Maksa par .ValdībasVēstnesi'sākot

no 1. janvāra:

Latvijas valdības

Saņemot ekspedīcijā:

Iznāk katru dienu, izņemot

75 rbļ. — kap.

par 1 mēnesi

Piesūtot mājā un pa pastu:
90 rbļ. — kap.
Par 1 mēnesi
Par atsevišķu numuru: saņemot
3 , 25 .
ekspedicijā
3 .
Pie atkalpārdevējiem
75 .

Runas stundas no

procesuālo

likumu

noteikumos par piekritibas strīdiem
starptiesas un valdības iestādēm.

par

angļu

valodas

institūta

instrukcijai par zirgu, ratu,
ragavu, aizjūgu, automobiļu un citu

Pielikumi

transporta līdzekļu

mobilizāciju

rekvizicļju
karaspēka
(Turpinājums.)

vajadzībām.

UnldMs rīkojumi un puuēles

prokuroru,

norādot

aiz kādiem

iemesliem ta atzīst lietu par savai
Noteikumi

pārziņai piekritīgu.
Kriminālprocesa likumu 242. pants:
Iepriekšējā (241.) pantā minētā
gadījumā piekritibas strīdu izšķij
senāta apvienotā sapulce, pie kam
lietas tālāka gaita tanī tiesā, kurā
strīdus cēlies, apturama līdz viņa

par kanclejas aktu nodevu.

(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)
1.

Kanclejas

aktu

nodeva

ņemama

1 lata apmērā:

a) no katra akta par īpašumu tiesību
pāriešanu, aprobežošanu un īpašumu
apgrūtināšanu ar zemes nastām,
servitutiem u. t. t.;

izšķiršanai.

No

kanclejas aktu nodevu maksā-

šanas atsvabināmi:
a) akti, kurus noslēdz mācības iestādes;
krusta biedrība par īpašumiem un
to apgrūtināšanu ar parādiem;

4.

Kanclejas aktu

nodeva

netiek at-

pakaļ atmaksāta, kaut arī akts, no kura
ta ņemta, vai nu uz dalībnieku vienošanos vai tiesas sprieduma pamatu vēlāk

bulu atcelts.
5. Nodevu lik. 272.-288. p. p. un
ari 1920. g. 1. oktobra rīkojums („Valdības Vēstneša" 1920. g. J* 230) atcelti.

Tieslietu

ministrs

4. Pabalsta lūdzēji griezās dēļ brīvmaizes tiesību piešķiršanas:
un

darba

sociālās

ministrijas

apgādības

maizes
vai
sniegšanu.

pensiju

Liepājā — pie darba inspektora,
citās pilsētās, vai pilsētām līdzīgās vietās — vietējās pašvaldības
iestādēs,
priekšā karaspēku

armijā.

Šādas apliecības

miltu

pareizu

iz-

dzīvojošās

ka-

nodaļā,

daļu

10.

Rīga

izdotas

uzglabājamas

dzīvē.
12. Šie noteikumi stājas spēkā ar ša
gada 1. septembri.
Rīgā, 1922. g. 21. augustā.
Darba ministrs R. Dukurs.

kurām

ģimenes locekli mēnesī.

valdības

iestādēm miltu iepirkšanas un

Liepāja

11. Darba ministrijas pensiju un sociālās apgādības nodaļai piekrīt vispārējā
pārraudzība par šo noteikumu izvešanu

5. Slēdzienu par pabalsta lūdzēja
trūcību un darba nespējību, pēc ģimenes
un materiālo apstākļu
pārbaudīšanas,
vajadzības gadījumā pieprasot ari ārsta

uz katru

un

reivju ģimenes saņem brīvmaizi
(vai
miltus) valsts ierēdņu kooperativa nodaļās
pret kuponiem, kurus izsniedz šo noteikumu 4. pantā minētās darba ministrijas
nozares.

Brīvmaize piešķirama tām ģimenēm,
uz to ir tiesības, sākot no pieMinistra prezidents Z. Meierovics. teikšanās laikā, bet ne agrāk kā no kaTieslietu ministrs H. Holcmanis.
reivja iesaukšanas laika. Ja pieteikšanas
laiks iekrīt mēneša pirmā pusē, Jad brīvmaize izsniedzama sākot no tekošā mēneša
pirmā datuma, ja mēneša otrā .pasē, tad
Noteikumi
sākot no nākošā mēneša pirmā datuma.
par brīvmaizes izsniegšanu pilsētās
7. Brīvmaizes
norma — divdesmitdzīvojošām Latvijas armijas trūcīgām
četras
(24)
mārciņas
rupjas rudzu maizes
kareivju ģimenēm.

Departamenta viceJirektors O. Sīlis.

Pensijas un sociālās apgādības
nodaļas vadītājs G. Stengrevics.

Lēmums Nr. A. 2657.
1922. g. 21. augustā.

ār
ministru kabineta
Brīvmaizes
vietā
var
izsniegt rudzu
1920. g. 14. janvāra un 29. marta lēmuSaskaņā ar š. g. 25. jūlijā apstipriapmērā'uz nātiem angļu valodas institūta statūtiem,
miltus
divdesmit
(20)
mārciņu
miem brīvmaizi
trūcīgām kareivju _ ģimenēm izsniedz visās Latvijas pilsētas katru ģimenes locekli mēnesī.
ar š. g. 1. septembri Rīgā
tiek atvērts
8. Darba ministrija atlīdzina iz valsts piecgadīgs angļu valodas institūts.
un, ar darba ministrijas piekrišana, pilsētām līdzīgās vietās sekošā kārtibā.
līdzekļiem brīvmaizes izsniedzējām paš1.

2.

Saskaņā

Tiesību

uz

brīvmaizi bauda Lat-

Līdz ar to līdzšinējie

izglītības

nistrijas angļu valodas kursi tiek

menes,

maizes cepšanas izdevumus.
kuru klausītājiem tiesība
kuri
ceļas pašvaldības
Izdevumus,
cīgā kursā institūtā.
iestādēm par transportu, izdalīšanu, kon-

cīgos apstākļos.

troli, telpām u. t. t., nes pašvaldības.

vijas armijas dienestā esošo kareivju

ģija kareivji saņem obligatoriska
dienesta algu un gīmene atrodas trū3.

Ministru prezidents Z. Meierovics.

Piezīme.
Pārskata-aprēķina un
ģimenes saraksta pareizību apliecina pašvaldības iestādearparakstu
un zīmogu, nesot atbildību par

6.

Rīgā, 1922. g. 10. augustā.

Rīgā, 1922. g. 10. augustā.
»

kuri atradušies kareivju apgādībā;

3) audžu vecākiem ar aprobežotām
darba spējām, ja tie atradušies
kareivja apgādībā.

likumā paredzētā kārtībā.

c) izsludināšanas kārtībā atjaunojamie
akti.
3. Kanclejas aktu nodeva ņemama no
notāriem pie aktn noslēgšanas vai apliecināšanas, bet ja akts nav noslēgts
vai apliecināts nutarielā kārtībā, — pie

apstiprināšanu, īpašuma vai kādas citas
lietišķas tiesības atzīšanu.

sniegšanas, ja tie ir darba nespējīga
2) audzināšana pieņemtiem bērniem,

cēlies, apturama līdz viņa izšķir- apliecību par darba spējām, taisa iepriekšanai, bet tiesa šādā gadījumā šējā (4) pantā minētās brīvmaizi pievar nolemt prasību nodrošināt šķirošās iestādes.

b) akti, kurus noslēdz Latvijas Sarkanā

aktu apliecināšanas zemes grāmatu nodaļā, no tiesu iestādēm — pie testamentu apstiprināšanas un pie spriedumu
un lēmumu taisišanes attiecībā uz torgu

pantā minētā

sūdzību iesnieguseprivāta persona,
piekritibas strīdu izšķir; senāta
apvienotā sapulce, pie kam lietas
tālākā gaita tanī tiesā, kurā strīdus

uz kuģiem.

un

ari gadījumā, ja brīvmaizi piešķirošā iestādē.

gadījumā, kā

d) no apliecībām par īpašuma tiesībām

brāļiem

apliecības par kareivju atrašanos Latvijas

241. pants:

Iepriekšējā (240.)

bērniem,

māsām pēc 16 gadu vecuma sa-

—

iepriek-

2) apgādāto kareivju ģimeņu sarakstu
pēc īpaša darba ministrijas piesūtītā
formulāra, uzrādot pēdējā sekošās
ziņas: NoK'pēckārtas.kareivju uzvārds
un vārds, dienesta pakāpe, dzimšanas gads, kādā karaspēka daļā
atrodas; ģimenes locekļu attiecība
pret kareivi (tēvs, māte, dēls, meita,
brālis, māsa), katra ģimenes locekļa
uzvārds, vārds un vecums (gados),
izsniegtās maizes vai miltu daudzums
(mārciņās), līdz ar pabalsta saņēmēja
parakstu.

maizi var izsniegt arī:

Rīgā

,

fiziskās vai fak-

Izņēmuma gadījumos, ar

1) kareivju

par

—

bezmaksas miltiem pēc īpaša darba
ministrijas piesūtītā formulāra;

darba ministrijas pensiju un sociālās
apgādības nodaļas piekrišanu, brīv-

stādot

Civilprocesa likumu

b) no obligācijām (hipotēkām) ;
c) no testamentiem;

2.

Piezīme.

.

,

16 ga-

tiskās darba spiejas aprobežotas.

Kriminālprocesa likumu 241. pants:
Ja valdības iestāde vai persona
atzīst tiesas pieņemtu lietu par
savai pārziņai piekritīgu, tad ta
par to paziņo šaī tiesai caur tās

10

—

šējā mēnesī izsniegto brīvmaizi vai

diem,

Kriminal un

8 .

rindiņu

1) pārskatu-aprēķinu

d) vecāki, ja pēdējo

izteikt-sekosi:

un

sonām, pat katru vienslejīgu

9—3

c) brāļi un māsas līdz pilniem

civilprocesa likumos
izdarīt sekošus pārgrozījumus:
Kriminālprocesa likumu
243., 244.
un 245, p. p. un civil procesa likumu
242, 243. un 244. p. p. atcelt.
II. Kriminālprocesa likumu 241. un
242. p. p. un civil procesa likumu 241. p.

atvēršanu.

no pulksten

180 rbļ. — kap.
6 .
— ,

rindiņu
c) privātiem par katru vienslejīgu

a) sieva,

valdības iestādēm.
I.

Atvērts

....

par katru tālāku rindiņu . .
b) citām iestādēm un amata per-

b) bērni līdz pilniem 16 gadiem,

1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

(Izdoti

Noteikumi_ par brīvmaizes izsniegšanu
pilsētās dzīvojošam Latvijas armijas
trūcīgām kareivju ģimenēm.
Lēmums

W**^ p*r\T

Pārgrozījumi

slējīgām rindiņām

Rīgā, pilī Nb 1, Tel. JV?9-57

vSnK^SPligiP^

procesuālo likumu noteikumos par
piekritibas strīdiem starp tiesas un

Noteikumi par kanclejas aktu nodevu.

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

Kantoris un ekspedicijā:

/fsl^lsrm

11—12

laikraksts

svetdie/iasunsvetkudienas

W^<^

Redakcija:

R īgā, pilī Jf2 2. Tel.Ns9-89

Ministru kabineta sēde 1922. g. 23. augustā.

Pārgrozījumi

jjflfcļf

oficiāls

%£&

Par

kuriem

Holcmanis.

ir

kareivja

tiesības

uz

brīvmaizi, uz-

attie-

Skolu departamenta direktors

des iesniedz darba ministrijai:

skatami :

iestāties

Izglītības ministra biedrs V. Seii.

9.
Pēc katra mēneša notecēšanas
brīvmaizes izsniedzējas pašvaldības iestā-

locekļiem,

ģimenes

mi-

slēgti,

L. Ausējs.

Pielikumi
ragavu,
aizjūgu, automobiļu un citu transporta
par
zirgu,
ratu,
instrukcijai
rekvizīciju
karaspēka vajadzībām.
mobilizāciju
un
līdzekļu
š.
g.
NbJT»
180 un 181.)
(Skaties
. Vaid. Vēstn."
v

Pielikums

pie

Nr. 11

33. panta

8. forma.
NO
APSKATES
c

~T~
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m
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Sm .
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b) pēc derīguma karaspēka vajadzībām:

a) pēc ietilpuma:

PĀRSKATS.

~
a
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!
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Komisijas priekšsēdētājs
Locekļi

to

.2

h

I
co

t-

maija,

Pielikums

Nr.

pie 15. panta
9.forma

MARŠRUTS

punkta

47 g.,
Rēzeknes apr. 2. iec ™*L\Sf*
ciet. (Akts
20. jūnijā, 581. p., 3 men.

Mārtiņa d.,
670 Pavlovskis, Jānis
pils.
Jelgavas
pag.,
kara apriņķī.
18 g., ' Ozolnieku
g.
1922
apgt.
miert. 1922 g.20.apr Jelgavas
Sastādīts
192—g.
ned.
2
p.,
d
57.
7. jūlijā, 581. p. IV.
aresta. (Akts J* 337/22. g.)
Pētera d.(
Apskatāmo priekšmetu skaits
-cs
«
«a
671. Peiča, Kārlis-Augusts
pag.,
«
O = t3
Stienes
2C
apr.,
~
18 g, Valmieras
«^ §
g.
g~«
1922
ļļ
°
|,. Aiz- AutoValmieras apr. III. iec. miert.
Ra "
p.,
Pgi
mobili
p.
3.
57.
^ «o g
"
!
S
1.
0
d„
2
29. jūnijā, 581. p.
?§.
236/22 g.)
s § -£
g
p~T~
3 mēn. ciet. (Akts Ne
^
Nikolaja d.,
672. Petrovskis, Jānis
£ļ\Ķ-\ | ž <"
uļ S ,g>, S .= ? « «
«12 =
3 jis
pils. nuert.
Jelgavas
I
^
22 £., Vitebskā,
d., 3 men.
p.
1.
jūlijā,
581.
1922.
g. 13.
I
NS
N' Slgļo >\ā >ļ|g[|>. :H;a ^ O"
ciet. (Akts J* 566/22. g)
2b g.,
673. Puķe, Anete Kārļa m.,
Jelgavas
192 _g.
Bērzmuižas pag., Jelgavas apr.,
Jelapr. miert. 1921. g. 23. novembri,
10. VI.
10. VI.
gavas apgt. 1922. g. 21. aprīlī, 53.,
(Akts
plk. 9
plk. 8
— —
581. p. 1. d., 2 ned. aresta.
487/21.
g.)
j*
10. VI.
Juhus Georga o.,
674. Ratfeiders,
U_J_:
plk. 12 _ļ
ļ
:—
27 g., Rīgā, Tukuma apr. miert.1922. g.
10. VI.
28. jūlijā, 581. p. 1. d., 3 men. ciet.
plk. 16
.
(Akts J* 387/22. g.)
_ļ

-1

nosaukums
un atrašanas vieta

1. apskates punkts
miesta

^

_

675.

Reimartus, Ernsts Anša d„ 20 g.,

-JJ-J—.

_..
2. apskates punkts
_.._
pilsētā

Kopā . . .

.

i

n

l
Kara apriņķa

II

Pavisam kopa . F^

1

|_J

II

I

L

I

priekšnieks (paraksts):
Darbvedis (paraksts):

(Turpmāk vēl.)

f\\
U

II

I

II

II

Troiimovs,

1. d.,

4 mgn

?

aet

Semjons Vasilij
a

693.
*
22 g., Ludzas apr. Višgorodas nae r'
3.
fec.
miert.
1922.
g. 28 an
dzas apr.
581. p., 3 men. ciet. (Akts Ne 599/22 Yļ
694. Tumaševič, Marija Grigorij a I
42 g., Ludza, Daugavpils apr. ļ £
miert. 1922. g. 24. maijā, 581. p. 1 7
a»
3 mēn. ciet. (Akts Hš 655/22. g)
695. Ulševskis, Rūdolfs Kārļa dēls
17 g., Grobiņā, Liepājas apr. miertiesno
sis, 1922- g- 1.1. jūlijā, 581. p„ \ J
57. p. 3. p., 3 men. ciet., kā nesasnW
pilngad. samaz. uz V» d.
(Akts^
"
212/22. g.)
696. Upans, Rūdolfs Pētera d., 43
Valkas apr. Jaungulbenes pag., Valkai
1922. g. 29. junij?
apr. 4. iec. miert.
581. p. I. d., 2 men. ciet.
(Akts j»
284/22, g.)
Juljans
697. Urbanovičs,
Vasiliia
(Bazila) d., 48 g., pied. pie Di gnājas
pag., Jaunjelgavas apr., Jekabmiesta L
miert. 1922. g. 14. jūlijā, 581. p. iv a
''
1 mēn. ciet. (Akts N>. 162/22. g.)
698. Vegnets, Kārlis Friča d., 40 g
Talsu apr. Pastendes pag., Talsu ie£
miert. 1922. g. 19. jūlijā, 581. p., 3
mēn. ciet. (Akts Ni 385/22. g.)
699. Viktorovičs, Aleksandrs Viktora

pils., Talsu apr., VentspUs apr.
2. iec. miert. 1922. g. 10. jūlija, 51.,
57., 581. p. 1. d„ 4 men. ciet. (Akts dēls, 35 g., Rēzeknes apr. Makšanas pag,,
Daugavpils apr. I. iec. miert. 1922. ļ
M 152/22. g.)
22
g.,
20. maijā, 581. p. I. d. 53. p., 2 ned
m.,
Marta
Kārļa
676. Renģis,
Vecpiebalgas pag. Cēsu apr. 3. iec. miert. aresta. (Akts Nš 633/22. g)
700. Visas, Amalija-Sarlote Miķeļa m.,
1922. g. 16. jūnijā, 581. p., 51. p., 1 men.
ciet. (Akts Ne 173/22. g.)
53 g., Rīgas XI. iec. miert. 1922. g. 20,
677. Rosatkins, Nikolajs Sergeja d., maijā, 138. p., 5 z. fr, vai 3 dien. aresta!
50 g., Krievijas pav., Samaras gub, Rī- (Akts Ne 394/22. g.)
gas 9. iec. miert. 1922. g. 2. jūnija, Rīgas
701. Zalesskij (Zalevskij), Antons Giapgt. 2. krim. nod. 1922. g. 5. jūlijā, larija, d., 50 g., Viļņa, Liepājas 2. iec,
574. p., 2 ned. ciet. (Akts JsTe 1488/22. g) I.
miert. 1922. g. 13. jūlijā, 581. p.
678. Runkovskis, Gustavs Ādama d., 3 mēn. ciet. (Akts N>. 569/22. g.)
30 g., Lielezeres pag. Kuldīgas apr.,
702. Zilspārn, Anna Mārtiņa m., 37
Rīgas apr. Liec. miert. 1922. g. 11. apr.,
g.,
Ēdolē, Ventspils apr., Kuldīgas iec.
Rīgas apgt. 2. krim. nod 1922. g. 16. jūmiert. 1922. g. 10. jūlijā, 581. p. I. d,
nijā, 581. p. 2. d., 2 mēn. ciet. (Akts
3 mēn. ciet. (Akts Nš 156/22. g.)
hb 1280/22. g.)
Talsu

Kopā . . .

581. p.

Obžinovs, Konstantīns Stepana d.,
g.)
pag. (Akts Ne 19/22.
Rēzeknes apr., Makašānu

N9

zirgu un transporta līdzekļu apskates izvešanai

Apskates

669'

12

d.

Rīgā, 1922. g. 19. augustā.
679.
Sējējs,
Jānis Kārļa d„
49 g.,
Grenču
pag.
Tukuma
apr.,
Rīgas
6.
iec.
līmeni
37,5 mtr.
Uguns augstums pār
Tieslietu ministrijas departamenta
Valdības iestāžu paziņojumi
miert. 1922. g. 23. maijā, Rīgas apgt.
zemi 34,9 mtr. Torņa augstums rēķinot
direktors Brikovskis,
2. krim. nod. 1922. g. 5. jūlijā, 581. p.
no zemes līdz torņa galam 38,0 mtr.
Paziņojums.
Nodaļas vadītājs J. Saulits.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts N> 1426/22. g.)
Bāka sastāv no sarkana apaļa cilindrLatvijas
darba partijas priekšstāvis
680. Sils, Pēteris Andreja d., 28 g.,
veidīga ķieģeļu
torņa, ar laternas māju,
Mārtiņš Antons, dzīvo Rīgā, Suvorova
Vergalespag., Liepājas apr. miert. 1922. g.
ielā J* 7, dz. 4, latvju tautas partijas segtu ar apaļu vara jumtu.
Iecelšanas.
18. jūlija, 581. p. I. d., 3 mēn. ciet.
priekšstāvis Voldemārs Zamuels, dzīvo
Jūrniecības departamenta direktors
Rezolūcija.
Rīgā, Nikolaja ielā J* 37, dz. 7, un LatA. L o n f e 1 d s. (Akts Nt 717/22. g.)
1922. g. 22. augustā.
681.
Sklanda,
Juris
Andreja
d.,
57
g.,
_
viļas mazgruntnieku savienības priekšHidrogrāfiskas daļas priekšnieks
Ieceļu Dr. Jāni V e d i g u par Liepājas pilsētas
Aizpute,_ Liepājas 2. iec. miert. 1922. g.
stāvis Fricis Jansons, dzīvo Rīgā, Stabu
K. Purns,
ārsta vietas izpildītāju, saskaņā ar likuma par
25.
jūlija,
616,
p.
I.
d.
2.
p.,
2
mēn.
ielā Ne 60-a, dz. 21, iesniedza kopēji
civildienesta 4. pantu, skaitot no š. g. 1. septembri.
dibinātās vēlēšanu komitejas „Demokrā- Latvijas delegācija Amerikas savienotās ciet., iesk. iepr. apc. 13 dienas. (Akts
Iekšlietu ministra biedrs A. B i r z n i ek s.
J* 619/22. g.)
tiskais centr»" statūtus.
valstīs paziņo:
Pret darbības
Veselības departamenta direktors
682._ Štaraers, Jānis Andreja d., 45 g„
J.Kivitcki».
uzsākšanu uz šo statūtu pamata iekš„Bureau of War Risk Insurance, MaLiepaja .Liepajas 2. iec. miert. 1922. g.
lietu ministrija ierunas neceļ.
rinē Section" mums raksta, ka 1918. gada
Rezolūcija
Nš 101.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis,
17. aprīlī uz kuģa S/S Florence H. pie 21. jūlija, 581. p. 4. d., 1 dien. aresta.
Atsvabinu no amata, uz paša lūgumu, Ludzai
(Akts J* 490/22. g.)
Francijas krastiem esot bojā gājis kāds
Preses un biedrību nodaļas vadītājs
683.
Šteinbors, Jēkabs Kriša d., 45 g., apriņķa robežsargu kontrolieri Aleksandru Uukt
K. V i 1 d e. jūrnieks Joze Rozenthal.
Tukumā, Rēzeknes apr. 2 iec. miert. vicu, skaitot no š. g. 1. septembra.
Minētais birojs meklē Rozentala pieRīgā, 1922. g. 22. augustā.
1922. g. 26. maija, 581. p., 3 mēn. ciet.
derīgos, lai tiem izmaksātu 1.500 dolāru
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
Paziņojums Jūrniekiem B
(Akts Ne 86/22. g.)
lielu apdrošināšanas sumu.
Iekšējās apsardzības pārvaldes
Irbes jūras šaurums (Irbenstrasse), kā
684. Stepanovs, Vasilijs Jefima d.,
Rozentala piederīgie dēļ tuvākas inforpriekšnieks J. Garoziņ š.
ari Rīgas jūras licis pēc pabeigtas trale73
g.,
Lietavas
pav.,
Kaunas gub., Daumācijas var griesties pie ārlietu ministrijas
*
šanas ir tagad brīvi no noenkurotām rietumnodaļas.
gavpils apr. 1. iec. miert., 1922. gada
Rezolūcija J& 100.
mīnām, izņemot mīnu laukumu pie Ai20. maija. 581. p. I. d., 2 ned. aresta.
Ieceļu līdzšinējo dzelzsceļu policijas Jelgava
nažiem, kurš atrodas
starp sekošiem
(Akts Ne 542/22. g.)
nodaļas priekšnieka palīgu Juri Ozoliņu pa
Latvijas konsularaģents Vankuverā
punktiem:
dzelzsceļu policijas Rēzeknes nodaļas robežsargi
685. Strazds, Fricis Jēkaba d.,
paziņo: Tiek meklēti Kanādā mirušā
28 g, kontrolieri, skaitot no š, g. 16. augusta.
Zeme—58° 3'45'N 24° 29* 0«O
Jāņa Pasta mantinieki vai mantinieks, Stroku pag., Liepājas apr. miert. 1922. g,
Rīgā, 1922. g. 22. augustā.
57° 57'12'N 24° 2'12"0
1. jūnija, 51., 581. p. 1. d., 1 mēn.
kufi var saņemt vairāk simts dolārus no
ciet
Administratīvā departamenta direktors J. I e v *
Nj 595/22. g)
57° 49'48" N 24° 9' 0"O
viņa atstatas naudas — sastādot pie (Akts'
Iekšējās apsardzības pārvaldes
57°45'30"N 24°21' 6"0 — zeme notāra savu ģimenes sakaru
686. Strazds, Jēkabs Anša d., 65 g
apliecību un
priekšnieks J. GarozU»Vecpils _pag., Liepājas apr.
Jūrniecības departamenta direktors
pilnvaru un piesūtot šos dokumentus
miert. 1922 g.
1. jumja, 51., 581. p. l. d., 1 mēn
A. L o n f e 1 d s. man caur ārlietu ministriju.
ciet
'
'
Hidrogrāfiskas daļas priekšnieks
Nelaiķa
personība: Apmēram 1910. (Akts Ne 595/22. g.)
K.Purns.
gada bijis Sibīrija, no turienes vēlāk v, 687# .^ Stūrmanis, Kristaps Jāņa d„ 20 g
Valdības darbība
pārbraucis uz
Sanfrancisko, Ziemeļ- Nurmu.zas pag., Talsu apr., Ventspils
amerikas savienotas valstīs ; ap 1915. ģ. apr. 2 iecirkņa miert. 1922. g. 10. jūlijā,
Ministru
kabineta sēde
Paziņojums Jūrniekiem Nr. 15.
51., 57., 581. p. 1. d., 4
pārgājis dzīvot Kanādā.
Strādājot kādā
mēn
ciet
C,et
Pa kara laiku nopostīta Akmeņraga
1922. g, 23. augustā.
*
metalraktuve, ticis caur krītošu akmeni (Akts J* 152/22. g.)
(Steinort) bāka an apm. 56° 50, 0' N ievainots,
1.
Pieņem
688. Sūnaitis, Pēteris Miķeļa d.,
un
nolemj izsludināt
un aizvests uz Prince-Rupert
41 g
un 21° 03, 6' 0 ir no jauna uzbūvēta.
kārtībā: Lat1919.
pag
g.
16.
Vaives
jūlija
likuma
pilsētas slimnīcu, nomiris tur
g
Liepājas apr. miert. 1922. ģ!
1918'"
Jaunās bākas uguni aizdedzinās no 14. oktobri.
vijas
29. junna. 581. p
?T
universitātes, Latvijas konzervatofl1 d
a
*„ Ciet
3 m
men
saš. g. 1. septembra, par ko īpaši neziņos.
jas
'
"
(Akts
Ne
un
512/22
'
Latvijas mākslas akadēmijas
Nelaiķa tuvinieki: Viņam esot māsa,
g.)
uoVeco pagaidu uguni uz koka stabiem Marija Jāņa meita Past, kristīta Hargles
tversmes un papildinājumu pagaidu
689. Šermuks, Jānis Jēkaba
d\, 20 g teikumos par dzīvokļu īri.
izdzēsīs.
baznīca un piederīga pieVeclaisnes paJaunā uguns rādīs pārmaiņus vienu gasta, Veravas apriņķī .pēc citiem iztei
2. Pieņem un nolemj izsludināt p āran divus baltus zibeņus.
cieniem, ka pats, ta masa piederīgi pie
valdes kārtībā: noteikumus cietoksņiei"
Zibens. . . 0,27 zekundes
Laicenes pagastā, Valkas apriņķī.
un kara kuģiem par zalutēšanu un pa*
(Akfs'^^/g.)
tumšs . . . 8,29
»
aizpildinajumu
690
instrukcijā par valsts
Šimanjaks, Francis Osipa
,
zibens . . . 0,27
d
Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 8.
devumiem.
tumšs . . . 2,61
.
Baltijas
(Beigas.)
3. Apstiprina delegāciju uz
zibens ... 0 27
.
augu»»
'aau valstu_ ārlietu ministru š. g. 26.
667.
Nuģis, dzim. Malkrirt, Ilze Jāņa ciet. (Akts K 537/22. g)
tumšs . . . 8,29
sameita, 33 g„ Kuldiga, Kuldigas iec. rriert
691
Revele sasaucamo konferenci sekoja
Šuchs
Kārlis
Jēkaba d., 24 .
atkārtojas 20,00 zekundes.
1922. g. 8. jūlijā, 581. p. I. d., 616. p ' Rīga . Rīgas 10. Ik.
stāvā: ārlietu ministra biedris _H- ļ'
miert. 1922 ,
Dguns apgaismošana
notiks ar aceti3 roēn. ciet. (Akts Ne 153/22. g.)
bats — delegācijas priekšsēdētāj s,»
lenu caur pašgrozošos starumetēju lēcām
668. Obžinovs, Foka Stepana d., 40 g.,
neralis P e n i ķ i s — delegāts un artie»
Rēzeknes apr, Makašānu pag, Rēzeknes
(linzēm).
ministrijas nodaļas vadītājs A. Balodi»
Uguns saredzamība skaidra laika 22 apr. 2. iec. miert. 1922 g. 20. jūnijā,
sekretārs.
jūras jūdzes; uguns augstums pār jūras 581. p., 3 mea. ciet. (Akts j*249/22 g.)

g?T*??^^^
*~^

Knsr&^. 'Ki'ž

mSk. 1?- 3 ?* « %&

Vācijas sarunas ar sabiedrotiem.

Iekšzeme
Aizdevumi

selekcionētās

lauksaimniekiem

sēklas

iegādāšanai.

l Lauksaimniecības departaments, rikojoraidoši jautājumā par produktīvajām gaijcs tādā pat kārta ka šo pavasari, izrantijām, kuras _ Francija pieprasījuse Lonmiedz apriņķu valdēm aizdevumus se- dona. _ Pagaidām delega u sarunas ar
iegādāšanai.
Pēc
aizde_
kcijas sēklas
atsevišķiem vācu valdības priekšstāvjiem
jamiem departamenta ir griezušas Rīgas, pārtrauktas un nav noteikti
zināms, kad
Valkas, Ventspils, Cēsu, Aizpmes, Kulviņas sāksies atkal no jauna.
Sarunu
Tukuma,
Jelgavas,
Bauskss, izbeigšanu
dīgas, Talsu,
sagaida uz šīs nedēļas beiJaunjelgavas, Ludzas un Daugavpils apgām. No sarunu līdzšinējās gaitas vēl
riņķu valdes.
neesot iespējams taisīt slēdzienu, vai
baskaņa ar pieprasījumiem un vajaaizdevumu sumas reparaciju sarunām būs panākumi, jo sadzībām departaments
runas vel atrodoties pirn.ā stadijā. LTA.
sadalījis sekosi:
Rīgas apriņķa valdei — 75.000 rbļ.,
ar
neatmaksāto
pavasara
tet kopā
atlikumu (25.000) rbļ. — 100.000 rbļ.
Rīga.
Valkas apriņķa valdei — 50.000 rbļ.
Ventspils apriņķa valdei — 71.882 rbļ..

?bet

kopa

ar

neatmaksai©

pavasara

at-

l ikumu — 100.000 rbļ.

Cēsu apriņķa valdei — 100.000 rbļ.

Aizputes apriņķa valdei — 100.000 rbļ.
Kuldīgas apriņķa valdei — 10.000 rbļ.
Talsu apriņķa valdei — 80.000 rbļ.
Tukuma apriņķa valdei — 50.000 rbļ.
Jelgavas apriņķa valdei — 100.000 rbļ.
Bsuskas apriņķa valdei — 35.870 rbļ.
Jaunjelgavas apriņķa valdei—100.OOOrbļ.
Ludzas apriņķa valdei — 50.000 rbļ.
Daugavpilsapriņķa valdei — 100.000 rbļ.

Latvijas

konsularaģents

Šveicē Kļavir,š-Ellanskis
sentus tirdznieciskos

pieņems interejautājumos finansu

ministrijas ārējās
tirdzniecības birojā
piektdien 25. augustā no pulksten 9 līdz
11 no rīta.

Latvju skauti

Sakarā

ar

latvju

Anglija.

skaitu

viesošanos

Anglijā, 36 laikrakstos un žurnālos parādījušies garāki raksti par skautu apciemojumu un skautisma vēsturi Latvijā.

Polija.

un

7.30.

Mācības

kurā

iestājās.

nauda

48.50 — 49.50

Speciālās

klasēs

var

iestāties ar ne zemāku kā vidusskolas
izglītību,
pie kam augstākās klasēs
iestājoties,
jāiztura pārbaudījums zemākās

klasēs

angļu

valodā.

izņemtos

priekšmetos

Vispārīgās

klasēs

43.75 — 44.75
55.00 — 56.00

Dānijas krona
Cechoslovaku krona

....

Holandes guldenis
Vācijas marka
Somijas marka
Igaunijas marka
Polijas marka
Padomes rbļ

....

uz-

ņems, neskatoties uz izglītības cenzu.
Pieteicējos pieņems un pārbaudīs augšā

8.78 — 8.88

5.46 — 5.56
0.70 — 0.73

10 Krievu zelta rbļ. ... .
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

0.00 — 0.04
—

{ *£

•

93.00

—
par ,

20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.
ķīlu zīmes

975

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

zīmes

ari

jāiemaksā

300 rbļ.

ligai.

Poļu ārlietu ministrs Narutovičs nosūtījis tautu ligas padomes priekšsēdētājam
notu, kurā uzskaita veselu rindu pārestību
kas izdarītas no leišu neregulārām nodaļāmuu pārģērbtiem zaldātiem pret neitrālas joslas un poļu pierobežas joslas
iedzīvotājiem.
Poļu valdība, būdama
uzticīga miera politikas principiem_ ir
atturējuses no kaut kāda veida represijām,
bet viņa stingri protestē pret šīm pārestībām, kuras bieži bija labi apdomātas
*r provokācijas nolūku un griež tautu
ligas padomes uzmanību uz tautu ligas
lēmuma ātro izpildīšanas nepieciešamību
attiecība uz neitrālās joslas likvidāciju.

— 2500

uz Dancigu.

L. O. J* 24, latviešu prāmis, 78 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, uz
S 2,

Pāvilostu.
somu kara kuģis,

Dancigu.
Septima, vācu tvaikonis,

280 reģ.

ton. brutto, uz

1333 reģ.

ton. brutto, nz

Karalaučiem ar malku.

20. augustā.
Svdhavn,

dāņu bāgers, 637 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili tukša.
Fridrich, latviešu burenieks, 68 reģ. ton. brutto,
21. augustā.
Oskar, latvieša burenieks, 84 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar plinkām.
Blenda, zviedru tvaikonis, 307 reģ. ton. brutto, uz
Rīgu ar jauktu lādiņu.
Varonis, latviešu velkonis, 250 reģ. ton. brutto, uz
Svanholm, dāņu tvaikonis,

1321 reģ.
ar plankām.

uz Varringtonu

zīmes

ton. brutto,

— 5000

biržas komitejas

kotacijas

Zvēr. biržas mākleris P. R u p n e r s.

Kaija, latviešu burenieks, 66 reģ. ton. brutto, no
Ģipkas ar malKu.
Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,
no Lilastas ar malku.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, no
Ainažiem ar gabalu precēm.
Alesia, vācu tvaikonis, 1385,12 reģ. ton. brutto,
no Hamburgas ar gabalu precēm.
Sigrun, dāņu tvaikonis, 1337 reģ. reģ. ton. brutto,
no Kopenhāgenas ar balastu.
21.

Ventspils

komisijas

priekšsēdētājs R. B a 11 ga i 1i s

augusta.

Regina, vācu tvaikonis, 1303 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar gabalu precēm.
Corvus, norvēģu tvaikonis, 1317 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar gabalu precēm.
22. augustā.
Tajrvood, angļu tvaikonis, 505 reģ. ton. brutto, no
Vickas ar siļķēm
John Ernst, latviešu bufenieks, 147 reģ. ton. brutto,
no Melnsila ar malku.
Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,
no Neibādes ar malku.

iestāšanās

kādu citu dokumentu iesniegšanas.

pilsētas statistiskā valde reģistrēja 1922. g. jūlija mēnesī (iekavas atzīmēti skaitļi par iepriekšējo mēnesi):
Rīgas

Miruši
Dzimuši
(ieskaitot nedzīvi dzim.)

Latvieši 232(209)
Vācieši

51(30)

Žīdi
Krievi

61 (56)
40 (28)

Poļi un

leiši
25 (31)
15 (5)
Citi
Pavisam424(359)

Dzimstib. jeb
mirstpārsvars

ostā

Ienākuši

kugL

17. augustā.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar gabalu precēm.
Karin, latviešu tvaikonis, 106,64 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas tukšā.
20. augustā.

Svdhavn,

dāņu

zemes sūcējs, 637,07
brutto, no Malmes tukšā.

No Ventspils

ostas

Izgājuši

reģ.

ton.

kuģi.

17. augustā
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. bratto,
uz Liepāju ar gabalu precēm.
19. augustā.
Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115,21 reģ. ton
brutto, uz Karalaučiem ar propsu.
20. augustā.
Hamlet, dāņu tvaikonis, 1149,92 reģ.

ton. brutto,

uz Vest-Hartlepoolu ar stutmalku.

Telegramas.
(Latvijas

telegrāfa

aģentūras

ārzemju telegramas.)

Helziņforsā, 23 augustā.

Vakar

iesākta Somijas ostās atrodošos krievu
kuģu izdošana padomju valdībai.

Latvijas

valsts

Pīlavu tukšā.
Ostsee, vācu tvaikonis, 815 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar gabalu precēm.
Thyra, dāņu tvaikonis, 1194 reģ. ton. brutto, uz
Londonu ar kokiem un gabalu precēm.
Michail, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,
uz Neibādi tukša.
Magda, latviešu bufenieks, 120 reģ. ton. brutto, uz
Sveiciemu tukšā.
Sulgam, latvieša burenieks, 117 reģ. ton. brutto,
uz Pitragu tukšā.

Ierēdņu

kooperatīva

sapulci

pilnu
š. g. 28. septembrī.

ārkārtēju biedru

Tirdzniecība

tirdzniecības komisariāts izstrādā dekretn,

kas piešķirs

somu

tvaikoņiem

tiesības

brīvi lietot Ņevas ūdensceļu.

B e r 1i n ē ,
sociālistu

23.

protesta

augustā.

Berlines

demonstrācijas

socialistu-revolucionaru

pret

notiesāšanu

iz-

jauca komunisti.
B e r 1 i n ē , 22. augustā. Alzenes salā
kādā purvi atrasts aizvēsturisks ģermāņa

21. augustā.
kuģis no dzelzs laikmeta ar dažādiem
162(174) -4- 70 (+35)
Taormina, norvēģu tvaikonis, 1345 reģ. ton. brutto, ieročiem, kuriem ļoti liela archeoloģiska
47(53) + 4 (-23)
uz Grangemouthu ar kokiem.
32 (27) + 29 (+29) Karniels, latviešu bufenieks, 147 reģ. ton. brutto, vērtība.
uz Dundagu tukša.
25 (21) + 15 (+ 7)
B e r 1 i n ē , 23. augustā. Heidelbergā
pilsētas ārsts konstatējis, ka no 4000
22. augusta.
15 (27) + 10 (+ 4) Christa, vācu mntorkuģis, 91 reģ. ton. bruttoj uz bērniem, kuri apmeklē skolas, 2418, tā
Dāniju ar ģipsakmeņiem.
tad 60% no visiem bērniem, ir lielākā
6 (12) + 9(— 7)
Uranus, vācu tvaikonis, 726 reģ. ton. brutto, uz vai mazākā mērā neveseli.
287(314) +137 (+40)
Hamburgu ar gabalu precēm.

noturēs
Valde.

un rūpniecība.

Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,
uz Rēveli ar kokiem un gabalu precēm.
Brālis, latviešu bujenjeks, 115 reģ. ton. netto, uz
Ķesterciemu tukšā.
Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,
uz Lilastu tukšā.
Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. ton. brutto, uz
Kuivižiem tukša.
Ērika, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto, uz
Kuivižiem

tukša.

Liepājas ostā

Ienākuši

kuģi.

19. augustā.

J. C. Jakobsen, dāņu tvaikonis, 1220 reģ. ton.
brutto, no Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.
Lilias Calvert, «ngļu tvaikonis, 804 reģ. ton. brutto,
no Stetines ar balastu.
L. O. 21, latviešu prāmis, 181 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas ar malku.
20. augustā.
dāņu bagers, 637 reģ. ton. brutto, no
Malmes tukšā.
Bure, norvēģu tvaikonis, 499 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar jauktu lādiņu.

Risas ostā ienākuši kusi.

Vācija un Polija.
rlinē « 23- augustā.
Polijas miui«t
ka poļu
pad°me
paskaidrojuse,
era k
prasības
Vācijai Augššlezijas robežu lieta
^f°ļ Polijas minimalprasības. Vācija uz*aia poļu valdības paskaidrojumu par
eginajamu grozīt Žeņevas līgumā gals 1 Eoteikto robežu
Vācijai par Jaunu.
LTA.

uz Dancigu.

Turunmaa, somu kara kuģis, 340 reģ. ton. brutto,

Pāvilostu.

....

100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

Svdhavn,

Ārz&m&B.

ton. brutto,

naudas. Līdzšinējos izglītības ministrijas
Maskavā,
23. augustā. ,SimensNo Rīgas ostas Izgājuši kuģi.
angļu valodas skolotāju kursu klausītājus
Šuckert" firma piešķir krievu elektriskās
19. augustā.
uzņems attiecīgās klasēs bez sevišķa
Peritia, vācu tvaikonis, 2117,13 reģ. ton. brutto, rūpniecības trestam preču kreditu.
pārbaudījuma, bet ari _ viņiem jāpieteicas
uz Antverpeni ar kokiem.
Maskavā, 23. augustā.
Ārējās
un jāiemaksā daļa mācības naudas, bez Kellersee. vācu tvaikonis, 505 reģ. ton. brutto, uz

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuberkuloze
42 (66), organiskas sirds kaites
(Poļu preses birojs).
33 (38), vēzis 33 (29), asiņu pieplūdums
galvas kausā 17 (14), vecuma nespēks
Polu delegācijas sastāvs
tautu Ilgā.
18 (15), plaušu karsonis 14 (13), pārejas
Uz tuvākā nākotnē notiekošas tautu elpojamo orgānu slimības, neieskaitot
-'fļļMsedes poļu delegācija sastāvēs no tuberkulozi 3 (12), izsitumu tifs 0 (1),
nekošam personām: Askenasi (priekšsē- vēdera tifs 4 (4), nieru kaite 5 (8), infludētājs), Dancīgas komisārs Pļucinskis un enca 1 (0).
veselības ministrs Hodsko.
Laulības noslēgšanas: 213 (251) no
(Poļu preses birojs).
tiem baznīcā laulāti: 141 (183).

Pljsudskls Silezijā.
balsts galva Piļsudskis sestdien apmeklēja Katovicu un citas vietas Augs*"eztjā.
(Poļu preses birojs).

kugL

uz Klaipēdu ar plankām.

ļ
^
100 — 105

^
...

izgājuši

uz Dancigu.
Matti Kurki, somu kara kuģis, 450 reģ. ton. brutto,

1250.00

zelta
Krevijas sudrabs

ostas

Klās Hora, somu kara kuģis, 4S0 reģ.

99.75 — 101.25
0.15 — 0.18

(

Liepājas

19. augustā.

68.00 — 69.00

Norvēģijas krona

ap

skatoties pēc klases,

Iedzīvotāju kustība Rīgā.
tautu

19.00—19.50

Šveices franks
Zviedrijas krona

biedr. ķīlu

1000 rbļ. zemestri,

kā

Attiecības ar Lietavu.
_ Bordo, 22. augustā. (Radio). Polijas
ārlietu ministrs Narutovičs nosūtījis Tautu
Savienības padomei protesta notu pret
lietaviešu varmācībām, kas esot pēdējā
laika notikušas , neitrālā joslā pie Viļņas
LTA.
apgabala robežām.
nota

Beļģijas franks

minētās telpās ikdienas stap pulksten 4
23. augustā.
un 7 vakarā, sākot ar 31. augustu un
beidzot ar 5. septembri. Pieteicoties Sarrebourg, franču tvaikonis, 2004 reģ. ton. brutto,
no Sunderlandes ar oglēm.
jāiesniedz noraksti no 1) pēdējās skolas
Blenda, zviedru tvaikonis, _ 222,17 reģ. ton. brutto,
liecības, 2) pases un 3) kristāmas zīmes,
no Liepājas ar mašīnām.

Jaunas valstis.

Ministra Marutovica

Francijas franks
Itālijas lira

Rīgas

3.30

254.00 — 260.00
1143 — 1163
20.00 — 20.50
11.25—11.75

Angļu mārciņa

5°/o neatkar, aizņem.

Izglītības ministrijas angļu valodas
skolotāju kursus
ar šo mācības gadu sākot, pārvērš par
angļu valodas institūtu ar trim
sagatavošanas un divi specialklasēm —
Pavisam lauksaimniecības departaments angļu valodas skolotāju, literarisku un
aizdevumos selekcijas sēklas iegādāšanai kantora darbinieku sagatavošanai. Bez
ari
vispārīgas
ao jauna izsniedz 872.752 rbļ., bet kopā tam nodomāts atvērt
valodas
ar neizlietoto pavasara atiikumu — klases vienīgi pašas angļu
iemācīšanai.
Mācības
noturēs
Rīgas
975.870 rbļ.
Aizdevumus izsniedz uz 1 gadu, bez pilsētas 3. vidusskolas telpās, Nikolaja
crocentēm.
ielā Ne 2, pēcpusdienās starp pulksten

Latvija un citas valstis.

No

Kursi.

B e r 1 i n ē, 23. augustā. ValstskancleRīgas birža, 1922. gada 24. augusta.
rira Virtam bijuse saruna ar reparaciju
komisijas delegātiem. Kanclers vēlreiz
Zelta lats (0,29032 gr.) . . .
50.00
uzsvēris, ka Vācijas valdība izturas noAmerikas dolārs

19. augustā.
Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar gabalu precēm.
20. augustā.

Ērika, latviešu burenieks, 125
Kuivižiem ar malxu.
Alberts, latviešu burenieks, 54
?
Duntes ar malku.
Lotus, latviešu burenieks, 79
Skultes ar malko.

reģ. ton. brutto, no
reģ. ton. brutto, no
'
_^ no
reģ. ton. brutto,

21. augustā.
Blenda, zviedru tvaikonis, 307 reģ. ton. brutto, no
Stokholmas ar korķu malku.
Charlotte, vācu motorkuģis, 424 reģ. ton. brutto,
no Karalaučiem tukla.
Imanta, latviešu tvaikonis, _ 1247 reģ, ton. brutto,
no Bones«u ar akmeņoglēm.
Marie Mevenburg, vācu tvaikonis, 287 reģ. ton.
brutto, no Kopenhāgena* ar miltiem,
lane, zviedru tvaikonis, 795 reģ. ton. brutto, no
Letvikas ar siļķēm

Hamburgā,

ārstu

kongress

23.

augustā.

Hamburgā

Vācu

atzinis,

ka

līdz ar vācu
tautas saimniecisko pagrimšanu vācu tautā novērojama atpakaļiešana arī
veselības ziņā.
Kongress
griežas pie visu zemju ārstiem ar uzsaukumu veicināt pasaules saimniecisko

atjaunošanos un izlīgšanu tautu
Kopenhāgenā, 23. augustā

B.)

Dānijas

starpā.
(D. P.

grāmattirgotāju

savienība
sarīko kopā ar Oanijas rakstnieku savienību tā saucamo .grāmatu nedēļu", kura
sāksies ar 16. septembri. .Nedējas" nolūks ir plašas publikas iepazīstināšana ar
dāņu literatūru. Tiks sarīkota plaša dāņa
rakstnieku prozaisku un poētisku darba
izstāde, kurā apmeklētāji varēs arī pirkt
Nodomāts sarīkot arī ikšos darbus.
dienas lekcijas un labāko dāņu rakstnieku darbu priekšā lasīšanu, kurā pieLekciju cikla
dalīsies arī paši autori.
uzsāks ar Georgu Brandesu.
Dānijas
teātri pa .grāmatu nedēļu" uzvedīs vienīgi dāņu autoru lugas.

Redaktora vietā: J. Janovskis-Janševskis.

ar šo dara zināmu

vispārībai, ka 20. no-

vembri 1921. s~

uz 2 gadiem ievēlēti

se-

kosi domnieki:
1.

Dementijs Krasņikovs.

2.

Jēkabs Michailovs.

3.
4.
5.

Pēters Slavšnskis.
Ludvigs Januševskis.
Ha'ms Griinguts.

6.

Mendels Blachers.

7.
8.

Elja G*rnites.
Aleksandrs Lielaus.

9.

Rūdolfs Mikulans.

10.

te 1293

ka

30.

jūlijā

4. Kaļinins Michails

5. Bērziņš Kazimirs
6. Čerņavskis Jeļistrats
7. Sacharovs Sergejs

8. Kļaviņš Jānis
9. Bokums Jānis
10. NIkitins Jakovs
11. Dolgiļevičs Pjotr

12. GureviČs Samuilis
13. Levin Naftalijs
14. Oamze Arons-Bers

Giļevičs Oeivuš
Doņin Leiba
Fridman Solom
Astanovskis Nosons
Vaispaps Izaks
Zuser Eļja.
kandidātu saraksts izlikts

pilsētas valdes telpās.
Ludzas pils. galva J. Bokums.
Sekretārs O. C i r i t s.

izsludina

*

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uzaicina visas personas, kufām būtu t\esibas uz augšā aprādītām
obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests
Vēstnesī',
an
.Vftldības
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs psr

'"Sļ;*»*!

jwjss* .

piegādāšanu.

un lūdzējam izdos obligāciju

Rīgas apgabalt.

^^

KONKURENCI

mantas :

noteikumus
Sīkus sarakstus un Riskus
f^f^^t*^
-

J JJg.

daļā, ^komisijas kanciejā,
PTrva^ s^|niskā

siena prese

^

3. civilnodaļa

uz civ. ties. Iik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Viihelmines Pachl
pilnv. zvēr. adv. E. Volirema lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret

izdos

Juliusa Jāņa d. Stutm mājas testamentu,
ka arī visas personas, kūjām ir kaui
kādas tiesības uz mirušā Juliusa Sturm
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas tiesības, pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-

«?

»
H

'""riL^sis, *p7,

ob Hih pārvaldes bāvoiKis nodaļa
5&N.hmutiskā
un rakstiskā

šai tiesa 16. augustā
1922. g. publicēto
14 ,27. septembrī 1917. g. Rīgā mirušā

,,

zāles pļaujnuj'
ļ cetrlemešu
2
arkli.

STSPS Se-nmSolSS
līdz
7. sepNikolaja iela Nr. «/& <*? \^\ Z^
jāiesniedz turpat
Ieintresetos lūdzu
slēgta,
aPloks"es
piedāvājumi
Rakstiski
minētā &
apkurināšanas
P
- „Ux
fil centraias
™«»ļ
ar
uzrakstu.
rasj.es valsts zemju lnSpS> ,
diena
P«toien
12
tembrim i. S-.
m , , , f a.
Pils ielā Nr. 7
Cēsīs,
septembri
i
8'.
"S
.
konkurenci 7.
i

Sekretārs A. Kalve.

1922. g. ar termiņu uz 2 gadiem izvēlēti sekosi pilsētas domnieki:
1. Bedržickis Michails
2. Rutkovskis Ignatijs
3. Aņisimovs Dimitrijs

15.
16.
17.
18.
19.
20.
Domnieku

ADulenoto Kara mcclian.tlarlinicu MMtta

ir atkal cedējis

dublikātus, kuri izpildīs oriģināla vietu.
Rīgā, 14. augustā 1922. g. te 2168

Ludzas pilsētas oalde
vispārībai,

kurš

Priekšsēdētāja v. V ei d ne rs.

Eduards Vinčels.
Pilsētas valdes

zināmu

d. Hauptu, kā blanko-

viņu

iznīcinātām

priekšsēdētājs (paraksts).

dara

Albertu Fridricha

cesionaru,
blanko;

i

Subates pilsētas valde

Cēsu apri ņķa valsts
«m,

I922. g.
m i, septembrī
sten 10

dien ā, nodaļas
C .9.^lOtfsClsftiSI pulk
kan
cleja, Citadelē Ne 24
Īdi WO

MūiH sjaiiļjb

dfl^LCE

Jelgavas a§sr.
valdei
dažādus remontu darbus, izdar.
vajadzī gs
Cēsu kazarmēs Risi, Pernavas
būvtechnrkk
i
ielā Hr.19.
t™™Z
1. sepRakstiski priekšlikumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,.SacenslbS

šanas dienas.

Pieteikties r/tkstiski , vai
MaMi
Jelgavas apr valdē, Jelgavā,
aSJ,
te 8, hdz 30. ausustam iTJ
dzot ziņas par izglītību
fl
M jmS
darbibu. ?
i

Rīgas

(Tukuma apr.),

Sekretārs

-

apgabali 3. civilnodaļa,

pamatskolai

Apsardzības uisfrijiēku i būvju pārvaldes Daugavpils iii

saskaņā ar civ. proc. Iik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 5 septembri 1922. g., minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē tiks
nolasīts 28 novembrī 1918. g., Rīgā ar šo izsludina uz 2. septembri 1922. g,

pulksten 11 rītā, rajona
telpās, Daugavpils cietoksnī bij. patversmes nama

|

Sēmes pagastam

A. Kalve.

Meitenes muitas nodala

vajadzi sgs Brl*

""ļ

vairāksolīšanas konkursu

miem konfiscēt un pārdot vairāksolīšanā.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ.

pr. iik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Helenes Kresson,
dz. Jeftanovič, un Vjačeslava Jeftanoviča
pilnvarnieka
zv. adv. Ernsta Voliiama
lūgumu un savu lēmumu 1922. g. 8. augustā paziņo, ka pēc lūdzēja ziņojuma,
viņa pilnvaras devējem Helenei Kresson, dz. Jeftanovič, un Vjačeslavam Jeftanovičam pa lielinieku

valdīšanas laiku

gājušas zudumā sekošas viņiem piederošas obligācijas:
1) par 5,000 r. atlikumā no obligācijas par 15,000 r. 1885. g. 13. decembrī
apstiprināta uz nekustama īpašuma Rīga,
4. hip. iec. zem zemes grām. reģ.
te 1123, izd. no Aleksandra Jefima d.
Jeftanoviča un Vjačeslava
Jefima d.
Jeftanoviča par labu Elizabetei Kasack,
dz. Groot, kura ir pārgājusi uz Bertu
Kārla m. Kasack, kā _ blankocesionari,
kura viņu ir stkal cedējosi blanko;
2) par 20,000 r. 1886. g. 10. janvāri

apstiprināta

uz

ta

paša

nekustama

īpašuma, izd. no Aleksandra Jeftanoviča,
Vjačeslava

un

Oraginas

Jeftanovičiem

par labu Emmai _Stenge, dz. Vanlembrouck, kura ir pārgājusi uz Albertu
Fridricha d. Hauptu, ka blankocesionaru,
kurš viņu ir atkal cedējis blanko.
3) par 20,000 r. 1836. g.

19. februārī

apstiprināta uz ta paša nekustama īpašuma, izd. no tiem pašiem Aleksandra,
Dragīnas un Vjačeslava
Jeftanovičiem
par labu Andreasam f. Ockelam, kura ir

pārgājusi uz Georgu Roberta d. Fortu,
kā blankocesionaru, kurš viņu ir atkal
cedējis blanko;

pagasta

tiesa,

f

,

sioiājs'- sUs ni

©Srais sk0l0tiis,

Dzelzsceļu virsvalde

Kandidāti (-es) tiek lūgti ierasti!
pie pagasta padomes 5. jsptMbi
Bauskas apriņķī, pamatodamās ua sava
[
noturēs 26. augustā š. g., mutiskus TORSUS ar PlC1922 s„ pulksten 2 dieaā, vai pieititt
lēmuma 7. jūnijā 1922. g. un pagasta
TORGIEM 29. augustā 1922. g. uz
tiesu ustava 222. un 224. p. p., uzaicina
I|dz minētai dienai rakstiski, pieliek
31. decembri 1910. g. mirušā Rundāles
skol. dokumentus. Alga pēc likmai.
pagasta, Juknišķu ckema māju īpašnieka
3
Pagasta valde
Reiņa Indriķa
d. Zakuja un viņa dēla
19. jūnija 1921. g. mirušā Jēkaba Reina 2. septembrī ē. g., rakstisku konkurenci uz 16 ton. konceptpapira Latvijas aiiitroSināiaaas \WAi\
7. sept. ē. g., mutisku un rakstisku sacens. uz 220 gab
e. Zakuja mantiniekus un citas persokoka
nas, kam būtu kādas tiesības uz nel. riteņiem. 11. septembrī š. g.,
rakstisku konkurenci uz 15,000 gab.
atstāto mantojumu, pieteikt tādus šai
telegrāfa izolatoriem, bez āķiem.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī_ sludinājuma
iespiešanas .Valdības
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz istabā te 122a. no pulkst. 12—2 dienā
Vēstnesī*. Velak nekādas prasības netiks

6,000 klgr. svina lūžņiem.

r
l
<

^

\
strādnieka \Mm\ ptipiii (i J
Baltijas apsabala apdroSlBāsaus ubtatfi ff

ievērotas.

Rundālē, 27. jūnijā 1922. g.
te Yl
Priekšsēdētājs K. Lem es.

Bieas apgabaltiesai Iii. iet. tiesas piiitan

Uzaicinājums.

I. SiGiija saioi'

15. septembri 1922. ļj (
S. Terpilovskis
paziņo, ka š. g
1. septembri, pulksten
k esu kājnieku pulka pulksten 5 pēc pusdienas, 1. J« ,
5.
10 rītā, Rīgā
Darbvedis J. P u r v i š s.
ielā te 24, dz. 5.
Avotu ielā te 30, dz. 14, tiks
pār- bijušie karavīri tiek PĒDĒJO REIZI
1. p. Baltijas apgabala ap drošināsit»
dota
Movša
Šlosberga
kustama uzaicināti _ saņemt pulka saimniecības
Valmieras pag.
tiesa. manta, sastāvoša
sabiedrības aktivu un pasīvo t*
no pianino un novērtēta daļa, Rīga, Pernavas ielā te 19 (Cēsu
par
ņemšana, pamatojoties uz «p#
Valmieras apr., pamatoj.
11.000 rbļ. Izzināt sarakstu, no- kazarmēs) līdz 15. septembrim
uz savu noi. g
lēmumu 9. februārī 1922. g. un pagasta vērtējumu, kā ari apskatīt
nāto sadalīšanas, projeV?
pārdodamo visus līdz šim nesaņemtos naudas at.Latviju
un Igauniju un gada t*
tiesu ustava II. d., 220.—226. p. p., uz- mantu, varēs pārdošanas
dienā
uz algojumus par laiku no 1. aprija 1920 e
aicina pieteikties pie šis tiesas sešu vietas.
skatiem par 1920. un 192!
1.dz 1. aprilim 1921. g. Līdz
15. sepmēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
Revizijas komisijas ziņojums ,
tembrim s. g. neizņemtā nauda
Tiesu pristavs S. Terpilovskis.
tiks
ari valdes atsvabināšana
iespieš. dienas trešo reizi .Vaid. Vēstn."
iemaksāta
valsts
krājun
kredītvi us 28. aprilī
bildības par laiku no 1. i"™
1917. g. mir. Valmieras
banka, valsts ienākumos,
— pēc kam
pag. Piedūra mājas īpašnieka Jāņa Dāvā
1920. līdz 31. decembrim 1»».»
nekādas vālēkas prasības nevarēs
tikt 2. p. Algu noteikšana.
d._ Bach
mantiniekus, pārādevējus un
ievērotas.
ņēmējus.
3. p. Vēlēšanas.
.,
Pamats: Valsts kontroles pag.
gada 4. p. Bijušās Baltijas apgabala_ api'» 1
Pēc šī termiņa notecēšanas pieteikuB S
raksts te 148.
o
psstavoso.
šies mantinieki tiks apstiprināti mantonāšanas sabiedrības
šanas tiesības, un nekādas ierunas vairs
, (
a) drošības kategoriju tarifa,
netiks ievērotas. Mantiniekus apstiprinās var pieteikties līdz 15. septembrim
noteikumu P '
b) aizsardzības
š. g.
izdos m«*lskos
uz atstātas testamenta pamata, kurš tiks
nelaimes gadījumiem un
torsos
mm+ m.
nolasīts Valmieras pag. tiesā.
4000
jaunu maisu ©iegādā
c) soda naudas apstiprinaM",
7. jūlijā
1922
g.
sanu armijas vajadzībām. 5. p. Budžets 1922. gadam_
uz vakanto Doles iecirkņa mežniecības
Priekšsēdētaja v.M. Aun i ņš.
,.«
1orgi notiks Rīgā, Nikolaja
6. p. Varbātēji priekšlikumi.
biliņa apg. mežsarga vietu. Pieteicoties
ielā te 10/13
Darbvedis (paraksts).
az- 3 (ieeja no
Rīgā, 22. augustā l9ņj_ J*JZ
_1
Elizabetes ielas) kara
jaiesniedzar attiecīgu zīmognodokli saa.mmecibas pārvaldes telpās
Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis, maksāts lūgumraksts, kara klausības, iz- tembri
5. «p!
glītības apliecības un īss
S.- pulksten 10 rītā
caur šo dara zināmu, ka Jāņa Jāņa d.
agrākās darbības apraksts.
„i!f1?snodokli
samaksāti lūgumi
Kalniņa, 20 g. vecs, meklēšana izdfi
Je| P ela.sanas mutiskos torgos
beidzama, viņa atrašanas dēL
Tuvākos noteikumus par dzīves vietu
līdz
18. augustā 1922. g.
un atalgojumu var uzzināt pie Doles ie- konS tpara"S]em ^sniedzami torgu
komiski torgu dienā pirms torgu
pārdodami
ftDoles pag., .Kauca R'gM apr I. iec. miertiesa (paraksts). cirk ņa mežziņa
majās un virsmežniecības kanciejā
tipografi^'
Valsts
Bal^
Priekules-Vaiņodas iec. dones meža muižā.
PIH. Istaba Nr._^_^^
piektdien.

Citu lestūžu sludinu].
Baldones ulrcmežniecibā

Kara saiiiiecto pārvalde

j^

Pv aliiii

^š^p^ķ āi^dniiiiiļrsn^

miertiesnesis,

iecirkņa priekšnieks

Saldones virsmežzinis.

saskaņā ar savu lēmumu no 10. augusta
9.
1922. g. un pamatodamies uz krim. proc.
Iik. 846. p., meklē apvainoto uz sod
3. _ septembri 1922. «., pulksten

Rēzeknes kājnieku pulks, Pagūtā,
JzlrSS^tL'
'
-^rēta
10 rītā

Iik. 574. p., Jēkabu Jāņa d.Klelnbsrgu, «ezeknē, Viļānu ie!ā >& 21,
27. g. vecu, ar agrāko dzīves vietu
Virgas muižas dzirnavās (līdz 23. aprilim
1922. g.).
Katram, kam zināma jugšminetā ap?
700 pudu
vainotā dzīves rieta, jāpaziņo bez kavēšanās miertiesnesim.
Liepājā, augustā 1922. g.
Manko;
Nikolaja ielā te 14.
. , 5) par 32.500 r. 1891. g. 1. februāri
Miertiesnesis (paraksts)
zem te 73, apstiprināta uz ta paša
nekustama īpašuma, izd. no Aleksandra
Pedeles pag. valde, Valkas apriņķī, Piegādāšanu pulka vajaan Vjačeslava Jefima d. Jeftanovičiem izsludina par nederīgu Latv. iekšz. pasi
'
dzībām.
str labu Aleksandram Edmunda d. f. zem J* 92, izd. no viņas 15. septembri
Noteik.m. dabūjami
pulka aalmnieErcdorf-Kupferam, kura ir pārgājusi uz 1920. g., ua Karlīnes Pētera m. Baitkāj v.
^
4) par 25,000 r. 1889. g. 25. janvārī
apstiprināta uz ta paša nekustama īpašuma, izd. no Vjačeslava un Aleksandra
Jefima d. Jeftanovičiem par labu Johanam Biingneram, kura ir pārgājusi uz
Albertu Fridricha d. Hauptu, kā blankocesionaru, kurš viņu ir atkal cedējis

f
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Tiesu sludinājumi

Rundāles

v
"

otrs skolotājs, »

kanclejas

-

Muitas nodaļas priekšnieka
palīga v. i. S a u 1 ī t s.
Darbvedis S a 1i ņ 5.

n

SSt^

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
sacensibasar
tembri i. a". kā ari rakstiski lūgumi dēļ pielaišanas pie mutiskas
no ierunām un zaudējušas savas tie- nomaksāra zīmognodokli iesniedzami, ka ari drošības nauda 10,000 rbļ. apmēra
sības, bet testamentu pasludinās par
iemaksājami turpat lidz sacensības _ dienai pulksten 10 rīta. Viens un tas pats
likumīga spēkā gājušu.
_
dalībnieks var piedalīties tikai viena no sacensības veidiem.
Rīgā, 17. augustā 1922. g.
te 2197.
Darba maksas aprēķinus un noteikumu* var apskatīt būvniecības nodaļas
Priekšsēdētāja v. Veidners.
kanciejā katru dienu no pulksten 9 līdz 12 dienā.

Kandidātus lūdz pieteikties penoji
vai rakstiski pie pagasta parj»
miruša Juliusa Augusta Gustava Georga
dēla fon Hartmana testaments.
23. _septembri 1922. s, puikstea l
diena, piesu'et vajadzīgos dokumat,
Rigā, 21. augustā 1922. g.
uz muitas likumu
1140. panta
pamata
vai to _ apliednatMs norakstaa. V3n
Priekšsēd. v. Veidners,
dara zināmu, ka caurskatot zemāk min.
neprecējies vīrietis, muzikāls.
Sekretārs A. Kalve.
kontrabandas lietas ir nolemts:
Priekšsēdētājs F. Ozolv
1) Lietavas pilsoni Aleksi Runkausku, Rīgas
apgabaltiesas Valmieras uz pārdodamiem Latgale pie dzelzsceļa līnijas Kuprovas stacijas tuvuma, 28. verstē
2
Darbvedis k. S t r o m a n s
akts te 229: a) sodīt admin. kārtā ar
baļķiem, skaitā 356 gab., garumā 3—4 asis un
atrodošamies
eg|u
un
priežu
apriņķa tiesu pristavs,
7.987 r. _50 k. soda naudas un b) žāvidējā resnuma 7—14 col.
BCatriņas pagastam,
vētas plūmes unvīģes koniiscēt un pār- paziņo, ka 30. augustā 1922. a, pīkst.
Ar 20 rbļ. zīmognodokli samaksātie piedāvājumi, slēgtās aploksnēs ar
11 dienā, pie Naukšēnu pag. nama
dot vairāksolīšanā.
npriņķī, vajadzīgs i, ptl
uzrakstu: .Uz konkursu 2. septembri' un lūgumi
dēļ piedalīšanās mutiskā Cēsu
2) _ Lietavas pilsoni Jūli Maslauskleni,
solīšanā ir iesniedzami rajona kancleja līdz noteiktas dienas pulksten 10 rītā. pamatskolai
kopa ar Latvijas pilsoni Miķeli
iZSlDdlDātā
ŪtfflPO,
Brlģi,
^,eiLstamas Pie piedalīšanās konkursā ir jābūt iemaksātai drošības naudai 3000 rbļ. Pārsodīt zolidari ar 11.520 r. naudas soda, mantas pārdošanu atcelta, piedzedošanas noteikumus var apskatīt darbdienās no pulksten 9—15 rajona kancleja,
namas
naudas
2 maisus ar bīdelētiem kviešu miltiem
sumas samaksas dēļ.
bet baļķus — viņu atrašanas vietā pie Kuprovas stacijas.
1
Valmierā,
«varā 128 klgr., ka arī pārvietošanas
22. augustā 1922. g. te 108.
un
JIdzekJus — zirgu ar aizjūga piederu'
Tiesu pristavs J. Āķi s.
Šos lēmumus var pārsūdzēt muitas
likumu 1141. panta kārtībā uz finansu
ministra
vārda, iesniedzot pārsūdzību
caur Meitenes muitas nodilu trīs nedēju laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
Pie pārsūdzības jāpieliek zīmognod.
80 sani. apmērā.
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Latviešu akciju ba»W>
ir paziņots, ka no Latviešu savstMp^

kredītbiedrības 22. augusta s k
t
•« |
noguldījumu zīme *?
.
^
Kārļa Dana d. Salmi?" "
«<nw
. ,,
par 500 cara rbļ. (pieci
zudusi, kamdēļ visi, kam/
zīmes būtu kādas likuroig« J* A \
tiek uzaicināti pieteikt ^.,,^15* :
nēša laikā, f kaitot no ^;
dienas . Valdibas Vēstnesi
akcijas bankā, PJgS, Ka|ķ« '"'J'
Pēc šā termiņa noter.esan^
nea«
jit
min. zīmi skaitīs par
viņas vietā tiks izd ojajauna

== izdos nazaksoli&Dsi = S^^-^al^^:

svaīoasiielIODn oalas
"Iespiests valsu kpogr«fcļa7

SSttS
Kurcuma

pag

iTļ, A.
vaid,, izsludrna
*«HJe

,Tf

±
par

^^

rtfl";
Latvijas konzuls PeterpiH
no viņa 15- febr. 1921. g-ie
';.
Jāzepa Jēkaba d
apstiprināta pilnvara, izaora .^
. tlsov. Y»rH.1°**
Konstance»
^teikta kā pazaudēta °"
Marcinkevlča nz
"
Vsl vārda, tiek skaitīta par neaeHg
nederiCTM

,-,r

<£s arpa ir«^

