilcieni.

Ministru prezidenta priekšlasījums.
Valodu izplatīšanas biedrība „Sociēte

Polvglotte* vakar sarīkoja bijušā „Uļeja"
zālē publisku priekšlasījumu. Ministru
prezidents un ārlietu ministrs Z. Meie-
rovics runāja par „Iatvju un cit-
tautu tuvināšanās nozīmi".

Savu runu ministru prezidents ievadīja
ar aizrādījumu, ka viņš nupat atgriezies
no Bulduru tilta iesvētīšanas, kur dzirdējis
daudz skaistu vārdu par tilta nozīmi;
zem dzirdēto runu iespaida arī viņš
runāšot par tiltiem. Tiltiem vienmēr
piešķirts liels svars. Vidus laikos, kad
pāvesta rokās bija sakopota augstākā
laicīgā un garīgā vara, tas saucās „Pontifex
Maximus", t. i. lielais tiltu taisītājs, Jo
viņš cēla tiltus nevien starp dažādam
valstīm, bet ari starp šo pasauli un viņu
sauli. Tagad katra valsts cenšas radīt
tiltus, kas lai to savienotu ar citām zemēm,
neviena negrib būt izolēta no citam.
Ari Latvijai jāmeklē sakari ar citām
valstīm.

Latvijas lielākais kaimiņš ir_ Krie-

vija. Krievija patlaban ir izolēta valsts,
jo ta noārdījuse visus tiltus, kas to
agrāk vienoja ar citām zemēm, un vel
nav paguvuse uzcelt jaunus tiltus, ne-
skatoties uz visiem mēģinājumiem. Jā-
domā, ka, agri vai vēlu, Krievija šo
izolācijas politiku atmetīs. Latvijai uz
to jāgatavojas, jo līdz ko krievu ritenis
griezīsies vispasaules mašinai līdzi, Lat-
vija būs tilts starp Krieviju un Rietum-
eiropu. Krievija stāsies sakaros ar rie-
tumiem caur Latvijas ostām. Latvijai
jāsagatavojas uz tilta lorau_ starp austru-
miem un rietumiem un jāapsver, kādi
būs viņas sakari ar Krieviju. Šie sakari
nevar būt ne kultureli, ne politiski
Kulturelā ziņā Latvija nekad nav bijuse

vienota ar lielo krievu tautu, mušu
kultūras līmenis ir daudz augstāks neka
tas ir visā visumā Krievija. Politiska
ziņā gan esam bijuši vienoti ar Krieviju,
bet šī vienība vairs neatjaunosies. Nā-
kotnē mums ar Krieviju var būt_ tikai
saimnieciskas saites. Saimnieciska ziņa
Latvijai ar Krieviju var but tadas_ pat
attiecības, kādas ir Holandei ar Vāciju.
Krievija būs bagātā aizmuguras zeme,
kuras bagātības pa Latvijas vārtiem plū-
dīs uz rietumiem. Latvija bus starpniece
starp Krieviju un rietumiem ari vel tā-
pēc, ka latvieši ļoti labi pazīst krievus
un Krieviju. Par šādiem labākiem spe-
ciālistiem mums jāpaliek ari vēl turp-
māk.

Otrs kaimiņš, Vācija, stāv kulturelā
ziņā daudz augstāk par krieviem, vā-
cieši ir aū enerģiskāki neka krievi. Viņi
nāk pie mums nevis ka politiskas pro-

pagandas piekopēji, bet tie iespiežas vi-
sur iekšā kā organizatoru Starp latvie-
šiem vēl ir dažs labs, kas ar mīļu prātu
pieņemtu vācu piedāvājumu, palīdzēt
nostāties mums uz savām kājām. Bet
nav jāaizmirst, ka politikā nevalda ide
ala draudzība; valstu dzīvē savstarpējās
attiecības nosaka reālas, matemātiski
aprēķināmas intereses. Kāds mums nāk
labums, ja Vācija mums palīdz un mūs
ievelk savā .orientācijā", kā to tagad
mēdz teikt? lOOOgadu atpakaļ prūši
bija mušu ciltsbrāļi, bet tagad tie ir
niknāki vācieši nekā vācieši paši. Vā-
ciešiemJr liela spēja asimilēt citas tautas.
Kurzemē, kas Vācijai vistuvāk, ir vis-
vairāk skalu vāciešu. Ari Rīgā ir daudz
pārvācotu latviešu. Vispārīgi vācu
iespaids pie mums ir liels: mēs braucam
uz Vāciju iepirkties, mts ceļojam uz
turieni smelties kulturelas vērtības.
Tomēr šaī ziņā ieteicama zināma atturība,
pat vēsums. Vācijā tagad nav neviena
liela gara, neviena tāli redzama cilvēka.
Dženovas konferencē Vācijas loma bija
pavisam neievērojama. Arī saimnieciskā
ziņā mēs no Vācijas nevarēsim daudz
mantot, vismaz tuvākā nākotnē ne, jo Ver-
saļas miera līgums Vāciju nodod saim-
nieciskā verdzībā. Tomēr tilts uz Vāciju,
vācu valoda, Latvijai nav jānoārda bet
jāglabā.

Daudz vairāk nekā no Vācijas Latvija
var iegūt no Anglijas un Ameri-
kas. Angļu-sakšu tautas patlaban pār-
valda visu pasauli. Mēs tās varam ņemt
par paraugu praktiskās dzīves jautājumos,
politikā. Pasaules politikas pavedieni
satek angļu un amerikāņu rokās. Anglis
ir iemiesota vienaldzība un aukstasinība.
Nekas to neuztrauc: tas neskumst par
zaudējumiem un nesajūsminās par uz-
varām. Mierīgā garā, auksti aprēķinā-
dams anglis darbojas līdz pasaules po-
litikā un cilvēces labklājības vārdā pār-
vaiē savus pretiniekus. Anglim nepa-
tika, ka krievu „barins" par daudz plaši
sāk dzīvot un sāk jau raidīt skatus uz
Persiju un Norvēģiju, tāpēc ,bariņam"
bija jāzaudē 5 no savām 14 istabām;
bet atlikušajās 9 istabās tas vēl var ļoti
ērti dzīvot, jo, pasaules politikas labā,
Anglija nepielaidīs, ka Krieviju par
daudz sagraiza. Tikpat lielu lomu po
litikā spēlē ari Amerika, kas pasaules
karā izrādījās par visgudrāko. ļ*Jo abām
valstīm varam daudz ko mācīties, ar
abām mums vēlamas labas attiecības.
Tāpēc jārūpējas par tilta celšanu uz
Angliju un Ameriku; šis tilts ir angļu
valoda.

No Francijas mēs politiskā ziņā
varēsim mazāk mācīties nekā no Anglijas
ua Amerikas, Poankarē neiecietība tāli
nevedīs. Arī lielas veikala darīšanas
mums ar Franciju neattīstīsies. Toties jo
vairāk mēs varam smelt no franču kul-
tūras un civilizācijas avota. Franči
ir gadu simteņiem krājuši kulturelas
vērtības. Franča zinātne stāv ļotia ugsti,
franču māksla ir tik spoža, ka piemēram
vācu māksla izliekas par tās bālu at-
spīdumu. Latviešu mākslinieki, zināt-
nieki, skolotāji u. t. t. traucas uz Parizi,
lai iegūtu jaunus ierosinājumus un pa-
dziļinātu vecos ieguvumus.

Otra latiņu zeme Itālija mums līdz
šim bija maz pazīstama sava ģeogrāfiskā
tāluma dēļ. Si zeme ar saviem 41 mil-
jonu iedzīvotājiem sāk spēlēt svarīgu
lomu pasaules dzīvē ar savu tekstil-
rūpniecību un saviem inženieriem. Ar
Itāliju mums nodibinās saimnieciski
sakari, bet mums tai jāpiegriež liela
vērība arī kā kultūras avotam. Itālijas
ķēniņš stāstījis mūsu ministru prezi-
dentam par kādu savu senci, kas
kopā ar Kurzemes hercogu Jēkabu
cīnījies pret teitcņiem. Šīs ziņas Itālijas
ķēniņš bija smēlis no vatikana biblio-
tēkas. Vatikāna archivi, tāpat kā Up-
salas bibliotēka, var mums dot vērtīgus
ieguvumus Latvijas vēstures laukā.
Turpmāk mums šai dokumentu pētīšanai
jāpiegriež nopietna vērība. Te atkal
nepieciešama latiņu valodas prašana.

Valodas ir pirmais tilts starp Latviju
un citām valstīm. Kad šis tilts uzcelts,
tad tikai varam radīt citus. Latviešiem
jāzin vairāk valodas, bez valodām ne
tiksim nekur. Priekš kaj-a latvieši bez
savas mātes valodas prata arī krievu un
vācu valodas. Tagad, kad esam paši
savā valstī, mums ir daudz vairāk pie-
nākumu ; kas attiecas uz valodām, tad
tagad bez jau minētām jāmācās ari angļu
un franču valodas. Pa kara laiku esam
tapuši pavirši. Mums atkal jāmācas
rakties dziļumos, smelties kristsldzidrumu.
Daudz esam sasnieguši, mēs esam atzīti

par patstāvīgu valsti, mēs piederam pie
tām 3 valstīm, kas varējuši saskaņot
savu budžetu; tomēr lielākais darbs
mums vēl priekšā. Mums jāiegūst saim-
nieciska patstāvība un jārūpējas par
kulturelas dzīves lī cena pacelšanu. Pa-
šiem savās mājās mums jātop latviskā-
kiem, ar citām valstīm mums jārada
saimnieciski un kultureli sakari. Bet
svešas kulturvērtības piesavinoties mums
tās jāpārveido un jāpiemēro mūsu lat-
viskai dabai.

Beigās ministru prezidents pateicas
biedrībai par viņas kulturelas tuvinā-
šanas darbu un novēl tai labas sekmes
ari turpmāk. M.

Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējuse no 1922. g. 16. līdz
23. augustam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pec ārstu paziņojumiem:

ESĪ
Slimibaa nosaukums "Jt3

^
s

Tvphus abdom Vēdera tīfs ... 3
Tvphus eianth .... Izsituma tīfs . . —
Febris recurrena . . . Atgulās drudzis . —
Febris interni Purva drudzis . . —
Variola et variolois . . Bakas —
Morbilli Masalas .... —
Scarlatina Šarlaks 10
Tussis convulsiva . . Garais klepos . . —
Diphtheritis Diiterits .... 3
InfluenzacumPneumonia Influence .... —
Cholera asiatica . . . Āzijas kolfera . . —
Dysenteria Asins sērga . . 8
Parotitls epidemica . . Ģīmja aatukums

(Mums) ... —
Vulvo-Vaginitia gonorrhoica —
Ervsipelas Roze —
Lyssa —

Tirdzniecību un rūpniecība

Kursi.
Rīgas birža, 1922. gadā 25. augustā.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dolārs 253.50 — 259.50
Angļu mārciņa 1142—1162
Francijas franks 19.75 — 20.25
Itālijas lira 10.50—11.00
Beļģijas franks 18.75—19.25
Šveices franks 48.50 — 49.50
Zviedrijas krona 68.25 — 69.25
Norvēģijas krona 43.50 — 44.50
Dānijas krona 55.00 — 56.00
Čechoslovaku krona .... 8.70 — 8.80
Holandes guldenis .... 100.00 — 101.50
Vācijas marka 0.12 — 0.15
Somijas marka 5.46 — 5.56
Igaunijas marka 0.70 —0.73
Polijas marka 0.00 —0.03/»
Padomes rbļ —
10 Krievu zelta rbļ 1250.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta —

Krevijas sudrabs { ģ, ; ; gjjļj ļ par 1rbL

5°/o neatkar, aizņem. . . . 100—105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

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

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

biedr. ķilu zīmes —5000

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs R. B a 11 g a i I i a.

Zvēr. biržas mākleris P. Rupners.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
23. augusti.

Marie Mevenburg, vācu tvaikonis, 287 reģ. ton.
brutto, no Liepājas ar gabalu precēm.

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, no
Pitragas ar malku.

Baltija, latviešu motorkuģir, 79 reģ. ton. brutto,
no Lilastas ar malku.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
23. augustā.

Daugava, latviešu tvaikonis, 1429 reģ. ton. brutto, ui
Ventspili un Dublinu ar kokiem.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607 reģ. ton. brutto.
uz Antverpeni ar kokiem.

Arniston, angļu tvaikonis, 2050 reģ. ton. brutto,
uz Orangemonthu ar kokiem.

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

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, uz
Pernigeli tukšā.

Paul, latviešu burenieks, 206 reģ. ton. brutto, uz
Pitragu tukša.

Alberts, latviešu burenieka, 54 reģ. ton. brutto, ua
Dunti tukšā.

Literatūra.

Svari. Satirisks mākslas žurnāls
Nš 36 — 1922. g.

Redaktora vietā: J. Janovskis-Jansevskis.
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Tiesu sludinājumi
Sīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
atskaņā ar civ. proc Wt 1955, p. ar
ši paziņo, ka 5. septembri 1922. 2- Mī-
nētas nodaļas atklāta tiešus sēde tika
nolasīts 3. janvārī 1919. g., Padomju
Krievija mirušā Bernharda Arnolda d.
Šmēmaņa testaments.

Rīgā, 21. augustā 1922. g.
Pritkisēd v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait 3. civilnodaļa,
aaakaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 5 septembri 1922. smi-
nētā* nodaļas atklāta tiesas sēde tiks
attaisīts un nolasīts 8. augustā 1922. g.,
Druvienas pagastā mirušā .Muranu
J* 68" mājas īpašnieka Jāņa Mača d.
Gruntera testaments.

Rīgā, 21. augustā 1922. g.
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas 1. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civil ties. lik. 2011.,
2014. un 2019. p. p. paziņo, ka pēc
2. jūnija 1921. g. mirušās Luīzes
VSver, dzim. Pēterson, ir atklāts
mantojums un uzaicina visus, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, fideikomisartjiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja _ minētās personas savas tiesības
augša uzraditā termiņā nepieteiks, tās
tika atzītas, kā šīs tiesības zaudējušas.

R'gā. 21, augustā 1922. g.
Miertiesnesis F r. N e i m a n i s.

Elgas apgabaltiesas l lec. tiesu Bristais
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 30. augustā 1922. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Stabu ielā >& 8,
dz. 3, tiks pārdota Voldemāra
Gessnera kustamā manta, sastāvoša no
mebtlēm un gramofona, novērtēta par
11,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

f?;gasapgt 4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 8. septembri 1922. s, pulk-
sten 10 litā, Rīgā, m Nometņu ielā A6 9,
bode, uz otriem torgiem, tiks pārdota
Eduarda un Jāņa Riekstiņu kustama
manta, sastāvoša no bodes ietaises un
dažādām kolonial-precēm un novērtēta
par 38,257 rbļ. 40 k. Izzināt sarakstu, no-
vērtējumu, kā arī apskatīt pārdodamo
mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rīgasapgt. 4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 9. septembri 1922. %., pulk-
sten 10 dienā, Rīgā, Slokas iela X» 49,
tiks izpārdots uz otriem torgiem
K£r|a Martlnsona kustams īpašums,
sastāvošs no skiūvatslēgām, lāpstām,
katliem, logu rāmiem, vecas dzelzs un
cit, novērtēts par 5230 rbļ. _

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 21. augustā 1922. g.
Tiesas pristavs O Jankovskis.

Rīgas apgt.4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 11. septembri 1922 g.. pulk-
sten 10 diena, Rīga, Ventspils iela Ns 50,
tiks pārdota Nauma Gincburga
kustama manta, sastāvoša no drēbju
skapja, mucām, pudelēm, bleķa kasti-
ņām un c, un novērtēta par 11300 rbļ.

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

Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rīgas apgalalt. 5. iet. tiesu Pristais
paziņo, ka 30. augusti 3. a- pulksten
9 rītā, Rīgā, Aleksandra ielā .N« 81,
dz. 16, tiks izpārdota AugusU KUalda
kustama manta, sastāvoša no dažādām
mībaiēm, novērtēts par 7.000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatit pārdodamo mautu, vaiēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs E. S m e i 1s.

ligas apgabaltiesas 5. Iec. tiesa pristais
paziņo, ka 29. augusta š. g.. pulksten
9 rītā, Rigā, Matīsa iela Ns 47, tiks
pārdota u! otr em torgiem V.Ziediņa
un R. Salka kustama manta, sastāvoša
no kolomalveikala precēm, novērtēta
par 46 000 rbļ., pulksten 12 dienā,
Marijas Ielā N? 4a. no viena re-'olvera,
novērtēta par 3 00O rbļ. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs E. S m e i 1s.

ligas apgabait. 5. Iet. tiesa pristais

riņo, ka 30. augusta i. g, pulksten
rītā, Rīga, Matisa iela N* 35, tiks

fzp ārdot a Jāņa Lagidlņa kustama
manta, sastāvoša no dzelzs apstrādā-
šanas mašinām un rīkiem, un novērtēta
pat 26,000 rbļ.

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

Tiesu pristavs E. S m e i 1«.
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Pamatojoties ur. vērtsoakacijas pag. noteikura 23 S- "ora,
un 17. janvārī 1921. g „^'<Vēstneša. 2. janvāri š \ \ '^ibļ
vietoti pasludinājumi ,'r X^xl *minēto, par nolaupītām «hm 'N6
Baltijas kuģniecībai ..Vdrg,Kturētāji tika uzaicināti se<laika pieteikties nr savām nr ??"
liecība uz izsludinātām akcn/m a '

'
kā, ja pieteikšana nenotiks mi "^atzīs par ne derī gām '„„ fjizdos vienīgi derīgus jaunu, a,^Ta ka sludinājumatermin,Trunām pagājis, apakšā min ,iJ5? fc
kuponulislēm caur šo tiekatnedeiīgām iin tika izdotas lūS»'
gaidu certifikati: e,,t

Akcijas ā 250 rbl
M >6 21- 12o 100b162- 169 8

170, 1751 ?
173. 177 i 4 ,
50 i—220 20
248-2S7 20 '
301-800 500 "

. 821-840 20 '
861-960 100 "

. 1061-1115 55 '
, 1121—U35 15 "
. 1186—1190 5 '
. 1258-1297 40 "
, 1371—1871 501 '
, 2097—2110 14
. 2141—2160 20 "
. 2138 i '
. 2407—2430 24 "
. 2545-2548 4
. 2558—2561 4 *
. 2611—2746 136 '
, 2751—2770 20
, 2811—2970 160
. 3071—3090 20 !
, 3136 1 '
. 3191-3210 20 !
, -3251—3280 30
. 3421—3501 81 ,
, 3505 1 ,
, 3512 1
, 3522—3571 50 ,
, 3622-3800 179 .
, 3871—3890 20 .
. 3981—3a 90 10 ,
, 4168—4167 20 ,
, 4208—4300 93 ,
. 4641—4960 320 „
. 5012—5021 10 „
, 5038—5040 3 ,
. 5081—5160 80 ,
, 5201—5280 80 ,
. 5321—5520 200 ,
, 5601—5630 30 »
. 5661—5680 20 ,
. 5762—5770 9 ,
. 5772—5821 50 .
, 5841—5960 120 ,
. 6052—6053 2 ,
, 6056—6060 5 .
. 6062—6063 2 ,
, 6065,6116,6160 3 ,
, 669—6071 3 ,
, 6157—6158 2 .
, 6181—6230 50 ,
. 6232—6300 69 ,
, 6311—6351 41 . |
. 6572—6670 99 ,
, 6567, 6785 2 .
, 6696—6768 73 ,

. 6779—6780 2 .
, 6791—6796 6 .
, 6810—6815 6 ,
. 6817—6827 U ,

. 6831—6833 3 . <

. 6844—6869 26 .
, 6889—6898 10 .

Va!% j

lekslto lioisti.ailiiisMiiais
Hiēnu.

Elza un Milda Š 5 bērt

likvidē savu
utrupes-komisījas kantora ,Laton'
darbību Rīgā, Aleksandra ielā 23.

Tāpēc iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments uzaicina ieintresētās
personas, kurām būtu kādas pretenzijas
pret minēto ūtrupes - komisijas kantori,
tādas pieteikt viena mēneša laikā,
skaitot no šī sludinājuma publicēšanas
diena; .Valdībes Vēstnesī", piezīmējot,
ka vēlāku pieteiktas prasības netiks pie-
ņemtas un iemaksāto drošības naudu
50,000 tbļ. izmaksās atpakaļ. >fe 1577

Rīgā, 22. augustā 1922. g.
Admin. depart. direktors J. Ieva.
kkšejās apsardzības pārvaldes

nripkšnipks .1 fi fl r n 7 i n 5
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izsluiin, o t r'r e i z 25. augustā 1922. g. pulksten 12 diena,

Vecgulbenes stsc. eka N» 3

KONKURENCI,
kurā izdos

mazaKpraslfajiem csenizicllns tfnrnus
4 celu iecilā robežās uz līnijām:. Vecgulbene -

Jaunlatgale, Vecgulbene r Pfaviņas un Vec
gulbene - Ope.

Reflektantiem. ku f . vēlētos šos darbus uzņemties
ļgļ^JjļS

1922. s. pulktrn 10 diena, 4 ceļu iecirkņa kantori, ai <.iu.u&.

piedāvājumi slēgtas aploksnēs ar uziakstu:
„,.-»sii

1) „Uz mutisku sacensību 25. augusta ,
vai

2) „Ui rakstisku sacensību 25. augustā".
Viena persona nevar piedalīties konkursā ir mutiski ir rakstiski.

Pie piedāvājumu iesniegšanas kā mutiski tā rakstiski, visiem dahbmek.em

jāiemaksā 4. ceļu iecirkņa kasē 6000 rbļ. drošības naudas.

Konkurences noteikumos un līguma projektā var ieskattt.es katra ceļu
iecirkņa kantori. ?

Uzaicinājums.
5. Cēsu kājnieku pulka

bijušie karavīri tiek PĒ0Ē3O REIZI
uzaicināti saņemt pulka saimniecības
daļā, Rīgā, Pernavas ielā M« 19 (Cēsu
kazarmēs) līdz 15. septembrim i. a,
visus līdz šim nesaņemtos naudas at-
algojumus par laiku no l. apriļa 1920. g
līdz 1. aprilim 1921. g. Līdz 15. sep-
tembrim š. g. neizņemtā nauda tiks
iemaksāta valsts krāj- un kredīt-
bankā, valsts ienākumos, — pēc kam
nekādas vālēkas prasības nevarēs tikt
ievērotas.

Pamats". Valsts kontroles pag. gada
raksts N° 148. 2

Tu^miSl
Zantes pagastā

(caur Kandavu), I. pakāpes pamat-
skolai vajadzīgi

skolotājs - skalas pārzinis
un

2.skolotais (-ja).
Kandidāti tiek lūgti pieteikties rakstiski

vai personīgi pie pagasta padomes,
Zantes pagasta namīi, 18. septembri
1922. g„ pulksten 1 dienā. Alga pēc
no eiktām normām.

Zantē, 21. augustā 1922. g. Xs 741
Priekšn. b. K. Jakobsons-

Darbvedis Ž. Alksnis.

Tiešo nodokļu deparfamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ka 30. augustā š. g . pīkst 2 dienā
Rīga, Bruņinieku jēla Wš 101, tiks
pārdotas vairāksolīšanā Calela
Volfberga kustama manta, novērtēta par9,913 rbļ. un sastāvoša no r-audas skap aun 2 rakstāmgaldiem, dēļ viņa vien-reizīgo pUs. nek. īpaš. nodokļa segšanas

Rīga, 22. augustā 1922. g.
. - ., . . .Piedzinējs M. B u š

Cesu apriņķa priekšnieka
paligs 2. iecirknī

dara zināmu, ka 7. Oktobri 1922. g.,
pulksten 10 rīta, pie Veļķu pag. nama
tiks noturēta

ŪTRUPE,
kura pārdot atklātā vairāksolīšana
pret tMīņsamaksu Lizei Albats aprakstī-
tās sekošas mantas:

divas govis,
novērtētas par 3,900 rbļ., dēļ obligatc-
risko sviesta nodevu piedzīšanas.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas. J* 3514.

Vecpiebalgā, 18. augustā 1922. g.
Apriņķa priekšn. pal. (paraksts).

Darbvedis P r i ed ī t s.
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Citu iestsžiļ sludina].
apriņķa ielu inženieris, Jelgavā

izdos 6. septembri i. g„ pīkst. 1 diena,
s«vā kanoeja, Upes iela N» 10,

mutiskos un rakstiskos top
mazakprasltajiem
15,2 metru gara koka tilta būvi
pārlslices upi uz Bauskas Žeimes
ceļa pie Baku kroga, 6 verstes

no Bauskas.
Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar

atUecīgu zimognodokli, iesniedzami
slēgtas aploksnēs ar uzrakstu ,Uz kon-
kurenci 6. septembri* līdz i. g. 6. sep-
tembrim, pulksten J2.30 min. apriņķa
ceļu inženiera kancleja. Līdz tam pašam
laikam iesniedzami lūgumi dēļ pielai-
šanas pie mutiskas solīšanas, kā ari
iemaksājama 5000 rbļ. drošības nauda.

Tuvākas ziņas izsniedz turpat darb-
dienās no pulksten 9—3.

9._ septembrī š. g., pulksten 1, tanīs
pašas telpas tiks noturēti pēctorgi 3

Apriņķa teļu inženieris Jelgavā
izdos 1. septembri š, g., pulkst. 1 dienā
sava kancleja, Upes iela N« 10,

mutiskos n rakstiskos taigas
mazākprasītajam apm. 1400 kvad. metru
Vecauces miesta bruģa

pārbruģēšanas darbus.
Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar

attiecīgu zimognodokli, iesniedzami slēg-
tās aploksnēs ar uzrakstu .Uz kon-
kurenci 1. septembri s. §.\ līdz š. g,
1. septembrim pīkst. 12,30 min. apriņķa
ceļu inženiera kancleja. Līdz tam pa-
šam laikam iesniedzami lūgumi dēļ pie-
laišanas pie mutiskas solīšanas, kā arī
iemaksājama 5,000 rbļ. drošības naudas

Tuvākas ziņas izsniedz turpat darb-
dienās no pulkst. 9—3, 4. septembri
i. g. pulkst. 1 dienā, tanīs pašas telpas
tiks noturēti pēctorgi. 1

II. Dobelei īrnieks pfc
pārdos piektdien, 8. septembri i. g„
pulksten 11 diena,

tiāksolišaoā 3 kornete
no 3 līdz 12 mēneši vecus.

Personām, kuras piedalīsies solīšanā,
būs jāuzrāda attiecīgas pašvaldības ie-
stāžu izdotas apliecības, par zirgu ne-
pieciešamu vajadzību. 3

Pārdošana notiks Daugavpils cietoksnī
pie pulka zirgu staļļiem. J\fs 3731

Lejas pagasta valde
ar šo atsauc iespiestu .Vaid. Vēstn.*
Ns 180. un 181. sludinājumu, attiecibā
u,h P'K- P.Grabažskolas" pārziņa
velēšanām, jo šīs vēlēšanas ar apriņķa
skolu valdes protokolu no 19. augusta
š- g-, Ns 26, § 16, tiek atceltas

Priekšsēdētājs A. D r a v i ņ š.
t Darbvedis S k r o d e 1s.

Pārdodamo luuliu māja
kopplatība 55 des., par 300.000 rbļpret tūlītēju samaksu. Tuvākas zinasSērenes pag., Dambju māj, pie īpašn.Jāņa Dorabrovska , caurJaunielgavu, £

Ārlietu mlnistrllas ārzemju pasu no-

varii« i
'ins pa; nedeij gām sekošasvacijas pilsoņu nozaudētas pases-

j* m? ? Ieodon šau" vārda. Pase
S.okVl92°og

nOVāCU SStnieCibasRi
S2) uz yi|ne,, Traen vārd

^ 59, izdota no policijas prezidijaBerline oktobrl 1920, g. & £%ļg

Trikates pagasta valde izsludinapar nederīgu nozaudētu kam kl usrbas

«S^r-^s
zP^^

]6

tnija192
U

0.g°
vārta

?43 ŪZ KS'l« *>āva dēla Adata
: £ N° 1716

-nede^ IV' ^ĀĀT^^
Šebnni8 Alegandra Pētea d.ļ}&vresura-.-;
*««oi.i» p& tt«. „f. «rļ ^a

i

Nolaupīti %?2Aļ'
Stirniene Bencam Presmam
dokumenti un lietas, ka ari im cm

izrakstīti uz lentas Presmas vārd". i
1) par 50 Amer.dollariea zem Ni -W»
o\ ot H°- l^n-'

Iestādes u'n personas tiek lūgtas P* I

šanas gadījumā minētos NšK? ievew- j
° ' ī? presma

nozaudēta sršrSf
prefekta uz Taubes Eides vai*

kuru skaitīt p^nedeTīgu 1____—--g

VūmMB- srAgļ
preiekta uz Jevdokijas Kiseļevas w

kuru skaitīt par
nederīgu____---s

ģf

WāM2T f ffŠ
prefekta uz Hajas Judln vārda ,

skaitīt par nederīguJ
______J _---.-ttoom&'rs'v

prefekta uz Alvīnes Gravel varc,

par nederīgu. -—^" '

Likuma an vainmas flRojBf|āp
1922. ssda 12. burtnl»

iznākuse un dabūjama v. alst-„:"fj aie^
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi 1 ?>

ar piepr.'sīiumiern.
^Maksā bez piesūtīšana s

^
.

ar piesūtīšanu &
Saturs: tvetSin«-

113) Utvijas Republikas ba'ļjss» B
114) Likums par Latvil"ļjg,, «• „

Satversmes speķa »«

ievešanu. rflg»'|Sir".
115) Likums par Saeimas v*
116) Likums par tautas »

un likumu ierosināšanu^
117) Pārgrozījumi Hkuaia P

t nelēšananv

3. Jelgavas kājnieku pulks
$._a. 7. septembri, pulksten 9, pulka
štābā, Jelgava uz dambja

pārdos vairāksolīšanā
vienu kumeļu 3 men. vecu.

Torgos var ņemt dalību personas,
kuras uzrādīs no pašvaldības iestādēm
izdotas apliecības par zirgu nepiecie-
šamību. 2

Dzeizsceju virsvalde
noturēs 26. augustā Š. g., mutiskus TORGUS ar PĒC-

TORGSEM 29. augustā 1922. g. uz

6,000 klgr. svina lūžņiem.
2. septembrī š.g., rakstisku konkurenci uz 16 ton. konceptpapit;a.
7. sept. š- g, mutisku un rakstisku sacens. uz 220 gab. koka
riteņiem. 11. septembrī š. g., rakstisku konkurenci uz 15,000gab.

l telegrāfa izolatoriem, bez āķiem.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz istabā N° 122a, no pulkst. 12—2 dienā.

Ilūkstes apr. priekšnieka
paligs 2. iecirkni, Subatē,

pJrdos 16. septembri 5. a. culksten10 di,-na, vairāksolīšana

3 zirgus.
nederīgus robežpoiicijas dienestam.
Pie solīšsnas tiks pielaisti zemkopji,

ķup uzradīs apliecības no pašvaldībasiestādēm pat to, ka viņiem zirgi nepie-ciešami zemes apstrādāšanai.
Ilūkstes apr. priekšn. pa!k3

2. iecirknī Petrockls
Darbveža v. i. Adelovg,

HOiaUllPta n" /*aita.P" nederīguIlUlOUUeiū apa|ais zrmogsar«atoluā'rstš-
S kājnieku Pulka vecākais

PttUca kom., pnlkv.-leitn. (paraksts).
Iespiesta valsta tipografajT

Ieietu ministrijas iinfld
vajadzīgs

(iens būvinspektors - inženieris.
pie algas pēc 7. kategorijas.

Lūgumi ar curriculum vitae iesn;edzami
hnvvaldei >fe 86546

Jaunpagasta pagasta valde,
Taisu apriņķī, ar šo paziņo, ka izsludi-
dinātās

sHoiotālu vēlēšanas
Jaunpagasta II. pakāpes pamatskolai
4. septembri i. s- nenotiks.

Pagasta valde.

Kafriņas pagastam,
Cēsu apriņķī, vajadzīgs I. pak.
pamatskolai

skoloti - skolas īris
un

otrais skolotājs.
Kandidāti (-es) tiek lūgti ierasties

pie pagasta padomes 5. septembri
1922 a„ pulksten 2 dienā, vai pieteikties
lidz minētai dienai rakstiski, pieliekot
skol. dokumentus. Alga pēc likuma.

2 Pagasta valde.

9.Rēzeknes kājnieku pulks,
3. septembri 1922. g., pulksten 10 rītā,
Rēzekne, Viļānu ieia K» 21,

== UB BlBDBBi ==
700 pudu

Mipliftpsilii
piegādāšanu pulka vaja-

dzībām.
Noteikumi dabūjami pulka saimnie-

cīhas daļa. "j >& 4922
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