
Saeima

Sēde 25. janvāri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vēsma-
nis pulksten 5.15, paziņodams sekošu
dienas kārtība : prezidija ziņojumi, Sa-
eimas sekretāra biedra vēlēšana Fr. Tra-
guna vietā.

Slimības dēļ pagarina atvaļinājuma
Fr. T r a s u n a m līdz 10 februārim.
Atļauj 6 nedēļu ilgu atvaļinājumu,
skaitot no 30. janvāra līdz 13. martam
Z. Meierovicam.

Nolasa Fr. Trasuna paziņojumu, ka
viņš vājas veselības dēļ spiests nolikt
sekretāra biedra pienākumus Saeimas
prezidijā,

Iesniegtos prasījumus par atļaujas
došanu deputātu A. Velkmes an
J. Mazvērsīša saukšanai tiesas ceļā
pie atbildības nodod Saeimas locekļu
lietu izmeklēšanas komisijai.

Iesniegtos 6 konvenciju ratificējamos
projektus nodod sociālās likumdošanas
un ārlietu komisijām.

Sekretārs J. Vesmanis nolasa Valsts
Prezidenta paziņojuma, ka viņš ministru
kabinetu sastādīt uzdevis satiksmes mi*
sistrisn J. P a u 1u k a m, un jaunā mi-
nistru prezidenta J. P a u 1 u k a pazi-
ņojumu, ka viņš kabinetu sastādījis.

Tad ministru kabineta prezidents
J. P a u 1 u k s stājas tribinā un nolasa
jaunās valdības deklarāciju.

Deklarācijas nolasījumam seko de-
bates, kuras piedalās: O. Nonāčs,
A. Rudevics, Lazersons, A.
Klīve, A. Petrevics, Kaļi-
stratovs , Dr, G. Reinhards,
P. Berģis, A. Bergs, J. Trasuns
a» V. R u b u 1i s.

Debatēm beidzoties, Saeima ar 65 bal-
sīm, 19 atturoties, pieņem O. Nonāca
«sniegto sekošo pārejas formulu :
,.Noklanījusies paziņojumu par mi-

nistru kabineta sastādīšanu an deklara-
oju, Saeima pāriet uz turpmāko dienas
kartību.*

Līdz sr šās formulas pieņemšanu atkrīt
Dr. Reinharda iesniegtā formula, kura
prasa uzticības izteikšanu jaunajam ka-binetam.

Par Saeimas sekretāra biedri ievelFĶempi.
Sēdi slēdz pulksten 9,35.
Nākošā sēde otrdien, 30: janvārī, palk-

Jaunās valdibas deklaracja.
Saeimas sēdē 25. janvārī jaunais ministru

Prezidents J. Pa u 1 u k s nolasīja sekošudeklarāciju:
Augsti godātie deputātu kungi! Valsts

prezidenta kungs uz savu pilnvaru pamatamaa_ uzdeva sastādīt ministru kabinetu,es so uzdevumu esmu izpildījis un sa-«aaijis kabinets, kura sastāvu nolasījaoaemias prezidijs.
Man ir tas gods augstam namam celt

Vm!]aunas valdibas darba programu.vaid'ba hek savai darbībai par pamatu
«azsinejas valdības deklarāciju. Viņa
"ipesies nostiprināt Latvijas iekšējo de-
moKratiski-tiesisko valsts iekāpu un pacelt™as materiālo un garīgo kultūru. Lat-

vijas politiskais stāvoklis, kā ārējais tā
arī iekšējais, ir nostiprinājies, kamdēļ
valdība uzskata par savu svarīgāko uz-
devumu nokārtot un attīstīt mūsu saim-
niecisko dzīvi.

Saimnieciskā laukā valdība gal-
venā kārtā veicinās karā nopostītās dzīves
atjaunošanu, piemērojot pēdējās prasībām
arī valits fiskalo politiku.

Šis atjaunošanas darbs saistīts ar uz-
sākto reformu steidzīgu izvešanu un prasa
mdzu līdzekļus. Ieturot nepieciešamo
līdzsvaru budžetā, valdība centīsies iegūt
un nodrošināt nepieciešamos līdzekļus,
nepaaugstinot jau tā smsgo nodokļu nastu,
bet gan pamazinot neprodaktīvos izde-
vumus, piemērojot pastāvošos nodokļus
vairāk dzīves prasībām, veicinot solidu
privātuzņēmuma, izkopjot valsts pasā-
kumus un monopolus un radot drošus
pamatus mūsu saimnieciskās dzīves at-
jaunošanai nepieciešamiemkredītiem,kādā
nolūkā valdība paātrinās agrāko, pēckara
apstākļiem nepiemēroto kredita attiecību
nokārtošanu, centīsies ar attiecīgu muitas
politiku paātrināt izdevīgu tirdzniecības
līgumu noslēgšanu konvenciju ceļā, pēc
iespējas atbrīvot Latvijas ražojumiem
muitas robežu uz mūsu tuvākām kaimiņu
valstīm un piegriezīs vairāk vērības kā
līdz šim Latvijas ūdensspēku izmanto-
šanai rūpniecīoas un lauksaimniecības
vajadzībām.

Par vienu no saviem svarīgākiem uzde-
vumiem valdība «zskata blakus rūpniecī-
bas atjaunošanai gādāt par lauksaim-
niecības — valsts galvenās saim-
nieciskās nozares pacelšanu.

Sī uzdevuma veikšanai valdība turpinās
un paplašinās lauksaimniecisku izglītību,
sekmēs visiem spēkiem ražošanas pacel-
šanu, kā arī ražojumu ienesīgu izman-
tošanu un veicinās pēc iespējas plašos
apmēros "visās nozarēs lauksaimniecības
praktiskos pasākumus, izsniedzot nepie-
ciešamības gadījumos lauksaimniecību
biedrībām, kooperatīviem, kā arī citiem
lauksaimniecību veicinošiem pasākumiem
valsts kreditu uz lauksaimniecībai lab-
vēlīgiem noteikumiem.

Šai darbā valdība piegriezīs izcilus
vērību jaunsaimniecību ierīkošanai un
karā izpostīto saimniecību atjaunošanai.

Mežu lietās valdība strādās pie racio-
nālas valsts mežu saimniecības noorgani-
zēšanas, kārtīgi mežus izmantojot, ka
arī pienācīgi tos atjaunojot, valdība bez
tam gādās, lai atvieglotu mežu materiālu
izsniegšanu iedzīvotāju, sevišķi jaun-
saimnieku un kara izpostīto vajadzībām.
Tāpat valdība veicinās zvejniecību
ua jūras bagātība izmantošanu.

Valdība neatlaidīgi turpinās agrāro
reformu, piegriežot visnopktnāko vērību
jaunsaimniecību ierīkošanai, kā ari apgā-
dājot tos zemkopjus ar zemi, kuriem ir
spēcīgs saimniecības inventārs, bet kas
palikuši bez zemes.

Valdība turpiaās uzlabot satiksmes
ceļus un līdzekļus, paplašinās pēc
iespējas dzelzsceļa, pasta, telegrāfa un

telefona tīklu, bet piegriezīs sevišķu
vērību šoseju un zemes ceļu uzlabošanai.

Tāpat valdība turpinās uzsākto satiks-
mes nokārtošanu gr mūsu kaimiņu valstīm
un Vakareiropu un rūpēsies piemērot
dzelzsceļa tarifus lauksaimniecības un
rūpniecības vajadzībām.

Izglītības laukā valdība rūpēsies
par to, lai tautas vispārējais izglītības
līmenis paceltos, un mūsu jaunatne iz-
augtu vesela miesā un garā, kādā nolūkā
valdība sekmēs demokrātiskai Latvijai
piemērotu izglītības likumu izdošanu,
skolu izveidošanu un skolotāju un audzi-
nātāju krietnu sagatavošanu, piegriežot
sevišķu vērība Latgalei un izpostītiem
apgabaliem.

J<ā viens no svarīgākiem faktoriem
mušu valsts ekonomikā algotais darba
spēks jānostāda labvēlīgos saimnieciskos
un social tiesiskos apstākļos, kas paceltu
darba ražigumu, viņa, intensivitati un
vdeteātu valsts saimniecisko uzplauk-
šanu. Tāpēc valdība ir tanīs ieskatos, ka
saskaņa_ ar starptautisku darba konfe-
renču lēmumiem tājāk jāizveido mūsu
sociālā likumdošana, kas nodrošinātu
strādniecību, viņas darba spēju zaudē-
šanas gadījumos, kā arī radītu nepiecie-
šamas tiesiskas normas socialsaimnie-
cisku jautājumu un konfliktu miermīlīgai
nokārtošanai un izšķiršanai. Par saviem
pirmiem uzdevumiem šaī laukā valdība
uzskata:!) tālāk papiašināt likumu par
apdrošināšanu slireibas gadījumos; 2) ie-
vērojot darba laika likuma 19. panta no-
rādījumus, izvt-si darba laika normēšanu
arī tām algota darba nozarēm, kas nav
vēl ietvertas šinī likumā; 3) pārstrādāt
un paplašināt strādnieku dzīvības un
veselības nodrošināšanas un aizsardzības
likumus uņ noteikumus un attiecināt tos
uz laukstrādniekiem, piemērojoties lauk-
saimniecības īpatnējiem apstākļiem;
4) mazināt bezdarbu ar intensivu saim-
nieciska politiku ua organizēt caur
valdības en pašvaldības iestādēm plašus,
ražīgus darbus bezdarbnieku nodarbinā-
šanai; 5) izvest dzīvē paredzēto valsts
darbinieku materiālā stāvokļa uzlabo-
šanu.

Bez šiem saviem tuvākiem soļiem
sociālā likumdošanas laukā valdība tur-
pinās veikt 1921. gada 17. jūnijā
Satversmes Sapulcē no līdzšinējās val-
dības deklarētos uzdevumus.

Tik pat lielu uzmācību ? kā līdz šim,
valdība piegriezīs valsts iekšējai
dzīvei un uzskatīs par savu galveno
pienākumu gādāt par drošību, mieru un
kārtību valsu, nodrošinot visiem pilso-
ņiem bez tautības, ticības un sabiedriskā
stāvokļa izšķirības pilsoniskās tiesības
un brīvības. Uzlikdama saviem or-
gāniem un amata personām par pienā-
kumu savā darbībā stingri turēties liku-
mības robežās, valdība centīsies ar to
iedēstīt pilsoņos likumības apziņu un
cienību pret mūsu valsts Satversmi un
tiesiski demokrātisko iekārtu. Lai pa-
ātrinātu normāla stāvbkļa nodibināšanu
valstī, atceļot izņēmuma stāvokli, valdība

darīs visu iespējamo, lai ātrāki tiktu
izdoti likumi par presi, sapulcēm,
biedrošanos, ka ari likums par cīņu ar
bandītismu. Savā iekšējā darbībā val-
dība atbalstīsies uz tautas sabiedriskiem
spēkiem un viņas veselo valstisko ap-
ziņu un sagaida vislielāko atbalstu sava
darbā no vietējām pašvaldībām, ar
kurām valdība grib strādāt ciešā kon-
taktā.

Valdība turpinās sodu likumu pārstrā-
dāšanas darbu, nododot Saeimasapsprie-
šasai pakāpeniski jau pārstrādātās sodu
likumu projekta daļas; tāpat viņa tur-
pinās ari civillikumu pārstrādāšanu. Lat-
vijas Baltijas daļā spēkā esošos civilliku-
mus nodomāts attiecināt arī uz Latgali.
Nodomāts visdrīzākā laikā ievest Latgalē
hipotekarisko iekārtu. Nekavējoties val-
dība stāsies pie likumprojekta izstrādā-
šanas par zvērināto tiesām.

Tiesās jānovērš neizspriesto lietu sa-
strēgums un jāpaātrina tiesāšanas gaita;
jāapvieno un jāsaskaņo prokuratūras
darbība.

Arējā politikā valdība uzturēs labas
un draudzīgas attiecības ar visām val-
stīm, sekmēs miera uzturēšanu Austrum-
eiropā, pieliekot pūles, cik tas Latvijas
spēkos iespējams, līdzēt izšķirt domu
starpibasun strīdus valstu savstarpējās
saprašanās ceļā. Tāpat ari valdība sek-
mēs vispārīgu atbruņošanos un varbū-
tēju konfliktu izšķiršanu ar savstarpēju
izlīgšanu un šķīrēju tiesām.

Aizstāvot Latvijas suverenitāti, valdība
veicinās Baltijas valstu savienības no-
dibināšanos uz noteikumiem, kuri no-
drošina Baltijas valstu neatkarību, stabi-
litāti un mieru Austrumeiropā, un sekmēs
vispārēju saprašanos uz savstarpējo
saimniecisko interešu saskaņošanas pa-
mata.

Lai sekmētu plašāku saimniecisku
sakaru attīstīšanos ar ārvalstīm, valdība
piegriezīs nopietnu vērību konsulārā tīkla
paplašināšanai un saimnieciskās infor-
mācijas padziļināšanai.

Vakts drošības un aizsardzī-
bas labā valdība centīsies uzlabot un
pienācīgi nostādīt karaspēka apgādību.
Valdība piegriezīs vislielāko uzmanību
karavīru techniskai apmācībai un viņu
audzināšanai ieteikti nacionālā un de-
mokrātiskā garā. Valdība turpinās armijas
izveidošanu uz tiesiskiem pamatiem. No-
kārtos apsardzības resorā ietilpstošu ie-
stāžu kompetences un savstarpējas attie-
cības ; sekmēs likumprojektu izstrādā-
šanu, kuri noskaidrotu un nodrošinātu
kajavīru tiesisko stāvokli.

Latgales kulturelai un saimnie-
ciskai uzplaukšanai valdība piegriezīs
īpašu vērību, lai šo apgabalu paceltu līdz
pārējās Latvijas līmenim. Šī nolūka sa-
sniegšanai valdība ievēros ua centīsies
izvest dzīvē sekošo:

Augstākos ierēdņus Latgalē iecels,
piekrītot iekšlietu ministra biedrim Lat-
gales lietās.

Ievērojot lielu zemes trūkumu Latgalē,
valdība rūpēsies apgādāt turienes bezzem-
niekus un mazzemniekus, izmantojot
brīvo zemi citās Latvijas daļās. Latvijas
zemes bankas kredītus darīs pieejamus
ari Latgales sādžu zemniekiem, tāpat arī
tiem zemniekiem, kuri fonda zemes trū-
kuma dēļ būs spiesti iegūt zemi uz
brīva līguma _pamata._ Šos zemes iepir-
cējus attiecīgās tiesībās pielīdzinās jaun-
saimniekiem.

No visiem valsts pabalstiem agrano-
rniskās palīdzības izvešanai, dzīves atjau-
nošanai un citām tamlīdzīgām vajadzībām
Latgalei piekrītošo daļu izsniegs caur
vietējām organizācijām.

Pamatskolu _ s_kolotāju_ atalgošanu tur-
pinās līdzšinēja veida un piegriezīs
sevišķu vērību arodniecisku skolu dibinā-
šanai. Valdīta rūpēsies par katoļu
bīskapa sēdekļa un garīgā semināra pār-

Jaunās valdības sastāvs

Ministru prezidents un satiksmes ministrs J. Pauluks.
Ārlietu ministrs Z. Meierovics
Apsardzības ministrs J. Ducens.
Darba , K. Lorencs.
Finansu „ A. Buševics.
Iekšlietu , P. Berģis.
Izglītības B P. Gailits.
Zemkopības . E. Bauers.
Tieslietu , V. Holcmanis
Ārlietu ministra biedrs ar balss tiesību kabinetā F. Cielens.
Iekšlietu ministra biedrs ar balss tiesību kabinetā A. Dzenis.
Izglītības „ „ » » » » St. Jaudzems
Izglītības „ » » » » v K. Dēķens.

Saeitna,
I Ministru kabineta sēde 1923. gada

25. janvārī.
Pārgrozījums papildinājumā pie noteiku-

miem par valsts dienesta stāvošu
personu sadalīšanu amatu kategorijas.

ļaakojnnH par Latvijas iekšējā 1920. g.
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šanas atjaunošanu.
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ceišsnu uz Rīgu saskaņā ar Satversmes
Sapulces apstiprināto konkordatu.

Valdība savā daibībā ievēros arī ma-
zākuma ttutibu taisnīgās prasības un ies
pretī šo tautību nacionāli kulturelam
vajadzībām.

Stādamās pie sava grūta un atbildības
pilnā darba, valdība sagaida visas sa-
biediības, bet it sevišķi augsta -nama
uzticību un atbalstu.

No savas pases valdība apsola ziedot
visas savas spējas, spēkus un zināšanas
mūsu valsts attīstīšanai, nostiprināšanai
un labklājībai, kurā valdītu miers, brī-
vība un taisnība.

Jaunie ministri.
Ministru prezidents 3 Pauluks

dzimis 1865. g kā Lielsesavas Gavenu
Pauluku saimnieka dēls. Pirmo skolas
mācību baudijis kaimiņu mājās pie kāda
mājskolotāja. Vēlāk apmeklējis Svitenes
pagastskolu, pēc kam iestājies Jelgavas
reālskolā, kurn nobeidzis 1884. gadā._

Trūcīgie apstākli neļāva viņam tūliņ
iestāties augstskolā, bet kādu laiku vaja-
dzēja pelnīties par mājskolotāju un tikai
1886, gada sākumā radās iespēja iestāties
Rīgas politechnikā. Pa studiju laiku,
kuras pa reizei pārtrauca praktiski darbi
uz dažādiem Krievijas dzelzsceļiem,
Pauluks ņēma dzīvu dalību latvju studen-
tības nacionālās sabiedrībās, būdams par
korporācijas ..Selonijas* biedri, ieņem
dams tanī vairākus semestrus no vietas
atbildīgus amatus.

Pēc inženieru fakultātes beigšanas ar
uzslavas rakstu, 1892. gadā Pauluks
iestājās Jelgavas dzelzsceļu pārvaldē, kur
sabija līdz 1894. gadam, kad dabūja
uzaicinājumu piedalīties pie Sibirijas
dzelzsceļu būves. Sabijis kādu laiku
Jekaterinburgā, Pauluks iestājās 1897.
gadā valsts dienestā, kur tika iecēlis par
iecirkņa priekšnieku. Vēlāk tika pārcelts
uz Baikalu, kur ieņēma distances priekš-
nieka vietu. Pēc tam kalpojis uz
daudziem citiem Krievijas dzelzsceļiem.

Pēc Latvijas nodibināšanas Pauluks
atgriezās uz dzimteni un kādu laiku
strādāja dzelzsceļu virsvaldē, pēc kam
1921. gadā tika iecelts par satiksmes
ministri Meierovica koalīcijas kabinetā,
kādu vietu viņš ieņem arī tagadējā darba
koalīcijā, izpildīdams reizē ari ministru
prezidenta pienākumus.

Kārlis Dēķens,
izglītības ministra biedrs,

dzimis 1866.g.28. jūnijā Gulbenesdraudzē,
Valkas apriņķī. Cimzes un Kuldigas semi-
nāros par skolotāju izglītojies, uzsāk savu
pedagoģisko darbību 1889. g., 11 gadus
nostrādā laukskolās (Lejasciemā, Viļķenē,
Susejā) , 2 gadus Valmieras pilsētas
elementarskola, 3/a gadus Valmieras kurl-
mēmo skolā un pēc tam Rīgā l/» gada
Ķēniņa tirdzniecības skolā, vēlāk skolo-
tāju sabiedrības (G. Odiņa) tirdzniecības
un komercskolā. Līdz ar pedagoģisko
darbību attīstās arī sabiedriska: uz lau-
kiem būdams, Dēķens ņem dalību vie-
tējās kulturelās biedrībās, Valmierā pulcē
ap sevi progresivo inteliģenci, Rīgā dzīvi
piedalās pedagoģisko biedrību, skatuves
un jtrādnieku biedrību un pulciņu dar-
bībās, organizēdams skolotāju kursus,
ņemdams dalību jaunā teātra pārvaldē,
lasīdams lekcijas strādnieku kursos un
pulciņos, līdzi strādādams strādnieku un
arī pilsoņu progresīvos laikrakstos un
vadīdams pirmo latviešu pedagoģisko
žurnālu «Skola un Māja". 1915 g. beigās,
kad skolotāju sabiedrība komercskolu
evakuē uz Maskavu, arī Dēķens pārceļas
turp un top par kultūras biroja darbi-
nieku. Viņš ņem dalību izglītības
darbinieku konferences sasaukšanā un
vadīšana un kopā ar c/tiem pedago-
ģiskiem darbiniekiem izstrādā latviešu
skolu programas un Latvijas skolu
likuma pirmo projektu. 1917. g. viņš
ņemdalību skolotāju konferencēs Ma-
skava un Pēterpilī un top par Tērbatas
kongresa līdzierosinātāju un līdzvaditāju.
Vidzemes pagaidu zemes padome aicina
Deķenu uz Rīgu pie skolu lietu nokār-
tošanas. Vācu okupācijas laiku viņš
spiests pavadīt Kurzemē uz laukiem, kur
saraksta vairākas grāmatas. Patstāvīgo
Latvijas valsti nodibinot, Dēķenu aicina
darboties Tauas Padomē mi izglītības
ministrijā. _ Lieliniekiem ienākot, Dēķens
paliek Rīga, darbojas defektivo bērnu
pārvaldē un tagadēja 3. vidus skolā. Pēc
lielinieku izdzīšanas un Rīgas pāriešanas
Latvijas valdības rokās Dēķens nepār-
traukti darbojas likumdevējās iestādēs kā

izglītības komisijas loceklis un budžeta
komisijas referents izglītības resorā. Ne-
pārtraukti viņš piedalasarī Rīgas pilsē-
tas pārvaldē, papriekš ka pilsētas galvas
biedrs un vēlāk kā piķētas domes priekš-
sēdētājs. Bez tam Dēķenam atliek vel
laiks sarakstīt pa _ pedagoģiskai grāmatai,
lasīt lekcijas dažādos kursos un tautas
augstskolā un ņemt mazliet dalību Latvi-
jas skolotāju savienības darbībā.
(Par pārējiem jaunajiem ministriem ziņas sniegsim

turpmāk.)

ieMffiss tmiumi w psoēies

Pārgrozījums

papiidinājumfi pie noteikumiem par
valsts dienestā stāvošu personu

sadalīšanu amatu kategorijās.

(Likumu un valdības rīkojumu krājuma
1921. g. M 240.)

Papildinājuma I. daļas (augstskolas
administratīvā personāla atalgojums)
1. un 2. pantus izteikt sekosi:

1. pants: Par stundu pasniegšanu
rektors saņem atlīdzību kā kār-
tējs profesors.

2. pants: Prorektors saimnieciskās
lietās saņem _75°/o, prorektors

studentu lietā -* 50°/o, no
rektora algas.

4. pants: Strīpots.
Pārgrozījums spēkā no 1922. g.

1. decembra.

1923. g. 16. janvārī.
Ministru prezidents

Z. A. Meierovics.
Darba ministrs R. Dukurs.

Rīkojums.
Latvijas iekšējā 1920. gada 4°/o aiz-

ņēmuma ar prēmijām obligāciju pārdo-
šana atjaunota, sākot ar 1923. gada
29. janvāri.

Finansu ministrijas kredita
departaments.

MdOn lnližupmlploii
Darba ministrijas uzaicinājums

visām valsts, pašvaldības un
privātām iestādēm.

Darba ministrija uzaicina visas valsts,
pašvaldības un privātas iestādes, kā arī
uzņēmumus, griēsties vajadzības gadī-
jumā ar pieprasījumiem pēc darba spēka
pie Rīgas pilsētas darba apgādes, Torņa
ielā Nr. 4, tālruņi Nr.Nr. 563 un 564.

Uz 1923. g. 16. janvāri darba apgādē
bija sekošs skaits bezdarbnieku:

Šuvējas
^

132
Tekstilstradnieces ... 36
Mājkalpotājas .... 341
Kantoristes 112
Higiēnas strādnieces . . 28
Laukstrādnieces . . . 122
Ķimisku vielu apstrādāt. 52
Nekvalificētasstrādnieces 972
Citos arodos .... 99

Kopā . .1894
Metalstrādnieki. . . . 337
Transportstrādnieki . . 31
Kokstrādnieki .... 36
Būvamatnieki .... 316
Kantoristi 69
Mājkalpotāji .... —
Maiznieki 39
Laukstrādnieki .... 36
Nekvalificēti strādnieki . 782
Citos arodos .... 77

Kopā . . 1723
Departamenta vice-direktors H. Punga

Paziņojums
visiem Risa un provincē dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Rīgā.

Zaļā aptieka — Tirgotāju ielā Ns 20.
Provincē.

Talsos — Dr. J.Kiršentāls, special. ausu,
kakla, deguna un acu slimībās.

Rucava — Dr. A. Ploriņš.
Nitaure — Dr. N. Linde.
Saldū — zobārste Zofija Meržvinskij.

Vecmātes:
Līniņ, Kristine -» Alojā, Bisnieka namāAdamson, Anna — Alojā.
Krison, L. — st. Reņģe.

Ap tiekas.

Alojā - Evang. - luterāņu baznīcas ap-
tieka, arendators T. Mutkan.

Ludzā - Vecā Ludzas, S. Giika aptieka.

Tukumā - Jaunā aptieka, provizora
J. Kujpoviča.

Jēkabmiestā — Jaunā aptieka, prvoizora

F. Krauze.
Nīgrandes pag. — Dziru muižas aptieka,

īpašnieks A. Majevskij.

Departamenta vice-direktors H.Punga.

Veselības nodaļas vadītājs
Dr. Lazdiņs.

Dūrnrecības departamenta paziņojums.

Jūrniecības departaments paziņo visām

kuģu sabiedrībām, aģentiem _ un kuģu
īpašniekiem, kuri tekošā gada pie kuģu
tonažas nodokļa maksāšanas veļas dabūt
atvieglinājumus, kurus paredz „likums
par kuģu tonažas, loču un baku nodo-
kļiem" (.Valdības Vēstneša" 1921.gada
289. numurs), 5. pants, iesniegt jūrnie-
cības departamenta kārtējas satiksmes
kuģu braucienu sarakstus

^
jajos uzradot

kuģu vārdus un starp kādam ostām un
kādos starpbrīžos kuģi uzturēs kartēju
satiksmi. Saraksti jāiesniedz: no pa-
stāvošām kārtējas satiksmes kuģu līni-
jām — līdz š. g. L martam, no jaun-
dibinājamam linijam — ne velak ka 3
nedēļu laikā pēc kārtējas kuģu satiksmes
iesākšanas.

Uz kuģiem, par kuru braucieniem no-

liktā termiņā nebūs iesūtīti augšminētie
braucieau saraksti, minētā likuma 5. pantu
neattiecinās.

Jūrniecības departamenta direktors
A. Lonfelds.

Kuģniecības nodaļas vadītājs
K- L i e p i ņ š,

Iecelšanas.
Pavēle Ks 18.

Ar tiešo nodokļu departamenta direktora pavēli
pieņemts izmēģināšanā par valsts nodokļu piedzi-
nēju Rīgā Paulis Jura d. Brenc-Berencs, skaitot
no 1923. g. 5. janvāra.

Nodaļas vadītājs P. L i e pi ņ š.
*

Rezolūcija N» 461.
1923. g. 24 janvārī.

Apstiprinu universitātes padomes š. g. 17. jan-
vāra sēdē ievēlētos Dr. med. G. Reinhardu
par privātdocentu oftalmoloģijā un lektoru A. Za-
g er u par docentu praktiskajā astronomijā — abus
skaitot no 1923. g. 1. janvāra. Patoloģiskās ana-
tcmijas docenta vietas izpildītāju R. Adelheimu
astāju arī turpmāk līdz 1923 g. 30. jūnijam tādā
paša amata.

Izglītības ministrs A. Dauge.
Kanclejas pārvaldnieks J. baudāms.

Rīkojums.

1923. g. 13. janvāri,
Uz brīva līguma pieņemto vecākāmežu taksatora

vietas izpildītāju Arvidu Asaru ieskaitīt štatā,
skaitot no ļ92j. g. 15. janvāra.

Zemkopības ministrs A. Kalniņš.

Valtfbas darbība

Mmfstru kabfceta sēde
1323. g. 25. janvāri.

1. Pieņem 1923/1924. g. valsts izde-
vumu budžetu.

2. Uz apsardzības ministra priekš-
likumu apstiprina to skolu sarakstu, kuru
audzēkņiem piešķirama iesaukšanas at-
likšana kara dienestā.

3. Ieceļ par Latvijas bankas galvenā
direktora vietnieku bankas direktoru
K. Vanagu.

4. Atļauj Somijas pavalstniekam Hel-
ziņforsas universitātes docentam Dr. O.
Tallgrenam darboties Latvijas uni-versitatē.

Jauna valdība.
Pēc ilgāka laika un garākām sarunām

mušu pirmajam kartējam parlamentam —Saeimai izdevies sastādīt jaunu valdību
Mēdz sacīt, ka labs nāk ar gaidīšanu

*
Tas attiecināms ari uz tagadējās valdības
sastādīšanas gaitu un gala iznākumu!:
valdība tagad sastādīta uz tik plašiem
pamatiem un varēs atbalstīties uz tikplašiem sabiedrības slāņiem, kā vēlnekad iepriekš. Tagadēja kabineta gal-vena pazīme ta, ka viņā ieiet un vieno-jusas uz kopēju nacionāli valstisku darbu
visasmusuparlamenta lielākāsfrakcijas ar sociāldemokrātiem unzemnieku savienību priekšgalā

Strādniecība un z e m;.
ir mūsu valsts stiprākie pamati. 7 ^
un darbs dod tautām ua valstīm , v
tin dzīves spēku vispār, bet zemk^
valstīm, kāda galvenā kārtā ir a?i \

p]tl <
jo sevišķi. Ta nu visai iepriecinos
svarīga parādība mušu valsts dzīvs ^
tagad abu šo galveno valsts dzļves,' ^ražotāju šķiru paršstāvjiparlanT^vienojušies uz kopēju valstisku dalJS
sūtīdami kabinetā savus spēibv
priekšstavjus. J g*

Mēs domājam, ka šķiru pretešķiba
šķiru naids Latvijā turpmāk nevis n» 3
šināsies un padziļināsies, bet gaa „*
ua sagaidām, ka jaunajai, uz tik nUi
pamatiem nodibiaatai valdībai iz-
šķiru un partiju attiecības labot «n 1? '
nāt ceļus uz savstarpējas saprašanā» i?auglīgas, ražīgas kopdarbības gala m&?
Sociāla izlīdzinošā taisnu?'
lai būtu jaunas valdības augstākais m&
ķis. Uz sociālās taisnības princinie.
celtās valstis saimnieciski un poli^M
allaž stipras vispirms savā iekšienē»!
tamlīdz_ var ieņemt sev attiecīgu labi*
līgu stāvokli arī uz ārieni.

Noviļam mūsu jaunajai valdībai «1
mīgu gaitu.

Pārskats par iekšlietu ministri^
darbību J922. g.
(Turpinājums un beigas.)

Par nodaļas un viņas vietējo iestāj
darbinieku sastāva, galvenāko darbiti
ienākumiem un izdevumiem un iavea.
taru šim pārskatam pievienotas tabela
Nb 1 līdz 9.

Tabele )* (
Salīdzinošā tabele par pagājušā gādāsi
mazinātiem štatiem nodaļā un iestādei

« C S*

"3 -_ Itf *.M
3 M <IM

B»?a1«
iiu-o u!

Kara gūstekņa un bēgļu
nodaļā

ierēdņi 25 1S
Rēzeknes karantīnā:

ierēdņi 22 17
kalpotāji 59 2J

slimnīcā:
ārsti 2 1
medicīniskais personāls . 21 li
atsvabināšanas komisijas

ierēdņi 10 4
Rīgas bēgļa etapa punktā:

ierēdņi 11 5
kalpotāji 15 /
atsvabināšanas komisijas

ierēdņi 5 1
Bērnu patversmēs:

pārziņi, skolotāji,amatniekj__ 62__J[j
239 !fl

Piezīme. Sevišķi smagi bēgļu m
daļai nācās sajust ierēdņu štata»
mazināšanas sekas pagājušā gadi
No 29 nodaļas ierēdņu skaitu samai
nāja uz 19. Nodaļas kārtējie dati
turpretī nesamazinājās.JauP^Prastā ierēdņu štata _ nodaļas darb
niekiem nācās strādāt vakaros »

svētdienās, bet pie samazinātā »
visi lielākie un svarīgākie darbu
jāveic naktīs un svētdienās, ļ0|
rastā darba laikā nereti pat kartēji
darbus nevarēja saspēt.

Tabele & '

Salīdzinoša tabele
par izsniegto ēdienu porciju sm*
visās nodaļās vietējas bēgļu iestāj

.S.-3-: &&\ :

orē Īli ļ
O.R u .01
s&f s*> i
fcigļj ?J :

Iestādes jgjĻ,g Sjjļ
M ffl M * *

. « .3* <S ļļ,
nosaukums g s* « «.

%b* ik

«Ūja B

Rēzeknes bēgļu karan- „,§ l
tina ...... 206.975 31.» j

I.*-" . e'aP" *>«» # '
Zilupes robežas punkts -~ jjj) ?
Ritupes robežas punkts —
Daugavpils robežas 0 ,

punkts. . . ._^_ jr-^rd ;
Kopā . . 287.069 *
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Tā tad pēc latviešiem, kuru ir divi

trešdaļas (/s) no visiem iebraucējiem,
1. vietu ieņem krievi (13.89°/0 ). 2. vietu
— poļi (6,30%), 3. vietu —žīdi (6,13%).
4. vietu — vācieši (3,88°/0 ), 5. vietu —
leiši (1%) un pārējās tautības ar nepilnu
:! procentu katra.

Tabele Ns 8.

Nodaļas un vietējo iestāžu ieņēmumi
pārskata gadā:

Nodaļas ieņēmumi:
a) No starptautiskā Sarkanā Rbļ.

krusta, dažādu valstu val-
dībām, kuģu sabiedrībām
un atsevišķām personām
par kafa_ gūstekņu, ār-
valstu bēgļu, emigrantu
u. t. t. uzturu, dezinficē-
šanu, admiaistrativiem iz-
devumiem 16.816.647

ā) ^Sodu naudas par nelegālu
robežas pāriešanu un ka-
rantīnas noteikumu neiz-
pildīšanu 974.100

Vietējo iestā'ž u
ieņēmumi:

3>ar pašražotiem produktiem . 384488

Kopā . . . 18.175.235
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Tabele J* 9.
Par karagūsiekņu un bēgļu nodaļas

vietējo iestāžu inventāra vērtību.
Rēzeknes karantīnai inventāra RbJ-

par 1.500,000
Rīgas bēgļu etapa punktam par 596.030
Rīgas bēgļu bērnu un nespēj-

nieku patveismei . . par 469.831
Naukšēnu bēgļu bērnu pa-

tversmei par 1.200 000
Spāres bēgļu bērnu patv. par 762.152
Adamovas bēgļu bērnu pa-

tversmei . . . . . par 423.247
Kopā: par 4.951.270

Salīdzinot abas iepriekšējās tabeles
y*_7. un 8.), redzams, ka gada laikā
ieņēmumi pārsniedz izdevumus parrbļ. 7.830.880.— vai 69°/o no visiemgada budžeta izdevumiem segti ar saviem
ieņēmumiem.

Pkata gada sākumā ieņēmumi bijamazāki, bet aizvien pakāpeniski tiePieaug. jaUi piemēram, 1922. gadanovembra mēnesi,- pateicoties caurbrau-«]u kustības pieaugšanai un vietējoestazu saimniecības paplašināšanai,
ļeņemumi pārsniedz izde-vumus.

W-aJ-gŪStek 9u un b5Elu nodaļas vietējām
afo? -ar' Pašāra savas ^stāžu unMirnmcu īeuāitai un saimniecības vešanaivajadzīgais inventārs. Inventārs vērtība?a atsevišķam iestādēm sekoša:

Ziedojumi.
No privātām iestādēm un organizācijām

karagūstekņu un bēgļu nodaļa saņēma
pārskata gadā sekošus ziedojumus nauda,
apģērbos, veļā, apavos, traukos u. t. t.
priekš bēgļiem un vietējām iestādēm:

Nauda.
1. No Latvijas tirgotāju savie- Rb l-

nības dāmu komitejas . . 50.000
No tiem 15.750rbļ. izdoti zie-
mas svētku eglītēm nodaļas
vietējās iestādēs, par pārējo
sumu iegādāti deķi_ Rīgas
bēgļu bērnu un nespējnieku
patversmēs.

2. No 7. adventistu draudzes. 5.UUU
Šš suma i?dal ta 5 tm-
cīgām bēgļu ģimenēm.

Kopā: 55.000

Mantas Ķb\.
1. No Amerikas Sarkanā krusta

veļa, medikamenti un trauki
priekš bēgļu bērnu patver-
smēm, Rīgas bēgļu etapa
punkta un Rēzeknes karan-
tīnas, vērtībā par . . . . 2.500.000
Daļa ziedoto trauku nodoti
arī citām valsts ua pašval-
dības iestādēm

2. No starptautiskā Amerikas
Sarkanā krusta veļa, ap-
ģērbi, medikamenti, apavi
un produkti, vērtībā ap-
mēram par 60.000

3. Amerikas palīdzības centrāl-
komiteja bez produktiem
priekš bērnu ķēķiem ziedoja
bēgļu bērniem mētelīšus,
kleitiņas, zābakus un zeķes,
vērtībā apmēram par . . 100.000

4. No Amerikas caur darba
ministriju apnēsāta veļa un
drēbes, vērtībā apmēram par 25.000

Kopā apmēram 2.685.U00
Pieskaitot ziedojumu naudā 55.000

Pavisam 2.740 000

Lielākā daļa ziedotās veļas un drēbju
izdalīta trūcīgiem bēgļiem un to bērniem
Rīgas bēgļu etapa punkta un Rēzeknes
bēgļu karantinā. Mazākā daļa nodota
nodaļas bēgļu bērnu patversmēm un
bēgļu slimnicām.

Ar ziedotiem traukiem apgādātas ne
tikai visas bēgļu iestādes,bet ari veselības
departamenta pārziņā esošas slimnicas
un pašvaldības līdzīgas iestādes.

Iekšzeme

Bagātīga dāvana valsis bibliotēkai.

Parīzes latviešu pulciņš, kurš uztura
Parizes latviešu bibliotēku, nolēmis at-
dāvināt valsts bibliotēkai savu ārehivu,
kuram ir ļoti liela vērtība.

Pie šī arehiva krāšanas un uzglabā-
šanas sevišķi lieli nopelni ir A. Grāvītim,
kurš tr Parizes latviešu bibliotēkas pa-
stāvīgais pārzinis no 1910. g.

Parizes latviešu pulciņš ari šoreiz
spilgti pierāda, ka viņa mājo īstais
latviešu gars, apzināts patriotisms un
mīlestība pret latviešu kultūru.

Cerēsim, ka arī citas latviešu kolonijas
ārzemēs sekos mušu parīziešu teica-
majam piemēram, uzglabājot visus viņu
rokās esošos latviskos izdevumus un
sveštautiskos izdevumus un rakstus par
latviešiem un nogādājot tos uz Latviju.

Rīga
Nedē|as ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1923. g. 16. līdz
22, janvārim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

Ā » B
5*3.

Slimības nosaukums -g S'*3

Typhua abdom..... Vēdera tila ... 3
Typhus esanth ....Izsituma tīfa . . 1
Febiis recunena . . . Atgulās diudzia . —
Fcbtis interm Putva drudzis .... —
Variola et variotois . . Bakas ..... 1
MorbiUi . Masalas ....
Scarlatina ......Šarlaks 15
Tussis convttlsiva . . Garais klepua . . —
Diphtheritis Difterits .... 3
InlIucnzacumPnettmoniainiluenca .... 3
Cholera asiaiica . . . Āzijas koliera . . —
Dysenteria Asins sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja aatūktuna

(Mums) ... 1
Vnlvo-Vaginitia gonorthoica ......—
Erysipelas Roze —
Meningitis cerebtospinalis epidemica . . —
Lepra —

Māksla

Nacionālais ieatrs. Sestdien, 27. jan-
vārī, otru reizi J. Akuratera komēdija
BPieci vēji". Svētdien, 28. janvārī,
pulksten 2 diena Annas Brigader
.Maija un Paija". Pulksten_ 7
vakara A. Upīša komēdija «Peldētajā
Zuzanna". Otrdien, 30. janvārī,
pirmo reizi Annas Brigader ,Ilga",
uzstājies Anni Simson. Biļetes
dabūjamas sākot no svētdienas.

Hfdisiicii m iBVDtacnn.
Kursi.

Rīgas birža, 1923. gada 27. janvāri

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,03 —5/8
Angļu mārciņa 23.37 — 23.61
100 Francijas iranki .... 32,01 — 32,33
100 Beļģijas Iranki .... 23,88 — 29,17
100 Šveices franki 93,83 — 94,78
100 Zviedrijas kronas . . . 137,41 — 135,77
100 Norvēģijas kronas . . . 94,54 — 95.49
100 Dānijas kronas .... 9852 — 99,52
100 Holandes guldeni . . . 198 72 — 200,73
10000 Vācijas markas . . . 2,18 — 2,20
100 Somijas markas .... 12,34 — 12,59
100 Igaunijas markas . . . 1,46 — 1,50
100 liti 49,79 - 50,80
10000 Polijas markas . . . 2.00
100 Čechoslovaku kronas . . 14,19 — 14,48
100 Itālijas liras 23.83 — 24,31
Padomes rbļ —
10 krievu zelta rbL . . . . 25,50
Zelts (Londona) par 1 unci tīra

zelta —

Krievijas sudraba{ Jļ*,* ; * Jļg }par 1 rbt
5°/o neatkar, aizņem 2, 2,10
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. bledr.

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

biedr. ķīlu zīmes .... —
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes . . . .| —

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs R. Baltgailis.

Zvēr. biržas mākleris M. Okraiana.

UepSias ostā ienākušikug!.
23. janvāri.

Lēna, vācu tvaikonis, 690 reģ. ton. brutto, no
Jarmouthas ar siļķēm.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607 reģ. ton. brutto,
no Methilas ar oglēm.

Bug, poļu tvaikonis, 687 reģ. ton. brutto, no Rē-
veies ar balastu.

Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar jauktu lādiņu.

No Ueoāļas ostas izaājuil kuil

23. janvāri.

Libau, zviedru tvaikonis, 332 reģ. ton. brutto, tu
Rīgu ar jauktu lādiņu.

Svava, dāņu tvaikonis, 1212 reģ. ton. brutto, uz
Hulu ar jauktu lādiņu.

Uffe, dāņu tvaikonis, 1869 reģ. ton. brutto, n
Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Telegramaa
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegram»)»

K a u n ā24. janvārī. (ELTA.) Pretēji
franču prese sniegtam ziņām Klaipēdas
apgabala landtāgs Heidekrugā vienbalsīgi
nolēmis pabalstīt_ insurģentu valdību.
Apcietinātie bijušās direktorijas locekļi
atlaisti bez virskomisara Petinē iejauk-
šanās.

Berlīnē, 25, janvārī. Maincas
franču kara tiesa notiesājuse Diseldorfas
finansu pārvaldes prezidentu Šlutiusu un
prezidentu Raiffeizenu uz vienu gadu
cietuma, atliekot soda izpildīšanu.

Berlinē, 25. janvarī._ Vācu laik-
raksti ziņo, ka grūtības Rūras apgabala
dzelzsceļu satiksmē arvien pavairojas.

Literatūra.
Ekonomists N° 1/2 — 1923.g. Saturs:

1) Piensaimniecība un sviesta eksports
no j.Vītoliņa. 2) Naudas līdzekļi no K.
3) Naudas teorijas. 4) Uztura izdevumi
Rīgā no_ H. P. 4) Agrārreforma Cecho-
sļovaķijā. Inž. A. Ķuze.

Svari. Satirisks mākslas žurnāls. J* 4 —
1923. g.

..Latvijas Biškopja" otrā burtnīca P.
Grunupa redakcija iznākusi. Maksā ar
piesūtīšanu gadā 150rbļ., pusgadā 80 ibļ.
Numurs 15 rbļ. Izdevēja Latvijas Biš-
kopju Centralbiedrība, Rīga, Romanova
ielā J* 27.

Ko H CT HTV U.Jī 3 T B H H C K O H
Pecny6jiHKH (Latvijas Republikas
Satversme) 1922. roaa. īlepenoa c ;ia-
TbiuīcKaro P. P. CHnojiH Uoķ peaaKiļHCH
H C HCTOpHHCCKHM BBCHeHHeM npO(i)
BbicmeH LLlKOJifai JlaTBHH B. M. rpndoB-
CKaro.

Redaktors: ii. Aroas.



Jaunsaules pag. tiesa,
Bauskas apriņķī, pamatojoties uz savu
16. decem! fa 1920. g. lēmumu un pag.
tiesu civilproc Ik. 11. d, 276 un 277. p.
paziņo, ka 16. decembri 1920. g. Jānis
Miķeli d. Teika un viņa sieva Minna
Teika pieņēmuši bērna vietā, adoptē-
juši, Jāņa Podnieka un sievas Dārtas
Podniek miesīgu dēlu Arvidu Pod-
nieku, diim 1904. g. 4. novembrī
(j st.) piešķirot pēd jam uzvārdu Teika,
ka arī visas mantos? nas tiesības

Personas, kurām būtu kāds ieb Idums
pret šo adoptēšanu, tiek uzaicinātas pie-
teikties sešu mēnešu laikā, skaitot
ao šī ^ludinaj. iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Pēc min termiņa nekādi iebildumi
iiet ks pieņemti un adoptēšana skaitīsies
par spē ;ā gāj šu.

Jaunsaulē, 28. decembri 1922. g.
Priekšsēd. G. Lejmalnieks.

Darbvedis (parakiU).

ote mm %\mm,
Vmi maitas vaiSe

ar šo paziņo ka trešdien, 7. februārī
i. st., pūkai. 10 no rīta, muitas valdes
telpas

=i!āiHaiiiflBā=
pārdos dažādas konfiscētas un muitas
Tildes rīcībā pārņemtas mantas: kā,
unufakturas, galantērijas, tabakas un

partlmer. preces., a1k>-hol. dzērienus u. 1.1.
Pārdodamie priekšmeti būs apskatāmi

ābnpea dienā.
Muitas valdes priekšnieks (paraksts).

Darbvedis (paraksts).

tek*[$ mmm imM,
m. Ludzas iela Nš 6, izdos 7. februāri1923. 3., pīkst. 11 dienā, mutiska un
rakstiskā sacensībā

mazāk prasītājiem
16.40 rntr. ga[a ko'<a tilta virsbūves at-
jaunošanu psr Sirja; upi, pie Timanovas
muias uz ceļa B km^ža-Landskorona

Iemaksājama drošības nauda 100 LsPectorgi neliks 10. februārī 1923. g.
pulksten 11 dienā, turpat i

Hpr-Vta a|i mmm Dn
izdos 5. februāri S. S., pīkst. 1*2 dienā
s«vā S>aacl. Rīga, Romanova ielā 24, dz. 7,
mutiskā un rakstiska sacensībā

mazēKpreslfāJfein fllfo rgioenfos iiz
1) Rīgas-Opes šos., 61. v. pie Ligates
2) Rīgas-Daugavpils ceļā, 37. vērtē pār

Urgas upi , ie Ogres.
3) Kokneses-Vecbebru šos ,pāt Pērsesupi
4) Kokneses-Krapes cejā, pār Pērsi pie

Kokneses.
5) Inčukalnā, Engelhardes šos., pār Gauja

pie Murjāņiem.
Tuvrkas ziņas kandejā, no pulkst

9—3, pēctorgl notiks turpat 8. februāri
š. g, pulkst. 12 dienā. 1

Kara mmwk\pārvalde !»'.&«
un rakstiskos torsos 2500 pudu

ziepes.
franko kara saimniecības galvenās
pārtikas un ctoes noliktavā precu

stacija, Risa.
Torgi notiks Riga, Nikolaja iela

i Mš 10/12, dz. 3 (ieeja no Elizabetes ielas),
i kara saimniecības pārvaldes telpas,
17. februāri 1923. g- pulksten 10 rītā.

Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos,
[samaksāti ar attiecīgu zimognodokli,
! iesniedzami torgu komisijai torgu
ļ dienā, pirms torgu atklāšanas, rakstiskie
' piedāvājumi slēgtās aploksnes ar uz-
i rakstu: „Uz zieplu torsiem 7 fBbruarl
1923. g.", iesniedzami kara saimniecības

ļ pārvaldes kancle as priekšniekam, Niko-
laja ielā M» 10/12 (ieeja no Elizabetes

lielas), dz. 3, istaba 4, līdz torgu atklā-
, sTanai. Paraugi iesniedzami atsevišķi
| no piedāvājumiem ne vēlāki ka līdz
; 5 februārim š. g.
!

^
Torgu dalibnļekiem pirms torgu iesāk-

ļ šanas jāiemaksā pārvaldes kasē drošības
i nauda no piedāvājama ziepju daudzumu
11 Īstu no puda.

Kondīcijas ua sīkākus noteikumus
ļ izsniedz kara saimniecības pārvaldes
pārtikas daļa, 'larbdierās no pīkst. 10—13.

Paziņojums.
Finansu ministra v. i. š\ g. 20. janvārī

apstiprināja statūtus .Starptautiskai
preču apmaiņas akc. sab. ,l*a*, k'.ras,
mērķis ir: tirdzniecība ar vietējām un i
«zemju precēm iekš- un ārzemes, kā i
patstāvīgi, tā ari komisijas veidā. So
mērķu sasniegšanai sabiedrībai ir tiesība
atvērt nodaļas, kantorus, nodibināt un
uzturēt tirdznieciskus sakarus ar privāt-
personām un sabiedriskām iestādēm, kā
ari uzņemties vietējo un ārzemju (irmu
priekšstāvību. Sabiedrības dibinātāji
Ir Latvijas pavalstnieki: 1)Kārlis Masts,
dzīvo Rīgā, Stabu ietā J* 17, dz. 2. \
2) Kārlis Rukmans, dzīvo Rīgā, 1. Kul-
dīgas ielā 7. 3) Richards Zadde, dzīvo i
Rigā, Aleksandra ielā 35. 4) Julius i
Kortu», dzīvo Rīga, Bruņinieku iela 28
an 5) Polijas pavalstnieks Zamuels
Alzenbergs, dz., Rīgā, Marijas ielā 5, dz. 6. j

Sabiedrības pamatkapitāls ir: 60,000 lat.
fani sadalās 1200 akcijās, par S0 latu!
katra. Valde atrodas Rīgā.

Tirdzn. un b. n.priekšn. A.K a c e n s.
Revidents A. Zalpeters. i

L

||

itisu sliiauai!. j
ligai matainis. ltdAn Unas irlslan
Vildaus, kufa kancieja atrodas Rīga,!
Marijas ielā M° 4a, ist. M° 7 paziņo:

1) ka par 157.000 rbļ. ar °/o parāda i
un 8213 rbļ. tiesas un lietas vešanas iz-i
devumu piedzīšanu no mirušā Eduarda
Mārtiņa dēla Skullņa mantošanas masas
par labu Kārlim Ādolfa d. Vlšņevskem,
28. aprtī 1923. g., pulkittn 10 no rīta,
Rīgā, apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks pār-
dots mirušā Eduarda Mārtiņa dēla

līp im īpašums.
karš atrodas Valkas apriņķī, Bilskas
pagastā, Cēsu-Valkas hipot. iecirknī, ar
zemesgrāmatu reģistra Nt 1874, un sa-
stāv no Bilskas pagasta .Kampu"
mājas;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtets par 150,000 rbļ;

3) Ka be?. augšminētās prasības īpa-
Sams apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par 14,000 rbļ.; ļ

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-1
giem dalību ņemt, jāiemeksā zalogs —ļ
desmitā daļa no apvērtēšatas stirnas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vēsas Cēsu-Valkas zemesgrāmatu
nodaļā.

Personām, kūjām ii kādas titsības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošana ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dknai.

V'si papīri un dokumenti, attiecošies uz
pārd.-jd-imo īpsšumu, ir ieskatāmi Riaas
apgibaitiesas Iii. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 25. janvārī 1923. g.
Tieju pristavs Vildaus.

I Kafa saioieiai pār* i&&
un rakstiskos torgos

3000 pudu rīsa,
3000 pudu smeltā cukura un
3000 pudu cuttu tauku —

i franko K. S. galvenās pārtikas un
ļ elpes noliktava preču stacilS. aigā

Torgi notiks Rīgā, Nikolaja ielā
I N> 10/12, dz. 3 (ieeja no Elizabetes ielas)
ļ kara saimniecības pārvaldes telpās,
8 februāri 1923. g., pulksten 10 rīta.

Lūgumi deļ pielaišanas mutiskos torgos,
samaksāti ar attiecīga zimognodokli,
iesniedzami torgu komisijai torgu dienā,
pirms torgu atklāšanas; _ rakstiski pie-
dāvājumi, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
.Uz risa, smalkā cukuru vai cūku
tauku torsiem 8. februāri 1923. g.*,
iesniedzami k«ra saimn. pārvaldes kanc-
lejas priekšniekam, Nikolaja ielā 10/12,
dz 3, i "-laba 4 (ieeja no Elizabetes ielas),
līdz torgu atklāšana:. Paraugi iesniedzami
atsevišķi no piedāvājumiem, ne vēlāki,

ļka līdz 5. februārim 1923. g.
ļ, Torgu dalībniekiem, pirms torgu iesāk-
ļ šanas, jāiemaksā pārvaldes kasē drošības
i nauda no piedāvājama daudzuma: uz
rīsiem 90 fant. no puda, uz cukuru 1 lat.
no puda un uz cūku taukiem 3lat no puda.

Kondfcijas un sīkākus noteikumus iz-
sniedz kāja saimn. pārvaldes pārtikas
daļ^, darbdienās no pulksten 10—13.

ligas apgabaltiesas 2. lec. tiem prislavj
Kārlis Krebs paziņo, kā 31. Janvāri 5. g.
pulksten 10 rīta, Rīgā, Dzirnavu iela 71,
dz. 14, pārdos Miķeļa Majacka
kustamo _ mantu, sastāvošu no mēbelēm,
nn novērt, par 21,500 rbļ

IzzinH sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanās a>emi uz vietas

Rīgā, 23. janvārī 1923. g.
Tiesu pristavs Krebs,

Stac. RĪGA I,sAt^^^S^: Btrapi
nepieprasītas un noteiktā laikā no īpašniekiem neizņemtas preces:

.
p .™ Nosutis. 1| Gala|Svara

Precu nosaukums nmra stadja stacija ^| klgr .

Sviests (nosūt. Ru- 3086 Rujene 19/1 Riga I 2 118
jenes piensaimnieku
savienība, san. dubl.)
BlezeUns 3086 . 19/1 , 1 139
S»l«sts (nosūt, un
Mņēm. — tas pats) 3077 * , 17/1 , 4 238
Biezpiens 3077 , 17/1 . 1 128
Sviests (nosūt, un
saņem. — tas pats) 3058 , 13/1 , 6 414

Rīgas pas. stacijas priekšnieks (paraksts).

Dzelzsceļu virsvaldes miiter. iāii
Izdos 1923. gj. 5. februārī mazlksolišanā

sekošu materiālu izvešanu no Sērpils stacijas uz Seces staciju: 1) 300 kub. asi!
maisās, 2} 221 gab. guišnu, 3) 2171 gab. lafetu un 4) 1613 gab. brasu.

Iz«eias*»a paredzama 2 variantos:
1) ar zirgiem un 2) ar truļiem, pie kam dzelzsceļu virsvalde dod 30 laiet

un 50 brasu tiltu remontam. /
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā 30 000 rbļ. drošības naudas.
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvalde, istabā 125.

Popes virsmežniecība

pārdos torgos
2
^i-

ffe£^1
923

- sadS» Pulksten 12 dienā, Popes pag
ya!de 1920. g mežu degumus II. iecirkņa (Vicakas) mežniecība
Upmala apgaita:

? I. vienība =============
kv. Ns 170, platība 16,38 ha, novērtēts 15000 rb,

II. vienība ========———-—
kv. Jfe 17i, platībā 15,30 ha, novērots 12 000 rbļ

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs.
Drošības nauda 10"/o no pirkšanas sumas.

un *W£&1S£lSS^
kandejā

' P0PCS meŽa «"*.«« Ventspili
n

Popes virsmežzinis (n*T*iret„\

Gulbenes virsmežniecība
pārdos torsos

?»«»-. »^.-«.^ .
dien5, Vecflulb

-= augošus kokus, =-no ,!. Straaza iecirkga <^^^m»apgūtas
sekoSas

1) 9?1 dažādu sugu numurēti koki , ar 14565 kb nērf n^,s .2) 601 . m
™ kb- ped - nove'- Ls 1390,8(

..:... .? .._ " " ' Ls 460,11Torgi notiks mutiski un slēgtās anlnVcs., t 'torgu iesnas jāiemaksā torgu fflflff 10% n.^-
dalibn-** iem pirmsnaudas. Operācijas termiņš 15 apriTffi. g "° P ledavā **« sumas drošības

Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecībā
__jjulbenē, 23. janvārī 1923 o * ... ** lg82---— ^ «!^i«jrtrmej^

Pazaudēts naudas nb J*&£zl- ^^^ w-««
, ar apmēram 6000 rbl . naudas

*
i|e-ib. SLi!^klausības4 neizpild. vekselim, 2 ā 100O 0 rbl 1923? SL * 13035> *• **&«&un 2 katras par 20,000 rbļ.. uz A Pinca' Ešn*'J 1°,Lm°,-Ri 2as -™l« «P*w K. Anctita parakstiem , 'Latv pasun " Arvīda Jana d. l.d'./„

at dokam, uz A. Kļavi ņa vārda. HOiaBllPtrl UtvJa*»*- *>v . vid skolj^^^±5we.Sv^asš^
^ātrfisU valsti i-$SšttHJX "

Rīgas poltc. 1. j^ TT^V

? 0W**Bt3{
'. (* niiiiju

Bencam Fogelovical ll
dzīvokļa iekārtu, novērtētu „ %Rīgā, 24. janvāri 1923 s ^

Rīgas policijas I. tech?' ,
' Eii^ii^^

Rēzeknes ftite nj^dara atklātībai «hļ^

iveias

ti^^S»*^^
otrreiz miītm

1. februāri i. Sh pulksten ininspekcijas telpās RēzeknS » ° *ielā N, 15.
^«e wie,

^3. februart s. s., Ant
valsts zemju pārzina kanci -_4 7 '*5. februartš.g., Kaunas jSol

? «mju par_ z. kanclejā- Baltāk?. Iznomājamo ezeru saraksti u„! f. ziņas dabūjamas apr.inspekenā?rajonu valsts zemju pārzi ņiem ' *
Rēzeknes apr. v.z.insp.-

D»tbvedis A. vļļf

? 'Mii iiifāgļm
pbub. liii——Talsu fpriņķī, vajsdzīga ^,

neciaan
Kandidātes iudz pieteikties petsmi:vai rakstHri pie: pagasta p»,

17. februāri 1923. g Alga pēc ,!
šanas, pie brīva dzīvoja un apkiuhi
sanas. Priekšsēdētājs R. 2aiiļi
_?^ Darbvedis (parakstsl

. Latvijai KsigfEliiās ifti
, Šķfiņu ielS X» !S,

uz bankas statūtu 8. panta pamati
1 šo izsludina Latvijas komercbanka! I

ciju pagaidu apliecības )*>fe 93,91, i
, 99, 105, 102, 103, 107, 109, 110, l]

11.2, 113, 115,-116, 118, 120, 122,11
84, 126, 135 un 136 par nedetip,

, uz min. psgaidu apliecībām, izsiti'
1Valdības Vēstnesī" NsNs 274 un $

maksāj. noteiktā termiņā nav nokāito
Vali) 1

' Liepājas-lizpitn «iii
I t$ iii

ar šo paziņo vispāiibai, ka uz šis teli
ceļa sabiedrības obligāciju izluifo
noteikumu 6. § pamata Mi. S'<
1. maija, valdes telpās Liepāja, W
iela N° 2, notiks

5°/0 obligāciju papildu
. dzēšana 305600 rbļ. n

minal vērtībā.
2 Valdi ;
Latvijai universitātes legitim»c|

kartiņa Nr. 343, uz Eao«a »»»
vārda pazaudēta un ar šo tiek»
dināta par nederīgu- .

'mmss,!fft^
laboratorijas priekšn. zemj^u^

L (
.

1 TiKliBlflilDisiiiiaaiātt!»
laiduse klajā sekošu1922.g.tod*izdevumu: p

IMālllīB II
Vlspsrlii noteltoifiJL

iifliutD fleflsnB m
miertiesas).

' Maksā: bez piesūtīšanas»»
ar piesūtīšanu . » '

Dabūjams

Valsts tipo|raf
pilī. 1. istabā, kuran vlenlgM^

ļ ar piepiasījMnjeffi
^^

; Valsts ttoograjl
» Rīgas pilī, ist. ī* 1. dabu!^";

un gatavas grāmatas MfJ."'
.Valdības Vēstneša' »» f'*Ļ

iespiestiem noteiki.mie>n P .ļ

jrfinīBMBs nu J8
nBmtt qfljWJP

NacSonala» tajļ^l
?? Sestdien. 27. Janvāri, P^^
1 <jieciviP- j

Svētdien. 28. Janvāri, P*

JUaija un $&)
i Pulksten 7 vaksra

Selāētm***

l[a sainHas iuie
iepirks mutiskos un rakstiskos torsos
100.000 gabaSu burkas
ā 250 gramu netto svarā

solās RonzOTu,
franxo kara saimniecības galvenās pār-
tikas un elpt-s noliktava Rīgā.

Torgi notiks Rīgā, Nikolaja
iela Ks 10/12, dz. 3 (ieeja no EUzanctes
ielas), kčra saimniecības pārvaldes telpās,
3 februāri 1923. g., pulksten 10 rītā.

Lūgumi deļ pielaišanas mutiskos torgos,
nomaksāti ar attiecīgo zimognodokli
līdz ar paraugiem, iesniedzami torgu
komisijai, torgu dienā pirms torgu at-
klāšanas. Rakstiski piedāvājumi ar uz-
rakstu: ,U* sāļas konzervu torsiem
3. f br. 1923. 8.", Hdz ar paraugiem
iesniedzami kāja saimniecības pārvaldes
kanckjas priekšniekam, Nikolaja ielā
J* 10/12, dz. 3, istaba 4, (ieeja no
Elizabetes ielaO līdz torgu atklāšanai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu at-
klāšanas jāiemaksā pārvaldes kasē
drošības nauda 10°/o apmfra no piedā-
vājamā gaļas konzervu daudzuma vēr-
tības, ļ

S'kākus noteikumus izsniedz kara
saimniecības pārvaldes pārtikas daļā,
darbdienās no pulksten 10—13.

pārdos

Mežu departaments
30. janvāri S. OU^ «** £**& JSS£*£*^^^l^t^sL^i^s

lo Vieni- Gfē_ Kubik fs- .
Vienī- Gre- Kubik *£... V"' das , par kubik

^ t «>
Parasi'g *

aS'3Si

1. 26 10 26 20.J/326
2- 26 11 26 n- 4 385
3. 25 21^/7

29 22.
3g5

4. 24 21»/7 29 23. 2
>

5. 23 21 29 24. /
3g^

621 21J/7 32 25.
ļ 3g5

7- 17 201/7 29 26. *J 3g &
816 %V It 28' 4 2 385
9- 14 201/7 32 28. 41

^
? U

9 ?o 30 43 11 38,5
11- 2 10 ?" u 385
12 2 10 31. Te , %q: : s a It: ? s 3t- s w &
7 3 0 36. 103 30^/1 30
s 3 10 37. 105 35^/7 32

1S" ļ 8 10 38. 106 35^/7 30

Torgi notiks mutiski, pie kam mežu d-ts patur sev tiesību noņemt no tor-

giem izsludināto malku pēc saviem ieskatiem. Torgos tiks pie1*listi un' P'|daya jumiatzītinopersonām,kuras iemaksās torgukomis.jar10»/onopiedāvātai

1S'Tuvākas ziņas izsniedz mežu departamenta mežsaimniecībasdaļa, Rīgā
Todlebena bulv. J* 6, dz. 8.

Mežu departamS.^I
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