Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:
Par 1 mēnesi
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75 rbļ. — kap.

Latvij as valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

oficiāls laikraksts
svētku
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svētdienas un

dienas

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi .
Par atsevišķu numuru: saņemot
ekspedicija
Pie atkalpārdevējiem

Latvijas

Satversmes

Sapulcē

90 rbl — kap.
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Redakcija:
Rīgā, pilī Ns 2. Tel. Ns 9-89
Runas stundas no 11—12

pieņemtie:

Likums par Vidzemes muižnieku muižu
kreditsavienības un Kurzemes kredītbiedrības likvidāciju.
Pārgrozījumi likumā par būvkoku izsniegšanu lauksaimniecības
Vajadzībām.
Tatvijas Satversmes Sapulce.

Kantoris un ekspedicija:
^i^^SI^^^^^>
^Sj^^^^^^ Rīgā, pilī J* L Tel. N° 9-57
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Latvijas

Uzdodu

zonu

un

Atvērts

no pulksten

9—3

pilsētu komandantiem,

garni-

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām

.... 180 rbļ.— kap.

par katru tālāku rindiņu . .
b) citām iestādēm un amatapersonām, par katru vienslējīgu
rindiņu
c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu

VI. apstiprināt

, —

,

8, —

.

6

10

,

» —

apdrošināšanas instruk-

pārvalžu priekšciju saskaņā ar 3.—116. p.p. noteiniekiem stingri raudzīties, lai minēto
kumiem, apriņķa valdēm, pagastu
pavēli izpildītu visi no karadienesta atvaldēm un īpašiem aģentiem;
vaļinātie
Lāčplēša
ordeņa
kavalieri, VII. skatīt cauri _ apriņķu valžu pārskaSēde 14 martā.
saucot vainīgos pie atbildības.
tus, ienākušas sūdzības par savSēdi atklāj prezidents J. Čakste
starpējo apdrošināšanu un
viņu
§
7.
pulksten 5.45.
rīcību;
Ar
Satversmes
Sapulces
un
ministru
Nolasa paziņojumu, ka Satversmes SaIz apsardzības ministra pavēles Jt» 72.
VIII. lūgt, lai grozītu 3.—116. p. p. miPagaidu noteikumi
par
obligatorisko pulces loceklis Arturs Ozols izstā- prezidenta piekrišanu pavēlu Satversmes
nētos noteikumus, ja tie, skatoties
Sapulces un valdības pils komandantūras
ugunsapdrošināšanu. (Turpinājums.) jies no darba partijas frakcijas.
pēc
vietējiem apstākļiem, izrādītos
Kā pirmais punkts dienas kārtībā stāv likvidēt, nododot visas uz minētām konepiemēroti.
valsts zemes bankas
statūti. mandantūrām attiecošās lietas apsardzības
Latvijas Satversmes Sapulces
50. Apriņķu valdes pienākums ir saministrijas komandantūrai.
1922. g. 10. marta kopsēdē Referenti A. Bj od nieks un M. Bruvākt
ziņas un sastādīt iepriekšējus slēSatversmes
Sapulces
un
valdības
pils
pieņemtais
ž i s.
Pec vispārējām debatēm, kurās
dzienus par lietām, kuras no apriņķa
piedalās
namu
ārējo
apsargāšanu
līdz
ar
augšā
Firķss,
K.
Pūriņš,
barons
Likums
par Vidzemes muižnieku muižu
Ķ i n d z u 1 i s un A.. K a 1 n i ņ s, un pēc niinēfo komandantūru likvidēšanu uzdodu padomes apstiprināmas, viņai ari pieder
apdrošināšanā izpildu vara.
kreditsavienibas
un Kurzemes
lasīšanas pa pantiem statūtus visā vi- apsardzības ministrijas komandantūrai,
51. Izpildu varu nz vietām, saskaņā
sumā pieņem vienbalsīgi. Trešo lasījumu papildinot pēdējās štatu (galvenā štāba
kredītbiedrības likvidāciju.
N» 3) sekosi:
ar 3.-116. p. p. minētiem noteikumiem
štats
noliek
uz
23.
martu.
1. Vidzemes muižnieku muižu kredit
apriņķa padome var nodot apriņķu valžu
Turpinot vispārējās debates par agrārAmata un dienesta pakāpe.
Skaits. =A,^
savienība (Livlāndische adelige Gūterlocekļiem un pagastu valdēm. Pārraureformas
likuma
3.
daļu,
runā
J.
Credit-Societāt) un 1830. g. dibinātā Kurdzību par pagasta valdēm uzlikto pie»
Saimniecības priekšnieks, kapJansons,
zemes kredītbiedrība (Kurlāndischer Creteinis
1
IX
nākumu
izpildīšanu par savstarpējo apPēc
redakcijas
komisijas
sēdi
ziņojuma
ditverein) ir slēgtas un likvidējamas.
riņķa apdrošināšanu, var nodot apriņķu
Komandas priekšnieks, virsleitslēdz
pulksten
9.
2. Šī likuma 1. pantā minēto biedrību
valžu locekļiem, kā ari no apriņķa valde*
nants vai leitnants
... 1
X
Nākošā sēde šodien, pulksten 5.
likvidēšanai finansu ministrs ieceļ likviSaimniecības darbvedi?, kara
tam nolūkam iecehām personām.
dācijas komisijas, kuras rīkojas saskaņā
ierēdnis
1
XI
52. Apriņķu valdes ar apriņķa paar šo biedrību statūtiem un vispārējiem
Grāmatvedis, kara ierēdnis
.
1
XI
domes
atļauju var iecelt īpašus aģentus
likumu noteikumiem.
valdības rīkojums un Kaoraļi
. 2
tanīs vietās, kur to atrastu par vajadzīgu,
3. Aizdevumus, kurus izsniegušasaugšDižkareivji
2
ņemot viņu uzturēšanas izdevumus uz
minētās biedrības uz zemes fondā ieskaitīpavēles
' ... 42
Kareivji
apdrošināšanas kapitāla rēķinu.
tam zemēm, kopā ar nenomaksātām
Vecākais mašinrakstītājs . . 1*)
rentēm, atmaksā likvidācijas masai valsts. ls apsardzības ministra pavēles Nr. 72 Vecākais rakstvedis .... 1*)
IV. Par savstarpēju riska pārNorēķinus un maksājumus par atsaviRīgā, 1922. g. 10. martā.
, 2*)
apdrošināšanu caur apriņķa
Rakstveži
nāto zemju parādiem izdara finansu miralapk'uināJtājs, kzreivh..
1?)
.^.,^,
-_Pāryjjdit,as daļa , .
3
53. Apriņķa valdēm tiesība, pamatoBraucēji, kareivji
§
I4. Pēc kreditoru prasību apmierināNama
pārzinis,
kareivis
.
.
1*)
joties
uz apriņķa padomju lēmumiem, ar
Robežsargu
divizijas
virsniekus un
šanas biedrību mantības varbūtējais atZiņneši,
kareivji
.
.
.
.
.
2*)
finansu
ministra atļauju, noslēgt savā
likums pāriet uz valsti, kurai tas jāiz- ierēdņus, kuri to vēlas, atjauju atvajināi
starpā līgumus par to kustamu un neno
kara
dienesta
līdz
turpmākam
rīko...
61
Kopā
lieto zemes kredita vajadzībām.
kustamu īpašumu savstarpēju pārapdro5. Likvidācijas
noteikumus
izdod jumam, paziņojot par atvaļināšanu galDivjūga transporta rati 3.
šināšanu pret uguni, kuri apdrošināti uz
venā
staba
priekšniekam.
finansu ministrs, saziņā ar zemkopības
Līdz ar šo dzēst apsardzības miniīpašnieku vēlēšanos.
un tieslietu ministriem.
§2.
strijas štatā paredzētos:
1 komandanta
54. Iepriekšējā (53) pantā minētos
J. Čakste,
Manā_ 1920. gada pavēlē Mi 43, § 1., palīgu, kapteini vai virsleitnantu, 4 velīgumus noslēdzot jāievēro sekošais:
cākos šoferus, 2 šoferus, 1 raitinieku,
Satversmes Sapulces prezidents. izsludinātos noteikumus par kara juri1) pārapdrošināt var zināmas, līgumā
3 telpu
apkopējus,
R. Ivanovs,
1 mantzini un
diskiem kursiem papildinu sekosi:
noteiktās daļas no apdrošināšanas
kara apriņķu

Satversmes Sapulce.
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?

Satversmes

Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. gada 10. marta kopsēdē
pieņemtie
Pārgrozījumi

likumā

par būvkoku izsniegšanu

lauksaimniecības vajadzībām.
1920. g. 21. decembrī pieņemtā likumā
par būvkoku izsniegšanu lauksaimniecības
vajadzībām 4. pants pārgrozāms šādā
kārtā:

1) visiem karavīriem, kuri beiguši vien-

gadējos kara juridiskos kursus, izdodami
atestāti

par

kursu

novērtējumiem

beigšanu ar sekmju

mācības priekšmetos un

lektoru parakstiem;

beigušie bauda kara
priekšrocības, kādas
pastāvošie likumi piešķir karavīriem ar
2) ar

1. šķirti

resorā tiesības

un

3 automobiļus.

Šo

pārmaiņu

ievest

dzīvē ar š. g.

15. martu.

Ministrs O. Zem gals.
Kanclejas priekšnieks,
pulkvedis-leitnants Spandegs.

Apstiprinu.
juridisku augstskolas izRigā, 1922. gada 10. martā.
«
Finansu ministrs
glītību;
Ringolds Kalnings.
3) visi kursus beiguše karavīri kara
paaugstināšanas
tiesas
pārvaldes
amatos
Pasaldu
noteikumi
4. Būvkoki izsniedzami: pastāvošām
ziņā pielīdzināmi beigušiem kara skolu par obligatorisko usunsapdrošināšanu.
saimniecībām, kuras no kara apstākļiem
normālas programas. Ar I. šķiru
pēc
nav nopostītas vai nodedzinātas .— par
(1. turpinājuma.)
kursu
beigušiem izdiena paaugstināšanai
divām trešdaļām, no kara nopostītām,
pirmā nākamā dienesta pakāpē tiek saī- III. Apriņķa pašvaldības savnodegušām, kā arī jaundibināmām, pastarpējās
apdrošināšanas
sināta par vienu gadu;
plašināmām, viensētās sadalāmām saimiestāžu pienākumi.
4) kara juridiskos kursus beigušiem
niecībām un lauku pašvaldībām — par
sevišķu krusu zīmi.
48. Apriņķa pašvaldības savstarpējās
vienu piektdaļu no zemkopības ministri- ir tiesība nesāt
apdrošināšanas iestāžu pienākumi un
§5.
jas takses cenām; no soda ekspedīcijām
darbības veids, norēķināšanās un atbilkopš 1905. g. nopostītām un nodedziNo kara tiesu darbības pārskata reddība ietverti noteikumos par šo iestāžu
nātām, vēl neatjaunotām saimniecībām — zams, ka pulkvedis-leitnants Birkenpar brīvu. Pēdējā gadījumā valstij resp. steins 1920. gadā piedalījies 176 kara nodibināšanu ar tiem papildinājumiem,
attiecīgai pašvaldībai ir regresa tiesības tiesas un 11 rīcības un
1921. gada kādi minēti sekošos pantos.
49, Apriņķa padomei savstarpējā appret soda ekspedīcijas dalībniekiem un 265 kara tiesas un 58 rīcības sēdes.
drošināšanā
piekrīt:
viņu pabalstītajiem, kuri atbild, atceļot
Pulkvedis-leifnants Birkensteins _ kopš
I.
izstrādāt
noteikumus, zem kādiem
solidāri.
ir
noilgumu,
valsts nodibināšanas pirmām dienam
var apdrošināt ēkas, kuras padotas
Tāpat nopostīto saimniecību atjaunopie
enerģijas
pielicis daudz pūļu un
sevišķam uguns riskam ;
šanai vai jaundibināmo saimniecību uzkara tiesas noorganizēšanas, līdz ar to
II.
apstiprināt normālas apdrošināšanas
pirmajiem
būvei būvkoki izsniedzami par brīvu nostājoties kā viens no
darbisumas lielumu dažāda veida ēkām,
tiem kara invalidiemun tām karā kriapziņas
un
tiesiskas
niekiem likumības
kuras obligatoriski jāapdrošina, un
tušo pilsoņu
ģimenēm, kuriem zeme veicināšanas laukā.
grozīt šo lielumu (18. p.);
piešķirta uz priekšrocības pamata.
pulkveža-leitnanta
Nevaru
neatzīmēt
III. nolikt augstāko apdrošināšanas suPiezīme. Tām saimniecībām, kuras Birkemteina nenogurstošo enerģiju un
mas apmēru (24. p);
pirkušas būvkokus uz likuma pamata lielo darba mīlestību arī viņa _pašreizeja
nobeigtu

kara

par būvkoku izsniegšanu lauksaimkara tiesu priekšsēdētāja amata, kamdēļ
niecības vajadzībām, bet nav vel dienesta vārdā izsaku savu atzinību.
tos samaksājušas, samazināma ne§ 6.
samaksātā daļa pēc šinī pantā noEsmu
novērojis,
ka daži no kara dieteiktā samēra.
— Lāčplēša kar _a
karavīri
nesta
atvaļinātie
J. Čakste,
maņas pagāneizpilda
ordeņa
kavalieri
—
Satversmes Sapulces prezidents.
nēsājot
§,
.karajušā gada 35. pavēles 3.
R. Ivanovs,
šķersapģērbu
bez
uzpleču
vīru
fermas
Satversmes Sapulces sekretārs.
uzšuvuma.

IV. noteikt
un
grozīt apdrošināšanas
prēmiju
lielumu (25.—28.,
33—35. p.p.);

V. atvēlēt

izdevumus

no

vispārējiem

apriņķa
pašvaldības līdzekļiem, ja
apdrošināšanas kapitāls izrādītos par

mazu, lai segtu apdrošināšanas izdevumus ;
*) Var būt brīva līguma.

sumas, kuras apriņķa pašvaldības
negrib paturēt uz savu risku. Minēto surna apriņķa
padome katrai
īpašuma

kategorijai

nosaka atse-

višķi, skatoties pēc viņas ugunsdro-

šības. Šādu sūmu sarakstu (maksimālo risku tabeles)
un visus
viņam
sekojošus
papildinājumu
pārgrozījumus paziņo visām apriņķu
pašvaldībām, kuras ņem dalību pār-

apdrošināšanā;
2) apriņķa pašvaldība

pārapdrošinot

risku, spiesta zināmu daļu no pēdējā atstāt sev. Šās daļas lielums
nedrīkst būt mazāks par zināmai
īpašuma kategorijai noteikto maksimālo risku
(54. p. 1. pk.), pie
kam nevar pārapdrošinot pārsniegt

uz

apriņķa

pašvaldības

risku at-

stāto daļu;
3) pārspdrošinājumiem
saka līgums, kāds

prēmijas

no-

noslēgts starp

ābam pusēm, bet ne zemāk par to,
cik ņem apriņķa pašvaldība, kura
pārapdrošinājumu nodod.
4) apriņķa pašvaldība, kura pārapdrošinājumu pieņēmuse, atbild solidāri
ar pārapdrošinātāju proporcionāli
pārapdrošinātai sumai;
5) līgumslēdzējām apriņķa pašvaldībām
ir tiesība izslēgt no pārapdrošināšanas dažas šķiras mantu, ņemot
vērā materiālu, no kura tās taisītas,
to īpašības un nolūku, vai atrašanās vietu, kā arī ierobežot pārapdrošinājuma

vērtības

lielumu vis-

pārīgi, vai tikai ar zināmām sumām;
6) pārapdrošināšana stājas spēkā no
ta brīža, kad apdrošināšana noslēgta;
7) apdrošinātu īpašumu vēlāku pārkā
arī
pārapapdrošināšanu,
drošināšanas sumas grozīšanu pielaiž tikai tanī gadījumā, ja pārapdrošinātās mantas sastāvā notikušas
tādas pārmaiņas, ka to vērtība pie-

vai

auguse,

pamazinājusēs,

kura

būtu atstājama uz pārapdrošinātājas
apriņķa pašvaldības risku ;
8) apriņķa pašvaldība, līgumu noslēguse, nevar atteikties pieņemt pārapdrošināšanu, ko tai uz līguma
pamata nodod;
9) apriņķa pašvaldībām tiesība vienoties par komisiju par labu pārap-

drošinājuma nodevējai; tādu komisiju

aprēķina

no

66.

Vienu

eksemplāru

galīgu ēku
valdei, bet otrs

aprakstu nosūta apriņķa
paliek pagasta valdei.
67. Papildu apdrošināšanu
tādā kārtā,

ka

īpašnieks

atjauno
iemaksā ne

vēlāk par termiņa notecēšanas dienu
prēmiju no jauna. Ja prēmija iemaksāta
ar nokavēšanos, bet ne vēlāk par apriņķa
padomes noteikto termiņu, apdrošināšana

skaitās . atjaunota no prēmijas iemaksas
apdrošināšanas dienas. Apriņķa
valdei ir tiesība ne-

prēmijās;
10) līgumā par pārapdrošināšanu nosaka : a) paziņojumu laiku un veidu
pārapdrošinājamiem riskiem,
par
pārmaiņām, kādas notikušas šo
risku sastāvā, un zaudējumiem, un

b) savstarpēju norēķnu laiku un
veidu par apdrošināšanas prēmijām
un zaudējumiem;
11) līgumi par pārapdrošināšanu noslē-

atjaunot apdrošinājumus uz agrākiem noteikumiem, ja apdrošinātās ēkas partaksēšanas

izrādītos

mazākā

vērtībā.

Apriņķa
padomēm ir tiesība noteikt
laiku, pēc kura notecēšanas apdrošināšanu nevar atjaunot bez jaunas taksācijas.

68.

Apriņķu

valdei

ir

tiesība

katrā

laikā izdarīt apdrošināto īpašumu reviziju un pēdējo pārtaksēt
saskaņā ar
noteikumiem, kādi atrodas 57.—66. panta

dzami vai nu uz noteiktu vai nepar taksāciju.
noteiktu
laiku,
piešķirot pēdējā
69. Ja pēc jaunas taksācijas (68. p.)
gadījumā katrai līgumslēdzējai pusei
izrādītos, ka ēkas faktiskā
vērtība ir
tiesību no līguma atteikties iepriekš zemāka par iepriekš notaksēto sumu,

par to noteiktā laikā paziņojot.
ēkas vērtību apdrošināšanas dokumentos
Kopēju jautājumu apspriejanai, attiecīgi
pazemina.
Ja izrādītos, ka
kas cēlušies līgumu projektus izstrādājot agrākā
ēkas apdrošināšanas suma ir
un līgumus izpildot, uz apriņķu padomes lielāka par ēkas apdrošinātās daļas
lūgumu uzaicina apriņķu priekšstāvjus vērtību (61. p.), tad proporcionali_ sauz apspriedi pie kredīta departamenta mazina kā apdrošināšanas sumu, tāarī
apdrošināšanas nodaļas.
prēmiju
un citus maksājumus.
Eka
turpmāk uzskatama kā pamazinātā sumā
V. Ēku apdrošinājumu
pieapdrošināta. Vairāk iemaksāto prēmijas
55.

A.

ņemšanas kārtība.

daļu par tekošo gadu pieskaita

Obligatoriska apdrošināšana.

gada maksājumiem.

75.
76. Ēkas apdrošinot 71. līdz
aiī
appantā minētos noteikumus ievēro
linku valdes ar sekošiem pārgrozījumiem:
. _ ..
taksāciju
un
1) pilsētu ēku aprakstu
izdara šinī nolūkā komandēts valdes
loceklis un pilsētas taksatori, vajapieaicinot arī
gadi juma
dzības
;
architektu
2) rūpniecības iestādes, kuras minētas
šo noteikumu 70. panta un atrodas
apriņķī, notaksē komandēts valdes
loceklis un architekts, pieaicinot
uzticību pelnošus lieciniekus no
vietējiem iedzīvotājiem;
3) ēkām, kuras atrodas apriņķa pilsēta,
73. pantā minēto termiņu noliek uz
7 dienām.
komandēto personu
77. Uz apriņķi
ceļa izdevumus maksā apdrošinātāji pec
apriņķa valdes noliktas takses.
78. Apdrošināšanas atjaunošanai agrākā sumā gadam netekot pietiek, ja iesniedz paziņojumu un prēmijas iemaksu
valdēm. Paziņojupagasta vai apriņķa
mam jāpieliek vietējās pagasta priekšniecības vai policijas apliecība, ka apdrošinātām ēkām vērtības pamazinašanas
ziņā nekādas lielākas pārmaiņas nav noizsniegšanas
tikušas. No šo apliecību
atsvabināti tie īpašnieki, kuru ēkas atrodas apriņķu pilsētās vai miestiņos.

79. Ja īpašnieks vēlas apdrošināmo
ēku pārtaksēt, vai jaēka pēc apdrošinānākošā šanas termiņa notecēšanas vairāk ka gadu
palikuse neapdrošināta, tad 70. līdz 77.
pantā minētie nosacījumi no jauna iz-

ari jāstāda komisijai priekšā- apliecība
ko izdevis attiecīga apriņķa apsardzības
priekšnieks , par to, ka invalids atzīts
par nederīgu kara dienestam Latvijas
nacionālā armija.
Daugavp ils apriņķa karā cietušo
pensiju komisija.

Valdības

darbība.

Ministru kabineta sēde
1922 g. 14. martā.
1. Nolemj komandēt uz_ starptautisko
sanitāro konferenci Varšava kā valdības

pilnvarotos Dr. tned. G. Reinhardu
un Latvijas dzelzsceļu galveno ārstu K.
'
Baronu un ka ekspertu Latvijas augst.
med.
E.
skolas docentu Dr.
Fermani,
2. Pieņem un nolemj iesniegt Satversmes Sapulcei:
1) pārgrozījuma projektu likumā par
civildienestu,
2) Latvijas bankas statūtu projektu un
3) likumprojektu par agrāko parādu
nomaksas atvieglinājuma termiņa
pagarināšanu.

Latvija un cstas valstis
Baltijas

konference Varšavā.

56. Katra pagasta valde ved sarakstu
Svētdien ieradās Varšavā uz Baltijas
B.
Brīvprātīga 'apdrošināšana.
pildāmi.
par ēkām, kuras obligatoriski jāapdrošina.
konferenci
Latvijas un Igaunijas priekš»
80. Sabiedriskas vai valstij piedero70. Personas, kuras brīvprātīgi vēlas
Kontroles veidu, laiku un kārtību noteic
stāvji. Stacijā viesus apsveica ministrs
šas
obligatoriski
neapdrošināmās
ēkas
apdrošināt viņām piederošas dzīvojamas
apriņķa padome.
pieņem apdrošināšanā uz tādiem pašiem Skirmunts un citi augstāki ierēdņi.
57. Ja obligatoriski apdrošināmās ēkas un saimniecības ēkas, griežas ar rakīpašnieks vēlētos to apdrošināt papildu stisku pieteikumu pie vietējās pagasta noteikumiem, kā privātas.
Pirmdien atklāja Baltijas konferenci
sumā, pēdējo notaksē pagasta valde, valdes, ja viņiem piederīgās ēkas atrodas
apriņķī — pie apriņķa valdes, ja apdropieaicinot vietējos saimniekus, kuri pazīstami kā uzticību
pelnošas personas. šinātās ēkas atrodas pilsētā vai arī ja

Pieaicināmo personu skaitu noteic apriņķa padome, bet ne mazākpar divi.
Apriņķa padome, ja viņa to vēlas, var
prasīt, ka daļa no„ pieaicinātām uzticību
pelnošām personām būtu no vietējiem
kaimiņu
iedzīvotājiem.
Apriņķa
pa-

apdrošinātas ievērojamas fabriku ēkas,
kuru taksācija prasa speciālas zināšanas.
1. piezīme.
Privātu zemju īpašniekiem, ja viņi to vēlas, ir tiesība

(52. p.), kupem pagastu valdes taksējot
sniedz vajadzīgo palīdzību.

ar paziņojumiem
katrā
gadījumā
griesties tieši pie apriņķa valdes.
2. piezīme.
Ķīlas turētājs, kura
prasījumi nodrošināts ar neapdrošināta nekustama īpašuma ieķīlāšanu,
var to apdrošināt no savas puses,

58. Par katru ēku, kura īpaši taksēta,
sastāda aprakstu, uzrādot tās attālumu
no tuvākām ēkām, pēdējo īpašības un

reizē ar to uzņemoties uz sevis ieķīlātās sumas apmērā visus tos nosacījumus, kādi pēc ēku apdrošināšanas

ēkas uzdevumu.

uzlikti ēku īpašniekam.
Ieķīlātās
ēkas īpašniekam ir tiesība pēdējo
apdrošināt atlikušā daļā. Par katru
apdrošinātā īpašuma ieķīlāšanu ķīlas

domēm ir tiesība

pagasta

valžu

vietā

taksācijas izvešanai iecelt īpašus aģentus

59.

Katru ēku notaksē par sevi.

60. Ēkas vērtību noteic pēc viņas
faktiskās vērtības, izejot no vietējām

turētājam jāziņo apriņķa valdei tūliņ

cenām.

6L Papildu apdrošināšanu (19. p)
pielaiž tikai tanī gadījumā,
ja pēc
izdarītās taksācijas ēkas vērtība izrādītos
lielāka par normālo obligatoriskās pamat-

apdrošināšanas sumu (18. p.). Pie tam
apdrošināšanas suma nedrīkst pārsniegt
taksācijas sumu,

kā

arī

no apriņķa

pa-

domes nolikto augstāko apdrošināšanas
sumu (24., 49. pp. 3. pk.).
Apriņķa
valdei

ir

tiesība

atteikties apdrošināt
ēkas augstāk par S U no viņu vērtības,
kā arī prasīt, lai ēku vērtības daļa, bet

ne vairāk kā
risku.

Šīs

*/*> paliktu

daļas

uz

īpašnieka

apdrošināšana

citās

iestādēs stingri aizliegta.
62. Par izdarīto taksāciju un nolikto
apdrošināšanas sumu, saskaņā ar apriņķa
valdes noteikto formu, sastāda aktu.
Aktu paraksta personas, kuras taksāciju
izdarījušas (57. p.), un ēkas īpašnieks.
Pie akta pievienojami apdrošināšanas

saraksti.

Pie

sarakstos skaidri
apdrošināšanas,

papildu

apdrošināšanas

jānorāda, kā papildu
tā arī obligatoriskās

pamatapdrošināšanas

sumas.

Prēmijas

lielumu par papildu apdrošinājumu aprēķina
proporcionāli papildu
apdrošinājuma sumai un ieraksta apdrošināšanas

sarakstā.
63. Iepriekšējos pantos norādītā

kār-

tībā izdarītā taksācija skaitās par galīgu,

izņemot:
1) ja starp taksētājiem izcēlusēs domu
starpība un vismaz a /s no viņiem

nav bijušas vienprātīgas;
nekā to
nosaka apriņķa padomes noteiktais
maksimums (49. p. 3. pk.); _
3) ja ēkas īpašnieks iesniedz sūdzību,
ka ēka notaksēta pārāk zemu.
saapdrošināmo
65. Obligatoriski
biedrisko ēku taksāciju izdara tādā paša
kārtā, kāda paredzēta iepriekšējos pantos.
Minētās ēkas pieņem apdrošināšana par
pilnu taksadias sumu, neatvelkot 61. panta
2) ja ēka notaksēta augstāk

paredzēto daļu.

pēc aizdevuma izsniegšanas un reizā
ar to jāstāda priekšā apdrošināšanas
polise attiecīgai atzīmei. Neievērojot

šo_ noteikumu ķīlas turētājs ugunsgrēka gadījumā
zaudē atlīdzības
tiesību. Ķīlas turētāja un ķīlas devēja attiecības, kādas minētas šinī
piezīmē, kā arī piezīmē pie 110. panta,
līdzīgā kārtā, attiecināmas arī nz
valdības iestādēm, kuras pieņem

privātus īpašumus kā
dam

drošību dažā-

operācijām.

71. Aprakstus, taksācijas, apdrošināšanas sumas lieluma un prēmiju aprēķinu

par apdrošināšanai pieteiktām ēkām izdara pagasta valde, saskaņā ar 57.-64.
p. p. minētiem nosacījumiem, ja no apriņķa valdes tam nolūkam nav iecelta
īpaša persona.
72. Izpildot 57.-64. p. p. paredzētās
darbības, pagasta valde, vai no apriņķa
valdes pilnvarota persona paziņo apdrošinātajam apdrošināšanas sumas un prēmijas lielumu, īpašnieka piekrišanas gadījumā
no viņa
nekavējoties pieņem
maksājumu un izsniedz kvīti par naudas
saņemšanu nn ēku pieņemšanu apdrošināšana. Pieteikumi un novērtēšanas
akti, kā arī noraksti no kvītēm, nekavējoties nosūtami apriņķa valdei.
73. 71.—72. p. p. minētā darbība no
pagastu valžu puses izdarāma ne vēlāk
ka 14 dienu laika, skaitot no pieteikuma
saņemšanas.
74. Gadījumos, kuru izšķiršana piekrīt apriņķa
valdei (63.-64. p. p.), kā
ari ja apdrošinājamo ēku īpašnieks ceļ
iebildumu pret apdrošināšanas sumu vai
prēmija, pagastu valde apraksta un taksācijas } aktus izsniedz īpašniekam zem
paraksta.un par tālāko īpašnieks spiests
pats rūpēties.
75. Par visām apdrošinātām ēkām,
saskaņa ar 70. līdz 74. pantā minētiem
noteikumiem, pagasta
valde ved īpašu
sarakstu.

Piezīme.

Atļauts apriņķa

iestādēm

vecticībnieku draudžu lūgšanas namus pieņemt apdrošināšanā pilnā
viņu vērtībā.
(Turpmāk vSU

Kredīta departamenta

direktors A. K ā r k 1 i ņ š
Apdrošināšanas nodaļas
priekšnieks V. Perlbachs.

ministrs Skirmunt?, apsveikdams Baltijas
valstis, pret kurām Polija sajūt dziļas un
patiesīgas simpātiju jūtas, norādīdams uz
cerībām, kuras saistītas ar konferenci.

Starp citu ministrs teica, ka lai gan Varšavas konference formāli
sastāda Helziņforsas konferences turpinājumu, bet
patiesībā

no ta laika

mums par

daudz

sakarā ar lieliem

Valdības iestāžu

Paziņojums.

ka uz
par strādnieku nodrošināšanu slimības gadījumos" un valdības

«noteikumu

1920. gada 3. maija rīkojumu .Valdības

g.

nevajaga

aprobežoties

ar prak-

tiskiem jautājumiem, kā par konsulāro
konvenciju, tirdzniecības un tranzīta līgumiem. Vajadzēs pāriet uz tiešu inte-

Publicēju vispārējai zināšanai,

Vēstneša" M 103. — 1920.

skaidrāku un reālāko

starptautiskajiem pro-

blemiem.
Tagad

paziņojumi.

Baltijas valstu in-

terešu kopība ir palikuse daudz skaidrāka.
Tagadējais
moments izrādās

pamata

darba ministrija reģistrējnse š. g. 2. martā
«Latvijas slimo kasu savienības" statūtus
zem jsfe 27 (iespiesti .ValdībasVēstneša*
š. g. 54. numurā, 7. martā).

Rīgā, 1922. g. 4. martā.
Darba ministra vietā,
ārlietu ministra biedrs V. Salnais.

rešu sfēru un nodarboties ar

vsspārīgāko

jautājumu atrisināšanu, lai noietu lidz
Dženovas konferencei ar konkrētu programu, kura dibinātos uz mūsu interešu
kopību. Patiesībā gan vispārēju interešu
radīšana nevar ņemt pārsvaru par vienas
valsts vai veselu valstu grupu interesēm.
Ar pilnu brīvību un neatkaramibu mums
vajaga novest pie lielā atjaunošanas
darba mūsu patiesīgā un nesavtīgā kopdarbība, atzīstot to. ka mūsu vajadzībām
un interešu kopībām nav mazāk nozīmes,
ka pienākums, kuru

mums uzliek muša

stāvoklis. Krievija nebūs
priekš mums par ekonomisku vai politisku eksploatacijas teritoriju. Mūsu programa neguļ vis mīlestības dāvāta, kura
Paziņojums.
Mums
Pārtraucama 10.Aizputes kājnieku pulka tikai paildzinātu šo sabrukumu.
apgavajaga
dot
lieliem
Austrumeiropas
dezertiera - kareivja Vilhelma Kiriļa d.
ražobāliem
iespēju
atjaunot
dzīvi
un
Kuzņecova meklēšana, kurš ievests
šanu.
dezertieru saraksta zem bk 62, izsludiEsvelētos, Jai līgumi, noslēgti muša
nāta « Valdības Vēstneša" 35. numurā.
starpa, nekāda ziņā netiktu ap šaubīti.
Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs
Lielajam miera darbam, pie kura mēs
pulkvedis-leitnants J. Gulbis.
ķeramies, _ nevajaga sākties ar negatīvu
Darbvedis, kara ierēdnis Krieviņš.
un iznīcināšanas darbu, un viņa nevajaga iespiesties neuzticības un atturības
garam.
Bet no otras puses mēs nevaram p"
Valdības vietējo
laistto, ka zem apvienošanas spaidiem
gribētu pievienot starptautiskam organismam tādas valstis, kuras nevar atteikties no pilnīgas suverinitates un pilnas
Kara Invalidu ievērībai
ekojiomiskas brīvības tāda organisffl»
Daugavpils apri ņķa karā cietušo penlaba. Es vēlētos, lai šīs konferences re;
siju komisija paziņo visiem Daugavpils
zultati būtu kā labs pravietojums pries»
apriņķi dzīvojošiem kara invalidiem, kas
darbiem, kuri drīzi sāksies mazāk orgavel nav medicīniski _ izmeklēti un kuri
nizētās
aprindās pilnīgai un stingrai &'
zaudējuši darba spējas Latvijas
valsts ropas nomierināšanai un Eiropas tai"
atsvabināšanas vai lielajā pasaules karā
(no 1914. g. līdz 1917. g. līdz oktobra ekonomiskai atjaunošanai.
revolūcijai) no ievainojumiem
Baltijas valstu vārdā uz Skirmunta :M*
vai slimības, ja tam par cēloni bijuse kara atbildēja Igaunijas ārlietu ministrs P i»P*
»»
darbība, ka š. g. 23. martā, pulksten
12 pateikdamies par izteiktiem vardierūi
diena Daugavpili, Rīgas ielā J* 6, notiks izteikdams cerības, kuras dalītas no
novea»
^
kara cietušo pensijas komisijas sēde.
šiem, ka konferences rezultāti
Invalidiem jāņem līdzi dokumenti, kuri pie sirsnīgas 4 valstu tuvināšanās.
Departamenta direktors
* R. Veidemans.

ģeogrāfiskais

iestāžu rīkojumi.

noradīti Daugavpils apriņķa
kara invalidu
izmeklēšanas
komisijas
š. g.
10. februāra apkārtraksta zem J* 967 kā

Pēc sēdes Baltijas valstu delegāti MJ
uzaicināti uz brokastīm Belvederas p>
)
(Poļu preses birojs

latviias ordeņa pasniegšana maršalam
Piļsudskim.

Ap Vašlņtonas

konferences līgumiem. vākās novitātes Saulieša
^ Llgo" un
„Vindzoras
jautrās
P ar i z ē, 13. martā. Savienoto valstu Šekspira
Teātra birojs.
Svētdien, pulksten 4 pēc pusdienas, senāta turpinās asas debates par Vašiņ- sievas*.
ģenerālis P e n i ķ i s tonas konference
Belvedera s pilī,
noslēgto Klusā okeāna
pasniedza Polijas valsts galvai maršalam līgumu.
Valstssekretars Jūss piesūtījis
piļsudskim I. šķiras Lāčplēša ordeni. demokrātu lideram Endervudam vēstuli,
Šinīs svinības sacīja runu ministru prekura raksta, ka senāta atteikšanās līgumu
zidents Meierovics.
ratificēt būšot nacionāla nelaime. Jūss
Nedēļas ziņojums
kategoriski noraida pārmetumus,
(Poļu preses birojs)
itkā
par saslimšanas gadījumiem
amerikāņu delegācija konferencē vienkārši
pieņemuse Anglija un Japānā jau iepriekš
ar lipīgām slimībām Rīgā,
Angļu grāmatas Latvijai.
izstrādātus projektus, un paziņo, ka pirms

Uepāies osta

10. martā atradās 39 kuģi, jeoaca

1 kuģis, izgāji 1, palika 39 kuģi, 11. marta osti
atradās 41 kuģis, izgāja 1, neizgāja neviens, osta
palika 42 kuģi.

Teiegrama

Rīga

;Lai vijas telegrāfa eģ;ntaras

ārzemju telegissrcr.

Rīgā, 14. martā. Čechoslovakijas prese
piegriež lielu vērību Latvijai.
Starp cita
laikraksti .Prāvo Lidu" (43. numurā) un
.Czas" (44. numurā) ievieto garākas
sarunas ar mūsu darba ministri R. Dukuru.

Vašiņtonas konferences informējuse iein- ko registrēj use no 1922. g. 5. marta
11. martam Rīgas pilsētas statiteresētas valdības, ka prasīšot angļu-japanu līdz
stiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:
Helziņforsā, 14. martā. Stokholmā
militarsavienības atcelšanu un nepiekritīšot
notikušas komunistu demonstrācijas, kurās
nekādiem nolīgumiem, kas varētu zināmos
piedalījušies ap 10.000 strādnieku.
gadījumos piespiest Savienotās
a "Š
_B
a a
valstis
Latvija nodomajuse ievest angļu valodu
-5 §•=
Slimības nosaukums
Helziņforsā, 14. martā. Padomja
uzstāties ar ieroču varu. Noslēgtais līgums
kā otru savas skolas un ka tai vajadzīgs esot pilnīgi
-&
Krievijas sūtniecībā Somijā pieprasījuse
skaidrs
un
nepārprotams.
tūkstošiem grāmatu visas zinātnes no
no somu papīra rūpniekiem lielākus
Tvphusabdom
Vēdera tīfs ...
4
Glasgovas pilsētas bibliotekārs
Nolasijis Jūsa vēstuli, senators Enderzarēs.
papīra
krājumus.
Tvphus
exanth
....
Izsituma
tīfs
.
S. A. Pitts uzņemies grāmatu vākšanas vuds centās pārliecināt savus partijas Febris recurrens . . . Atgulās drudzis .
—
Maskavā,
13. martā.
Maskavas
biedrus, ka līgums jāpieņem.
LTA.
Tomēr Febris interni
an pārsūtīšanas darbu.
Purva drudzis . .
—
padome vakardienas sēdē pieņēma rezovel stipri jāšaubās, vai būs iespējams Variola et vandošs . . Bakas
—
lūciju, kurā prasa no Somijas atlīdzība
apvienot par to 2/s balsu, kā to prasa Morbilli
Masalas ....
5

R ī g āx 14. martā. Glasgovas pilsētas galva
Pakstons (Paxton) tāpat ka Londonas lordmērs izlaidis uzsaukumu par grāmatu ziedošanu Latvijai Viņš aizrāda uz Jto, ka

*l

.

valsts satversme.
Jaunas

valstis

LTA.

Amerikāņu prasības.
Londonā, 13. martā. Pēc „Newyork
Herald" ziņām, amerikāņu valstsdeparta-

Somija.

Somija un Krievija.
Helzi ņ f_ o_rsā, 13. martā. (Radio.)
Sajcarā ar pedejo dienu sarunām, kuras
dzīvi norisinājās starp Somijas ministru
prezidentu un Maskavas valdību, panākta vienošanās par somu palīdzības

ments noteikti paskaidrojis, ka Amerika
katra ziņā uzturēšot spēkā savu prasību,
lai ar tuvākiem Vācijas maksājumiem
vispirms
sedz amerikāņu
okupācijas
izdevumus 241 miljonu dolāru. BChicago

Tribune"

ziņo,

Scarlatina

Somijas priekšlikums, nokārtot Somijas-Krievijas robežu jautājumu caur
miera

līgumā

robežkomisiju,

paredzēto-

Somija

uz

13. martā. (Reuters.)
valdības karaspēks un
policija nemieru rajonā neatlaidīgi virzas

bez

lieliem

visdrīzākā

laikā

ar

Somiju.

iecels

zaudējumiem.

Revolucionāri visās vietās spiesti atkāpties. Līdz šim valdības karaspēks sa-

ģenerālkonsulu Pēterpilī.

lucionāru pozicijām.

savu

LTA.

Londonā,
no

14.

Dienvidafrikas,

martā.

ziņām

priekšstāvjus,

padomju

celties jauns pasaules karš

!

'

65.25—66.25
43.75—44.75
53 25—54.25
4,61—4.71

Holandes guldenis

94.75-96.25

Vācijas marka
Somijas marka
Igaunijas marka . .
Padomes rbļ

0.89-0.94
5.30—5.40
0.70-0.75
0.00- *.S7
—

10 rbļ. zelta

1250.00

» . .

Polijas marka

.

Auškaps.

Liepājas ostā Ienākuši kugL
1922. g. 10. martā.

pK'H'KSISt.

kā nesenais dzelzsceļnieku streiks.

Londonā

Trešdien, 15. marta,
16. martā, Zeltmata laik-

namus.

z^= mazākprasītāļem =~ =

martā.

Čemberleas

ka Itālijas valdība

Tu-

92.

Londonā,
13. martā.
(Reuters.)
Turku nacionālistu delegācija ar JussufuKemal Beju, ārlietu komisāru, priekšgalā
ieradusēs Londonā vest sarunas ar angļa
valdību.

Parizē,
13. martā.
Šodien ministru
prezidents
Poankarē
pieņēma Latvijas sūtni Gros<va Idu.
Redaktors: M. Ārons.

Instrukcija par bflvkoHu izsniegšanu no valsts un komunalmežiem
uz 1920. g. 21. decembra likuma pamata.

ai

kapteinis
700 ton.

Maksā

bez piesūtīšanas

10 ibļ., ar pie-

sūtīšanu tl rbļ.

Valsts tipogrāfijā

Polonia, dāņu tvaikonis, kapteinis Albertsens,
no Dancigas ar 256 ton. jauktu lādiņu.

Rīgas pilī, ist. M?

1, dabūjamas blankas
un gatavas grāmatas saskaņā ar 1921. g.

. Valdības Vēstneša" N»N8 66., 67. un 69.
iespiestiem noteikumiem par

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
1922. g. 10. martā.
87.

Arcos, angļu tvaikonis,

kapteinis

uz Ventspili ar ap. 2000 ton

Coppins,

grāmatoedlUu un norēķināšanas valdības iestādēs.

ogļu.

Taurkalna virsmežniecība

izdos 21. martfi S. g-, pulksten 12 dienā

14.

apakšnamā,

Iesp.. Valdības Vēstneša" 1921. g. 32. num.

Hollandia 1, holandiešu tvaikonis,

1922 g. 12. martā.

Nacionālais teatrs.

Valsts mantu uzņemšanas Komisija

pret

dabūjama atsevišķa brošūra

E.
A. Varenais,

Henkelems, no Roterdamas
jaukta lādiņa.

stāvīgi pulcinājušas pilnus

likumu

streikiem, lai
tādus
konfliktus

VALSTS TIPOGRĀFIJA

Valsts krāj- un kredītbanka

89.

valdība

LTA.

Šveices franks

Zviedrijas kroasa
Norvēģijas krona
Dānijas krona
Cechijas krona

pilsētā, izLTA.

un ceturtdien,
laiki. Slavarot pilnīgi atteikties no piedalīšanās meta lugas « Mērnieku
Dženovas konferencē.
Bez Krievijas ta vā" pirmizrādes. Piektdien, 17. marta,
Dženovas konferencei nebūšot nekādas Moljēra komēdijas „Tartifs" un „Skapeņa nedarbi", kuras līdz šim panozīmes un tādā gadījumā draudēšot iz-

vijas

50.—
. .
Amerikas dolārs ........
25275-258.75
Angļu mārciņa
1087-1107
Francijas franks
22.25-22.75
Beļģijas franks
j 2050-21. 00

karaspēks
asiņainā cīņā ieņēmis Benoni, vienu no
galvenajiem revolucionāru atbalsta punktiem.

Krievija un Dženovas konference.
Bordo, 13. martā. (Radio.) Padomju Krievijas oficiālā telegrāfa aģentūra publicē paziņojumu, ka gadījumā,
ja ekspertu konferencē nepielaidīs Krīe

sevišķu

valsts ierēdņu
turpmāik
novērstu

saņēmuse no Maskavas telegrāfisku paziņojumu, ka Krievijas delegāti Dženovas
konferencē būs Ļeņins, Čičerins, Krasins,

Zelta franks (0,29032 gr,) .

valdības

Durbanā, Natalas galvas
sludināts ģeneralstreiks.

jfeerTteiL

Pēc

šanu padomju Krievijai vajagot sagaidīt
jaunu uzbrukumu no ārienes, uz ko sagatavojoties Polija un Rumānija.
Rezotucijā izteikts brīdinājums Latvijai
un
Igaunijei,
nepievienoties
uzbrukuma
plāniem.
Berlinē, 13. martā. Vācu valdība

Ļitvinovs un 11 citas personas.

vēl apspriešanā.

tirdzniecību

Kursi.

Dlenvidafrikas notikumi.

uz priekšu

par Karelijā
nodarītiem zaudējumiem.
Sakarā ar Dženovas konferences
atlik-

paziņoja

Rīgas biržā, 1922. gadā 15. martā.

ņēmis 2200 gūstekņus. Divas policistu
nodaļas, kuras revolucionāri bija ielenKrievija jau oficiāli paziņojuse Somijas
kuši
Brikstonas un Auklendas parka ravaldībai, ka uzskata tirdzniecības atjaujonā, tagad atsvabinātas. Lidotāji aktivi
nošanu starp abām valstīm par notikušu
faktu un ir ar mieru atcelt ierobežojumus piedalās cīņā ar bumbu mešanu uz revoattiecībā

atrodas

somu-krievu

1
1

. Tirdzniecība un
rūpniecība.

ka

Somijas valdība no savas puses dos
Pretorījā,
atļauju 450.000 kilogramu
labības izOficiāli ziņo, ka
vešanai badacietējiem Austrumkarelijā.

14_
—
5
1
—
—

pašlaik izstrādā

Savienotās valstis
komitejas
sūtīšanu uz Pēterpili
un drīzumā uzstādīšot vēl papildu prasību
Krievijā dzīvojošo somu, skaitā ap 5000, par 23 miljoniem dolāru, kas izdoti
apgādāšanu. Komisija izbrauks uz Pēter- amerikāņu okupācijas karaspēka uzturēLTA.
pili tuvākās dienās.
Sagaidāms arī, šanai pēdējā gadā.
ka agrākā somu reevakuacijas komisija
atjaunos savu darbību visdrīzākā laikā.

šarlaks

Tussis convulsivs . . Garais klepus . .
Diphtheritis
Ditterīts ....
Influenzacum Pneursouia InOuenca ....
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . .
Dy«enteria
Asins sērga
. .
Paroiiiis epideraica . . Ģīmja
satākums
(Muie*) ...
Vuivo-Vagirjitis gonorrhoica
|

izdod mnzSKsolifonfi

M\mi maitas n§dala
tu muitas

likumu

1141. panta

pamata

(Vald.Vēstn. 1921. g. 24. janvāri Ne

18}

izsludina:
1) Lietavas pilsoņa

Kārļa

Tkačonoka

kontrabandas lietā Nš 306., muitas nodaļa 23. decembrī
1921. g. nolēma:
1) Tkatonoku par nelikumīgu robežas
pāriešanu sodīt ar 750 rbļ., 2) par kon101 kv. asi.
1. Grīdu ielikšanu no 1*/»" spundētiem dēļiem
trabandas ienešanu sodīt ar 19632 rbļ.
apm. 58 kāpšļi.
2. Trepju pagatavošanu un uzstādīšanu
50 kap. un 3) piedzīt īso Tkačonoka
—
3. 2 ateju vietām dubuttvāku, sēdekļu un vāku pagatavošanu
kontrabandas preču vērtību 1550 rbļ.
4. Vienspārnu pildiņu durvju pagatavošanu .
27 gab.
2) Lietavas pilsoņa Jāņa Kaminska
.
5.
5. Divspārnu
.
.
ap 80,000 pudi
l rajons no Ķekavas uz augšu līdz Rembatei
pagatavošanu .
24
kontrabandas lietā N° 99., muitas nodaļa
slēģu
6.
Logu
.
H.
Līvāniem
ap
50.000
,
.
»
. Rembates .
.
pie
9. martā š. g. nolēma: aizturēto
7. Vienspārnu logu pagatavošanu
4
.
1USasnovkai
ap 70.000
.
,
. Līvāniem
Kaminska 17. oktobrī 1920. g. naudn:
,
8. Mazāku lodziņu
4
.
Piedāvājumi
nomaksāti
ar attiecīgo zīmognodokli iesniedzami Valsts 9. Logu iestiklošanu
apm. 500 kv. ped. 600 vācu markas un 5 ostmarkas kon«antu uzņemšanas komisijai slēgtas aploksnēs minēta dienā ar uzrakstu:
fiscēt.
310 kv. asis.
10. Griestu un sienu izsišana ar ģipsdeķi
2 gab.
Šos lēmumus
var
pārsfldzēt muit
11. Maizes krāsns iemūrēšanu
konkurence*!
plucināšanas
darbu
»Dzelzsmaterialu
„ .
12. Holandes krāsns temurešanu
6
.
lik. 1141. panta kārtība uz finansu
2
,
ministra vārda, iesniedzot pārsūdzību caur
Pie piedāvājuma iesniegšanas iemaksājama Valsts mantu uzņemšanas 13. Apaļas skārda krāsns iemūrēšana
1 .
Meitenes muitas nodaļu 3 nedēļu laikā,
14. Krāsnsjar mūrīti
*omisījas kasē 10,000 rbļ. drošības nauda. Pec rakstisko piedāvājumu caurskatīskaitot no šī sludinājuma iespiešanas
šanas starp to iesniedzējiem tiks pielaisti mutiski torgi.
Piedāvājumi, nomaksāti ar 20 santīmu zīmognodokli, iesniedzami slēgtās
l
līdz
.Valdības Vēstnesī'. Pie pārsūdzības
1,
dz.
6.
staciju,
Taurkalna
virsmežniecības kanclejā, caur Taurkalna
Tuvākas ziņas Rīgā, Noliktavas ielā Nr.
aploksnēs
zīmognodoklis 40 zelta santīma
Piedāvājumus var iesniegt kopēji par visu vai atsevišķi par jāpieliek
25. martam i. 8apmērā.
katru darbu, pie kam uzrādīt, kādu samu var iemaksāt, kā drošību par darba
Meitenē, 9. martā 1922. g.
J* 814
izpildīšanu.
Maltas nodaļas priekšnieks
Tuvākus darba nosacījumos var saņemt virsmežniecības kanclejā,
Taurkalna virsmežniecība.
Li e1m e 2 s.

dzelzsmaterialu pludināfanas darbus no Daujauos
krastiem uz Risas noliktavām pa rajoniem:
. .

sekošus būves darbus: =

.

__

KAĶA SKOLAI
lfr.nlrii.rcc
«\UIi^ UI 99a vajadzīgi:
Siena līdz 3,300 pudu,
Salmu

*

300

KONKURSS. Karo skola izdos mazāksoiīianā

*S5!ioaveļas mazgāšanu. JStU

»»

Darbvedis Baķlts.

Zasas pagasta valde
uzaicina pieteikties
būtu
spējīgi bijušā

amatniekus, kuri
aploksnēs ar nzratotu
skolas kanclejā
Zasa
magazinas
Piedāvājumi aplikti ar attiecīgu zīmognodokli slēgtās
Ar veļas mazgāšanas noteikumiem var tuvāki iepazīties kara
naudas
Piedāvā000
drošības
™
rbļ.
27 marta" 1922. B-" « 20.
Strvorova ielā N° 99.
rkonkursu
jama siena un salmu paraugiem iesniedzami Kara skolas kanclejā, !>«vorov «
Genas uzrādāmas par atsevišķiem gabalienu Piedāvājumi aplikti ar attieg. J»rpa« sa<*lā Nr. 99. Miru dienu no pltet. 9-15 !īdz 24. martam
|
zīmognodokli iesniedzami skolas kanclejā slēgtās ap loksnēs ar uzrakstu:
ra
vārtu
cieu
Vmami ari tuvāki paskaidrojumi. Cenas uzrādsmas -jrankoA^ksaad
jāiesūta
pag. valde līdz
Uz konkursu 2*. martā W22 S- * līdz ar 10.000 rbļ. drošības nauda* iemaksu Pieteikumi
konkursa ciena,
*ļacijā. Mutiski izlabojumi pie piedāvājumiem tiks pielaisti —
?
I 25. martam 1922. g.
Valde.
fidz 23. martam 1922. g, pīkst. 15.
*
** martā 1922. g., pulksten 10 — Kara skolas telpas.

^

ēkā ierīkot «smailu.

atklātā tiesas sēdē, 1922. g, 7. februārī
izklausīja Pēterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēpar sludinājumu
un afišu šanas uz
.Reipu*
mājām, piedenodokli Rīgā.
rošam Gustavam Skujam,
nolēma:
1) atzīt par iznīcinātu obligāciju pat
Pamatojoties uz noteikumiem
13,900 r. apstiprinātu 1913. g. 13. aupar pilsētu ienākumiem, izdevugustā zem N° 513, uz nekustama īpamiem, budžetiem un pārskatiem
šuma Rīgas apr., Ropažu muižas zem1922. g. _ 30. janvāra domes
nieku .Reipe N» 7* mājām zem zemes
sēde pieņemtie.
grāmatu reģ. N» 4544, izdotu no Gu§ 1. Rīgas pilsētai par labu jāmaksā: stava Jēkaba
d. Skuja par labu Peterpilsa) sludinājumu nodoklis nn b) afišu Tulas zemes bankai; 2) dot lūdzējai
nodoklis.
tiesību prasīt parada dzēšanu Rīgas§ 2 a) Sludinājumu nodoklis jāmaksā Valmieras zemes grāmatu nodaļas zemes
no sludinājumiem Rīgā izdotos laikrakstos,
grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt civ.
žurnālos, kalendāros
un citos drukas ties. lik. 2086. p. kārtībā.
darbos' 5°/o lielumā no sludinājuma fakRīgā, 13. februārī 1922. g. Ns 923.
tiskās (netto) cenas.

No sludinājumu nodokļa atsvabināti:
1) valsts un komunālo iestāžu sludinājumi,
2) darba meklētāju
sludinājumi un
3) plakāti, afišas un sludinājumi,
domes
kufi attiecas uz pilsētas
un parlamenta (saeimas) vēlēšanām.
Nodoklis jāmaksā ari no valdības izdevumos ievietotiem privātiem sludinājumiem.
b) Afišu nodoklis jāmaksā no Rīgā
drukātam afišām, plakātiem, izrīkojumu
programām un _ reklāmu lapiņām 10°/o
lielumā no pasūtījuma cenas, neskatoties
uz to, vai tos izplata Rīgā vai ārpus
Rīgas.
§ 3. Laikrakstu

Rīgas apgaaalt. 5. Ik. tiesa Pristavs

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

noteikumi

vai žurnālu izdevējiem

un drakatavu īpašniekiem jāsamaksā
sludinājumu un afišu nodoklis pilsētas
valdes nodokļu nodaļā par katru pagājušu mēnesi līdz
nākošā mēneša
15. dienai, iesniedzot pie tam norēķinus
par ieņemtām nodokļa sumām. Attiecībā
uz periodiskiem uzdevumiem, kuri iznāk
retāk kā 6 reizes mēnesī, izdevēji
var
vienoties ar nodokļu nodaļu
ai i par
citiem nodokļa norēķinu un maksāšanas
termiņiem. Drukatavas īpašniekiem jāiesniedz pilsētas nodokļu nodaļai kā periodiska laikraksta vai izdevuma pirmais
numurs, tā ari vienreizēja drukas darba
viens eksemplārs, ja tajos ievietoti
vai
paredzēti ievietot ar nodokļiem apliekami sludinājumi.
§ 4. Laikrakstu un žurnālu izdevējiem un
drukatavu īpašniekiem uzliek par pienākumu savās grāmatās iekārtot sludinājumu un afišu kontus tā, ka caur to tiek

Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
atklātā tiesassēdē 1922. g. 14. februārī
izklausīja

Pēterpils-Tulas zemes bankas

lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz .Lejas-Kepast Ms 36* mājām,
piederošām Jānim Smakām, nolēma:
1) atzīt par iznīcinātu
obligāciju par
2,300 r. apstiprinātu 1910. g. 15. jūlijā
zejn J* 999, _ uz nekustama īpašuma
Cēsu apr., Kārsdabas muižas zemnieku
zemes . Lejas-Kepast
N« 36* mājām,
zem zemes grāmatu reģ. Ne 3585> izdotu
no Jāņa Smalca par labu Pēterpils-Tulas
zemes bankai;

2) izdot lūdzējai

šī

paziņo, ka 22. marti s. g., pulkst. 10 rītā
Rīgā, Reveles ielā Ns 15, tiks i z p ā r d o t s
Andreja Lagunovska kustams īpašums,
sastāvošs no dažādām mēbelēm, apvērt,
par 2,050 rbļ.
Rīgā, 10. martā 1922. g.
Tiesu pristavs S m e i 1s.

Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa

pareizu samaksu ir

atbildīgs

laikraksta

§ 6. Uz nodokļu

prasījumu

nodaļas

ierēdņu pie-

drukaiavas

īpašniekiem un
laikrakstu izdevējiem jādod visi vajadzīgie

§ 8.

šo noteikumu

neizpildītāji

so-

1 dzelzs zirgu graujamā mašīna

536

Liepājas apgabalt. reģ.

nodaļa

1460. p. pamata,
uz civ. proc. lik.
muma norakstu iesniegšanai Cēsu-Valkas
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu
zemes grāmatu nodaļā dēļ hipotēkas 30. janvāri
1922. g., kooperatīvu
sadzēšanas; 3) šo lēmumu publicēt civ.
biedrību un viņu savienību
reģistra
ties. lik. 2086. p. kārtībā.
I. daļā ir ievests kooperativs zem noRīgā, 16 februārī 1922. g. Ns 953
saukuma: „Llepāias policijas darbiPriekšsēd. v. Cimmermans.
nieku krāl-alzdevu kase", kuras valde
Sekretārs A. Kaive.
atrodas Liepājā.
Liepājā, 25. februāri 1922. g.
J* 20
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
Reģistr. nod. pārz. A. K i r š f e 1d s.

Gitu iestāžu siud.

Liepājas kāra ostas daittas
pārdos 17. martā S. g, pīkst. 10 rītā

§

9.

Ar šo noteikumu _ publicēšanu

vairāksolīšanā

civ. ties. Hk. 2086. p. kārtifbā.

Rigā, 11. februārī 1922. g. M> 951.
Priekšsēd. v. V. F r e i m a n i s.
Sekretārs A. Kalve.

1 pārdota iftolīšiā

Liepājas apgab. tiesa, reģ. nod., Kārļa Elche mantinieces Grietas Eiche,
dzīv. Svitenes pagasta .Cielavu" mājās,
uz civ. proc. likuma 1460/71. p. pamata,
piederoša
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu
2. februārī 1922. g., kooperatīvu
sabiedrību
un viņu
savienību
reģistra
1, daļā ir ievests kooperativs zem no- novērtēta uz 40OO rbļ,, dēļ parāda no_
namīpašnieku
saukuma:
..Liepājas
maksāšanas Rundāles krāj-aizdevu kasei.
kura
valde
atrodas
kooperativs".
10. martā 1922. g.
Bauskā,
J*
Liepājā.
Bauskas
apr. priekšnieka palīgs
Liepājā, 25. febr. 1922. g.
J* 19.
I. iecirknī (paraksts).
1
d
s.
Reģis'r. nod. pārz. A. K i r šf e
Har sekretāra pal. J. Aldermans.
Sludinājums.

1) atzīt par iznīcinātu obligāciju
par
4,000 r. apstiprinātu 1910. g. 9. aupaskaidrojumi, jāuzrāda attiecīgas kvitēs, gustā zem >& 1059, uz nekustama īpagrāmatas un citi nepieciešamie dokušuma Cēsu apr, Kārsdabas muižas zemkritušo topu Izmantošanas
Ietaises
menti, attiecībā uz sludinājumu un afišu nieku
mājām zem atsevišķus piederumus pa daļām.
.Dzene >fe 53'
nodokļiem, kā ari jāatļauj ieeja drukatavas zemes grāmatu reģ M» 3603, izdotu no
Personas, kuras vēlētos min. ietaisi
vai laikrakstu ekspedīcijas telpās kon- Pētera Andreja d. Bernovska par labu pirkt, tiek uzaicinātas ierasties uz atklātu
troles nolūkā.
Pēterpils-Tulas zemes bankai; >),dot lū- solīšanu Liepājas kara ostas darbnīcās
domes dzējai tiesību prasīt parāda dzēšanu Cēsu- 17. martā š. g, pulkst. 10 no rita.
§1 7. Ja nodokli nesamaksā
noteiktā laikā, tas piedzenams divkārtīgos Valkas
zemes grāmatu nodaļas zePirms solīšanas katram torgu dalībapmēros.
mes grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt niekam jāiemaksā I0°/o no uz solīšanu
dāmi ar naudas sodu līdz 300 rbļ., bet
par apzinīgu nepareizu ziņu sniegšanu
sodāmi ar naudas sodu līdz
1000 rbļ.
Sodu uzliek attiecīgas tiesu tiestādes, pie
kam šīs sodu naudas nāk pilsētai par
labu.

Konkurentiem jāiemaksā materiālu apgādības kase 60,000 rbļ. drošības n.
galīgai izpildīšanai. Dēļ
das, kura paliek neizmaksāta līdz pasutijuma
tuvāki!"
paskaidrojumiem un materiālu saraksta griesties istaba .N° 136 no 12-2 dien; 1

..

Reģ. nod. pārzinis: A. K i r š f e 1d s.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

likto priekšmetu vērtības.
Min. ietaises piederumus var apskatīt
Liepājas kara ostas darbnicu noliktavās,

saziņa ar direkciju.

1

Apsardzības mimstrījas
paziņo, ka 27. marta i. g., pulkst. 10 rītā, eku
un
būvju
pārvaldes

Risas apgabaltiesas L ietlAga pristan

-

uz lOOO kgr- klingerita, 1500 klgr. asbesta pan*.
uti 500 klgr. asbesta auklas piegādāšanu.
'

uz civ. pr. Iik. 1460». p. pamata paziao,
lēmumu 2. februārī
Sludinājums.
1922. g. biedrību un viņu savienību reģistra 1. daļā ir ievesta biedrība zem
Paziņoju, kā 10. aprljl 1922. gadā,
nosaukuma: Liepājas darba sabiedrība pīkst. 10 rītā manā kanclejā,
Ekspresis", kuras valde atrodas Liepājā.
Bauskā, Pils ielā Nr. 34,
J* 18
Liepājā, 25. febr. 1922. g.

lē-

lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz .Dzeņu' mājām, piederošām Pēteram Andreja d. Bernovskim . no lēma:

KONKURENO

ka saskaņa ar tiesas

atklātā tiesassēdē 1922. g. 14. februārī
Par sekretāra pal. J. AI d e r m a n S.
izklausīja
Pēterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša- 10TliTnmMfl?llMllllillllllllilMllllllll> fllllilllIlilll
nas uz ,Dekmer* mājām piederošām
Kārlim
Kociņam,
nolēma:
1) atzīt par samaksātu obligāciju par
4,000 rbļ. apstiprinātu 1913. g. 28. novembrī zem N° 753, uz nekustama īpaSludinājums.
šuma Rīgas _ apr.,
Nitaures muižas
Uzaicinu visus 2. robežsargu
pulka,
zemnieku māju .Dekmer" zem zemes
agrāk I. Robežsargu rajona bijušos kara
grāmatu reģ.
J* 4837, izd. no Kārļa vīrus, iestādes un privātas personas,
Johana dēla Kociņa par labu Peterkādas naudas
pils-Tulas zemes bankai; 2) dot lūdzējai kam būtu
garantēta nodokļu kontroles iespējamība. ties. prasīt parāda dzēš. Rīgas-Valmieras
prasības pret pulku,
Nepilnīgas
grāmatvedības
gadījumos zemes grāmatu nodaļas zemes grāmatā; tādas iesniegt rakstiski
vai mutiski
pilsētas valdei tiesība prasīt sevišķu 3) šo lēmumu publicēt civ. ties. lik. 2. robežsargu pulka štābā — Valmierā,
2086.
p.
kārtībā.
grāmatu vešanu, kura nodrošinātu afišu
Kaugur muižā, līdz 25. martam š. g.
Rīgā, 16. februāri 1922. g. Nš 930
un sludinājumu nodokļa pareizas konVelaki
iesniegtas
prasības
netiks
troles iespējamīb^Drukatavu īpašniekiem
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.
ņemtasvērā un neizmaksātā nauda tiks
Sekretārs A. K a 1 v e.
tiek uzdots uzdrukāt uz afišām, plakātiem,
iemaksāta valsts kasē.
programām un reklāmu lapiņām tekošu
2. robežsargu pulks, saimn. piiekšn.,
numuru, drukatavas nosaukumu un tās Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
kara laika ier. R e g u t s.
atrašanās vietu.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 7. februāri
1
Darbvedis, kara 1. ier. (paraksts).
§ 5. Par sludinājumu un afišu nodokļa izklausīja Pēterpils-Tulas zemes bankas
izdevējs vai drukatavas īpašnieks.

Dzelzsceļu virsvalde šsULžēj^

Paziņoju,

kā

10 aprīli 1922. gadā.
kanclejā, Bauskā,

pīkst. 10 rīta, mana
Pils leti Nr. 34,

Valkas muitas nodaļa
1922. g. 28

janvārī caurskatijuse W
bandas lietu X° 428 un pamatoiJ!?'''
muitas likuma §§ 1138., 1045 T "*
1061., 1065., 1048., 1. p., nia "' U'
' u
1140. un 114]., nolēma:
^
1) aizturētos pie Igaunijas
Pav .,.
nieka Augusta Toom labīoas
vētiia
mašinu, cirvi, zirgu līdz ar aizjūgu?
ragavām, konfiscēt un pārdot vaiJ?
"*
solīšana;
2) sddit Augustu Toom ar 100%
par kontrabandu un par nelikmj,'
(divreizeju)
robežas
pāriešanu ,
4,800 r., un

3) šo lēmumu pasludināt Augusi,.,
Toom, aizrādot, ka viņš var tikt
Dār

sūdzēts uz

finansu ministra vārda»
lēmuma ļ
sludināšanas .Valdīb. Vēstn.* , pie
kam
pārsūdzība apliekama ar 40 santim!
zīmognodokli un iesniedzama cam
Valkas muitas nodaļu.
Nodaļas priekšnieks Sniķers
nedēju laiki skaitot no

Sekretārs J. Užans

tiks pārdots

vairāksolīšanā
Eduardam Freimanim, dzīv. Svitenes
pagastā Rubeņu mājas, sekošs viņam
piederošs inventārs:
1 govs, novērtēta uz
2000 rbļ.
1 tele (1 g. v.)
1000 ,
4 sivēni (i/a g. v.) ā 250 r. 1000 ,
3 aitas ā 500 rbļ.
1500 ,
1 kokasu rati
1500 ,
2 ragavas ā 250 rbļ.
500 ,
1 divjūgu ecežas
350 .
3 koka vienjūga ecežas
764 ,

Skujenes, Kosas un Sērmūkšu
pagasta valde,
saskaņā ar savu nolēmumu no 4. marti
š. g. paziņo, ka 3. aprilī š. g., pulkstea
11 rītā, Skujenes
krājaizdevu kas»
telpas notiks

Skujenes draudzes
pieņemšana ,

ārsta

kamdēļ kandidāti-tes, kuri
vēlētos h
vietu pieņemt, tiek uzaicināti pieteiktie»
līdz minētai dienai Skujenes pagasta
valdē rakstiski, pievedot attiecīgus dokumentus, vai ierasties augšminētā laika
un vieta personīgi, uz nolīgšanu ni
dēļ 8614 rbļ. parāda
nomaksāšanas
līguma parakstīšanu. Alga pēc vienoRundāles krāj-aizdevu kasei.
šanās.
n> 432.
Bauskā,
Jfe
9. martā 1922. g.
Skujenē (c. Dzērbeni), 9. martā 1922. g.
Bauskas apr. priekšnieka palīgs
Pag. valdes priekšn. E. Melnstrazds.
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I. iecirkni

Cnarakstsl

Darbvedis P. Damroze.

Mm apriņķa valsts zemju inspektors

Ludzas apr. "priekin. .palīgs l. iet.

1922. g., pīkst.
10 dienā, izsludina ka nederīgus sek. dokusava kanclejā, Ludzā, Kuļņevas
iela mentus, kuri nozaudēti:
1) Latvijas pase, izd. no Rīgas pret
N° 12 Iznomās
4. jūnijā 1921. g., uz Valerijas Boieslava
m. Formulevit vārda;
2) Latvijas pase, izd. 1920. g„ Ns 1041
un zirga pase, izd. 8. novembrī 1820.g,
no 23. aprija 1922. gada Ns 702 no Pildas pag. valdes, uz Boleuz 1 — 3 gadiem sekošus slava Michala d. Vonda vārda;
3) Latvijas pase, izd. no Zvirgzdiem!
pag. valdes, 30. decembri 1920. gadā,
J* 1151 uz Florijona Eduarda d. Ladusan vārda;
Dunakļu, L. Luža, Rogaižu, Škavno, Lau4) Latviias pase, izd. no Zvirgzdiem»
deres, Briģi, Gieivo, Brodaižu, Marienhauzenes, Nastrovas, Judiņu, Pokuļevas, pag. valdes, 25. janvārī 1921. g, Mi 200,.
Ilzenes, Lukašu, Gruzdovas,
Kulpines, uz Artomora Janima d. Seļakova vārda;
Baltais, Gordovo, Palsi, Manovje, Ma5) Latvijas pase, izd. 29. oktobrī 1920.g.
čula, Zaborje, Pinti un Ziļevo.
JM° 348 un zirga psse, izd. 1920. gadā,
Vairāksolīšana notiks kā mutiski, tā Ns 140, no Zvirgzdienas pag, valdes, ur
Ignata ona d. ZacharevsklJ vārda;
ari ar aizklātām vēstulēm.
6) Latvijas pase,,izd. no Zvirgzdienas
Aizklātas vēstules nomaksātas ar 40 r.
zīmognodokli iesniedzamas līdz 10. apr. pag. valdes, 3. martā 1921. g., Mš 1147,.
plkst. _ 10 dienā valsts zemju inspektoram. uz Aninija Tarasa d. Platonova vārda.
Ludzas anr. nripkšn. nal 1 ier. fnar.l.
Aizklātas vēstules jāuzrāda kādu gada
nomu sola maksāt, kā ari jāpievieno
Akc. sab.
pierādījumi par ezeru kārtīgu tzmantošano.
Tuvākus noteikumus var dabūt valsts
10. aprīlī

vairāksolīšanā
ezerus:

„A. VolBmidta"

zemju inspektora kanclejā.

rauga fabrikas, degvīna dedzinātavas, spirta tīrītavas un liķieru fabrikas Rigā,

Dzelzsceļu
skaitās atcelti .Valdības Vēstnesī N» 82, Rīgā, m. Pils iela Mš 1, tiks i z p ā r d o t s
Rīgas rajons
— 1921. gada publicētie noteikumi par ii. Molšesa kustams īpašums, sastāvošs
izdos 20. martā 1922. g„ pīkst. 12 dienā
no bufetes, rakstāmgalda,
spoguļa un izsludina uz 3. aprīli 1922. g„ pulksten
sludinājumu un afišu nodokli
2
t. t., novēitēts par 6,000 rbļ.
10 dienā,
Rīgaspilsētas galva A. Andersons.
Rīgā, 10. martā 1922. g.
notiks 5. aprīli s. S, pulksten 3 pēc
Pilsētas sekretārs A Pļavinskis.
Tiesu pristavs V i 1 ē a u s.
pusdienas,
sabiedrība» valdes telpām
I. Ganību dambi M= 25/27.
Dienas kārtība:
Autu izieiaooi no karaspēka pārvadājamas pa dzelzsligas apgabaltiesas 2. iecirta pristavs
Pamata kapitāla
palielināšanas deļ
paziņo, ka saskaņā
da|āa iegeatā* ēkās pulka sētā, .nīdē- ceļiem bagāžas pārvadā- 1. jauns
ar Rīgas apgabalakciju izlaidums
tiesas 3. civilnod. spriedumu, 28. marti
šanu par Lielupes tilta pie 2. Revīzijas komisijas vēlēšanas.
tajā, BaugaigrivS un Mangaliali.
pulksten 10 rītā, _ Rīgā,
Rīgas abgabalt. 3. civilnodaļa, 1922.
s-.
3. Tekošas darīšanas.
Ar
attiecīgu
zīmognodokli
_
nomaksātie
__}f^^—
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 14. februārī Dzirnavu ielā J* 127, fabrikā, i z p ā r d o s
piedāvājumi
valsts valodā iesniedzami
izklausīja
Pēterpils-Tulas zemes bankas II. ūtrupē Teodora Lodziņa kustamu slēgtās aploksnēs līdz 3. aprīlim
1922. g.,
Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē- mantu, sastāvošo no ziepju fabrikas iepulksten 10 dienā, Rigas rajona dzivokļu Zīmognodokli, iesniedzami
šanas nz .Kalna-Jurenu" mājām piede- kārtas, kā presēm, katliem un t. t., nodzelzsceļu izdots 9. novembrī 1920. g. no sped.
un īpašumu nodaļa, Citadeiē 1$ 24, ar virsvaldē, ist. J* 347, slēgtās aploksnēs firmas Gerhard & Hey, Stetinē par
rošām
Jānim
Jirgenam, nolēma: vērtēto par 97.700 rbļ.
uzrakstu:
līdz 20. martam 1922. g., pīkst. 12
gaTiesu pristavs Krebs.
1) atzīt par samaksātu obligāciju par
d. R. P. & Co., }* 600/609 10 kastēm
.Bagāžas pārvadāšanas teru zāģu ar tvaikoni . Alesandra *. *efl
7,500 r., apstiprinātu 1912. g. 8. aug.
Asenizācijas
konkursam. ar uzrakstu
apgabaltiesas S. ietiikp pilstavs Cenām jābūt uzrādītām par kubikpēdas konkurence".
zem N° 448, uz nekustama īpašuma
Ns 62, ar kapit. Grensing parakstu.
Pie piedāvājumu iesniegšanas iemakRīgas apr., Taurupes
muižas zemnieku paziņo, ka 25. marta i. a, pulksten izvešanu no katras augšminētas vietas.
Atradējs tiek lūgts nodot to Drevs &
sājama dzelzsceļu galvenā kasē drošības Hertvig
.Kalna-Juren* mājām, zern zemes grām. 10 rļta, Rīga, Matisa iela N« 89 a, tiks Konkursa
kantorī, Melngalvju ielā W*
diena
uzņēmējam
jāstāda
reg. N° 1289, izdotu no Jāņa Andreja d. i z p a r d o t s Gustava Āboliņa kustams priekša zaiogsSOOO rubļu apmērā. Pēc nauda 10,000 rbļ.
pretējā gadījienā šis konosements p«
Pec rakstisku piedāvājumu caurskatī3 dienām, skaitot no izsludinās, dien»
Jirgena par labu Pēterpils-Tulas zemes īpašums, sastāvošs no dzīvokļa iekārtas, aplokšņu atvēršanai var tikt pielaista
šanas var tikt pielaisti ari mutiski torgi. zaudē
bankai; 2) dot lūdzējai tiesību prasīt novērtēts par 22.060 rbļ.
savu noderību.
—
muiiska mazaķsolīŠana starp reflektantiem,
Tuvākas ziņas par pārvadāšanas noparāda dzēšanu Rīgas-Valmieras zemes
Rīga, 14. marta 1922. g.
kuri iemaksājuši drošības naudu.
Ar
teikumiem
var
dabūt
grāmata nodaļas zemes grāmatās; 3)
dzelzsceļu virsTiesu pristavs S m e i 1s.
noteikumiem reflektanti
var iepazīties valde, istaba
J* 347.
šo
lēmumu publicēt civ.
ties.
lik.
rajona dzīvokļu un īpašumu nodaļā,
2086. p. kārtībā.
Dzelzsceju virsvalde.
Citadelē J* 24.
Rīgas apgabali,
1
I»
Rīgā, 17. februāri 1922. g. L J* 927 paziņo, ka 24. marta 3. g., pulkst. 10 rīta
N° 4 lieluma, Štaudena sistēmas ,
Bauskas apr. priekšnieka
Balod,
m**"'
pārdodams.
Pieprasīt
P.
Bruņinieku
iela
N»
Rīga,
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.
103, tiks i z darbn. Klostera iela N° 17.
Sekretārs K a.l v e.
pārdots Caleļa Volfberga kustams
palīgs J. iec.
īpašums, sastāvošs no dažādām kantora
caur šo dara vispārībai zināmu, ka
Vecpiebalgas
pag. tiesa mebclem, apvertets par 18,000 rbļ.
10. aprīli š. g., viņa kanclejā, Bauskā
ieain.
Rīgā, 14 martā 1922. g.
Koku muižas
Pils ielā M° 34, tiks pārdotas
vakr
uzaicina mirušās Vecpiebalgas pagasta,
TreSdlen, 15. marti, pulksten 7
Tiesu pristavs Sm e i 1s.
pārvaldnieks
ar
Bāliņu mājas īpašnieces Edes Brelkšs
šo dara zināmu , ka
pirmo reizi:

KONKURSU

virsvalde

iāija pilna sapulce

=iipfaijii=

asenizācijas

Tiesu sludinājumi

Buļļu stacijas.

MMl^ āŠUBĒ

Risas

1

Olils Dagdas skapis, i

5. iit. tiesa pristavs

Dažādrsiudināj.

nacionālais

mantiniekus

pieteikt savas

tiesības uz

lita ķildas izttoluL

uūirālKOlišanfi

30. marta s. g., tiks

atmata mmm

nelaiķes atstāto mantu pagasta tiesai līdz
zagļiem atņemtas sekošas mantas, uz
4. aprīli s. g„ kurā dienā pagasta tiesa
Risas birtas bankas sludinājumā
caurskatīs lietu un apstiprinās manti- 22. lebruarī Š. g., .Vaid. Vēstn.' Ns 43, kārām nav pieteikušies īpašnieki:
pārdoti
Koku muižas valsts saimn
niekus mantošanas tiesībās.
par nozudušām un no jauna saņemamām 1 melnas bikses , 1 gabals Valmieras apr., 4
zirgi un dažādi laukVecpiebalgā, 28. febr. 1922. g. N> 6 šīs bankas noguldījumu
zīmēm zem
āda?, 1 adīts kamzols un saimniecības rīki un piederumi.
L.
Priekšsēdētājs P. Zirnis.
jāiasa:
D.
,M3Mfl0pT>P03eH6^iOM-b*
Koku muižas pārvaldnieks
i
Darbvedis P. Ti raits.
M> 48677
16. jūlijā — īpašnieks R. 250.
2 frakas.
2
Bošvechters.
iespiests vatsi» upsgra&u

,.3 HēirwaeS*M laift 1

$l&i<a.vā".

Laikmeta luga 5 cēl., pēc brāļu Kaudzi»
romāna, dramatizējis ZeltmatisvaW»
Ceturtdien, 16. marts, pulksten 7

.. JHerniel&si lati 11
inji

".
"Štha&tmem.

