
Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Nr. 4.

Visām pilsētas valdēm ziņu vākšanās lietā par darba roku un būvmateriālu
cenām un viņu Iesūtīšanu Iekšlietu ministrijas būvvaldel.

Pamatojotiesuz «Pilsētu nolikuma" 16., 19. un 25. p. p., ar šo uzdodu visām
pilsētu valdēm vākt periodiski ziņas par pilsētā pastāvošām darba roku un būv-
materiālu cenām pēc klāt pieliktiem formulāriem un cenu sarakstu par izgājušo
mēnesi katra mēneša 1. dienā iesūtīt iekšlietu ministrijas būvvaldei.

Rīgā, 1922. g. 24. aprilī.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Būvvaldes priekšnieks inženieris E. K o 1p a k s.

, Forma 1.

Jāizpilda sekošām pilsētas valdēm: Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Daugavpils
un Ventspils.

Būvvaldei.

Ziņojums par būvmateralu vietējām tirgus cenām pilsētā,
1922. gada . mēnesī.

ž Cena
& Materiālu nosaukums Vienība Piezīmes
O

js ļ "rbjrir

I. Koka materiāli.

1 Apa ļi balķi kub. pēda Visu materiālu ce-

2 Apzāģēti koki - brusas dažāda res- nas %£^sma
numa » *

3 Plankas un dēļi I. labuma (galdnieku
materiāls) . » »

4 Plankas un dēji ii. labuma (namdaru
materiāls) .' . . „

5 ļ Plankas ūn dēļi III. labuma (namdaru
materiāls) „ „

6 i Nomaļi » »
7 Latas, Visādas » „
8 Gropēti šindeļi, jumtu segšanai. . . gabals
9 Skaidiņas „ „ . . . šoks

10 Skaliņi, apmetumiem tapele

II. Mūra materiāli.

11 Plienu akmeņi (kaļķakmeņi) .... kub. ass
12 Zemes , (gfanits) » »
13 Mūra ķieģeļi . . ._ gabals
14 Krāsns ķieģeļi (vienkāršie) .... „
15 , „ ugunsdroši (šamot) . . »
16 Jumta dakstiņi (māla)
17 » * (cementa) .....
18 Krāsns podiņi, glazētie, bajtie ...
19 , brurfie ...
20 „ „ vienkāršie „
21 Cementa trepju kāpieni tek. pēda
22 Portlandcements puds
23 Romancements »
24 Nedzēsti kaļķi (mūra darbiem) ...
25 „ , (baltkaļķi, krāsošanai)
26 Dzēsti kaļķi
27 Grants (mūra darbiem) kub. ass.
28 Grants, oļaina (betoniem) » »
29 Māli, vienkāršie . » »
30 , ugunsdrošie (šamot) ..... puds
31 Ģipss, apmetumiem »

III. Dzelzs materiāli.

32 Dzelzs, kvadrāts, plakana ua apaļa
(kalšanai)P«33 Drāts, melnājpodnieku u. t. t.). . . mārc.
34 , cinķētā (skārdnieku) .... »
35 , stiklinieku darbiem
36 Skārds, melnais (jumtu segšanai) . . puds
37 , ciņķētais( , » ) •
38 Naglas 8"—6" garas
39 , 5"—4" ,
40 , 3«—2"
41 Šindeļu naglas
42 Papes ,
43 Apmetuma „.....? »
44 Dzelzs krāsns durvtiņas (kaltas). . . gabals
45 , pelnu tīrāmas durvtiņas ...
46 „ aizšaujamais
47 Skārda krāsns durvtiņas
48 , pelnu tīrāmas durvtiņas...
49 B aizšaujamais »
50 Cepešu krāsns, vidēja lieluma ... » _
51 Odensvaducinķēt. dzelzs caurules (ļ)Va" tek. pēda
52 . .-

'
Vi (I)!*" '

2 Cena
>| Materiālu nosaukums Vienība Piezīmes
.k

h rbļ. ļ k.

53 Odensvadu cinķet. dzelzs caurules (ļ) 1" tek. pēda
54 „ ()!*/«" „ .
55 .- ?? ».. O l/»" » »
56 ... - . (ļ) 2" „ ,
57 Melnas dzelzs caurules (ļ) */*" ... »
58 . Ž „ (ļ) 1" . . . , .- ,
59 „ . t (\)l \k* ... „ ,
60 . , (ļ) 2" . . . „ ,
61 Durvju iekaļamās atslēgas ar rokturiem gabals
62 „ kastatslēgas . »
63 M eņģes 5* platas paris
64 „ eņģes 6* platas ..... ,
65 , kantbultas (divpus. durvīm). . ,
66 Logu baskvilatslēgas ...... gab.
67 » eņģes 4/»" platas . ( ." . . pāris
68 n tapu dzelži
69 „ aizgriežamie gab.
70 „ vēja āķi »
71 „ stūra dzelži ........ »
72 „ attaisāmās pogas ,

IV. Čuguna un misiņa
materiāli.

73 Drenāžas čuguna caurules (ļ) 2" . . tek. pēda
74 „ , (1) 4- . . . ,
75 „ „ „ visādas . . puds
76 Klozeta ūdens rezervoars (bāki) . . gab.
77 Čuguna emaljēta vanna ,
78 „ „ izlietne ..... »
79 „ izlietnes šifons ..... n
80 „ vannas šifons (trops); ...
81 j, krāsns durvtiņas (hermētiskas) i
82 „ pelnu tīrāmās durvtiņas. . . „
83 „ aizšaujamais, riņķī griežams . „
84 „ „ taisns .... „
85 „ 2-riņķu plīts
86 „ krāsns restes . . . . . . koropl.
87 , , piederumi, visādi . . puds
88 Misiņa krāns (ļ) x/a* resns .... gab.
89 . . (|) ?/« .....
90 . . (ļ) 1-
91 » ventiļa (caurlaid. krāns) () V" »
92 , () /*"
93 , „,() !-
94 , ()!>-

V. Krāsošanas materiāli.

95 Pernica mārc.
96 Baltā krāsa (cinkveiss) ,
97 , _„ (bleiveiss) ....... .
98 Dzeltena krasa (okers) „
99 Brūnā „ (braunrots) .... ,

100 Sarkanā „ (sūriks, jumtiem) . . .
101 Zilumi ,
102 Melnā krāsa (sodrēji) ,
103 Lavas akmens (bimsteins) .. .... ,
104 Asfalta laka . .
105 Spirtus laka ,
106 Krāsotāju līme ,
107 Krīts ,
108 Vājpiens stops
109 Biezpiens mārc

VI. Elektriskās apgaismo-
šanas piederumi.

110 Elektr. apgaism. divkārši kapara vadi
(litces) tek. mtr.

111 Kapara kabelis, kails 27a_kv. mm . . . „
112 , , , dažāda resnuma puds
113 Dzelzs ciņķēta kaila drāts »
114 Kapara kabelis, izolēts 2/* kv. mm . tek. mtr.
115 „ zvanu drāts mārc.
116 Elektriskas gaismas deglis (lampiņa) . gab.
117 Porcelāna rullītis, vidējs
118 „ nodalīšanas dozes . . ._ . »
119 , sienukontakti rokas lampiņām ,
120 Izslēdzējs ar rozetiti »
121 Patrons bez slēdzēja »
122 , ar slēdzēju
123 Skārda emaljēta abažura (sirmis) . .
124 Stikla tulpes
125 Bergmanrores, misiņa tek. mtr.
126 . vienkāršie . . . . . ,
127 Izolatori ar dzelzs āķiem, vidējie . . kompl.
128 Azsargi ar 4 skrūvēm, līdz ar ozola deliti

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām .... 180 rbļ.— kap.
par katra tālāku rindiņu . . 6 , — .

b) citām iestādēm un amatapet-
sonāra, par katru vionslejīgu
rindiņu _ .. 8, — >

c) privātiem par katru vienslējīgo
rindiņa 10 . — ,

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

?ai I mēnesi 75 rbļ. — kap.

piesūtot mājā un pa pastu:
S>sr 1 mēnesi 90 rbļ. — kap.
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā 3 . 25 .
Pie atkalpārdevējiem 3 . 75 ,

Latvijas valdības %@^L oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J^gļ^^^^J^^^ unsvētku dienas

Redakcija: '
J^ļ^E^^^^^^,

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Nš 2. Tel. J& 9-89 «^^^^^^^^ Rīgā - pilī Ws 1. Tel. J\f9 9-57
Runas stundas no 11—12 ^r^SIlp^Bi Atvērts no pulksten 9—3



ļi
z , Cena
>| Materiālu nosaukums Vienība Piezīmes
.m _

H rbļ. k.

129 Izolācijas lenta......... mārc.
130 Porcelāna tilles pie sienām (caurlaiž.

viet.) . gab.

VII. Dažādi materiāli.
131 Logu stikli, parastie kv.pēda
132 Kite stiklošanai mārc.
133 jumta pape I. labuma rullis
134 Jumta pape II. labuma ,
135 Jumta papes strēmeles (iesegšana ar

latām) > „
136 Galdnieku līme mārc.
137 Linu audekls (lupatas)
138 Vannas ūdens_ sildāmā krāsns līdz ar

dušu un krāniem kompl.
139 Čuguna emaljēta vanna ar krāsni un

. dušu »
140 Ūdens klozeta fajansa pods (ārzemes)

_ ar vāku »
141 Ūdens klozeta fajansa pods, iekšzemes,

_ ar vāku ..... „
142' Ūdens klozets ar visu iekārtu ... „
143 Fajansa mazgājamais galds .... gab.
144 Fajansa mazgājamais galds ar krānu

un šifonu kompi.
145 Fajansa pisuara pods gab.
146 Čuguna klozeta pods . . . . \ . „
147 Svins marc.
148 Alva .. _ --
149 Glazētas mala caurules (tonrores) () 6" gab.
150 , . () 9"
151 Akmeņogļu darva puds
152 Koka - ' ,
153 Pakulas drīvešanai „
154 Darvots striķis (kanalizācija) ....
155 Akmeņu ogles „
156 Koka ogles . „
157 Mufes dzelzs cinķētām caurulēm (ļ)/*" gab.
158 , . „ (|) 1«
159 „ „ . (|) I»/»"
160 Līkumi dzelzs cinkētam caurulēm (ļ)/*° »
161 . „ „ „ (i) 1"
162 „ . „ (|)lVa-

VIII. Gabalu darbi.

1 Izbalsināt sienas un griestus 2 reizes
ar gruntēšanu ar nedzēstiem kaļķiem kv. ass bSSŽffil

2 Tas pats, pieliekot krasu ..--; .'-. „ „ rā. gadijumā g
3 Izbalsināt griestus līmkrāsa 2 reizes ar piezīmē, vai cen;

gruntēšanu „ „ ieiet darba spēk
4 Tas pats - sienas, pieliekot krāsu . , . rfaifeT^Tka
5 Nogrundet grīdas ar dzeltenu eļļas darba spēka vien

krasu „ „ vaļ atkal darb
6 Nokrāsot grīdas 2 reizes eļļas krāsā . „ B sPuri d4
7 Nokrāsot logus un durvis 2 reizes eļļas materiālu.

8 Iesegt gridu uz gatavām sijām un ga-
taviem grepētiem dēļiem .... „ »

9 Tas pats — dēļus uz vietas izēvelējot
un gropējot_. . „

10 Tas pats — ka 9 p., līdz ar siju izga-
tavošanu un nolikšanu ...... » »

11 Izgatavot veramus logu rāmjus no 2" /bieziem kokiem, pieliekot apkalu- /" lumus 3VaX6' 1 rāmis
12 Izgatavot pildiņu durvis ar 2" bieziem

rāmjiem, pieliekot apkalumus, lie-
lums 3'X7' , . 1 durvis

13 Tas pats — divpusīgas, lielums
4/»X8« 1 „

14 Izgatavot, šķēršu durvis no l*/a" gru-
pētiem dēļiem, pieliekot apkalumus,
lielums 3«X7' 1

15 Iestiklot logus ar parasto stiklu ... 1 kv. pēda
16 Apmest kojca sienas» piesitot skaliņus 1 kv. ass
17 , mūra „ ....... 1 , ,
18 Iesegt jumtu ar 11 marc. dzelzs skārdu 1 „ „
19 . Papi . 1 . „

20 Izgatavot lietus ūdens caurules no
12 mārc. dzelzs skārda, (|) 5" resnas 1 tek. ass

21 Izkalt kāšu eņģes, cemmes, krampjus
un citus kalumus ar materiālu . . 1mārc. gatava

kaluma i

Paraksti:
(Tarpiaak vēl)

Instrukcija
par dzīvokļu piešķiršanu valsts dar-
biniekiem saskaņā ar .Vaid. Vēstn."
Nr. 279 1921. g. iespiesto noteikumu

I. da|u.
1. Noteikumu I. daļas 2. p. minētie

darbinieki baudā tiesības uz brīvu dzī-
vokli ar apkurināšanu un apgaismošanu
tik tādā gadījumā, ja viņu pienākumi tos
saista pie darba vietas ārpus noteikta
darba laika. Kādās iestādēs un kuriem
no minētiem darbiniekiem piešķipami
brīvi dzīvokļi ar vai bez apkurināšanas
un apgaismošanas, nosaka attiecīgs resors.

2. Noteikumu 6. p. paredzētā maksa
ņemama par katru faktiski aizņemto
apdzīvojamo istabu. Ja dzīvokļa kopējais
istabu skaits nepārsniedzteikumu no 3. p.

zināmai kategorijai piešķiramo istabu
skaitu un, ja istabu iedalījuma dēļ, vienu
vai vairākas no viņām nav iespējams
ierādīt kā atsevišķu dzīvokļi citam dar-
biniekam, tad dzīvokļa lietotājam nav
tiesības atsacīties no dzīvokļa maksas
par _ tām istabām, kuras viņa personīgu
apstākļu dēļ paliktu neizlietotas.

3. Minimālā istabas kvadratūra, par
ku'ru ņemama maksa pilnos apmēros,
nedrīkst būt zem 14 kvadrātmetriem.

4. Par dzīvokļiem pagraba telpās un
ļoti nolaistiem dzīvokļiem, kurus nepie-
ciešami remontēt jeb kuriem sevišķi
trūkumi, tāpat arī par istabām, kuru
kvadratūra nesniedz 14 kvadrātmetrus, —
maksu ar resora vadītāja piekrišanu var
pazemināt, bet ne vairāk, ka par 50°/o.

5. Ja dzīvoklī ir 2 vai vairāk istabas,
;kuru atsevišķa kvadratūra nesniegtos līdz

14 kvadrātmetriem, tad šo istabu kopēja
?kvadratūra jādala caur 14 un iznākums
jāskaita par istabu skaitu, par kuru
ņemama noteikumu 6. p. paredzēta
maksa, bet atlikums nav ņemams vēra.

6. Ja kādas no ieņemamam dzīvokļa
) istabām viņu stāvokļa dēļ, jāatzīst par
; apdzīvošanai nederīgām, maksa par tam
i nav ņemama. Tāpat maksa nav ņemama
par istabām, kur.u kvadratūra ir zem
10 kvadrātmetriem, bet ja šādas istabas
dzīvokli ir 2 un vairāk, maksa aprēķi-
nāma saskaņā ar šīs instrukcijas 5. pantu.

7. Nomas maksas pazemināšanas va-
jadzību pēc šis instrukcijas 4^ J5., 6, pan-
tiem konstatē komisija, sastāvoša no
iestādes priekšnieka, valsts kontroles
priekšstāvja, (vietās, kur tāds ir, pretēja
gadījumā policijas) un viena vietējas
pašvaldības priekšstāvja, sastādot attie-
cīgu aktu.

8. Noteikumu 6._ p. paredzēta mēneša
maksa par apkurināšanu un apgaismo*
sanu ņemama cauru gadu un nevis tik
par apkurināšanas periodu.

9 Kā bezmaksas, tā arī.pjetparedzēto
atlīdzību piešķirto dzīvokļu apkurināšanai
malkas gada norma nedrīkst pārsniegt
2/s kubik asis uz krāsns. Ķēķa vajadzī-
bām malka atsevišķi nav izsniedzama,
izņemot gadījumu, kad dzīvokļa apkuri-
nāšanai nav citas krāsns.

10. Dzīvokļu apgaismošanai atļauts
lietot: katrā dzīvojamā telpā pa 1 elektris-
kai lampiņai — 25 sveču gaišu, ķēķi
1 līdz 10 sveču gaišu, bet starpejas un
atejas vietās pa 1 līdz 5 sveču gaišu
elektriskai lampiņai. Kur nav elektriskas
apgaismošanas, dzīvokļa apgaismošanai
izsniedzama petroleja ne vairāk, kā pēc
sekošām normām: a) dzīvokļa 1 vai 2
istabām; janvārī 16mārciņas,februarī— 11,
martā — 10, apriiī — 7, maijā — 6,
jūnijā — 5, jūlijā — 6, augustā — 8,
septembrī — 10, oktobrī — 14, no-
vembrī — 17 un decembri — 20 mārci-
ņas petrolejas, b) dzīvoklim no vairākām
istabām — ne vairāk kā divkārtējā
daudzumā.

11. Par dzīvokļu apsildīšanu un ap-
gaismošanu jārūpējas dzīvokļa lietotājiem.

12. Ja iestādes rīcībā nav apkurinā-
šanai un apgaismošanai vajadzīgo mate-
riālu, viņu var izsniegt darbiniekiem,
kuriem tiesība uz dzīvokļa apkurināšanu
un apgaismošanu, atlīdzību naudā pēc
noteikumu 6. p. apkurināšanas un ap-
gaismošanas vērtības normām, t. i. iz-
maksāt I. rajonā 250, II. — 200 un
III. — 125 rbļ. mēnesī par katru istabu.

Piezīme. Šo atlīdzību iestāde var
neizsniegt 6 vasaras mēnešos, bet
par apkurināšanas periodu sākot ar
oktobri unbeidzot ar martu, izmak-
sāt divkārtējā apmērā.

13. Pie dzīvokļa faktiskās vērtības ap-
rēķināšanas no valsts nomātās ēkās (no-
teikumu 7._ p. piezīme) jāievēro dzīvokļa
ērtības, stāvoklis, blakus telpas, sētas
saimniecības telpas, 'dārzi, zeme u. t. t,
Dzīvokļu nocenošana izdarāma katra gada
sākumā no komisijas, uzrādītās šīs in-
strukcijas 7. p. Maksas normas, pama-
tojoties uz nocenošanas akta datiem, no-
saka_resors _ vadītājs un tās skaitās par
spēkā esošām no 1. apriļa.

Piezīme. Par 1922. g, noteiktas
maksas normas stājas spēkā no
1. janvāra.

14. Pēc izvesta remonta vai dzīvokļa
pārbūves par turpmāko nomas maksu
sastādami jauni akti.

1922. g. 26. apriiī. ftb 2652.
Darba ministrs R. Dukurs.

Departamenta vice-direktors H. P un ga.
Darba un tarifu nodaļas vadītājs

J. Kārkliņš.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums.
Finansu ministrijas rūpniecības depar-

taments paziņo, ka š. g. 2. maijā uzsāks
darbību proves valde, kura atrodas Rīgā,
Nļkolaja iela JSfe la (ieeja no Pētera
Pāvila ielas.)

Visiem uzņēmumiem un personām,
kuri izgatavo dārgmetālu saturošus priekš-
metus vai ar tiem tirgojas, jāreģistrējas
līdz š. g. 15. jūnijam, saskaņā ar proves
likuma p. 44.

Piezīme. Noteikumi par dārg-
metāla satura apzīmēšanu zelta un
sudraba izstrādājumos iespiesti Val-

dības Vēstneša" 1921. gj Jfe 295
un par dārgmetālu saturošu prieka
metu pārbaudīšanas un apzīmēšanas
nodevām «Valdības Vēstneša* 1922 p
N; 12. '*
Departamenta direktors J. Vā gel sProves valdes priekšnieks A., Lielauss]

Paziņojums.
Dzelzsceļu virsvaldē paziņo, ka sakot

ar š. g. 15. maiju tiek atklāti pasažieru
iz- un iekāpšanai pieturas punkti Edin.
burga I un Meluži II.

Dzelzsceļu virsvalde.

Pārgrozījumi lauku gada tirgu sarakstā.
Iekšlietu ministrija ir_ atļāvuse garja

tirgu B ā t a s pagasta pārcelt uz ceturt-
dienu priekš 20. marta un ceturtdienu
priekš 20. oktobra.

Rīgā, 1922. g. 26. apriiī. M> 105345.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics .
Nodaļas vadītājs K. R r e i j v a 1d s

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1922. g. 27. apriiī.

1. Uz finansu ministra priekšlikumu
piekrīt līguma noslēgšanai ar Latvijas
spirta rūpnieku sabiedrību par valsts deg.
vīna un spirta izdalīšanu.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
319 personas, noraida 8*1 personas lugu-
mus dēļ uzņemšanas Latvijas pavalst-
niecībā.

3. Ieceļ lauksaimniecības departamen-
tam padoto autonomo valsts uzņēmumu
valdē par priekšsēdētāju agronomu Jūliju
B r i t c i un par locekļiem virsgrārnatvedi
Konstantīnu Kirij, agronomus Frici
N e i 1 a n d u un Jāni Zariņu un dārz-
kopības nodaļas vadītāju Jāni Sudrabu.

4. leceļ_ valsts muižu pārvaldē kā
priekšsēdētāju zemju departamenta di-
rektoru P. Grāvi un kā locekļus zenp
departamenta vicedirektoru E. Maciņu
un ta paša departamenta grāmatvedības
nodaļas vadītāju E. Bērziņu.

5. Ieceļ par autonomizetās valdības
garāžas pārvaldnieku kara lidotāju Kārli
Vizinu.

6. Apstiprina par autonomizeto Bal-
donas sēravotu direktoru Dr. med. AI-
fonsu Kieinbergu un par Ķemeru
sēravotu un peldvietu direktoru Dr. Erastu
Dzin teru.

7. Apstiprina par autonomizetās valsts
tipogrāfijas pārvaldnieku Kristapu Klein-
berģi. .

8. Apstiprina autonomizetās telegrāfa
aģentūras valdi sekošā sastāvā: par di-
rektoru R. B ē r z i ņ u un par viņa palī-
giem : komercdaļā J. Altbergu un
redakcijas daļā M. S a 1 n a i s.

9. Pilnvaro satiksmes ministriju pie-
vienoties sekošām konvencijām, kuras
noslēgtas Madiidē; -

1) par pasta naudas pārvedumu ap^
maiņu,

2) par laikrakstu pasūtīšanu pasta
iestādēs,

3) par pasta uzdevumu satiksmi,
4) par pasta tekošiem rēķiniem.

Ministru prezidenta Meierovlca runa
Dženovas konferences ekonomiska

subkomisijas sēdē 21. apriiī.

Prezidenta kungs, mani kungi!
Mūsu subkomisijas vakardienas sēde

pec plašām debatēm tika nolemts, w
klātesošas delegācijas izteiktos par ira*
porta un ekspoita prohibicijas jautājumu»
citiem vārdiem sakot, par Londonas ek-
spertu priekšlikuma 46. līdz 49. pantu-
īsa referātā, kuru man tas gods Latvijas
vārdā celt pašlaik priekšā, es tāpēc ari
aprobežošos vienīgi ar šo temata.
Itālijas ministrs Rossi kungs sava pārlie-
cinošā un ļoti svarīgā runā starp citu
aizrādīja, ka Baltijas valstis j a B
kopš ilgāka laika a t s a ci*
jušas no eksporta-importa pronj-
b i c-i j a s. Tas ir pareizi. Api» /
ram gadu atpakaļ mūsu zeme šis jautā-
jums tika nopietni apskatīts un mēs ris*
cām pie slēdziena no prohibicijām »'
teikties, jo ieskatam, ka vislabākā gad'j
juma tādas prohibicijas var but tiKS»

pagaidu līdzeklis saimnieciskas dzīve
regulēšanai, un jo ātrāk no šāda līdzeRJ
atsvabināties, jo labāk. Es vēlētos pa""
tēzēs pastrīpot šādas politikas se*a*
Savu saimniecisko n e a t k a r īt> '
kuru mēs tik ļoti sargājam, ar šo »°»



D eesam vājinājusi, bet gan stiprinājuši.

jVlusu tirdzniecība sakara ar_ ierobežo-
jumu atcelšanu jrdaudz brīvāk uzelpo-
juse un liela mēra atdzimuse. Imports,
kurs gadu atpakaļ bija daudz lielāks par
eksportu, pašlaik balansejas ar izvedu-
miem. Tranzittirdznieciba, kura Latvijā
ir pilnīg i atsvabināta no muitas, ikmēne-
lus manāmi pieaug. Latvijas saimnie-
ciskā politika, kura iziet uz brīvostu radīša-
pu mūsu zeme, pie trūcīgiem finansieliem
apstākļiem arī jau_ rada zināmus
panākumus, ta piemēram š. g. februāra
mēnesī uz Latvijas teritorijas atradās
ārvalstu preces, galvenam _ kārtam Krie-
vijas, P/2 miljona angļu mārciņu vērtībā,
«0 pagājuša gada Latvijas tranzit tirdz-
niecība sasniedza 172 miljonu toņu .

Rūpniecība, kas pa kara laiku mūsu
zemē galīgi izpostīta, sāk plānveidīgi
atdzimt un prohibicijas- atcelšana dod
iespēju rūpniecībai pie mums attīstities
uz veselīgiem pamatiem. Vācijas markas

straujā krišana, — pagājušā gada rudenī ta
bija reizes piecas augstāk par Latvijas
valūtu, bet tagad ir zemāka par to, —
bez šaubām ienesa uz zināmu laiku

pamirumu' mušu saimnieciskā dzīvē, un
ja arī vel šodien Vācijas rūpniecība ir
mūsu nopietns konkurents, tad tomēr
tās mūsu rūpniecības nozares, kuras iz-
lieto mušu zemē ražojamās izejvielas,
proti kokus un linus, turpina lēni un
pakāpeniski attīstīties.

Prohibicijas atcelšana tāpat .nav atstā-
juse ļaunu iespaidu uz mūsu naudas
stabilitāti un Latvijas valūtas kurss
pēdē*jā gada laikā ir ļoti mazā mērā
mainījies. Tam, protams, ir arī vēl cits
izskaidrojums — valsts budžets, kurš
pagājušā gadā noslēgts ar nelielu defi-
cītu, 1922./1923 budžeta gadā mēs mē-
ģinām togalīgi sabalansēt, neizdodot vairāk
nekā mēs varam ieņemt.

Man jāatzīst, ka atceļot prohibiciju,

mēs bijām spiesti ievest tādu muitas
t a r i f u , kas vairāk preču kategorijas,
kuras pieskaita pie luksus priekšmetiem,
apliek ar tik lielu muitu, ka viņu ieve-
šana praktiski bija padarīta par puslīdz
neiespējamu. Bet pēc tam, kad pirmais
solis bija sperts un prohibicijas vietā
ievests muitas tarifs, mēs pašlaik esam
sākuši spert otro soli, proti muitas
tarifa liberalizēšanu sakarā ar
budžeta un ar eksporta un importa ba-
lansēšanu. Š. g. janvāra mēnesī Lat-
vija ir atsacijuses no izvedmuitām, piepa-
turot tās vēl vienīgi uz mūsu izejvielām,
un pašlaik strādā arī pie ievedmuitas
likumu samazināšanas, paturot par savu
saimnieciskās politikas gala mērķi brīvu
tirdzniecību Šī vārda pilnā nozīmē
un pasargājot tanī pat laikā tiklab
mūsu saimniecisko, kā politisko suve-
renitāti. Ar maz izņēmumiem tāds pats
ir stāvoklis vispārējos vilcienos ari pie
mūsu draugiem — pārejām Baltijas
valstīm.

Izejot no augšā sacītā un apskatot tos
trīs priekšlikumus, kas mūsu
subkomisijai jāapspriež, proti Londonas
ekspertu priekšlikumu, Itālijas valdības
ierosināto konvenciju un Britanijas dele-
gācijas iesniegto pārgrozījumu projektu,
man jāsaka, ka priekš mums katrs no
tiem ir pieņemams. Man šķiet, ka
Londonas eksporta priekš-
likums mēģina mūs tuvināt
visvairāk brīvas tirdznie-
cības idejai un ka Britanijas dele-
gācijas projekts vispilnīgākā mēra
apvieno tās dažādās domas, kūpas
no vairākiem augsti godātiem
priekšsēdētājiem izteiktas agrākas

sēdēs, un ka Itālijas valdības priekšā
celtais konvencijas projekts ir
kompromiss starp šiem diviem. _ Mes,
kā maza un saimnieciski kara laika stipri
ievainota valsts, kura atrodas starp rie-
tumiem ar demokrātiski privatkapitali-
stisku iekārtu, un austrumiem ar valsts
kapitālistisku iekārtu, būtu laimīgi, ja pro-
hibicijas jautājumā varētu pieņemt vislibe-
rālāko atrisinājumu, jo domājam, ka tikai
pa tādu ceļu ejot varēs, visātrāk panākt
saimnieciska miera nostiprināšanu, da-
žādu valstu saimnieciskās dzīves saska-
ņošanu un Eiropas saimniecisko uzbūvi
az patiesas kopdarbības pamatiem.

Jaunās valstis

Igauni ja,

Igauņu un krievu nesaskaņas sūtnie-
cību darbinieku lietā.

19. apriiī Rēveles policija apcietināja
4 krievu sūtniecības darbiniekus, kurus

apvaino par spiegošanu. Par šo gadī-jumu ,Postimees" raksta: Padomju Krie-
vijas prese šo apcietināšanu iztulko kā
atriebības aktu pret krieviem. Tāpēc
dosim šaī lieta paskaidrojumu.

Pec igauņu un krievu miera līguma
Krievijas priekšstāvis Gukovskis un to-
reizējais igauņu ārlietu ministrs Birks
vienojas sava starpā, ka abu valstu sūt-
niecību ierēdņi un darbinieki, kaut ari
tiem nebūtu diplomātisko priekšstāvju
tiesību, tomēr ir neaizkarami, ja to sa-
raksts iesniegts igauņu ārlietu ministrijai
un krievu ārlietu komisariātam.

Līdz Š, g. martam abas puses turējās
pie šis norunas. Ja gadi jās, ka vienas
valsts sūtniecības darbinieks nepatika
otras valsts valdībai, tad to ziņoja attie-
cīgai iestādei, un nevēlamo darbinieku
aizsauca.

_Š. g. marta sākumā krievi apcietināja
Pēterpilī un Maskavā vairāk igauņus, to
starpā arī dažus Igaunijas priekšstāvības
darbiniekus, neziņojot par to igauņu
iestādēm.

Igaunijas priekšstāvis iesniedza pro-
testu krievu ārlietu komisariātam un
lūdza igauņu priekšstāvības darbinieku
atsvabināšanu. Igauņu notā bija uz-
svērts, ka gadījumā, ja apcietinātos ne-
atsvabinās, tad igauņu valdībai jānāk
pie slēdziena, ka krievu valdība vairs
negrib turēties pie norunas par priekš-
stāvību darbinieku neaizkaramību. Krievu
iestādes vēl līdz šim nav atsvabinājušas
igauņu priekšstāvības darbiniekus. Par
šādu izturēšanos igauņu ārlietu mini-
strija ziņoja ari citām igauņu iestādēm.

Igauņu policija sāka skatīties uz krievu
sūtniecības darbiuiekiem kā uz ārzem-
niekiem bez kādām sevišķām priekšrocī-
bām. Par dažiem sūtniecības darbiniekiem

bija pierādījumi, ka tie spiegojusi igauņu

karaspēkā, tāpēc policija tos apcietināja.
Ta nebija atriebšanās par Krievijā ap-

cietinātiem igauņiem, bet tikai Igaunijai
kaitīgu personu ;<pcietināšana. Bet Krie-
vijas priekšstāvis Rēvelē tāpēc ļoti uztrau-
cās. Viņš protestēja mutes vārdiem,
griezdamies pie Igaunijas valsts vecākā
un ārlietu ministra, bez tam vēl iesniedza
22. apriiī ārlietu ministrijai protesta notu
par to, ka sūtniecības darbinieki apcie-
tināti bez sūtņa ziņas, pie kam policijai
neesot bijis pietiekošu iemeslu krievu
darbinieku apcietināšanai. Ja krievu
sūtniecības darbiniekus neatsvabināšot
līdz 24. aprija pusdienai, tad krievu val-
dība paturēšot sev rīcības brīvību.

Uz krievu sūtniecības padomnieka
Stārka rakstu igauņu ārlietu ministrija
atbildēja 24. apriiī. Vispirms atbilde
atraida šaubas par igauņu policijas rīcības
pareizību. Tālāk paskaidrots, ka igauņu
policija, neziņodama krievu sūtniecībai
par viņas darbinieku apcietināšanu, rīko-
jusēs tāpat kā krievu iestādes, kas arī
nav ziņojušas Igaunijas priekšstāvībai
par viņas darbinieku apcietināšanu.
Beidzot ārlietu ministrija ziņo, ka apcieti-
nāto krievu atsvabināšana vairs nevar
notikt citādi, kā tikai ar tiesas ziņu. Ja
tiesa to atradīs par iespējamu, tad ap-
cietinātos atsvabinās.

Igaunijas sūtniecība Maskavā piesutījuse
krievu 'laikrakstiem paskaidrojumu apcieti-
nājumu lietā.

Var diezgan droši cerēt, ka notikušos
pārpratumus abas puses drīzumā no-
kārtos. Igauņu valdība ižturļējuses ko-
rekti, bez kavēšanās nododot apvainotos
tiesas rīcībā. Diemžēl, par krievu
iestādēm to nevar teikt. Igaunijas
priekšstāvim tikai pec 4 nedēļu ilgam
sarunām dota atļauja satikties ar ap-
cietinātiem igauņiem izmeklēšanas ties-
neša klātbūtnē. Šaī laikā apcietinātie
vēl nav ne reizes nopratināti.

Pēdējās dienās krievi apcietinājusi ari

vē! Igaunijas priekšstāvi Kaukāza Paulu.
Pauls ir diplomātisks priekšstāvis, kas
bauda personas neaizkaramības tiesības.

Cechoslovaķija.

Lauksaimniecības izstādi Prasa
no ši gada 13. līdz 17. maijam sarīko
Čechoslovaķijas lauksaimniecības biedrību
un savienību komiteja._ It sevišķi bagāta
ši izstāde būs ar dažādām lopu sugām.
Latvijas konsulāts Prāgā ieteic Latvijas
zemkopjiem un citiem interesentrem ap-
meklēt" šo bagātīgo izstādi un griesties
pēc tuvākām ziņām pie finansu ministri-
jas ārējās tirdzniecības

^
biroja Prāgas

nodaļas, Praha II, Panskā, 5. .
Latvijas konsulāts Cechoslovaķija ziņo,

ka četras Čechoslovaķijas firmas pietei-
kušas ūž Rigas izstādi: 3 lokomobiles
ar auļmašīnām, vienu 5 toņu smago

automobili, arklus, sējmašīnas un dažā-
das citas lauksaimniecības mašīnas.

LTA.

Ārzemes

Dženovas konference.

Romā, 26. apriiī. (Radio.) Vakar
Dženovas tirdzniecības palāta, ostas
konsorcijs un provinces pārvalde sarī-
koja konferences dalībniekiem Palazzo
Ducale telpās lielu banketu. Bij uzaici-
nātiari Dženovas arķibiskaps, ievēro-
jamākie aristokrātijas, rūpniecības un
tirdzniecības aprindu priekšstāvji.

Romā, 26._ apriiī. (Radio.) Loid-
Džordžs noturējis jaunu apspriedi ar
Bārtu par vispārējo miera garantijas
līgumu.

R o m_ā , 26apriiī. (Radio.) Šodien
Dženovā noturējuse pirmo sēdi jauktā
dzelzsceļkomisija, kupai uzdots iztirzāt
jautājumu par līdzekļiem, kā novērst
grūtības ar dažādo valūtu kursa svārstī-
šanos, ciktāl ta aizkar starptautiskās
satiksmes tarifus. Anglijas priekšstāvis
aizrādīja, ka ceļotajiem tagadējos ap-
stākļos izdevigāki nepirkt biļeti līdz
gala stacijai, bet izņemt vienmēr jaunas
pie katras valsts robežas par vietējo
valūtu. Tādēļ jānosakot starptautiskās
satiksmes tarifi tikai starptautiskā valūtā,

Bordo, 26. apriiī. (Radio.) Čičerins
Dženovā piesūtījis Polijas ārlietu mini-
strim Skirmuntam vēstuli, kurā protestē
pret to, ka Polija, neskatoties uz Rīgas
apspriedes protokola parakstīšanu, pie-
vienojusēs sabiedroto lēmumam izslēgt
Vāciju no politiskās komisijas. Skirmunts
atbildējis, ka Rīgas protokolu nevarot
uzskatīt par līgumu; pretēji krievu dele-
gācijas apgalvojumam minētā protokola
parakstītāji neesot apņēmušies Bvisiem
spēkiem pabalstīt" padomju valdības
atzīšanu de jure.

Lifildā, 26. aprīlī. (Radio.) „Daily
Nevs" ziņo, ka ekspertu komiteja Dže-
novā otrdienas apspriedē nolēmuse izstrā-
dāt jaunus priekšlikumus krievu delegācijai.
Šie priekšlikumi nebūs ultimatīvi, bet
formulēti pietiekoši noteikti un stingri,
lai dotu izredzes pārliecināt krievus, ka
sarunas jāievirza nopietnākā gaitā.

„Daily Telegraph" ziņo, ka pārtrau-
kums sarunās bijis neizbēgams, tādēļ ka
krievu mutiskas atbildes pārāk uzkrītoši
atšķiroties no viņu rakstiskiem paskaidro-
jumiem. Krievu delegāti esot nākuši uz
Dženovu uz austrumnieciskām kaulēšanās
metodēm. Kaut gan viņiem skaidri
zinarnsf līdz kādai robežai Vakareiropas
lietpratēji var piekāpties, neviens vēl
nespējot pateikt, ko īsti grib padomju
Krievija.

Dženovā, 26. apriiī. (Reuters). Sa-
runas ar krieviem šodien turpinājās, bet
stāvoklis uzskatams par ļoti nopietnu.
Sabiedroto aprindās aizrāda, ka ultimāts
padomju delegācijai līdz šim nav nosūtīts,
bet ja sarunas turpināsies tādā pat gaitā,
kā lidz šim, tad pēc vispārējā ieskata vie-
nošanās nav panākama. LTA.

Ltetavas _ delegācija Dženovas
konferencē pārvietojās no Rapollas uz
Dženovu. Delegācijas sastāvam pievie-
nojās vēl Lietavas priekšstāvji: Itālijā —
Dr. Gaulvs un Šveicē — Sinzikauskas.

Lietavas prese ziņo par notikušām
savstarpējām vizitēm starp Lietavas un
Latvijas delegācijām.

(Leišu informācijas birojs.)

Eiropas valstu nogrupāsanās.

Parīzē, 27. apriiī. „Newyork He-
rald" un „Chicago Tribune" publicē sa-
runu ar finansistu Vanderlipu. Van-
derlips sagaida no Dženovas konferences
Eiropas valstu nogrupēšanos divās
?71 aš ākā s p ol i t i s k ā s apvienī-
bās: pirmā apvienībā pēc Vanderlipa
domām, būs Anglija, Vācija, Skandinā-
vija, Beļģija, Itālija un Cechoslovaķija,
tās visas esot zemes, kurām nepieciešama
sveša palīdzība no ārienes: otrā apvie-
nībā būs Francija kopa ar Poliju, Dien-
vidslāviju un Rumāniju, — tās visas esot
valstis ar imperiālistiskām un militārām
tieksmēm. LTA.

Vācija un Krievija.

Eilvezē, 27. apriiī. (Radio.) Maskava
Vācijas priekšstāvis Videnfelds un_ Ci-
čerina vietnieks Karachans nolēmuši
tū" ņ nodibināt dip'o;natiskus sakarus.
Kā kandidāts az Krievijas suiņa oroatu
Berlinē uzstādīts Krasins. LTA.

Francijas tirdzniecība.
Bordo, 26. apriiī. (Radio.) Pēc ko-

mercielās statistikas datiem Francijas
galvenās ostās ienākušo kuģu skaits
1921. gadā sakarā ar tirdzniecības krīzi
samazinājies. Ievērojamākā Francijas osta,
kurā ienākuši kuģi ar 5 miljoniem tonu
koptilpuma, ir Marseļa, viņai seko pēc
kārtas Ruana, Havra, Bordo, Denkerka,
Nanta un Sen-Nazēra. LTA.

Rīga
Mātes, gādājat par savu bērnu

veselību I
Apjautājaties, vai jūsu bērns ir vese-

līgs.
Pieteicat savus bērnus bērnu ap-

skate, sekošās vietās:
l)_ Ledi Pedžet klīnikā, Latvijas sar-

kana krusta slimnicā, Ērgļu ielā, sākot
no pulksten 10 rītā sekošās dienās:

pirmdien, 1. maijā,
otrdien, 2. maijā,
ceturtdien, 4. maijā.

2) Ledi Pedžet (Paget) klinikā, Armit-
stedta bērnu slimnicā, Torņkalnā, sākot
no pulksten 10 rītā sekošās dienās:

trešdien, 3. maijā,
piektdien, 5. maijā.

3) Amerikas sarkanā krusta klinikā.
Skolas ielā JSfs 35, no pulksten 2 līdz 4
pēc pusdienas, sekošās dienās:

otrdien, 2. maijā,
ceturtdien, 4. maijā,
piektdien, 5. maijā,

no pulksten 10 līdz 12,
trešdien, 3. maijā.

Apskatē var piedalīties tikai Latvijas
pilsoņu bērni.

Latvijas bērnu palīdzības savienība
pie Latvijas sarkanā krusta.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

K u f s i,
Rīgas biržā, 1922. gadā 28. apriti,

Zelta franks (0,29032 gr.) . . 50.00
Amerikas dotais . 253.75 — 259.75
Angļu mārciņa ....... 1129 — 1149
Francijas franka 23.50 — 24.00
Beļģijas franka 2150 — 22.00
Šveices tranks . 49.50 — 50.50
Zviedrijas krona ...... 66 50 — 67.50
Norvēģijas krona ...... 48.25 — 49.25
Dānijas krona ........54.25 —55.25
Čechijas krona 5.08 — 5.18
Holandes guldenis 97.50 — 99.00
Vācijas marka, 0.87 — 0.92
Somijas marka , '. 5.17 — 5.27
Igaunijas marka ....... 0.75 — 0.80
Polijas marka ........ 0.00 — 0.08
Padomes rbļ —
10 rbļ. zelta 1225.00
Zelts 93.03
Sudrabs 00.00

sīks 00.00
Valsts krāj- «n kredītbanka

K. Vanags, K. Bērziņl

r'elegramas
(Latvijas telegrāfa aģenta m* Risētajā telegrais»/*

Helziņforsā, 26. apriiī. Somijas
kuģniecības sabiedrība atklāj tiešu sa-
tiksmi starp Helziņfcrsu un Rīgu. Pirmie
kuģi izbrauks maija beigās, reizi nedēļā.

H e 1 z i ņ f o r s ā, 26. apriiī. Somijas
tagadēja parlamenta darbība izbeigsies
ap 10. maiju; jauna parlamenta vēlē-
šanas notiks jūnijā.

H e 1 z i ņ 10 r s ā, 26. apriiī. Šodien
Helziņforsā ieradās Igaunijas ārlietu
ministrs Piips un jaunieceltais Igaunijas
sūtnis Somijā. Viņus sagaidīja ārlietu
ministrijas augstākie ierēdņi ar politiskā
departamenta direktoru Aitti priekšgalā.

Maskavā, 27. apriiī. Maskavas pa-
dome pieņēmuse rezolūciju, laikrievu
delegācija Dženovā nepiekāpjo-
ties savās prasībās.

Eilvezē, 26. apriiī. (Radio.) Ķīnas
pilsoņu kapa dēj arī citas lielvalstis tāpat
kā Amerika nolēmušas sūtīt uz Kiņas
ostām kara kuģus ārzemnieku aizsar-
dzībai.

E i 1 v e z ē, 27. apriiī. Zviedrijasķēniņš,
automobija nelaimes gadījumā starp Nicu
un Žeņevu, viegli ievainots.

Eilvezē, 27. apriiī. Anglijas apakš-
nams 27. apriiī sanācis uz jaunu sesiju.

„Vossische Zeitung" korespondents
ziņo, ka angļu parlamentā novērojama
stipra uzskatu maiņa. Simpātijas pret
Franciju stipri mazinājušās, novērojams
pat zināms naidīgums.

Redaktors: M. Āroas.



Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. tees. kārt. 1958. p
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 8. maija
attaisīs un nolasīs 14. deceaibrī 1921. g.
mir. Lības Segerman (Jaegerman) tes-
tamentu.

Jelgavā, 6. apriiī 1922. g. L.M>468/22
Priekšsēdētāja v. R. Miillers.

Sekretārs Zandersons.

ligai Itli «ielīst!!» atdla iAnai

i «ilteis wMi
Pamatojoties uz mortitikacijas likuma

3. un 11. punktiem, Rīgas ielu dzelzsceļu
akciju sabiedrības direkcija ar šo izslud.
vispārības zināšanai, ka pret modificē-
jamam* akcijām, izsludinātām .Valdības
Vēstnesī" N> 2271921. g. par z u d u -
Sam līdz šim vel nav iebildumi celti,
tamdēļ pamatojoties uz min. modifikā-
cijas likumu, Rīgas ielu dzelzsceļu akc.
sabiedrības direkcija atzīs izsludinātās
akcijas par nederīgām un iesniegs nozu-
dušo akciju vietā jaunas akcijas.

Tās ir sekošās akcijas:
Akcijas ā 100 rbļ.

23051/23069 28842/28843 38928/38952
23070/23079 28860/28862 53588/53595
23080/23081 28863/28880 59435/59444
25277/25279 33790/33794 59453/59502
25501/25550 34747 59521/59525
25911/25960 35746/35845 59526/59531
26886/26900 35921/35970 60234/60263
27635/27654 36270/36232 61872/61955
27657/27658 36291/36296 62178/62187
27974/27988 38803/38867 62276/62283
28001/28050 38868/38927

Rīgas ielu dzelzsceļu akc. sab.

Risas apgabaltiesa. 1. clvīloodalau
ta lik. par laul. 77. p pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 6. februārī 1922. g.
Friča Vltlrea prasības lietā pret Loti
fltiņ, dzim. 3anson, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: slēgtu
starp Frici Vītiņu un Lotti Miķeļa m.
Vītiņ, dzim. Janson, Rīgas Sv. Ģertrūdes
baznicā 21, februārī 189'. gadā; nepiln-
gadigo dēlu Kārli-Fridrchu-Augustu Vī-
tiņu. dzim. 5. augustā 1901. g. atstāt at-
bildētājas audzināšanā līdz viņa pilnga-
dībai ; piedzīt no prasītāja Friča Vītiņa
?valstij par labu 400 rbļ. tiesas nodokļa.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
an 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
desai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 10. apriiī 1922. g. J* 432481.
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 10. aprija lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p. 581. p. III. d.
pamata apsūdz. Vācijas' pavalstnieku
Hansi Jūliusa d. Standtke-Vendhau
zēnu, 24 g. vēsu, kura pazīmes un pie-
derības vieta tiesai nav z'namas.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atrodas minētais Standtke-
Vendhauzens un viņa mant — jāpaziņo
par to Rīgas apgabaltiesai, kā arī jāsper
attiecīgi soļi _yiņa apcietināšanai atra-
šanas gadījuma.

Priekšsēd. bīedrs J. K r ū k I a n d s.
Sekretāra pal. Kalniņš.

ligas apgialtiesa, I. krlminalBodaļa,
saskaņa ar savu š. g. 10. aprīļa lē-
mumu meklē uz soda lik. 157. p., II. d.
pamata apsūdzēto pie Cēsu apriņķa
Mārsnēnu pag. piederīgo Dāvidu Mārča
dēlu Leimaņi, 57 gadus vecu, kura
pazīmes tiesai nav zināmas.

Visātn iestādēm un personām, kufām
tinams, kur atrodas minētais Leimanis
un viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas
apgabaltiesai.

Rīgā, 22. apriiī 1922. g.
Priekšsēd. b. J. K r ūk 1 a n d s.

Sekretāra pal. Kalniņš.

Tiesu sludinājumi.
Latvijas fc&r&iiesa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē atvaļin. Rīgas etapa komandant.
kareivi Indriķi Kristapa d. Lapsu, kujš
apvainots par nozieg., kas paredzēti
s. 1. 51. un kara sodu lik. 160. p. I. s.

Minētais Lapsa, latvietis, luterticīgs,
20 g. vecs, neprecējies, pilsētas skolas
izglītības, Zaļenieku pag.,,Dobeles apr.
piederīgs, viņa līdzšinējā dzīves vieta
Jelgavā, Zagares ielā Mš 1.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kāja
tiesai, vai tuvākai policijai, kūjai to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. Fr. B i r k e n s t e I n s.

Sekretārs, k. i. te- h. R n m p e.

Sīgasapgabaltiesas i lec. tiesas irisim
paziņo, ka 2. maijā 1922. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Nikolaja iela Ni> 8, dz. 1,
tiks pārdota uz otriem torsiem
Oskara Bertolda kust. manta, sastāv,
no 1 rakstāmgalda, apvertēta par
1,200 rbļ.

Rīgā, 22. apriiī 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

ilgas apgabaltiesas 4. iet. tiesas pristavs
paziņo, ka 5. maijā sg, pulksten
10 rīta. Rīga, Audēja ieia N° 18, ādu
veikalā, tiks pārdota Benjamiņa Re-
mlgolska kustama manta, sastāvoša no
3 pudu zoļu adām, anvērteta par 12,000 r.

Rīgā, 21. apriiī 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskv.

Rīgas. 8. iec. mīertīesn.
atsauc savu sludinājumu .Valdības
Vēstnesī' Ms 87, 1922. g. psr KrBJāņa
Jāņa d. Peciņ arī Petiņ, meklēšanu, ta
ia Peciņš (Petiņ) ir atrasts.

Rīgā, 21. apriiī 1922. g. Jfc 225
Miertiesu. Zeberg-Elverfelds.

Gitu iestāžu slud.
Metu ministrija

izdos caur mutiskiem torgiem 1

1863 pudu pupiņu
piegādāšanu

iekšlietu ministrijas Amerikas palīdzības
administrācijas Latvijas trūcīgo bērnu
virtuvju vajadzībām. Torgi notiks Rīgā,
Aleksandra iela Nš 37/33, 2 trepes,
ist. 54, iekšlietu ministr, telpās 8. maijā
š. g., pulksten 10 no rīta.

Pupiņu piegādāšanas sīkākos noteiku-
mos var ieskatīties ik dienas iekšlietu
ministrijā, ist. 60,. no pulksten 10—14.

Sludinājums
par nekustamas mantas

pārdošanu»
Liepājas apgabaltiesas

tiesu izpildītājs par Liepājas apriņķi
Ž. Kinens (darbistaba apgaba'
izpildot apgabaltiesas lēmumu 110 2 fe-
bruāra š.g. un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1132., 1141., 1146,-1149. p. p. pa-
ziņo, ka 4. augustā 1922. g., pulksten
10 rīta, minētas tiesas civilsēžu zāle, tiks
pārdoti vairāksolīšana,

piiā nnnilā fufii
divi nekustami īpašumi,
piederoši: Zamuilam Fricim Emmersam
(Emmeram), Annai Kloee, dzim. Emrners,
Grietai Emmers, dzim. Seniņ, Pēterim
un Līzei Annai Emaiersiem (Emmeriem)
līdzīgāsdaļās katram; īpašumi atrodas
Kurzemē, Liepājas apriņķī uh sastāv:
1) no Liepājas pilsētas nekustamas
mantas zem krepo«t Jsfe 1888 un 2) no
bij. Grobiņas, Pilenieku zemes gabala
JSifi 10a zem lauku nekust, mantu zemes-
gr. 111. reģistra kreposta Mš 415 un ir
ierakstīti Aizputes-Grobiņas zemes grā-
matu nodajā. īpašumi ir novērtēti:
pirmais uz 45000 rbļ., otris uz 8000 rbļ
priekš pārdošanas izda'īšanas nolūka
starp kopīpašniekiem. Hipotēkas parāds
uz viņiem ļr 1000 rbļ. Solīšana sāksies
no novērtēšanas sumas — 45000 un
8000 rubļiem, uz katru īpašumu atsevišķi.
Katram, kas grib piedalīties solīšanā, ir
pirms torgu atklāšanas, jāiemaksā zalogs
4500 rbļ. un 800 rbļ. apmērā, un ari
jāuzrada tieslietu minisrijas apliecība
par viņa tiesību iegūt nekustamu īpa-
šumu.

Visi dokumenti un raksti, attiecošies
uz pārdodamiem īpašumiem, ir atklāti
ieskatīšanai tiem, kas grib ņemt dalību
soLšanā, apgabaltiesas kanclejā vai pie
tiesu izpildītāja; bet personām, kurām
būtu uz pārdodamiem īpašumiem tādas
likumīgas tiesības, kas varētu novērst
viņu publisku pārdošanu, vai citi iebil-
dumi, tādi ir jāpieteic līdz torga dienai.

Liepājā, 24. apriiī 1922. g. N° 268
Tiesu izpildītājs Z. Kinens.

Piņķu pagasta valde,
Rīgas apriņķi, ar šo dara vispārībai
un pagasta iedzīvotājiem zināmu, ka ar
1. maiju 1922. g., Piņķu pagasta namā

tiks atvērta

jaitsfflMii nodala"
ar darbības rajonu — Piņķu pagasts.
Nodaļa pieņems paziņojumus otrdienās

un piektdienās, un izdarīs laulību no-
slēgšanu

^
tikai piektdienās no pulksten

12—3 pēc pusdienas.
Līdz ar dzlmtssarakstu nodalīs atvēr-

šanu dzimušo, mirušo un laulājamo pie-
teikšana priekš Piņķu pagasta iedzīvo-
tājiem ir obligatoriska.

Piņķos, 25. apriiī 1922. g.
Priekšnieks (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

Ramkas pagasta vaiae,
Cēsu apriņķī, dara zināmu, ka ar 1.maiju

1922. g. sākot
tiek atvērta

dzlmtssarakstu nodala
ar darbības rajonu — Ramkas pagasts.

Nodaļa atradīsies pagasta narhatelpas
un darbosies otrdienās, trešdienas un
sestdienās no pulksten 11—1 diena.

Laolību slēgšana sestdienās no pulk-
sten 3—5 pēc pusdienas.

Valdes priekšnieks (paraksts).
Darbvedis M i s s i ņ &*.

lieso liOuilii departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņoka 3. rnallā s. g.. pulksten 2 dienā,Rīga, Marijas iela N? 62, tiks pārdota
vairāksolīšana Orei Lelba ku-
stama manta, novērtēta par 34.800 rbļ
un sastāvoša no dažādām istabas lietām,klavierēm . 2 trimo spoguļiem un šuj?
mainas, dēļ viņa 1921. g. procentual-peļņas segšanas.

Rīgā, 26. apriiī 1922. g.

^^^^
Piedzinējs M. B u šs.

3aunv«les pag. valde ar šo izslu-dina par nederīgu, kā nozaudētu, noValkas kāja apr.ņķa priekšnieka 5. ie-brnan 1921. g. zem te 2194 iTdz tmakam rīkojumam no kara dienesta at-vaļinātam kārei,im Jūlijam Jāņa d. Ru-dzi t i m izdoto atvaļinājuma apliecību

Dzelzsceļu ulnvaldes
lll.ceļu iecirkņa priekšnieks
izsludina 10. maijā 1922. g., pulksten
10 dienā iecirkņa kantora telpās (pie
Valmieras plats'iežu sbcijas)

KONKUREHCI
mazaksolītajiem uz aseni-
zācijas un mēslu kastes

iztīrīšanas darbiem
stacijās un uz posmiem uz līnijām:
Araiši —.Valka, Ainaži — Smiltene un

Ipiķi—Kaģeri. 1
Ieinteresētas personas tiek uzaicinātas

iesniegt līdz augšā minētam laikam pie-
dāvājumus, uzrādot cenas no kub. metra
iztīrāmas bedres un mēslu kastes.

Piedāvājumi iesniedzami slēgtās ap-
loksnes Valmieras stac. III. ceļu iecirkņa
kantorī, ap 1 aksāti ar 40 rbļ. zīmognod.
ar uzrakstu: .Uz konkurenci 10. maijā' .

ūtoite strēlntekululis
pārdos

vairāksolīšanā
Novļjanu muižā, Pustiņas pag, Daugav-
pils apriņķī, atrodošos dēļus:

1 col. biezus, 3 asis garus . 222 g
lll» - 3 , . . 65 g.

Torgi notiks 16. maijā S g., pīkst.
12 diena, Novļjanu muižā, Pustiņas pag
Daugavpils apriņķī. jjb 35636.
_J Latvijas strēlnieku pulks.

Saibavas pao. valde. Cēsu apr..
dara zināmu,ka sākot ar 1. maiju 1922 g.,
vietējā pagasa namā

tiek atvērta

JzimtssAtu
nodalai"

ar darbības rajonu — Saikavas pagasts.
Saikavā, 20. apriiī 1922. g. te 570.

Pagasta priekšnieks J. V a g a 1s.
Darbv-dis J. Kalniņš.

Samaksas zīmiu
grāmatiņas

pēc .Valdības. Vēstneša" Ks 187-, ®

22. augusta š. g. publicēto rīkoj umu

par traktieru, kafejnīcu, kondi-

toreju un viesnicu apgrozīju" "
nodokli

dabūjami Valsts tipogrāfija, p><< **
par 9 rbļ. gramatiņa^^^^

,,^ -
VALSTS TIPOGRAFU*

dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija tar būvkoku wm
toņa m valsts un komnnifluļgj
uz 1920. g. 21. decembra likuma pam^
Iesp..Valdības Vēstneša'1921.g.3i.Maksā bez piesūtīšanas 10 ībļ.,

sūtīšanu 11 rbĻ .

M«fis>«atafs teatr*.
Piektdien, 28. aprīli, pulkst. 7 va*

.JTCērnte&ia lašM*!**"^
Sestdien. 29. aprīli, pulksten 7 v*

Vindzoras ļaumttāssi***

OažadfjšIucJjnaj,
Vandzenes pag. val<je,-
Talsu apr., ar 1. maiju $. g. vajarfaļo!

Iestrādājies 8

darbveža palīgs
Alga 2000 rbļ. mēnesī , brīvs dzīvokli,apkurināšana un apgaismošana. '
Kandidāti, spējīgi šo vietu iZDjIdr.

tiek lūgti nekavējoties pieteikties raksti*vai personīgi, ar vajadzīgiem dob,
mentiem. "'

Priekšsēdētājs K- Kalniņš
1 Darbvedis AI. Freid enfelL'

Latvijas vaists ierēdņu
kooperatīva

irklrlja Pilno biedru
sapulce

piektdien, 12. maijā 1922. g., pulksten
5 vakarā, Latviešu Biedrības * namā.
Pauluči ielā te 13. ^

Dienas kārtība: statūtu grozīšana.
N. B. Pieieejas sapulcē jāuzrāda bie-

dļu grāmatiņa. Balsstiesību bauda
biedri, kuri izdarījuši visas tekošas
paiju iemaksas (st. § 36>.

Valde.

Rīgas pilsētas lombards,
Kaļķu ielā Nr. 9,

= ūtrupe =
2. maijā 1922. g., pulksten 10 riti

Ķīlas no 8.—21. novembrim 1921. g,
zem te C 66179—68168, kā ari Iz-
utrupēšanai nodotās mantas.

Medicinas fakultāte
izsludina par nederīgu kā nozaudētu
lekciju grāmatiņu, izdotu 20. oktobri
1921. g. zem te 3739 uz studentes
Zelmas Vidi ņ vada, N;205.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 4782 uz Emīlijas Rudens
j-ārda pazaudēta un s; So tiek izsludi-
nāta oar a t d 1? r i g, n.

Latvijas augstskolas lešitlmaclla»
ttarte Nr. 39S8, uz Voldemāra Zie-
meļa vārda pazaudēts un ar šo tiek
izsiu iināta oar nederīgu .

Rīgas jāpalas policijas prieBoitb
izsludina par nederīgu paraudeto zļig*
pasi, izdotu no Rīgas jūfmalas pilsēta»
valdes 20. apriiī 19A). g. zem J& 69, »
Jāna Jāna d. Andersona v. Ns 1951-

Pazaudēta
laikā no 1. oktobra līdz 31. dec. 1921.8-

H$lH!l!H Pr'el< š rūpniecības uzņēmuma
UiļUUJU atvēršanas, izdota no rūpnie-
cības departamenta 14. oktobrī 1920. g.

zem N5 4324 uz firmas „Zviednrv»tei
fabrika M. Rock un Co.' vārdļ ļ_

Nozaudēto kara klausības apliec»"*
N° 917 no 2. jūlija 1920. g., '^o'» "°
Rīgas kara apriņķa pr—ka uz Petei

Andreja d. V i n 0 v s k I j vārda, sMiW
par ne derīgu. ī&J^ļ:

Nozaudēta un skaitāma par ttdt^P
medscinas fakultātes studentam iekasām

Knospenbergaml2. oktobrī 192 &
izsmeeta lekciiu erāmatina zem Ns aJ5j

Blontu pagasta valde,
Valkas apriņķī, ar šo dara zināmu, ka
ar 1. maiju š. g„ tiks atvērta

Jzitssaraki nodaļa"
ar dabības rajonu —r Blomu pagasts.

Nodaļas atrašanās vieta Blomu pag.
nama, caur Smilteni.

Nodaļa pieņems paziņojamus katru
dienu no pīkst. 10—12 dienā , izņemot
svētdienas un svētku dienas.

Laulību noslēgšanu izdarīs otrdienās
un sestdienās no pīkst. 10—12 dienā.

Līdz ar dzlmtssarakstu nodaļas at-
vēršanu dzimušo, mirušo un laulājamo
pieteikšana un reģistrācija šinī nodaļā
priekš Blomu pagasta iedzīvotājiem ir
obligatoriska.

Blomos . 22. apriiī 1922. g.
Priekšsēdētājs J. S i m s o n s.

2 Darbvedis J. Sī mans.

.»? —

——
—^*J

Krustpils iecirk ņa p0!i ciia8priekšnieks J 8

aršodarazinamv,,ka 15. mai)ai9),pulksten 10 no rna, P i e iedļ7 ly'2.g
lejas tiks pārdotas

C,rk a
C

vairāksolišang
sekošās mantas: 2zirgi,,gavas, 2 sakas, 2 sedli, 1 i0t,' '«•
striķa groži, kufu īpašniekipēcbTnašanas .ValdībSs Vēstnesi" v0 07 *
1922. g. nav atradušies — p":-

kuras veļas zirgus pirkt, jābūtnn"'valdibas iestādēm apliecībām ka PaJ"
ir vajadzīgs priekš ze«es darbiem

2
k8s

apliecībām / ie zirgu uzpirkšanas «i?pielaisti. ne «ks

Ilzenes pagastā,
Valkas apriņķī, sākot ar 1 maiju S. g

atvērta

dziiotssaraRstu nodala
ar darbības rajonu — Ilzenes pagasts.
Nodaļa atradīsies pagasta namā.

Ilzenē, 24. apriiī 1922. g.
Pag. valdes priekšsēdētājs J. Apin s.

Darbvedis O. Egle.

Jumpravas pagasta valde,
Rīgas apr., dara zināmu, ka sā ot ar

1. maiju 1922. g.

tiek atvērta

JilMaistii sadaļa"
ar darbības rajonu —Jumpravas pagasts.

Nodaļa atradīsies valdes telpā$Niko-
laja skolā.

Jumpravā, 25. apriiī 1922. g.
Priekšnieks J. Dombrovskis.

Darbvedis J. Sniedze.

Zeltiņa pag. valde,
Valkas apr., ar šo izsludina, ka ar
1. maiju i. g., sakot Zeltiņa pag. tiks

"'llilsialri nodaļa.
ar darbības rajonu Zeltiņa, Ilzenes un
Kalnciema pagasti.

Nodaļas sēdeklis atrodas pag. valdes
telpās. Paziņojumus pieņems un izdarīs
laulibas noslēgšanas katru nedēļu treš-
dienās un sestdienās no pulkst. 10—3
dienā Dzimšanas gadījumi jāpaziņo
obligatoriski 14 dienu laikā.

Priekšsēdētāja v. J. Zvaigzne.
Darbvede E. L iepin.

Liepas pagasta,
Cēsu apriņķī, sākot ar 1. maiju 1922. g.

tiks atvērta

dzlmtssarakstu nodala
ar darbības rajonu — Liepas pagasts.

Nodaļas atrašanās vieta Liepas pagasta
namā.

Liepā, 25. apr. 1922. g.
Par priekšsēdētāju J. Jēriņš.

Darbvedis Apinis.

Mālupes pagasta valde,
Valkas apriņķī, ar šo dara zināmu, ka

sākot ar 1. maiju 1922. g.
tiek atvērta

Jzitssaialii nodaļa"
ar darbības rajonu: Mālupes pagasts.

Nodaļas atrašanas vieta Mālupes pa-
gasta namā.

Nodaļa pieņems paziņojumus un iz-
darīs laulību noslēgšanu otrdienās un
sestdienās no pīkst. 10—1 dienā, izņemot
svētku dienas.

Līdz ar dzlmtssarakstu nodaļas at-
vēršanu, dzimušo, mirušo un laulājamo
pieteikšana un reģistrācija priekš Mālupes
pagasta iedzīvotajiem ir obligatoriska.

Mālupē, 24. apriiī 1922. g.
Priekšsēdētāja v. J. Garais .

Darbvedis AU. N a ge 1 s.

Rīgas jūrmalas policijas
priekšnieks

izsludina par nederīgām nozaudētas
sekošās Latvijas pases, izd. Dubultos:
1) zem N> 2118 uz Elizabetes Erne-
sta m. Masko»sky, dz. Daugav, vārda,
un 2) zem J«fe 1946 uz Elvīras Jāņa m.
Bach vārda. td 1410/789.

Iespiest» vaiats tipogrsiii».

Ilzenes pag. tiesa,
Valkas apr., pamatoj. uz sava 2. marta
š.g. lēmuma un pagasta tiesu ust. 2. d.,
236. p. ar šo dara zināmu, ka 4. maljfl
i. s_, Ilzenes pag. namā, šās tiesas at-
klāta sēdē tiks nolasīts mir. .Riekstiņu'
mājas īpašnieka Jana Klrpa testaments
un pēc tam mantiniekiapstiprināļi man-
tošanas tiesības, kamdēļ visis tās per-
sonas, kufām būtu kādas tiesības vai
ierunas šaī lietā ceļamas, tiek uzaicin.
tādas pieteikt tiesai minētā dienā.

Pēc ša termiņa nekādas pretrunas
netiks atzītas.

Ilzenē, 11. martā 1922. g. 35
Priekšsēdētājs A. Kalējs.

2 Darbvedis A. Egle.

v >« n'o ____«——————- —

Dzelzsceļu ulnualdes L ceļu iecirkņa priekšnieks
izsludina uz 12. maiju 1922. g.. pulksten 12 diena

KONKURENCI ISHsSS
Piedāvājumi, nomaksāti ar 40 rbļ. zīmognodokli »e«le.™' "ļ^ JJ£

loksnēs k ceļu iec. kantorī, Rīgā, I.st, istabā J* 25 ar uzrakstu:
.^\

konkur.""
12. maijā š. g.\ uzrādot cenu par kub. metru. Tik* pielaista ari mutiska «aBB.

Iepriekš konkurences iemaksājami I. ceļu iec. kasē 10 000 rbļ. drošības kapitāla

bez kādas iemaksas uz konkurenci pielaisti netiks. Minēto sumu varēs saņēmi

atpakaļ pec līguma noslēgšanas.

KONKURSS, ļ
Techn5sk.dtaiziiai vajadzīgas:

50 mucas Portlandcementa.
Piedāvājumi, nomaksāti ar 20 sant. zīmognodokii, iesniedzami slēg-

tās aploksnēs, klatpieliekot paraugos, līdz 5. maijam 5. g. pīkst. 12 diena
Rīgā, Nikolaja ielā >fe 10/12, dz. 11, karaspēka inženierim BERGAM.[Cenas uzrādāmas bez un ar piegādāšanu līdz tuvākai stacijai. B
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