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Ministru kabineta sēde 1922. g. 10. augustā.

Noteikumi par naudu.

Pārerozijumi likuma par vienīgo maksā-
šanas līdzekli un agrāko līgumu un
parādu nokārtošanu.

Noteikumi par nokalpoto gadu aprēķinā-
šanu obligatorisko skolu s!olotājiem,

Papildinājums pie labierīcības un dro-
šibas nolikuma 173. panta.

Finansu ministrijas rīkojums par spirt-
rūpnieku sabiedrības zīmognodokli

Valdības rīkojumi un
pavēles,

Noteikumi par naudu.

(Izdoti 3919. g. 16. jūlija likuma kārtībā)

1. Latvijas naudas sistēma pamatojas
u zeltu. Naudas vienība ir lats, kas
satur divi miljoni deviņi simti trīs tūk-
stoši divi simti divdesmit seši desmit-
miljondajas (0,2903226) grama tīra zelta.
Lats sadaļas simts santimos.

2. Tiesība kalt metāla naudu un
laist to apgrozībā pieder vienīgi valstij.
Naudas kalšanu un apgrozība laišanu
pārzin finansu ministrs.

3. Zelta naudu kaj, kā no valstij
piederoša metāla, tā arī no privātpersonu
pienesta zelta. Privātpersonu zelts jā-
pieņem pārkalšanai naudā par finansu
ministra noteiktu maksu, ja zeltu pienes
finansu ministra noteiktā zelta i satura
lējumos vai citu valstu monētās un ja
pienestā zelta daudzums nav mazāks pai
simts gramiem.

4. Zelta naudu ka] desmīt un div-
desmit latu gabalos.

5. Zelta nauda satur deviņi simti
tukstotdaļas tīra zelta; pielaižamā svār-
stišanās — augšup un lejup viena
tūkstotdaļa no tīra zelta satura
(0,899—0,901). Desmīt latu gabala
svars — trīs un divi simti divdesdjk pieci
tūkstoši astoņi simti piecas miljon-
dajas (3,225805) grama, divdesmit latu
gabalu svars — seši un četrdesmit pieci
tūkstoši simts sešdesmit viena siratstūk-
stotsdaļa (6,45161) grama; pielaižamā
svara svārstīšanās — augšup un lejup
desmit latu gabalam trīs tukstotdaļas,
bet divdesmit latu gabalam divas tukstot-
daļas no augstāk minētā svara.

6Bez zelta naudas kaļ arī sīko
naudu no metāla, kuru nosaka ministru
kabinets uz finansu ministra priekš-
likumu.

Piezīme. Sīko naudu kaļ vienīgi
no valstij piederoša metāla.

7. Sīko naudu kaļ 1, 2, 5, 10, 20 un
w santimu , kā arī 1 lata gabalos. _8. Visas metalnaudas veidu, ka ari
sīkas naudas svaru nosaka ministru kabi-
nets uz finansu ministra priekšlikumu.

^
Zelta naudu atļauts izlaist neap-

robežotā daudzumā, sīko naudu — ne
va""āk kā 10 latu uz iedzīvotāja.
JO. Visi nodokļi un nodevas un vis-

paļ visi maksājumi aprēķināmi latos.
*? P i e_z ī m e. Attiecībā uz ārzemju

valūta Latvijā noslēgtiem darījumiem
aprēķins izdarāms Latvijas nauda pēc
darījumu slēgšanas dienas vidējā
Rīgas biržas kursa, kurš iz-
sludināts finansu ministra noteiktā
kārtībā. Ja darījumu slēgšanas
diena valutas kotscija nav notikuse,
tad par pamatu ņemams nākošas
kotēšanas dienas vidējais kuss.

*' Piezīme. Līdz valsts kases
fīmju izņemšanai no apgrozības tās
>r likumīgs maksāšanas līdzekli?.
Ķārftēr šīs sīmes atrodas apgrozļba,
Latvijas rubļos noteiktos maksāju-
mus var izdarīt metāla nauda, un
otrādi, pēc maksāšanas dienas kursa,
knoteic finansu ministrs, piemē-

rojoties Rīgas biržas kursam. Šīs
piezīmes nosacījumi attiecas tikai uz
tiem gadījumiem, kad par kursu
starp ligursia slēdzējiem nav noti-
kuse sevišķa vienošanās.

11. Zelta nanda_ pieņemama maksā-
jumos neaprobežota daudzumā, ja ta
apgrozība nav zaudejuse savus uzrakstus
un _no svara V2/o pāri atļautai svāisti-
šanas normai (5. p.). Naudas gabalus,
kas zaudējuši_ no svara vairāk ka lļ<č o
no svārstišanās normas, valsts kase pie
ņem pēc svara, atskaitot o%kalšanas un
citus izdevumus.

12._ Šikā nauda pieņemama privātos
maksājumos līdz 10 latiem, bet valsts
iestādēs —^neaprobežotā daudzumā, ja
ta apgrozība nav zaudejuse savus uz-
rakstus vai nav mākslīgi bojāta.

13. Valsts kasē saņemto nodilušo
naudu nelaiž no jauna apgrozībā.

14. Viltotā nauda aizturama no finansu
ministra šim nolūkam pilnvarotām iestā-
dēm un personām un nododama valsts
kasei.

Piezīme. Finansu ministrim ir
tiesība izsniegt sevišķu atlīdzību par
naudas viltotāju uzrādīšanu un
atrašanu.

Rīgā, 1922. g. 3. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierov ies.

Finansu ministrs R. K a 1n i n g s.

Pārgrozījumi
likumā par vienīgo maksāšanas
HdzeJcII un agrāko ilgumu un parādu

nokārtošanu.
(Izdoti 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

Pārgrozot 1920 g. 18. marta likumu
par vienīgo maksāšanas līdzekli un agrāko
līgumu un parādu nokārtošanu (Lik. kr.
1920. g. 181,, pārgroz. papild. Lik. kr.
1921. g. 116 un 1922. g. 66) noteikt
sekošo:
I. Augšminētā likuma virsrakstu izteikt

šādi: Likums par agrāko līgumu un
parādu nokārtošanu.

II. 1. nodalījumu (1.—3. p.) un uz so
nodalījumu attiecošos 1921. g._ 14. jū-
nija pārgrozījumus un papildinājumus
(Lik. kr. 116) uzskatīt par atvietotiem
ar 1922. g. augusta «Noteikumiem
par naudu".

III. 2. nodalījumā: 1) 4. panta beigās
vārdus B kas minēti ši likuma 2. p."
atvietot ar vārdiem „kas minēti ši
likuma sekojošā (5) pantā". 2) 5. p.
pirmo teikumu izteikt šādi: agrākie

. līgumi ārzemju valūtā izpildāmi viņos
paredzētā valutāja tie attiecas uz
darījumiem pie ārzemju eksporta un
importa, kredītiestāžu operācijām ar
ārzemēm, naudas maiņu operācijām
un darījumiem, kuru izpildīšana pa-
redzēto ārzemēs. 3) 7. p. vārdus
.izņemot 2, panta piezīme minētos
gadījumus" strīpot.

Rīgā, 1922. g. 3. augustā.
Ministru prezidents Z. M e i e r o v i c s.

Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Papildinājums

pie labierīcības un drošības nolikuma
173. panta.

(Izdots 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā.)

Labierīcības un drošības nolikuma
1916. gada izd. (Kriev lik. kop. XIV. sej)
173 pantu papildināt ā' sekošu piezīmi i

Piezīme. Spēles, kurti ierīkošanai
dabūta iekšTetu ministr nav
uzskatamas par aizliegtām

Rīgā, 1922, g. 3. augHSvā.

Ministru prezidents Z. M e i e ro v i cs.
Iekšlietu ministra biedi

A. B i r z'n iekš.

Noteikumi
par nokalpoto gadu aprēķināšanu
obligatorisko skolu skolotājiem

(izdoti uz 1921. g. 10. jūnija likuma par
oblig&torisko skolu skolotāju algošanu

7. panta pamata).
I. Algu normu noteikšanai nokalpoto

gadu snaitā obligatorisko skolu skolotā-
jiem ieskaitāmi:

1) gadi, kad skolotājs strādājis valsts,
komunālās vai privātās no valdības
apstiprinātās mācības iestādēs, kā
skolotājs — uz Latvijas teritorijas
vai ātpus jās.

Piezīme. Ārpus Latvijas nokalpotos
gadus ieskaita tikai līdz 1920. g.
30. jūnijam.

2) gadi, kad skolotājs pārtraucot die-
nestu iestājies speciāla pedagoģiskā
izglītības iestādē un pēc tās beig-
šanas atkal turpinājis skolotāja
dienestu.

3) prakses gadi skolotājiem, kuri ne-
pasniedza pilnu stundu skaitu, ja
pasniegtas ne mazāk par 15 stun-
dām nedēļā.

4) mājskolotāju nodarbošanās un
audzinātāju dienests bērnu dārzos
un patversmēs tajos gadījumos, ja
šī darbība atradusēs zem attiecīgu
iestāžu kontroles.

5) gadi, kad skolotājs darbojies kā
administrators iestādē, kam tieši
sakari ar pedagoģisku darba lauku.

II. Līdz 1920. g. nokalpotais laiks
aprēķināms apaļiem mācības gadiem un
pusgadiem, bet pēc šī laika ņemams
faktiskais dienesta ilgums, skaitot mēne-
šus un dienas.

III. Šie noteikumi neattiecas uz iz-
maksām, kādas skolotājiem pienākas
līdz 1922. g. 1. septembrim.

Rīgā, 1922. g. 3. augustā.
Ministru prezidents Z. Meierovics.

Izglītības ministrs A, Dauge.

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 35.
Apstiprinu.

1922. gada 7. augustā.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74 panta
kārtībā Latvijas spirtrūpnieku sabiedrības
jaunatvērtām nodaļām Veļķos, Līgatē,
Lizumā, Zilupē, Kreslavā, Vecgulbenē,
Aizputē un Bolvos atļauts uz sabiedrības
lūgumu nomaksāt zīmognodokli par
katrām divām nedēļām valsts bankā
skaidrā naudā par dažāda veida izdoda-
miem dokumentiem degvīna un spirta
noņēmējiem, pie kam ņemami vērā
finansu ministra š. g. 27. maijā apstip-
rinātie noteikumi, kuri publicēti š. g.
30. maijā „Valdības Vēstnesī" Mš 119
par atļauju spirtrūpnieku sabiedrībai līdz
ar viņas nodaļām nomaksāt zīmogno-
dokli skaidrā naudā valsts bankā.

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa pu-
blicēšanas dienu ,,Valdības Vēstnesī".

Direktors A. Vi n ters.
Nodaļas vadītāja vietā J. Vilks.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums.
Publicēju vispārējai zināšanai, ka uz

„Noteikumu par strādnieku nodrošināšanu
slimības gadījumos" un valdības 1920. g.
3. maija rīkojuma (Valdības Vēstneša"
1920. g. N? 103) pamata, darba ministrija

strējuse š. g. 5. augustā Līvānu ko-
pējās slimo kases statūtus zem N? 32.

Rīgā, 1922. g. 8. augustŽ. Ņs 16205.
Darbs ministrs R. Dukurs.

Departamenta vlce-direktors H. Punga. ii

Krievijā apcietināto Latvijas pilsoņu
saraksts,

kuri nolemti apmaiņai.

Par sekošām personām tiek lūgti viņu
piederīgie visdrīzākā laikā pie-
sūtīt ārlietu ministrijas pasu nodaļai
apliecības par viņu piederību pie
Latvijas. Pretējā gadījumā viņus
dzēsīs no apmaināmo saraksta,

Adiņš, Pēteris — Butirkas cietumā.
Andersons, Roberts — Pēterpils jūras

hospitālī.
Āpša, Vladimirs Jāņa d. — Butirkas

cietumā.
Arājs, Andrejs — Butirkas cietuma. Agrāk

ziņots, ka esot nošauts, bet tagad šo
ziņojumu atsauc.

Ass, Konstantins Borisa d. — nav pie-
tiekošu dokumentu no Rīgas.

Asens, Kārlis Jēkaba d. — Č. K. rīcībā
Maskavā. Vidzemē.

Asniņš, Voldemārs Jāņa d. — Armoviras
cietumā.

Aldars, Jānis Miķeļa d. — bijis Butitkas
cietumā.

Auziņš, Aleksandrs — Krasnojarskā.
Baks, JHaims Hitša d. — Butirkas cie-

tumā.

Balks, Anatolijs Eberharda d. — 2. Pē-
terpils pārmācības namā.

Baltiņš, Jānis Jēkaba d. — Tagankas
cietumā.

Bangers, Andiējs Jāņa d. — Butirkas
cietumā.

Banders, Ernests Ernesta d. — 3. Pēter-
pils pārmācības namā.

Bergmans, Vilis Dāvida d. — Novo-
peskovskas nometnē.

Bergs, Kārlis Nikolaja d, — 2. Pēterpils
pārmācības namā.

Bērzs-Bērztņš, Alfrēds Jāņa d. — Pēter-
pils cietumā.

Bērziņš, Jānis Jāņa d. — apcietin.
guberņas revolucionārais tribunāls.

Bilfelds, Haims Šemeļa d. — Novo-
peskovskas nometnē.

Bitte, Kārlis Andreja d. — Tagankas cie-
tumā, piederīgs pie Piņķu pagasta.

Blechsteins, Augusts Fridricha d.—Jeka-
terinbīrgas cietumā.

Blošteins, Mendelis Jāzepa d. — Butir-
kas cietumā.

Bodneks, Kā'l s Reinholda d. — Tverā,
apcietināts 1921. g. 3. janvārī no G. Č. K.

Boreiko, B-ļeslavs Boļeslava d. — Bu-
tirkas cietumā.

Bratovčinskis, Anatolijs — Maskavas
cietumā.

Breško, Jānis Jegora d. — 2. Pēterpils
pārmācības namā.

Brimans, Augusts Jēkaba d — 2. Pēter-
pils pārmācības namā.

Buivits, Francis Franča d. — Butirkas
cietumā.

Bunde, Eduards Jēkaba d. — Butirkas
cietumā.

Buntiķ, Jānis Jāņa d. — Maskavas cie-
tumā.

Bušs, Augusts Vilhelma d, — Butirkas
cietuma slimnicā.

Caune, Miķelis — Butirkas cietuma.
Celens, Jānis Jāņa d. — Semjonovas no-

metnē, piederīgs pie Ozolu pag _asta.
Celms, Kārlis Jura d. — 2. Pēterpils

pārmācības namā.
Cimdiņš, Eduards Jāņa d. — bijis Ko-

zuchovas nometnē.
Eglit, Lidija Vasiļija meita — Novopes-

kovskas nometnē.
Eglons, Juris Jāņa dēls — Butirkas cie-

tumā.
Eitvit, Lidija Vasiļa meita — Novopes-

kovskas nometnē.
Falks, Voldemārs Mārtiņa dēls — I. Pē-

terpils spaidu darbu nometnē.
Feodorovs, Nikolajs — Krasnojarskā,
Felupenko, Osips Pētera dēls — Butirkas

cietumā.
Freibergs, Gustavs Matisa dēls — Kiseļ-

ņejas cietumā.
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Freimans, Filips Filipa d. — II. Pēterpils
pārmācības namā.

Gepners, Miķelis Teodora i. — Rubjan-
kas cietumā.

Godlevskis, Georgs Floriana d. — Liel-
Lubjankā, pie V. Č. K.

Grinbergs, Alberts Kārļa d. — II. Pēter-
pils pārmācības namā.

Griķis, Elza Georga m._ — I. Pēterpils
spaidu darbu nometnē.

Grinšteins, Ansis — I. Pēterpils pārmā-
cības namā.

Griviņš, Eduards — Ostrovā noņemts no
Krasnojarskas bēgļu ešelona un aizvests
mežā.

Gudels, Teodors Teodora d. — Tagankas
cietumā.

Gulbis, Fricis ar sievu un dēlu — no-
ņemts Ostrovā no Krasnojarskas bēgļu
ešelona.

Hartmans, Teodors Ernesta d. — Mas-
kavā, V. Č. K- rīcībā.

Hermans — Omskas cietumā.

Ujaško, Goime Ādama dāls — Butirkas
cietumā.

Ivanovs, Pāvils Jāņa d. — bijušā Kožu-
chovas nometnē.

Jakobsons, Pēteris Jēkaba d. — Butirkas
cietumā.

Jaunzem, Elfride Pētera m. — Minskā,
Novokaminskaja N> 3.

Jaunzem, Eveline Mārtiņa m. — Apcie-
tināta Minskā, Novokolominska hfe 3.

Jaunzem, Eveline Pētera m. — Apcie-
tināta Minskā, Novokolominska te 3.

Jekabson, — Maskavā.
Jurgensons, Kārlis Ādolfa d. — Notiesāts

no Pēterpils G. R. T.
Kac-Kagan, Geršojis Smuļa d. — Bijis

Butirkas cietuma.
Kačalovs, Dimitrijs Nikolaja d. — Peter-

pilī, Spalernaja N° 25.
Kacmans, Einachs Arona d.
Kagans, Ābrams Zālamana d. — Bijis

kādā no Maskavas cietumiem.

Kairovs, Pēteris — Pēterpils jūras hos-
pitālī.

Kaleins, Ēvalds Ernesta d. — Bijis Butirkā.
Kalējs, Jānis Simaņa d. — Ņižni-Novgo-

rodas G. Č. K.
Kalis, Francis Kriša d. — Maskavas Č. K.

piederīgs pie Kurzemes.
Karpiņš, Juvenals Grigorija d. — Butirkas

cietumā.
Katle-Katlap, Eižens Anša d. — Minskā,

revuk. sev. nod. rīcībā.
Katliņš, Juris Osipa d. — Novo-Peskov-

ski] nometnē.
Kacmans, Einachs Arona d. — Pēterpils

cietumā.
Kažociņš, Alberts Jāņa d. — Bijis Butirkas

cietumā.
Kleinšmidts, Jēkabs — Krasnojarskā.
Klevas, Nikolajs Jura d. — Bijis Tagan-

skas cietumā.
Kļukvins, Konstantīns Alekseja d. — Bu-

tirkas cietuma slimnīcā.

Konskop, R. — Butirkas cietuma.
Kozlovskis, Jāzeps Jēkaba d. — Bijis

Butirkas cietumā.
Krage, Vilhelms Jāņa d. — II. Pēterpils

pārmācības namā.
Krastiņš, Pavels Andrēļa d. — II. Pēter-

pils pārmācības nama.
Krastiņš, Kārlis Jāņa d — Bijis Tagankas

cietumā, piederīgs pie Bauskas apr.
Kreliņš, Augusts Zamueļa d. — I. Pēter-

pils pārmācības namā.
Krilovs, Pimens Nikifora d. — Butirkas

cietumā.
Kriva, Alberts — Pēterpils juras hospitālī.
Krūmiņš, Vilis Ernesta d. — Novo-Sokoļ-

ņikovas, jeb Butirkas cietuma.
Krūmiņš, Jānis Jāņa d. — Semjonovas

nometnē.
Kukulits, Rūdolfs Jēkaba d. — Taškenta,

apcietināts 1921.g., dienējis Turkestanes
frontes sev. nod. pulkā, I. rotā, l.vadā.

Kupče — Ostrovā.
Kugrens (jeb Kurgens), Jānis Jāņa d. —

Ceļjabinskā.
Kurmins, Eižens Vladislava d. — Spaidu

darbu koncentrācijas nometnē pēc V.
Č. K. rīkojums.

Kurskops, Kārlis Teņa d. — Tagankas
cietumā.

Kušenieks, Emma Pētera m. — Apcietināta
1921. g. 5. martā no V. Č. K-

Lāc, Jānis Romāna d. — Butirkas cie-
tumā, pie V. G. Č. K.

Lacis, Alfrēds Pētera d. — Tagankas cie-
tumā.

Lapkovskaja, Nadežda Konstantīna m, —
Bijuse Butirkas cietumā.

Leimans, Moisejs Izava d. — Butirkas
cietumā.

Leitners, Aleksandrs Aleksandra d. —
Novo-Peskovskij nometnē.

Likums, Rūdolfs Jāņa d. — Apcietināts
1921.g. 10. februāri no Maskavas Č. K.

Lodziņš, Andrejs — Pēterpils jūras hos-
pitālī.

Lozens, Staņislavs Ādama d. — Butirkas
cietumā.

Martinsons, Alfrēds — Pēterpils jūras
hospitālī.

Maslovs, Pavels Jāņa d. — II. Pēterpils
pārmācības namā.

Medau, Alfrēds Jāņa d.
Mellis, Rūdolfs Kriša d. — Bijis Butirkas

cietumā.
Mengelis, Kārlis Jāņa d. — I. Pēterpils

spaidu darbu nometnē.
Millers — Bijis Kozuchovas cietumā.
Mešenskijs, Ernests Kristapa d. — Bu-

tirkas cietumā, piederīgs pie Kurzemes.
Metus, Arsenijs Jēkaba d. — Butirkas

cietumā.
Miķelsons. FrancisViļa d. — II. Pēterpils

pārmācības namā.
Mūrnieks, Jūlijs Pētera d. — Krjukovas

nometnē.
Nerojasovs, Pavels Marka d. — I. Pēter-

pils spaidu darbu nometnē.

Neimans, Voldemārs Dāvida d. — Bu-

tirkas cietuma. „
Neimans, Vladimirs Teodora d. — »u

tirkas cietuma. ««tirkai
Neimans,_ Roberts Jura d. - Batikai

NesiersArturs Otto d. - Apcietināts

Aleksandrovskas piestātne.
Nevdačins, Nikolajs Aleksandra d. — Bu-

tirkas cietuma. .
Nikitins. Aleksandrs Nikolaja d. — Pēter-

pils G. Č. K. rīcība. .
Norevič, Milda Matīsa m. - Novmskas

sieviešu cietuma.
OpperputUpeliac, Eduards Otto d. —

Butirkas cietumā.
Orčakova, Varvara Staņislava m. — Pēter-

pils spaidu darbu nometne.
Osipovs, Daniels Jāņa d. - An drontev-

skas nometne. _
Ozoliņš, Otto Reiņa d. — Maskava, maza

Lubjanka >fe 7, C. K.
Pauders, Pēteris Jāņa d. — II. Pēterpils

pārmācības nama.
Peimaas, Pēteris Jēkaba d. — Butirsas

cietuma.
Petrovičs, Pauls — Tomskā.
Pikmeisters, Jānis Jāņau d. — II. Pēter-

pils pārmācības nama
Pilāts, Alfrēds Jāņa d. — II. Pēterpils

pārmācības nama.
Plampe, Augusts — Irkutska noņemts no

bēgļu ešalona.
Plampe, EraestsAugusta & — Irkutska

noņemts no bēgļu ešalona.
Plampe, Zelma — Irkutska noņemta no

bēgļu ešalona.
Ploksta. Albins Jāņa d. — Samara (ap-

cietināts Zlatousta).
Plūme, Roberts Jāņa d. — Apcietināts

1921. g. vasara no Jekaterinas V.C.K.
Pšešucha, Staņislavs Nikoļa d. — II.

Pēterpifs pārmācības nama. >
Podnieks, Viktors Antona d._ — I. Pēter-

pils spaidu darbu nometne.
Pols, Jānis Pētera d. — Butirkas cietumā,

12. korid., 57. istabā.
Pontiks, Miķelis Filipa d. — Butirkas

cietumā.
Prokofjevs, Aleksejs Miķeļa d. — II. Pēter-

pils pārmācības nama.
Rainsvalds, Augusts Kārļa d. — Butirkas

cietuma.

Reinfelds, Gustavs Kārļa d. — Novgoro-
das labošanas namā.

Rezovskij, Ludvigs Pētera d. — Novo-
peskovskas nometnē.

Richters, Jēkabs Gustava d. —Tagankas
cietumā.

Richters, Erims Lazara d.—II. Pēterpils
pārmācības namā.

Rogenbaums, Nikolajs Gerasima dēls —
apcietināts no Maskavas Č. K. 1921.
g. 10. februāri.

Rogožin-GakkeI,_ Nikolajs Lāzera d. —
II. Pēterpils pārmācības namā.

Rozens, Teodors Fridricha d. — r,„
chovaja J* 2, Pēterpilī. UOr o-

Roze, Aleksandrs Mārtiņa d. — a . .
nāts 1921. g. 20. oktobrī GomellT
bēgļu ešalona un ieslodzīts Q, £ 7?
aresta māja. ' *v

Rubenšteins, Ābrams Icika d. — xa
kas cietuma. gaa"

Rudzīts, Jānis Jāņa d. — Butirkas d*.tunia *
Runga-Rungainss, Ernests Anša d -

apcietināts Sebežā.
Savickis, Donats Augusta d. — kādā nn

Pēterpils cietumiem. UQ

Sejeznevs. Aleksandrs Sidora d.—gtirkas cietuma.
Sežeiko, Antons — Maskavas č. *

Lubjanka 2.
Sīpols, Voldemars_ Jāņa d. — Aadroni.

jevskas nometne.
Sirlaks, Augusts Pētera d. — n. pēter

pils pārmācības namā.
Skangels. Aleksis Antona d. — no pgter

pils G. Č K. notiesāts pie spaida
darbiem.

Skūbeliņš, Andrejs Teodora d. — i. pģ,
terpils spaidu darbu nometnē.

Skuja-Skubre, Vilis — apcietināts Brjan-
skas piestātnē 1921. g. jūnija sākamā.

Smorgonskis, Natans Ābrama d. — xa.
gankas cietumā,

Smilga, Vilhelms Jāņa d. — Pēterpils
II. koncentrācijas spaidu darbu nodaļā.

Smorgonskis, Smuels Geceļa d. — Ņižņij i
Voiočeki cietuma.

Sniķers, Jānis Gotliba d. — Butirkas
cietuma.

Spricītis, Jānis Jāņa d. — Krasnojarskā.
Sprindžuks, Jāzeps Leo d. — Butirkas

cietumā.
Šeffelis, Valentīns — Kozuchovas ne.

metnē.
Šerdnovs, Matīss Vincana d. — 1.Pēter-

pils spaidu darbu namā.
Šīrons, Jānis un Roberts — Krasnojarskā,
Šnobels, Jānis Kārļa d. — Butirkas c>

tumā.
Šteinbergs, Kārlis Aleksandra d. — Ar-

changelas koncentrācijas nometnē.
Štolcers, Oskars — Veļikiluki aresta

mājā.
Stramme, Augusts Knsa d. — Rozde-

stvenskas nometne.
Strauchmans, Helmārs — noņemts no

bēgļu ešelona Sebežā 1921. g. jūlijā
un apcietināts.

Struņķis, Kārlis Jēkaba d. — bijis Ta-
gankas cietumā.

Stubis, Sofija Jāņa m.— Gomeļas G.Č.K.
rīcībā

Stubis, Žanis Jāņa d. — Gomelas G.Č.K.
rīcībā.

Stūre, Pēteris Jāņa d. — Krasnojarskā,
Tenisons, Kārlis Sīmaņa d. — Ivanovas

nometnē, piederīgs pie Pabažu pagasta,
Timbergs, Augusts Krišjāņa d. — Butir-

kas cietumā.

1922. gada bibliogrāfija.
Pirmais ceturksnis.

Valsts bibliotēkas sakārtojums. A.Q i n ter a redakcija.

(14. turpinājums un beigas.)

Sauliets, A. Izmeklēti raksti'. Latviešu
rakstnieki skolai un jaunatnei J* 13.
Rīgā, 1922. Izglītības ministrijas izde-
vums. Krājumā pie Izgl. min. komi-
sionāra A. Gulbja. J. Petersona druk.
8° (20X14) 333 1. p. 130 r.

Saturs: Dzejas. Aiz sniega un tum-
sas. Vaļas dienā. Vientiesītis. Dienvidi.
Aiz zilā loga. Lielās ēnas. Nabaga
princis un Daiļā. Nesaules zemē.
Pasaka par Gaigalputnu. Pērkons.
Neaizberama aka. Ceļa nauda. Ne-
laime. Pa citu ceļu.

Skalbe, K. Kā es braucu zeemeļmeitas
lūkotees. Vispārigā bibliotēka Ns 66.
Rigā (1922) Izdevis A. Jessens.
(Iesp.) E. Pīpiņa un J. Upmaņa druk.
16° (15X11) 32 I. p.

— Sarkangalvīte. Pelnrušķite. Pasaka
par vērdiņu. Milzis. Kaķiša dzir-
navas. Pasaka par zelta ābeli.
„Skolas Literatūra" Mš 2. Otrs izde-
vums. Rigā, 1922. Izdevēja Latvijas
Skolotāju Saveeniba. E. Pihpiņa un
J. Upmaņa druk. 16° (17X12)
47 1. p. 15 r.

Skuju Frīdis (Mīlberģis, G.) Skursteņ-
skrāpis. Jautra spēle viena paņē-
mienā. Rigā, 1922. Ģeneralkomisija
Akc. Sab. Valters un Rapa gramatnica.
Apsardzibas ministrijas druk. 16°
(17X13) 29 1. p.

Strāls, Kārlis. Sapņotāji. Stāsti. Valtera
un Rapas akciju sabeedribas Rakstu

Avots N2 9. Rigā (1922.) Valtera
un Rapas akc. sab, izd., Valtera un
Rapas akc. sab. speest. 8° (19X13)
55 1. p. 25 r.

Saturs: Viens solis sāņus. At-
minies nāvi. Gļēvums. Zābaki.
Plostnieki.

— Saulit tezej' tezedama. Stahlti. Val-
tera un Rapas akciju sabeedribas
Rakstu Avots J* 4. Rigā (1922)
Waltera un Rapas akz. fab. ifd. Eefp.
Waltera un Rapas akz. fab. fpeelt.
8° (19X13) 63 1. p. 25 rbj.

Saturs: Krehfia. Twanā. Teku,
teku, nepanahku. Mahkflas audlekņi,
Tfchuhfkai rada. Mahjās.

— Katrinite. Stāsts. Valtera un Rapas
akciju sabeedribas Raksiu Avots J*10.
Rigā (1922) Valtera & Rapas akc.
sab. izd. Eesp. Valtera & Rapas akc.
sab. speest. 8° (19X13) 50 1. p.
25 rbļ.

Sariņfch, Kārlis. Barons un ziti ftahlti.
Valtera un Rapas akciju sabeedribas
Rakstu Avots N° 7, Rigā, (1922)
Waltera un Rapas akz. fab. ifd. Eefp,
Wallera un Rapas akz. fab. fpeelt.
8° (19X13) 70 1. p. 25 rbļ.

Saturs: Barons. Āzis. Smerzeneeks.
Sarkanarmeefchi.

Tuters, E. Laika soļi. Dzejoļi. Cēsīs
(1922) Apg. un iesp. Rud. Jēpe,
Cēsīs. 8° (20X14) 96 1. p.

WezoIols, Jūlijs. Lai nahk Tavva walltiba.
Romāns. (Rīgā, 1922) A. Gulbja apg.
E. Pihpiņa un J. Upmaņa druk. 8°
(20X14) 192 I. p. Wahku fihmejis
K. Ubans.

809. Literatūras vēsture un

kritika.
Teodors. Plūdons. Dzīves un dzejas

aina — — apskatīta. (Ar Plūdoņa
ģīmetni uz sevišķas lapas) Rīgā, 1922.
Valtera un Rapas akc. sab. izd. Dr.
pee C. G. Roderera G. m. b. H.
Leipcigā. 8° (21X14) XLVIII. I. p.

Latvju preses 100 gadi. Izstāde Rīgas
pilsētas mākslas muzejā no 26. fe-
bruāra līdz 12. martam 1922. Rīgā,
1922. Izdevusi Latv. Preses 100g.
Jubilejas Izstādes Komisija. Sab.
.Latvijas Sargs" spiest. 8° (24X15)
140 1. p. ?* J

Saturs: 1. M. Ārons. — Latviešu
laikrakstniecība. (Vēsturisks apskats).
2. J. Misiņš. — Laikraksti chronolo-
giski. 3. J. Misiņš. — Alfabētisks
zīstematisks raditajs. 4. P. Ermaņa —Latviešu preses darbinieki (īsi bio-
grafiski dati).

Jaunfudrabiņfcb, J. Mana dfihwe. Rieā
(1922) A Gulbja apg. Akc. sfb!
o x£,,t Kukurs fPeeIt Vāk« zīmējis
S. Vtdbergs. 8° (19X13) 122 1. p.Pielikuma no 101—122 1 n ?
Mani rakfti . Kad un kur eefpeeltV
(Sahkts kahrtigi atlihmet ar 1906

*
gadu.)

9. Vēsture un ģeogrāfija.
900. Vēsture vispār .

901. Civilizācijas vēsture
Bangerskis, Rūdolfs. Latviešu strēlniekuērkšķaina ga ta. Riaā iooo «,

sab.Va.ters& RapJ'fzd. Ap
'
fardl^mimltr. druk.8» (19X13)39l P30rSaturs: Ievadam. Latviešu strēlnieki1.elaja pasaules karā. Varonigie dS

urrrūgtā vilšanās. Ceļa jutīs. Lat-
viešu strēlnieki Padomju Krievijā.
Viņu piemiņai.

Birkerts, A. Mazā Latvijas vēstures
chrestomatija. . Pamatskolu kurss, Sa-
stādījis , II. daļa. Feodālisms
un dzimtbūšana. 1397.—1819. Riga,
1922. A. Gulbja apg. Eesp. A.
Šnakenburgs. 8° (21X15) 160 1. p.

Saturs. Ordeņa laikmets. Poļu
laikmets. Zveedru laikmets. Hercogu
laikmets. Kreevu laikmets.

Kaufmans, A. — prof. Cilvēces saimnee-
ciskās dzīves attīstiba. Grāmatas sko-
lai un mājai J* 8. Riga , (1922.)
Izdevis A. Jessens. (Iesp.) Mullera
druk 8° (22X14) 56 1. p.

Saturs. I. Pirmatnējā saimneeciba.
II. Vidus laiki. Feodālā un p ilsētu
saimneeciba. III. Kapitaliska laiļ

[ meta sākums. IV. Kapitālisma zeeds
laiki.

Kraftkalns, A. II nefenās fenatnes. —*
eefuhtijumi vvahzu okupazijas valdi;
bas preekfchltahvvjeem. (Rigā, lw*ļ
Eefp. J. Mitrewitza druk. 8° (22X15]
23 1. p.

Latvijas Atdzimšana. I. Redaktors : w
Krolls. Rēsurrection de la Letton»
(Albums ar 149 ilustrācijām. _ Ievad a.

Latvijas valsts nodibināšanās. y
Blanka). Rigā (1922) devusi Lat-
vijas Kultūras veicināšanas BeedriM-
Herm. Usslebera druk. 4° (21/«
57 l P' rM

Veinbergs, F. Iz Latveešu-Leišu vēsture*
(1885. gada izdevuma atjaunoju»»/
Rigā, 1921.(1922.)Ģeneralkornisilpee B. Dīriķa un bdr. Dr. P'f J
Dīriķa un bdr. 8° (22X15) 99 L P*
50 r.



'orasonsVladimirs Jāņa d. — Butirkas

^SfTiltiņš, Arvīds Jura d. —kādā
vMaskavas cietumiem.
T„moševskis, Nikolajs Alekseja d. -

0 Pēterp ils pārmācības nama.

jjcans, Staņislavs Antona d. — Vladiki-
? „„« 'n ometne.
fldrfts , Adoifs Eduarda d. - 2. Pēter-
is 'pārmācības namā.

JĻ Alfrēds Georga d. — 2. Pēterpils
oār'mācibas nama.

ilkraioceva , Glafira Nikolaja m. — Bu-
iirkas cietuma.

Vadzis, Jāzeps Vladimira d. — Butirkas

cietumā.
Vaitanieks, Georgs Jēkaba d. — 2. Pēter-

pils pārmācības nama.
Vaidmanis , Žanis Zaņa d. — Semjono-

vas nometne.
Valke Zola Antona m. — Pēterpilī, Vi-

borgskaja storona,_ Arsenaļnaja uļica,

1 pārmācības nama.
Valts Jānis — Pēterpils juras hospitālī.
Vanags, Jānis - Vologda.
Vebersts , Roberts Zaņa d. _— 1. Pēter-

pils spaidu daibu nometne.
Veide, Kārlis Matīsa d. — Vitebskas cie-

tumā, piederīgs pie Kodjakas pagasta.
Viducis, Voldemārs — Krasnojarskā.
Viļumovs , Jānis — Latvijas robežsargs.
Vrublovskis , Ivans_ Viktora d. — Pēter-

pils labošanas māja, 7. istaba (sieviešu)
Žagars, Kārlis — apcietināts 1921. g.

30. martā, Špilberga firmas kalpotājs.
Žukovskis , Jānis Ādolfa d. — Jekaterino-

daras apgabala cietumā.
Iemīts, Mārtiņš Mārtiņa d. — Samarā

spaidu darbu mājaL
Ziediņš, Augusts — Pēterpils juras hospi-

tālī.
Ziganovičs, Osips Antona d. — Butirkas

cietumā._
Žigurs, Kārlis Andreja d. — bijis Ta-

gankas cietumā.
Zivards (Zibardt), Juris Jāņa d. — _no

Pēterpils G. R. T. notiesāts uz nāvi.
Zvērs, Kārlis — bijis Tagankas cietumā.
Klisejevs Semjanovs, Jānis Eiizeja d.
Malacis, Jānis Jāņa d. — Krasnojarskas

koncentrācijas nometnē, piederīgs pie
Jaunraunas pag.

Denfers, Aleksejs Jochanna d. — Pie-
derīgs pie bijušās Kurzemes muižnie-
cības, Baku cietumā.

Ivanovs, Pāvels Jāņa d. — bijis Ko-
zuchovas nometnē.

»Blau, Marija Andreja m.

Ārlietu ministrijas pasu nodaļas
vadītāja A. R u d z ī t e. .

Sekretārs K. V a r k a 1 s.

Rūpniecības departamenta patentu

valde,
.pamatodamies uz rūpniecības likuma
li, daļas 76 panta, par privilēģijām uz
izgudrojumiem un pārlabojumiem, pa-
ziņo, ka izdotas sekošas aizsardzības
apliecības uz patentēšanai pieteik-
tiem izgudrojumiem un pārlabojumiem.
1922. g, 13. jūnijā zem Ws 77, firmai

„Ambi-Arthur Mtlller, Bauten und
Industriewerke, Berlinē, Vācijā, uz
mašinas rāmi zirgu pļaujmašinam.

«22 g. 19. jūnijā zem N» 78, firmai
«A/S Dansk Gaerings-Industri", Dānijā,
Kopenhāgena, uz rauga, speciāli gais-
īga (Lufthefe) ražotas veidu.

4922. g. 19, jūnijā zc < 79, agro-
nomam Onni Palokangaa, Helsiņforsā,
Somija, uz būv- un kurināmo materiālu

, ^gatavošanas veidu iz
kūdras.

"922. g. 19. jūnijā zem Ns 80, agro-
nomam Ernst August Persons, Em-
maljungā, Zviedrijā, uz ierīkojumu

ia ™
ras Parv»etošanai.

I?* g. 19. jūnijā zem Ns 8J., tam
Pašam, uz ierīkojumu kūdras pārvieto-
šana, (papildu patents).

19^2.
g. 20. jūnijā, zem N°82, Johanam

Jonansonam, Rīgā, uz jauninājumu
iq5oZmēTU bŪvē 'Ja22, g. 20. jūnijā zem 83, Bavārijas

sabiedrības „Bergārar" priekšstavei
kalnraktuvju un sāls rūpniecības di-
rekcijai, Minchenē, Vācijā, uz kūdras

3Jušanas mašinu.
wu. g. 21. jūnijā zem Nb 84, Aug.

Urapče, Bauskā, uz sausas _ destilācijas
,qParatu ar iekšēju apkurināšanu.
*ļg- 3. jūlijā zem i* 85, Lui Eber-

lQ oo gamga. «z nenolietojamu'bloknoti.
i:.26- jūnijā zem J* 86, dipi. inž.
viIi _Kaarlo Armas Paloheimo, Helziņ-

,Q °rsa> Somijā, uz celmraujamu mašinu.

, ? 26- Jūnijā zem X» 87, firmai
«Iekšzemes produktu izmantošanas sa-
e'edribai ar aprobežotu .atbildību, Ber-

līne, Vācija* uz paņēmienu papes,
papīra masas, alkohola, baribas lī-
dzekļu un tekstila vielu iegūšanai,
pārstrādājot ūdens augus (hidrofitus
un helofitus).

1922. g. 27. jūnijā zem N° 88, Jorgen
Svennevig, Drammen, Norvēģijā, uz
pakavu ar izmaināmām stotēm.

1922. g. 30. jūnijā zem .No 89, firmai
Ambi - Arthur Mūller, Bauten und
Industriewerke, Berlinē, Vācijā uz
bumbulocekļa savienojumu starp pļau-
jamas mašinas vadstieni un griežamo
aparātu.

1922. g. 3. jūlijā zem M> 90, inž. Ale-
ksandram Bankinam, Riga, uz aparātu
ūdens cirkulācijas paātrināšanai pie
centralapkurinašanas.

1922. g. 3 jūlijā zem M> 91, Arturam
Silander, Berlinē, uz mašinu ar kratī-
šanas ierīkojumu suku, susekļu izga-
tavošanai.

1922. g. 5. jūliji zem Ka 92, Kārlim
Heimanim, Riga, uz kūdras griežamo
aparātu.

1922. g. 5. jūlijā zem Ni>_ 93, Ēvaldam
KSrner. Drezdene, Vācija, uz papirosu
čaulīšu kasti pildīšanas mašinai.

1922. g. 8. jūlija zem JSfs 94, International
Western Electric Co.. Inc. Corporation
of Delaware, Amerikā, uz magnētisku
materiālu un viņa izlietošanu zignali-
zēšanas sistēmās.

1922. g. 8. jūlijā zem J* 95, Otto Rei-
mann, Berlinē

^
Šarlottenburgā, Vācijā,

uz koksnes krāsošanas un impregnē-
šanas veidu dzīvos kokos.

1922. g. 8. jūlijā zem N° _ 96,_sabiedrībai
Rich. Klinger, Berlinē, Vācija, uz ūdens-
līmeņa radītāju.

1922. g. 13. jūlijā zem JNš 97. Izraelam
Sverdlovam, Riga, uz paņēmienu un
ierīkojumu šnitu piegriešanai uzvalkiem.

1922. g. 13. jūlijā zem jsfe 98, Lui Eber-
lingam, Riga, uz nenolietojamu blok-
noti.

1922. g. 15. jūlijā zem 99, Boļeslavam
Petraškevič, Rēzeknē, uz ratiem ar
vienu riteni.

1922. g. 20. jūlijā zem N° 100, J. Perl
un F. Marienfeld, Rīgā, uz bloknoti
ar reklāmām.

1922. g. 20. jūlijā zem N° 101, Jēkabam
Bergis, Rīga, uz petrolejas plēšu
lampu.

1922. g. 26. jūlijā zem hk 102, Ernestam
Augustam Lage, Hamburgā, Vācija, uz
fotogrāfijas plates pagatavošanas veidu
netiešas trīskrāsu fotogrāfijas uzņē-
mumiem.

1922. g. 26. jūlijā zem N° 103, tam
pašam, uz fotogrāfiju pagatavošanas
veidu krāsās,

1922. g. 28. jūlijā zem J* 104, firmai
Felten & Guilleaume, Carlswerk, A. G.,
Kelnē-Mūlheimā, Vācijā, uz pašinduk-
cijas spoli sevišķi tālruņa vadu slogo-
šanai ar pašindukciju.

1922. g. 28. jūlijā zem Ns 105, tam
pašam, uz pašindukcijas spoļu pāri
četrkārtīgo tālruņa vadu slogošanai.

1922. g. 28. jūlijā zem J* 106. tam
pašam, uz pašindukcijas spoļu pāri
divkārtējamo tālruņa vadu kabeļu slo-
gošanai pēc Pupiņa sistēmas (papildu
patents).

1922. g. 28. jūlijā zem Nb 107, tam
pašam uz pašindukcijas spoļu pāri
divkārtojamo tālruņu vadu kabeļu slo-
gošanai pēc Pupiņa sistēmas.

1922. g. 26. jūlijā zem No 108, inžFrans
Alfred Paloheimo, Helziņforsa, So-
mijā, uz darba rīku nezāļu iznīcinā-
š .

1922. g. 26. jūlijā zem N° 109, Viļumam
Endel, .gā, uz universālu dalāmo un
frēzēšanas aparātu.

1922, g. 29. jūlijā zem Ns 110, firmai
Aktiebolaget Vaporackumulator, Stok-
holmā, Zviedrijā

^
uz ierīkojumu sulfita

vai sulfāta vārišanas izvešanai īsa
laikā.

1922 g. 29. jūlija zem Ns 111, tam
pašam, uz siltuma pievadījuma un
siltuma patēriņa izlīdzināšanas paņē-
mienu siltuma izmantošanas ietaises.

1922. g. 29. jūlijā zem Ns_112, tam
pašam, uz ierīci tvaika krātuvju pie-
pildīšanai un tukšošanai tvaika
ietaisēs.

1922. g. 29. jūlija zem N° 113,
Dr. Heinrich Jfirgens, Sontra, Hesenē,
Vācijā, uz ietaisi sveču liešanai, ar
kopēju reni sveču materiāla ielie-
šanai.

Rūpniecības departamenta
direktors J. Vagels.

Patentu valdes priekšnieks J. Purics.

Atsaucu
,Valdības Vēstneša" š. g. 35. numurā
izsludinātā dezertiera Ferdinanda Kārļa
dēla Richtera meklēšanu, jo pēdējais ap-
meties uz dzīvi Palsmanes pagastā, Valkas
apriņķi.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka v. i.
pulkvedis-leitnants M u i ž u 1 s,

Pārlabojums.
Paku takses uz Holandi.
«Valdības Vēstneša" š. g. 109. numurā

ievietotā paku taksē 4., 5., 6, 7., 8. un
9. slejas maksa par 5 klg. pakām uz
Holandi jāizlabo sekosi:
1627a, 2I2Va, 18772, 162/», 200, 200.

Eksploatacijas direktora vietā
Kukainis.

Nodaļas vadītājs A n še v i c s.

Iecelšanas.
k 123.

Atsvabinu tso amats, saskaņā ar likuma par
civildienestu 37. pantu, Kuldīgas apriņķa .kara
zaudējumu komisijas priekšsēdētāju Rūdolfa Ne-
desonu, skaitot no 1922. g. 22. jūlija.

Rīgā, 1922. g. 5. augustā.
J* 124.

Atsvabinu no amata, saskaņā ar likuma pai
civildienestu 37. pantu, Rēzeknes apriņķa kara
zaudējumu komisijas priekšsēdētāju Jāni Sim-
son«, skaitot no 1922. g. 25. jūlija.

Rigā, 1922. g. 5. augustā.
Ms 125.

Atsvabinu no amata, saskaņā ar likuma par
civildienestu 37. pantu, Daugavpils apriņķa kara
zaudējumu komisijas priekšsēdētāju Bruno Bau-
manī, skaitot no 1922. g. 31. jūlija.

Rīgā, 19^2. g. 5. augustā.
Ns 126.

Atsvabinu no amata, saskaņā ar likuma par
civildienestu 37. pantu, Ludzas apriņķa kara zau-
dējumu komisijas priekšsēdētāju Jāni Bokurnu,
skaitot

^
no 1922. g 31. jūlija.

Rīgā, 1922. g. 5. augustā.

Ns 127.
Atsvabinu no amata, saskaņā ar līkuma par

civildienestu 37. pantu, Valkas apriņķa kara zau-
dējumu komisijas priekšsēdētāju Jāni Spura,
skaitot no 1922. g. 31. jūlija.

Rīga, 1922. g. 5. augustā

N° 128.
Atsvabinu no amata, saskaņā ar likuma par

civildienestu 37. pantu, Valmieras apriņķa kara
zaudējumu komisijas priekšsēdētaju Ernstu Renei,
skaitot no 1922. g. 31. julļja.

Riga, 1922. g. 5. augustā.
Iekšlietu ministra biedrs J. Kē manis.

Valsts kara zaudējumu komisijas
priekšsēdētājs V. L u d i ņ š.

Valdības darbība
Ministru kabineta sēde

1922. g. 10. augustā.
1. Pieņem nn nolemj izsludināt 1919. g.

16. jūlija likuma kārtībā:
1) noteikumus par Latvijas valsts, tirdz-

niecības, amatu personu un atsevišķu
iestāžuflagām un karakuģu karogiem,

2) noteikumus par lokšņu un kanclejas
nodokļu paaugstināšanu un par
tiesas nodokli no lūgumiem par
prasību iepriekšēju nodrošināšanu,

3) noteikumus par kanclejas aktu no-
devu,

4) noteikumus par civilprocesa likumu
9i. uu 383. pantu grozīšanu un

5) pārgrozījumus procesuālo likumu
noteikumos par piekritības strīdiem
starp tiesas un valdības iestādēm.

2. Apstiprina apsardzības ministrijas
tipogrāfijas, valsts autogaražas, lauksaim-
niecības departamenta autonomo valsts
uzņēmumu, valsts muižu pārvaldes un
Slokas kūdras fabrikas statūtus.

3. Pieņem attiecīgus lēmumus sakarā
ar Satversmes Sapulces š. g. 18. un 19.
jūlija lēmumiem.

Ārzemes
Domu starpības starp Angliju un

Franciju.
P a r i z ē, 9. augustā „Echo de Paris"

redaktors Portinakas telegrafē no Londo-
nas, ka Loid-Džordža privatsekretars
vakar vēlu pieņēmis angļu žurnālistus,
kuriem paskaidrojis, ka Poankarē pro-
grarau Loid Džordžs nekādā ziņā nepie-
ņemšot, Ja šo programu negrozīs, tad
Anglijas un Francijas „entente cordiale"
turpmāk varēšot uzturēt tikai ar lielām
grūtībām.

Franču valdības aprindās valda domas,
ka nopietno krizi sabiedroto savstarpējās
attiecībās izdosies likvidēt kompromisa
ceļā.

L i f i 1 d ā, 9. augustā. (Radio.) Loid-
Džordžs šodien turējis 3 stundas ilga
apspriedi ar Poankarē un Teinisu, bet
domstarpības, cik zināms, nav izlīdzi-
nātas. No franču delegācijas aprindām
šovakar paskaidrots, ka baumām par
itkā panāktu vienošanos dažos jautājumos
nav pamata.

Londonā, 9. augustā. (Reuters.)
Sakarā ar nopietno krizi sabiedroto
konferencē Anglijas ministru kabinets rīt
noturēs ārkārtēju sēdi. Visi atva-
ļinājumā izbraukušie ministri
izsaukti uz Londonu. LTA.

Tirdzniecība un
rūpniecība

Ķnrt L
Rīgas biržā, 1922. gadā 11. augusts.

Zelta lats (0,29032 gt.) . . . 50.00
Amerikas dolārs 253.75 — 259,75
Angļu mārciņa ....... 1138 — 1158
Francijas franks 20.25 — 20.75
Itālijas lira 11.25—11.75
Beļģijas franks 1925 — 19.75
Šveices franks ....... 48.50 — 49.50
Zviedrijas krona 67.25 — 6825
Norvēģijas krona 43.75 — 44.75
Dānijas krona ..... 55.00 — 56.00
Čechoslovaku krosa ..... 6.30 — 6.40
Holandes guldenis 99.25— 100.75
Vācijas marka ....... 0.27 — 0.30
Somijas marka 5.39 — 5.49
Igaunijas marka .......0.73 — 0.76
Polijas marka ...... 8.00 — 00.5
Padomes rbļ. .... —
10 Krievijas zelta rbļ. . . 1250.00
Zelts (Londona) par 1 und tīra

zelta . .... —
Krievijas sudrabs jgļ,„ ; ; ; ^ļļg }

par I «,

5°/» neatkar, aizņem. . 100 — 105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedi.

ķīlu zīmes 965 — 975
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīln zimes —2500
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —5000
Rīgas biržas komitejas koisdjas komisija»:

PrickSsēdetājs A. Kacens,
Zvēr. biržas mākleris Th. Summārs.

Risas o$tfl tenAkui! feītf.
9. augustā.

Minos, vācu tvaikonis, 718 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

Nordsee Zeitung, vācu juras prāmis, 606,18 reģ.
ton. netto, no Hamburgas ar sāli.

Magda, latviešu burenieks, 120 reģ. ton. brutto,
no Sveiciema ar malku.

Brālis, latviešu burenieks. 115 reģ. ton. netto, no
Upesgrīvas ar malku.

John Ernst, latviešu burenieks, 147 reģ, ton. brutto,
no Melnsila ar malku,

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ, ton. brutto, no
Pabažiem ar stutkokiem.

Vineta, latviešu motorkuģis, 90 reģ. ton. brutto,
no Sveiciema ar malku.

Echo norvēģu tvaikonis, 500 reģ. ton. brutto, aa
Liepājas ar siļķēm.

Telegramas,
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju teiegramas.)

Rīgā, 10. augustā. Latvijas skautu
delegācija vakar ieradusēs Londonā.
Ostā to sagaidīja Lielbritānijas skautu
organizators Martins, ģenerālis Berls,
mūsu sūtnis Bisenieks, ģenerālkonsuls
Bīriņš un angļu skauti. Sirsnīgas ap-
sveikšanas runas sacija Martins un ģe-
nerālis Bērts. Sers Osvalds Stolls
ielūdzis mūsu skautus kā viesus Koli-
seja teātrī. Vispār mūsu skauti atstāj
ļoti labu iespaidu.

Maskavā, 10. augustā. Trešdienas
vakarā pulkst. 1ļ2\\ atkal, kā 2 mēneša
atpakaļ, Latvijas sūtniecības priekšā kādi
200 krievu pilsoņu ar sarkaniem karogiem
sarīkoja Latvijai naidīgu de-
monstrāciju. Latvijas sūtnis iesniedz
protesta notu.

Varšavā, 9. augustā. Apcietināts
krievu repatriācijas komisijas loceklis
Filimonovs, kurs piedalījies, kā redzams
no atrastiem dokumentiem, _ s p i egu
organizācijas darbība.

Insbrukā, 9. augustā. (Volfs). Šodien
pulkst. 10.55 min. priekšpusdienā Insbrukā
konstatēts nestiprs apakšzemes grūdiens.

Parizē, 10. augustā. ,,Journal* ziņo,
ka Strasburgā saņemts rīkojums pagaidām
pārtraukt Vācijas pilsoņu izraidīšanu no
Elzas- Lotringas.

Londonā, 10. augustā. Nāves sods
pie abiem maršala Vilsona slepkavām
šodien izpildīts.

Redakter» K. Iroas.

šim numuram 6 lapas puses,



Tiesu sludinājumi.!
Rīgas apgabaltiesas 3. civiinod., ļ
uz civ. lies. lik. 2011., 2014. un 2019. 1j». p. pamata paziņo, ka pēc 1917. g. ļ8. oktobrī Dikļu pag'stā mirušā Mārča!
Steinberga ir atklāts mantoj. un uzaic, ļ
kam ir uz šomantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
hdeikomisarijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt Ss tiesības min. tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja min. personas savas tiesības augšā
uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas
atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1. augustā 1922. g. St 2127
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 22. augusta 1922. g mi-
nētās nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 31. maijā 1922. gadā, Rīgā mir.
Mārtiņa Miķeļa d. Dorn '.estament*.

Rīgā, 7. augustā 1922. g.
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve,

Tiesa iielļfl departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16. augusta 1922. s„ pīkst. 2 dienā.
Rīgā, Ģertrūdes ielā N? i05, dz. 14,
tiks oārdptas vairāksolīšanā
Genoch un Šolem Ideizak kustamā
manta, novērtēta par 2)20 rbļ. 60 kap,
ua sastāvoša no ozoi ko-a bufetes,
dēļ viņa 192!. g. pils. nek. īpašuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 7. augustā 1922. g.
Piedzinējs M. B u šs.

Citu Iestāžu slud.
Apriņķa ce|u inženieris

Cēsis. Gauias ielā >6 26, izdos 19. au-
Vjsta 1922. g

?azakprasitāiien »t. failu.:
Pulksten 10 dienā:

Valmieras tilta remontu.
Salskuma .,
Meitura ., v

Pulksten 12 diena:
Amatas tilta Jaunbūvi pie Kārļu

dzirnavSm.
Pulksten 2 dienā:

Ozolu stacijas plevedu bruģa kapi-
tālo remontu

Tuvākas ziņas Cēsis, Gaujas iela N»26
no pulkst 9—3 dienā. 2_

7. Siguldas Kājnieku pulks,
22. augustā 1922. S , pulksten 11 rītā
Vecgulbenes muižā

sāiuos HiiiboliSiiī:
vienu 4, vienu 3 mēnešus un
Alūksnes muižā divus 3 mēn.vec.

KUMEĻUS.
Kumeļi tiks pārdoti tikai personām,

kuras uzrādīs pagasta valdes apliecību
par zirga nepieciešamību zemes ap-
strādāšanai uz laukiem. 1

7. Siguldas kājn. pulka saimn. pr-ka
v. i. kapteinis Ahdersons.

Darbvedis, kara ier. Bruvels.

lmņ\n aiHin niiils, Mm-
pils cietoksni

30. augusts 1922. g. pulksten 11 rītā,

pantos vaiīāksolīšaBā
15 kumeļus,

3—5 mēn. vecus. Pie solīšanas tiks
pielaisti zemkopji, kuji var uzrādīt paš-
valdības iestāžu apliecības, ka zirgi
viņiem tiešam vajadzīgi. 1

lieše oQdoK]D departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,

ka 14. augustā s\g„pīkst. 2 dienā,Rīgā,
Avotu iela .Ve 31, dz. 6, tiks pārdota
vairāksolīšanā

Rafotia Pižova kustama manta,
novērtēta pat 37,500 rbļ. un sastāvoša
no dažād istabas lietām, tepiķa, galda
dtānas un šujammašinas, dēļ viņa kara
peļņas nodoKļa segšanas.

Rīgā, 7. augustā 1922. g.
Piedzinējs A. S a i k a.

Latgales artilērijas polka staba.
Kiusipiis muiža, 25. augustā i. g.. pīkst,

ā, tiks noturēti mutiski un rakstiski

torsi
3500'pudu siena un 1700 pudu

salmu piegādāšanai.
Ra;. likti ar at-

tieck -šības:
nau^; ie.-ijas ļ

25. augustam i. g..,

pied
var -valdē i

pīks

? ?? ?v-.v ;;>?: ? 'ir,-- -
; _

fesludina
?\.3 tā kaaMSĪb^ U 3"' p-Ci ? - 7 Z 0i U f

3. : - -- v "
20. r
Kozulloa vii 380.

li»iiiiii
ar še dara zināmu, ka Lietavas tilscnj
Kazimira S&gunasa lūgjms dī-ļ soda
naudas atlaišanas viņa kontrabandas.
iie'ā — ar ministra kga biedia rezoJadj»
no 3. j'.s!i;.a.š. g„ ir atraidīts.

Muitas nodaļas priekšnieka
palīga v. i. S&ulits.

Par darbvedi Saiinš. i

Ūtrupe.
22. augustē s. g., pulkst. 11 diena, p*

Lubanes pagasta nama

tiks pārdots atklātā vaifālsolil
3Sņam Vēzis aprakstītais zj rg s. 11\
vecs, vērtībā 30,000 rbļ., d_ej _vaists £*
dokļu piedzīšanas spaidu katta.

Apskatīšana ūtrupes diena uz viet?;ļ,
Madonā, 4. augustā 1922. g.
Madonas iec pol. pr-ks KjvzjaatM

Susejas pegasta valde.
Ilūkstes apt., izsludina par nederīgi»
sekošus dokumentus, Kuri pietei*

par nozaudētiem:
1) Latvijas iekšzemespasi,-1920. g. zem Ks 343, izdotu nc s

pagasta valdes pilsonim MSrtli?"
Bēnuļa dēlam Clrsenam.

2) Latv, iekšzem. pasi, 17. apjili
zem X» 19?, izdotu no šīs
valdes pilsonim P6tefam Mā:
Žskarem un

3) Latv. iekšzem. pasi, 25 rr.ai:
zem ,Vs 693, izdotu ne ;

valdes, kara kļaus, apliec, ne
apt- komandanta, 27. februāri l^'fl
zem .N» 5:6 un ieroči
Ilūkstes apriņķa priekšn. '-Jv, 'ļģjj
izdotos pilson. Arturam ?
Blmžanam. —rZgi

Hi&ta .v ja spn
dina pat n«lerv;-j rtozand \

1329.22.1
Izdota no 11. Dobeles kā;
uī Miķeļa Mendeļa d. Zsiiā^'

benbergas 6-kl. pamatskolai.
vajadzīgs

skolotais C«Ia)
ar pilnas pamatskolas skoloiāju tiesit-an.

Vēlams spec. dabas zinībās vai anglis i
valodā, Pieteikties līdz 24. augusta*
S. g., iesūtot dokumentus vai an ieristi*
personīgi pie pagasta padones i Ļ
24 aug, uz vēlēšanām.

Šenbersas pagasta vaWe._

Dažādi sludinām
Spāmes pag. valdei 11tāi

Talsu apt. caur Spāri, vajf.dzīgs

DARBVEDIS.
Kandidāti tiek lūgti ierasties 16, aug,

i. g., pulkst. 10 rītā, pag. vaidēs telpās
pie padomes sēdes, iīdzņemot aplitdM
per iepr?ekšējc darbību, vai ari pie-
teikties rakstiski.

Priekšsēdētājs E. Smilga.
Darbveža v. i. Krausroat!.'.

Cēsu apriņķa priekšnieka
II. iecirkņa palīgs

dara zināmu, ka 1922. g. 19. augustā
pulksten 10 rītāpie Vecpiebalgas pag.
nama, tiks noturēta

ūtrupei
kura pārdos atkifita vairākso-
līšanā pret tūligsamaksu Edei Res-
nais

^
un Pēteram Taunius aprakstītas

sekošas mantas: vienu slaucamu rovi un
trīsus 7 ned. vecus sivēnus, novērtētus par
8.000 rbļ., dēļ soda naudas piedzīšana*;
pee Cēsu apr. priekšn. lēmuma, 17. maijā
1922. g. ztm Xs 1907. _

Mantu apskatīšana ūtiupes dienā uz
vietas.'

Vecpiebalgā, 7. aug. 1922.g. J* 3093
Apriņķa priekšn. pa!, (paraksts).

Darbvedis P r i e d i t s.

_JlšvanDāSj vifsiĒžoiĒEiīa
paziņo, ka 29. augustā 1922. g., pīkst.
12 diena, Alšvangas pagasta namā, Aiz-
putes apriņķī, pārdos

vairāksolīšanā
atrodošos:

pie Pāvilostas-Alšvangas dzelzsceļa:
stutmalku, 182,75 knb. as.,

novērt, kopzumā par '! 220.672 rbldedzināmu malku (jauktu),
118s kub. as., novētt!
kopzumā par ... 154212tēstus kokus, 5188 gab.,
6730,75 kub. pēd., no-
vērt, kopznmā par . . 62.813
mežā 4—10 verstis no dzelzsceļa:

dedzināmu malku (jauktu),
41,7 kub. as, novērt '
kcpzunu par .... 13.380 rbl.

stulmajku, 58<s kub. as.,
novērt, kopzumā par 21 134baļķus, 437 gab., 11671,53 '
kub. pēd., novērt, kop-
zumā P45.194 .

Pilsbergas zāģētavā:
salu un latu malku, 360k«b. _ as„ novērt, kop-zama P» 117.C00 rbļ.

Pāvilostā:
tukšas mucas, 94 gab f „_

vērt. kopzumā par . . 2 .350 rbļ.kv. 3o. vecas zāģētavas ?
eku atliekas, novērt, kop-

0
ZUIDa

, Par 12.835 ,
£ lI^JAlivangas virsmežniecība.

i kJŠl^S ""^«"Hates leģitimācijas

hzslud:naia par nederīgu

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
^KONKURENCI ====^

24. augustā 1922. g., uz

2 naudas skapju,
4 bagāžas ratiņu un

300 gab. slgnalkarodziņu ādas makstu
piegādāšanu.

Tuvākas zin&s izsniedz materiaU apgādībā, istabā 122, no p^sj„
12 līdz 2 dienā. J _;

Ventspils virsmežniecība
dara zināmu, ka 21. augusta 1922. 8-, pulksten 12 diena, virsmežniecības kaseteiVentspilī, L. Prospekta .\s 2,

tiks pārdotas atkIBfos torsos:
a) sekošas meža vienības:

1 Platenes mežniecībā numurēti 615 gab. egles un priedes koki az der-nm.' kv. 11, kopvērtība 45.920 rbļ. huaa

2 Bušniek mežniecībā numurēti 1457 gab. priedes koki uz deguma kv 15
kopvērtībā 67.000 rbļ. _ . , .

3. Bušniek mežniecība numurēti 240 gab. pr.-eaes koKi uz deguna j;V 14
kopvēitibā 26.000 rbļ.\ . _.b) gatavi materiāli:

4. priedes baļķi (telegrāfa stabi), atrodošies pie Jaanupes atzarojuma, Ventspils -
Dundagas šaursliežu dzelzsceļa 248 gab. apm. 1529.7 kubi pēd., kepvēnJbi
15.840 rbļ.

5. priedes un egles baļķi (pāļi), atrodošjes uz «/enias krasta, Ventspils tavmaj
153 gab. apm. 1341 kub. ped., kopvērtība 32.400 rbļ.

6. pie Kustēs muižas, Ventspils stacijas tuvuma, atrodošais pārbraucat ;
vērtībā — 6.300 rbļ.

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumus var uzzināt virsmežniecības kat

katru darba dienu no pulksten 9 līdz 3 diena. 2Ventspils virsmežniecība

Pilsētas valdes tirdzniecības nodaļai vajadzigs

otrs veterinārārsts
priekš gaļas izmeklēšanas stac. Aleksandra tirgo.

Personas, kuras vēlētos šo vietu ieņemt, uzaicina iesniegt n.-daļas kancleŠ
lielā Ķēniņa ielā Mš 5, līdz 20. augustam 1922. g. tuvuma rakstus, kiātpie
dzīves aprak-'u. Pilsētas valdes tirdzniecības nodēja.

Spsiiiiās ffiiiiiitiļas (b e Mi mnis Bipiiis taļras
ļ izsludina 16. augustā 1922. g., pulksten 12 dienā beidzamo reizi

;== KONKURSU =-
uz ASENIZĀCIJAS DARBIEM:

Zilupē un Ludzā, kara resora rīcibā atrodošāss Piedāvā umi ar 20 rbļ. zīmognodokla fe-akstu: ,.Uz asenizācijas konkursu 16. aus19Z?: Daugavpils cietoksnī ne vēiāk par i6. augustu
j ij*.d- g-f pilIK- ' *&t īļīpMinli i 3 [ļrrvtiīVta - n 1» H <? "" r^A/i 1. *. i :r .'-" ,' r. i~:"_.:.' ~. .,, -.

mn .1.1.

kanci Apsardzi as rr.tr?. ēku un būv)u pfirv. Daugavpils rajo-
oicsu valsts tipcgrāiiļā! "

Tf\ntZl Dzelzsceļu «irs., mnter.npg.
I \J K V31. 1». rajona pfirzinis,

pārdos 21. augustt 1922. su pīkst. 1 dienā 3elgavā, Aleksandra prosp. 2

vairāksolīšanā
apm. 13 stand. Briedēs un esies, nezeimeritas plankas un dfi|us an apm.
2 kub. asis nomaļus, kuri atrodas Vecmuižas virsmežniecība mežs. Pilāta apgaita.

Torgi notiks mutiski un rakstiski. Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar 4t s.
zīmognodokli, iesniedzami pēc augšā minētās adreses līdz torga dienai pīkst
ar uzraksta: MOz torglem 21. augusta 1922. g.". Torgos tiks pielaistas perso-
nas kas iemaksās dzelzsc. virsvaloes kase — 5lX)Q rbļ. drošības naudu.

Aptts min. ih n bāvju umlto DauBavslIs laioes
ar šo paziņo, ka 18. augustā 1922. g., pulksten 13, Daugavpils
cietoksni, bij. Patversmes namā, rajona telpās, tiks izdota

mazāksolīšanā
remontu darbu izvešanu Dausauplls cietokšņa ēKā

ilr. 5 un Jātnieku puika rajona ēka ilr. 99.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mu-

tiskā solišsnā, ar 20 rbļ. zīmognodokla nomaksu, iesniedzami rajonam līdz
minētas dienas pulksten 12.

Pie piedalīšanās m.tzāksolīšanā, jāiemaksā 5,000 rbļ. drošības naudas uz
katru darbu Darba maksas aprēķinus un noteikumus var apskati: darba dienas
r.o pulksten 9 līdz 15 tiirp.it rajona techn'skā odaļā. 2

Māksies akadēmija
izdos 24. augustā 1922. g, pīkst. 11 dienā, akadēmijas kanciejā

mazāksolīšanā
iHemis (elpu pārbūves u Rimta darbus.

MazSksoIIšana notiks rakstiski un mutiski.
Rakstiski piedāvāiuT.i, samaksāti ar 40 santīmu zīmognodokli, slēgtās ap-

loksnēs ar uzrakstu: „Uz mazāksolīšanu 24. augusta 1922. g.'. iesniedzami
akadēmijas kanciejā, līdz uzrādītam laikam. Pirms mazākjo.īšanas sākuma
dalībniekiem jāiemaksā _10,000 rbļ. drošbas naudas Valsts krāj- un kredītbankā uz
akadēmijas depozītu rēķina M» 147 un kvitē jāuzrāda pie piedāvājuma iesnieg-
šanas. Nosolītajam iemaksātā surna jāpapildina līdz 10°o no nosolītās sumas.

Sīkākus noteikumus un paskaidrojumus par daiba apmēriem izsniedz
mākslas akedemllas kanclelS, Gogoļa ielā N? 3, ieeja no dzelzsc līnijas puses.

3 Mākslas akadēmija,

TORGI.
Kara saimniecīb. pārvalde

izdod no savam linu un pakulu dzijām aušanai sekošus dau-
dzumus audekla:

1) Linu audeklu palagiem, 33 vērš. platu, apm 62.000 arš.
2) , , apakšbiksēm, 18 vērš. platu diogonalauduma, apm". 96.000 ,
3) . . virsbikšu oderēm un kabatām, 17 vērš. platumā,

diogonalauduma, apm 41.000
4) Linu-pakulu audeklu dvieļiem, 9 vērš. pl., apm 54.000 "
5) Pakuluaudeklu gultas maisiem un galvas maisiņiem, 16 vērš.

platuma, apm. 50.0C0 ,61 Linu audeklu kāju autiem, 17 vērš. pl 56.000
7) . . galvas maisiņu pārvelkamiem, 18 vērš. plat .apm. 33.000 \
8) Linu-pakulu audeklu mēteļu un irenču stīvdrēbēm, 16 vērš.

platuma, apm. 40.000 .9) Linu audeklu darba drēbēm, 34 vērš. platumā, apm 22.000
10) . . priekšautiem, 17 . 500 ."

Mutiski un rakstiski torsi notiks 25. augusta 1922. g.. pulksten 10 rītā
kara saimniecības pārvaldes mantu daļā, Rīgā, Nikolaja ielā X» 23, dz. 6.

Ar zīrrognodokli samaksāti lūgumi, dēļ pielaišanas mutiskos torgos, iesnie-
dzami torgu komisijai pirms torgu atklāšanas ; rakstiski daiba piedāvājumi,
««maksāti ar zīmognodokli, iesniedz? slēgtās ap l oksnēs ar uzrakstu: ,.Uz audeklu
aušanas torsiem 25. augusta 1922. g.". — Kara sa mniesības pārvaldes mantu
apgādāšanas nodaļa, Rīgā, Nikolaja iela Ns 23, dz. 6, istabā 5, līdz 25. augustam
pulksten 10, izņemot svinamas dienas.

II.

Kara saimniecības pārvalde
25. augusti š. g , pulksien 13, turpat izdod mutiskos un rakstiskos torgos
punktos 1., 3„ 6. un 10. minēto audeklu mazgāšsnu ; punktos 2., 4. un 7. minētc audeklu balināšanu un 9. punktā minētā audeklā krāsošanu.

LCgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, iesniedzami torgu komisijai pirmstergu atktasanas; ra piedāvājumi iesniedzami kara saimniecības pār-valdes mantu daļa līdz 2pulksten 13, slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu-
,,Uz audekla apstrādāšanas tergiem 25. augusts 1922. g.".

_ Tcrgu noteikumus un tencmslios aprakstus, kā uz audeklu aušanu tā uzapstrādāšanu, paziņo kara saimniecības pārvaldes mantu daļas apgādāšanas no-daļa katru dienu r.o pulkste-n,9—15, izņemot svinamās di;nas.
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