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par deklarāciju par to valstu jūras karoga lietošanas tiesību atzīšanu,

atzīšanu,

Rīkojums eksporta sviesta lietā.

kurām nav jūras robežas.

Mim flRolonsi m milet.

1.

1921. gada 20. aprilī Albānijas, Austrijas, Bolīvijas, Bejģijas, Bulgārijas,
Rīkojums Nr. 155
Čekosiovaķtjas, Čili, Dānijas, Guatemalas, Grieķijas, Holandes, Itālijas, Indijas,
Igaunijas, Japānas, Jaunselandes, Jugoslavijas (Serbija, Kroatija, Slovēnija), Fran1922. g. 20. oktobrī.
cijas, Ķinas, Latvijas, Lietavas, Lielbritānijas, Panamas, Polijas, Portugāles, Persijas,
Pamatojoties uz
noteikumiem
par
Norvēģijas, Šveices, Spānijas, Zviedrijas un Umgvajas valstu attiecīgi pilnvaroto eksporta sviesta kontroli un izvešanu uz
priekšstāvju Barselonā parakstīta deklarācija par to valstu jūras karoga lietošanas ārzemēm, 8. pantu (.Valdības Vēstnesī
1922. g. 233. numura), nosaku saziņā ar
tiesību atzīšanu, kurām nav jūras robežas, ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.

finansu ministri atlīdzības lielumu 250 kap.
no katra _ kilograma vai
100 kap. no

2.

Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināma
arī deklarācija, kura stājas spēkā no izsludināšanas dienas.
J. Čakste, Satversmes Sapulces
1 van ovs,

Satversmes

prezidents.

Sapulces sekretārs.
Tulkojums.

droit su pavillon des Etats dēpourius
de littora! marltime.

Deklarācija
par karoga lietošanas tiesību atzīšanu
tām valstīm, kurām nav Jūras robežu

Les sottssignēs, dūment autorisēs ā
Apakšā parakstījušies, šim nolūkam
cet effet, dēclarent que les Etats qu'iis pienācīgi pilnvarotie .pasludina, ka valstis,
represestent reconcaissent le pavtlion kuras viņi reprezentē, atzīst kaģu karogu
deS tlSVireS dP.tnat Ftnt nui. n'a mļb 4o
r" egu5i&. jraja* nav Jūras robežu, ja j
Jittoral rcaiitime, lorsqu'iis sofit enregistres fe3gT
kura
atrodas tās ' teritorija; šī'vieta Šiēftt
en un lieu unique determinē, situē sur
uzskatama ka viņu reģistrēšanas
son territoire; ce lieu constituera pour kuģiem
osta.
ces navires le port d'enregistrement.
Barselonā, 1921. g. 20. aprilī, izgatavota
Barcelone, le vingt avril 1921, fait en
kura franču un angļu
dont les textes vienā eksemplāra,
un seal exemp!aire
francais

et anglais font ēgalement loi.

B.Feruandez y Medina

P. Scassi
Motta
Evenor Hazera

Trifon Meleaa
Germsin Albat
N. Galvez S

.

Joseph Wielovieyski
Lubia Bochkoff
Reinhardi

Fredrik Hansen
Xavier Neujean
Maurice Sibille
Oaang Yong Pao
Van Panhuys

B. CMuno
V. Sidzikauskas
Hussein Khan'Ala'f

A. Holck Colding
Manuel Rivas Vicuna
Paolo Bignami
A. Freidre D'Andrade
A. Ttesic Pavicic

Ing Bohuslav Mūller

Pfidjoi Nansen
H. L!ewellyn Smitb
H. Llcwellyn Smith
Kershaw
c- R. Pūsta

pS.

Noli
M- Matsuda

rindiņu

teksti ir vienlīdz autentiski.

rindiņa

katras mārciņas apskatīta nn kontrolēta
sviesta, laika no š. g. 23. oktobra līdz
1923. g. 23. aprilim.

8 . —
10 .
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Likums par deklarāciju par to valstu jūras

karoga lietošanas tiesību

180 rbj. — kap.
6 . —
.

c) privātiem par katra viensiejīgu

iiauiiini miiuniiio "i

kurām nav juras robežas.

Likums

Declaration portant reconnalssance du

slējīgam rindiņām
. . . .
par katra tālāku rindiņa . .
b) citam iestādēm nn amata personām, pai katra viensiejīgn

^

Latvijas Satversmes Sapulces 1922.
14. jūlija kopsēdē pieņemtais

R.

a) tiesa sludinājām! Hdz 30 vien-

diena8

Rīgā, pilī Ko 1. Tel.M9.57
g_
r?Ifa
^
Runas "!^stundas no ^^
11-12 ™*ēĒm8m
Atvgrt B0 pHlksten
^S^S^^ir

«™™

0 -

Sludinājumu maksa:

—

.
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Pārkoojuros.
«Valdības Vēstneša" š. g. 239. numurā
tiešo nodokļu departamenta paziņojumā
par nodokļa aprēķināšaau ieviesusēs, ne
aiz spiestuves ' vainas, sekoša kļūda:
iespiests „Zemak minētās ienākuma nodokļa komisijas aprēķinājušas par 1921. g.
nodokli", kur vajadzēja būt: „
par 1922. a. nodokli."

iecelšanas.
Rezolūcija

K? 132.
Ieceļu Tukuma apriņķa
priekšnieka
I. iecirkņa
palīgu liju Jukmenčuku par
Aizputes Rprisķa
priekšnieka
vietss izpildītāju,
skaitot no š. g.
16. cktobfa.
Rīgā, 1922. g. 14. oktobri.
J* 18329.
Jekšlietu ministrs A. Kviesis.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Latvija un citas valstis.

Šo atlīdzību
sviesta kontroles izdevumu segšanai ražotāju organizācijas un
Latvijas un Igaunijas robežu komisija
privātas moderniecības, kuras nodarbojas ar sviesta eksportu, iemaksā avansu atgriezās šorīt no Valkas Rīgā.
Jauktā
veida _ uz priekšu valsts krāj- lio kredītrobežkornisija tagadējā sesijā, kura nobanka uz zemkopības ministrijas
tika latdešu Valka, Ipiķos, pie Lūša kunga,
lauksainmiecibss departamenta tekoša rēķina Līju mājas, 1) pārbaudīja un pieņēma
N> 262 un reiz mēnesī izdara norēķināapakškomisijas nosprausto Tallenia līniju
sānos ar lauksaimniecības departamentu. no Liellugažiem līdz Ainažiem, izdarot
šaī līnija dažus apakškomisijas projektēZemkopības ministrs A. Kalniņš.
tos notaisnojumus, _ 2) pārbaudīja arī jautājumus par strīdīgam vietām un rajoniem
Lauksaimniecības departamenta
direktors V. S k u b i ņ š. Tallenta līnijā, kādu ir aa
vairāk. Vknoetfļwa»o.-is«
juihlfiggprb^ia^ Jr^uJ
^
lielu gabalu
ar apmēram 30 pūrvietām
no Vidusbrindām atzītas par piederīgam
pie Igaunijas, bet lielāka Vidusbrindu
Aizrādījums.

mmm mm pnipisii

Skolu departaments atver 6. novembrī
bērnu dārzu Rīga , Stabu iela N« 9.
turpat.
23, oktobra
Pieteikšanās no
Bērnu dārznieču kursi sāksies 20 noPieteikšanās pamatskolu novembrī.
Minimālais izglītības
kanclejā.
daļas

daļa pie Latvijas.

Iinija

Šaursliežu

Valka—Moizekull, kura

dzelzsceļa

pardalija

Lejasbrindu zemi, patiek visa Latvijai,
(Urugvaja).
un robežu novilks ap 25 līdz 30 metru
Medina
B. Fernandez y
(Uruguaj).
atstatumā
no dzelzsceļa dambja. Pārējos
(Grieķija).
P. Scassi
(Giēce).
rajonos vienošanās nav paapstrīdamos
(Šveice).
Motta
(Suisse).
nākta. Vislielākās grūtības rada taisni
(Panama).
cen?s — agrākās augstākas tautskolas tās vietas robežlinijā, kuras Tallenta
Evenor' Hazera
(Panama).
(Bolivija).
un tagadējo vidusskolu 1, klase. Vecums lēmumā fiksētas ar tā saukto „adminiTrifon Melean
(Bolivie).
18 gadi.
dažādiem Vidze(Latvija).
strativo robežu" starp
Germain Albat
(Lettonie).
Skolu departaments,
delegācija te
apriņķiem.
Igaunijas
mes
(Guatēmala).
H. Galvez S.
(Guatēmala),
izlieto dažādus līdzekļus, lai _šo admini(Polija).
Joseph WieIovieyski
stratīvo robežu novirzitu vairāk uz dien(Pologne).
No padomju Krievijas uz Latvju
(Bulgārija).
Bochkoff
delegācijas savāktos
Lubin
Latvijas
vidiem.
(Bulgarie).
izsūtāmo pilsoņu
(Austrija).
šo apstrīdamo rajonu piemateriālus
par
Reinhardi
(Autriche),
derību Die Latvijas
apriņķiem Igaunijas
(Zviedrija).
pirmajā ešelonā uzņemti sekc-ši pilsoņi:
F;edrik Hansera
(Suē.^e).
neatzina
par
pietiekošiem. Tampārstāvji
(Beļģija).
Xavier Neujean
1) Kalnbērziņš Aifrēds, 2) Leksis Kār(Belgique).
linijas fiksēšana šajos rajodēļ
Tallenta
(Francija).
lis, 3) Strickis Herberts, 4) Avišen-AviMaurice Sibille
nos, kuru kopgarums sniedzas apmēram
(Fra nce).
šenis Ādolfs, 5) Gailīts Augusts, 6) Je(Ķīna).
YongPao
Ouang
līdz 20 verstīm, atlikta uz nākošo sesiju,
,
(Chine)
kabsons Pēteris, 7) Lenans Gustavs,
(Holande).
un abas delegscijas vienojušās nekavēPanhuvs
Van
(Pays Bas).
8) Frauensteins Georgs, 9) Burda Vasijoties ķerties pie pierādījumu un doku(Spānija).
Jams,
11)
E. Ortuno
Parms
lijs, 10) Saulīts Pēteris,
(Espagne).
pslidzībujšis
vākšanas, ar kuru
mentu
(Lietava).
Alma,
V. Sidzikauskas
12) Stmzdiņš Jānis, 13) Caubulin
robežām
(Litfauanie).
attiecīgo
apriņķu
jēdziens
par
(Persija).
14) Krustozols Krišjans, 15) Buks Avveds,
Hussein Khan Alai
noteicams.
(Pērse).
būtu
16) Šerkovs Aleksejs, 17) Šindels Filips,
(Dānija).
Pārsprieda ari jauiājumu par robežu
A. Holck- Golding
(Danemark).
Viuks
19)
Kazimirs,
Verpakovskis
18)
materiāla
(Cili).
stigas izciršanas un mežu
Manuel Rivas Visuna
(Chili).
Francijs, 20) Grustiņš Donats, 21) Mūrka
privātos,
tik
pat
veidu,
likvidācijas
(Itālija).
Paolo Bignami
nieks Pēteris, 22) Vucans Jāzeps, 23) Te(Italie).
jautājuma paŠajā
arī
valsts
mežos.
(Portugāle).
nisons Kārlis, 24) Brics Aleksandrs, nākta pilnīga saprašanās. No igauņu
K. Freire D'Andrade
(Portugal).
(Serbu-kroatu25) Starostenko Miķelis, 26) Runtulis puses ieradās ari divas delegācijas, viena
des A Trešie Pavicic
(Royaume
slovēņu valsts). Vilis, 27) Kūla Jānis, 28) Freidenfelds
no Ainažu pagasta . otra no Ķirbuļa paSerbes,Croates
Valerijs, 29) Gailīts Jānis, 30) Lazdiņš
gasta, Ipiķu tuvuma. Abas delegācijas
et Slovēnes).
Ringoids, 3i) Kiršteins Jēkabs, 32) Vu(Čekoslovaķija).
lai tos igauņu saimnieku!, kuru
lūdza,
33)
Vadzis Osips,
Ing. Bobuslav Mueller
(Republique
cans Vladislavs,
pagastos piekļaujas tieši Talsaīs
mājas
34) Vasiļjevs Benedikts, 35) Lankovskis
Tschechoslolenta linijat, pievienotu Igaunijai. LatFrancis, 36) Gerulskis (Giršejskis) Jānis,
vijas delegācija, pamatojoties uz agrāvaque).
37) Ozoliņš Andrejs, 38) Ozols Jānis,
(Norvēģija).
Nansen
atzinumiem šajos jautājumos, atFridjof
kiem
(Norvēge).
39) Kalējs Jānis, 40) Jsnsons Jēkabs, bildēja lūdzējiem, ka viņu
(Lielbritānija).
māju pievieSmith
(British Empire). H. Llevellyn
41) Arējs Andrejs, 42) Krūmiņš Vilis, nošana Igaunijai iespējama tikai tai ga(Jaunzēlande).
H. Lleveilyn Smith
43) Preiss Pauls, 44) Pūriņš Arvēds, dījumā, ja Latvija
(New Zeaiand).
iegūtu ko Igaunijas
(IndiJa>46) Berkovie
Kershav
45) Šadurskis Michails,
kompensācijas
citos robežu
(Indla).
attiecīgas
(Igaunija).
Moisejs, 47) Medaus Alfrēds, 48) Renne rajonos.
C. R. Pūsta
(Esthonie).
Voldemārs, 49) Karūsa Vilis, 50) Snobeks
(Albānija).
Fan S. Noli
(Albanie).
Jānis,
51) Buivits Jānis, 52) Fedor Alma,
(Japāna).
Matsuda
53) Sturms Nikolajs, 54) Mežinskis Cu(Japon).
kuriņs Roberts, 55) Buš Augusts, 56) SīIgaunija.
pols Kristjānis, un varbūt ari 57) Krasovskis Jūlijs un 58) Avdejevs Viktors;
Pārmaiņas ārlietu ministrijā.
beidzamie divi tikai tai gadījuma, ja
14. oktobrī devās uz Romu jaunpiederību bus
par
viņu dokumenti
ieceltais sūtnis, bijušais ārlietu mini-

_____

Jaunas valstis.

kārtībā.

? eUUlUei»
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_________———-

_

kā ari privātiem uzņēmējiem.
"~
. un
m p
nevaldības Iestādēm,
valsts
visām
*
uzaicinājums
Darba ministrijas
uzņēmumus pie darbinieku pieņemšu
strijas rietumnodaļas vadītājs _ H. H e I viņa
pēcnācēju
min
lats.
Par
Darba ministrija uzaicina visas valsts un pašvaldībasL'f. ^'Ta isu , Kuldīgas un Aizputes pilsētās £
E. Virgo, kurš kādu laiku bij Igau- dot priekšroku sekošiem Liepājas, Ventspils.»"*
?
nijas priekšstāvis Skandināvijas valstīs. apriņķos dzīvojošiem kara invalīdiem.
Liepāja un apriņķis,
Krievu nodaļas vadītājs D. S a a r v a ir
iecelts par sūtniecības padomnieku VarAgrākā nodarbošanās Vēlamā nodarbošanās
šavā, bet vēl īav izbraucis, jo nevar «g| Invalīda uzvārds un
f
Izglītība
Adrese
atrast vietnieka.
o
varas
-5
Pašlaik Igaunijas ārlietu un finansu ^
«^
P.n.a.sko...
T»ļgļ.
ministrijas priekšstāvji notur rindu _ apTVS'v' ai **
f Labrencis, Akta*. m.U U*W. jostas
ar
kādam
spriežu,
lai noskaidrotu,
darbnīca JMš 34,
tavās kg mant2iJJ*
valstīm uu kādā kārtībā būtu noslēPie
rakstu darbiem.
Skolēns.
dz?-' r..-«is 5
s kl.
M reālskola.
r^PlskoIa
dzami tirdznieciski lēmumi.
III. L. Liepājā, Dārzu iela
2. Šverduts, Edgars
m 6, dz. 4.
Pie rakstu darbiem.
E. Virgo Vācijā ir apspriedislgaunijas
Veikala vaditajs,kanniisētas sKOta.
skola.
pilsētas
tirdznieciskā līguma jautājumu ar Vācijas
V. Liepāja, Tirgus iela 4 kl.
.^
3. Bijevskis, Arturs
^
ārlietu ministrijas tirdzniecisko līgumu
Kādu nodarbošanos.
Skolēn,
ielā 4 kl. ģimnāzija.
Būru
nodaļas vadītāju v. Stockhammeru. Vācijas
III. L. Lie^ājf
4. Tresčenkis, Osips
priekšstāvis iesniedz 30 pantus, kurus
Kādu nodarbošanos
Zmtaph,
Vācija vēlētos apspriest pie tirdznieciska
III. L Liepāj i, Paviljona Pagastskola.
5. Melvags, Kārlis
līguma sarunām. Braucot atpakaļ no
Kādu nodarbošanos.
Strādniek,
Vācijas, Virgo ievadījis sarunas par tirdzIV. L. Lie^ sarkana Pamatskola.
6. Kārkliņš, Jukums
nieciska HgHma slēgšanu arī ar Lietavu,
Kādu nodarbošanos.
^
Strādniek,
iesniedzot ieikatīšanai Igaunijas-Somijas
.
IV. Liepāja Kaleju^efā Pagastskola.
7. Bērmans, Matīss
tirdzniecisko līgumu.
Lietavas valdība
Kādu nodarbošanos.
Strādniek,
Hetmaņa Pagastskola.
šo projektu uzņem labvēlīgi un igauņu
IV. L. U&fc
8. Majors, Jānis
delegātam apsolīts, ka Lietavas priekš*
Kādu nodarbošanos.
Atslēdznieks.
stāvis Rēvelē Gailius tuvākā nākotnē saIV. L. Liepfjā Kaa ostā Pagastskola.
9. Piķelis, Žanis
Laboratorijas iela
ņems instrukcijas priekšdarbu uzsākšanai,

;

T. Seljamaa,

Igaunijas sūtnis Latvijā, paziņojis Riigikogu prezidijam, ka viņš izstājas no
locekļu skaita.
Krievijas flotes viesošanās.
Krievijas sūtniecība paziņojuse ārlietu
ministrijā, ka Krievijas flotes viesošanās
ir atlikta līdz pavasarim.

Tirdzniecības ilgum» ar Dienvidslāviju.
Parakstīts
Varšavā, 21. oktobrī.
tirdzniecības līgums starp Poliju un
LTA.

Dienvidslāviju.

Ārzemes
Londonā, 22. oktobrī. Kaut gan
lēmums par jaunām parlamenta
vēlēšanām vēl nav pieņemts, partiju
pttStrviift u -īrM nrfM a «Oaifi^lfflafitijIS
ideju un līdzšinējo
politiku.
Jauno
premjeru Bonaru-Lou viņš salīdzināja ar
jatnieku,_ kurš turot_ nevis pavadu, bet
zirga krēpes. Jauna ? valdība pēc LoidDžordža domam laikam piekopšot reakcionāru politiku. Ceļā uz Lidsu LoidDžordžs, braukdams ar specialvilcienu,
vairāk vietas, pec amerikāņu parauga,
griezās ar īsam .četru minušu runām"
pie publikas,
kas
bija sapulcējušās
oficiāli

stacijas.
Par savu turpmāko

politisko darbību
Loid Džordžs neko vēl nav atklātībai
ziņojis. Domā, ka viņš grib nogaidīt
Bonara-Lou pirmo deklarāciju par jaunā
kabineta politisko prograrau.
berāļu

_,

23.

Pavārs un jūrnieks.

Kādu nodarbošanos.

V. LteJāR Graudu ielā

Pagastskola.

Zemkopis.

Kādu nodarbošanos

uSajfKalēju ielā

Pagastskola.

Mtaftk«ta. »

Kādu nodarbošanos.

Strādniek,

Vieglāku nodarbo-

Melderis.

Darbu valsts iestādē.

Metaldreijātājs.

Darbu valsts iestādē.

Strādnieks.

Darbu valsts iestādē.

Students.

Darbu valsts iestādē.

V.L.

12. Iliķis, Jēkabs
13. Bitenieks, Mačs

15. Lakučs, Jānis.

-

ļ^ jo

j&
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III. L. Liepājā, Klaipēdas Pamatskola.
ielā jfe 2
karaostā 4 klās. pils. skola.
IV. Liepājā,

18. Radovičs, Staņislavs

Liepājā, \akzales
^
II. L. Liepājā Lazarovas

19. Skuja Fricis.

II. L.

Vidusskola 8 klases.

—

17. Kalk, Izaks.

20. Puķite, Andrejs.

„

6

***" *
23.
0i

Vnrtenieks, H
Dl .

.'
Aadre,s
'

-

****

Jurnieks. ekspeditor,

4 klās. realsk. Ventspils jūrskola,
4 gadi pagastskola.

Jūrnieks.
Policijas dienestā.

_ sauos.
Kāda muižā par pārvaldnieku.
Pie rakstu darbiem.

Paga^Ma.

Zemkopis.

Rādu nodarbošanos.

Pagastskoia.

Sirādnieka.

Darbu vaists ie,,

- »&:
Pagas,sko,a z sz.

*-*+?

dmi» »* * *

"

~*

Darb,

,V.

V.

"

—

UggJ^agnieku m.

zelēs c. Diž-Nūļu

"S&^SS
Kalniņa

. Engebs, Ar,.™.

(Reiters.)

Vakar Londona noturēta liberāļu partijas
7 Linkis
7.
Linķis, Nikni,;.
Nikolajs.
kura
konference,
piedalījās Askvits,
Greijs, Krju, Gladstons un citi pazīsta8 Dke
o.
Uke, Kārli,
Kārlis.
mākie partijas vadoņi. Tie nodomājuši
drīzumā publicēt manifestu, kurā izteiks
liberālas partijas vēlēšanu programu.
Cerčits _ piesūtījis
liberāļu
savienības
priekšsēdētājam Dendeja, kuras iecirkni
tas reprezentē tagadēja parlamentā, vē- .0. Si,o,aaa, Prici,
stuli, ka gribot aizstāvēt liberāļu prasības un brīvtirdzniecību, bet uzskatot
par nepieciešama dabūt vēlētāju pie- II. UMberts Je-kaba.
.
^
krišanu
kopdarbībai ar progresīviem
konservatīvas partijas locekļiem, lai aiz.2. Paveca, JāBh.
stāvētos pret sociālistu un komunistu

,,

U

"*-**?

ļgļgjg ttg «ļg-**- *

m. Liepājas apr. Vergalēs pag. Čaļu

Pagastskola.

muižā.

IV.
_
-

IL Ventspils un apriņķi,
Ventspilī, Inženieru Pamatskola
™raaisitoia *
ielā J* 17.
Ventspilī, Bērzu ielā 4 klases
g«nnazija.
ģimnaziia
N° 10.
_
Ventspilī, Jāņu ciem.
Muitas ielā jV9 9.

™
iv.
.,r
iv.

ielā J^ 15.
Ventspils apr. Usmas
,S- Pr-ežkalnos.
Ventspils apr. Dun„ dagā'«gos.
Ventspils apr. Sarkanmuiž. p. Lie-

dzēs

V. L.

v.

?*

-M-

dSSl
aaroiem.

HH
aisieazniets
Atslēdznieks ua
kalējs.

m.-i,
Mežkopis.

.

Knmi,* strādnieks.
*- ,,• ,
Komijs,
" ..
. ,

vie«

Nodarbošanos pie*
,0tu zināšanām un
darba spējām, p. p.
kādā arehivā vai
^ ?

m ™w vai svereja
-.
Mašīnista
vietu.

mežu
stādīšanā.
Kādu nodarbošanos.
Mežkopībā un

i^ādu nodarbošanos.

^omecbaniki,

Kādu nodarboša.o,

7. fr Zemkopis.

Sarga vai tamlīdzīga

Ministrijas
skola
J
°'a-

w
*,
Sarg8
vaists
mežos.

Mežsarga vieta.

Pagastskola

«L,
- ,
strādnieks.

Mežsarga vietu.

Zemkopis.

Mežsarga vietu,

^"^
Zvejniek».

Mežsarea vieta.

*

*

'

_

ciem. Birz-

v5&*ftS.
PaBabtoIa .
""
dagaspag.Oijskas
Ve^ii^*^». pagast8ko|a

v. VeSff^S

„,„„

SFSLoS

l
riņos.
V.

nodarbe

strādnieks.

" WWSSTkiaSeS PamatSk0la
'
rv
iv. Ventspilī, Dzirnavu Pagastskola
a
m.

Piemērotu

nameli

Priekuļi.

uzbrukumiem.

Stiādniekupprtijas liders Tomass, at.,
.
klādams velēšanu cīņu
ziemeļos, uz13. Seroev,ca, tadriķia.
stājies ar runām par savas partijas poli-

PiH^boleta *b*
sargos.

Pamatskola.

DI. L.

21. Sedols, Jānis.

"

~

-

Baterejas
Liepājā,
ielā Nš 22
Liepājā, Tirgus ielā
N> 45, dz. 1.
Liepājas apr. Bunkas Oļļ dājļkas Izmuiža.
Uap|as ap,. Kal|«

neatkarīgo li-

oktobrī.

Šuvalova Pagastskola.

užjā_ft

V. Liepājā, 'Ērģeļu ielā Pamatskola.

16. Kuske, Vili,

partijas vadoņi Askvits un citi,
ka arī strādnieku partija tāpat organizē
27. Karlsons, Andrej,
plašas veletajusapulces, kurās
uzstājas
viņu ievērojamākie runātāji. Strādnieku
partijas vadonis Kleins Bristolā izteicies,
ka nekad vel šīs partijas iespaids neesot
bijis tik liels, kā tagad.
Strādnieku
.. . ., .
partija esot gatava ņemt valdības grožus , n
1. Graudiņš, Aleksandrs.
savas rokas.
_' ,.
Londonā, 22. oktobri. (Reiters) „l. D
Petersons, Karh,
Ievērojamākais siti baņķieris Mak-Kenna,
?,
,._.
kurš bijis par finansu ministri Askvita
,..
3. Bīckovskij, Jam,
liberālā
kabinetā,
izteicies
„Sunday
._.
,_ .
Herald* līdzstrādniekam, ka pabalstīšot
4
Bonara Lou politiku gaidāmajā vēlēšanu
cīņā. Ievērojot siti aprindu lielo iespaidu, 5.
J- I
5Bo
ir Jams.
Borcherts,
angļu sabiedrība piešķir Mak-Kennas
,_, .
paskaidrojumiem sevišķu nozīmi.
KlaBn
fi
6.
Klasons,
Jēkab,
Londona

Pamatskola.

Liepājā, Lāču

ielā Nš 95.

Gatavošanās uz vēlēšanām Anglija.

Loid-Džordža pretinieki,

11. Dirnens, Pēteris

14. Končus, Jāzep,

Polija.

ielā

IV. L.

10. Sedols, Jānis

*«s. ^

«*»

*

****. «**

Melaarga vie...

Ventspils

apr. ZĪS- Paea .k„,.
ta WO»ta. *—*?

Mļņ

pie

«ež.

Mežsarg, vietn.

viņš uzsver,

<T nrasfbām.

ka

no-

esot pieauguse jau
*"? nasta Anglija
jo sākot apdraudēt
robežai,
""'«teial
' ^!ribas
Jattistišanos. Rupniei itf8 „tirdzniecība jaatzīstot_ par
i ^liias dzīvības sulu, kadej jadarot
I Wt\ izbeigtu sastingumu pasaules
LTA

&&*

21. oktobrī. Maskavā
sagaida svarīgus lēmēnesī
pfflbra
padomju Krievijas turpmāko
par
mas
trešās internacionāles
niķu jo notiks
Ļeņins nodomājis uz'kongresi,
citi
runu.
programas
%t* v
Varšavā» 21. oktobri. No Maskavas
turpinās socialdemoo ka Krievijā
Maskavā Novinskas cietumā
aresti.
ftu
nietinātās socialdemokrates, lai uzlaizvedušas 15 dienu
Sb savu stāvokli,
Uļ streiku.
,21. oktobrī. Finansu
Ma s k a v ā
izlaist apgrozībā
nolēmis
komisariāts
naudas zīmes". 1 rublis
gada
1923.
līdzināsies miljonam 1921. gada padomju
,,bļii vai 100 rubļiem 1922. g. naudas
ša v ā ,

{imžs.

Maskava, 21. oktobri. Padomju

milicijas
.tīrīšana*.
Smoļenskas, Vitebskas un_ Gomejas guKrievijā

, Fncs.

2
q

$

Cailins, Ansis.
a
vi«.a„,o
vigan^

i-

, Jams.

iesākta

4- Zajais, Jēkabs.

« ..
s . anemers,
Emils.

ii. Tļ nni
i- .
«oms, Jams.

21.

oktobrī,

Zviedru

Kasels
uzņemies Krievijas
finansists
valsts bankas konsultanta amatu.

Rēvelē,

21.

oktobri.

droša
Maskavas avota ziņo, ka padomju valdības aprindās pašlaik nopietni fctirzā
jautājumu par «jaunās ekonomiskās politikas" izbeigšanu.
Domstarpībasstarp Ļeņinu un Trocki.
^
atkal paasināiā dzird, pēdējā laikā
jušās, Ļeņins vienmēr vēl cer uz paiaules revolūciju un tādēļ aizstāv uzskatu, ka padomju valdībai jāsargoties
no visa ta, kas varētu .kompromitēt"
Krieviju kā komunistisku valsti trešās
internacionāles acis.
Trockis turpretī
vairāk iziet no realpolifikas viedokļa un
atzīst par nepieciešamu, pievilkt ārzemju

No

kapitālu Krievijas atjaunošanas darbā.
Varšava, 21. oktobri.

Maskavā

IV.
iv.

ni. Tukums un apriņķis.
Tukuma apr Vecau- 2 klases ministrijas
ces _ m., Jelgavas
skola.

omu
t
2.
Klaubergs, Jēkabs.
Q

v

3. Tapovs, Rūdolfs.
_..

4. Ribens, Jēkabs.

.
, .
- Ansons,
5.
Jams.
«>. Flivna, Kārlis.

at-

vesti no Uraliem 500 komunistu, tā
jaucamās .strādnieku
opozīcijas" pieitriteji, Pavisam Uralos esot apcietināti

līdz 2000 komunistu par aģitāciju pret
Maskavas valdsbu. Mjasņikovs un daži
riti opozicijas vadoņi
aizbēguši uz
Sibīriju.
Maskavā nodibinājušies jauna opoziciļas grupa — .komunistiskā strādnieku
partija*. Ta publicē uzsaukumu, kurā
pieprasa jaunas ekomiskās politikas
likvidēšanu un žīdu izslēgšanu no
atbildīgiem amatiem.

Helziņiorsā, 21. oktobri.
No
Mask avas zi ņo, ka komunistu aprindas
Ņinā par gaidāmu Leniņa braucienu uz

7. Rozenstems, Krist.
8. Sproģus, Andrejs.
9. Pēda, Kristaps.

Strādnieks.

Pie rakstu darbiem.

Zemkopis.

Mežsarga
vietu.
fe

Zemkopis.

Mežsarga
6 vietu.

Zemkopis.

Mežsarga vietu.

Zemkopis.

Mežsarga vietu.

un apriņķis.
Pagastskola.

Zemkopis.

Mežsarga vietu.

Pagastskola.

Strādnieks.

Kādu nodarbošanos,

Pamatskola.

Zemkopis.

Mežsarga vietu.

Zemkopis.

Mežsarga
6 vieta.

Zemkopis.

Mežsarga vietu.

Zemkopis.

Mežsarga vietu.

Zemkopis.

Mežsarga vietu.

Zemkopis.

Kurjers vai apkalpotais.
F
J

Drēbnieks.

Kurjers, uz dzelzsc.
par sliežu bīd. vai

iela"

Tukuma apr. Sēmes Pagastskola.
PS- Ķebļos.

Tukuma apr

Sēmes
Raudas-

Pagastskola.

'

iv.

Tukuma apr. Ane- Draudzes skola.
niekupag. Lemes
muiža.
v. L, Tukuma apr. Ane- Pagast- un draudzes
nieku pag. Slaskola.
gundes muižā.
IV.

fl.

Talsu apr

Talsi

Talsos,

Fareizs placī II. li-

umās jau atlaisti no vietām 932 miliči.
Maskavā,

H.

pagasta

Notikumi Krievijā.

I

. „. .
i1. r,,™—«._
Cimmermanis

IV.

**-Talsos,
Talsu apr.
n 'iā

i< līnija

iil

Ns 13.

Talsu

apr Artavas
pag. Labdzeru m.

caur Sasmaku.
Talsu apr. Pastendes Pagastskola.
pagasta Bālos.
iv. Talsu apr. Stendes Pagastskola.
Manņmuizā.
IV. Talsu apr. Zentenes Pagastskola.
p. Vurzupes Sniķeros . cr. Kandavu.
— Talsu apr. Engures Pagastskola.
p. Kideļu muiža.
IV. Talsu apr. Kandavā Pagastskola.
Liela ielā tt 17.
V. Talsu apr. Vandze- Pagastskola.
IV.

nesp.Zaķeniekos.

t>-a
.- , L
*1. Bude,
Jēkabs.
2. Kļaviņš, Gustavs.

3. Bligzna, Ansis.

„ - ,
V. Kuldīga un apriņķis.
III. Kuldīgas apr. Griķu
Pagastskola.
pag 23. fonda gab.
III. Kuldīgas apr. Kur- Pagastskola.
sišu pag. Būdniekos.
III. Kuidigas apr. Kul- Pagastskola.

4. Svarcs, Ādams.

IV.

5. Safers, Roberts.

V.

6. Vizbuls, Erichs.

7. Grinbiats, Krišs.
8. Steppe, Ādams.

1. Bendrups, Kristaps.
2. Šlombergs, Nochems.

tamlīdz.

„

digaspag. Spruiču
muiža.
Kuidigas apr. Kuldigas pag. Knaķos.
Kuidigas apr. Gaiķu

—
Ministrijas skola.

Satiķu pag., Gaiķu
kroga, Cr. Saldu
IV. Kuidigas apr. Kul- Pagastskola.
digas pag. Kārļos.
V. Kuidigas apr. Skrun- Pagastskola.
das pag. Riekstkalnos.
— Kuidigas apr. Kul- Pagastskola.
digas pag. Podunēs ķieģ. ceplī.
V.
IV.

Zemkopis.

Mežssrga vieta.

Zemkopis.

Mežsarga vieta

Zemkopis.

Mežsarga vieta.

Ratnieks.

Mežsarga vieta.

Kalējs.

Mežsarga vieta.

Strādnieks.

Darbu

valsts iestāde.

Darbu

valsts iestāde.

ļsļ
Zemkopis.
Strādnieks.

VI. Aizpute un apriņķis.
Aizputes apr., Aiz- Pagastskola.
Zemkopis.
putēs Pils pag.,
Ievades Žibos.
Aizputes apr, Gu- Pirmmācības skola.
Kurpnieks.
denieku p. Skrege

*

Par dzelzsceļsargu vai
taml.

Mežsarga vieta.

Kurpnieks.

«zemēm ārstēšanās nolūkā.
būdā, Cr. Aizputi.
iespējamas pārmaiņas tautas komisāru
Latvijas
atbrīvošanas
kara
invalidi.
L=
padomes sastāvā. Kā dzird, Lunačarskis
Departamenta vice direktors O. Sīlis.
aiziešot no izglītības komisāra amata un
īga vieta nākšot Trockis.
Vecākais statistiķis J. Baltais.
Galīgi nolemts likvidēt sociālās apgāžas komisariātu,
kura funkcijas nodcs
Trešdien, 25.
oktobri
[«slietu, tautas veselības un zemkopības tīgs. Franču profesors tikai dažās lek- višķi skolēni.
Tirdzniecība an rūpniecību
cijās sniedza tikdaudz, ka bija jāapbrīno Žemkalna skatu luga . Blinda", ar
«rmsariatiem.
Kursi.
viņa spēja dažas minūtes dot skaidru dziedāšanu un dejām. Šie lietaviešu
Stāvoklis Vācijā.
pārskatu par tādām sarežģītam lietam, ka .Laupitāji* savu drosmīgo teatrālo saturu
Rīgas birža, 1922. gada 24. oktobri.
Berlinē , 22. oktobri. Prūsijas land- piemēram franču valdības attiecības pcet un lietavisko nokrāsu gan jautros, gan
Sp atraidījis komunistu priekšlikumus baznicu. Un tie nebija sausi fakti vien, drūmos skatos un ar savu elementāro Zelta lats (0,29032 gr.) . . .
5000
Jjvidet .brīvības un kārtības savienību* ta bija vfsela pasaule, dzīvi teli, ko zīmējumu stipri valdzina skatītājus, kuri Amerikas dotais
254.50 — 26050
1139 — 1159
"nodibināt sevišķu strādnieku miliciju. profesors Ozērs rādija savos priekšlasī- lugas izrādes uzņem skaļiem aplausiem. Angļu mārciņa
18.25 — 18.75
centra ierosinājumu reichstags nole- jumos, gan izvēlēdamies spilgtas krasas, Ceturtdien, 26. oktobrī, tautas izrādē Francijas franks
Itālijas lira
10 25—10.75
Pieprasīt, lai Vācijas valdība iz- gan ļaudams vaļu savam humoram, gan Sternheima vēlēšanu komēdija .KanBeļģijas franks
16.75 — 17.25
JJ!
rada un iesniedz reichstagam
savus
slēdzienus.
.
—
Rodrigo
Kalniņš
savai
didāts"
zinātnieks
izvezdams
Šveices franks
46.75 — 47.75
likum- kā
68.50 —69^0
Par šiem priekšlasījumiem Latvijas 20 gadu jubilejas izrādei izraudzījis Zviedrijas krona
Jļ°l w par dzelzsceļu tarifu paaugstipreziNorvēģijas krona
4525 — 4625
»ann ārzemniekiem un par noteiku- augstskolas vārdā profesoram Ozēram jautro komēdiju . Ministru
Dānijas krona ......
51.25 — 5225
,
tam
spoža
m kas
kurā
viņam
pie
dents"
apgrūtinātu Vācijas nekustamo izteica savu pateicību augstskolas franču
Čechoslovaku krona ....
8.33 — 8.43
jn s '
loma.
Izrāde, kā jau ziņots, notiks Holandes guldenis ....
vunmu pāriešanu ārzemnieku rokās.
100.25 — 101.75
valodas doceats M. S e g r e s t s,cildinādams
—51 /*
6/!
LTA.
savu līdztautieti ka zinātnieku un ka pirmdien, 30. oktobri un biļetes uz to Vācijas marka
Somijas marka
6.05 — 6.15
cilvēku un vēlēdamies, lai ciemiņš pec jau dabūjamas. — Bez .M_ai[as un Igaunijas marka
0.73 — 0.76
tam, kad tas iepazīstinājis Latviju ar Paijas" teātrī sagatavošanā vēl AspaPolijas marka
3
zijas
kura
drīzumā
pa.Vaidelote",
Padomes rbļ.
.....
.
—
Franciju, stāstītu frančiem par Latviju
Rīga
rādīsies uz skatuves jaunā inscenējumā
10 Krievu zelta ibļ
1200.00
un latviešiem, par mazās latvju tautas
5°fbonas
Zelts (Londonā) par I und tīra
profesora Otēra (Mauser)
dziesmu
daitautas
centību, par latvju
zelta
—
viesošanās Rīsā.
ļumu, latvju mākslas dzidrumu un dziKrievijassudrabsJJi i ; ;
gjļ } p« 1 *L
lomu nākotnes saimsavu -2-S P rofesors Ozērs vakar lasija ļumu, par Latvijas
...
100 — 105
5°/o neatkar, aizņem.
Vi<ia.i, i° lekci Ju Latvijas augstskola. nieciskā dzīvē. No klausītajupuses proTelegramas
20 zelta fr. 6°/o Rig. hip. biedi.
cijas bi "iekārtotas 2 ciklos
kāda
franču
pateicas
Ozēram
fesoram
ķīlu zīmes
975
fesV
aicat publikai l un augstskolas audzēkM.
Latvijas telegrāfa
aģentūras
ārzemju
relegraras».)
institūta audzēkne.
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pila. kt.
L
Plrmā _ cikla lekcijas franču probiedi, ķīlu zīmes ....
—2500
Berlīnē, 23. oktobrī. Uz Bukarefeso ' .
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. ki.
aTskatu
Francijas
iekšēPar
stes—Konstantinopoles dzelzsceļa līnijas
iiem a stak
7P
biedi, ķīlu zīmes
—5000
Jiem, saimniecisko dzīvi un
noticis smags nelaimes gadījums. Ātrko! nn P
Rīgas
biržas
komitejas
kotadjas
komisijas
po,iUku 20
Māksla
5aS
- gadu simteni līdz
vilciens, kurš atgriezies no ķēniņa svinīpriekSsēdetajs A. K a c e n a.
karam
Augstskolas
audzēkņus
Zvēi. biržas mākleris Th. Summēta.
viņš,
bām Bukarestē, uzskrējis otram vilcieazistinā i a ar frangu vēsturnieNacionālais teatrs. Otrdien, 24. oknam virsū. Līdz šim uzieti 30 nonāvēti
aiekip
pulksten 5 pēcpusdiena skolēnu un 25 smagi ievainoti pasažieri.
tobrī,
ral{sturodams
viņus
pašus
un
atstāftvi'
Ādolfa Allunana .Kas tie tādi,
Redaktors: M. Arons.
Cien,, ,Viņu darbos izteiktāsidejas. izrādē
Skolām biļetes jaizdziedāja".
pti^ikukulis mēdz gan vienmēr darīt kas
atse^> bet šoreiz tas bija sevišķi vēr- ņem laiku. Biļetes var dabūt an

Paziņojums.
Finansu ministra v. i. š. g. 18. oktobri
apstiprināja statūtus:

Mežu fleportornents

Latvijas ft. saunai jlir. Rīga,

kuras mērķis ir: ierīkot sals maltuves,
ie- un izvest sāli, to pārstrādāt, kā ari
tirdzniecība
r.r dažāda veida sāli nn
citiem produktiem un materiāliem. Šo
mērķu
sasniegšanai sabiedrība ierīko
maltuves, kantorus un veikalos, kā iekšta ari ārzemēs.
Sabiedtibas

dibinātāji

ir

ar civ. proc. I!k. 1958. p. ai 5o
ka 30. Oktobri 1922. a
mi-

atklātā

tiesas

sēde tiks

nolasīts 14. septembrī 1922. gadā, Cēsīs
mir. Dr. med. Augusta Mārtiņa dēla

Smilga notarielais testaments.
Rigā, 21. oktobrī 1922. g.
Priēkšsēd. v. V e i d n e i s.

Sekretārs A. Kalve

fJīgas apgabalt. 3. eiviirtodaļa,
saskaņā ar

civ. proc.

Hk.

1958. p.

ai

8*3 paziņo, ka 30. oktobri 1922. su minētas

nodaļas

atklātā

23. novembri 1922. g., pulksten 12 diena,

4. Bolvu virsmežniecība:

tiesas

1) Pie Siras-Aleksandropoles dzelzsceļa dambja, 6 verstis no

sliežu galiem, Vārnes upes tuvumā, apm. 1364 kub. asis
aištnu un T garas dedzināmas malkas, apm. 24 kub. asis
7' garas stutmakas un 4/s kub. asis nemizotas papīrmalkas ā 1C00 rbļ. kub. asī
2) Aleksandropoles iecirkņa mežniecībā, mežsargu Franča,
Bankas un Melberga apg. apm. 526 kub. asis T garas
a 700 ,
, ,
dedzināmas malkas . . . _
3) Bolvu Iecirkņa mežniecībā, Opernieku
novadā, kvart.
NeN? 20, 25, apm. 199/* kub. as s ars. garas dedzināmas
malkas
ā 745 ,
, »
4) turpat, kvart. Xs 13, apm. 71/* kub. asis arš. gajas
dedzināmas malkas un *U kub. asis stutmalkas
ž 745 ,
» >
5) pie Pakalnieku dzelzsceļa atzarojuma, Sitas iecirkņa mež, ,
niecība, 157,6 k. a., jauktas arš. gajas dedzināmas malkas ā 1800 ,

sēdē

III.

kv.

J*N»

89,

Kādā_ Kād^TļglT"
mežniecība

2

Cēsu
Rīgas

5
6

Dundagas

vie

*

Km rubr

ā 1280 rbļ. kub. asī

Burtnieku virsmežniecībā:

7) Arciema, Sucenu, Kipenu un Pociema nevados apm.
236/s kub. asis dedzināmas malkas
ā 1140 rbļ. kub. asī
8) Dikļu-Ezermuižas, Ozolu-Spandegu uti Ozolu-Kalnamuižas
, ,
novados, apm. 166 kub. asis dedzināmas malkas . . . . ā 1185 ,

IV. Piebalgas virsmežniecībā:
ā 1800 tbļ. kub. asī
ā

950

ā 1C80

...
.

,

ā 2015 rbļ.

..

ļ

4
6
4

Drošības nauda izcirtuma tīrīšanai
Numurēti koki gab.

|

dtaķg"^

18350

13330

307

397

882

892

Numurēti koki gab.

Valsts krāj- un kredītbankā
pfirdos

trešdien, 1 novembri

1S22. g., bankas telpās.

atklāti rairēksošlšani

vecus kapara katlus, bojāta veida, to vākus un dažādus kapara
lauzumus, kopā līdz 100
2 pu
'

Par vairāksolīšanu var iniormeties un uz to pieteikfes pie A. FeMtnan»
Valsts krS}- un kredītbanka.
"
bankā darbdienās no 2—3.

Vairāks&BHanā tiks pārdotas
1922. g. pīkst. 11 no nta

armija! neualao'zlžl dažādas mantas an mmtMl

tavots, srafits, ilnu eļļa, skārda mucas, vecas kabeles
alumīnija atkritumi un daudz citi dažādi priekšmeti.
Solīšanā vai piedalīties rakstiski un mutiski. Rakstiskie piedāvājumi nomāksāti ar 40 sant. zīmognodokli (40 sant.atbildei) iesūtāmi arsenāla
saimniecības
daļai līdz 7. nov. pīkst. 10 no rīta. Pārdodamie materiāli apskatāmi katru dienu ,
izņemot svētdienas un sestdienas, no pīkst. 10—3, arsenāla telpas Lienes un Vali
mieras ielu stūrī (bij. Krievu-Baltijas vagonu fabrikā). Dalībniekiem iepriekš solīšanas jāiemaksā 1500 tbļ drošības nauda.
2

kā: brOnakmens

Ualsts spirta un dejuīns ntas mlMmĶ
,

Nepani | h^T
k
'

Arsenālā 7. novembri

101,—12 kub. asis

9) Izvestas pie dzelzsceļa līnijas starp st. Ramka-Uriskste
299 kub. asis dedzināmas malkas
10) Aulu mežniecībā, Gus.ta novadā, Vilka apgaitā, 84/a kub.
asis dedzināmas malkas
-. .
11) Gustu novadā, Glāznieku apg., 8/a kub. asis dedzināmas
malkas .
12) pie dzelzsceļa līnijas Vecgulbene-īeriķi, uz posma MeļļiRamuji, — U/s kub. acis bērza blāķu malkas, kopvērtībā
13) Ramkas mežniecībā, Ramkas novadā, Saces apg. 2ji kub.
asis . papīrmalkas un 2/ia kub. asis dedzināmas malkas
14) Gustu novadā, Vilku apg. 23 gab. egles baļķi, apm.

1922. g. noturamie™
Meža departamenta sludinājumā par 22. novembrī
torgiem iespiestā .Vaid. Vēsta." Ne 236 ieviesušas sekosis drukas kļūdas, kuji,
ar šo tiek izlabotas:

lap- puse

p inies torsos seKofus materiālus:

6) Ruskolovas novadā,
mizotas papīrmalkas

Rīgas apgabait 3. civilnodaļa,
paziņo,
nētās nodaļas

Nr. 6, dz. 8,

11. Ruakolovas virsmežniecībā:

Tiesu siotlinajumL
saskaņā

Todlebena bulv.

Latvijas

pilsoņi: Arvids M e šī ņ š, dzīv. Rīgā,
Strēlnieku ielā J* la. Arons Šmuljans, dzīv. Rīga, Nikolaja iela J* 19.
Zālamana
Kraemers, dzīv. Rīgā,
Romanova iela Ns 13. Josels Gariinkels, dzīv. Rīgā, Kurmaoova ielā N° 10.
Ābrams Šm u 1 j a n s, dzīv. Rīgā, Ģertmdes ielā N° 8.
Sabiedrības pamata kapitāls ir 40.000
zelta latu, kurš sadalīts 400 akcijās,
100 zelta latu katra. Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b. nod. pr-ks A. Kacens.
Revidents A. Zalpeters.

KfOdu izlabojums»

mmMM

izd. mutiskā maz&ksolTš&nfi š.g. 28.okt puik.lOr,

139i. m T malkas imļīm i aiflna fatāls.

Rakstiski lūgumi deļ pielaišanas pie mutiskas sacensības ar uzrakstu .Sacenā 1090 rbļ. kub. asī sība š. g. 28. oktobri* un nomaksātu zīmognodokli iesnierfz:>mi valsts degvīns
ļ noliktavai līdz pīkst. 10 sacensības diena. Sacensības dalībniekiekiem jāiemaksā
381 kub. pēdas
ā 2 r.50k.kub.ped. i 2000 r. droš. nauda. Tuvākas ziņas valsts spirta un degvīna Rīgas nolik. no pīkst, 9—5,
Torgi notiks mutiski un slēgtām aploksnēm, pie kammežu departaments
Priēkšsēd, v. Veidnert,
patui sev tiesību noņemt no torgiem izsludinātos materiālus pēc saviem ieskatiem.
Sekretāra A. Kaivg
Torgos tiks pielaisti uu piedāvājumi atzīti no personām, kufas iemaksās
torgu komisijai 10°/o no piedāvātas sumas. Tuvākas ziņas un noteikumi mežu
Blias apptealfles. III. iet. liesas arisfavs departamenta mežsaimniecības daļā, Rīgā, Todlebena bulv. Jft 6, dz. 8 un atS. Terpilovskis
paziņo, ka š. g. tiecīgu virsmežniecību kanclejās.
Izsludina
Bebrenes pagastam,
28 oksdbri i. g., pulksten 10 rīta, Rīgā,
Mesis deparSamenžs.
Ilūkstes apriņķī, caur Eglaini, vajadzīgs^
Elizabetes ielā Ns 91/93, darbnīcā, Kurmanova ielas stīri, pārdos Glllna
Ta I a n a kustamo mantu, sastāvošu no
viisu šujamām mašīnām, un novērtētu
us arlefa dasrlsu šid©- (stsrp tiem visns skolas pārsslals
pārdos 13. novembrī š. g.y pulkst. 12 dienā, Dikļu pag namā
par 12,000 rbļ.
luterticīgs).
šany maziksoiTšanā
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka _arī apVēlēšanas
netiks
4. novembri S. g„
skatīt pārdodamo mantu varēs pārdošaDaugavpils muitas rajonā, ļ pulksten 12 diena pi« pagasta padomes
nas dienā uz vietas.
Daugavpilī.
iļ sēdes. Alga pēc kategorijām, dzīvoklisTiesu pristavs S. Terpilovskis.
Piedāvājuini, aplikti ar at'iecigām zī- ļar apgaismošanu un apsildīšanu.
Kandidāti
(-es) tiek lūgti ierasties
mogmarkām, iesūtāmi muitas departaLatgales apgabaltiesas 5. iec.
mentam ne vēlāk kā līdz tO.novembrim personīgi n:e padomes sēties, līd^ņeaiof. ļ
t esu pristavs
1922. g, ar atzīmi uz aploksnes: .Uz ļ attiecīgus dokumentus.
paziņo, ka 2. novembri 1922. g., pīkst
sacensību Daugavpils muitas artaļa
Pag, valdes priēkšsēd. J. Kuliņš.
11 rītā, Merdzenka, Michalovas
pag.,
darbu izpildīšanā*.
Lutizas apr., tzpārdos Georga tn RūTu aki paskaidrojumi un noteikumi
dolfa Mažu kustamu mantu, sastāvošo
muitas departamentā.
I. iecirkņa mežniecība: Arciema un Sucenu novados.
no tirgotavas - precēm, novērtēto par
1. 13/ia kub. ass papīrmalkas
ibļ. 22,385.—
11.450 rbļ.
Izzisāt sarakstu, novertejumu, _ kā ari
Ārclema, Sucenu, Kipenu, Pociema un Pāles nov.
tūliņ vajadzīgs
apskstit pārdodamo nuntu varēs pār- 2. a) 128 bērza lietkoku blāķus, sat. 1812,5 kb. p. nov. r.
10,491 —
Rīgā, Artilērijas ielā N» 10/12, 2. nodošanas dienā uz vīetas.
b) 141 egles baļķi,
,
2383
,
, , 17,145.—
.
vembri 1922. g„ pulksten 10 rītā,
c) !4 priedes
Tiesu pristavs A. Mežaraups.
.
222
, ,
, 1,629 —
.
d) 42 apses lietkoku bluķus
,
258
. ,
» , 1,714.—
Kandidāti, kas vēlētos to vietu piec) 57 melnalkšņa lietk. „
,
713,5 , ,
» , 5,3!6 —
ņemt, tiek lūgti pieteikties rakstīsit! vai
f) 10 oša lietkoku bluķus
,
8J
, ,
,
1,453,— rbļ. 37,748.—
.
personīgi 4. ftovsmbri 1922. g,, pulkst.
II. lec. mežniecība: Pulķeles novada.
12 diena, Ezeres pagasta nama pie pa3. 13/4 kub. ass papīrmalkas
rbļ. 25,438.—
no 3 līdz 5 men. vecus. domes už salīgšanu.
Priekšsēdētājs G ē t i «ļ_
Dikļu Ezermuižas. Ozolu-Spandegu un Puiķeies novados.
Pie sacenšfinšs tiks pielaisti zemkopji,
kari uzradīs attiecīgas apiiecibas par
izsludina otrdien, 31. Oktobri 1922. s, 4. a) 36 apses lietkoku bluķus, sat. 215 kb. p., novērt, r. 1,617.—
Rīgas kafa apr. priekšnieks 'zsludins
1
pulksten 12 diena, savas telpās (Daugavzirga vajadzib.'.
b) 115 berza
,
,
, 8,109.—
.
. 1512,5 .
par nedērigu nozaudēto ka(a klausības
.
pilī, Rīgas ielā Nš 6)
j3
c) lmelnalkš. „
,
,
86— rbļ. 9,812 —
.
.
,
apliecību
zem Ks 1499, 7. novembr:
1919.
g.
izdotu
no Rī^as knļn apiiņķs
Materiāli
apskatāmi
viņu
atrašanās
vietās
caur
vietējiem
mežsargiem.
Somutiskus
un rakstiskus
pt-ka uz Otto Toma d, Rugerra vārda.
līšana noliks mutiski un slēgtas aploksnēs.
sludinājumu
par augoša
Torgu dalībniekiem pirms torgu Iesākšanas jāiemaksā torgu komisijai papildinot
Ri^as K.:j;t «prinča prieKimcK» <zsi«"
meža pārdošanu torsos 22. novembri
10 °/o no nosolāmo materiālu vērtības drošības naudar.
dina osi ruderiģis nopūdēto kafaklaus.
Tuvākas ziņas pie I. iecirkņa (Arciema) mežziņa, Arciema muižš, II. rec, 1922. g (nodrakatu .Valdības Vēstnesī*
apllecībi-, zsm Ks 22857, 11. oktobri
(Vilcēnu) mežz., Vilcēnu muižā un virsmežn. kanci., Budenbroku muižā, caur Dikļiem. N; 236), paziņo, ka
drošības nauda, 1921. g., izdotu no Rīgas k*ra apriņķa
torgos ies.iiedzot piedāvājumus .slēgtās
dēļ nodošanas maiaksollianl
12, oktobri 1922. g. Ka 637.
priekšn eka, uz Vilhelma Ferdinanda ūj
Burtnieku virsmežniecība.
aploksnes, jatemaksļ līdz torgu sākumam
_
Lamberta vārda.
10°/o vai 5> no aploksnē piedāvājamās
sumas, skalotie* pec ta, cik °/o ir apAtsaukums,
rēķinātas rubrika:
Talsu apriņķa priekšn. palfss II. !«.
sludinājumu, iespiestuntfHīl* savu
Vddībf.s Vēstneša'_ l53. MH
UUulIC
.
Partas un tāfeles tiks nodotas pagataPar mutisši nosolītām vienībām ie14. jūlijā . š. g., par Ēvalda Abolig<vot partijās 4 punktos apriņķī pēc apmaksāta drošības nauda jāpapildina līdz Latvijas iekšzemes pases no/.aud-fšanu; ļ
riņķa valdes atzinuma.
28. novembri š. g., pulkst. 12 dienā, Jelgavas apr. valdē, šim procentem, neatstājot torgu telpas Pase bija Udota no Jaunpagas^a pag-v - ļ
pec katra* vienības nosoiīšanas
Solīšana sāksies uz vienas partas vai
1920. g. zem N° 891, :r atrasta «n uzj l
tāfeles pagatavosinu un deļ piedalīšanas 1922. g. malkas koku cirsmas, pēc platības II. iec. mežniecībā
skatāma par derīgu?* ^
§,
torgos jāiemaksā apriņķa valdes kasē 2500
Mangaļu apgaitā, kv. Ne 64.
Ta'su apnņķa priekšnieka
rubļu drošības naudas.
pal. II. i.c. (pj iraksta^l
I. atdala, platība 3 41 ha., novērtēta par 21,540 ibļ, drošības nauda par pfirdos 6. novembri
i. g., pulksten
Pēc mutiskās sacensības izbeigšanas meža tīrīšanu 1,500
rbļ, apmežošanas nauda 1600 idJ:
12_ diena, s,ava kaocleja, Jelgavā, Upes
tiks caurskatīti rakst'skie priekšlikumi
Piezīme. Nav cērtami numurēti būvkoki: priedes 91 g., egles24 g., kopā 115 g. iela Ns 10, mutiska un
rakstiskā
samaksāti ar 40 rbļ. zīmognodokli un
ar šo paziņo vispārībai, ka š. g'„?/_su jn
II. atdala, platiba 5,11 ha, novē.tēta par 49.828 rbļ., drošības nauda par
pieliktu kvīli par drošības naudas ieno Rauzas pigas'a vaidēs atsevišķa ap-l
maksu apriņķa valdes kasē. Rakstiskie meža tīiīJanu 3.OOOrbļ, apmežošanas nauda 3,700 rbļ.
loksnē pakā Palsmane- pasta un lele ^*'
Piezīrr e. Nav cērtami numur, būvkoki: priedes 204 g , eg'es 101 g„ kopā 305 g.
piedāvājumi ar uzrakstu: ,,Uz konku
kantorim
nodotie
stfira un apaļai*
renei 3t. oktobri i. g.'\ iesniedzami
III. atdala, plaūba 6,69 ha., novērtēta par 35,925 rbļ, drošības nauda par
.Rauzas W .\
spiedogi cr nosaukumu:
apriņķa valdei līdi 31. oktobrim š. g., meža brišanu 2,500 rbļ,
apmežošanas nauda 2,7( 0 rbļ.
apnrM
(bez
gast-;
Valkas
izpildu
komiteja
pēctorgiem)
li.
pulksten
Piezīme. Nav cērtami numur, būvkoki: priedes 225 g.,egles 43 g , kopā 268 gab.
so ««»?
ar
tuvākiem
paskaidrojumiem
un
ir
pizuduši,
un
tamdēļ
Pēc
m.
,.,
IV.
atdaļf,
platiba
4,33
ha.,
atzīti
par
n
e
d
e
r
i
i
e
novērtēta par 28,894 ibļ.. drošības nauda par
e
paitu zīmējumu ap>ka īšanas griesties
Valkā, 1922. g. 20. oktobri. J* /w*
apriņķa vaid s saimniecības nodaļā.
niezi tīiī?anu 2,000 _ rbļ., apmežošanas nauda 2,350 rbļ.
kuras atrodas pie Kalnciema: 1 liellaivu
Piezīme. Nav cērtaosi numur, būvkoki: priedes 215 g., egles 79 g„ kopā 294 g.
20. oktobrī 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. M _ūrnjjJL! :
g3{u
-X ?*?
'> 1 asi P" i" 3,5
izdoto
Daugavpils apriņķa valde.
V. atdala, platība 4,26 ha„ novērtēta par 35,930 rbj., drošības nauda par ped. dziļu un 1 mazu laiviņu, apmēram
Nozaudēta Latv. ieksz. pase,
2 asis garu.
meža tīrīšanu V .500 rbļ., apmežošanas nauda 2,650 rbļ.
3
29. ma»
no
Mazsalaces
miesta
valdes
LatvDas universitātes leahlmacijas
Laivas apskatāmas Kalnciemā.
Kf«>
Piezīme. Nav cērtami numur, būvkoki: priedes 102 g., egles 77 g,, kopā 179 g.
1920. g. zem J^ 357, uz Te?a
kartiņa Nr. 4909, uz Kārļa Kļaviņa v.
z;ņas 8piin!fa
k o p a vārda.——
inženiera
un
ar
šo
tiek
izsludināta
Torgi
notiks
mulļski
un
ral.stiski,
pie
kam
torgos
tiks
«i"
pazaudēta
pielaisti un piedā- t.LiI"n
tor8u »8*aanās
vājumi atzīti no personām, kuras iemaksas torgu komisijai 10°/o drošības naudas
.^"LJ^"13
jāiepar nederīgu.
teatrs.
maKsa 5000 rbļ. droSbas naudas.
Nacionālais
no piedāvātās sumas. Rakstiski piedāvājumi apliekami ar 40 >ant. zīmognodokli.
universitātes leģitimācijas
Latvijas
Otrdien, 24. oktobri š. g., P- 5 P F
^
Pāidodamais mežs apskatāms uz vietas, uzrādīs
Mangaļu apgaitas mežssrgs.
kartiņa Nr. «412, uz Vilhelmines Belson
Skoleau izrādē:
kartiņa
Nr 4724. uz Almas Biezais
Tuvākus paskaidrojumus virsmežniecības kanclejā, caur Jelgavu.
vārda pazaudēta un at šo tiek izsludittas ««tādi,bas d*ieof*Z
vārda pazaudēta un ar šo
tiek izsludi- Trešdien, 25. oktobri, pulkiKn / v"*
nāta par nederīgu.
Kbves virsmežniecība
"» ta par nederīgu.
„!»Ii-S_I«".
Iespiesta vaisa ripoļNaUji.
K

nolasīs 14. augustā 1922. g., Rigā mirušā
Gustava Gustava dēla Soepff, notarielais
testaments ar kodicilu.
Rīgā, 21. oktobrī 1922. g.

tai ministrijas maitas imi-
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BurtnieEc&s virsmežniecība

taments
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II. psHipes pomaiskold'

skolotājs.

~ 4 kuiti©|iss 9 =

DsužtivpiU apriņķa valde

lipini,
i
i

torgus

ptt m 23 sali. kta tafsļa ar
Kīēmēia materiāliem.

ICSities virsmežniecība

pārdos torgos

,.Torgoi iafemaksa drešlHas neada".

llpnilla ceļu mmmi Jelgavā,
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pagatavot 400 oaH.sKolu tlivsēdvletn

