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Forma

Krustpils
B S v v a 1 d e i
ziņojums par būvmateriālu vidējām tirgus cenām

pilsētā,

mēnesī.

ž

nosaukums

Vienība

Apaļi balki

Apzāģēti

3

riuma
Plankas tin dēļi I. labuma

kub,

.

koki -

»

Plankas nu dēļi II. labuma

7

Latas, visādas

8
9

Gropēti Šindeļi, jumtu segšanai .„
„
„
.
Skaidiņas

Zemes

13
14

Mūra ķieģeļi
Krāsns ķieģeļi
„
n
Jumta dakstiņi

15

16
17
18
19
20

21
2i
23
24

„

.

.

„

Nedzēsti kaļķi

„

25
26

„

(mūra

(baitkaļķi,

32

Dzelzs,

Dzelzs

39
40

...

»

apaļa

5"—4"
3-2,

Papes

Apmetuma
Dzelzs krāsns durvtiņas (kaltas). . .
„
pelnu tīrāmās durvtiņas (kaltas)
I
aizšaujamais (kalts)
„
Skārda krāsns durvtiņas
pelnu tīrāmas durvtiņas ...
.
,

50
51
52

53
54

55
56
'57

58
59

60
61
62

kantbultas (divpus. durvīm).

„
Logu baskvilatslēgas

.
puds

Jbleiveiss)

»
»

80
81
83
84

(braunrots)
....
(sūriks, jumtiem)
. .

„

...'..

.

Asfalta laka . .
Krāsotāju laka (spirtus)
„
līme. .

„

85

Krīts
Vajpiens

stops

86

Biezpiens

mārc.

87

VI. D a ž ā d i m a t e r i a 1 i.
Logu slikti, parastie
Kite stīklošanai
Jumta pape I labuma

89
/

»
,

strēmeles

kv. pēda

marc.
rullis
„

(iesegšana ar
-j,
mārc.
,

94

Svins

95

Alva

96
97

Glazētas māla caurules (tonrores) () 6"
<"> 9"

98
99

Akmeņogļu darva.
Koka

puds

100
101

Pakulas drīvēšanai
Akmeņu ogles

„
,

102

Koka ogles

»

gab.

1

uauaiuuaiui.
VII. Gabaludarbi.
Izbalsināt sienas un griestus 2 reizes

2

„

3

Tas pats, pieliekot krāsu _.....

Izbalsināt griestus līmkrāsa 2 reizes ar

4
5
6

gruntēšanu
Tas pats — sienas, pieliekot krāsu
.
Nogruntēt grīdas ar dzeltenu eļļas krāsu
Nokrāsot grīdas 2 reizes eļļas krasā

„
„
,
,

,
„
,
,

7

Nokrāsot logus un durvis 2 reizes eļļas
„

,

8

Iesegt gridu uz gatavām sijām un gataviem gropētiem dēļiem ....

»

»

9

Tas pats — dēļus uz vietas izēvelējot
,

.

10

Tas pats — kā 9 p., līdz ar siju izga-

,

,

ar gruntēšanu ar nedzēstiem kaļķiem

12

»

1 rāmis

1 durvis
,
1

18

Tas pats—divpusīgas, lielums 4/2X8'
Izgatavot šķēršu durvis no l113 * bieziem gropētiem dēļiem, pieliekot apkalumus, lielums 3'X7'
Iežtiklot logus ar parasto stiklu ...
Apmest koka sienas ar skaliņu piesišanu
„
mūfa „
Iesejt jumtu ar 11 marc. smago melno

gab.

19

Iesegt jumtu ar papi

pāris

20

Izgatavot lietus, ūdens caurules no 12
mārc. smaga dzeizs skārda, (ļ)5" resnas

1 tek. ass

SaD»

21

Izkalt kāšu eņģes, cemmes, krampjus

1 marc. gatava

„

13

14
»
15
paris

16
17

1
»
1 kv. pēda
1 kv. ass
1 ,
n
1 „
1».

skārdu

.

1

,
'

tavošanu un nolikšanu
Izgatavot veramus logu rāmjus no 2"
bieziem
dēļiem, pieliekot apkalulumus 3Va*X6'
Izgatavot pildiņu durvis ar 2" bieziem
rāmjiem, pieliekot apkalumus, lie-

»

un citus kalumus ar materiālu

.

(Turpmāk

.

ve!.)

„• ,. , *
Pieliekotcenasgabaia darbiem kat-

« gadījumā ja-

kv. ass

lums 3'X7'

„

l atšinu sanimā

j

un gropējot

»
gabals

eņģes 4/» * platas
.
Logu tapu dzelži
aizgriežamie
„
vēja āķi
stūra dzelži (viņķeļi)
attaisāmas pogas

māre.

Zilumi
Melnā krāsa (sodrēji)
Lavas akmens (bimsteins)

,

Cepešu krāsns, vidēja lieluma ...
Durvju iekaļamas atslēgas ar rokturiem
kastatslēgas
„
eņģes 5" platas
„
eņģes 6" platas
„

gab.

78
79

11

„

....
....

krāsā

naglas

aizšaujamais.........

„
„
„

pads
marc.

-

gab.
puds

„
„

.

43
44

49

n

w

42

48

„

k.

,
kompl.

V. Krāsošanas materiāli.
Pernica
Baltā krāsa (cinkveiss)

...

»
Šindeļu

46
47

(ļ) xļ%* resns
9
,
(1) A«

Galdnieku līme
Linu audekls (lupatas)

41

45

.

92
93

Drāts, melnā (podnieku darbiem u.t. t.)
,
cinķētā (skārdnieku darbiem) .
,
„
stiklinieku darbiem
Skārds, melnais (jumtu segšanai) . .
,
cīņķētais ( „
). .
Naglas 8"—6" gajas

,

.

„
„

(kalšanai)
33
34
35
36
37
38

Misiņa krāns

.

krāsošanai)

un

krāsns restes
dažādi krāsns un plīts piederumi

Jumta pape Ii. labuma

materiāli.

kvadrāta, plakana

„
ļ

Jumta papes
latām)

Dzēsti kaļķi
27 ļ Grants (muj-a darbiem) ...... kub. ass.
28 Grants, oļaina (betoniem) ......
,
29 Māli, vienkāršie
»
,
puds
ugunsdrošie (šamot)
30n
.
31 Ģipss, apmetumiem
III.

2- riņķu plīts

91

tek. pēda
puds
„

darbiem)

,

90

,
vienkāršie
Cementa trepju kāpieni
Portlandcements
Rornancemetsts

.

,

„

88

„

—

,

Brūnā
Sarkanā

tapele

brūnie ...

»

.

gab.

pelnu tīrāmās durvtiņas.

gabals
„

t gunsdroši (šamot) .
(māla)

„

„
„

durvtiņas (hermētiskas)
. .
aizšaujamais, riņķī griežams .
,
taisus ....

„

67
68

šoks

....

,
(cementa)
»
Krāsns podiņi, glazētie, baltie

Čuguna krāsns

Dzeltenā krasa (okers)

„
»
„

kub. ass
„

.

Čuguna
un misiņa
materiāli.

76
77

gabak

(granīts)

? ? ?_
(vienkāršie)

63
64
65
66

82

. .
2&
Skaliņi, apmetumiem. .......
11 Mūj-a materiāli.
11 i Plienu akmeņi (kaļķakmeņi) ....
12

IV.

75

(namdaru

„

—

Piezīmes

Vienība

Visu materiālu ce-

„

„

nosaukums

f1" "J£Ses"nu

»

„

10

rbļ.

72
73

(namdaju

6

rindiņu

H

Piezīmes

(galdnieku

materisls)
Plankas ūn dēļi III. labuma
materiāls)
Nomaļi

5

pēda

brašas dažāda res-

8,

c) privātiem pat katra vienslejiga

„_

74

materiāls)

4

Cena

materiāli.

1

vienslejīgu

j*:

70
71

tbļrfkT_

2

Materiālu

69

~

£

katru

Cena

>«
o

2.

Jāizpilda sākošām pilsētu valdēm: Rīgas Jūrmalas, Cēsu, Valmieras,
Valkas, Alūksnes, Smiltenes, Jaunjelgavas, Jelgavmiesta, Dobeles, Talsu,
Tukuma, Kuldīgas, Saldus, Aizputes, Grobiņas, Ba sskas, Ludzas, Rēzeknes,

1922. gada

sonām, par
rindiņu

2

(1. turpinājām»)

Koka

180 rbļ. — kap.
6 . — .

»^——^—— -

Nr. 4.
Visam ptisētss valdēm ziņu vākšanās lietā par darba roku un būvmateriālu
cenām un viņu iesOtišanu iekšlietu ministrijas btkvaldei.

I.

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājām! līdz 30 vienslējīgām rindiņām
....
. .
par katra tālāku rindiņa
b) citām iestādēm nn amataper-

90 rbļ. — kap.

Rīkojums

Materiālu

svētdienas un svētkudianas

pastu:

/aidlbaa rīkojumi un pavēles.

>g

oficiāls laikraksts

$$&j

kaluma
Paraksti:

feTet^arbTsotks
ar visiem materialiem, jeb tikai
darba spēka vien.

spēks^ulidala
materiālu.

Obllgatorlskl

slimibu

noteikumi

pieteikšanu

lipīgu

par

un

priekšrakstus,

apkarošanu.

Lipīgu slimību, sērgu un_ epidēmiju
apkarošanas nolūkos tiek atgādināts, ka
ārstniecības likumu §§ 740., 741., 742.,
748, 750, 751., 752. un 754. un iekšlietu ministra 1921. gada 22. februārī
apstiprinātie „dienasta noteikumiapriņķu
ārstiem", publicēti .Valdības Vēstneša"
1921. gada 48., 49., 51. un 52. numuros
irspēkā un izpildāmi, kādēļ
1) namu īpašniekiem, viņu pilnvarotiem

ziņojot

par

to

apriņķa

priekšniekam
un
veselības departamentam. Šādi rīkojumi dodami sevišķi

pie lipīgu slimību apkarošanas un citos
gadījumos, kur draud redzamas briesmas.
Pamats:
.Dienesta noteikumu apriņķu ārstiem" § 20a.
7) Lipīgu slimību sērgu epidēmiju apārstam jo
karošanas nolūkos apriņķa
sīki jāiepazīstas

vokli

savā

ar tautas veselības stā-

apriņķī,

ar

pastāvošiem klimatiskiem

visiem apriņķī
apstākļiem un

savādībām.
Jānoskaidro, kādu ūdeni
vai pārvaldniekiem, valsts namu komandantiem, viesnīcu, iebraucamu vietu un lieto, kā dzīvo, pārtiek, un kas sanitārā
naktsmāju vai citas kādas tamlīdzīgas ziņā trūkst apriņķa iedzīvotājiem. Viss
iestādes turētājiem, kur apmetas iebraucēji tas sasniedzams ievācot ziņas un novēpar katru saslimšanasgadījumu, viņu mājā rojumus no apriņķī praktizējošiem ārstiem
vai iestādē ar lipīgas slimības pazīmēm, un citām tautai tuvu stāvošām personekavējoties un obligatoriski jāziņo vie- nām, kā arī pašam novērojot izbraucot
tējās policijas priekšstāvim. Vienlīdzīgi uz vietām.
Pamats:
.Dienesta noteikumu apari sērgu un epidēmiju laikā katram dzīriņķu ārstiem* § 20b.
vokļa īpašniekam par katru jaunu slim8) Apriņķa ārstam, uzrādot savas dienieku viņa dzīvoklī jāziņo nama īpašnesta apliecības, ir tiesības katrā laikā
niekam vai policijai.
pieaicinot policijas priekšstāvi, vai lieciMiestos katram mājas īpašniekam, kura
mājā atrodas grūti, vai ar lipīgām slimī- niekus, apmeklēt visas viņa pārraudzībā
bām saslimuši, nekavējoties jāziņo vie- padotās vietas, iestādes, telpas un dzīvokļus, ziņojot par katru veselības priekštējai miesta valdei.
Pamats: ārstniecības likums, § 740 raksta neievērošanu, par sanitāras polipārkāpšanu apriņķa
un „ Dienesta noteikumi apriņķu cijas nosacījumu
priekšniekam dēļ tālākas rīcības.
ārstiem", § 25.
Pamats:
.Dienesta noteikumu ap2) Visiem ārstiem bez izņēmuma, kā
riņķu
§ 20d.
ārstiem"
dienestā sastāvošiem, tā ari brīvpraktizējošiem visos apriņķos, neizslēdzot ter9) Apriņķa ārstam pamatīgi jāiepazīmiņu ziņojumu iesūtīšanu attiecīgam stas ar medicīniskās policijas nosacījuapriņķa ārstam pēc piederības par lipīgu miem un jāraugās uz to, ka šos nosacīslimību gaitu, tiek uzdots kā pienākums jumus visur un katrā laikā cieši ievēro
par katru jaunu, viņiem zināmu, lipīgas un izpilda. Galvenā vērība viņam jāpieslimības gadījumu atsevišķi ziņot bez griež lipīgu slimību novēršanai un apkavēšanās apriņķa ārstam.
karošanai. Katra lipīgas slimības parāPamats: ārstniecības likumu § 741. dīšanās apriņķī apriņķa ārstam jāievēro
un
„Dienesta noteikumu apriņķu ar sevišķu uzmanību, jāseko viņas gaitai
uji attīstībai. Ja kāda sērga tuvojās, apārstiem" § 25.
3) Katram ar lipīgu slimību saslimu- riņķa ārstam jau pie laika jāspēj- soļi
šam pilsonim stingri jāraugās uz to, lai pret viņas ievazāšanu un izplatīšanos.
Pamats: Dienesta noteikumu apriņķu
slimība caur viņu nepārietu uz citiem.
Tāpat ari sievietēm pa

lipīgas

slimības

ārstiem" § 25.

laiku, iekams viņas nav pilnīgi izārstē10) Nami, mājas jin
dzīvokļi, kuros
jušās, stingri noliegts izpildīt zīdītāju vai atrodas slimie ar Āzijas koleru, planbērnu aukļu pienākumus, ar nodomu kumu
tifu, vēdera tifu, mēri, batifu,
šarlaka,
asinskām, atgulās
slēpjot vai neuzrādot slimību.
Pamats: ārstniecības likumu §§ 742. sērgu, apzīmējami ar tāfelēm, uz kuun 748.

4) Miestos, slimību novēršanas

un

ap-

karošanas nolūkos, miestu valdēm nekavējoties jāziņo vietējam apriņķa ārstam parlipīpu slimibu vai sērgu tuvošanos.
Policijas priekšstāvjiem par katru lipīgas
slimības vai sērgas parādīšanās gadījumu
jāziņo apriņķa priekšniekam, kurš sperdams attiecīgus aizsardzības soļus pret
slimības izplatīšanos, ziņo par visu vietējam apriņķa ārstam tālākai rīcībai.
Pamats:
5) Tiklīdz

ārstniecības likumu § 750.
apriņķa ārstam ziņots par

saslimšanas gadījumiem ar lipīgām slimibām, tam tūļin uz vietas jāizdara
vajadzīgā izziņa un jāievada slimnieka
izolēšanas un sērgas apspiešanas paņēmieni, saziņā ar apriņķa policiju. Tas
pats darāms, ja apriņķa ārsts saņem
ziņojumu,

ka

nepazīstama

kādā

slimiba,

vietā
ar kura

izcēlusies
saslimušas

vairāk personas, vai kuru vietējais ārsts

nevarējis konstatēt, vai ja ārsts nav sasniedzams. Izziņai jāattiecas uz sērgas
ievazāšanas ceļiem un izcelšanās vietām;
jāizzin, vai vainojama skola, vai sapulces,
nodarbošanās vieta, dzeramais ūdens,

ēdamas vielas, neatļauta satiksme ar slimiem, vai slimības ievazāšana no ārienes.
Pie aizdomīgiem Āzijas koleras, atgulās
tifa, vēdera tifu, zirgu ienāšu, Sibīrijas
mēra gadījumiem pēc iespējas jāizdara
bakterioloģiska izmeklēšana laboratorijā.
Slimnieki, kuri slimojuši ar Āzijas koleru,
padurami tik ilgi pārraudzībā, iekams ar
trīsreizēju, ik pa septiņām dienām izdarāmu bakterioloģisku izmeklēšanu nebūs
pierādīts, ka slimnieku izkārnījumi it
no komma-baciļiem.

brīvi

Pamats:

ārstniecības

likumu §§ 751,

752 un 754 un .Dienesta noteikumu

apriņķu ārstiem" § 25.

6) Apriņķa
ārstam jārūpējas par liun epidēmiju
slimību, sērgu
pīgu

Izpildot
šos
apkarošanu
apriņķos.
pienākumus viņam nav tiesība tieši
no sevis izdot obligatoriskus nosacījumus un rīkojumus.
Ar visiem priekšlikumiem' un aizrādījumiem, skatoties
pēc viņu dabas, viņam jāgriežas pie
savas tiešas priekšniecības, t. i. veselības departamenta, vai ari pie vietējām
valdības vai pašvaldības iestādēm. Gadijumos, kur draud briesmas, apriņķa
ārstam ir tiesība, nenogaidot valdības,
vai vietējo iestāžu piekrišanu, dot ai
polirakstu pagastu valžu vai apriņķa
cijas

priekšstāvjiem

aizrādījumus

un

Pamats:

.Dienesta

noteikumu ap-

riņķu ārstiem" § 25.
13) Visas telpas un lietas, kuras varētu
būt inficētas, pienācīgi dezinficējamas,
mazvērtīgi priekšmeti, kuru dezinficēšana
neiespējama, sadedzināmi sastādot aktu.
^
izplatīties
Ja kādā vietā sērga saktu
tad
apriņķa
ārstam,
apmēros,
bīstamos
saziņā ar apriņķa valdi, vai attiecīgu
pašvaldības iestādi, laika jagada.ka ierīkotu
izolācijas telpas slimiem un veseliem, un
ka atvērtu pagaidu slimnīcas, piegādātu
ārstus un' kopējus medikamentus un
dezinfekcijas līdzekļus,transporta līdzekļus,
apbedīšanas piederumus u. t. t.
Pamats: .Dienesta noteikumu apriņārstiem" § 25.

14) Lipīgu slimību transports pa dzelzs-

ceļu izdarāms tikai _ sevišķos_ sanitāros
vagonos, vai atsevišķas nodaļas. Lipīgu
slimnieku transports ar pasažieru kuģiem
aizliegts (atļaut var atsevišķas laivās).
Slimnieks vedams ērtos zemnieku ratos,
kups ieklāti salmi, pēc slimnieka nodošanas salmi sadedzināmi, rati un pajūgs
Slimnieka dzīkrietni dezinficējami.

Lielu nodzietizīhu pret latviešu
ualodas pareizību

pielaiž joprojām dazadu iestāžu kančiem

darbveži, pastāvīgi lietodami šo formu.
,ar rīko jumu Ka 201 no 15. marta
1922. gada" un tamlīdzīgi, kur jāsaka„3r 1922. gada _ 15. marta rīkol
jumu Jte 201". Lūdzam šokļūdu ievērot
un turpmāk mums vairs nepiesūtīt iespie.
šanai šādā valoda sarakstītus zi ņojumus
tā mūs atsvabinot no pastāvīgas labo.'
šanas. Valodas Sara u" pareizības iz.
^
pratnei jāizplatās vispār tautā un tie
taisni
ari oficiālos rakstos.
ievērojami
.Valdības Vēstneša" redakcija.
Paziņojums visiem Jaunpilī (Kurzemei
un apkārtnē dzīvojošiem valsts dar-

biniekiem.

Darba ministrijas veselības nodaļa paziņo, ka sākot ar š. g, 1. maiju Jaunpils
aptiekas nama katru otrdienu no pulksten
voklis, drēbes un pie kopšanas lietotie 9 līdz 12 rītā Dr. Birznieks no Irlavas
priekšmeti dezinficējami. Pie slimnieka sniegs medicīnisku palīdzību slimiem
un viņa drēbju dezinfekcijas ievērojami valsts darbiniekiem un viņu
ģimenes
vispārējie nosacījumi un lietojami gadī- locekļiem. Zāles saņemamas no vietējās
jumam piemēroti dezinfekcijas līdzekļi. aptiekas.
Pamats: .Dienesta noteikumu apVeselības nodaļas vadītāja
riņķu ārstiem" prgr. 25.
palīgs J. Melbiks.
15) Šī rīkojuma pārkāpēji, iestādes,
Skolotāju svētku lieta.
amata personas un privātpersonas nododamas tiesai sodīšanai.
Saskaņā ar skolotāju svētku rīcības
Iekšlietu ministra

biedrs

A. B i r z n i e k s.
Veselības departamenta direktora
vietas izpildītājs J. K i v i t c k i s.
Iz apsardzības ministra pavēles Nr. 3.
Rīgā, 1922. g. 27. aprili.

Pārvaldības daļa.
§ 1.

Ievērojot to, ka armija un papilde tagad ir pietiekošs skaits kara ierēdņu un
tuvākā nākotnē ierēdņu trūkums nav paredzams, manas š. g. 67. pavēles 2. §ar
šo atceļu.

komitejas lēmumu skolotāju

svētki

vi sāpa redzētā programas plašumā atlikH uz nākošo gadu;
šovasar paredzēta
tikai
pedagoģiska
izstāde, kurā ar saviem darbiem piedalīsies galvenā kārta Rīgas skolas, Latvijas un ārzemju firmas. Izstādi nolemts
sarīkot
vasaras svētku
nedēļā, atklāt
10. jūnijā un turpināt_ līdz 18. jūnijam;
arodu skolām paredzētas telpas valsts
technikumā, vidusskolām — II. pilsētas
vidusskolā, pamatskolām — III. pilsētas
vidusskolā; vajadzības
gadījumā ari
I. pilsētas vidusskolā un Todlebenā
bulvāra pamatskolā.
Eksponāti jāiesūta līdz 7. jūnijam;
referāti jāpieteic līdz 3. jūnijam.

Karavīru pārbaudīšanu kara ierēdņu
kandidātu tiesību iegūšanā turpmāk orRīcības komitejas priekšsēdētājs.
stos un pagastos, kur epidēmiski izplātī- ganizēt pie kara skolas. Pārbaudījumus
jušās kādas no šim slimībām, aizliedza- noturēt katru rudeni, vienā laikā ar uzSkolu izstādes rīcības komiteja
mas lielākas sapulces, gada tirgi un ņemšanas eksāmeniem kara skolā. Prolūdz Rīgas skolu skolotājus speciālistus
izrīkojumi. Ar attiecīgiem priekšlikumiem gramu izstrādāt galvenā štāba apmācības
latviešu valodā, svešās valodās, mateapriņķa ārstam jāgriežas pie apriņķa daļai, saziņā ar speciālo karaspēka pārmātikā, dabas zinātnēs, ģeogrāfijā,, vēpriekšnieka, ziņojot arī apriņķa valdes valžu un daļu priekšniekiem. Programu
sturē, fizikā un ķimijā ierasties sestdien»
priekšniekam. Nav aizliedzami priekš- izstrādājot vispāiējā izglītībā par pamatu
29. aprilī pulksten 7 vakarā, izglītības
lasījumi par sērgas apkarošanu. Iz mājām ņemt vidusskolu kursu, pievienojot speministrijas telpās (apakšstāvā) uz apspriedi
un dzīvokļiem, kuros kāds saslimis ar ciālās zināšanās: darbvedību kara resorā,
par izstādes atsevišķo nodaļu organilipīgu slimību, skolnieki nav pielaižami grāmatvedību, kara likumus, administrā- zēšanu.
skolā.
ciju un reglamentus: disciplināro, iekšēZiņojums.
Pamats: .Dienesta noteikumu apriņ- jās iekārtas un garnizona.
Izsniegta
atlīdzība
no mājkustoņu sērgu
ārstiem" § 25.
§ 21.
nodokļa sumām par nogaapkarošanas
11) Pie skolnieka atturēšanas no skoDažās karaspēka daļas un iestādes caur
linātiem un kritušiem
lopiem marta
las jāievēro sekošie noteikumi:
sapratīgu saimniekošanu ieguvušas diez(1920. g. 15. marta
mēnesi
1922.
g.
gan prāvus ienākumus caur dažādu atSkolu nedrīkst apmeklēt:
likums,
iespiests
Valdības Vēstneša
kritumu (mizu, kaulu, zupas atlieku, kūts
N> 66 — 1920. g.).
a) Skolnieki, kas nākuši satiksmē ar
meslu u. t. t.) pievākšanu un pārdošanu.
Martā.
slimiem, vai ar tiem kopā dzīvo:
Šādi ienākumi rodas pa lielākai daļai
Pie šarlaka 12 līdz 14 dienas.
tikai pateicoties karavīru sapratīgai un 20) Valkas _ apriņķī, Svārtavas
RH
Pie masalām 15 dienas.
apzinīgai pašdarbībai. Lai šādas īpašīpagasta, Tēraudas m.,
Pie bakām 14 dienas.
Jānim Hauga_ par kritušo
bas ieaudzētu karaspēkā jo lielākā mērā,
Pie garā kāšus 15 līdz 20 dienas.
atļauju karaspeka _ daļu un iestāžu priekštrakuma sērga govi . .
4.500.—
Pie difterita 7 dienas, ja nav iekainiekiem šādā ceļā ienākušās naudas su- 21) Valkas_ apriņķī, Bilskas
suma rīklē un degunā.
raas izlietot kareivju _ kulturelām, saimpagasta, Kalnu Dumpe
Pie plankumu tifa 12 līdz 14 dienas.
nieciskam un sanitāram vajadzībām.
.a" m., Pēterim Kalniņam
b) Skolnieki, kas paši saslimuši:
Šī pavēle nav attiecināma uz resora
par influencē kritušo zirgu
8.000.—
^
Pie šarlaka 6 nedēļas skaitot no izsiapgādības operācijām (izejvielu atkritumi 22) Valmieras apriņķī, Sveitumu parādīšanās, kad nav vairs madarbnicās, nederīgas kastes un maisi no
ciema pagastā, Sveiciema
nāma ādas nolupināšanās un tie trīsreiz pienākušam
mautam u. taml.); ienākumi
muiža, Jānim Prauliņam
vannā nomazgāti.
par pēdējiem jāiemaksā valsts krāj- un
par trakuma sērgas apkaPie masalām 2 nedēļas pēc augšā piekreditbanka valsts ienākumos uz apsarrošanas nolūkā nogalināto
vesto parādību zušanas.
dzības ministrijas ienākumu budžeta atteli
1.500.—
Pie bakām, kad nokritušas krēves no tiecīgiem §§,
betautonoraizēto uzņēmumu 23) Tukuma apriņķī, Lestenes
vātun un slimnieks 2 līdz 3 reizes no— jāieskaita uzņēmumu līdzekļos.
pagasta, Karkļu m., Jānim
mazgājies vannā.
Ositim par liellopu ļaunā
Ministra
biedrs
Pie garā kāšus pēc aizraušanās stadijas
galvas karsoņa apkaropulkvedis
Laimiņš.
beigšanās.
šanas nolūkā
Kanclejas
nokauto
priekšnieks,
Pie difterita pēc plēvju izzušanas kaklā
teli .' ._,'..
pulkvedis-leitnants Spandegs^
1.000.—
vai degunā.
24) Liepājas apriņķī, Gaviezas
Pie plankumu tifa 4 nedēļas, skaitot
pagasta, Klaupika m., Jēno slimības sākšanās.
kabam Kudem par lielPamats:
.Dienesta noteikumu apValdības
lopu
iestāžu
galvas karsoņa apriņķa ārstiem* § 25.
karošanas nolūkā nokauto
12) Vietās, kur plosās
Āzijas
paziņojumi.
kolera,
govi.
2.100.—
asinssērga vai vēdera tifs — atklāto akuj
25) Tukuma apriņķī, AnnePaziņojums.
ezeru, avotu, dīķu un citu ūdeņu lietonieku pagastā, Ausates
šana ēdieniem un dzērieniem atjaujama
Rīgas muitas valde ar šo paziņo, ka
muižā, pi^ Sūna par lielne citādi, kā vārītā formā. Peldu un visiem preču -īpašniekiem, kam pa Berlopu ļauna galvas karmazgāšanās vietas, kuras pie šādiem monda uzbrukuma laiku nodarīti zaudēsoņa apkarošanas nolūkā
ūdeņiem ierīkotas, slēdzamas.
Sevišķa
jumi caur preču izlaupīšanu no Rīgas
nokauto govi .... 2.050.—
vērība jāpiegriež tīrībai atejas vietās, un muitas valdes noliktavām, šie zaudējumi 26) Rīgas
apriņķī, Sāļas patās pastāvīgi jādezinficē. Apriņķa ārstam pieteicami Rīgaspilsētas kara zaudējumu
gasta, Jaunzem Kāpu m.,
jāskatās uz to, ka pie katras r
komisijai parasta kartībā, kāda pastāv
Jānim Kapam par liellopu
valdes atrastos pēc vajadzības nedzēsti noteikumos par kara zaudējumu komisigalvas karsoņa apkarovai dzēsti kalki.
jām.
Rīgas muitas valde.
šanas nolūkā nokauto govi
3.125.

rām uzrakstāms slimības nosaukums un
brīdinājums no satiksmes. Pilsētās, mie-

—

?'

,11,

Golgovskas pagasta, Gaigalu m.i

07) Valkas apriņķī,

Rūdolfam Matisam par
influencē kritušo kumeļu
gg) Jelgavas apriņķī, Ukru
Treimaņu m.,
pagasta,

Treimanim

Jānim
ļaunos

par

ienāšos kritušo
ua iznīcinātiem
zirgu
. ...
priekšmetiem
29) Rī§as apriņķī, Salas papagasta, Jaunzem m., Kasparam Brāžam par 4 liellopu ļauna galvas karsoņa apkarošanas nolūka
nokautiem liellopiem . .
30) Rīgas apriņķī, Salas _ pa-

gasta, Jaunzem m., Jānim
Kāpām par liellopu ļauna
galvas karsoņa apkarošanas nolūkā nokautiem

31)

6 liellopiem
Cēsu apriņķī,

Gatartas

pagastā, _Lē]as-Jūriņu m.,
Marijai Apšai par ļauno
ienāšu apkarošanas nolūkā nogalināto zirgu. .
apriņķī, CieceKuldīgas
32)

res pagasta, Ķercenu m.,
Jānim Kārklam par liellopu ļaunā galvas karsoņa apkapšanas nolūkā
nokauto govi

1. piezīme.Pecl922.g.
5. dpriļa kreditora saraksta JSfo 154940 iz-

miiiibibimi^bm

cietušo pensijas komisijas

niekiem

par
liellopu
plaušu sērgā kritušām
55 govim un 6 teļiem 153.100.—
2. piezīme. Martā mē-

nesī iemaksāts valsts
kases nodaļās mājkustoņu sērgas apkaro.

Atbraukšanai uz komisiju pagastu valdēm ir dots. rīkojums, uz invalidu vai
ģimenes locekļu pieprasījumu dot šķūtis,
atbraukšanai un atpakaļ pārbraukšanai.

Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis V.. P u r e n i ņ š.

. 187.465.80

Latvija un citās valstis
Pateicība

Darbvedis Graudiņš.

līdz 1. aprilim

saņēmuse sekošus dāvinājumus no:

cekļa)

Amerikas

lo-

— 65 brošūras; _profesora Ten-

teļa — 2 grāmatas ; M. Arona — 10 brošūras ; A. Pavāra
Reinholda — notis

— 2 grāmatas; K.
21 eks.; Valtera un
2 grāmatas; K. Svierkovska

Rapas —
(Rēzeknē) — 4 brošūras; G Foka (Leip-

palīdzības

administra

cijas priekšniekam Baltijas valstīs, kapteinim Milieram, valdības pateicību par

administrācijas

Sapulces

amerikāņiem.

Ministru
prezidenta vietas izpildītājs
zemkopības ministrs V, Zamuels iz-

teicis

Valsts bibliotēka

(Satversmes

pils plūdos
bērnu ķēķus

plašo palīdzību Daugav-

cietušo bērniem, ierīkojot
un izsniedzot bērniem ik-

dienas dubuitporcijas. Tāpat ministrs ar
gandaiījumu uzsvēris administrācijas lēmumu turpināt bērnu palīdzības
Latvijā līdz šī gada septembrim.

darbu

nezināmā

—

1 brošūru;

Iecelšanas.
Rezolūcija

Ns 1655.
1922. g. 27. aprīlī.
Ieceļu fiziskās izglītības institūta skolotāju Voldemāru Cekulu par fiziskās audzināšanas instruktoru-inspektoru pamat- un vidusskolas ar algu pec
y'I. kategorijas no minētā institūta līdzekļiem,
«kaitot no 1922. g. 1. apiiļa
Izglītības ministrs A. Dauge.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Nopietns stāvoklis Augššteziji.
Starptautiskās komisijas uzsaukums.
Starpsabiedroto komisija Opoļā (Oppeln)
publicējuse nupat uzsaukumu, kurā uzaicina iedzīvotājus ieturēt mieru, paziņodama viņiem, ka maija sākumā poļu
un vācu priekšstāvjus uzaicinās, lai pa-

Dzenovas

komisija

šodien

L i f i 1 d a,

Kt rsl

pieņēma

vairākas

Rīgas biržā, 192Z gadā 29. aprffi.
Zelta franks (0,29032 gr.)

. .
50.00
Amerikas dolārs
253.25 — 259.25
1129 — 1149
Angja mārciņa
Francijas lianks .......23.50 — 24.00
Beļģijas trauks
2150 — 22.00
Šveices franks
49.50 — 50.50
Zviedrijas krona
66.50 — 67.58
Norvēģijas krona
48.00 — 49.00
Dānijas krona
54.50 — 55.50
Čechijas krona
5 08 — 5.18
Holandes g'aldeals
97.75 — 99.25
Vācijas marka
0.87 — 0.92
Somijas marka
5.37 — 5.47
Igaunijas marka .
0.75 — 0.80
Polijas marka
.
0.00 — O.tS
Padomes rbļ..
—

Aizputes apriņķ* karā cietušo pensijas
«otnisija paziņo, ka š g. 12. maija pdk«ten io no rīta apriņķa valdes telpās —
1 noturēs

kara

No Rīgas ostas Izgājuši ku$.

27. aprilī.

(Radio.)

un Vācijai.
Poļu tautas padomes delegāti
šlezijā iesniedza
starpsabiedroto
sijai

memoriālu,

kura

uzskaitīti

Augškomivisi

prasība,
politiskie atentāti un izteikta
spert visenerģiskākos soļus, lai nodroši
nātu drošīou. Memoriālā teikts, ka pēc
panāktas vienošanās Žeņevā starp poļu
un vācu priekšstāvjiem, slepenas_ vācu

Teiegraph*
ka
metodes

Dzenovas
korespondents
krievu
delegācijas
sarunās
esot visai

59.

savādas.

Raksturīgas

61.

par

agrāko Krievijas

esot

debates

sūtniecību

Eidfos, norvēģu tvaikonis, kapteinis G. Aadersens, uz ManČesteru ar kokiem.
Elin, vācu tvaikonis, kapteinis A. Ringes,

60.

uz Dancigu tukšā.

Turaida, latviešu tvaikonis, kapteinis P. Bauers,
uz Genti ar liniem.
Minos, vācu tvaikonis, kapteinis V. Venholds,
uz Klaipēdu ar balastu.
Perseus, vācu tvaikonis, kapteinis N. Jongebloed, uz Hamburgu caur Klaipēdu ar
gabalu precēm.
Daugava, latviešu tvaikonis, kapteinis J. Grūnr
bergs, uz Bonni ar propsiem.
Felix, norvēģu tvaikonis, kapteinis H. Fager-

ēkām
62.

prasību,

lai

viņiem
atdodot visus agrāko Krievijas valdību
noguldījumus Vakareiropas bankās un

63.

visas ēkas, kas piederējušas krievu

64.

sūt-

niecībām. Viņiem aizrādīja, ka padomju
valdība atteikusēs izdot Pēterpilī tās ēkas,

65.

lands, uz Irnudeni ar propsiem.

Maiga, latviešu tvaikonis, kapteinis M. Stālbergs, uz Stokholmu ar gabalu precēm un
3 vāģi ar zvēriem.
Gazelle, holandiešu motorkuģis, kapteiņu
P. Vellinga, uz Ventspili tukšā.

kur agrāk bijušas ārzemju
sūtniecības, 66.
nn liedzas atdot ārzemniekiem viņu .nacionalizētos namus. Krievu atbilde uz 67.

šo
aizrādījumu
likās
ļoti
naiva
Vakareiropas valstis atzīstot privātīpašumu
RI38S osta 24. aprilī atradās 54 kuģi, ienāca 4,
un tādēļ Krievijas īpašumi viņu robežās kopā ,8 kuģi, izgāja 5, 26. aprilī ostā atradās
jādodot

padomju

padomju

Krievija

valdībai.

Turpretī

privātīpašumu

neat-

zīstot un tādēļ nevarot uzskatīt par savu
pienākumu

rīkoties

53 kuģi, ienāca 3, kopā 56 kuģi, izgāja 2. Osta
27. aprilī atradās 54 kuģi, ienāca 3, kopā 57 kuģi,
izgāja 2. Ostā atrodas 55 kuģi.
Uepflļss

tāpat.

ienākuši

ļaudīm,'' piezīmē korespom

nopietni

runāt.*

Jautājums palicis neizšķirts.

<sst8

23.

aprilī

atradās

43 kaģi,

2, un izgājuši . 2,

24. apriiī osta atradās
izgāja 2, _ 25. aprilī osti

43 kuģi, ienāca 1 un
atradās 42 kuģi, ienākuši 5, kopa 47 kuģi, izgājuši 7, 26. aprilī ostā atradās 40 kuģi.
Ventspils

OSifi _ 21.

aprilī

atradās

36 kuģi

ientkuši 3, un izgāju^ 6, 22. apriiī ostā atradās
33 kuģi, ienākuši 4, un izgājuši 6. 24. aprilī osta

Rīga

palika 31 kuģis.

Latvijas sarkanā krusta

5-klas? gās

naudas loterijas

Iekaramas.

N° 2, I. klases izlozi atklās š. g. 7. maijā

pulksten 10 no rīta, Latvijas sarkanā
krusta loterijas nodaļas biroja
telpās,
Aleksandra ielā N° 2.

(Latvijas telsgatfe «žentasas

H e 1 z i ņ f o r s ā,

dzams, ka agrāk

šrssEija tetegm

27.

aprilī.

Pare-

jūlija mēnesi neI. klases vinnestu izmaksa sāksies š. g. būs iespējams sasaukt Helziņforsā Balti23. maijā.
jas valstu ekonomisko konferenci aiz
techniskiem iemesliem.
Latviešu jaunatnes savienības izlozi
Somu
Helziņforsā, 27. aprilī.
atklās š. g. 3. maijā pulksten 12 dienā,
latviešu jaunatnes
savienības
telpās, prese ziņo, ka lielinieki aplaupot Ziemejkarelijas iedzīvotājus, atņemot lauksaimĢertrūdes ielā Ne 6.
niekiem visu inventāru un mājlopus.
Vinnestu izmaksa sāksies š.g. 17. maijā.

par

Bordo, 27. aprilī. (Radio) Savienoto

valstu darba departaments z;ņo, ka sakarā

a.

ar ogļraču

Nacionālais teatrs.
Sestdien, 29. aprilī Šekspīra humora bagātā komēdija
,V i d d z o r a s jautrās sievas".
Svētdien, 30. aprilī, pulksten 2 diena A.
Saulieša jaunā drāma „Līgo". Pulksten
7 vakarā Zeltmata BMēr nieku laiki
S1 ā t a v ā^
Pirmdien, 1. maijā, kā
svētku dienā Raiņa «Krauklīša" vien-

organizācijas cenšas visiem līdzekļiem reizēja izrāde. Svētku gadījumam Kripanākt to, lai izceltos nekārtības. Pec staps Linde lasīs Raiņa prologu. Sākums
ticamām ziņām, slepenās organizācijas šai dienā, kā arī turpmāk, nevis pulksten
atrodas 12.000 personu, un tanī skaita 7, bet gan 7/».
ir 600 vācu armijas oficieru. _ Organizāspēki novietoti galvenam kārtam
Ratiboras un
Leibšicas apKoseļas,
riņķos.
Tur visur atrodas lielas ieroču

streiku

3.000.000 strādnieku

palikuši bez darba.
Maskavā, 58. aprilī.
lielo ugunsgrēku
devies konstatēt, ka
vainīgie uzieti.

(Radio.) Pat
Baku ziņo: izuguns pielikta, un

aprilī.
(Radio.)
Maskavā,
28.
Angoras delegāts, kurš informācijas nolūkā piedalās Dzenovas konference, paka
priekšstāvjiem,
skaidrojis preses
T urcija neatzīšot konferences
lēmumus.

Literatūra

cijas

komisijas

1922. g. no 26. līdz 28. aprilim.

BDaily

raksta,

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Galvenās

cietumu

valdes

pārskats

laikmetu no 1919. g. 8. jūlija līdz
1921. g. 1. aprilim.

par

priekšsēdē-

pieņēma
delegaciju_ un paziņoja
viņai, ka starpsabiedrotas varas darīs
visu iespējamo, lai ieturētu kartību.
No Opoļas un Weļke Strscheļze (Gross
ziņo par jauniem
Strelitz) apriņķiem
Avizes „GIos
uzbrukumiem.
„Ofgesch'a"
saņēSlaski" līdzstrādnieki Gļivicos ir

Klijas ostā

tājs

cietušo

ģimenēm.

ielā Nr.

konference.

Romā, 27. aprīlī.
(Radio.)
Dzenovas konferences kredita
sub-

nāktu tiešu sagatavošanos uz varas nodošanu Augššlezijā sbām valstīm: Polijai

Starpsabiedroto

Iekšzeme

Aizputē, Pasta

uzaici-

gadījumā

Ārzemes

noliktavas.

Kara Invalidiem

tiek

(Poļu preses birojs.)

„Ar tādiem

Polija.

no

laikrakstu un žurnālu redakcijām: . Valdības Vēstnesis" — 2 eks.; .Amerikas
Atbalss" — 6 eks.; .Latvijas Vēstnesis* — 3 eks.; .Latvijas Kareivis* —
Sēks. ; .Latvijas Tirgotājs" — 1 eks.;
.Latvijas Lauksaimnieks" — 1 eks.;
.Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" —
1 eks.; .Jaunākās Ziņas" — 1 eks.;
«Latvijas .Sargs* — 2 eks.; . Latvijas
Biškopis" — 1 eks.; . Sociāldemokrāts" —
2 eks.; .Rigasche Rundschau" — 1 eks.;
«Talsu Apriņķa Vēstnesis" — 1 eks.;
.Vārds" — 3 eks.; . Der Ost-Europa
Markt" — 1 eks.; . Cerosim* _ i eks. ;
.L'Europe Nouvelle" — 1 eks.
Valsts bibliotēka izteic pateicību visiem
«iedotajiem.

un kara

viņi

dents, „nav iespējams

cigā) — 1 grāmatu; Hermingtona (ŅuMūsu delegāts Savienotās valstīs
jorkā)— 1 grāmatu, 68 žurnālu un laikL. Sēja
rakstu numurus ; Lietavas centrālās valsts
20. martā Carteret Arms'ā nolasīja refebibliotēkas — 23 burtnīcas stenogramu; rātu par Baltijas valstīm, izpildot ŅuR. Stumbrini (Poņevežā) — 1 grāmatu; džersijas sieviešu federācijas uzaicinājumu.
Latvijas legacijas Romā — 2 brošūras;
V. Mellina — 1 brošūru; R. Upmaņa —
1 grāmatu un 18 laikrakstu numurus;
B. Varchaftiga — 1 grāmatu; K. BrīvJaunās valstis,
kalna — 2 brošūras ; ārlietu ministrijas —
1 brošūru;

kūjās

pilsētu,
pretējā
viņiem piedraudēts ar nāvi.

Krievi uzstādīja

veterinārārsts Cīrulis.

T. Rudsīša

vēstules,

atstāt

ārzemēm.

feterinarvaldes priekšnieks,

(sīkā no š. g. 1. janvāra

nāti

kapitāls ražošanas vajadzībām.

pensiju netiks piešķirta.

selki ciemā, lopu īpaš-

.

muši

rezolūcijas. Pirmā ta uzsver, ^visām valstīm jāsper lietderīgi soļi savu finansu un
valsts valūtas nokārtošanai.
Tagadējā
pārejas laikā jāradot sevišķa sistēma,
1225.00
un 10 rbļ. zelta
kara invalidiem un karā cietušo ģimenēm; kas atvieglinātu kapitāla apgrozību
Zelts
.
93/3
finansieli
stiprāko
valstu
palīdzību Sudrabs
2) ziņas par ģimenes sastāvu un 3) ap00.00
vājākam.
sīks
00.09
liecība, kurā būtu uzdotas ziņas par to,
.
,
Otrā rezolūcija aizrāda, ka valstīm,
vai kāds no ģimenes locekļiem neatrodas
Valsts krāj- t:n kredītbanka
krediti
nepieciešami,
J. Friedma&ls,
K. Bērziņi.
9.375.— kādā patversmē, vai citā iestādē pilnā kuram ārzemju
vajadzētu jau tagad
sākt izvest dzīvē
apgādībā, b) vai pensionāres nav apprecējušas, c) ziņas par
ģimenes locekļu konferences norādījumus finansu lietās.
Vislabākā garantija parādu devējām par 60.
Resero, zviedru tvaikonis, kapteinis S. Lindts,
mantas sastāvu un vai viņiem piederosaņemto kreditu būšot pierādījums, ka
no Stokholmas ar balastu.
šais īpašums nodrošina dzīves eksistenci,
61.
Ara, norvēģu tvaikonis, kapteinis T. Grongs,
parādniece
valsts
patiesi
cenšas
uzlabot
d)
7.500.—
ziņas par _ piederīgiem, kuriem pēc
no Londonas caur Ventspili ar gabalu precēm.
savu
finansielo
stāvoki.
Budžeta
līdz62.
Magnus, danu tvaikonis, kapteinis Ch. Jenlikuma
jagada par darba nespējīgiem
sens, no Dancigas ar gabalu prerēm.
ģimeaes locekļiem, un vai viņi spējīgi svara panākšanai vispirms jāsamazinot
Annaliese, vācu tvaikonis, kapteinis C. Thiels,
tas nebūtu iespē- 63.
tos apgādāt, e) apliecībā jāuzrāda, vai valsts izdevumi; kur
no Libekas ar sāli.
jams,
jāķeroties
pie
ienākumu
paaugstinav ģimenes locekļu, kuriem ar tiesas
64.
Coblenc, vācu tvaikonis, kapteinis V. Metcentlins, no Hamburgas ar .gabalu precēm.
spriedumiem atņemtas visas tiesības, f) nāšanas. Visi ārkārtējie izdevumi paGitnle, norvēģu tvaikonis, kapteinis Ch.
325.— kā ari tādi, kuri pārgājuši citas valsts kāpeniski jāsamazinot, līdz būs iespējams 65.
Henriksens, no Tines ar oglēm un kokiem.
Šo izdevumu segpavalstniecībā, un g) pēdēji apliecībā arī toz pavisam atcelt
66.
Hidrografs,
latviešu tvaikonis,
kapteinis
62.975.—
šanai
valsts
nekādā
ziņā
nedrīkstot
pajāuzrada, vai nav tādu ģimenes locekļu,
E. Veinbergs, no Ventspils ar balastu.
izņemot
vienīgi
kup saņem no valsts citu pensiju. Bez lielināt savus parādus,
gadījumu, ja absolūti vajadzīgs jauns
uzskaitītiem
dokumentiem
tiesība
uz

maksājami Ludzas apr.,
Kārsavas pag., Novo-

šanas nodokļa

sēdi. Noliktā

diena un laika var ierasties visi invalidi
un karā citušieģimeues locekļi: 1) kara
7.300.— invalidi, kuri vel nav no attiecīgām komisijām izmeklēti; 2) kara inva' di, kuri
atzīti par tādiem uz 1, 2, 3 gadiem ua
augšminētā d&tuma termiņš beidzas. 3)
Visam tam Latvijas armijas cietušo kara
vīru ģimenēm, kuras jau saņēma pensiju
9.200.— IV. ceturksnī 1921. gadā, un pensiju tiesības no_ attiecīgas komisijas nav atjaunotas, ka arī tām, kurām vēl tiesība uz
pensiju nav piešķirta, bet turpmāk vēlās
to saņemt. Pie ierašanās uz komisiju
līdzi jāņem sekosi dokumenti:
7.000.—
1) Apliecība un raksti, no kuriem būtu
redzams, ka pieder pie Latvijas armijas

Ienākuši

kugt,

1922. g. no 26. līdz 28. aprilim.
57.

58.
59.

kapteinis
Taormina,
norvēģa
tvaikonis,
C. Larsens, no Liepājas ar balastu.
Kurland, dāņu tvaikonis, kapteinis H. Berndsens, no Ņukastles ar oglēm.
SWnta, norvēģu tvaikonis, kapteinis Ch.Christensens, no Dancigas ar gabalu piecem.

Redaktors: M. irons.
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šim numuram

6 lapas puse?
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Paziņojums.

Finansu ministrs S. g. 26. apriH apstiprinājis statūtus sabiedrībai zem nosaukui»aj „Ri'ass starptautisks banka"
kuras mērķis ir nodarboties ar parastam
tirdzniecības banku operācijām. Akciju
sabiedrības dibinātāji ir sekosi Latvijas
pilsoņi a) ar dzīves vietu Rīgā:
1. Osips Izraēla dēls Levšteins, Tirgoņa ielā Ns 4;
J. Gustavs Jāņa dēls Zemgals, Suvorova ielā Ns 3;
3. Rūdolfs Kriša dēls Benus, Aleksandra ielā J* 35;
4. Eduards
Andreja
dēls Kalniņš,
Antonijas ielā N? 3;
5. Henri
Morica dēls Feitelbergs,
Grēcinieku ielā N° 6;
6. Arnolds Miķeļa dēls Mintcs, Grēcinieku ielā >fe 6;
b) ar dzīves vietu Berlīnē:
7. Leo Levšteins.
Sabiedrības pamatkapitāls 750,000 zelta
franku, iedalīts 7,500 akcijās, katra 100
zelta franku liela. Savu darbību sabiedr.
atklāj ne vēlāk, kā 6 mēnešus pēc sludi-

Daugavpils skolotāju seminārs

Mežu departaments;
Yf%rai
I VI
a pārdos 1922. g. 2. maijā pīkst 12 d.

izdos 10. maijfi 1922. g.

251

mazāksolīšanā

atklātā vairāksolīšanā
sskušas koku apstrādāšanas maiss
i
i
i
m otas
dalās m pieflenuns:
Mašīnas:

3 gbl. kokvilnas
6 .
,
1
1
1
1

.
,
»

.

skārda jumtu remontdarbos.

departamentā, Totlebena blv. Nr. 6,

Melu

a 17,000 r.
1&.000 ,
2,500 ,
500 ,
4,000 ,
1,500 ,
20,000 ,

mašīnas

.Kirchner"
taksēta vērtība
Anton &Sohn
.
,
,
prese
.
smēdes virsdaļa dzelzs ar 2 essem ,
.
Vortington pumpis U/a sūcrore
,
.
baļķu uzvelkamā ietaise
,
.
gaters .Reiter' ar 2 baļķu vāģiem
Mašinu da|as:

.

.

.

rbļ. drošības
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā 6000

naudas. Tuvāka»
ist; Ns 16
a»

ziņas dabūjamas: Rīgā, Nikolaja iela Nš 36a. skolu departamenta
Daugavpilī, Vladimira ielā N» 32, katru darba dienu no 9—3.

KONKURSS.
1
f Technisk.diviziiai
vajadzīgas :
50 mucas

Portlandcementa.

gatera, kā: pamata plate, \
Piedāvājumi, nomaksāti ar 20 sant. zīmognodokH, iesniedzami slē gnovērtētas
maijam i. g, plk.it. 12 dienā
stenderi, leņķu vārpsta un citas sīkdaļas
ļ
tās aploksnēs, klātpieliekot paraugus, iidz 5.
2) Dažādas gateru daļas no .Reirera" gatera, kā: stenderi, leņķu > par 60 rbļ.
Rīgā, Nikolaja ielā J* 10/12, dz. 11, karaspēka inženierim BEROAM
vārpsta, zāģu rāmis un citas daļas
ļ
pudā
Cenas uzrādāmas bez un ar piegādāšanu līdz tuvākai stsciwi.
nājuma ievietošanas oficiālā orgānā par
3) Citi sīki priekšmeti, kā; ventiļi, stāvgultņi u. t. t
>
stāt. apstiprināšanu. Sabiedr. valde Rigā.
Torgus noturēs mutiskus un slēgtās aploksnēs. Mašinas apskatāmas viņu
Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
1 tmmimm
atrašanās vietās. Piedaloties torgos jāiemaksā 10/o no mašinu vertibas, kā droPriekšnieka palīgs V. C a i 1i t s.
hjh "
mmmmm
šības nauda, kūja pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas. Pie Viļakas
raj. vakts zemju imimnm"
līguma slēgšanas jāiemaksā 10°/o no pirkšanas sumas un atlikums pie mašinu sapārzinis
ņemšanas. Mašinas jāsaņem divu nedeļn laikā no līguma noslēgšanas dienas.
canrskatījuse kontrabandas lietu .Ns 69
Tuvākas ziņas un paskaidrojumus dod mežu departamenta techniskā nodaļā, ar šo paziņo, ka rajona kancleja, Viļakā,
15. maija 1922. g., pulksten 10 no rīta
un pamatojoties uz muitas likuma §§ dzīv. 8, istaba 7.
1
Mežu departaments.
tiks iznomāts
K)45., 1048., 1065-, 1140,
1) Dažādu gateru daļas no .Pirvitca*

Reņģes muitas nodaļa,

Dažādi_sludināj.

nolēma:

īEksfilrāpflšeciSās irleltefe mmim
?n kīisoSanas afcc. sa&īēir. TEIKTS" mft

Dzelzsceļu virsvalde

1) Par kontrabandas ievešanu Latvijā
sodīt: Staņislavu Saritovlcu ar simts
septiņi (107)

tlkenls ar
irankiem

ar

frankiem;

simts

Barbaru

četrdesmit

Mar-

20 sant.;

Sofiju Damulevicu
(130) frankiem, un
piecdesmit septiņi (57)

Ievu

Stonl ar

500 tonu

kalēju ogļu un 200 toņu koksa

piegādāšanai,
frankiem 50 sant.
2) Aizturētās pie viņiem mantas konievietota i. g. 12. aprilī .Rigasche Rundschau*, .Jaunāko Ziņu" un
fiscēt un pārdot vairāksolīšanā.
Vēstneša" numuros,
Šis lēmums skaitās par pasludinātu
?o viņa iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī' un lādu var pārsūdzēt trīs (3)
Tuvākas ziņas saņemšanas dzelzsceļu virsvaldē, istabā N° 120.
nedēļu laikā

uz finansu ministrijas vārda,

iesniedzot pārsūdzību caur Reņģes
tas nodaļu.

Sekretārs K. K o z 1 o vs k i j s.

„H- P- Svabe"
un vīnu

TORGI.
pārdos

liel-

10. maija

s. g., pulksten 10 no rīta,
vairāksolīšana

4 izbrāķētus

tirgotavas
(Rīga, Ratuža laukuma N° 5)

Aktivs.
Tekošs rēķins

valsts

R.
K.
114.250 22

krāj-

krcdītbankā

5.745 —

Akciju rēķins

600.000 —

Inventārs

128.589 —
107.000 —
717.602 25

Vekseļi portielī

....

Materiāli

Preces
Debitori
Tirdznieciski

izdevumi . .
Sabiedrības dibinās, rēķins

?

418.725 10
810.924 66
164.974 73

Viņa tirgotavas rēķins . .
Ventspils nodaļas rēķins
.
Kantora pārbūves rēķins
.
Fabrikas pārbūves rēķins .
Dalības naudas rēķins . .
Vīna tirgotavas Maskavas
ielā rēķins

.

.

...

33.237 —

17.020
2.180
10.139
1.351
500

Torģeles ielā J* la,

vaisias ērzeļus.

—
—
—
—
—

Risas rajons

Kuldīgas apriņķa valsts zemju
inspektors
izdos vairāksolīšanā

Valde.

uz

vienu

Oitu «estažu siud.

3. Rendas

4- Vēgu
5. Veckuldīgas

6 mailā S. s.. rulkst. 10 rītā

KONKURSU

6 Krāču

7. Libintt

uz remontu darbiem Latvijas neredzīgo institūta,
Strazdmuižā.

slēgtās aploksnēs

Pēc aplokšņu atvēršanas var pielaist
ari mutisku mazāksolīšanu.
Darba ministrijas departamenta
vice-direktors O. Sīlis.

Pensiju un sociālās apgādības
nodaļas vadītājs Stengrevics.
Lāčplēša kara ordeņa dome izslud.

8. Vārmas

9. Appuzes
10. Ekupes

11.
12.
13.
14.

Lielrendas
Pelču
Kundu
Savenieku

...
.
.
,
,
...

.

.

2817

leja no pulksten 9—3 dienā.
Jaunlatg. valsts zemju rajona
pārzinis J. D u k ka.

Dienas

kārtiba:

1) sapulces amatu personu vēlēšanas;
2) revizijas komisijas ziņojams par 1921 g *
pārskatu un bilances pieņemšana; 3) budžets un darbibas _ plans _ 1922. g.; 4)sa.
biedrības aktiva pārvērtēšana zelta franpunktu grozīšana;
kos un citu statūtu
5) ziņojumi un pieprasījumi; 6) vēlēšanas,

.

Tuvākus

,

..
,
,
,

kaļķu

.

zivju

,

cepli

.

dīķus
.

Kurmāhs

izsniedz tur-

vārda.

2283

Pazaudēta
dleneita apliec, izdota no zemkop.mia.
zemju departamenta 12. aprilī 1921. g.

zem M? 28(5 uz G. Zizikina

vārda.

laMlas augstskolas leģrHmatM*
karte Nr. 5320, uz Annas Eiterman
vārda ļjazsudēi-* un ar šo tiek izslut-; r'ī?>-»

?? d "
v"..v n

Rīgas

i i> o

jūrmalas policijas
priekšnieks

izsludina
»

par nederīgiem sekošus dopar nozaudē1920. g. zem
Ns 4647 no 2. tobežsarg. pulka k-fi ut
atv?ļ. līdz sevisķ. rrk. kar. Kārļa Kārļa d..
Radovska v., un 2 i kāja kUusības apliecību, izd, 1920. g. zem X° 3289 no

kumentus, kuri pieteikti
tiem: lj apliecību, izd.

Rigas pilsēt. komandanta

ar pieli-

līdz

janv. š. g. no Rīg. ka(s
atsvab. no iesaukš. _ kap
g. 28. zept l'k. kartībā
Jāņa d. Ziemeļa vānla
^

Rīgas jūrmalas policijas
priekšnieks

_j_y-___

izsludina par nederīgu pazaudētu Latv.
pasi, izd Slokā zem N? 2243, uz Mari-

jas Anša m Sokolovsk

i

1?— 4.

Rīgas jūrmalas pniic. pittHtb

Liepājas kara ostas darUm
vajadzīgs:

izsludina par nederīgu pazaudētu iekšlietu ministrijas bēgļu apliecību, iz°.
27. aug. 19:'0. g. zem Mš 8640 uz Bertasun Mildas Pētera m. Š i 1a u ai. Sala"
vārda.
.

Rīgas kara

pr-ks

apriņķa

izsludina par nozaudētu kara kl. ap liec,
zem Nš 12000, izd. 30. sept. 1920. gno arm. galv. mechaiv darbnīcas pr-»*
uz Roberta Andreja d. Ziebergaj^ ,.

Piedāvājumi, aplikti ar zīmognodokli,
pieliekot ogles analizi, iesniedzami
kara
ostas darbnic. slēgtās aploksnēs
līdz
1922 gada 6 burtnīca
15. maijam 1922 g.
2
iznākušo un dabūjama valsts spiestuve
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriež*»
valdes
x
ar pieprasījumiem.
dārzu nodala
Maksā bez piesūtīšanas 25 rbļ.,
9. maijā s g.. pīkst. 1/23 p..,
'•'
x
ar piesūtīšanu 27 rbļ.
iznomās

Likosa on valffīlia^rmoiomu krājome

Lielrendas
Kurmāles

Turlavas

smēdi
Ranku
ūdens dzirnavas Kurmāles

Rīgas Krasta stacija
2. maijā 1922. g., pulksten

paskaidrojumus

pat ikdienas no pulksten

2. Sausa,jaukta dedzināma
malka 100-150 kub. asis.

Turlavas
ķieģeļu cepli, Vārmas
Ivandes
.
.

15. Taurkainu
.
pagastā.
Tuvākas ziņas dabonamas inspekcijas kancleja katru darba dienu.
Kuldīgā, 25. aprilī 1922. g.
>fe 1355.
Kuldīgas apriņķa valsts zemju inspektors (paraksts).
Darbvedis K. Goba.

11 rītā, tiks

pārdoti vairāksolīšanā:
Partija berza bluķi

,

Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, slēgtās aploksnēs iesniedzam' techniskai daļai, Nikolaja ielā la,
4. maija š. g., pulksten 12 dienā.

ogles tvaika
kstlu apkurināšanai 1000
līdz 2000 tonnu.

....
. .

Krupeņikova

stacijas no- kumu, izd. 31.
liktavu Nr. 11, 13 un 16 apr. pr-ka kā
papes jumta izlabošanas f ienesta 1921.
uz kar. Alfrēda
un darvošanas darbus.

1. Akmeņa

Rendas
Padures

svara 16581 klgr. sūt. Alūksne
Ns 184277
egles stimbam ,
12892 ,
. Jaunlatgale Nš 7144
12818 ,
.
.
Nš
7146
13021 ,
.
,
N?
7145

par nederīgu nozagto Nš 684/3619, virsi.
Gadijumā, ja šaī dienā netiks oārdoti, OTBREIZĒ3A
Erasta Hartmaņa L. K. O. apliecību. turpat 4. mau.fi 1922. g„ pulksten 11.

Nozagtas vietā izsniegs jaunu.

dārzs Tolko-

vas pagastā, Ludzas apriņķī, platība
apm. 3 l/a ha ar apmēram 425 augļu
kokiem.
Vairāksolišanā notiks mutiski.
Personām, kufas grib piedalīties va«r ksolīšanā, jāiemaksā 5000 rbļ. drošibas
naudas.

muižas augļu dārzu, Kuldīgas pagastā.

ar

nauda.

2

gadu — no 23. aprīļa 1922. g. līdz
23. aprilim 1923. gadam.

1. Putmidārza
?. Sprincu

Darba ministrija

uzrakstu: .Uz remontu darbu konkursu*
Bdz 6. maijam š. g., pulksten 10 rītā.
Pie piedāvājumu iesniegšanas uzņēmējiem jāiemaksā 10,000 rbj. drošības

muižas augļu

mazākprasītājiem

200 —

Izvedami 1 mēneša laika jumtu darvošanas, krāsošanas, logu, durvju
un
grīdas _ izlabošanas, siltuma griestu nostiprināšanas un citi darbi.
Uzņēmējiem, kufi vēlās konkursā piedalīties, izsniedz darba ministrijā (Nikolaja ielā J* 26, dz. 11) darba aprakstu
an noteikumus.
Ar 40 rbļ. zīmognodokli nomaksāti
piedāvājumi valsts valodā iesniedzami

Bokovas

Jipiec» departaments

R.
K.
Akcionāru pamata kapitāls 2,500.000 —
Kreditori
572.438 66 dara vispārībai zināmu, ka piektdien. 5. mallS 1922. g„ pulksten
12 dienā
60.000 —
inspekcijas kancleja, Kuldīga, Romanova ielā K° 1, tālrunis N» 11,
Deponēti vekseļi , . . .
Kopā 3.132.438 66

ministrijai

Darbvede (paraksts).

1. Divstāvu mūra kazarmju ēku 55 asis gāju, 8 asis platu.
2. a) Vlenstavu mūra ēku ēdamām telpām 26 asis gafu, 6,30 asis platu,
Darbvedis A. Biezais.
b)
,
,
pirti 9,80 asis gafu, 8 asis platu.
Priekšlikumi iesniedzami rakstiski ar nomaksātu zīmognodokli (20 sant. uz —«——«?«? liniM, \jssmmmsmm
loksni) slēgtās aploksnes ar uzrakstu: .Alūksnes konkurence*
Rīgas rajona
techniskaja nodaļa, Citadele >6 24 — 20. mailā 1922. g. līdz pulksten 10 rttS.
Turpat un līdz ar priekšlikumu iesniegšanu ieliekama drošība: par' šī sludin. izdod 4. maijā s. g„
pulksten 22 dienā,
pnkt. 1 minēto ēku 850000 Latv. rbļ. apmērā un par šī sludin. pnkt. 2 a un b
ēkām 350000 Latv. rbļ apmēra.
Tuvāki noteikumi, projekti un darba maksas aprēķini pieietam! katru dienu
no pīkst. 10 līdz 12, Rīgas rajona techniskaja nodaļā.
2
Rīgas krasta

Pasīvs.

darba

Nš 299.

Rajona pārzinis J. Pagrods.

Tuvākas ziņas var dabūt rajona kanc-

izdod sekošo jaunbūvju uzcelšanu Alūksnē:

Kopā 3.132.438 66

izsludina

dabūjamas rajona kancleja.

Viļakā, 1922. g. 25. aprilī.

š. 9. 22. mailā plkšt. 12. dieni,
sabiedr. telpās, Suvorova Ielā 54.

Rīgas kāja apr. priekšnieks izslud.
par nozaudētu karaklausības apliecība
zem Ni> 62382, 18. martā š. g„ izdota
Ludzas apriņķī, at šo dara vispārībai no viņa, uz kar. Kārļa Jēkaba d. Elsta
zināmu, ka 12 mailā š. g., pulksten 10 vārda.
2371
dienā, rajona kancleja
(Jaunlatgale, PiRīgas kara apr. priekšnieks izslud.
talovā), tiks Izrentēts
par nozaudētu karaklausības apliecība
zem ,N° 23738, 2. novembrī
1921. g.
vairāksolišanā
atklāta no 1922. gada 23. aprija uz vienu gadu izd no viņa, uz Vladimira Vasilija d.

= BILANCE = Apsardzības ministrijas ēku un būvju pārusiefes
uz 1. aprīli 1922. g.
Kase

ziņas

kšni pili atoli sapala

Lauksaimniecības departaments

saDiearioas

akciju

fabrikas

pag.) ar apm. 10 purv. zemes zem augļu
kokiem un arī vairāksolīšana tiks pārdoti 4 vecie dzirnavu akmeņi, atrodošies Marienhauzenes muiža. Tuvākas

JaBHlatgales valsts zemie rajona
pārzinis

mui-

Pārsūdzība samaksājama ar

Četrdesmit (40) sant. zīmognodokli.
Reņģēs, 1922. g. 26. aprilī. Nš 1180.
Muitas priekšnieks S i m s o n s.

lieķieru

.Valdības

uz 16. maiju š. g.

tiek pārcelta

sasauc

uz vienu gadu. t. i. no 1922. g. 23. aprija
līdz 1923. g. 23. aprilim Radovas (Nekļudovas) m. augļu dārzs (Kačanovas

izsludinātā KONKURENCE

trīs (143)

simts trīsdesmit

vairāksolīšanā

ar so pazig v, ka uz š. g., 11. maiju

ŪTRUPE notiks

Rīgas Krasta stacija i priekšnieks.
tespkst* vai»ts iipogrāiīis.

Rīgaspilsētas

mutiskā vaJrāKsoUšanā Raveiīna tirgus
bekonu veikalu ēkas [elšanai.
k
?°[ d- n*S noteil«>mi izkā.ti lasīi™,V?
šanai liela
Ķēniņu ielā jfc 5, istabā 48
Pilsētas valdes loceklis A.
Steins.
____SeJrre]are_ (paraksts).
_

Smiltenes pag. valde
Š, °'
raksti

ka uz Tieslietu
ministrijas priekš,
pamata
28. martā š. g, 1/9,17

Smiltenes pag. mājā no 1 aprija
'
S. g

ir atvērta

3

ateista nodala

kuras darbības
rajons

ir Smiltenes pag

Saturs:
73) Pārgrozījumi
un
pap ildinājumi
1920. g 20. apriļa noteik. par P«^
___
gresivo ien.īkuraa nodokļu

Nsflsn a?*!* ieatrs.

Sestdien. 29. aprīli, pulksten 7 vakar*
Tfindlxoras SautrSs sie&f
Svētdien. 30. aprīli, pulksten 2 dienu

„£ 3 © C".
Pulksten

7 vakarā

..JHeirnše&u

\axf&

flmtovā".

, j

vakara,

Pirmdien, 1. maijā, pulkst. 7'/«
dienakā Satvers. Sapulc atklās, svētku

..arJ£v4ESzfoHtis".
K a i n a prologu.

Otrdien, 2. maijā, pulksten 7s vakar»
0
.JUTērnieftu IcsUšiflā****'

