
Rīkojums mežziņiem.

Rīkojums par iemaksu normām slimo
kasēs.

Balsini Mžb piiipjatiil.
Paziņojums.

Pamatojoties uz Jēkabmiesta kopējās
slimo kases pilnvarnieku sapulces lē-
muma apstiprinu šīs slimo kases jauno
nosaukumu « Jēkabmiesta un apkārtnes
kopējā slimo kase" un tās pašas slimo
kases statūtu 31. p. pārgrozījumu sekosi:
.31. p. Kases valde sastāv no 5 lo-
cekļiem, valdes locekļu vietniekus izvēl
līdzīgā skaitā ar valdes locekļiem".

Rīgā, 1923. g. 5. janvārī. Ns 15014.

Darba ministrs R, Dukurs.
Departamenta direktors

R. Veidemans.

Latvijas konsulāta Šauļos, Lietavd,
tagadējās adreses:

Pasta adrese: Latvijas konsulāts
Šauļos, Lietavā. Dvaro gatve
I* 24, Viešbutis .Birute".

Telegramu adrese: Latvijas kon-
suls Šauļos.

Kultūras fonda domes sēde
1923. g. 5. janvārī.

(Izvilkums no protokola.)

I. Dome nolemj katru Lat-
galei piešķiramo kultūras fonda
bibliotēku papildināt ar 43 lat-
gaļu izloksnē iznākušām grā-
matām pēc bibliotēkas komisi- Rbj.
jas sastādītā saraksta un asignē
šim nolūkam 100.000

II. Kultūras fonda bibliotē-
kām beidzamās trešdaļas grā-
matu iegādāšanai un iesiešanai
dome piešķi|- 1.500.000

III. Dome pievieno grāmatu sarakstam
uzņemto grāmatu turpmākās daļas, kas
iznākušas vai iznāks līdz š. g. 15. febru-
ārim, kā arī uzņemto žurnālu otrās puses,
kas beigušās ar š. g. 1. janvāri.

IV. Domepiešķir kultūras fonda biblio-
tēkas šādām organizācijām.

1) Rīgas nomaļu savienībai.
2) Valkas pilsētas valdei.

Rīgas apriņķī:

3) Aderkašu pagasta patērētāju biedrī-
bai «Darbs*.

4) Bieriņu pagasta lauksaimniecības
biedrībai.

5) Dreiliņu pagasta padomei.
6) Jumpravas pagasta labdarības bie-

drībai.
7) Kastranes pagasta biedrībai .Zieds".
8) Katlakalna pagasta bibliotēkas

biedrībai.
9) Kokneses kultūras biedrībai.

10) Līdmanes pagasta kultūras biedrībai
.Ausma".

11) Lielā pagasta kultūras biedrībai.
12) Lielvārdes lauksaimniecības biedrībai.
13) Olaines lauksaimniecības biedrībai.
14) Ropažu pagasta jaunatnes savienības

nodaļai,
15) Suntažu pagasta biedrībai .Jaunatnes

Smaids".
16) Bebru pagasta izglītības biedrībai.

Cēsu apriņķī:

17) Drustu pagasta padomei.
18) Jumurdas pagasta izglītības biedrībai

.Atvase".
19) Kārļu pagasta bibliotēkas biedrībai.
20) Liepas pagasta izglītības biedrībai

.Nākotne".
21) Mārsnēnu pag. saviesīgai biedrībai.
22) Ļaudonas-Odzienas pagasta viesīgai

biedrībai.
23) Ogres pagasta Brakn bibliotēkas

biedrībai.
24) Jaunpiebalgas pagasta dziedāšanas

biedrībai.
25) Vecpiebalgas pagasta labdarības

biedrībai.

26) Sarkaņu pagasta padomei.
27) Sausnējas pag. patērētāju biedrībai.
28) Savienas maksas bibliotēkas biedrībai.

Valmieras apriņķi:
29) Jauaburtnieku pagasta padomei.
30) Lielstraupes pagasta padomei.
31) Naukšēnu pagasta mūzikas biedrībai.
32) Ungurpils pagasta padomei.
33) Valmieras pag. izglītības biedrībai.
34) Mazsalacas saviesīgai biedrībai.
35) Lādes pagasta padomei.

Valkas apriņķī:
36) Bilskas pagasta padomei.
37) Ērģemes pagasta muzikāli-drama-

tiskai biedrībai.
38) Ilzenes pag. bezmaksas bibliotēkas

biedrībai. \
39) Lejasciema labdarības biedrībai.
40) Lugažu pagasta padomei.
41) Tirzas pagasta izglītības biedrībai.
42) Vecgulbenes pagasta jaunatnes sa-

vienības nodaļai.
43) Veclaicenes pagasta jaunatnes sa-

vienības nodaļai.

Liepājas apriņķī:

44) Medzes pagasta lauksaimniecības
biedrībai.

45) Bārtas pagasta padomei.
46) Pērkones pagasta kultūras veicinā-

šanas biedrībai .Blāzma".
47) Talsu pagasta sadraudzīgai biedrībai.

Aizputes apriņķī:
48) Asītes pagasta izglītības biedrībai.
49) Cīravas pagasta padomei.
50) Kazdangas pagasta izglītības biedrībai.
51) Nigrandas sadraudzīgai un izglītības

biedrībām.
52) Pilsbergas pagasta padomei.
53) Sieksātes pagasta zemkopības bie-

drībai .Zemkopis".

Kuldīgas apriņķī :
54) Ezeres pagasta padomei.
55) Padures pagasta jaunatnes, savienī-

bas nodaļai.
56) Saldus sadraudzīgai biedrībai,
57) Žvārdes pagasta izglītības biedrībai.

Ventspils apriņķī:
58) Ēdoles pagasta padomei.
59) Puzes pagasta patērētāju biedrībai.
60) Zūras pagasta kultūras veicināšanas

biedrībai .Liesma".

Talsu apriņķī:
61) Aizupes pagasta padomei.
62) Engures pagasta jaunatnes savienī-

bas nodaļai.
63) Mērsraga bibliotēkas biedrībai.
64) Pūres pagasta sadraudzīgai biedrībai.
65) Vānes pagasta kultūras veicināšanas

biedrībai.
66) Valdegales pagasta jaunatnes savie-

nības nodaļai.
Tukuma apriņķī:

67) Ozolnieku pagasta kultūras biedrībai
.Darbs".

68) Remtes pagasta jaunatnes savienības
nodaļai.

69) Sēmes pagasta padomei.
70) Vecauces pagastā Tukuma apriņķa

skolotāju arodu, biedrības Vecauces
nodaļai.

Jelgavas apriņķī:
71) Auru pagasta kultūras veicināšanas

pulciņam .Stars".
72) Emburgas pagasta jaunatnes savie-

nības nodaļai.
73) Lielsesavas pagasta padomei.
74) Lielvircavas Skurstiņu izglītības vei-

cināšanas biedrībai.
75) Penkules pagasta izglītības biedrībai

.Darbs".
Bauskas apriņķi:

76) Bauskas pagasta un apkārtnes lauk-
saimniecības biedrībai.

77) Iecavas pagasta dziedāšanasbiedrībai.

78) Grienvaldespagasta lauksaimniecības
biedrībai.

79) Šenbergas izglītības biedrībai.

Jaunjelgavas apriņķī:
80) Daudzevas pagasta saviesīgai bie-

drībai.
81) Salas pagasta patērētāju biedrībai.
82) Sērenes pagasta lauksaimniecības

biedrībai.
83) Sunākstes pagasta saviesīgai bie-

drībai.
Ilūkstes apriņķī:

84) Kalkūnes pagasta lauksaimniecības
biedrībai.

85) Oknistes pagasta izglītības biedrībai.
86) Gārsenes patērētāju biedrībai.
87) Ventspils zvejnieku biedrībai.

V. Dome nolemj izsniegt sekošus pa-
balstus : _.,

Rbļ.
1) Daugavpils lati/iešu biedrībai 100.000
2) Preiļu muzīkas biedrībai

.Lira" 50 000
3) Bezalkohola biedrībai .Zie-

meļblāzma", Vecmīlgrāvī . 50 000
4) Asares lauks, ražoiāju un pa-

tērētāju biedrībai .... 35.000
5) Sunākstes saviesīgai bie-

drībai . 50.000
6) Ērgļu izglītības biedrībai . 5000Q
7) Jaungulbenes dziedāšanas

biedrībai 25.000
8) Raunas lauksaimniecības

biedrībai 25 000
9) Eķengraves izglītības bie-

drībai ........ 25.000
10) Umurgas dziedāšanas bie-

drībai 25.000
11) Oļu-Apeltienes saviesīgai

biedrībai 25.000
12) A^lavas sadraudzīgai bie-

drībai 25.000
13) Bērzmuižss izglītības bie-

drībai .Zieds" 35.000
14) Jumpravas pagasta labdarī-

bas biedrībai 50 000
15): Mālpils labdarības biedrībai 30.000
16) Profesoram P. Šmitāmtautas

tradīciju vākšanas turpinā-
šanai 3000 rbļ. mēnesī uz
6 mēnešiem, sākot ar 1923.
gada 1. janvāri .... 18.000

17) Stnd. Bucenei aizceļojot uz
Ameriku studiju nolūkā . 40.000

Visus citus lūgumus, kas iesniegti kul-
tūras fondam līdz 1923. g. 1. janvārim
dome nolemj atraidīt.

Kultūras fjnda darbvedis
J.Kauliņš.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1922. g. 29 decembrī.

Atstādinu pagaidām no amata uz likuma par
civildienesta 35. pantu Rēzeknes epriņķa ārsta
vietas izpildītāju Dr. Kārli Zumcntu, skaitot no
1923. g. 1. janvāra, apturot viņam algas izmaksu.

Rēzeknes apriņķa ārsta amata izpildīšanu uzdodu
pagiidām Ludzas apriņķa ārsta vietas izpildītājam
Dr. Paulim Drengeram.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Veselības departamenta direktors

J.Kivitckis.
*

Rezolūcija NM.

Atsvabinu no amata, uz paša lūgumu, pasu no-
daļas I. šķiras darbveža vietas izpildītāju Jānī
Miķelsonu, skaitot no š. g. 1. janvāra

Rīgā, 1923. g. 2. janvārī. J* 18872.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

*
Rezolūcija J* 2.

Ieceļu pasu nodaļas II šķiras darbvedi Krišu
Priedenu par tās pašas nodaļas I. šķiras darb-
veža vietas izpildītāju, skaitot no š. g. 1. janvāra,

Rīgā, 1923. g. 2. janvāri. }& 16040.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
*

"?^"?*"^"^ >

mums mmmi m pfc
Rīkojums Nr. 14

Man ienāk ziņojumi no vietām, ka
daži mežziņi, neskatoties uz dotiem aiz-
rādījumiem, vēl vienmēr pietiekoši neie-
vēro zemkopju, bet jo sevišķi jaunsaim-
niecību pamatotās prasības pie meža
materiālu izsniegšanas: nerēķinās ar ierā-
dāmo ciršanas vietu atstatumu; neievēro
aizrādījumus, ka izsniedzamie koki nemaz
neder tai vajadzībai, kādai tie pieprasīti;
sakarā ar jaunas instrukcijas izsludinā-
šanu par būvkoku izsniegšanu uz 1920.
gada 21. decembra likuma pamata ne-
pieņem pagastu valžu lēmumus par
būvkoku izsniegšanu, kuri taisiti pirms
jaunās instrukcijas spēkā nākšanas, un
tādā kārtā pārkāpj mežu departamenta
šī gada apkārtrakstu JNs 83; būvkoku
izvešanai nosaka atkal pārak īsus ter-
miņus; no jaunsaimniekiem piešķirtās
mežu platības dažreiz tam, kuram mežs
piešķirts, neatstāj no piešķirtā meža pat
to koku normu, kura viņam jāizsniedz
uz 1920. gada 21. decembra" likuma
pamata, spiežot to kokus vest no lielāka
atstatu ma u. t. t.

Šāda paviršība dažu mežziņu darbībā
pierāda, ka tie nepietiekoši neievēro dotos
aizrādījumus, sn tamdēļ vēlreiz atgādinu
tiem sevišķi jaunsaimniecību un karā
cietušo saimniecību ātrākas izbūves lielo
nozīmi un uzdodu stingri raudzities uz
to, ka lai atzīmētās kļūdas vairs neat-
kārtotos. Visos jautājumos, kuri liekas
neskaidri, vai arī kuros vajadzīgs cen
tralo iestāžu lēmums, pēdējajs nekavējoties
jāpieprasa un arvienu jāgādā par iespē-
jami pilnīgāku un ātrāku vietējo iedzīvo-
tāju prasību apmierināšanu. Kurās virs-
mežniecībās vajadzīgi vēl tālāki papildu
spēki priekš ārkārtēju darbu veikšanas,
tur tie nekavējoties jāpieprasa no mežu
departamenta.

Rīgā, 1923. g 8. janvāri.

Zemkopības ministrs A. Kalniņš.

Rīkojums
Pamatojoties uz rūpniecības darba

likuma 324. panta 1922. g. 4. janvāra
red. .Valdības Vēstneša" 12. numurā
darba ministrija nosaka šādus vienkārša
strādnieka vidējo algu apmērus, kā
normu iemaksām slimo kasēs laikā no
1923. g. 1. janvāra līdz 1. jūlijam:

Vīriešiem: Kurzemē 1 .,„ . ,,
Vidzemē J 10° rb*-
Latgale 75 »

Sievietēm: Kurzemē ļ __
Vidzemē J

7U "
Latgalē 60 ,

mazgadīgu un pusaudžu (līdz pilniem
17 gadiem) algas pielīdzināmas sieviešu
algām.

Slimo kasu dalībnieki-ces, kuru dienas
algas kopsuma minētā laikā nesasniedz
aprādītās normas, ir atsvabināti no
iemaksām slimo kasēs un viņu vietā
iemaksas izdara darba devējs no saviem
līdzekļiem.

1923. g. 5. janvāri. J* 15016.

Darba ministrs R. Dukurs.

Departamenta direktors
R. Veidemans.

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

Saņemot ekspedīcijā:
Par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
pie atkalpārdevējiem — , 7 .

Latvijas raidītas jgfe& oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jteJfefa^ft^^ svētdienas unsvētkudienas

Redakcija: jf^%^|g^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī M> 2. Tel.Jfe9-89 ?SflBstfPPP^ Rīgā, pilī .Ne 1. Tel. J&9-57
Runas stundas no 11—12 jpStt^p**^»» Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu jhidinājurni līdz 30 vien-

slejīgarn rindļņam 3 lat. 60 sant
par katru tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — , 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 .



Rezolūcija Nb 3.
Pārcefu dienesta labā līdzšinējo Alūksnes iecirkņa

policijas priekšnieku Ernstu Vungi par Cēsu
apriņķa priekšnieka II. iecirkņa palīgu, skaitot ne
š. g, 16. jsnvaja.

Rīgā, 1923. g. 2. janvārī. Ne 16038.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta direktors J. 1 e va.
*

Rezolūcija Ns 4.
Pārceļu dienesta labā līdzšinējo Cēsu apriņķa

priekšnieka II. iecirkņa palīgu Jeka u Bušu par
Alūksnes iecirkņa policijas priekšnieku, skaitot no
S. g. 16. janvāra.

Rīgā, 1923. g. 2, janvārī. N°. 16039.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

*
Rezolūcija.

1923. g. 5. janvārī.
Papildinot savu 1922. g. 29. decembra rezolūciju,

atsvabinu galīgi no dienetta pienākumu izpildī-
šanas uz likuma par civildienesta 36. pan'u pa-
gaidām no amata atstādināto Rēzeknes apriņķa
ārstu Dr Kārli Zumentu izmaksājot viņam algu
par divi nedēļām uz priekšu, skaitot no š. g.
1. janvāra.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Veselības departamenta direktors
J. Kivitckis.

*
Rezolūcija.

1923. g. 5. janvarļ.

Ieceļu Dr. med. Alfrēdu S ne i deru par Rē-
zeknes apriņķa ārsta vietas izpildītāju saskaņā ar
likuma par civildienesta 4. pantu, skaitot no š. g.
115. janvāra.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Veselības departamenta direktors
J.Ki vi t cķ i s.

Valdības darbība
Pārskats par iekšlietu ministrijas

darbību 1922. g.
I. Administratīvais departaments.

Administratīvā departamenta darbība
sadalīta starp divām nodaļām — iekšējās
apsardzības pārvaldi un pasu nodaļu,
kuru uzdevumi ir sekošie:

A. Iekšējās apsardzības pārvalde pār-
zin un vada valsts iekšējo un robežu
apsardzību, sabiedriska miera un kār-
tības uzturēšanu, nozieguma apkaro-

'šanu. Sakarā ar to ta:
1) rūpējas par vispārējas, kriminālas,

robeža un dzelzsceļu policijas organizē-
šanu un uzturēšanu;

2) pārzin un vada brīvprātīgu aiz-
sargu nodaļu organizēšana noziegumu
apkarošanai uz sevišķu noteikumu
pamata;

3) rūpējas par kārtīgu valsts saus-
zemes un jūras robežu apsardzību un
kontrabandas apkarošanu;

4) kontrolē pievesto iestāžu un amata
personu d.enesta pienākumu kārtīgu
izpildīšanu, dodot aizrādījumus, rīko-
jumus un pavēles šo iestāžu un amata
personu darbības virzīšanai likuma ro-
bežās ;

5) izspriež pārsūdzības par pievesto
amata personu administratīviem lē-
mumiem un uzliktiem sodiem, kā ari
administratīvas sodu lietas, kuras neie-
tilpst vietējo iestāžu un amata personu
kompetencē;

6) pārzin dažādu atļauju, apliecību un
koncesiju izdošanu, kuras piekrīt admi-
nistrācijas izšķiršanai un neietilpst citu
iestāžu, vai resoru kompetencē, kā ari
uzraudzību par pievesto atļauju, apliecību
un koncesiju pareizu izlietošanu;

7) pārzin un kontrolē ieroču, patronu
un citu sprāgstošu un spridzināmu vielu
un materiālu izgatavošanu, ievešanu, iz-
vešanu un izlietošanu.

B. Pasu nodaļai piekrīt:

1) lekšzemju pasu izsniegšanas kon-
trole un visu ar pasu izsniegšanu sai
stīto jautājumu nokārtošana;

2) uzņemšana Latvijas pavalstniecībā;
3) atlaišana no Latvijas pavalst-

niecības;
4) uzvārdu maiņa;
5) atļaujas ārzemniekiem ieceļot

Latvijā;
6) ārzemnieku uzturas atļauju, uzturas

vizu un izbraukšanas vizu izsniegšana;
7) ārzemnieku izraidīšana;

vaisis iiuieiKsin

0) ruuezas pārejas u

izstrādāšana un ar to saistīto jautājumu
nokārtošana;

9) valsts pilsonības optacijas jautā-
jumu izšķiršana saskaņā ar noslēgtiem
līgumiem un konvencijām;

10) krievu pavalstniecības optantu reģi-
strācija ;

11) personības apliecību izsniegšana
nacionālo pasu vietā bijušiem Krievijas
pavalstniekiem;

12) uzraudzība par administratīvu sodu
uzlikšanu kā ārzemniekiem, tā ari Latvi-
jas pilsoņiem par personības dokumentu
nenokārtošanu.

Personālais sastāvs.
Saskaņā ar Satversmes Sapulcē pie-

ņemto un apstiprināto 1922/1923. g.
budžetu administratīvā departamenta
sastāvs ir sekošais:

1) departamenta direktors un vice-
direktors,_ iekšējās apsardzības pārvalde
ar 32 ierēdņiem un pasu nodaļa ar 25
ierēdņiem un

2) vietējās iestādes ar 4503 ierēdņiem
(skat. tabeli).
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Prefektūras.
Rīgas .... 1 30 183 420 241 1 16 74 — — — 1 967
Liepājas ... 1 10 47 123f 54 1 7 12 — 1 — 1 257
Jelgavas ... 1 3 27 50 32 1 5 10 — — — — 129
Daugavpils . . 1 5 32 80 44 1 3 14 — — — — 180

Apriņķn poli-
cijas valdes.,,

Rīgas .... 1 5 69 58 23 — — 7 — 4 — — 173
Cēsu .... 1 3 70 36 22 — — 5 — — — — 137
Valmieras. . . 1 3 59 32 26 — — 5 2 12 24 2 166
Valkas.... 1 4 56 38 30 — — 6 3 14 36 3 191
Daugavpils . . 1 7 27 65 35 — — 7 2 25 53 2 224
Ludzas. ... 1 9 35 88 84 8 7 112 349 7 670
Rēzeknes ... 1 7 31 85 30 — — 7 — — — — 160
Jelgavas ... 1 5 35 14 20 — — 4 2 6,13 2 100
Tukuma ... 1 2 31 17 18 — — 4 1 4 81 87
Talsu .... 1 3 35 24 18 — — 4 — 2 — — 87
Ventspils. . . 1 5 27 40 26 — — 8 — 6 — — 113
Liepājas ... 1 3 24 18 22 - - 4 2 12 23 2 111
Aizputes ... 1 2 28 15 18 — — 4 1 7 12 2 90
Kuldīgas ... 1 2 29 20 20 — — 5 1 5 13 1 97
Bauskas ... 1 2 24 16 21 — — 4 2 9 23 2 104
Jaunjelgavas. .1 2 25 18 22 — — 5 2 9 22 2 108
Ilūkstes. ... 1 2 23 20 21 — — 4 3 21 56 3 154
Dzelzsceļu poli-

cijas __^_^j__2_^_i°ļii8_-H_- ; 3 — , — n. _._ 14 i4 ~ 197
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Iekšējās apsardzības pārvaldes
darbība.

Pēc uzdevumu un darba rakstura par-
valdes darbība sadaļas sekosi:

A. Vispārējas lietas.
1) Izstrādāti un iesniegti ministru ka-

binetam likumu projekti, likumu pārgro-
zījumi un papildinājumi 5 gadījumos:
noteikumi par robežsargu reorganizāciju,
noteikumi par valsts karoga lietošanu,
pārgrozījumi par medību apliecību no-
dokļiem, noteikumi par pagastu aizsargu
nodaļām, par dažu 'muitas likuma pantu
pārgrozījumiem ;

2) izdoti dažādi obligatoriski notei-
kumi un rīkojumi 11 gadījumos, no ku-
riem kā svarīgākus varētu minēt: aizlie-
gums izdarīt archeoloģiskus izrakumus
bez izglītības ministrijas atļaujas, rīko-
jums saukt pie atbildības aģitatorus un
musinātājus par izbraukšanu uz Brazīliju
un rīkojumi Saeimas vēlēšanu lietas;

3) izdoti dažādi rīkojumi un cirkulāri
attiecībā uz policijas darbvedības paseizu
nostādīšanu, policijas pienācīgu iekārtu,
paskaidrojumi un aizrādījumi par līkumu
un rīkojumu pareizu izpildīšanu un izve-
šanu dzīvē 141 gadījumā;

4) izdotas dažādas apliecības — at-
ļaujas atvērt kantorus, birojus, uzņēmu-
mus — 253 gadījumos;

5) visu ienākušo rakstu kopskaits —
33 044, izgājušo — 37.970, «Valdības
Vēstnesī" iespiesti saraksti par 3860 per-
sonu meklēšanu un 1028 personu meklē-
šanas izbeigšanu;

6) pār&kata laikā izdarītas 36 poli-
cijas iestāžu revizijaš. To darbvedība
un iekārta atrasta, ar dažiem izņēmu-
miem, par apmierinošu;

7) par dažādiern dienesta pārkāpu-
miem pārskatā laikā:

a) atlaisti no dienesta uz civildienesta
likuma 36. p. pamata 67 zemākie
policijas ierēdņi,

b) atstādināti no dienesta un saukti
pie atbildības 2 augstāki un 93
zemāki policijas ierēdņi.

c) izmeklēšanā atrodas sūdzības par
7 augstākiem un 59 zemākiem

policijas ierēdņiem. Pavisam saukti
pie atbildības 228 ierēdņi (pag
gadu 268). — Dienesta pā^
kāpumi starp ierēdņiem tekoši
gadi, neskatoties uz to, ka adruj.
aistrativā departamenta štati caur
robežapsardzības pievienošanu jj
palielinājušies par apm. 1000.ciiv.
ir stipri gājuši mazumā.

Pjezīme. Pārskata laikā no proku.
raturas un tiesas noziegumu pģ.
zīmju un pierādījumu trakuma dēļ
izbeigtas lietas par 7 augstākiem u_
28 zemākiem _ policijas ierēdņiem,
sodīti 4 augstāki (no tiem 3 ar cie'
iuraa sodu) un 8 zemāki policijas
ierēdņi (no tiem 6 ar cietuma sodu),

9. Par dažādu obligatorisku notei- '
kurnu un rīkojumu pārkāpšanu a) no
iekšlietu ministrijas tieši taisīts 501
lēmums (no tiem par kandžas izgata-
vešanu 274 lēmumi) par 648 personu
sodīšanu administratīva kārta ar 75591
latu naudas vai attiecīgiem aresta

__
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un apriņķu priekšniekiem taisīti lēmumj
par 21314 personu sodīšana admi-
nistrativā kārtā (no tām 1888 perso-
nas par kandžas izgatavošanu) par swn_
669289 latiem vai attiecīgiem aresta vai
cietuma sodiem. Pavisam uzlikti admi-
nistrativā kārtā sodi 21962 personām par
744 880 latiem; c) pārsūdzības' kārtībā
no ministrijas caurskatīti 1981 prefektu
un apriņķu priekšnieku lēmums, notiem
apstiprināti 1356, grozīti — 388, atcelti
237 lēmumi; d) uz izņēmuma stāvokļa
pamata par kaitīgu darbību slēgti 26 lo-
kāli, kā tējnīcas, ēdienu veikali, klabi
u. t. t.; e) kā ari par valstij kaitīga dar-
bību aizliegts uzturēties noteiktos apvidos
83 personām; f) ministrijas lēmumi pār-
sūdzēti senātā 137 lietās, no tām 60 lie-
tās sūdzības atstātas bez ievērības, 5
lietās ministrijas lēmumi atceltļ an 72
lietas atrodas senāta caurlūkošana.

10. Policijas darbība noziegumu at-
klāšanas lietās par laiku no 1922. gada
1. janvāra līdz 1922. gada 1. decembrim
ir sekoša (par decembra mēnesi stati-
stiskas ziņas nav sakopotas):

Slepkavības Laupīšasas Zādzības

Policijas iestādes
^ ^

tiesnešiem rn.ertesnes.em

nosaukums .. *, ."«. ? » , S .« ?"?<? *•? • 4 s- .« s-
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Prefektūras.
Rīgas 14 28*100 47 53* 100 469 333 71 1605 913 568
Liepājas 4 2 5J 12 8 66 6 32 23 71,8 359 24o 66,8
Daugavpils .... 2 2 100 7 7 100 60 2541,6 384! 233 60,6
Jelgavas ..... — — — — — — 30 32100 371 223 60,1

Apriņķi.
Rīgas 2 3* 100 14 9 64,2 54 39 72,2 346ļ 264 76,3
Cēsu ......11 9 818 13 4 30,7 47 3165,9 380ļ 273 71,8
Valmieras 3 2 66 6 5 — — 49 29 59,1 408 25161,5
Valkas 7 5 71,4 5 4 80 36 22 61,1 321 246 76,6
Daugavpils .... 27 25 92,6 20 15 75 60 36 60 332 244 73,4
Rēzeknes 19 16 84,2 10 6 60 48 23 47,9 275 2>2 77
Ludzas 35 28 80 22 14 63,6 120 75 62,5 233 167 72,1
Ilūkstes 2 1 50 4 4 100 19 13 68,4 70 53 70,5
Jaunjelgavas. ... 1 — — 9 3 33,3 30 20666 142 9063,3
Bauskas 4 4 100 1 1 100 18 12 66,6 206 130 63,1
Jelgavas 8 4 50 23 3 13 35 18 51,4 200 133 66,5
Tukuma 2 1 50 2 1 50 15 8 53 3 199 9145,7
Talsu 6 9* 100 6 7*100 22 8 33.3 70 34 48,5
Ventspils 2 2 100 4 1 25 20 9 45 186 104 55,9
K«ldigas ...... 5 6* 100 — — — 8 6 75 86 60 69,7
Aizputes 1 1 ! 100 6 — — 23 4 17,3 94| 46 48,8
Liepājas 5 1 20 7 4 57,1 14 13 92,81 68 58 85,2
Dzelzsceļu policija . 1 — — 2 2 100 44 27 61,3 669 3j>0_5jMļ

Kopā ... 161 149 92,5219 146 ļ66,6ļl253ļ 806 65.57004442563,1

*) Atklātas no agrāka laika.

Sakopojot tabelē pievestās ziņas, re-
dzams, ka policija atklājusi no 16Ulep-
kavības 149, vai 92,5%; no 219 laupī-
šanām 146 vai 66,6°/o, 1253 lielākām zā-
dzībām — 806 vai" 65,5°/o un no 7004
mazākam zādzībām 4425 vai 63,1%.
Noziegumu apkarošanas lietās policija
pēc atklāto noziegumu procentu skaita
ir darbojusies apmierinoši.

Apdraudēts no laupīšanām ir Jelgavas
apriņķis, kuru novēršanai ir sperti
ārkārtēji soļi.

Pie dienesta pienākumu izpildīšanas
pārskata laika nonāvēts viens policijas
kārtībnieks un divi aizsargu nodaļu
dalībnieki, ievainoti 4 policijas darbinieki
un 12 aizsarga nodaļu dalībnieki, no

kupem 2 no dabūtiem ievainoj-fflte?
miruši. Pie tara pie noziedznieku 8;
sttšanas ir bijusi apšaudīšanās 14 gam' "
jumos, kuros policijas darbinieki n&v
cietuši.

B. Saimnieciskie apstākļi.
Administratīvā departamenta 1922/1923-

gada budžets, klasificējot izdevumu»,
sadalās sekosi: personāla atalgošao»
209.475.890 rbļ. un pārējiem sai*
nieciskiem izdevumiem centrālo un v*
tējo iestāžu uzturēšanai 34 337.040 rDji
kopa 243812.930 rbļ. Piegriesta Jvišķa vērība atvēlēto samu Iūci0.^-ļizlietošanai nepieciešamākām vajadzība»
Policijas iestādes vēl ir trūcīgi aPS s



dātas ar nepieciešamo inventāru, kurš
galvenā kārtā sastāv no okupācijas laikos
pārņemtām vecām mēbelēm. Inventāra
atjaunošanai izsniegti nelieli krediti. Iegā-
dātas arī vairākas jaunas rakstāmas mašinas
priekš apriņķu priekšniekiem un pre-
fektiem un izsniegti Krediti veco re-
montam. Apriņķu priekšnieku palīgiem
rakstāmas mašinas nevarēja iegādāt kre
dita trūkuma dēļ. Liela daļa policijas
ierēdņu, sevišķi uz laukiem, vēl apbru-
ņoti sr šautenēm, jo nav bijis iespējams
visiem nopirkt revolverus. Kredīts priekš
tiem paredzēts katru gadu, bet atvēlēts
mazos apmēros. Tekoša budžeta gadā
bija nopirkti tikai 380 revolveri, ar
-kuriem apbruņoti galvenā kārtā prefek-
tūru un dzelzsceļu policijas darbinieki.
Trūkst revolveru no valsts lsdzekļiem
vēl priekš 2150 policijas ierēdņiem, ne
ieskaitot robežsargus.

Apriņķu policijas darbinieku apgādā-
šana ar valsts zirgiem ir nepietiekoša.
Tāpat nav pietiekoši ratu un aizjūgu,
bet sedlu ļoti maz. Krediti to iegādā-
šanai nav atvēlēti. Valsts zirgu va-
jadzīgs 703 policijas ierēdņiem, bet viņu
ir tikai 122 un tie paši pa lielākai daļai
vai _u pārņemti no dažādiem kara-
spēkiem vai arī atzīti par valsts īpašumu
kā nelikumīgi kara laikā iegūti no
iedzīvotājiem. Šie zirgi ir veci, nespē-
cīgi nn policijas diesestara maz node-
rīgi. Nevarēdami iztikt bez zirgiem,
;pagastu vecākie policijas kārtībnieki un
kriminālpolicijas uzraugi bija spiesti pēc
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līdzekļiem vai nu tos nopērkot, vai arī
aizņemot lietošanā no savu radinieku
saimniecībām. Šādu zirgu ir 281 un
kopā ar valsts zirgiem 403, tā tad
policijas ierēdņiem iztrūkst 300 zirgu,
neieskaitot .robežsargus. Uzturas nauda
priekš valsts un personīgiem zirgiem
tiek dota pietiekošā daudzumā no valsts
līdzekļiem, bet tā ka personīga policijas
zirgu skaits pastāvīgi pavairojas, budžetā
paredzētais uzturas kredits aprobežots
un lūgums dēļ kredīta atvēlēšanas no
?maija mēneša nav vēl galīgi izšķirts,
tad departaments bija spiests dot rīko-
jumu apturēt jautsu zirgu iegādāšanu
no personīgiem līdzekļiem līdz jaunam
budžeta gadam. Policijas ierēdņiem,
kuriem nav zirgu, tiek izmaksāta brauk-
šanas nauda priekš skūts zirgu noņem-
šanas, bet šās sumas ir nepietiekošas
(no 800 līdz _ 1200 rbļ.) mēnesī un
šķūtnieku dabūšana ļoti apgrūtināta.

Formas apģērbs policijas ierēdņiem ir
jāiegādā no personīgiem līdzekļiem, bet
tā ka algas ir ļoti mazas, tad viņiem
kārtīgi apģērbties ir ļoti grūti. Lai
vismaz galvas pilsētā policija būtu pie
sācīgi apģērbta, tad šogad no valsts
līdzekļiem ir iegādāti apģērbi priekš
Rīgas policijas kārtībniekiem un nodaļu
uzraugiem.

Ievērojot valsts kases grūto stāvokli,
dfiži policijas darbinieki Rīgā un dažos
apriņķos ir organizējuši izrīkojumus,
kuru atlikumus izlieto iztrūkstošo re-
volveru, siltu apavu un citu piederumu
iegādāšanai, kurš tiek ieskaitīts valsts
inventārā. Nākoša gada budžetā pare-
dzētas sumas priekš visu zemāko ārējas
policijas ierēdņu apģērbiem.

C, R o b e ž p o 1 i c i j a.

_ Ministru kabinets ar p. g. 2. februāra
lēmumu nolēma izformēt robežsargu
divīziju, nododot robežu apsardzību iekš-
lietu ministrijai. Sakarā ar minētolēmumu
administratīvais departaments nekavējoties
stājās pie robežapsardzības iekārtas
organizācijas, piemērojoties civilai robež-
apsardzībai. 8. februārī tiek sasaukta
pierobežas joslas apriņķu priekšnieku
apspriede dēļ dažādu robežapsardzības
jautājumu iztirzāšanas, budžetu un štatu
apspriešanas ii. t. t. — Vērā ņemot ap-
spriedē izsacītos vēlējumus, tiek izstrā
dati štati, budžets, noseikumi par robež
sargu reorgaaizaciju, robežas pārņemšanas
kārtība, papildināts apsar dzības mi-
nistrijas izstrādātais robežsargu reglaments
un nokārtoti citi ar robežapsardzību saistīti
jautājumi. Mēneša laikā organizā-
cijas darbi bija paveikti tik tāļu, ka
marta mēnesī varēja stāties pie robežas
pārņemšanas. Jūras robeža tika pārņemta
6. martā, Lietavas un Polijas robežas
8. martā, Krievijas robeža laikā no 9.
lidz 21. martam un Igaunijas robeža no
16. līdz 20. martam. Kopā ar robežas
pārņemšanu tika arī pārņemti no robež-
sargu divizijas robežpolicijai vajadzīgie
ieroči un daļa no zirgiem, sedliem, tele-
fona līnijas un cita manta. — Pie robež-
policijas organizācijas paredzētais zirgu
skaits no robežsargu divīzijas netika
saņemts pilnos apmēros. No robežsargu
divīzijas pārņemtie 245 zirgi pa daļai
bija veci, slimi un robežapsardzības die-
nestam nederīg-. Iztrūkst 61 zirgs.
Iesniegtie lūgumi dē} kredītiem jauna
zirgu iegādāšaaai norādīti. Caur nepil-
nīgo zirgu skaitu cieš robežapsardzība. —
No robežsargu dvizijas pārņemtais tele-
fonu tikls tiek pakāpeniski paplašināts.

Tā ka robežsargi visu dienesta laiku
pavada zem klajas debess, un aukstam
laikam tuvojoties lielāka daļa no viņiem
nav spējīga iegādāties siitus apģērbus un
apavus, tad no inventāra kredīta atliku-
miem priekš robežsargu posteņiem ir
iegādāti 98 kažoki un 100 pāru ftlces
zābaku. Tāpat ari projektēts uzstādīt,
ja tiks atvēlēti krediti, 60 posteņu būdas
un 4 kordoau ēkas tanīs apvidos, kur
dzīvojamo ēku robežas tuvumā nav.

Kontrabandas apkarošanas lietās robež-
sargu darbība ir sekoša.

Aiztu.ēts personu ai kon-

Policijas iestādes no- Sastādīts -«bandu un par nelegālu Aizturēts kon-
robežas pāriešanu. trabandas

saukums. protokolu. . , ,-. .,
i Btviia* - Latvijas rubļos.

pavaSki. A"emnieki-

Prefektūras.
^^Rīgas . . .... ......... 45 21 32 20.640.—

Liepājas 9 6 31 45.587.—

.Apriņķa policijas

valdes.
i\l'^3
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Tukuma ........ 74 49 37 56.301 —
Taisa — — — —
'Ventspils — — — —
Liepājas 129 184 43 322 065.—
.Aizputes ! 27 27 15 26.562.—
'Kuldigas . \ 43 29 24 187 250.—
Jelgavas 109 86 38 332.665 —
Basskas . . 46 21 24 147.267.—
Jaunjelgavas. 112 62 95 160 617.—
iilukstes 147 62 117 439645 —
Daugavpils .......... 83 94 48 61.234.—
Ludzas . 635 621 289 275 602 —
Valkas 178 90 70 97 515.—
Valmieras . 50 53 13 81726.—
.Dzelzsceļu policijas . . . ? 486 196 301 390 801.—

2173 1601 1203 2.645.477.—

Piezīme. Šinī tabelē ievietotas ziņas par laiku no robežapsardzības pār-
ņemšanas iekšlietu ministrijas rīcībā, t. i. no 1922. g. 6. marta līdz
1922, g. 1. decembrim.

Ci'nrpHiiī* vēl.)

Jaunas valstis.
Somija.

Ražīga saimniekošana.
Heiziņforsā, 6. janvārī. Somijas

dzelzsceļi 1922. gadā devuši 128 mil-
jonus marku tīra atlikuma. Muitas
ienākumi sasniedza 950 miljonus.

LTA.
Polija.

Attiecības ar Krieviju.

Varšavā, 7. janvārī. Polij;s
republikas prezidents pieņēmis pa-
domju Krievijas diplomātisko priekš-
stāvi Leonidu Oboļenski, kurš iesniedza
savus pilnvaru dokumentus. Ar to ga
līgi izbeigts poļu un krievu diplomātiskais
konflikts diplomātisko priekšstāvju akre-
ditēšanas lietā. LTA.

Ārzemes.
Reparacijas lietā.

Londona, 7. janvārī (Reiters). Pa-
zīstamais strādnieku partijas liders Ram-
sejs Makdonalds PortTalbotā turē-
jis plašu runu par reparacijas jautājumu.
Viņš izteicās, ka esot beidzamais laiks
atrast jaunus ceļus šī problēma izšķirša-
nai, bet vienmēr vēl neesot skaidrs, kā
nostāties uz pareizā ceļa kopā ar Fran-
ciju. Pēdējā vienmēr vēl apkarojot tos
ieskatus, kurus angļu strādnieku partija
deklarējusi jau 3 gadus atpakaļ. Partija
jau toreiz esot atzinuse ka 1) reparaciju
kopsuma jānoteic galīgi, 2) ta nedrīkst
pārsniegt Vācijas maksātspēju robežas
un sabiedroto patiesās vajadzības, 3) mak-
sāšanas noteikumi nokārtojami tādā
veidā, lai tie nepadarītu neiespējamu
Vācijas saimniecisko atzelšanu, — t. i.
patreizējos apstākļos Vācijai ir nepiecie-
šams moratorijs. Runas beigās Makdo-
nalds uzsvēra, ka valdībai atklāti jāpa-
ziņojot, ka ta apņēmusēs aizstāvēt Angli-
jas nacionālās intereses; šīs intereses
nedrīkst upurēt arī tad, ja upuri prasītu
politiskās antantes uzturēšanu ar Fran-
ciju, vai kādu citu valsti.

Vašingtona, 6. janvāri (Reuters).
Baltais nams publicē paskaidrojamu, ka
amerikāņa valdībai pašlaik nav nodoma
sasaukt starptautisku saimniecības kon-
ferenci Vašingtonā, kas apskatītu repa-
racijas jautājumu. Jusa ierosinājums,
iecelt lietpratēju komisiju, celts priekšā
franču valdībai. Tālākie soļi šinī lietā,
pēc amerikāņu ieskata, tagad būtu jā-
sper Francijai.

Lifilda, 7. janvārī. (Radio.) Ame-
rikāņu prese plaši pārrunā Parizes kon-
ferences neveiksmi. „Newyork Herald"
raksta, ka neveiksmes galvenais cēlonis
esot bijis jautājums, vai Vācijas rūpnie-
cību iznīcināt reparacijas vārdā, vai
to atjaunot Eiropas tirdzniecības in-
teresēs. «Angļi aizgājuši no konferences,
atstādami Francijai brīvas rokas ievest
dzīvē viņas patstāvīgo politiku. Vissma-
gākā atbildība tagad gulstas uz franču
valdības pleciem, kura nostājusies tādu
soļu priekšā, ko gandrīz visa neitrālā
pasaule atzīst par bīstamiem, provocējo-
šiem un pašai Francijai kaitīgiem". Laik-
raksts aizstāv uzskatu, ka izeja no Eiro-
pas krizes būtu atrodama šķīrējtiesas
rplā I.TA.

Nolikumi Vācijā.
Berlicē, 7. janvārī. (Volfs) Ap-

mēram 1000 streikojošo Berlīnes tirdzi-
nieku mēģināja izlaupīt dažas pārdotavas,
kuras vēl bija atvērtas. Streikotāji sarī-
kojuši arī demonstrāciju.

Berlines īrnieki noturējuši 80 vietās
protesta sapulces pret maģistrāta rīcību.

LTA.
Mēris Krievijā.

Maskavā, 7. janvārī. Uralu gu-
berņa izsludināta par mēra apdraudētu.

LTA.

Rīga.
Saeimas kopsēžu

dienās ieejas kartes uz sēdi dabūjamas
Saeimas namā līdzšinējā kārtībā:

no pulksten 12 līdz 1 — Saeimas lo-
cekļiem an no pulksten 1 līdz 2 —
?ubIikai - A. Bauce,

Saeimas nama komandants.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem

ar lipīgām slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1923. g. 1. līdz
7. janvārim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojamiem:

it!
Slimības nosankanis » 5ig

™ S

Typh«s abdoss. .... Vēders rifs . . . 2
Typhue <sxant!a ... Izsituma tīt* . . —
Feferis recarrjcnt , . . Atgulās drudzis . —
Febris interni. , . , . Purva drudzis.. . —
Variola ct variotoss . . Bakas ..... —
MorbilH . . .... Masalas .... 1
Scariatina ...... Šarlaks 8
Tušai s convalsiva . . Garais klepus . , —
Diphttieritis . ... Difterīia .... 1
lnik<enzacmPK8!KSOffiiahilhieijr.a . , —
Cholera asiatka . . Āzijas koliem .*. —
Bvsentcria Asins sērga . .. —
Parotitis epidemfea . . Ģīmja sstūkoiss

(Mums) ... —
Vulvo-Vaginlti* gesiorrhoica , , . . . , —
Ervsipelas . . . Roze .... —
Meningitis cerebrospinalis epideraiea . . —
Lepra —

Māksla
Nacionālā teātra aktieru izrādes

CēsSs un Valmierā. Nacionāla teātra
aktieri viesojas Cēsīs 12. janvārī un
Valmierā 13. janvāri ar Andreja Upīša
komēdiju «Peldētāja Suzanna",
kura Rīgā ieguvusi lielu piekrišanu (pa-
stāvīgi jzpārcšoii nami). Asprātīgā satira,
aktieru dzīvā spēle uztur nemitīgu jau-
trību publikā. Bijetes iepriekš dabū-
jamas Cēsīs un Valmierā Dūņa grāmata
tirgotavā.

Nacionālais teatrs. Otrdien, 9. janv.,
pulksten 7 vakara tautas izrādē Zeltmata
dramatizētie .Mērnieka laiki Sla-
ta va". Trešdien, 10. janvārī Andreja
Upiša komēdija .Peldētāja S u -
sanna", kura jau ieguvusi lielu popu-
laritāti (3 izpārdoti nami). Ceturtdien,
11. janvārī, ierēdņiem par lētām
cenām Aspazijas «Vaidelote" jau-
najā inscenējumā ar prof. J. Vītola
muziķu. Biļetes dabūjamas teātra kasē.
Piektdien, 12. janvārī Anni Simson
pirmā uzstāšanās Gerharda Hauptmaņa
drāmā .Roze Bernd". Sestdien
lugu atkārtos. _ Biļetes siz izsludinātām
izrādēm iegādājamas jau laikus.

llfteiili ii tigfaOKL
K trf ig i "

Rīgas birža, 1923. gada 9- janvāri.

100 Latvijas rbļ 2,-
Amerikas dolats .....5.08 — a,!3
Angļu mārciņa 23.59 23,83
100 Francijas franki .... 34,62--34.97
100 Beļģijas franki .... 31,87 — 32,19
100 Šveices franki. .... 95.98 — 96,95
100 Zviedrijas kronas . . . J36.41 — 137,79
100 Norvēģijas kronas . . . 95,13-96,10
100 Dānijas kronas 103, 13— 104,17
100 Holandes guldeņi . . . 201,55 — 203,59
10000 Vācijas markas . . . 531—5,36
100 Somijas markas . . . . 12,45 — 12,71
100 Igaunijas markas . . . 1,46 — 1,50
100 Liti 50,27 - 51,30
10000 Polijas markas ... 3.25
100 Čechoslovaku kronas . . 13,99—14 27
100 Itālijas liras 24,99- 25 49
Padomes rbļ —
10 krievu zelta rbļ 25,50
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta

Krievijas sudraba|
^

jj ; \ ftļļ ļ
par 1rbi.

5°o neatkar, aizņem 2, 2,10
20 zelta ir. 6°/o Rīg. hip. biedr.

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 Rotācijas komisijas

priekšsēdētājs J. S k u j e vi c s.
Zvēr. biržas mākleris P. Rupnets.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegraraas).

Heiziņforsā, 8. janvārī. Somijas
ārlieta ministrija pašlaik izstrādā pro-
grama Baltijas valsta saimnie-
cības konferencei, kara notiks
Heiziņforsā janvāra beigās.

P a r i z ē, 8. janvāri. (Reiters.) Ja
reparacija komisija oficiāli konstatēs, ka
Vācija ļaunprātīgi izvairījusies no akmeņ-
ogļu devumiem, paslidz droši paredzams,
ka Francija negaidīs līdz 15. janvāra
termiņam, bet aktivi uzstāsies tūliņ.
Foša rīcībā acumirklī atrodas jau 300.000
vīrujiels karaspēks. Beļģiešu armija
uzstāsies saskaņā ar frančiem.

Redaktors: M. Arons.



Paziņojums.
1922.g. 20. decembrī finansu ministra

vietas izpildītājs apstiprināja „Latvllas
būvju akc sav. MdOve" , 1922. gadā
12. decembrī, vispārējā sapulce pieņemto
statūtu grozījumu par sabiedr. nosaukuma
saīsināšanu, lietojot nosaukumu:

Utij! *_ia JtC
un balsstiesības iegūšanas kartību, sa-
skaņā ar ko katras četras akcijas dod
īlenu balsi, pirmās desmit akcijas —
divas balsis un turpmākās katras desmit
akcijas pa vienai balsij, pie kam vienam
akcionāram pēc viņa paša akcijām un
«z pilnvaru pamata kopā nevar but vai-
sāk balsis, ka tikdaudz, cik piešķir >/10

no visa pamatkapitāla.
Tfrdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.

Revidents A. Zalpēters.

Pēc Latgales apgabaltiesas
kopsapulces lēmuma

16. septembrī 1922. g., uz tiesu iek. lik.
406»p. pamata Mildai Pētera m. Zuparu
piešķirtas privatadvokata tiesibas lietu
vešanai Latgales apgabaltiesas mierties-
nešu iestādēs.

Priekšsēdētājs Fr.Zilbers.
Sekretārs Vidējais

Paziņojums.
1922. g. 29. decembri f nansu ministra

v.i. apstiprināja statūtus Latvijas akc.sab.

Mmtransporta sabiedrība",
kuras mērķis ir: a) transportēt preces
pa ūdens un zemes ceļiem, b) ierīkot
soli «tavas preču uzglabāšanai, c) izpildīt
dažādus komisijas uzdevumus, preču ie-
pirkšanu un pārdošanu, muitas nodevu
nokārtošanu un spediciju, un d) noslēgt
apdrošināšanas darījumus uz pastāvošo
Latvijas apdrošināšanas biedrību rēķina.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pa-
valstnieki: 1) Kurts Hagens, dzīv. Rīgā,
Noliktavas ielā Jfe 5; 2) Edvins Magnuss,
dzīv. Rīgā, Nikolaja ielā_ Ns 5; 3) Persis
Cimmermans, dzīv. Rīga, 1. Pilsielā 21;
4) Teodors Dumpis, dzīv. Rīgā, Eliza-
betes ielā J£ 103. '

Sabiedrības pamatkapitāls ir 60,000
zelta latu liels un sadalās 600 akcijās,
par tOO zelta latiem katra.

Valde atrodas — Rīgā.
Tirdzn. un b. nod. pr. pal. V. Ga i 1i t s.

Revidents A. Zalpēters.

Tiesu steps»!.
Iespieduma Kļūda.

Rīgas apgabaltiesas I. clvllnodaļas
sludinājuma pag. gaoa .Valdības Vēst-
neša* 293. numurā, par Elzas Jurisson
laulības šķiršanu ieviesusies kļūda: uz-
vārds iespiests: ,3iinnison*, kas ne-
pareizi — jāstāv un jālasa .Jurisson*.

Rīg. apgabali 1. iec. tiea. prist.
paziņo, ka 22. Janvāri 1923. g., pīkst.
10 rītā, Rīgā, Tērbatas ielā M> 41/43,
dz. 8, pārdos F. Treillbam kustamo
mantu, sastāvošu no harrnonijuma un
dzīvokļa iekārtas, un novērtētu par
30.000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 3. janvāri 1923. g.
Tiesu pristavs Vi 1d a us.

Sīgas apgabaltiesa. 1.1«. to prlstan
paziņo, ka 19. Janvāri 1923. g., pulk-
sten lOritāo Rīga, Kurlgu ielā Ns 28,
dz. 7, pārdos 3Sņa Liepiņa kustamo
mantu, sastāvošu no is.abas iekārtas, un
novērtētu par 3,100 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
lanss dienā uz vietas.

Rīgā, 3. janvārī 1923. g.
Tiesu pristavs Vildaus.

Bebrenes virsmežniecība
pārdos sacensība

30. Janvāri 1923. g., pulksten 12 dienā.
Stelles pagasta valdē sekošus sekvestrē-
tus materiālus:

I. vienība
Raudes novadā mežsarga Kalnaraupa
apgaitā 103 ozola lietkoku klučus, kop-
tilpumā 513 kb. pēd. vērtībā 308 lati un
1218/34 kb. asis ozola 1 aršina garas
dedzināmās malkas, vērtība 226 lati, kopā

534 lati.

II. vieniba
Stelles novads mežsarga Geidana ap-
gaitā, 829,9 kb. pēd. apses lietkoku
kluču, vērtībā 170 latu, 14,7 kb. asis
apses dedzināmās malkas, vērtībā
107 lati un pie Eglaines stacijas 203,5kb. p.
apses lietkoku kluču vērtībā 42 lati,

kopā 319 latu.

III. vienība
Steles novada mežsarga Geidana ap-
gaitā 714,2 kb. p. apses lietkoku kluču,
vērtībā 146 lati un 66 kb. asis apses
dedzināmās malkas vērtībā 475 iati,

kopā 621 lats.
Solīšana notiks mutiski un slēgtās

aploksnēs. Drošības nauda I0/o no pirk-
šanas sumas. Izsolītās vienības virs-
mežniecība pēc saviem ieskatiem var no
sacensības noņemt.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kandejā
Olksnas meži muižā caur Rubeņiem.

Bebrenes <irsmežniecī6a.

____

u..u$._.altlti_s M_t. tiem mm
Kārlis Krebs paziņo, ka 13. Jan-
vāri _. g„ pulksten 10 diena, Rīgā,
Vidus ielā J* 4, dz. 19, pārdos prom-
būtne esoša Andreja VInogradova
kustamo uiantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par 12,080 rbj.

Izzināt sarakttu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rigā, 8. janvārī 1923. g.
Tiesu pristavs Krebs.

līp umMm l lir, tinu mtm
Kārlis Krebs paziņo, ka 15 Janv.
1923 8-. pulksten 10 rītā, Rīgā, I, Ņevas
iela J* 7, veikala, p ā r d o s Augusta
Rozes kustamo mantu, sastāvošu no
v.-ikala iekārtas, vīriešu un sieviešu
zābakiem un citiem kurpnieka piederu-
miem, novērtētu pat 15,900 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas

Rīgā, 8. janvāri 1923. g.
Tiesu pristavs Krebs.

Ilgas miM\m Iii. līt. tiesas pristavs
S. Terpilovskis paziņo, ka š. g.
15. Janvāri, pulksten 10 rītā, Rīgā,
1. Kalnu ielā J* 23, fabrikā, pārdos
Ruvina M u s s e ļ a un Izraēla R a šk e s
kustamu mantu, sastāvošu no elektro
motora, lokomobiles un diviem dzelzs
katliem, novērtētu par 30,000 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Otra ūtrupe nolikta uz 22. Janvāri
1923. g., pulksten 10 rītā, turpat.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.
Ārlietu ministrija ar šo izsludina par

nederīgu 1922. g. 6. martā pilsoņiem
M. nn N. Cielen izdoto pasi zem
*81.

Administrativi-jurid. departamenta
direktors R. L i e p i ņ š

Bauskas apriņķa valsts zemju
inspekcija

dara vispārībai zināmu, kā 13. Janvārī
1923. g„ inspekcijas kanclejas telpās,
Bauska, Kalna ielā Mš 7, tiks

Izdotas vairāksolīšanā
zuelas tiesības

Bauskas apriņķī atrodošos valsts Odeņos:
Stanķa ezerā, Vecmuižas pagastā, apm.

60 pūtv. liels
Kaušu, Zāļu, Pakulu un Līņu ezeros,

Baldones pagastā, kopplatībā apm.
3 ha.

Ceplišu ezerā, Baldones pagastā, apm.
15 ha platībā.

Iecavas upē, Iecavas pagasta robežās,
apm. 3 verstu gājuma.

Daugavas krasta zveja, Tomes pagastā,
250 asu garuma.

Līc upē, Tomes pagastā, apm. 1 versti
gaņimā.

Lielupē, Codes, Bornsmindes un Mežot-
nes pagasta robežas, apm. 15 verstu
garumā.

Mēmeles upē. Bauskas, Vecsaules, Jaun-
saules un Senbergss pagastu robežās,
apm. 27 verstu garumā. (Iznomāšanai
jiks iedalīta vairākos rajonos.)

Muses upē, Bau,kas, Ceraukstes un Bud-
bergas_ pagastu robežās apm. 12 verstu
garuma. (Iznomāšanai tiks iedalita
vairākos rajonos.)
Zvejas nomas pieprasījumi iesniedzami

līdz minētai d ēnai valsts zemju inspek-
cijā, zemkopības ministrijas 6. decembra
1922. g., ]_ 28571, rīkojuma kāriibā.
(Sk. .Vaid. Vēstn.* M> 277/22. g.)

Tuvākas ziņas par iznomājamiem ūde-
ņiem sniedz valsts zemju inspekcijā un
zemju departamenta zvejniecības nn ziv-
kopības nodaļa. g

Bauskā, 4. janvārī 1923. g. jvfe 95
Inspektors G. B r i v i ņ.

Darbvedis (paraksts).

Otu iestāja slu.inaj.
Um api. valsts z-mji iaspilm
paziņo, ka 19. Janvārī š. g., pulksten
10 no rīta, Rēzeknē, Augšpils ielā >B 15,

iznomās
RēzekDss aiif. valsts zveļas Bdegus
(no 1 līdz 3 gadiem).

Pieprasījumi iesniedzami inspekcijā
slēgtās aploksnēs līdz 19. janvārim š.g.
un apliekami ar 80 sant. zīmognodokli.
Zvejas nomas pieprasījumam pievieno-
jami attiecīgi pierādījumi par _ iespēju
nodrošināt pieprasīto ūdeņu kartīguiz-
mantošanu, norādot pieprasījuma, kādu
gada renti .latos" pieprasītājs vēlas
maksāt. Iesniedzot pieprasījumu jāie-
maksā valsts zemju inspekcijā ne —
vēlāk, kā līdz 19. janvārim š. g.,
25°/o drošības naudas no piesolītās no-
mas maksas, bet otri 25°/o jānomaksā,
kad iznomājamais objekts tilts piešķirts.
Iznomājamo ūdeou saraksti ieskatāmi
apriņķa inspekcijā, pie rajonu valsts
zemju pārziņiem un Rēzeknes apriņķa
pagastu un m sēstu valdēs

Rēzeknes apr. valsts zemju inspektors
2 M. Bērziņš\_

__--__________-_-l----9-----BI

BrlcHnājaims,
Saviem god. klientiem un. tird>ni

veikaluiever, paziņo, ka manā ve kala
darbinātais kalpotājs-līdzstrādnieks $)

lēni Buiia _. iitaķ
ar 5. janvāri š. g., no mana veikli

atstādināts
nn nestāv ar to nekādos sakaros

Visas operācijas un maksājumi u
būtu izvesti priekš srana veikala ar w
minēto kungu pēc 5. janvāra š » n!
taps no manis aiziti. s* "*

Augstcienībā
J. Svahlnsklts.

Aģentūras un tornis namiBasteja b 'Ivarā 8, ina^i.t:

Tiešo neMlfl .epariaiesia
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ita 19 Janvāri 1923. g., pulksten 3 d.,
Liepājā, Suvorova ielā N? 24, pārdos
vairāksolīšanā Izraēla Bindera
kustamo mantu, novērtētu par 46 Ls. un
sastāvošu no dažādam mēbelēm, dēļ
viņa 1921. g. ienākuma nodokļa segšanas.

Liepājā, 5. janvārī 1923. g.
Piedzinējs paraksts).

Sīgas apri|a Madlienas pol. Hitp
priekšnieks

dara zināmu, ka 15. Janvāri 1923. 9.,
pulksten 12 dienā, pie Kastranes pagasta
nama, noturēs

OTRUPi,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanai
pret tuliņsamaksu 3-nlm Balodim ap- ļ
rakstītas sekošas mantas

lietoti melnas krāsas dzelzsasn vāfil
dēļ ienākuma nodokļa piedzīšanas.

Madlienā, 6. janvārī 1923. g. Jfe 6305.
Iec priekšnieks L e gz d i ņ š.

Paies rajona valsis zemju pārzinis
savā kancleja, Ungurpils muižā, Val-
mieras apriņķi, 25. Janvāri 1923. g.,
pulksten 10 diena,pārdos ntslšaoš
——— pret tūlītēju samaksu —??? i

3 sekošas siena
preses:

1 tvaika prese, cenota par 27.000r.,
atrodas Pāles muižā, Pāles
pagastā.

1 tvaika prese,cenotapar 27.000 r.,
atrodas Arciema muižā, Pāles
pagastā.

1 rokas prese, cenota par 1500r.,
atrodas Ungurpils muižā, Un-
gurpils pagasta.

Pārdodamas preses atrodas pilnigā
kārtībā.

Vairāksolīšana sāksies no cenotas
sumas. Proporcionālo zīmognodokli un
publikācijas izdevumus sedz nosolitājs.
Preses apskatāmas iepriekš atrašanās
vietās.

Pāles rajona valsts zemju
3 pārzinis (paraksts).

Apriņķa .eja inženieris Rotu.
m. Ludzas ielā Mš 6, izdos 22. Janvāri
1923. g.. pīkst. 11 dienā, otrreizējā

rakstiska un mutiska sacensībā

mazākprasītājiem
apmēram 1168 kb. mtr. grants pie-
gādāšanu priekš Kupravas - Llpna.

ceļa remonta.
Iemaksājamā drošības nauda 25000 rbļ.
Pēctorgi notiks 25. janvārī š. g.,

pulksten 11 dienā, turpat. 3

fiaulenes virsmežniecība"
23. Janvāri 1923. gadā, B i r z u ļ u
meža muižā,

pārdos mutiskos

torgos
261B/ie kub. asis sturmalkas, apm. 6 v.

no Gaujas, vērtēt. Ls. 691.—
34 egles baļķus, apm. 3 vērst, no Gau-

jas, vērtētus Ls. 193.—.
Torgi sāksies pīkst. 12 dienā.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošī-

bas nauda 20/s apmērā no pārdošanas
sumas. 2

Gaulenes virsmežniecība.

Kuldīgas apr. valsis zemi. inspektors
dara vispārībai zināmu, ka 1923. g
24. janvāri, pulksten 12 dienā, inspek-
cijas kancleja , Kuldīgā, Kolpaka ielā
1* 1, tālrunis 11, izdcs

=atklātā Mollā=
uz 1 gadu

zvejas tiesības.
1) Ventas upes ūdens krituma .Rum-bas* valsts daļa;
2) Apu ezerā (platība 39 pV.) Kur-males pag. un tanī pašā dienā un stundā1. rajona pārzi ņa kandejā, Saldū, tāl-

runis Ns 16; '
3) Veikenieku ezerā (platība 29 halLutriņu pag.; '
4) Ventas upē (Skrundas, Vēršu un

Kopju muižu robežās) Skrundas oagTuvākas ziņas inspekcijas un rajonapārziņa kancleja.
Kuldīgā, 5. janv. 1923. g. Nb 90

Inspektors (paraksts).
tetpicsU valsts Upogratrji ~

Spapr. laiiāspoLie[.priel(.s.
dara zināmu, ka 1923. g. 15. janvārī,
pulksten 12 dienā pie Kastranes pag.
nama noturēs

ūtrupi.
kurā pārdos vairāksolīšanā pret tuliņ-
samaksu Jānim Bērziņam aprakstīt,
sekošas mantas:

nekrāsoti liet. kokosu uā§l
— deļ ienākuma nadokļi piedzīšanas.

Madlienā, 6. janvārī 1923. g. Ns6309
Iecirkņa priekšnieks Legzdiņš.

Daili! slpājumi.
Latvijas augstskolas kooperatīvs

uz uilnu sapulču
?W?- I922- $-,decemb«1922.g. lēmumiem likvidējas. Visaspersonas, kurām pret šo kooperatīvubūtu vel kādas parādu prasības, tiekuzaicinātas, pieteikties pie apakšā pa-rakstījušas likvidācijas komisijas priekš-sēdētaja, augstskolas vecā ēkā . divu
dS*" Sk8it0t n° s!udināi"nia

Likvidācijas komisijas uzdevumā-
froU^Balodls.

nn. apr * III.raļna laū-
zemja pārzinis

ar šo dara zināmu vispārībai, ka 19. jan-
vārī 1923. g., pulksten 10 rītā, 3. rajona
kancleja — Rīgā, Romanova ielā J* 24,
dzīv. >fe 6,

pāilos atklātā vairāksolīšana:
4 gab. dzelzs rezervuārus,

atrodošos Allažu mulžā.ļ
Tuvākas ziņas par pārdodamiem re-

zervuāriem — rajona kancleja.
Rīgas apriņķa 3. rajona valsts

zemju pārzinis (paraksts).

Jlpriļļļii [eju inženieris Jelgavā
izdos 1923. g., 19. Janvāri, pulksten 12,
savā kancleja, Delaava, Upe. Ielā 10,

mutiskos un rakstiskos

11 izālfasitāji
šosejas tvaika ruPJa re-

monta darbus.
Pirms torgu sākšanās jāiemaksā 150

latu drošības naudas.
Tuvākas ziņas kandejā no pulksten

9-3. Pectorgļ š g. 22. janvāri, pīkst.12-os, tanīs pašās telpās. 3

nīcos ulrsmežniecibai,
Ratnieka apgaitā , vajadzīgs

mežsargs.
Kandidātus uzaicina pieteikties vi«-mežniecbas kancleja , Vitiņu m mu Kcaur Liepa u līdz 15. janvārim 1923 o
SdEOt P«tocW «*«»h,? &."
tf_ ?• ..8antimn «mogTdokfl

Ml«» virsmežniecība.

Vietalvas Dtilfiei.-tteiiaspasasiist
Cēsu apriņķi, vajadzīgs

N K ikV _T 5a
Brivs- dzīvoklis ar 4 istabām , slimniek»

pieņemama un meitas istabas, ķēķļ, '
pieliekamais. Apkurināšanai 3 kub m,
malkas-, kum pievedīs pagasti, U/« 'p_!vietas zemes, kūtsrūmes un vajsdzīajš
telpas aptiekas ierīkošanai. Ārsta kungi»
uzaicina pieteikties 27. Janvāri 1923i«
pulksten 11 dienā, pie augšminēto pa!
gasta padomēm, Vietalvas pagasta namā

Dcelzsceļu stacija — Pļaviņas, 14verstis.
Vietalva, 27. decembrī 1922. gadā
Viet. pag..priekšu.- v. K. teiverš
3 Darbvedis Ķ. Krustiņi

Bebrenes .irsmežiīK
Ilūkstes apriņķī, valad7»gi

divi mežsargi
1. Pilskalnes iecirkņa mežniecībā, Pils-
kalnes un Svenes novados.

Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties
rakstiski vai personīgi līdz 25. janvārim
1923. g. pie virsmežniecības caut Rube-1
ņiem, iesniedzot dokumentus par agrāko
nodarbošanos līdz ar īsu dzīves aprakstīji
un pašrocīgi rakstītu lūgumu.

Bebrene^ virsnaežnteciba.

Distes-Pnis pagastam,
Jelgavas apriņķī, vajadzīga
labi iestršSdSjusēs

vecmāte.
Pieteikties personīgi, uzrādot apliecī-

bas 15 janvārī 192j. g„ pulksten
12, pie pagasta padomes, pagasta valder
telpās. Alga pēc brīvas vienošanās.

Pagasta priekšnieka vietas
iztilditājs A. Pu m nits.

?

Rīgas akciju .3abiedribaTekstil
paziņo, v<a 17. februāri 1923. ... pulk-

sten 11 priekš pusdienss, notiks

ārkārtēja ieneraistifalce
Risa, liela Pils ielā Ns 21.

Dienas kārtība:
1) Direkcijas ziņojums par Rīgas teksti!

iabriku akciju sabiedrības notikušo
dibināšanu.

2) Direkcijas decharge par notikušiem
darījumiem.

3^ Direkcijas priekšlikums attiecībā uz."
sabiedrības pastāvoša darba piana.
pārgrozījumu. 4) Tekošas lietas.

Akcionāri, kuri vēlas piedalītiem pilnā
sapulcē, tiek lūgti pieteikt savas akcijas
rakstiski ne vēlāk, kā septiņas dienas-
iepr^kš sapulces, pie Rīgas akciju sa-
biedribas .Teksti!' valdes , Clrelccllfc-

Līvānu krāj-aizdevu biedr-
valde

ar šo dara zināmu interesentiem, ka vz
18. Janvāri 1923. _., nolikta

Pilna biedru sapulce.
Ja šai sapulcē neierastos liķunūgaif

tadtādapate OtfflSSPUKStt lanv..
un būs pilntiesīga lemt par visām bie-
drības lietām, pie katra biedru skaita.

Dienas kāitiba: 1) Valdes vēlēšana.
2) Statūtu pārreģistrēšana. 3) Darbības
pārskats un tekošas darīšanas.

Sapulce izziņota ar apkāitrakstu un»
pavēstēm
Jumpravas- krāj-aizdevu. sab»dr-

pilna satin sapulce
1*. Janvāri 1923. g., pulkst,. 10 no rīta.

Jumpravas nagpsta nams.
Dienaskārtība

1) Sapulces darbinieku velēšana; !?)'
gada pārskats par 1922: gadu; 3) p»"
do-i es ziņojumi.; 4) statūtu grozīšana -
pārreģistiēšana;, 5) valdes un> padoma
locekļu vēlēšana un 6) tekošas darīšanas-

Ja 14. janvārī neierastos statūtos no-
teiktais biedru skaits, tad nākošā sflp«lc&"
turpat ar tādu pat dienas kārtību 2t. jan-
vārī un bus pilntiesīga pie katra i«ta"
dusos biedru skai*». 2' Valde^.

Nacionasnis seatrs.
Otrdien, 9. JanvaH, pulksten 7 vakari-

VII. Tnutas izrāde
.,3«ēir__iefti_ $ai&&

_ , flātavā".
Trešdien, 10. lanvar». pulksten 7"vak..

(fdāētūick Zuxan&:
Ceturtdien, 11. Janvārī, pīkst. 7 vflka*

valsts i'.rēdņu izrādē
Vmādtmlmām.

VecsaBaces virsmežniecība

pārdos torsos
gja mežu n ntnu ii atrodošos materiālus

18. un 22. Janvāri i. s-
ia janvāri, Ķlrblžu pag. valdes telpās, pulkst 12 dienā:

IV. ietmežniecMetagasnov., plāt. 16 ha, 15 vienības, novērtētus Ls. b,ya».
_

IV. . . Ķ irbižu . .,73 . 5 . . Ztļ{_
IV * . . , 19 vien., 95 k. ass dedz. malkas, nov. , 2,061.-
IV. I " . . 1 . 37;Bk. . papījmalkas, » , l . d»*—

22. Janvāri, Salacgrīvas miesta vaidēs telpSs, pulkst. 12 diena:

I. lec. mežniec, Ainažu nov., platība 37,18 ha, 25 vien., novērt. Ls. JWw-~

II. , . Vecsalaces . . 32,283 . 14 . . .,039.-
III. . . Sveiciema , . 2836 , 11 . . .8,

°ļ*MI 2,55 . 19 . . . Iz-

solīšana notiks mutiski un slēgtām aploksnēm. Solīšana sāksies no vēr-

tētās sumas. Pircējiem jāiemaksā 10 proc. drošības naudas no pirkšanas sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesību torgos izsludinātas vienības mainīt un noņemt
no torgietn

Tuvākas ziņas virsmežziņa kancleja un pie mežziņiem.
5. janvāri 1923. g. Ns 1. Vecsalaces virsmežniecība.
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