
Rīkojums par grozījumiem noteikumos
par lauksaimniecības pabalstiem.

Rīkojums par pagastu pašvaldību zīmo-
giem.

Valdības rīkojumi un
pavēles.
Rīkojums 82

1922. g. 29. jūlijā.
Noteikumos parpaba Itsiem lauksaim-

niecības biedrībām un oiganizacijām
no budžeta sumām, kuras atvēlētas
lauksaimniecības departamenta rīcībā
(nodrukāts 1922. g. 26. aprilī «Valdītas
Vēstnesī" N° 92) panti 4, un 5. tiek
pārgrozīti sekošā kārtā:

4. Pabalstu vajadzība un apmēru pro-
jektu sastāda lauksaimniecības de-

, paitamects. Lauksaimniecības departa-
menta sastādīto pabalstu sadalīšanas
projektu apst/piina zemkopības mi-
nistrs.

5. Caurskatot lauksaimniecības organi-
zāciju lūgumus viņu iesniegšanas
kārtībā un ņemot vērā lūgumam pie-
vienotos materiālus, departaments pie-
spriež pabalstus :

a) pirroā _kāitā un pēc iespējas pilnā
apmēra tkm biedribu un organi-
zāciju lauksaimniecības darba pasā-
kumiem, keji jau ievadīti un kuru
izvešanai biedribām noorganizēts
attiecīgs darbinieku štats; tāpat arī
tiem pasāktmiem, kuri no valsts
viedokļa sevišķi svarigi;

b) otrā kārtā tiem darbiem un pasā-
kumiem, kuri jau sākuši attīstīties,
bet kuru izvešanai biedrībām nav
pietiekošu līdzekļu vai darbinieku;

c) trešā kārtā to piojektu ierosināšanai
un izvešanai, kuriem ir plašāka
valstiska nozīme; šos pasākumus
var pabalstīt san ērā ar brīviem

līdsekļiem.

Zemkopības ministrs A, Kalniņ š,

Departamenta direktors V, Skubiņ š,

Rīkojums
P*r pagastu pašvaldību zīmogiem.
Ar pagasta pašvaldības likuma spēkā

nākšanu bijušo izpildu komiteju zīmogi
yairs nav lietojami un to vietā izgatavo-
]ami jauni ar uzrakstu: „pagasta valde".
j Atļaujas jaunu zīmogu izgatavošanai
izdod apri ņķu valdes.

Izpildu komiteju zīmogi, kuri var būt
noderīg i dažos gadījumos agrāk izdoto
dokiimentu salīdzināšanai, nododami ap-
niku valdēm, kuras tos uzglabā desmit
jādus. ' 6

Rīgā, 1922. g. 29. jūlijā. N<> 108730.
Pašvaldības departamenta direktors

Zankevics. ļ
Nodaļas vaditcjs P, KHnklavs.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Par konzuiariem aģentiem
ez atlīdzības no valsts līdzekļiem iecelti:
Miam B. Pickering Sheffieldē un
«derick C. Danielsen Binninghama,
«ītot no š. g. 21. jūlija.

Adreses:
ne f/ieldā: Latvian Con?ular Agency,

East Hecla Works,TinsIey,
Sheffieid. .

Telegr.: Hadfield Sheffieid.
Ir minghamā: LstvianConsularAgencv,

Newhall Hfll, Bir-
mingham.
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Valsts bibliotēka

laikā no š. g. 1. aprija līdz 1. jūlijam
saņemuse sekošus dāvinājumus no:
Krievijas vēsturiskā muzeja
— 16 grāmatas un brošūras : BaxpyinHH-b,
A. B. Kata;ion> KHHn> 6H6jwoTeKH.
ITpeABapHTe^bHiJH c-bis^t noycrpoHCTBy
nepsaro BcepocciircKaro cb-fcajia ji-tare
.tch nvseeB-b; Otictm HMnepaTop-
Ctcaro PocciMCKaro HciopimecKaro
iivsesr HMenH A^eKcauapa III
bb MocKBt 3a 1883—1908, 1905, 1906,
1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912,
1913, 1934, 1915. KapTOHHbie KaTa;iorn
HMnep. Poccīhck. hctophh. Mvaen;
Onncanie naMHTHHKOB'b aun. Poc. hct.
wys , Bbin. I. h II.; M A r o n a — 14
grāmatas un 27 laikrakstu numurus:
ycTaB"b JlaTbiuīCKaro JlHTepatvpHaro
očuļCCTBa; Amelttcg, F. Balticbe Cullur-
studien; Brāmer, K. Der Arbeiter-
freund; Hagenbach, .K. R. Kirchcn-
eeschichte — 2; Schirren, C. Ouellen
zur Gcschichfe des Unteigangs Livlāndi-
s/her Selbstāndigkeit; .Jaunā Dzīve" —
it 1—25; nPieses Balles Vēstnesis" N°
1, 2; Kurtz, J. H. BibeI und Astrcno-
mie; Dehtzsch, F. Zur Veitetbildung
der Reiigion ; Kaehlfcrandis, K. L. Dieva
vārdi pēc kalķismes galvas gabaliem; Leben
und Wiiken Ješu; Goetz-Doilmund.
Das apostolische Glaubensbekf nntnis;
Bnrpa6o, T. li.' nputSaJīTiHCKm HiMUbi;
Ciiiger, J. Die Fhvsik in der Volksschule;
Mcszkovvski, A. Die Ewigen Wcrte,
A. Savina (Ņujorkā) — 6 grāmatas:
Guerter, H. A. The Stoty of the gieat
Republic; Paine Thomss. A paper cn
the life and character; Biown, R. Science
for aļl. Vol. I„ IL, III., IV; G. Foka
(Leipciga) — 1 brošūru: France, R. H.
DasLebenim Ackerboden. Dumberga —
fotograf. plates 25 g. — 13X18 un 12 g. —
18X24. N. Ķimeļa — 1 grāmatu:
Adressbuch ces deutschen Buchhandeis
un 79 dažādus katalogus. A. Peter-
s o n a — 1 giamatu un 6 žurnālu numurus.
Abbildungen deutscher un feirtdlicher
Flugzeuge; «Dadzis" H1—4,111,6,9,12,13.
T. Rudzi ša (Set. S a p. loc.) —

1 brošūru: Revue internafionale du
travail. Vol. IV. K Birzgala —
4 grāmatas: Mhiho, T. Heropifl Kpe-
ctobmxt> ncxcyi,0B'b; Blanc', L. G. Natur
undGeschichte der Erde I., II, 111. Teil.
M. Aboltiņ —4 brošūras: Kreewi;as
stiahdneeku jaunte apdickhinakhanas
likt mi 1912; Strahdneeku Apdrcfchma-
fchanas Bibliotēka M> 1. JlaHCKiH, B. P.
CxpaxoBaHie pa6oJHX'b; BaxypcKiH, P.
H IIJBapU'b, C. yCTaBT> ČCHbHHMHOH K3CCbI.
Poļu preses biroja — 1 broštru:
L'est Europeēn. J* 5—6—7. Rigas
senatnes pētnieku biedrības —
3 brošūras: Vadonis pa Doma muzeja
aicheckģiskiem un kultūrvēsturiskiem
krājumi* m; JViiitheilungen aus der liv-
lāndischen Geschichte-; Buimerinca, A. ,

Die B<sicdelung der Mark der Slaci
Poga 1201—1600. Kara muzeja
P&rizē —- 1 brušuru: Bloch, C
Bibliothēques et musees de la guerre

A. Švabes — 13 brošuias: Ranke, H
Das eltāgyptische Schlangersr. iel; Doma-
szevvski, A. Eine Urkunde bei
Thuky dides; Lenel, O. u. Partsch, J.
Zum sog. Gnomon des Idios Logos;
Gradenvvitz, O. Die Stadtnchte von
LJiso; Ssipensa, Malača; Liebich, B.
Zur Einfiihrurg in d;e indische einhei-
mitche Sprachvviosenscbaft—2; Do-
masztwski, A, Der Staat tei den Scrip-
īoics histcriāe Augustae; Schubert, H.
u. Meissinger, K. Zu Luthers Vorlesungs-
iātigkeit; 'Fehrie, E. RMjtlinien zar j
Textgeštafturig der giicchischen Geo
ponica; Lewald, H. Griechishe Papyrt
aus dem Besitz des Rechtswi?senscba!t-
lichen Seminārs der Uņivefsitāt Frank-
furt; Bezcld, C. Babylonisch-sssyrisch
aišku, ngehen" j'Barthoiomae, Ciir. Zum

. n «« « —a»

jesanidischenRecht; Bartholomae .Chr. Zur
Kenntnis der mitteliranischen Mundarten.
Nezināmā — 3 brošūras: Fle:scher,
R. M. Mabfes Gudriba; Latvijas Zocial-
demokratiskās Jaunatnes Saveenibas Pro-
giama un Statūti 2. Caur pastu —
5 brošūras: Livlandt zerstorte Schlosser;
Briefe von Wilfcelm von Humboldt an
eine Frecndin; Kalidtsa Urvasi. Ein in-
disches Schauspiel; Kalidasa. Malavika
und Agnimitra; Stern, A. Das Anrolied.
A. Raņķa — £0grāmatas un brošūras:
Koro EhigirpaTb? Poc. Coiļ.-JIeM. Pa6.
FlapT.; yjibHHOB'b, Hb. Hto c^yttH^ocb
BTj PoCCiH? H Ap.,' MHJHOTHH'b, B. n.
CKO^bKO CTOHT'b BOHH3 H KTO .ttO.OKeH'b
pacn^. sa Hee ? — 2: P. H, Cnosapb
no pa6o^eMy 3onpocy; JIyHanapcKiH, A.
Viianm v BOHHa; 4>pi«e, B. M. HMne-
pia^ iHSM-b; DaBJiCEH^-b, M. B. (Mhx.
BeXbMMaH"b).MH^HTapHSM'b, MapHHH3MT>
h BOHHa 1914—19)8; JlaBpoBT,, LI. JI.
Komv npHHafl^OKHT-b 6yflymee; JleRnH-b,
n. PyccKasi peBo^roiļiH h rpajK^aHCKaJi
BOHHa; JIypbe, M. (K). JlapiiHt) CocraBt
npo^erapiaTa: BaKCb, B. Be^HKan (ppan-
JUy3CKaa peBOJiiom'fl (2); PeBOJiiOHioHHaH
PocciH; KjiaccoB3H 6opb6a h peso^ioiļiH
Bt Poccih ; HeBCKiH, B^. Mro TaKoe
6ojibHieBKKH; JlH6KHexTT>, B. Orb 060-
pOHbi kt> Hana^eniio (2) ; Apny, A.
?MepTBeuH K0MMyHbi; &sskh*>5 H. Ma-
Tepia^bi no arpapHOMy Bonpocy (2) ;
MapKCb, K. Ppam^aHCKafl Botoa bo
«fpanrļiH (1870—71 r.); JTeHHH'b, A.
VflepacHTT. jih 6o^biueBHKH rccyftap-
CTBeHHyro B^acTb ?; Der schiesische
Kurott OberSalzbrunn und seine Um-
gfgeud; Ničfitz, G. le petit berger et
sen chien; Ckphht>, 4>. P. Pocti, PocciH
cb 1815—1900 r.; TypiļeEH'j'b, Ap.
PyCCK3fl HCTOpiH (2); THXOMKpOB"b, jl
W. 3/ieMeHTapHbiH Kypcb rpaMMaTHKH;
Ca^bHHKOB'b, A. H. KpaTKiž oOsopi.
pyccKofi HcropiH (2); Illy(p'b, A. Pa3-
CK33H H 6iorpa(ļ). O^tepKH HSTj pyccK0H
HCTOpiH (2); ?JladpHH'b, B. Y. PyccKaa
HCTOpĪH flJIH HapOflHbIX'b yqHJIHHJ,l>;
ropSoBt, A. PyCCK355 HCTopia AJ1H H3-
«ra^bHHxi> uiKC/rb; MBanoBi, K. A
KpaTK3H OTe^ecTBeHH an HCTopin; Cajīb-
HHKOB'b, A H. KpaTKiž yHe6HHKi. pyc-
CKOiī HCTOpiH (2); flOMHaOBCKiH, M,
OtepKH pyccKOH HCTopin; Oso^i), %
HcropiH Poccin; Moctobckīh, A. KpaiKist
OHCpKH HCTOpiH PoCCiH H3A IV. h VI;
PIyqbiKOBHti'b, 0 KpaiKas pyccKaa

; HCTCpisi; PascKasbt nat pyccKOH Hciopia;
THXOMHpOB'b, J\.H. H31> HCTOpiH pOilHOH
3CM.71H (2); B-BCTHHKt EsponH 18. roA"b;
HojieBOH, B. H^^iocTpHpoBaHHbie pas-
CK33bI H3T> OTCMeCTBeHHGH HCTOpiH ļ
Svvehtdeenas Skolneeks „Awoti." peeli-
kūms; Zikurs .R. Rokas grahmafa tacadejā
Iatweefchu waiodaspareitrakfiibā. OIol?, K.
Fa/eifiai-.ftibas nahziba; Kreewu walodas
abbeze (3); Mūhlenbachs, F. Wf.do-.is
tizitas mahzibā — wezā deriba (3);
Jahņa Arndt'a no kriftrfas tizibas un
dfihwofchanas (2); Paukfchers, P. Deewa
walltibas wehlture (2); Paufcfchens, P.
Bībeles Itahfti; Brandts, K. Behn:u upuri
(2); Patkfchens, P. Kiiftigas talnizas
wehfīu;e (2); Bankins, J. Uldofchanas īsf
tahleli korehķinat; Apins, K. Ihfa paietf-

rakltibas mahziba elemeniarfkolam; Sta-
reks, R. Debefu maife; Walters, W. Skolas
katķifmis; Dr. Mārtiņa Lutera leelais
katķifmis (2); Brandts, K. Dfihvvibas zeļfch;
Muhienbachs, F. Wadonis tizibas mah-
zibā (2); BepecaeB-b, B. PascKasbt; Be-
pecaeBT> , B. SanncKH Bpaia; HexoB~b, A.
P. PIo^Hoe cofip. coMHHCHiH; Dr. Mārtiņa
Lutera mafais katķifmis; Dohne, Fr.
Piimee loļi tizibas mahzibās (2); Irbe, K.
Tizibas mahzibās ahbeze; Wihftutzs, J.
Mutiiki un rakftifki rehķinu ufdewumi (3);
Kaud/its, R. Ihfa bafnizas wehlture; Kau-
dfits, R. Bihbeies itahlti tautas fkolam;
Grinwalds, J. Rehķinafchanas ufdewumi;
Tiesmeyers, L. un Zauleks P. Seemas
swebtku puķes; Siewerts, F. Ahbeze;
Laimiņkh, A. Jauns wadons pareizrak-
stībā. Herningtona (Ņujorkā) —
9 laikrakstu un žurnālu numurus: „The
Literary Digest", The Pathfinder" (4),
rThe country Gentleman", „The Saturday
Evening Pcst", «The Worlds Work",
MThe Nation". Kirsona (Amerikā)—7
lsikrekstu numurus: „The New York
Times" (2), «Hoard's Dairiman" (2), „The
LiteTīay Reviev" (2), BLaēronautique.
Latveešeem Amerikā — 11 žurnālu
numurus: „Asia" (5), „Asscciated Adver-
tising" , .Averseas Enterprises", ,WorId
Trade", ,Harpe;'s Basar", „Vogul" (2).
no laikrakstu un žurnālu redakcijām'.
«Valdītas Vēstnesis" — 2 eks.; «Ame-
rikas Atbalss" — 4 eks.; «Latvijas
Vēstnesis" —3eks,; „LatvijssKareivis" —
3 eks.; «Latvijas Tirgotājs" — 1 eks;
»Laivij$s Lauksaimnieks" — 1 eks.;
«Izglītibas Ministrijas Mēnešraksts" —
1 eks. ; « Jaunākās Ziņas" — 1 eks.;
«Latvijas Sargs" — 2 eks.; «Latvijas
Biškopis" — 1 čks.; «Zociaļdemokrats"—
2 eks,; «Rigasche Rundschau" — 1eks,;
«Cero^HH" — 1 eks. ; «Der Ost-Europa-
Markt" — 1 eks.; «L'Europe Nouvelle" —
3 eks.; «Darba Jaunatne" — 2 eks;
«Laukstrādnieks" — 1 eks.

Valsts Bibliotēka izteic pateicību visiem
ziedotājiem.

Direktora paligs A. Pavārs.
Darbvedis M, Pāže.

Pārtraucama
sekešu personu rreklēšara:

Ernests, Māitiņa d. Runča (izslu-
dināts š. g. «Vfcidilas Vēstnes-ī" 79. nu-
murā), jo viņš atrasts un fa dzīves vieta
ir zināma — Pamats: 7. Siguldas kāj-
nieku puika Jomamtiera raksts 1922. g.
24. jūiijā, N? 846/T,

Kārļa Mārtiņa d. Liediņa (izslu-
dināts «Valdības Vestr-eša" 161. numurā
kā neieradies vz lesaukšīnu 1921. g.
28. septembra likuma kāriil ā), jo viņa
dzīves \ieta man zināma

Pētera Jāņa d. L i d e r a , kurš izslu-
dināts «Valdības Vēstneša" Ibl, numurā,
kā neieradies uz iesaukšanas komisiju
1923. g. 28. septembra hkvma kārtībā),
jo viņa dzīves vieta man zināma.

Rīgas iarā apriņķa priekšnieka palīgs,
palkvedis-leitnants M u i ž u 1 s.

Darbvedis, kara ierēdnis
Mežurattts.

Personu saraksts, ņar kurām meklēšana Izbeigta, Nr. 22.*)

(1. turpinājums un befgrvs.)
<j

o_g Uzvārds, vārds un tēva Kad un uz kāda pamatu Meklējamo personu

^w vārds meklēšana izbeigta saraksta kārtas NNi,
2*

876. Knzņecovs, Vilis Kārļa d. Rīgas krim. pol. pr-ks, raksts 34S9/22.
1922. g. 28. martā, Ne 5951,R.

877. Kālberg, Alvine Pētēfa m. Bauskas apr. ;zm. tiesn., raksts 413/ 21.
1922. g. 16. martā, Nš 880

878. Kazaks, Alfrēds Pētera d. Rīgas pref. r., 1922 g. 7. martā 3532/ 22.
Nj 1066.

S79. Kisels, Voldemats Si- Rīgas pref r., 1922. g. 6. maita 2719/21. *™

-maņa d. j> 12322 21.

*) Skaties .Valdības Vēstneša š. g. .Nš 183

^Salt
as par .VsMJĪsa* Vērtisesi' cikot ne I. Jasvisja;

Ssņsmot sktpodioljā:

ffļ 1 menesS . . . . . . . 78 ?bļL ~ āsp.

plasSlot māja un pa pastu:
9m 1 mēnesi 90 rbļ. — Sāp.
kj atsevišķo nama» ; «aņessoi

ekspedidjā . 3 , 35 .
ffc stka!pāxdevējeffl..... 3 , 75 „

lat^las valdības %&& oficiāls laikraksts
iznāk katra disno, īzņsmot J^^^^^K^Š^evotdienasi/ nsvētku dsenas

Redakcija; J^^^^^^^^^^^ ^^un 9k8P'Clcšja:
Rīgā, pili js& 2. Td,MMil *^^S^^^P® Rīga, pilini. Te!. Ns 9-57
Rssag stBHdss so 11—12 ^P^S^^^U Atvērta co ptalkstea &~3 |

Sludinājumu maksa:
8) īitau slačisšļami Udx 213vies?

aiējīgžBī fiadiņiin .... 180 rbļ. — kap
pat ttjrtr» iS\$kurtodfņa . . 6 . — .

&) cJtās! šegtšdlem sm «nata p«-
sesām, per katru vienslējigs
ris&šm S , — ,

ļ c) privsiiecj pai katra vienaiējig*
tln&ņv 10 . — .



880. Kerkovius, Vilhelms Lud- Ties. palātas prokurora r., 3534/22.
viga dēls. 1922. g. 25. martā Ns 2949.

881. Kononovs, Emeljans Rīgas VI. iec. miert. r., 1922. g. 4941/22.
Ivana dēls. 27. martā N° 92,

882. Kic, Aleksandra AIek- Rīgas pref. r., 1922. gada 3317/22.
sandra meita. 22, marta te 1/606/21.

883. Krivenko, Nikifors Lav- Rīgas pref. r, 1922 g. 13 martā 2597/21.
renti ja dēls. M 11925/21.

884. Kiravits, Vladislavs AIek- Rīgas pref. raksts 1922. g. 4857/22.
sandra d. 27. martā M> 233.

885. Kalninieks, Oskars. Rīgas krim. pol. r. 1922. g. 418/21.
24. apr. Xs 7094/R,

886 Kiršteins, Roberts Mikeļa Ventspils pulka kora. raksts 1237/21.
dēls. 1922. g. 13. jūnijā Ka 204.

887. Kusiņš, Ernests Paula d. Rīgas krim. pol. r. 1922. g. 2434/21.
4. jūnijā Ns 10172/R.

888. Liepa, Aleksandrs Otto Rīgas apr. II. iec. izm. tiesn. 446'21.
dēls. raksts 1922. g. 27. februārī

te 641.
889. Larionova, Klāra Jāņa Rīgas V. iec. miert. raksts 2732/21.

meita. 1922. g. 23: febr. J^ 181.
890. Leimans, Alberts, Teo- Rīgas pref. raksts 1922. gada 3736/22.

dora dēls. 31. martā Nb 1066-11-15.
891. Lazdiņš, Mārtiņš Mārtiņa Rīgas kriminālpolicijas raksts 1001/21.

dēis. 1922. g. 24. aprīlī, te 7094/R.
892. Lazdiņš, Mārtiņš Mārtiņa Tas pats. 3795/22.

dēls.
893. Lazdiņš, MārtiņšMārtiņa Tas pats. 2745/22.

dēls.
894. Lācis, Jānis Jēkaba d. Rīgas kara apr. priekšnieka r. 2029/21.

1922. g. 12. aprilī, N° 1099.
895. Līrums, Ludvigs Ģederta Jelgavas apriņķa priekšnieka 3721/22.

dēls. palīga 2. iecirkņa raksts
1922. g. 31. maijā te 15/L.

896. Limars, Jevlampijs, Jē- Rīgas pref. raksts 1922.. g. 5214/22.
kaba d. 18. martā, M> 14545/21.

897. Lukjanova, Klaudija Jāņa Rīgas pref. raksts 1922. g. 1455/21.
meita. 7. martā Ks 6932.

898. Levanova, Lene Teodora Rīg. V. iec, miert. raksts 1922.g. 3722/22.
meita. 10. marta te 105.

899. Lange, Emma Jāņa m. Rīg. V. iec. miert. raksts 1922, g. 4863/22.
14. martā te 149.

900. Murovskij, Alfons Jāņa d. Jātnieku pulka kom. raksts 3660/22.
1922. g. 9. martā Ns 18147.

901. Masurin, Emilija Leo- Rīgas VII. iec. miert. raksts 3743/22.
polda m. 1922. g. 16. martā te 364.

902. Lalis, Miķelis Mikeļa d. Rīgas krim. pol. raksts 1922.g. 1573/21.
13. martā te 5189/R.

903 Leibgots, Josefs Ābrama Tas pats. 2696/21.
dēls.

904. Miller, Emma Georga Rīgas 7. iec. miert. raksts 3666'22.
meita. 1922. g. 2. martā, Na 314.

905. Mūrnieks, Voldemārs. Rtgas policijas 8. iecirkņa pr. 3758/22.
telefonograma 1922. g. 2.martā,
N? 59.

806. Možeiko, Staņislava Jura Rfgas pref., raksts 1922. g. 5215/22.
meita. 27. apriļa, N° 1628.

9o7. mm, ja*wm te^fiSjlTufifiS. "52622-
M8. «ja, Jānis Ja,a d. Bgi 7. ļ-ļgjg«*^3 ™«

91asa-k **** *te- -«$»sts?s. 3mi2z
911. w£mOlio. Rīgas Mm pol r 1922. g. 2770/21.

28. marta N° 59ol/R

912. Olutcs, Aleksandrs Dār- Alūksnes pol. pr. r, 1922. g. 3810/22.
tas dēls 6. aprlī te 2712.

913 Polčevskis, Michails lija Rīgas pref. r., 1922. gada 4866/22.
d§ļ18 februārī te 11811.

914 Pusak, Agafeja Vasiiija Rtgas VIII. iec miert. r., 1922. g. 5157/22.
meita l6- jūnija te 37.

915, Predaiks, Kārlis Anša d. Rīgas apgabali. I. krim. nodr 1100/21.
1922. g. 20. aprīli te 14252.

916 Pikers, Teodors Emiļa d. Rīgas krim. pol. r., 1922. g. 5593/22.
12. jūnija te 9459/R.

917. Putniņš, Kārlis. Liepājas krim. pol pr-ka r. 2858/22.
' 1922. g. 11. marta te 833/1.

918. Putraševics, JānisAndreja Rīgas krim. pol. r. 1922. g. 4871/22.
dēls. 20 martā N« 5602/R.

919. Paukmans, Voldemārs Rīgas kritn. pol. r. 1922. g. 2442/21.
Aleksandra d. 28. marta K» 5951/R.

920. Radšonok, Neonila Jāņa Rīgas pref. raksts 1922. g. 3769/22.
meita. 7. marta N° 702.

921. Rozenflams, Kārlis Līzes Rīgas krim. pol. r. 1922, g. 3332/22.
dēls. 24. aprilī Ms 7094/R.

922. Rozenflaum, dz. Peter- Rīgas X. iec. izmekl. tiesn. r. 4949/22.
son, Zelma Friča m. 1922. g. 14. jūnija j* 2017.

923. Ruško, Broņislava Vladi- Latg. apg t. Ludzas apr. I. iec. 1400/21.
mira m. miert. raksts 1922. g. 15. febr.

J* 396.
924. Radeiko, Kola. Rīg- krim. pol. raksts 1922.g. 4883/22.

6, martā te 4920/R.
925. Šeballo, Aleksandrs Pe- Rīg. apg. t. V. iec. izm tiesn. 3778/22.

tera d. raksts 1922. g.24. febr. jNk460.
926. Sēja, Herberts. Rīg. krim. pol. raksts 1922. g. 2578/21.

4. jun. te 10172/R.
927. Salmiņš, Bernhards. Tas pats. 4914/22.

928. Šestakovskis - Bergmans, Rīp. XI. pol. iec pr-ka raksts 3774/22.
Vilhelms-Alfreds Augu- 1922. g. 2. martā te 2569.
sta Kārļa d.

929. Slavinskis, Alfrēds. Rīgas kriminālpolicijas raksts 3136/22.
1922, g. 20. martā, Ka 5602/R.

930. Sudmals, Andrejs Ernsta Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša 2452/21.
dēls r.1922. g. 29. maijā, te 897.

931. Steppe, Otto Jāņa dēls. Rīgas apgabaltiesas 2. krim. 5278/22.
nodaļas raksts 1921. g. 26 ap-
rilī, Ns 27031.

932. Tehe, Eduards Matīsa Rīgas krim. pel. raksts 1922, g. 3045/22.
dēls. 12. jūnijā, JVs 9459/R.

933. Terepings, Jēkabs Gu- Rīgas 11. iec. misrtiesneša r. 3058/22.
stāva dēls. 1922. g. 13. martā, M. 230.

1922. gada bibliogrāfija.*)

Pirmais ceturksnis.
Valsts bibliotēkas sakārtojums. A. Gintera redakcija.

(8. turpinājums.)
380. Tirdzniecība. Satiksme.

(Cenu rādītāji.)
Arnal dēli, E. — Rigā. Minerālūdeņu

iestāde, sinepu, etiķa un ķimiski-
techniska fabrika. Speciāls cenu rā-
dītājs 1922. g. (Rīgā, 1922. lesp.)
.Dzintars" 8° (22X14) 3 l. p.

Zentralā Savveeniba „KonIums\ Saraksts
prezem, kūpas atrodas krājumā un ir
dabūjamas gaiwenā noliktawā Rigā
un filiālēs: Walkā, Walmeerā, Zehfīs,
Jelgavvā, Leepajfl, Jekabmeeftā, Bir-
Ichos, Relekne un Daugavvpilī. (Rigā,
1922.) Dr. Latw. Semn. Saw. druk.

fol. (37X23) 4 1. p.
Isvvilkums is Savveenoto Walstu eeceļo-

taju likuma no 5. februāra 1917. g.
Svvarigi aisrahdijumi. Schis isvvil-
kums is Savveenoto Walstu eeceļo-
tajā likuma no 5. februāra 1917. g.
ir isleekams vvisredfamakā vveetā
kuģu sabeedribas kantoros un aģen-
tūrās un ir nepeezeeschami greest
zeļotaju, it ihpalchi to personu, kuras
jau teescham dodas ceļā, usmanibu
un vvehribu us isvvilkuma saturu.
White Star Line. Dominion Line.
American Line. Livverpulē 1-mā
maijā, 1917. (Rigā, 1922. Iesp.
vieta neuzrādīta.) 8° (21X14) 12 L_p.

Otrā Starptautiska Zemkopības un Rup-
niecibas Izstāde — Rigā — 1922.
Ar paraugtirgus tiesibam. No 11. līdz
25. jūnijam. (Rigā, 1922. Iesp) A.
Šnakenburga druk. 4° (29X23) 41.p.
(Prospekts, programa, vietu cenasun
izvilkums iz nosacījumiem izstādī-
tajiem.)

— Pieteikšanās raksts un izvilkums iz
nosacijumiem izstādītajiem. (R. 1922.)
Tur pat. 4° (29X23) 2 1. p.

Schvvabe, H. P., akz. sab. Liķeeru fabri-
kas un vvihnu leeltirgotavvas Zēnu
rahditajs Rigā, 1922. (Iesp. „Dsintars*
8° (23X14) 7 1. p.

*) Skat. .Valdības Vēstnesī' š.g. Mš 158.

4. Valodniecība.

400. Valodas vispār.
Blese, Erasts, docents. Ievads valodnie-

cībā. (Rīgā) 1922. Latvijas Augst-
skolas izdevums. Krājumā pie A.
Gulbja. (Spiests) J. Petersona grām.
spiest. 8° (24X17) 319 1. p.

Saturs: I. Valodniecības priekš-
mets, viņas uzdevumi, metodes un
nozīme. II. Uzskati par valodu un
viņas izcelšanos vēsturiskā izveido-
šanās kārtībā. III. Valodniecības at-
tīstības vēsture. IV. Valodu klasi-
fikācijas pamati un morfoloģiskā kla-
sifikācija. V. Valodu geneoloģiskā
klasifikācija. VI. Vispārīgs ievads
fonētikā. VII, Valodas skaņu klasi-
fikācija jjn izrunu parādības. VIII,
Skaņu pārgrozības veidi un likumi.
IX. Valodas morfoloģiskā puse. X.
Vārdu klasifikācijas jautājumi. XI.
Valodas semazioloģiskā puse, viņas
pārgrozību principi un viņas dažādie
izpratnes veidi. XII. Par valodas sin-
taktisko pusi. XIII. Dialektoloģija.
XIV. Valodas grafiska puse. XV.
Valodiskās domāšanas nenormālās
parādības. XVI. Indoeiropiešu senatnes
pētīšana (linguisliskā paleontoloģija)
un viņas ievērojamākie rezultāti.

Dravvneek, J. Leicht Lettisch. Praktische
Anleitung zum raschen un sicheren
Erlernen der lettischen Sprache.
Grammatik-Uebungsstucke-Gesprāche.
Deutsch ? lettisches und lettisch-
deutsches Worterverzeichni?. Riga
1921 (1922). Verlag von Walters &
Rapa, Akt.-Ges. Druck von C. G.
R6der G. m. b. H., Leipzig. 8°
(22X14) 307 1. p.

Filologu biedrības_ raksti. II. sējums.
Rīga, 1922. Krājumā pie A. Gulbja.
J. Petersona gramatspiestuve. 4°
(23X18) 60 1. p. 60 rbļ.

Saturs: 1) Statūti Filologu biedrī-
bai pie Latvijas augstskolas. 2) J.
Endzelīns. — Gada pārskats Filologu
biedrībai 1921. g. sapulcei. 3) J.
Endzelīns — Ko mums māca Lat-
vijas vietu vardi par v izrvnu? 4) J.
Endzelīns — P.e.nmes par prūšu

valodu. 5) K. Petersons — Ķekatas
iet (lēkt). 6) Prof._ P. Šmidts —
Par mīlestību,_ precibam un skaistumu
tautas dziesmās. 7) A. Ābele — ,0"
skaņa palsmaniešu izloksnē. 8) K.
Līniņš — Par zilbju pagarināšanu
un samnasanu.

Freinbergs, K. Wahzu-latweetchu vvahrd-
niza. Saltahdijis . Deutsch-
Iettisches Worterbuch. Bearbeitet
von . Rigā, 1922. Waltera un
Rapas Akz.-Sab. ifdevvums. Dr. Mul-
lera druk. 8° (22X15) 230 1. p.

Šmidts, P., prof. Ievads Baltu filoloģijā.
Lekciju konspekts. Rīgā (1922).
Izdevis F. Vītums. Lithografejis M.
Garber. 4° (22X18) 31 1. p.

Strazde, K- un Bormanis, V. Starp-
tautiska valoda Esperanto. Mācibas
grāmata un _īsa vārdnica. Mācības
grāmatu sastādījis K. Strazde un
vārdnīcu — V. Bormanis. Lingvo
internacia Esperanto. Lernolibro kaj
mallonga vortaro, Jelgavā, 1922.
Izdevis K. Strazde. Iesp. Ed. Lācis,
Z Sulcsu. bdri, Jelgavā. 8° (23X15)
83 1. p.

5. Eksaktās zinības. Dabas zinības.
510. Matemātika. 530. Fizika.
540. Ķimija. 550. Ģeoloģija.
570. Bioloģija. Evolūcija.
580. Botānika. 590. Cooloģija.

Adamovičs, Fr. Nedzīva daba. I. daļa.
Pirmās ziņas iz mineraloģijas, fizikas
un ķimijas. Sarakstījis . Ilu-
strēta (ar 77 zīmējumiem). Dabas
macibas pamatskolām. Rigā, 1922.
Valtera un Rapas akc. sab. izd!
Valtera un Rapas akc. sab. spiest 8°
(21X1_ 5) 87 1. p.

V

— Nedzīva daba. I. daļa. Sarakstijis .
Dabas mācibas pamatskolām. Saīsi-
nāts

^
izdevums (Ar 68 zīmējumiem)

Rīga, 1922. Valtera un Rapas akcsab. izd. Valtera un Rapas akc. sab.spiest. 8". (21X15) 68 1. p.
Bumbers, A. Fizika. Magnētisms unelektrība. Vidusskolas kurss divāspakāpes. Pirmā pakāpe Sastād

Rīgas Pilsētas Vidusskolas skolotājs

un Augstskolas asistents. Rigā, 1921
A. Gulbja apg. Dr. A. Šnakenburgi
druk. 8°. (22X14) 109 1. p. 110 t.

Saturs: I. Magnētisms. II. Elektro-
statika. III. Elektriskā strāva. IV. Elek-
tromagnētisms.

Eeviņš, Fr. — Eiche, M. — SūngA
Rud. Aritmētikas uzdevumu krājums
pamatskolām. IV, daļa. 5. un 6. klaso
kurss. Sastādījuši , skolotāji Rigī
Otrais eespeedums. Rigā, 1922. Vai'
ters & Rapa akc sab. izd Akc. sab.
Valters un Rapa grāmatspeest. 8-
(21XH) 109 1. p.

Leimanis, A. Ģeometrija pamatskolām
Sastādījis , mat. zin. kandidāti
Ceturta burtnica. VI. klases kurss
(Ar 107. zīmējumiem (Rīgā, 1®
Valtera un Rapas akc. sab. izdeva»
Valtera un Rapas akc. sab. spi»
8° (21X15) 56 I. p.

Saturs: Taisnā līnija. LīkajNļ
Leņķis. Trijstūris. D_au dzsturi »
vairāk nekā trim malām. W
patiesība.

Libert-Maliniak, J. A.D-res. Ķos*
grafija vidusskolām Sastādi]

.

D—res . (Ar52zīmej^(Rigā) 1922. .Kultūras Balss' «J
vums. Eesp. Apsardzības min»
speest. 8° (23X16) 68 I. P-

Ļvovs, V. N. - prof. Ģeoloģijas kļļ
Mugurkaulaiņi. I. daļa, "se)j
Ar 83 zīmējumiem. Latvista n«
Baloža. Cēsīs unValmiera»(1922.) Izdevis K.Dūnis,ļVDūnis tipogr. Cēsīs un Valmiera-
(21X15) 116 1. p. v wSaturs. IV. klase. Putni. v.
Zīditaji. . ,

Lunkevvitfchs, W. Kā dlibvaee%

augi zehlufchees. Popu lāri-»w ,
bibliotēka te 4. Rigā (^fi ^d
A. Jeffens. Dr. Latvv. Laukf. #"

druk. 16° (17X13) 47 L p'

(Turpmāk vēl)



.,. Tomsons. Vilis Viļā d. Rīgas 1. pol. iec. priekšnieka 3149'22.
'^- r., 1922.g. 29. martā, te 5066,
.«e Uoacirs, Fricis Friča d. Rīgas krim. policij&s raksts 3158/22.
9*' 1922. g. 12. jūnijā te 9459 R.
«or VUkunas, Matvejs Osipa Rīgas pref. raksts 1922. g. 3687/22.9dD ' dēis. 9 - raaijā, M 13354.
0,7 Viksne, Georgs Jāņa d. Rīgas pret. r., N- 11148/20/16. 2929/22.
ooa ' Viimans, Jēkabs Jēkaba Rīgas pol. III. iec. pr-ka r., 3571/22.9d dēls. 1922. g. U. martā te 4871.
0Vičulkovskij. Stepans Rīgas krim. pol. r., 1922. g. 2593/21.

alias Mucenieks Jānis vai 4. jūnija te 10172/R.
Zebergs Žanis.

ain Vilks. 3 Robežsargu pulka kom. r., 3781/22.d 1922. g. 27. febr. Ns 27455.

Rīgā, 1922. g- 20. jūlijā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

? Darbvedis Z i em e 1 s.

Valdības darbība

Ministru prezidents Meierovics

nosūtījis Savienoto valstu pilnvarotam
ministrim Latvijā E. JongamuzKarlsbadi
sekošu telegramu:

^Ekselence! Mūeu atzīšanas gadījuma

no
"Savienoto valstu puses atļaujat man

izteikt Jums Latvijas valdības un tautas
vārdā mūsu dziļo atzinību par Jūsu ne-
lokāmo draudzību, pabalstu un enerģisko
darbu mūsu lietas laba,. ko tagad vaiņago
lielākais panākums. Nevaru neizteikt
dziļāko nožēlošanu par to, ka Jus neesat
mūsu vidū Šinī svinīga diena. Ar prieku
mēs gaidām Jūs, ka lielās republikas
ministri, atgriežamies pie mums."

Latvijas diplomātiskajam
priekšstāvim

Savienotās valstis E.
^
Sējam nosūtīta sekoša

telegrama: *
„Šodien Amerikas priekšstāvis oficiāli

paziņoja Latvijas stzīšanu de jure. Jūtos
laimīgs izteikt Jums valdības pateicību
par Jūsu vērtīgiem nopelniem_ un neat-
laidīgiem pūliņiem kas kronēti ar tik
lielu panākumu. Meierovics.

ekēzeme

Latvijas tirdzniecība maija mēnesī.

Rīgā, 29. jūlijā. Maijā Latvijā ieve-
stas preces par 440.355.147 rubļiem kop-
vērtībā, jēlv.'elas un pusfabrikāti par
476 265,474 rbļ., fabrikāti par 130 933.989
rubļiem, pārtika par 125.502.707 rbļ. un
-dzīvnieki par 7.652.977 rubļiem.

No Latvijas uz ārzemēm izvestas pre-
ces tanī pat laikā par 240.070.423rubļiem
kopvēitibā; jēlvielas un pusfabrikāti par
193.486.627 rbļ., fabrikāti par 21.495.832

mi pārtika par 25.087.964 rbļ.
Tranzitceļā caur Latviju izvesti

111.877.061 klgr. preču: uz padomju
?Krieviju — 85.215.924 klgr , no padomju
Krievijas — 4.003.460 klgr.

Traktora izmēģināšana
pie aršanas un zāģēšanas notiks š. g,
<:S._ augustā Sfcriveres pagasta Kapču
mājās, 3 verstis no Skrīveru stacijas,
Rakums pulksten 9 no rīta. Paskaidro-
jumus des agronoms A. Elksne.

Traktoru Īpašnieku ievērībai.
Dzīves atjaunošanas padome 29. jūlija

sēde -nolēmuse atmaksāt muitu par
fcemes apstrādāšanai izlietoto petroleju
un izsniegtpabalstus atmatu pirraai uz-
aršanai. Pēc lauksaimniecības departa-
menta projekta paradzēts naudu izmak-
sāt pēc sevišķām talonu grāmatiņām,
kuras izsniegs traktoru īpašniekiem un
saņemamas lauksaimniecības departa-
menta techniskā nodaļā. Pabalstus in
-sniegs sākot ar 1. augustu. LTA,

Latvija un citas valstis
Ziemeļamerikas Savienoto valstu
atzīšanas raksta oriģinalteksts.

Exceliency.
In compliance vvith instructions

received irom my Government, I have
the honour to inform you that the
Government of the United States extends
?Ml rekognition to the Government of
Latvi a.

The Government of the United
States at the same time likevvise
extends similar recognition to the Go-
vern.raen.ts of Esthonia and Lithuania.

In announcing its decision to recog-
nise the Governments of Latvia, Li-
thuania and Esthonia, the Government
of the United States has to-day made
public the enclosed statement.

The rank of Minister has been
conferred upon Commissioner Evan
E. Young and he will continue to
represent the Government of the
United States in Latvia, Esthonia and
Lithuania.

Accept, Excellency, the renew asšu-
rance of my highest consideration.

Harold B. Quartom,
Consul in Charge.

Ziemeļamerikas Savienoto valstu
deklarācijas oriģinalteksts Latvijas

de jure atzīšanas gadījumā.

, ANNOUNCEMENT OF THE GOVERN-
MENT OF THE UNITED STATES

July 28, 1922.
The Governments of Latvia, Esthonia

and Lithuania have been recognised
either de jure or de facto by the
principal Governments of Europe and
have entered into treaty relations with
their neighbours,

In extending to thero recognition on
its part the Government of the United
States takes cognizance of the actual
existence of these Governments during
a coasiderable period of time and of
the successful maintenance within their
borders of political and economic
stability.

The United States has consistently
maintained thai thedisturbedconditions
of Russian affairs may not be made
the occasion for the alienation of
Russian territory and this principle is
not deemed to be infringed by the
recognition at this time of the Go-
vernments of Latvia, Lithuania and
Esthonia, which have been set up and
maintained by indigenous populations."

Latvijas maksājumu samazināšana
tautu savienībā.

Rīgā, 29. jūlijā. Mūsu sūtnis Itālijā
Dr. Valters ziņo, ka tautu savienības
padome pieņēmuse reparacijas komisijas
priekšlikumu, samazināt Latvijas gada
iemaksu tautu savienībai no 110,796
zelta frankiem uz 66.478 zelta frankiem.

? LTA.

y Ārzemes.
Polijas-Vācijas ilgums.

Varšavā, 28. jūlijā. Polijas saeims
ratificējis poļu-vācu konvenciju par
amnestiju Augsšlezijā. LTA.

Francijas - Spānijas ilgums.
Parīzē, 28. jūlijā. Madridē ceturt-

dien r 'gts Francijas-Spanijas tirdz-
niecības līgums. LTA.

Svēto vietu jautājums.
Londonā, 28. jūlijā. Angļu laik-

raksti aizrāda, ka jautājums par svēto
vietu aizsardzību pagaidām palicisneiz-
šķirts uz Vatikāna vēlēšanos. Pavests
aizstāv uzskatu, ka _svēto vietu eksterito-
rialitates tiesībām jāpieliek neaizkārtam.

LTA.
Anglijas gaisa karaflote.

Londonā, 28. julijāAnglijas val-
dība nodomajuse palielināt gaisa kara-
floti par 20 eskadram. Katrā eskadre
būs caurmērā 15 lidmašīnas.

Pie Bromlejas ierīkos lielu serodromu,
kurš oficiāli skaitīsies par Londonas bāzi,
aizsardzībai pret gaisa uzbrukumiem.

LTA.

Anglijas un Francijas politiskā darbība.
Londonā, 28. jūlijā. Pēc Reutera

informācijas Loid-Džordža apspriedi ar
Puankarē sagaida 7. augustā, dažas die-
nas pēc angļu parlamenta sesijas beigām.

„Daily Telegraph" ziņo, ka Loid-
Džordžs un vairāki eksperti sagatavojot
konktetu, ļoti plašu priekšlikumu, kas
varēšot apmierināt nevien Anglijas un
Francijas, bet arī visu pārējo Sabiedroto
intereses.

Laikraksts atzīmē, ka sabiedroto diplo-
mātiskās aprindās zināmu pārsteigumu
izsaucis Fišera paziņojums, ka angļu
valdība vēlas Vācijas iestāšanos tautu
savienībā jau šogad. Izteiktas domas,
ka šo jautājumu saistīs ar reparacijas un
sabiedroto parādu problemiem, lai tādā
kārtā varētu izdarīt spiedienu uz Puan-
karē un dabūt viņa piekrišanu Vācijas
uzņemšanai tautu savienībā.

L i f 11 d ā , 29. jūlijā. (Radio.) L o i d-
D ž o r d ž s uzstājās ar runu brīvās baz-
nīcas priekšstāvju sapulcē. Runā mi-
nistru prezidents brīdināja no jauna
kara un aicināja visus darīt, kas iespē-
jams, lai novērstu šādu varbūtību. Tau-
tas patlaban būvē vēl briesmīgākas ma-
šīnas par tām, kādas atradās viņu rokās
pagājušā kapā, izteicās premjers. Vfi
tās gan mieram vajadzīgas ? Ne, tās
domātas uzbrukumiem neapbruņotām
pilsētām, nevarīgu sieviešu ua bērnu
apkaušanai un noģiftešanai. Šie nāves
ieroči iedvesuši visur bailes par savas
tautas, savas pilsētas, savas mājas aiz-
sardzību. Un visi bruņojas, lai aizsar-
gātos. Visa zeme klājas ar pulvera
kaudzēm. Un ja nu šai pulvera laukā
iekristu dzirkstele, tad karš vēl briesmī-
gāks par pagājušo, plosītos atkal no
jauna. Loid-Džordžs slēdz, ka vienīgais
glābiņš vēl ir tautu savienība: ja ideja
par to uzvarēs, tad, civilizācija būs
glābta. Bet ja ši ideja ietu bojā, tad
līdz ar viņu būtu gals arī civilizācijai,
Tādēļ jāpieliek visi spēki, lai nepārva-
ramais spēks — sabiedrības doma no-
stātos tautu savienības pusē. LTA.

Rīga,
Amerikas atzīšanas gadījumā.

Izsakot Latvijai vissirsnīgākos laimes
vēlējumus, ministru prezidentu apsveicis
telegrāfiski no Ņujorkas bijušais Ame-
Saritanā Krusta priekšnieks Baltijas
valstīs kolonels R a i e n s.

Ministru prezidents saņēmis apsveikumu
ari no Somijas sūtņa R e i j o n e n a.

Daudz apsveikumu saņemti no val-
dības un pašvaldības iestādēm, organi-
zācijām un privātpersonām.

Kārtēja pilsētas domes sēde
notiks ceturtdien, 3. augustā, pulksten 6
vakarā, I. Ķēniņa ielā No 5.

Dienas kartība:

1. Komisijas locekļu ievēlēšana ve-
selības, gruntsgabalu, muižu un darba
nodaļās pa vienam katras nodaļas ko-
misijā.

2. Pilsētas darbinieku prasību iz-
spriešana attiecībā uz darba algu un
darba noteikumiem.

3. Par lotoklubu slēgšanu Rīgā un
elektribas aprēķināšanu lotoklubiem.

4. Noteikumi par nodokli no izrīko-
jumiem un izpriecām.

5. Maksas noteikšana par nespēj-
nieku un bērnu uzturēšanu pilsētas
patversmēs un bērnu dārzos.

6. Nomas normu noteikšana pilsētas
zemju nomniekiem, sakarā ar š. g.
3. maija likumu par ilggadīgo nomas
līgumu normām.

7. Sūdzības no:

a) traktieru un citu uzņēmumu īpaš-
niekiem traktieru un apgrozījumu
nodokļu lietās;

b) Latvijas lieliepirkšanas un patērētāju
biedrības «Produkts";

c) G. Šnee, d) M. Masterjonok, e) Ak-
meņu ielas namu un veikalu īpaš-
niekiem,

f) Olaines ,Zālāja" bij. rentniekiem ;
g) pilsētas sīkumu tirgus tirgotajiem,

Domes priekšsēdētāja vietnieks
A. Zeebergs.

Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s,

te u t s i
Rīgas biržā, 1922. gadā 31. jūlijā.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dolārs 254.C0 — 26000
Anuļu mārciņa 1136—1156
Francijas franks ...... 20 75 — 21.25
Itālijas lira 11.50—12.00
Beļģijas franks . 19 75 — 20.25
Šveices franks 48.50 - 49.50
Zviedrijas krona ...... 67 00 — 68.00
Norvēģijas krona ...... 4350 — 44.50
Dānijas krona 54.75 — 55.75
Čechoslovaku krona .... 5.fcO — 5.90
Holandes guldenis .... 99.00 — 100 50
Vācijas marka 0.38 — 0.43
Somijas marka 5.25 — 5.35
Igaunijas marka ...... 0,76 — 0^J
Polijas marka ....... 0.00 — 00.5
Padomes rbļ. . . , . —
10 Krievijas zelta rbļ. 1250.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīrs

zelta . . . —
Krievijas sudrabs {£*; «™j }par 1rU

5°o neatkar, aizņem. 100—105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. Hyp. biedr.

ķīlu zīmes 965.00 — 975.00
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīlu zīmes 2500.00
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīlu zīmes 5000.00

Rīgas biržas komitejas kotscijss komisijas:
PriekSsēdeiājs J. S k u j e v i c s.

Zvēr, biržas mākleris P. Rupners.

fžlfss ostā Ienākuši ku&L
29. jūlijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar gabalu precēm.

Rockavaj- Park, Amerikas tvaikonis, 4844
reģ. ton. brutto, no Dancigas ar gabalu precēm.

Vineta, vācu tvaikonis, 682,03 reģ. ton. brutto,
no Roterdamas via Stokholm ar gabalu precēm.

Svava, dāņu tvaikonis, 1213 reģ. ton. brutto, n«
Ainažiem ar kokiem.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi,
28. jūlijā.

Danefelt, dāņu tvaikonis, 1251 reģ. ton. bratto, xtz
Delfcilu ar kokiem.

Nordsee, vācu kāja transports. 300 reģ. ton. netto.
Anvers, vācu tvaikonis, 887 reģ. ton. brutto, uz

Emdenu tukšā.
Windau, latviešu tvaikonis, 379 reģ. ton. brutto, uz

Roterdamu ar labību.
Glen Oelder, angļu tvaikonis, 740 reģ. ton. brutto,

uz Rafsu ar balastu.
29. jūlijā.

!?& }& 113, 145, 108, 122, 80, 117, 89, vācu mīna
ttaletāji.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reg. ton. brutto,
uz Ainažiem ar gabalu precēm.

Liepājas ostā Ienākuši kuģi.
27. jūlijā.

Baltanic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,,
no Dancigas ar jauktu lādiņu.

Karine latviešu tvaikonis, 106 reģ. ton. brutto, n«
Ventspils ar baļķiem.

28. jūlijā.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton.'brutto, ao

Pāvilostas ar malku.
Kirsten, dāņu tvaikonis, 1196 reģ. ton. brutto, no

Cardiffas ar akmeņoglēm.
Janine, franču tvaikonis, 1957 reģ. ton. brutto, ne

Hulles ar akmeņoglēm.

Tel&grāmas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Helziņforsā, 30. jūlijā. Somu
pre.e izsaka dziļu gandarījumu par Lat-
vijas, Igaunijas un Lietavas de jure
atzīšanu no Savienoto valstu, puses.

Maskavā, 29. jūlijā. Ribinskā re-
volucionārais tribunāls notiesājis bisakpu
Borisu uz 7 gadiem un Ugličas bīskapu
Serafimu uz 3 gadiem cietuma.

Maskavā, 29. jūlijā. Līdz 25. jū-
lijam reģistrēti 27.345 koleras gadī-
jumi. Kalmiku republikā ar buboņu
mēri miruši 17 iedzīvotāji.

Maskavā, 29. jūlijā. Trockts
kādā intervijā izteicies, ka L e n i ņ š
pašlaik vēl uzturoties uz laukiem ne-
tālu no Maskavas. Viņa veselības stā-
voklis esot labs, atvaļinājuma laiks
tomēr pagarināts.

Parizē, 28. jūlijā. No Konstantino-
poles ziņo, ka Džemals paša noga-
lināts Tiflisā uz krievu „čekas" slepenu
pavēli, jo atradies ceļa no Angoras uz
Turkestanu, kur pēc lielinieku domam
gribējis pabalstīt Envera organizēto sa-
celšanos pret padomēm.

Redakie» ; M Arooi.
BBnB^BBBBnan^^BHHBHI^HMHIi

Šim numuram 8 lapas puses.



Paziņojums.
Finansu ministrijas akciju un paiju sa-

biedrība sarakstā ievesta:

li sabiedrība ..Mežs".
Sabiedrības mērķis ir: tirgoties at

mežu un citu būvmateriālu, iegūt mežus
un ekspluatēt, stērķeļu un koku zāģē-
tavu fabrikas dibināt un eksploatēt.
Sabiedrība dibināta 30. jūlijā 1912. gadā
no dzimts goda pilsoņa Grigorija Vasil-
jeviča Hrenikova un inž. techn. Zamuela
Ļvoviča Gureviča. Pamatkapitāls 200.00C

is. rbļ, 800 akcijas, par 250 rbļ. katra.
Valde atrodas Rīga.

Tirdzn. un b. nod. pr. A. K a c e ns.
Revidents A. Z a 1 p e t e r s.

Sludinājums.
Lietavas sūlnleclāa iatoījā
ar šo paziņo, ka visiem vīriešu kārtas

Lietavas pilsoņiem,
kuri dzimuši: 1896., 1897., 1898., 1899.,
1900, 1901. un 1902. gados, jāierodas
laikā no 28. lulija līdz 2. augustam i. g.,
pie Lietavas kara priekšstavja, Aspazijas
balv. yk 8, dz. 4, dēj reģistrācijas. Līdz
ir jāņem pase un dokumenti par izglī-
tības cenzu.

P. S. Pilsoņi, kuri laikā nebūs reģistrē-
jušies, tiks sodīti ar likumā paredzētu
sodu. J* 1334.
Par sutniec. sekretāru J. P a 1 e c k i s.

Pažādi jiludinij
ffdnlm innnA tiiincttbkL

Mie Ķ
caur šo dara zināmu akcionāru i, ,
ka uz 15. septembri š. g., tiek s "1

ārkārtēj a

pilna iionsiits
deļ sekošo jautājumu caurskatišan»'
izšķiršanas: '-""i»

1) Valdes paziņojums par „„„„.
' ar valdību attiecībā uz $%**

atrodošās pagaidām Latvijas dt.t '
ceļu pārvaldes rīcībā ma-tas \u
sanu un jautājumi, kuri stāv «^ar šo paziņojumu; ^

2) 3 biedrības priekšstāvm vēlē!,.
dēļ tāļaku norunu vešanas ar ,7
tiksmes ministriju, par -Z,
zem pirmo jautājumiem m 2biedrības statūtu pārgrozīšanas-

3) aprēķinu nolīdzināšana ar biedrība.obligāciju īpašniekiem par o;«
maksu un obligāciju dzēšanu-

4) valdes priekšlikumi par Valmiera.
šaursliežu dzelzsceļu biedrības pār
iešanu no jauna piojektētā ZieL
Latvijas dzelzsceļu sabiedrībā £
jautājumi, kuri sfav sakarā ar šiem
priekšlikumirr-;

5) valdes paziņojums par biedrības
vispārīgiem apstākļiem.

Sapulce notiks pulkst. 8 vakarā Rioj
Nlkoia a Iela Nr. 8, dz. 8. Saskarē
ar statūtu § 44, akciju un dokumentu
par akcija īpašumu pieņemšana tib
izdarīta taī pašā vietā no 10. līdz 17.auj,
inci., katru dienu no pulkst. 4—5 p. «'

Sapulce tiks uzskatīta par notikuša mļ
uz § 43 statūtu pamata pilntiesīgi ,
dēļ augšminēr^ jautājumu izšķiršanas]
i& viņā piedalīsies, mazākais, visu bied-
rības akciju puse.

Valde

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs l. g. 22. jūlijā

apstiprinājis tirdzniecības un rūpniecības
sabiedrības

Jflotoliif
30. maija 1922. g. akcionāru kārtējās
vispārīgas sapulces pieņemto statūtu
§ 4 grozījumu, sakarā ar ko sabiedrības
pamata kapitāls Kr. rbļ. 2,000,000.— pār-
vērtēts 700,000 zelta frankos, 2000 akci-
jās par 350 zelta franku katra.

Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c ens.
Revidents A. Z a 1p ē t e r s.

?i ii»iiii»iiiii«miiiMiiiin«iim.niimilinumi ?

Tiesu siudinaiumL
Latvijas kamtiesa»

gjfimaiedamās uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kara tiesu lik. 953. p. p., meklē
kara saimniecības pārvaldes Vecgulbenes
noliktavas kareivi Pēteri Andreja d.
Melderi, kurš apvainots par noziegumiem
kas paredzēti kara soda lik. 128. un
134. p.p.

Minētais kareivis Pēters Melders, dzi-
mis 1890. g. 25. septembrī, latgalietis,
katoļticīgs, pēc nodarbošanās maizes
cepējs, pieder, pie Višķu pag., Daugav-
pils apriņķī.

Personām, kurārn būtu zināma viņa
«izturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kara
tiesai, vai tuvākai policijai, kurai tos
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pag. v. i. virsleitn. (paraksts).

Sekretāra pag. v. izp. Jau n alksnis.

Citu iestāžu s!ud.
lielo iMļu fiepaitanenta

dažādu mrksājumu piedzinējs paziņo,
ka 7. augustā 1922. g„ pulksten 1 dienā,
Jelgava, Damba ielā J* J8, tiks pār-
dota vairāksolīšanā Nikolaja
Krlģera kustamā manta, novērtēta
par 5,200 rbļ., un sastāvoša no tafel-
klavierem firmas ,S. Tresself, dēļ viņa
ienākumu nodokļa par 1920. gadu
segšanas.

Jelgavā, 28. jūlijā 1922. g.
Piedzinējs A. Nevjardovskis.

Rīgas-Preču stacijā,
31. Jūlijā 1922. s. pulksten 10 rītā,

is pārdoti naiīiSsBlifiī
sekosi no saņēmējiem nepieprasīti sū-
tījumi:
1) sūr.Tukurns-Rīga-Precu Ms 166152,

sastāvošs no 1 muc. oglēm, koka,
svara 26 kl., nosūtītājs Indriķis Bau-
mans, saņēmējs dubl. uzrād.

2) sūt. Taurkalns-Rīga-Preču J* 34540,
sastāvošs no malkas, bērza un
alkšņa 0,72 m. gara, skaldīta —
svarā 12,904 kl., nosūtītājs E. Novik,
saņēmējs tas pats. N« 5453

Vidrižu pagasta valde,
Rīgas apriņķī, ar šo dara vispārībai un
pBgasta ied^īvo(āj^>m sevišķi zināmu,
ka ar 1 augustu 1922. g.

tiek atvērta Vidrižu pag,

Juitantah iiSaļa"
ar darbības rajonu — Vidrižu pagasts.

Nodaļa pieņems paziņojumus un iz-
darīs laulību noslēgšanu pirmdienās, treš-
dienās un piektdienās no pulksten
2—4 dienā, izņemot svinamās dienas.

Ličz er dzimtsarakstu nodaļas atvēr-
šanu dzimušo, mirušo un laulājamo pie-
teikšana priekš Vidrižu pagasta iedzīvo-
tājiem ir obligatoriska.

Vidrižos, 25. jūlijā 1922. g. X» 798
Priekšsēdētājs J. Voldin.

Darbvedis Krūmiņš.

Jaunjelgavas apr. pr-ka palīgs
II. iecirknī

izsludina par nederīgu nozaudētu iek?z.
Pnnl; '- no Biržu P8 v - 30- )unijā
1920. g. zem X? 742 un zirga pasi, izdturpat zem >fe 77 uz Jāņa Jura d
Lpmin vārda, iekšz. pasi, izd. no'Biržu
?fon/- »- '̂ i* 1S20 g- 2em
^ S04 uz Annas Ādama m. Upman v.

lespiestT"va? tJ~tīpogrāfijā.

u Inksia apr. prfelclBleka Paliu I. Iec.
lizsudma par nederīgu nozaudēto apl
' H? A'zrutes-Kuldīga kara apr. p-ka?em M 3878 ,J5jnaitl_lg9J__g

^ V

. , ļznHiuapr. pr-kapalissparIkTizsludina par nederīgu nozaudētu Latvij
iekšzemes pasi, izd. TSŠū-Padūres p v«mJftfO 16. martā 1920. g. uz SofijasJana m Antonovič vārda. 2S96

LanksaimBfekB sa&Iedr.JPaSpaindir
valde

paziņo, ka uz 4. jūliju š. g. sasaukti
kārtēja ģtneralsapulce piedalīšanas tri-
kūma dēļ uenotika un top tādēļ u
statūtu 61. panta pamata, jauna

kārtēja šsneraīsapulu
uz 4. septembri 1922. s-> pulksten 5'ji
pēc pusd., Rīgā, lielā Sniiiša ielā Ms 35,
sasaukta ar to pašu dienas kārtību ka
4 jūlijā š. g., kūja būs lēmuma piln-^tiesīga, neskatoties uz ieradušos biedu
skaitu.

Tāļak vaide paziņo, ka uz 4. sep-
tembri 1922. s, pulksten 6','a pēc pusi,
Riga, lielā Smilšu' ielā J* 36, nolikta

īlSĒii SlESRlSSllB.
Dienas kārtība:

1) Ierosinājums uz sabiedrības savieno-
jumu ar Liepājas lauksaimnieku kon-
sumbiedrību akciju sabiedrība,

2) Varbūtēja komisijas vēlēšana minēti
savienojuma izvešanai.

Rigā, 29. jūlija 192?. g. Valde.

Liepājas lauksaimnieku konzum-
biedrības valde

ar šo paziņo saviem biedriem, fo
28. augustā 1922. g., pulksten 11 prieki
pusd., R.gā, lielā Smilšu Ielā M° 36, Uei
sasaukta

ārkārfēlci ienerolsopote
Dienas kārtība:

1. Ierosinājums uz biedrībafs savienojuBM
ar lauksaimnieku sabiedrības ,Pa»'
palīdzība" akciju sabiedrību.

2. Varbūtēja komisijas vēlēšana minēta
savienojuma izvešanai.

Ja uz šo sapulci neierastos statnroJ
34. pantā paredzētais biedru skaits, tad

saskaņā ar 35. pantu tiek iesaukta ne-
atkarīga no ieradušos biedru skaita

pilnflesīsa ienerolsopolci
ar augša minēto dienas kartību 4. ser>
tembri ž. s., pulksten 11 priekš pusd.,
Rīga, liela Smilšu iela ,Ns 36.

Rīgā, 29. jūlijā 1922. g. Vflljjg ,̂.

II. akcīzes vaice, C*s!s, izsludina

par nederīgu nozaudētu spirta pa^ļ'
rakstu, id. !2 maijā š. g^ zent J* 1^
uz Dikļu aptiekas vārda, £Ei

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks īzsludin*
par nederīgu nozaudēto karakiaasiM*
apliecību zem M 98551, 16. )?«"£
1920. g, izdotu no Rīgas kafa *P«9g
priekšn. uz pils. Jāņa Kaspara d. K«"^
vārfia, dzim. 1888 g. l!^-

Rīp,as kāja anrlņķa priekšnieks i»'"-

dina ' par nederīgu nozaudēto k8t aMr,
sibas apliecību zem J* 1001, M ; . '

1919. g., izd. no Rīgas kara apr. pn?»£
uz Ludviga lana d. Rozenvalo8 ,!!^-

Jaunjelgavas apr. pr-ka pal'fl3
II. iecirkni

izsludina par nederīgām "?^'"LjCt«
iekšzemes pases: 1) K2 15I^°f i vi
no Rīg. pr. 6. decembri ]vM &-.

^Pētera Putniņa vārda, 2) ^^„izd. no 8. Rīg pol. iec. p-ka _ 5. i^ ,2g2
1920. g. uz Bertas Putniņ vārda.

• t
Jelgava* apgabali, reģ. nodaļa,
frtsrnatodamās uz civ. t. lik. 1460pant.
pe-tiņo, ka minētā tiesas civilnodaļa
1922. g. 6. jūlijā, atklātā sēdē nolēma

reģistrēt Kelnsmuižas lopkopības pār-
raudzības biedrību, ievedot to bie-
drību reģistra 1. daļā, kur/am nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kalnamuižas pagastā.

Jelgava, 7. jalijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. iitsn. R. Mii Siers.
Sekretāra pal. v. I. p. Lešinskīs.

Rīgas kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem Ns 1255, 15. dec. 1919. g.,
izdotu no 8. Daugavpils kājnieku pulka
uz Voldemāra Jāņa d. Ozola vārda.

-Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ries. lik. 14607i. p.
pariijo, ka minētā tiesas, _ civilnodaļa
1922. g. 6. jūlija atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Mežotnes lopkopības pār-
raudzības biedrību, ievedot to biedribu
«ģisira 1. d«ļā, kuram nav peļņas ie-
gūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Mežotnes pagastā, caur Bausku.

ielgavā, 7. jūlijā 1922. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,

tiesnesis R. M ii 11 e r s.
Splcretara r>al. w < D I e 5 i n s k ' s.

8isas apgabaltiesa, 3. iMlaodala.
az Latvijas civ. lik. kop. 36. p _. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Dāvids Michaila d. Rum-
tnel un Rebekka Līza Izraēla m. Rummel,
dzim. Feiss arī Freiss, noslēguši savstarp.
laulības līgumu pie Rīgas not. Trautsolta
17. jūnijā 1922. g., reģistra Ms 3562, ar kūju

?v iņi, attiecība uz viņu noslēgto laulību,
Ir atcēluši Balt. gub. civillik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 18. jūlijā 1922. g. Ms 2051
Priekšsēd. v. V e i d n er s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
kz clv. ties. ust. 293., 301. un 309. p. p.

f
amata uzaicina Klrli Indriķi Blaubergu,
ara dzīves vieta nezināma, četru

mēnešu laikā ierasties šaī tiesā, saņemt
norakstus no viņa sievas Ellas Blau-
berg, iesūdzības raksta, viņu laulības
Šķiršanas lietā un no pielikumiem —
laulības, Sēlpils pagasta valdes un
dzimšanas apliecībām, un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
Metu noliks uz termiņu uu izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dsīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 15. jūlijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M U11 er s.

Sekretārs Zandersons.

Druvienas pagasta valde,
Valkas apriņķī ar šo paziņo, ka ar
15. jūliju 1922. s., Druvienas pag. namā

ir atvērta

JliHilbil VĒf
ar darbības rajonu Druvienas pagasts.

Nodaļa izdarīs laulību noslēgšanu
sestdienās no pulksten 1 līdz 6 pēc pus-
dienas, paziņojumus pieņems katru dienu
no_ pulksten 1 līdz 3 dienā, izņemot
svētdienās un svētku dienas.

Līdz ar dzimtsarakstu nodaļas atvēr-
šanu, dzimušo, mirušo un laulājamo pie-
teikšana priekš pagasta iedzīvotājiem ir
obligatoriska. «

Druvienā, 20. jūlijā 1922. g.
Pagasta valde.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz 1921. g. 1. februāra lik. par laulība
50., 61.. 76., 77. un civ. ties. lik. 339.,
366., 411., 698., 700., 704. un 718.
panta 1. punkta pamata, sr šo dara
zināmu Dānim Baumanim, ka tiesa
6. jūlija 1922.g. aizmuguras nosprieda:
viņa laulība ar Emīliju Bauman, dzim.
Žeberovski, šķirt.

Jelgava, 21. jūlijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. tees. kārt. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š.g. 31. augustā
attaisīs un nolasīs 21. jūnija 1922. g.
mirušā Mazdūru muižā Kārļa Lau|a
testamentu. L. Jsfe 80S/22. g.

Jelgavā, 18. jūlijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Moller».

Sekretārs Zandersons.

Bisai apgabaltiesas i lec. tiesas pristavs
paziņo, ka 7. augustā 1022. g., pulk-
sten 10_rīta, Rīga, Slokas ielā Ns 49,
tiks pārdota Kārļa Martinsona
kustama manta, sastāvoša no tvaika
katla, koka destilācijas ietaises piede-
rumiem un cit., novērtēta par 156.300 r.

Izzināt Sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Gulbenes virsmežnieciba
pārdos 16. augustā 1922. g., pulksten 10 diena,

savā kanclejā, Vecgulbene.

vairāksoiītājiem
sekošus meža materiālus:

no Jaungulbenes stacijas:
43 kb. ass papīrmalkas kopvērtībā 150.000 rbļ.

111 gab. ar 424 kb. pēd. apšu kluču.°no Ramkas stacijas:
1 kb. ass pasmalkas vērtībā 3.400 rbļ.

no Golgovskas stacijas:
1 kb. ass stutmalkas vērtībā 2.800 rbļ,

13 kb. ass papijmalkas . kopvertrba 40.800 .
258 gab. ar 2819 kb. ped. testi materiāli . . m.uuu ,

no Tirzas novada:
7»/3 kb. ass papirmalkas (. . kopvērtībā 17.400 rbļ.

IV* kb. ass stutmalkas . ;> ""« .
75 kb. ass dedzināmas malkas , /».uuu ,

no Jaungulbenes novada:
li/3 kb. ass papirmalkas . 3.200 rbļ.
20M kb. ass dedzināmas malkas . L^ *
18 gab. ar 270 kb. ped. baļķi 3.600 .

no Vecgulbenes-Stradu novada:
3/4 kb. ass papirmalkas , 8.700 rbļ.
12 gab. ar 96 kb. pēd. kaļjas 900 .

no Blomes novada:
13 gab. baļķi kopvērtībā 1.500 rbl.
30 gab. ar «1 kb. pēd. tēsti materiāli . . . 18.400 ,

no Naglienes novada;
3/4 kb. ass dedzināmas malkas kopvērtībā 700 rbļ.
5/s kb. ass papirmalkas . 12.300 ,
l js kb. ass stutmalkas , 1.000 ,

no Augulienes novada;
290 gab. kārtis kopvērtībā 1.200 rbļ.
2/s kb. ass dedzināmas malkas , 2.500 ,

no Vecgulbenes mācītāja muižas novada:
7/s kb. ass papirmalkas kopvērtībā 18.400 rbļ.

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs.
Pie solīšanas tiks pielaistas personas, kuras iemaksās 10°/o no apvērtējuma.
Visi materiāli apskatāmi viņu atrašanās vietās.
Tuvākas ziņas dabūjamas Gulbenes virsmežniecības kanclejā un pie

iecirkņu mežziņiem — Jaungulbenē, Tina un Vecgulbene.
Gulbenes virsmežziņa v. i. Fr. Kalniņš,

Darbveža v. i. Stabulnieks.

Klīves virsmežniecības kanclejā
Klīves meža muiža, 16. augustā 1922. g.,

, pulksten 12 dienā, tiks ?======.

pārdoti vairāksolīšanā
sekosi gatani meža materiāli.

I. iec. Kalnciema mežniecībā:
Odiņu (iekraušanas punktā pie Lielupes

1) 1 arš. gafa, zaļa jaukta malka 94 kb. asis apvērtēta 277,200 rbf;
2) 1 arš.-gafa sausa tranšeju malka 68 kb. asis .... , 81,600 ,

Kaģa mežsarga apgaitā kv. Nr. 33
1) Ssasa priežu celmu malka 16/i2 kb. asis , 26,783
2) Sekvrstrēta sausa priežu celmu malka 38'/3 kb. asis . „ 57^500 "

M. iec. Klīves mežniecībā:
Zariņu nokraušanas punktā

1) 1 arš. gāja, sausa jaukta malka 189?/ia kb. asis .- . apvērtēta 436,042 ,
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, caur Jelgavu.
Materiālus uzrādīs vietējie mežsargi.

Kl īves virsmežzinis O. H a r t rņ a os.
Darbvedis-grāmatvedis O. U ķ i s.

XI. Dokelu kojnieku pulks
ar žo paziņo, ka 14.augustā 1922. g., pulksten 1 dienā, Daugav-
pils cietoksni, 11. Dobeles kājnieku pulka štābā, tiks izdota

mazēksolīšanā
15 ItuKu ķi|u nincntū mu izvcinno.

Rakstiski pi edāvājumi slogta aplok.-nē ar uzrakstu: „Uz konkurenci
rnVT"^(?22Y" k'ari ,!^7ni dē

* PteMiaiiM W maskās solīšana.
*

no-
pnlto'en 12. " z,mc&ao*°> iesniedzami pulka štābā lidz minē.ai dienai

^,i-k -tP^^tt^esfllegianas, kā tnutisk', ti rakstiski visiem konkursadalībniek am ob igatonski piemaksa 5,000 rbļ. drošības nauda, kura tiks izmaksātaalpakaļ pec liguma noslēgšanas. ! izmairsata

M?2āksolišana būs mutiska un rakstiska, pie kam mutiskā «niī«»n!i .««i,.ass «stsarsa*«ffi StfS&sssss
y m?r^AV""" '^ViSSĪSti&SS^ūi
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