
Rīkojums par telefona tālsatiksmes sarunām
un telegramu apmaiņu pa telefonu.

gaidības rlKoluml un pūlies.
Apstiprinu.

1922. g. 23. septembrī.
Satiksmes ministrs

J.Pauļuks.
Rīkojums.

Papildinot telefona noteikumus, pasta
sn telegrāfa virsvalde_ ieved sākot no š. g.
1. okto5ra sekošo kartība attiecībā uz
tālsatiksmes sarunām un telegramu ap-
maiņu pa telefonu:

1. Katram pie valsts telefona centrāles,
vai sarunu punkta pievienotam abonentam
ir tiesība vest tālsatiksmes sarunas no
sava dzīvokļa un pieprasīt viņam adre-
sēto telegramu partelefonēšanu uz viņa
dzīvokli pret takse paredzētam maksām,
bez iepriekšējas avansu iemaksas.

Abonentiem, kuri vēlas, lai viņiem
adresētas telegramas partelefonē uz viņu
dzīvokļiem, ir jāiesniedz par to attiecī-
gai pasta un telegrāfa iestādei rakstiski pa-
ziņojumi, kuri no zīmognodokļa ir
brīvi.

Nosūtīt pa telefonu no saviem dzīvokļiem
izejošas telegramas pret taksē paredzēto
maksu ir tiesība tikai tiem abonentiem,
kuriem pasta un teiegrafa virsvalde uz to
izdod sevišķu atļauju. Attiecīgie rakstiskie
lflgumi uz pasta un telegrāfa virsvaldes
vārda jāsamaksā ar 80 santimu zīmog-
nodokli.

2. Katrs abonents, ieskaitot ari valsts,
kapi un pašvaldības iestādes un amata
personas, ir maksas ziņā atbildīgs par
katru no viņa telefona vesto tālsa-
tiksmes sarunu, vai apmainīto telegramu.
Gadījumos, kad eaur vienu vadu
ir pievienoti telefona centrālei, vai sarunu
punktam vairāki aparāti, šinī pantā mi-
nēto atbildību nes galveno aparātu abo-
nenti, pie kuriem pieskaitāmi ari atsevišķu,
pie pasta un telegrāfa resora telefona tikla
pievienoto telefona centrāļu īpašnieki.

3. Par fāļsatismes sarunām, kuras iziet
no telefona sarunu punktiem pret tūlītēju
samaksu, ir atbildīgi šo sarunu punktu
pārziņi. Līdzšinējie no sarunu punktu
pārziņiem iemaksājamie avansi, sākot ar
ša gada 1. oktobri tiek atcelti.

_ 4. Visiem saskaņa ar 2. pantu atbildī-
giem abonentiem, kujiem tālsatiksmes
sarunu pielaišana no viņu aparātiem, vai
«ntralem nav vēlama, par to rakstiski
jāpaziņo tai pasta un telegrāfa resora
centrālei , pie kuras viņu aparāti, vai
centra'es ir tieši pievienoti. Šāda pazi-
ņojuma neiesniegšana ir uzskatama par
atbildības uzņemšanos.

5ļ Par visām no katra abonenta iz-
ejošām tālsatiksmes sarunām telefona
centrāle izraksta atsevišķus pieteikumus,
kuri līdz viņu nomaksai glabājās centrāle.
Samaksa par šiem pieteikumiem notiek
Periodiski sekošā kārtībā:

a) Telefona abonentiem — valsis _un
ka fa iestādēm telefona centrāle piesūta
ne vēlāk, ka mēneša piektā diena, rak-
stisku paziņojumu cik lielā suma pie-
skaitās par iepriekšējā mēneša taļsa-
ņksmes sarunām. Šīs sumas iemaksā-
jartiEs līdz tekošā mēneša beigām tieši
telefona centrāles kase, vai valsts bankā
(Pasta un teiegrafa virsvaldes vispārēja rē-
ķina E N 92 valsts ieņēmumos pēc
ļeņemumu budžeta 120 W°, 39 §, 2. p.),
«ups kvīte jāuzrāda grāmatošanai cen-
ties kase. Abos gadījumos centrāles
£ase izsniedz 5. pantā minētos p ietei-
kumus ka kvīti par saņemto maksā-
jamu. v

TJ^ ^° Pārējiem abonentiem, kuri at-
ļ°das no centrālēm—Rīgā 3, bet citās
v 'etas 2 kilometru rajonā, naudu par
parunām iekasē periodiski telefona centrāles
darbinieki abonentu dzīvokļos, izsniedzot
P'samaksas 5 pantā minētos pieteikumus.

Naudas nesaņemšanas gadījumā uz
vietas šinī punkta minētiem abonentiem
atstāj, vai piesuia rakstisku paziņojumu,
pēc kura nomaksa izdarāma ne vēlāk,
ka piecu dienu laikā centrāles kasē.

c) Abonentiem, kuri nav minēti zem
a) un b) un dzīvo vietējās pasta iestādes
iznēsāšanas rajona, vai ārpus pēdējā,
paziņojumus piesūta: pirmiem pa pastu
un pēdējiem pa telefonu. Samaksa izda-
rāma 10 dienu laika no šo paziņojumu
izsūtīšanas.

6. Abonentiem, kuriem uz viņu vārdu
adresētas telegramas partelefonē uz viņu
dzīvokļiem (skat. 1. pantu), vietējā tele-
grāfa iestāde piesūta atsevišķus rēķinus,
kuri jānomaksā 5. panta a) un c)
punktos minētā kartībā telegrāfa kasē.
Iemaksājot naudu valsts bankā, ta
ieskaitāma pasta un telegrāfa virsvaldes vis-
pārēja rēķina EN 92 valsts ieņēmumos
pēc ieņēmumu budžeta 120 J*, 39. §,
1. p.

7. Abonentiem, kuriem no pasta un
telegrāfa virsvaldes ir izdota atļauja no-
cfot savas izejošās telegramas pa telefonu,
jānolīdzina maksa par viņām līdz ar
telegramas oriģināla piesūtīšanu telegrāfa
kantorim tanī pašā dienā.

8. Iepriekšējos pantos minēto maksā-
šanas termiņu neievērošanas gadījumos,
abonenti zaudē ar šo rīkojumu piešķiitās
tiesības vest tālsatiksmes sarunas un ap-
mainīt telegramas pa telefonu uz pēc-
maksu. Attiecībā uz tādiem abonentiem
stājas spēkā noteikumi par iepriekšēju
avansa iemaksu, un nenokārtotos maksā-
jumus no vieniem piedzen likumīgā kār-
tībā.

9. Takse paredzētas sevišķas pie-
maksas par rēķinu vešanu un aprēķinu
sastādīšanu attiecībā uz tālsatiksmes sa-
runām un telegramu apmaiņu pa telefonu,
kā arī par nosūtamam telegramam uz
iemaksātā avansa rēķina, tiek atceltas.

Rīgā, 1922. g. 23. septembri.

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenais direktors Kadiķis.

Ekspluatācijas direktors _
V. Krūmiņš.

i «ifeos Iestāžu paziņojumi

Paziņojums.

Galvenais štābs paziņo, ka tiem 1901.
g., 1900. un 1899. gados dzimušiem pil-
soņiem, kuri apskatīti iesaukšanas komi-
sijās, bet kuru iedalīšana karaspēka da-
ļās atlikta līdz š. g. 1. oktobrim, jāiero-
das pie kara apriņķu priekšniekiem ne-
vis 1. oktobrī, bet laika no š. g. 10 līdz
18. oktobrim. Ierašanas dienu noteiks
un izsludinās kara apriņķu priekšnieki
saskaņā ar insirukciju, izsludinātu š. g.
22. septembra .Valdības Vēstneša" 21S

numurā. Galven ai s šta bs.

No pasta-telegrafa virsvaldes.

Vispasaules pasta savienības galvenās

konvencijas 18.p.aizliedz sūtīt _v e s tūju
nasta sūtījumos (slēgtas vēstules

vai zem banderoles) priekšmetus, kuri
padoti muitas nodokļiem, ka ari precu

paraugus, ja šo paraugu skaits (dau-
dzums), kādu viens un tas pats nosuh-

tāis sūta vienam un tam pašam saņēmē-
jam, rāda redzamu tieksmi izvairīties no
muitas nodokļu maksāšanas saņemšanas

vietā Ta pate konvencija nosaka, ka

zem preču paraugu nosaukuma var sut.t

tikai tādus priekšmetus, kupem nav tir-

gUI
evērojotto, ka visādu preču parsūtī-

šana uz Latviju ir atļauta un iespējama

nasta pakS. un ka banderokūtīj«mos un

Sēs vēl vienmēr plašos apmēros tur-

pina pārsūtīt ar muitu apietus priekš-

metus pasta telegrāfa virsvalde, saziņa

ar vi spasanles pasta savienības biroju

Bernē, fr izziņojuse, ka visus vēstuļu
pasta sūtījumus ar nomuitojamiem, vai
ievest aizliegtiem priekšmetiem pie viņu
saņemšanas Latvijas pasta iestādēs bez
ieņēmuma nosūtīs" atpakaļ uz izsūtī-
šanas vietām. Virsvalde no jauna uz-
aicina korespondentus nepasūtīt no ārze-
mēm pārsūtīšanai vēstulēs un zem ban-
deroles ar muitu apliktus priekšmetus, un
preču paraugos likt sev piesūtīt tikai
paraugus, bet ne preces priekš tirgošanās.

Rīgā, 1922. g. 22. septembri.

Pārgrozījumi lauku tirgu sarakstā.
Iekšlietu ministrija ir atļāvuse Iecavas

otro gada tirgu pārcelt no pirmās pirm-
dienas pēc 1. oktobra uz 9. oktobri.

Rīgā, 1922. g. 22. septembri. /* 110571.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Lauku nodaļas vadītājs K. Frevvalds.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr. 3
(sk. š. g. 20. maija ,, Valdības Vēstnesi"
112. numurā) ievietotais zem Jsfe, 218
L a g z d i ņ š, Jēkabs Jura d , izslēdzams
iz augšā minētā saraksta, jo saskaņā ar
Ventspils apriņķa 1. iecirkņa mierties-
neša š. g. 8. septembra lēmumu ir dots
rīkojums spriedumu izpildīt:

Rīgā, 1922. g. 23. septembrī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktora vietā J. S a u 1 ī t s.
Nodaļas vadītāja vietā

M. L e ši n s k y.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr. 9
ievietotā š. g. 21. septembrī ,,Valdības
Vēstnesi" 212_ numurā zem J* 763
BSiIperts" vietā lasāms „Siperts\

Rīgā, 1922. g. 23. septembrī.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktora vietā J. S a u 1 i t s.
Nodaļas vadītāja vietā

M. L e ši n s k y.

Pārtraucama

Artura Gotlība d, Dumpe meklēšana,
kurš izsludināts „ Valdības Vēstneša"
161. numurā kā neieradies uz iesauk-
šanu 1921. g. 28. septembra likuma kar-
tībā, jo viņa atrašanās vieta uzzināta.
Rīgas kora apriņķa priekšnieka vietas

izpildītājs, pulkvedi 's-leitnants M u i ž u l s.
Darbvedis, kara ierēdnis

Mežurauts.

Iecelšanas.
Rīkojums J* 84.

1922. g. 15 septembrī.
I- §•

Degradēju par darba nespēju dienests loba
Lutriņu vir?meZniecības ctras šķras virsmežzini
Voldemāru Švedrup-Šveden par pirmās šķiras
iecirkņa mežzini, mliekct vņsm par pienākumu
pagaidām izpildīt virsmežziņa vietu, skaitot no
1922. g. 30. septembra.

2. §.

Pielaižu Cīravas virsmefniecībcs pirmās Šķiras
virsmežzini Hugo Upīti par speciālo priekšmetu
pasniedzēju Cīravss meža skola, atstājot viņu virs-
mežziņa amatā, skaitot no 1922. g. ' . septembra

Zemkopības ministrs A. Kalniņš.
Mežu departamenta direktora vietā

Fr. L o d i ņ š. ,
*

Rezolūcija.
1922. g. 19. septembri.

Ieceļu Veselības departamenta līdzšinējos II šķiras
darbvežus Pauli Rūtenbeigu un Elzu Līdafc

par I. šķiras darbvežiem un II. šķiras grāmatvedi
Rozāliju Kažok par I. šķiras grāmatvedi turpat,
skaitot no š g 1. oktobri.

Veselības departamenta direktors
J. Kivjtckis.

Nodaļas vsditšjs Rich. Bērziņš.
*

Rezolūcija.

1922. g. 19. septembri.

Apstiprinu amatā veselībes departamentā līdz-
šinējos - 1) epidemioIoģisVas-sanitarās-statistiskas
nodaļas vadītāja vietas izpildītāju Dr. Jēkabu

Zenteli par tās pašas ne daļas vadītāju, atstājot

viņam par pienākumu veselības inspektora amataizpildīšanu bez sevišķas atlīdzības, 2) aptieku
pārvaldes jaunāka revizora vietas izpildītāju provizora
Kristapu Freibergu par jaunāko revizeru turpat
un 3) ķimiskās nodaļas vadītāja vietas izpildītāju
farmācijas maģistri Rūdolfu Vai tu par tās pašas
nodaļas vadītāju, visas minētas amatu pers-onis,
skaitīt no š. g. 16. septemb[a.

Iekšlietu ministra biedrs A. Birznfeks.
Veselības departamenta direktors

J.Ki vi t c k i s.
»

Rezolūcija J* 4154.
1922. g. 21. septembrī.

Apstiprinu inženieru Edvardu Ciiareviču par
Latvijas universitātes mechaniskās fakultātes stundu
docentu, skaitot no š. g. 1. juiijs.

Izglītības ministrs A. D a u g e.
Kanclejas pārvaldnieks i. Ļaudams.

vairas vietējo iestāžu rīkojumi
Daunje gavas apriņķa karā cietušo

pensiju komisija
uzaicina visus apriņķī dzīvojošos kara
invalļdus, kas vē! nav medicīniski iz-
meklēti un kuri zaudējuši darba spējas
Latvijas valsts atsvabināšanas un iielājā
pasaules karos, piedaloties Latvijas vai
sabiedroto armijas pasē, no ievaino-
jumiem vai slimibas, ja tiem par cēloni
bijusi kara darbība vai gūitnieciba,
ierasties pirmdien, š. g. 16. oktobrī
pulksten 9 no rīta, Jēkabmie?tā, apriņķa
valdes telpās. Invalidiem jāņem līdzi
pase un attiecīgi dokumenti, jeb citi
pierādījumi, co kuriem tūtu redzams,
ka ir kara invalids.

Jēkab miestā, 1922. g. 20. septembrī.
JN6 287.

Jaunjelgavas apriņķa k;>rā cietušo
pensiju komsijas prietessēdētājs

G. Z i e m e 1 s.
Darbvedis P. L a p i ņ š.

Iluks es apriņķa valde
ziņo, ka š. g. 3. oktobri, pulksten 12 dienā,
apriņķa valdes telpās noturēs kara inva-
lidu un karā cietušo pensiju komisijas
izmeklēšanas sēdi. Sēdē jāierodas visiem
Ilūkstes apriņķa pilsētās, miestos un pa-
gastos dzīvojošiem k&ja invalidiem (kuri
komisijā vēl nav cauri skatīti), kara inva-
lidu un cietušo kara vīru ģimeņu lo-
cekļiem, 16 līdz 60 gadu veciem, līdz-
ņemot visus vajadzīgos dokumentus un
lūgumus pēc pensijas.

Priekšsēdētājs J. Dzenis.
Sckretprs S. R o z e n t a 1 s.

Musu attiecības ar Krieviju.
Sakarā ar Krievijas diplomātiskā priekš-

stāvja A. Semaško neseno paziņojumu
Rīgas presei par I atviļas-Krievijas attie-
cībām, LTA priekšttavis Maskava šais
dienās griezās pie mūsssmņa Krievija
E. Feldmaņa ar jamatumu attiecība
uz dažiem Semaško k_ ut:ga_ aizkārtiem
punktiem. Atbildot, mušu sūtnis izteicas
vispārējos vilcienos šādi :

Bez šaubām, ka Krievijas, ta ari Lat-
vijas interesēs ir, nodibināt starp abām
valstīm patiesi labās kaimiņu attiecības,
kufu pamatā būtu liekamas _ savstarpēja
uzticība un labvēlība, un tadeļ Latvija
ar pilnu gandarījumu ssņēmuse Semaško
kunga izteikto vēlēšanos par abu _tautu
ciešāku tuvināšanos uz nupat minētiem
pamatiem un labprāt nāks pretī Krie-
vijas valdībai visos viņas pasākumos šai
virzienā. Diemžēl Krievijns centrālas
on vietējās varas orgānu riciba un Krie-
vijas preses tonis līdz šim radījis no-
pietnus šķēršļus. Savos _ sakaros ar
Latvijas priekšstāvības iestādēm un_ Lat-
vijas pilsoņiem Krievijas iestādes
nav izrādījušas savos ieskatos to plašumu,
kurš vispār piemīt krievu _ dabai, bet
otrādi, izrāda _ katrā lieta un katra
jautājumā ārkārtēju lormalismu un

jUksa par .ValdībasVēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspadtoijā:

p,, i mēnesī 75 rbļ. — kap.

piesūtot mālā un pa pastu:

p- i mēnesī 90 rbļ. — kap.
Ptļ atsevišķu numura: saņemot

ekspedicijā 3 , 25 .
ļit atkalp ārdevējiem 3 . 75 ,

Latvijas valdības *** oficiāls laikrakstsIznāk katru d.enu, .zņemot Jfaļ ļ-gļL|
svētdienas un svētku dienas

Redakcija: fevSfe Kālšl Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Jh 2. Tel. Wš 9-89 *^W%fW&Ē$Rīeā Dili N» 1 Tel N» 9 S7Runas stundas no 11—12'f̂^^̂ Atvērts no pulksten 1^3

Sludinājumu maksa:
a) Uesa sludinājumi līdz 30 vien-

slējtgam rindiņām .... 180 rbļ. — kap.
par katru Jāļākn rindiņu . . 6 . — .b) dtānj iestādēm nn amata per-
sonām, par katru vienslejigu
rindiņu 8, — .

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu 10 . — .



maziskumu un dažkārt ari skaidri re-
dzamu nelabvēlību. Nav reti ari
neizprotamas patvarības gadījumi. Tas
attiecas starp cit* uz miera līguma un
vēlāk noslēgto nolīgumi pildīšana. At-
tiecīgos nolikumus, kuri aizkar visda-
žādākās savstarpējās attiecības starp
Latvija un Krievijuua viņu pilsoņiem,
pastāvīgi interpretē Latvijai un viņas
pilsoņiem visneizdevīgākā veidā, un
Krievijai nevēlamos nolikumus vai nu
ignorē vai neizpilda, pie kam uz mūsu
priekšstāvības un viņai padoto komisiju
motivētiem rakstiem mēs bieži ne-
saņemam atbildes vai tikai īsas,
stereotipas atbildes, ka mūsu pievestie
motīvi nav pārliecinoši vai nav spējigi
grozīt Krievijas valdības viedokli. Bieži
nākas konstatēt, ka Krievijas ārlietu
komisariāts, kurš mūsu attiecībās repre-
sentē Krievijas valdība, atsaacas uz
attiecīgā Krievijas resora atsauksmes
nesaņemšanu un ar to izskaidro jautā-
juma neizšķiršanu vai izšķirto lietu ne-
izvešanu. Ilustrācijai jāpieved sekošais:

Krievijas valdiba nesper nekādas no-
teiktus soļus, lai izbeigtu zināmās Krie-
vijas pilsoņu grapas (latvju komunistu)
aģitāciju pret māsa valsts un pār-
valdes iekārta. Pašā metropolē darbojas
līdz šim organizācija, kura atklāti spraa-
duse sev mērķi .iznīcināt tagadējo Lat
viju", pret ko mūsu sūtniecība vēl pēdējā
laikā protestējuse.

Pilnīgi nepielaižama ari Krievijas
preses izturēšanās. Gandrīz katrā
oficiālās un oficiozās preses numurā
(citas Krievijā jau nav) var atrast uz-
brukuma .bal'ai Latvijai*.

Uz māsu robežām nemitīgi atkārtotas
mūsu robežsargu apšaudīšana
un iebrukumi mūsu teritorijā, neskatoties
uz vairākkārtējiem Latvijas protestiem.

Māsa bēgļiem un optantiem,
kuj-i pa lielai daļai mazturīgi un darba
ļaudis, uz robežas ar visādām ierunām
atņem viņu mantas, un mūsu
priekšstāvības mēģinājumiem, pierādīt
Krievijas valdībai mantas aizturēšanas
nelikumību, gandrīz nekad nav sekmju,
bet retos gadījumos, kad izdod is pie-
rādīt nelikumību, aizturētā manta izrālas
par . izputinātu" (raspiļennij) vai ,.leper-
sonetu" (obezļičeanij).

Pēdējā laikā no optantiem, kuri saskaņā
ar optaciias līguma grib disponēt par
savu Krievijā atstājamo kustamo

mantu, saka prasīt dokumentariskus
pierādījumus par mantas īpašuma
tiesībām, kaut arī šī manta atradusēs
visu laika izbraucēju neapstrīdētā rīcībā.
Gada atpakaļ Krievijas maitas iestādes
aptareja uz robežas vagonu ar Pēterpils
bēgļu mantām, kuras vēl līdz šim nav
atdotas mūsu bēgļiem. Daudzkārt pie-
prasītais mantu saraksts līdz šim pat nav
paziņots raams.

Līguma 21. panta paredzētā jaukta
komisija, kurai starp citu piekrīt Latvijas
pilsoņu prasības no Krievijas fiska, līdz
šim nav saaākase, jo Krievijas valdība
liedzas dot komisijai savu delegāciju, un
visas mūsa pilsoņu prasības atāv uz
vietas.

Apturēta arī mežu komisijas dar-
bība. Krievija bija ar likumu apņēmusēs
dot Latv.jai priekštiesības izcirst meža
103.000 desetīna lielā platībā, lai palī-
dzētu Latvijas zemniecībai atjaunot kara
laikā nopostītās ēkas. Nolūkā drīzāk

sniegt reālu palīdzību mūsu zemniekiem
Latvijas valdība irteica gatavība apmie-
rināties ar 15 003 desetīna platību. Va-
rēja domāt, ka pēc tik ievērojamas
piekāpšanās no mūsa pases, Krievija
pārējos jaatājamoo par meža gabala iz-
ciršanu izrādīs pretiaākšanu lielākā
mērā. Faktisri mēs redzējām pretējo,
kādēļ arī bija jāpārtrauc komisijas darbiba.

Ārkārtīgi lēnām un ar lieliem kavēkļiem
un berzējamiem notiek pasaules kapā
e/akuetās valsts un privātās mantas
reevakuacija, pret ko mūsu delegācija
jauktajā komisijā vairākkārt protestējuse.
Tā Rīga? pilsētas vēsturiskā archiva ree-
vakuacija, kura nolemta jau 1920. gadā,
līdz šim nav sākusēs. Tas pats jāsaka
par Pleskavas un Vitebskas notariālo
archiva un zemes grāmata reevakuaciju.
Neskatoties uz to, ita šo archivu reeva-
kuacija nolemta 1921. gada Janvārī, ua
ka ša gada aprilī mūsu sūtniecībai ofi-
ciāli paziņoja par šo archivu izsūtīšanu,
pat noteiki — J4 vagonos, — līdz šim
vēt ne/iena vagonu neesam saņēmuši.

Pasla un telegrāfa resora manta un
mūsu ostām nepieciešami kuģi, ledlauži,
u. t. t. līdz šim nav izdoti.

Neesam arī saņēmuši atbildi uz savu
pieprasījām, izdot ekvivalentā zināma
dzelzsceļu materiāla diļu, kara mums
pienākas tādā veidā. Krievijas valdiba
bieži paziņ)jase, ka mantas reevakuaciju
kavē vietas nezināšana, kur šī maita

atrodas. Mūsu priekšstavju propoziciju,

atļaut viņiem nākt talka mantu v.etas
izzināšanā, atraida ar norādījumu , ka
šāda meklēšana — noteiktas vietas un
noliktavās — aizkārtu Krievijas suvere-

nitāti, un rezultāta šī manta, kura ne-
apstrīdami reevakuejama, paliek neatrasta.

Tas pats sakāms par mušu baznīcu
zvaniem, fl&rf

Atzīmējams būtu Melngalvju biedrības
mākslas priekšmetu kolekcijas liktenis.
Šī kolekcija ar vērtīgiem 16. un 17.
gadusimteņu mākslas priekšmetiem iz-
vesta sākumā uz Peterpili un no turie-
nes uz Maskavu. 1921L gada sakuma
reevakuacijas komisija lēma viņu reeva-
kuēt un steidzamā kārta kolekciju atrast.
Komisijā Krievijas delegācija deviņas
reizes proponējuse lietu atlikt Mūsu de-
legācijas lūgumu atļaut kādam norausa
prieksstāvjiem uzmeklēt kolekciju, —
neievēroja, un galu galā šī gada jūnija
Krievijas delegācija paskaidroja, ? ka
Melngalvju biedrības manta ,depersoneta"
(obezļičena). Kur šī kolekcija atrodas
Maskavā — mums nav zināms.

Tamlīdzīgs liktenis ir .Kurzemes liel-

kungu bibliotēkai" (Bibliotheca ducis
Curlandiae). Šo bibliotēku mums ne-
varot izdot, jo viņa pievienota zinību
akadēmijas bibliotēkai un veca kataloga
vairs neesot.

Ari privātās mantas reevakuacijai rodas
visādi šķēršļi. No īpašniekiem prasa
dokumentariskus evakuācijas pie-
rādījumus, kavē mantas atzīšanu par
reevakuejamu, prasa no privātam
personā m.kurmanta novietota,
bet pie tam šīm person a_m
neatļauj apskatīt vajadzīgas
vietas. Pašlaik Krievija paziņojuse,
ka pārvadāšanas un _ iekraušanas izde-
vumi, kurus, saskaņā ar miera līgumu,
Krievijas valdība līdz šim 2 gadu laika
pati sedza, turpmāk jāsamaksā revakue-
jaraās mantas īpašniekiem. Lietu iz-
šķiršana velkas neattaisnojami ilgi, un
pēdējā laikā Krievijas valdiba to bieži
cenšas attaisnot ar vajadzīga kredita
trūkumu. Gadās, ka pēc_ sarežģītas un
gajas izlemšanas par kādas mantas
reevakuaciju, viņu tomēr nevar izvest:
mantas nav. Tā tas bija Līgātes
fabrikas lietā. Motorus pārveda uz
„bezsaimnieku mantas" noliktavu, lai
gan uz kastēm bija atzīmēta īpašnieka
firma. Šīs noliktavas pārzinis motorus

pārdeva privātai personai vel pēc taru
kad viņam bija zināms, ka šie motori
pieder kādai Latvijas fabrikai un pje<
teikti reevakuacijai. Šādu rīcību diem-
žēl Krievijas delegācija centas attaisnot
un aizstāvēt

Tādi fakti, protams, nevar
izsaukt ticību JKrievijaj
labai gribai, nodibināt starp abām
valstīm patiesi draudzīgas attiecības
Nolūkā, sasniegt_ šo ari mums ļoti ve^
lamo mērķi, būtunepieciešami,ļjKrievijas varas orgāni ne tikai attu rētos
no klajas likumu un līgumu neievēro-
šanas, bet ari radikāli grozītu savu sīko
pretestības un kavēšanas taktiku katra
lietā un izradītu_ lielāka mera_ labvēlību
ņemot vērā grūtības un savādos dzīves
apstākļus, kurus radijis visiem pasaules
karš.

1922. gadabibliogrāfija.Otraisceturksnis.
Valsts bibliotēkas sakārtojums. A. Q i n t e r s redakcija.

(3. turpinājums.)

1869. g.kara likumu kopojuma XXIV. gr.
— kara tiesas likums. Rīgā, 1922.
Kāja Tiesu Pārvaldes izdevums.
Cboat» BoeHHHXT> nocTaHOBflemH
186) r.KHHra XXIV. J/ctibi,bochho-
cy^ e6HhiH. (Iesp.) E. Pipiņa un
J. Upmaņa druk. 8° (21X14)
301. 1. p. (Teksts krievu valoda,
pielikumi — latviešu valodā.)

Latvvijas Satwersmes Sapulzes ftenogra-
mas. 1922 (gads) Rigā, Satv/ersmes
Sapulzes isdevvums. Krahjumā pee
A. Gulbja. J. Petersona druk. 8°
(24X16).

— 4. burtniza* V, ielijas 10—14 ieh.de.
No 7—15. februārim. 311—470 1. p.

— 5. burtniza. 15—18. fehde. 17—24.

februārim. 471—60o. 1. p.
— 6. burtniza. 19—23 fehde. 28. fe-

bruāra — 10. martam. 607—804 1. p.
— 7. burtniza. 24—31. fehde. 14—29.

martam. 805—1100 1. p.
— 8. burtniza. 32—34. fehde. 31. marta —

5. aprilim. 1101—1223. 1. p.
Latwijas Tautas Padome. I. puse. (Sēžu

protokoli un stenogramas no 18. no-
vembra 1918 g. līdz 8. novembrim
1919. g.) Rigā. 1920. (1922). Sa-
tvverfmes Sapulzes ifdev/ums. Dr.
Tirdfneezibas un Ruhpneezibas Mi
niftrijas druk., Je!gawā. Komifijā
pee Waltera un Rapas akz. fab. 4°
(27X17) 450 1 p

Latvvijas Tautas Padome. II. puse. (Sēžu
stenogramas no 12. novembra 1919. g.
līdz 18 martam 1920. g.) ib.
451—945 1. p.

Likumu un valdības rīkojumu krājums.
1922. g. (Rigā.) Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļas izdevums. Iesp.
valsts tipogrāfijā. 8° (24X16) Div-
slejigs iespiedums.-

— 5. burtnīca. 5. aprilī. 75.—91. 1. p.
18 r.

*) Skat. .Valdības Vēstnesī' 212. J*.

— 6 burtnīca. 15. aprilī. (Pārgrozījumi
un paoil linājumi 1920. g. 20. aprīļa
notikumos par projresivo isnākuma
nodokli.) 93.—133_ 1. p. 25 r.

— 7. burtnīca, 5. maija. 139.—154. 1. p.
18 r.

— 8 burtnīca. 13. maijā. 155.—170 1. p.
18 r.

— 9. burtnīca. 29. maijā. 171.—185 1. p.
18 r.

— 10. burtnīca. 14. jūnija. (Maitas ta-
rifs. ) 187.—227. 1. p. 25 r.

— 11. burtniea. 20. jūnijā. 229.-244.l.p.
18 r.

Loebers, Augusts, Dr. jur., docents.
Lekcijas par eevadu teesiba zinarnē.
II daļa. Rigā, 1922. (Izdevuse) L.
U. Studentu Padomes Mācības Lī-
dzekļu A)gidī3anas Komisija. Krā-
juma L. U. Stad. Padomes grāmat-
nīcā. Ee;p. Ed. Lācis, Ž Šuics un
bdri Jelgavā. 4° (26X17) 51+1 ne-
num. 1. p.

Saturs: E. Tiesību izcelšanās.
F. Tiesību iedalīšana. G. Tiesību
piemērošana. H. Tiesību spēka ro-
bežas laikā un vietā.

Michelsons, Zdig. Paskaidrojums pie
tirdzniecības li-cuma. Kādas grāmatas
ir jāved tirgoņiem I, II un III katego-
rijas pee pastāvoša Latvijas Tirdznie-
cības likuma? Sastādijis , no
Valdības pielaists grāmatvedis. Rigā,
1922. Dr. A Vasermaņa druk. 16°
(17XH), 4-1-4 nenum. 1. p. 25 r.

Nolihgums Itarp Latv/iju un Kreewiju par
pilfonibas optazjas kahrtibu, atgree-
fehanos ul dfimteni, par abu nolih-
gurnu flehdfeju pilfoņu ihpafchuma
ifwef~hanu un likw!defchanu. Rig|
(1922) Latorjas Behgļu Reevakuazijas
Beedribas ifdewums. J. Peterfonadruk
16° (16X11) 16 1. p.

Noteikumi par braukšanu uz divriteņiem
Rēzeknes pilsētā. npīBH.ia dsa^ hi na
BejiocHnejaxT> no ropojv PisHcmot
(Rēzeknē, 1922.) Dr.: Tipogr. .Dorbs
un Ziniba" Rēzeknē. 32° (13X8)9 l.p.

Noteikumi par ienākuma nodokli. Rigā,
1922. (Tieslietu ministrijas kodifika-
cijas nodaļas izdevums) Iespiests

Valsts tipogrāfijā. 8° (23X16) 87—138
1. p. 25 r.

Pagaidu noteikumi par obligatorisko
ugunsapdrošinašanu. Iespiesti ,,Val-
dības Vēstneša" 1922. g. 59., 60. un
61. numura. Riga, 1922. Iesp. Valsts
tipogr. (Divslejīgs iespiedums.) 8°
(24X17) 10 1. p. 10 r.

Pafkaidrojums par paballteem (bēgļiem,
kuri atgriezušies Latvijā). Rīgā,
marta 1922. Latvvijas Behgļu Re-ewa-
kuazijas Beedribas ifdev/ums. Eefp.
Latw. Laukfaimn. Zentralb. fpeelt. 8°
(24X16) 4 nenum. 1. p.

Schmemans, A. Dlimtbfarakltu nodaļu
darbineeku rokas grahmata. Likumi,
rīkojumi par ziwilftahwokļa aktu reģi-
ftraziju. Saftahdijis Rigas pilfehtas
dlimtsfarakftu nodaļas pahrfiņa pa-
lihgs —.— (Rīgā) 1922, gada ifde-
v/ums. „Lētas" apg. Eefp. Apfar-
dfioas miniftrijas grahraatfpeeft. 8°
(22X14) 91 L p. (Uz vāka teksts
iespiests jauna ortogrāfijā.)

Teefleetu miniltrijas Sodu fiņu krahjums
par toditeem Latvrijas teefas 1920. g.
Pirmā grahmata NsJ* 1. — 3000
Rigā, 1922. Teefleetu miniftrijas if-
dev/ums. Eefp. Wallts tipogr. (Div-
slejīgs iespiedums) 4° (23X161
XXVII. + 216 1. p.V

*yrojiOBHoe y/io>KeHie 1903 roaa ct>c-b npH.roHceHiHMH. I. Pdcnopaacema
h vcTaHOB/ienia 6biBtn. PocciiicKaro
BpeMennaro IlpaBHTe;ibCTBa, hsm-b-
HHiomiH Vro.aoBH. yjio>K. 1903 r
HMisiomiHcnjiy B-b /IaTBin. 2. SaKOHu
h pacnopaHcenia npaBHxe.ibCTBa
JlaTB1H (H3JUHHH6 40 1 (beBpa.lfl\^ll r), OTMliHfllOmie, UJIH H3Mt-HHiomie Vro.aoBHoe y/ioKeHie 1903 r
(Ar pielikumu latvieša valodā- Li-kumi un Valdības rīkojumi, kas 'pa-

1922 H3A3H1C KomhccIh Ctva. CobyHHBepcHTeTa JlaTBm no CHae^enirayie6HbiMH noco6iaMH. Ckmai H3-Aama: KunroToproB^a CrvAca^e-cKaro CoBisra yHHBepcHTeTa JlaTBiu

Dr. pee Apt un Gureviča. 16° (17X11)
348 I. p.

Vecauces miesta obligat. noteikumi. (Riga,
1922. Iesp.) Valsts tipogr. Tris-
slejīgs iespiedums, iol. (46X2?) 1 l.p.

351. Slimo kases.
(Atsevišķo tirdzniecības un rūpniecības

uzņēmumu darbinieku slimo kases
Valde.)

Visiem tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu kalpotājiem un strādnie-
kiem. (Uzsaukums iestāties kasē.
Latviešu, židu un vācu valodā.)
(Rīgā, 1922.) Typ. E. Lewin, fol.
(36X45) 1 1. p.

Kandidātu saraksts uz Rigas Pahrdau-
gawas rajona kopējās slimo kases
pīlnv/arneeku un wiņu weetneeku
araateem. (Rīgā, 1922.) Eefp. „Pro-
grefs" tipogr. fol. (54X36) 1 1. p.

Leepajas pilfehtas kopējās flimo kafes
1921. gada darbibas pahrfkats. (Lie-
pāja, 1922. g. Iespieduma vieta ne-
uzrādīta.) 4° (26X18) 18 1. p.

(Liepājas pilsētas kopējas slimo kasās
valde.) Paftņojums (par kases piln-
varnieku vēlēšanām 1922./1923. dar-
bības gadam). (Liepājā, 1922.) Dr.
pee A. Gatmaņa, Leepajā. fol. (52X20)
1 1. p.

Otrās Kopējās Rigas pilfehtas flimo
kafes pilnv/arneeku v/ehlefch.mas 20.
nn 21. maijā 1922. g. (Apvienoto
kandidātu saraksta J^ 1. uzsaukums.)
Rigā, 1922. (Iesp.) J. Rofe. Div sle-
ilgs iespiedums. 4° (29X22) 2 1. P-

— Kopējais arodneeku kandidātu sa-
raksts No 2. (Iespieduma vieta ne-
uzrādīta) Iol. (36X15) 2 1. _p.

— Kādi priekšstavji mums vēlami otra
slimo kasē ? (Listes N°3. uzsaukums.)
Iesp. K. Narkeviča tipogr. 4° (l2Xl8>
1 L p. (Divslejīgs iespiedums.)

Otrā kopējā Rigas pilfehtas flimo kafe.
Kafes walde pafiņo, ka 20. un 2b
maija 1922. g. notikufchas p ilnvar-
neeku wehlefchanās eewehleti seko-
fehi pilnvvarneeki un wiņu weetoeeķ-
(Ievēlēto saraksts.) Riga, 22. maija
1922. g. (Iesp.) J.RofI. fol. (36X23)
1 1. p.

Latvija un citas valstis

Tautu ligas savienība

Londonā nodomājuse sarīkot novembrī
starptautisku izstādi, kura projektē arī
ierīkot Latvijas sekciju, vai paviljonu.
Savienība griezuses pie Latvijas ģeueral-
konzulata ar lūgumu, sniegt _ palīdzību
organizācijas darba un jtpgadāt savie-
nību latvju kultūras izstrādājumiem un
darbiem.

Itāliešu latviešu institūts Milāna.
Lai veicinātu Latvijas un Itālijas kul-

turelo tuvināšanos, Milanē pastāv itāļu-
latviešu institūts ar prof. J. Rieksti ņu
priekšgalā, piedaloties ievērojamākiem
Itālijas sabiedriskiem darbiniekiem. Piecu
gadu pastāvēšanas laikā noturēti vairāk
priekšlasījumi par Latviju, izdots mēneš-
raksts „I1 Monitare Italo-Baltico" un
citādi popularizēta Latvijas kulturelā un
saimnieciskā dzīve.

Jau trešo gadu institūts uztura Rīgā
bezmaksas itāliešu valodas kursus pie-
augušiem, ari mācības līdzekļus izsniedz
par brīvu. Ar tekošo mācības gadu pie
kursiem atvērs bibliotēku un lasāmu
galdu.

Uz kursiem jāpieteicas līdz 30. sep«
tembrim 3. pilsētas vidus skolā, Nikolajā
ielā K» 2.



Jaunās valstis.
Polija.

Tautu savienības delegāti Vl|ņā.

Tautas savienības delegāti Šaura un
asičs pēc savas ierašanās Viļņa apraek-

<?ia poļu valdības priekšstāvi Romānu
n vīniem deva līdzi pa viņu ceļošanas

laiku pa neitrālo joslu kara _ konvoju.
19. septembrī abi delegāti devas uz nei-

tralo joslu. »Jta T
Tautas savienības delegāts serbietis

lasies pirms aizbraukšanas no Viļņas
paziņoja austrumu aģentūras līdzstrād-
niekam sekošo:

^Mēs ieradāmies šeit, lai ievāktu ma-
teriālu attiecībā uz neitrālās joslas ģeo-
grāfisko stāvokli, ka arī uz administra-
fivāffl un ekonomiskām attiecībām neitrā-
lajā joslā. Par šīm attiecībām mēs infor-
Jesimies visvienkaršākaja _ veida, Iztau-
jājot iedzīvotājus uz vietām par šādām

vai tādām neērtībām, kas ir _ saistītasar
neitrālās joslasnenormālo stāvokli. Mūsu
darbs noderēs ka materiāls tautu savie-
nībai, kad viņa nodosies neitrālās joslas
sadalīšanai. (Poļu preses birojs.)

Varšavas Situma ratificēšana.

Pagājušo piektdien seims ratificēja
Varšavas ligumu, kas 17. marta noslēgts
starp Poliju, Latviju, Igauniju un Somiju.

(Poļu preses birojs.)

Kara ekspertu konference.
Varšavā pašlaik notiek Baltijas valstu

un Rumānijas kara ekspertu konference.
Konferencē piedalās somu ģenerālštāba
priekšnieks ģenerālis Enkels, komandants
Solambre, Igaunijas ģenerālštāba priekš-
nieks Lills, Latvijas ģenerālštāba priekš-
nieks ģenerālis Peniķis un pulkvedis
Rozenšteins, beidzot Rumānijas delegāts,
ģenerālis Petaļa. Poliju reprezentē ģene-
rālis Staņislavs Hallers, pulkvedis Pis-
korsun komendants Šatcels. Konferencē
izmaina domas attiecībā par priekšā-
stāvošo atbruņošanas konferenci, kura
notiks Maskavā.

(Poļu preses birojs.)

Streika («beigšanās .
Burtliču streiks Varšavā izbeidzie

Visas avizes iznākušas.
(Poļu preses birojs.)

Ārzemes

Tautu savienības kongress.
Bordo, 22. septembrī. (Radio.)Tautu

savienības kongresa atbruņošanās komi-
sijā pieņemtā rezolūcija, kuru iesniedza
Francijas delegāts Šuvenels, ir se-
koša:

„ "Komisija atzīst, ka materiālā atbruņo-šanas prasa iepriekšēju garīgu at-bruņos anos, un ka pēdējā sasnie-dzama tikai drošības un savstarpējas uz-ticības atmosfērā. Tādēļ komisija izsaka
pārliecību, ka tagadējo krizi pasaulē
iespējams pārvarēt tikai tad, ja darīsgalu nenoteiktībai jautājumā
par līdzekļiem, kā atjaunot
izpostītos apgabalus un no-
kārt oj sabiedroto valstu sav-
starpējos parādus . Atbruņošanās
komtsija_ izsaka vēlēšanos, lai tiktāl, cik
sos jautājumus iespējams atrisināt vie-nīgi Eiropas tautu kopdarbības ceļā,
ieinteresētas valdības pēc iespējas drīzi
vienotos par reparaciju un sabiedroto pa-
radu problēma izšķiršanu visā visumā,
un uzaicina tautu savienības padomi,
piegnest valdību centieniem šinī virzienā
pastāvīgi vislielāko vērību."

«Journal des Debats" raksta, ka šis
rezolūcijas vienbalsīgā pieņemšana
komisija, kur reprezentētas 45 valstis,
rada iespaidu, ka sperts izšķirošais
solis pretī patiesa miera atjaunošanai
pasaulē.

,,Temps" konstatē, ka apstākļi, kādos
rezolūcija pieņemta, radot labvēlīgu at-
mosfēru konferences sanākšanai, kuras
uzdevums bus apskatīt reparacijas jautā-
jumu visa plašuma un sagatavot ceļu
starptautiskiem reparacijas kredītiem.

LTA.

Notikumi tuvos austrumos.
Konstantinopolē, 23. septembrī.

(Reiters.) KemalistiČanakas rajonā tur-
pina koncentrēt ievērojamus spēkus, to-
mēr līdz šim vēl nav pārgājuši neitrālās
joslas robežu. Kemalistu armijas galvenie
spēki pulcējas Fsmidā, uz kurieni izbrau-
cis Mustafa Kemals-pašā. Militārās ap-
rindās domā, ka turku gatavošanās vērsta
vispirmā kārtā pret Konstantinopoli.

Londonā, 22. septembri. (Reiters.)
Stāvoklis tuvos austrumos paliek neno-
teikts, jo nav skaidrības par kemalistu
no Jomiem : vai tie mierīgi nogaidīs miera
konferenci. Konstantinopolē kemalistu
aprindās runā, ka nebūšot iespējams
atturēt armiju no gājiena uz Konstanti-
nopoli, ja sabiedrotie tūliņ nedošot ga-
rantijas par Traķijas jautājuma izšķiršanu
Turcijai par labu.

Londonā, 23. septembri. Kā
„Times" ziņo, Čanakā un apkārtnē viss
sagatavots uz aizstāvēšanos un garnizona
virspavēlnieks izteicies, ka Čanaka esot
nodrošināta pret visām varbūtibām.
Pastiprinājumi no Maltas, Ģibraltaras un
Ēģiptes jau pienākuši un Anglijas Vidus
jūpasflote visa savākta jūras šaurumos.
Konstantinopolē sabiedroto iestādes aiz-
liegušas katru satiksmi uz ielām nakts
laikā, Pēc dažādām autoritativām ziņām

no Konstanti nopoles, stāvoklis esot
kritisks. ^

Londonā, 2ā. septembrī. (Reiters.)
„Daily Mail" ziņo .no Konstantinopoles,
ka Smirna šodien Mustafa-Kemala va-
dība notiek svarīga turka kabineta sēde.
Kemals-pasa izsakot domas, ka Anglija
ar savu miera konferences priekšlikumu
gribot tikai _ iegūt laiku un atturēt turku
armiju no tulitejas uzstāšanās. LTA.

Anglija un Francija tuvo austrumu
Jautājumos.

Parīzē, 23, septembri. Sabiedroto
apspriede par tuvo austrumu problēmu
vakar panākta Francijas un Anglijas
viedokļu nenoliedzama tuvināšanās.
Lords Kersons izteicies žurnālistiem, ka
vispārējos vilcienos jau esot izstrādāta
sabiedroto kopīgā nota kemalistu val-
dības valdībai._ Francijas ministru kabi-
nets esot izradījis lielu pretī nākšanu
un tagad esot ar mieru pat a-Uvi pie-
dalīties juras šaurumu aizstāvēšanā, ja
Kemalspaša tiem uzbruktu nenogaidījis
miera konferences rezultātus.

Jautājuma par miera līguma saturu,
sevišķi par Konstantinopoles, Dardanelu
un Traķijas likteni sabiedroto vienošanās,
cik drirdams, gan vel nav panākta.

Pamiera sarunas notiks laikam Muda-
nija, ka kemalisti to vēlas. Vispārējās
miera konferences vieta vēl nav zināma.
Runā par Veneciju; Smirnu vai Kon-
stantinopoli.

Parīzē, 22septembrī. (R;:ters.)
Šodien Poankare, Kersons un Sforca ap-
sprieda jautājumu par to, kādā formā
bus izteikts oficiālais uzaicinājums Tur-
cijaĻ_ piedalīties tuvo austrumu konfe-
rencē, — vai uzaicinājuma tekstā būs
minēts par līdzšinējo robežu revidēšanu
Traķijā. Galigi lēmumi vēl nav pie-
ņemti. Sarunas turpināsies rit, pēc tam,
kad Ponkarē būs sazinājies ar pārējiem
franču kabineta locekļiem. LTA.

Amerika nepiediiās tuvo austrumu
Jautājumā.

V a š i ņ t o n ā, 22. septembrī. (Volfs.)
Amerikāņu valdiba oficiāli paskaidro, ka
Savienotās valstis tuvo austrumu konfe-
rencē nepiedalīsies. Pretējās ziņas, kādas
parādījušās angļu laikrakstos, ir nedibi-
nātas. LTA.

Krievija un tuvie austrumi.
Maskavā, 23. septembrī. Maskavas

radio izsakās par austrumu konfliktu:
Nav zināms, vai Kemala armija mēģinās
dabūt jūpas šaurumus savā varā. Varētu
arī būt, ka Kemals uzbruks Mesopota-
mijai, lai tā dotu Anglijai triecienu vā-
rīgā vietā. Vispār visa cīņa, kur_ u Ang-
lija tagad ved, nav nekas cits, kā angļu
imperiālisma mčģinājums. izdarīt spie-
dienu uz Turciju un padomju Krieviju.
Starptautiskā konferencē pargrieķu unturku
karu aosoluti nepieciešama visu Melnas
jūpas valstu piedaUšanās. Dardanelu
jautājuma izšķiršanai bez Krievijas nebūs
nekādas nozīmes. Padomju Krievijai
šinī ga'dījuroā jārunā netikai darba ļaužu
vārdā, bet ari nākošo paaudžu vārda.

LTA._
Cenzūra Krievijā.

Maskavā, 22. septembrī. (Radio.)
Izglītības komisariāts organizējis galveno
pārvaldi literatūras un izdevniecības
[ietās „GIavIit", kūjai par uzdevumu
uzlikta arī iepriekšēja cenzūra. LTA.

- Piintvarneeku vvehlefchanas kahrtiba
20 un 21. maijā 1922. g. Rigā
(1922. Iesp.) J. Rofes grahm. druk.
fol. (36X23) 1 1. p.

?Pamācība par slimo kases darbibas
ceturkšņa (uu) gada pārskata
sastādīšanu. (Rigā, 1922. Iesp.)
L. L. Ceņtralb. druk. fol. (36X21)
2 1, p.

%as Zentralā Slimo Kafe. Noteikumi
kafes dalibneekeem. (Rigā, 1922.
ļesP) K. Narkevvitfcha tip. 16°

. (14X11) 13 1. p.
°'gas dzelzsceļa mezgla strādnieku un

kal potāju slimo kase. Noteikumi
kases dalībniekiem. (Ar kases ārstu,
vecmatu un aptieku sarakstu.) Rigā

1922.) Tip. „Progress" 32° (12X10)

*«Sļw grāmatrūpneecibas kopējā slimo
kase. Noteikumi kases dalībniekiem.
(Rigā, 1922. Iesp.) L. L. Centralb.
dmk 16° (14X11) 12 I. p.

^'gas Pārdaugavas rajona kopējās slimo
kases darbibas pārskats par 1921. g.
(Rigā, 1922.) Šoiests -Progress" tipogr.
8(22X15) 40 1. p. + tabele: Ģi-
j?enu kustiba par laiku no 1. jūlija
ļ"« 31. decembrim 1921. g. fol.
(60X56) 1 l. p.

%as Pilfehtas Eeredņu Slimo Kafes
ahtftu farakfts 1922. g. februārī.
(r'gā,1922.)Dr.pieW.F.Hāckera.
8 (23X15) 6 nenum. 1. p.
352. Vietējā pašvaldība.

'Isētu un lauku komunajā
n saimniecība.

, r
p. Arveds, ..Latvja" galvenais redak-
l0rs. Godāts kungs! (Lūgums iesūtīt
Pagasta padomes vēlēšanas rezul-
iatus ) Rigā, aprilī, 1922. (lespie-

dāma vieta neuzrādīta.) 8° (22XHJ
1 1. p.

Jehkabmeelta pilfehtas v/ehletaji un weh-
letajas ! Latvveefchu apvveenoto weh-
letaju grupas (uzsaukums). (Rīga,
1922. Iesp,) Sab. „Latwijas Sargs"
fol. (38X24) 1 1. p.

Pagastu padomju velēšanas. Latvreefchu
Semnee-ku Saweeniba. Uf pagafta
wehlefchanarn! (Riga, 1922.) L. S. S.
fpeelt. 4° (29X22) 2 1. p. Divsle-
jtgs iespied.

— Wezaļ'eem un jaunajeem faimneekeera
jafaprotas! (Rīgā, 1922) L. S. S.
fpeelt, 4° (29X22) 2 1. p. Divslejīgs
iespied.

Pagastu padomes velēšanas uzsaukumi.
Bolderaja. Latw. Soz.-Dem. Strahdn.
Partijas Bolderajas grupas komiteja.
Beedri ftrahdneeki! (Rīga, 1922)
E, Pihpiņa un-J. Upmana druk. 8°
(23X16) 1 1- P.

— Jaunpils. Jaunpils p^reifttzigo drau-
dfes padome. Ba fojeet wifi par
Befpartejifka darba lifti J*4." (Rīga.

1922.) K. Preedifcha drak, 4°
(24X18) 1 'P-

— Kuldīga. Lauku Rafchotaju Apwee-
niba. Aplinigais Kuldigas pagafta
eedfihvotaj!! 1 (Kuldīga, 1922.) Speefis

E Petkevvitfcha grahm. fpeelt., Kul-
digā. 4° (29X25) 1 1- P- = .,

— Ļaudona. Befpartejifkee vehletaju
Ļaudonas pagafta wehletaji un wen-
letajas! (Rīgā, 1922. Iesp.) R. Ruetza
un beedr. 8° (21X18) 1 l. J>.

— Pilfones nn Pilfoņil (Riga, 1922.
Iesp.) R- Ruetz un beedr. 4°
(27X18) 2 L p.

(Turpmāk vēl.)

TlrdznlcclHii un tmum

Rīgas ostā ienākuši kuģi.

20. septembri.
Lindh^lm dāņu tva iko iis. 259 teg. tort. brutto, no

Stetmes ar gabal? precēm.
Arnhton, arteļu tvaikonis. 2080 reģ. ton. brutto,

no Leittm ar oglēm un gabala precēm
Karniels. latviešu b renieks, 147 reģ. ton. brutto,

no Rojns ar dēļiem.
Coblenz. vācu tvaikonis. 939 reģ. ton. brutto, no

Hamburgas ar gabalu precēm.

21. septembri.
Glen Head, angļu tvaikonis; 1600 reģ. ton. brutto,

no Belfsstas ar balastu
Vineta, latviešu inotcrkt^is, 90 reģ. ton. brutto,

no Upesgrīvas ar m>ku.
Neubad latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,

no Ainažiem ar gabalu precēm.
Rilejev. krievu tvaikonis, 485,25 reģ. ton. brutto,

no Rēveles tukša.
Seine franču tvaikonis, 1383 reģ. to.i. brutto, no

Rēveles ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
20. septembri.

Dektet, krievu tvaik n s, 721 reģ. ton. brutto, uz
Pēterpili ar cukuru un miltiem.

Tilijr Russ I vācu tvaikonis 993 reģ. ton. brutto,
uz Rafso ar balastu.

21. septembrī.
Anneliese, vācu tvaikonis, 774 reģ. ton. brutto, uz

Pernavu tukšā.
A. v. H. Nš 54, latviešu jūras prāmis, 368 reģ. ton.

netto, uz Roju tukšā.
Nikolals, latviešu burenieks, 65 reģ. ton. brutto,

uz Ķirbižiem tukšā.
Aleksanders, latviešu burenieks, 119 reģ. ton. brutto.

uz Mežragu tukšā,
22. septembrī.

Elin, vācu tvaikonis, 596 reģ. ton. brutto, uz Klai-
pēdu ar auzām.

Hunterfield, angļu tvaikonis, 1454 reģ _ ton,brutto,
uz Grangemouthu ar gabalu precēm.

Saverne, franču tvaikonis, 1999 reģ. ton. brutto,
uz Kotku ar liniem.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar gabalu precēm.

Ventspiis ostā ienākuši kuģi.

22. septembri.
Thyra S, dāņu tvaikonis, 1193,65 reģ. ton. brotlo,

no Kopenhāgenas tukšā.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas)

Maskavā, 23. septembrī. Maskavas
radio ziņo, ka Anglijas Čanakā ir
10 000 vīru liels kapaspēks. Turku priekš-
pulki atrodoties 30 jūdžu no Čankas.

Parīzē, 24. septembrī. Sabiedroto
apspriedē par tuvoaustrumu prob-
lēmu vakar panākta pilnīga
vienošanās. Poankare, lords Ker-
sons un Itālijas sūtnis grafs Sforca pa-
rakstījuši kopīgu notu Angoras val-
dībai ar uzaicinājumu sūtīt pilnvarotus
delegātus uz konferenci, _ kupa_ sapul-
cēsies Venēcijā, vai kāda cita vieta,
vest sarunas par galīga miera noslēgšanu
starp Turciju, Grieķiju un sabiedroto val-
stīm. Sa biedrotie paziņo, ka pa-
balstīs Turcijas prasību, lai
visa Austrumtraķija līdz nMari-
cas robežai", t. i. Adrianopoli
ieskaitot, tiktu atdota Turci-
jai, ar noteikumu, ka Angoras valdība
sarunu laikā stingri ievēros jūras šaurumu
neitrālās joslas neaizkara-
mi b u. Sabiedrotie atstāj sev tiesības,
ievest miera līgumā pēc savstarpējas

vienošanās noteikumus, ar kuriem būtu
nodrošināta B o s p o r a un Darda-
nelu brīvība zem tautu savie-
nības kontroles, kā arī rasas un
reliģijas minoritatu aizsardzība.Sa-
biedrotie atkārto jau marta menesidoto soli-
jumu.ka aizsauks savu karaspēku
no Konstantinopoles, tik-
līdz miera līgums stāsies
spēkā. Bez tam sabiedrotie izlietos
savu iespaida, lai panāktu jau pirms
miera konferences grieķu karaspēka
atvilkšanu līdz zināmai pagaidu
robežai, kuru noteiks sabiedroto
virskomisari saziņā _ ar turku un
grieķu militarpriekš'stavjīem _ sevišķa
konferencē, kas varēju sapulcēties tu-
vākās dienās Mudanija vai Ismida. Nota
beidzas ar vārdiem : „ Sabiedroto valdī-
bas pārliecinātas, ka Turcija šo priekš-
likumu pieņems un ka sabiedrotiem ra-
dīsies iespēja, stāties kopdarbība tiklab
ar Turciju, kā ar citam ieinteresētam
valstīm, lai atjaunotu mieru, kuru gaida
visa civilizētā pasaule."

Redaktors: M. Ārons.
mimm^amaasm^tamaĒmmmm

šim numuram 6 lapas puses.

Kursi.
Kīgas birža, 1922. gada 25. septembri.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas_ dolārs 254.25 — 260.25
Angļu mārciņa 1130—1150
Francijas franks 19.25 — 19.75
Itālijas lira 10.50—11.00
Beļģijas franks 18.25 — 18.75
Šveices franks 47.75 — 48.75
Zviedrijas krona 68.00 — 69.00
Norvēģijas krona ..... 43.00 — 44.00
Dānijas krona 53.25 — 54.25
Cechoslovaku krona .... 8.09 — 8.19
Holandes guldenis .... 99.25 — 100.75
Vācijas marka 0.18 — 0.19
Somijas marka 5.59 — 5.69
Igaunijas marka 0.73 — 0.76
Polijas marka 0.00 — 0.04.yi
Padomes rbļ —
10 Krievu zelta rbļ 1250.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta _

Krievijas sudrabsfsit n. \ \ S}pm1««-
5°/o neatkar, aizņem. ... 100 — 105
20 zelta Ir. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes 975
50 zelta ir. 6°/o Rīgas pils. ki.

biedr. ķīlu zīmes .... —2500
100 zelta fr. 6°/o Rigas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —5000

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs R. B a i t g a i 11 s.

Zvēr biržas mākleris M. Okmiasi.



Tiesu sludinājām!.
Rīgas apgabalt. 3. civi Inodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 3. oktobri 1922. g. mi-
nētas nodaļas atklāta ti?sas sēdē tiks
nolasīts 23. augustā 1917. gada. Slokas
pagastā, .Bigaunu' mājās, Bigaunu
ciemā mirušā Sfikaba Indriķa d. Dobeia
mutiskais testaments.

Rīgā, 21. septembri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V. Fteimanis.

Sekretārs A. Kalve.

Sīgas apgabalt 3. civtinodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar
io paziņo, ka 3. oktobri 1922. s, mi-
nētās nodaļas atklāta ticsas_ sēde tiks
nolasīts 9. aprilī 1922. gada, Vecates
pagastā, .Ventes" mājās miruša Marta
Anša dēla Suita mutiskais testaments.

Rigā, 21. septembri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V. Freimanis.

Sekretārs A. Kalve.

Apvienoto kora medum. loAnhu HūuRomKija,
10. oktobrī 1922. g., pīkst. 12 d, izsludina

rakstisku KONKURENCI
uz arsenāla dzīvojamo un saimniecības ēku

remonta darbiem.
Piedāvājum i , samaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, slēgtas aploksnēs ar

uzrakstu: .Uz konkurenci 10. Oktobrt 1922. g.". iesniedzami konkurences_ diena
līdz pulksten 12 dienā, arsenāla kantorī, Torņakalna, v. Nometņu lauka, e?a.

Konkurences dienā katram konkurences dalībniekam jāiemaksā buvkomisijai
30.000 rbļ. drošibas naudas.

Tuvākus paskaidrojumus un darbu aprakstus izsniedz katru dienu no
pulksten 11—12, sākot ar 26. septembri 1922. «_., būvkomisijas kancieja,
bruņošanas pārvaldes techniska daļa, Nikolaja iela 10/12, dz. 16, istaba llo.

Btlvkomlsija.

10M timv m ? Mi mmmmm
Daugavpils cietoksnī, bij. patversmes namā, izdos

fflūZSRsoIišūnfi
4. okt. i. S«, pl. 11 rītā, ar pectorgiem 7.Okt. š.f pj.ļj

^
M/- kU. asis Aip nfl» Pfiāiāiiso hpnra stauz Um

Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: ,.U* |<onk ' ,
4 oktobri i. S-". k* «i 'ūgumi dfl Palaišanas P«e mutiskas sofišjnM **
maklāti ar 40 sant zīmognod, iesniedzam, rajonam hdz min. dienai Ptt|k,; »°-

Par piedalīšanos mazāksolīšanā jāiemaksā 50,000 rbļ.drošībasl'Mazāksolīšana būs mutiska un rakstiska, pie kam mutiskā solīšana notiks Z'
rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas , un viens un tas pats dalībnieks var »
dalīties tikai vienā no sacensības veidiem. Pfc

Tuvākus paskaidrojumus sniedz Daugavpus rajona kanlejā , Qaue»v -,
cietoksnīdarba dien* no pulkst 9—3 diena. B *?'«

,

lieli eeioiļi flgpertameala
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,

ka 29. septembri š. S, pīkst. 2 diena,
Rīgā, m. Kalēju ielā Mi 18, dz._ 7, tiks
pārdota vairāksolīšana Artuia
SemeROva kustama manta, novērtēta

par 270 rbļ. un sastāvoša no galda,
krēsla un citām lietām, de] viņa 1921. g.
ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 22. septembri 1922. g.
Piprtzinēis OetinCS.

Vainižu pag7vaj5r^
Valmieras apriņķī, vajadzī gs '

puksta valdes un tiesm
darbvedis.

Kandidāti, kuji vēlētos šo vietoņemt, tiek lūgti ieiastīes pie Jl '*
domes 29. septembri š.Si'
12 dienā, Vainižu pag. nami^^S?sanu līdz. ņem* vajadzīgos doba»tus, jeb ari pieteikties līdz min ta,»rakstiski._*Darbā jāstājas ar 1. oktobri š o

Pasta adrese: caur Limbažiem T»
vakās dzels.ceja piestātnes: Dauguļi vai

Vainižu pag., valdē, 19. sept. 1930
P.-iekšsedētājs A. Goivers

Darbvedis Strazdinž '

Rfuuid mm mm,
Je'savas apriņķī, izdos 2. oktobri
1922. g., pulksten 2 pēc pusdienas

KiGzāKsolIM
jaunbūvējamas skolas ēkas
pamata celšanas darbus.

Mazāknosolītajam jāiemaksā no noso-lītas sumas IO»/o drošibas naudas.
Sīkāki noteikumi un paskaidrojumi

torga dienā pie padomes. M° 1436
Kalnciemā, 20. septembri 1922 g

Valdes priekšnieka v. T. Ronesals.-« Darbvedis V. Cālers.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 3. jūlija lēmuma pamata,
meklē uz sod. lik. 51. un 591. p. p.
1. d. apv. Leopoldu Rutkovski, kūja
pazīšanas zīmes sekošas: maza auguma.
Iegarenu seju, zilām acīm, biezām lū-
pām, apmēram 15 gadu vecs.

Katram, kam zināma apvainotā Leo-
polda Rutkovska dzīves vieta jeb arī,
kur atrodas viņam piederoša manta, par
to nekavējoties jāziņo Liepāias apgabala
tiesas kriminalnodaļai, jeb tuvākai po-
licijas iestādei. Mi 2155,

Liepāja, 2. septembrī 1922. g.
Tiesas loceklis (paraksts).
Sekretāra v. i. (paraksts).

Rīgas apgt.4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 2. oktobri 1922. a, pulkst.
11 diena, Rīga, Daugavgrīvas iela N° 13,
tiks izpārdots Jēkaba Lameka
kustams īpašums, sastāvošs no Amerikas
ozola koka rakstāmgalda, novērtēts par
5000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu vatēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā, 21. septembrī 1922. g. Mi 352
Tiesas pristavs O. J a n k o v.«k i s.

Rīgas apgt. 4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 3. oktobri 1922. g., pulksten
10 diena,Rīga, Elizabetes ielā Mv lua, dz. 8,
tiks izpārdots Kārļa Krlstofora
kustams īpašums, sastāvošs no mēbelēm,
zābakiem un cit., novērtēts par 3,450 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs par-
došanss dienā uz vietas. Mi 365.

Rīgā, 21. septembrī 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 30. septembri s. g.,
pulksten 11 _ rītā, Ogres miestā tiks
pārdota Jšņa Ozoliņa kustamā manta,
sastāvoša no divām govim, un novērtēta
par 10,000 rbļ.

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

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Citu iestāžu sludina].
Tieslietu ministrija

izdos piektdien, 29. septembri 1922. S,
pulksten 10 diena, ministrijas namā,
Antonijas iela Mi 6, dzīv. 2, istabā Mi 2

rakilā
miertiesnešu kameru telpu namā

Andreja ielā Nr. 1,

izbūves darbus,
kopsumā pāri par 400,000 rbļ.

Mazāksolīšana notiks rakstiski un
mutiski.

Rakstiski priekšlikumi, samaksāti ar
40 rbļ. sant. lielu zīmognodokli, slēgtās
aploksnes, ar uzrakstu: „Uz mazaksoll-
ianu 29. septembri $. a", iesniedzami
Ieslietu ministrijas sekretāram līdz augšā
uzrādītam laika-n.

Rakstisku piedāvājumu iesniedzējiem
un mutisku torgu dalībniekiem iepriekš
jāiemaksā 10,000 rbļ. drošības naudas,
kufa nosolītajam jāpapildina līdz 10°/o
no nosolītas sumas.

TORSI būs galīgi.
Tuvākus paskaidrojumus sniedz ties-

lietu ministrijas se retars katru dienu no
pulksten 9 līdz 3 dienā. Turpat ie-
skatāmi darbu izvešanas noteikumi, iz-
būves plāns un darbu apraksts.

klīves virsmežniecība

pārdos torsos
10. oktobri š. g., pulkst. 2 dienā, virsmežniecības kanclejā,

Klīves meža muižā
sek. gatavus meža materiālus.

I. iec. mežniecībā.
Odlņa rsokraušanas punktā:

1. 1 arš. garu, zaļu jauktu malku, 94 kub. asis, novērtētu . 277 200 ī — k21 . , sausu tranšeju malku, 68 kub. asis, novērtētu 81^600 . — „
Kaga mežsarga apgaita, kv. Nr. 33.

3. Sausu priežu celmu malku, 16/i2 kub. asis, novērtētu . . 18,241 r. 65 k.

II. iec. mežniecībā.
4. Zariņu nokraušsnas punktā, sausu, jauktu 1 arš. garu dedzi-

nāmu malku, 189/i2 kub. asis, sadalītu 4 partijās:
a; partija Mi 1, 64 kub. asis, novēttēta 112 640 r — kb) . J* 2, 40 70'- _

%
» ļ* 3. 4»/» ? • .....85$6 65 '

.d.) . Na 4, 37t/d . . . 65,560 , - \
Klīves virsmežniecība.

DZELZSCEĻU VIRSVALDh
izsludina

KONKURENCES =
4. oktobrī 1922. g.

uz konce-tpapiji — 1670 risas;

9. oktobrī 1922. g.
uz asbesta auklu — 700 kg., asbestapapi 1700 kg. un klingeritu — 1100 kg., pēc

dzelzsceļu virs^aldts apstiprinātiem paraugiem;

12. oktobrī 1922. g.
uz elektriskām spuldzēm — 3300 gab., izolētu kabeli, vara — 2200 tntr., elemen-

tiem un dtsžādiem elektt. pitderumiem;

14. oktobrī 1922. g.
uz losfora vāju ar tosiora saturu vismaz 15°/d 300 kg. un
jumta skārdu 35000 ,

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādibā, istabā Mi 122, no pulksten
12—2 diena. 3

Dzelzsceļu virsvaldes itmter. apstnp
izdos KONKURENCE

500,000 gulšņu, brusu, dēļu un citu koku materiālu piegā-
dāšanu dzelzceļu vajadzībām.

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs, iesniedzami:
1) No Vidzemes mežniecībām piegādājamiem materiāliem 5. okt.
2) , Kurzemes un Zemgales, , , 10. ,
3) . Latgales . , _ 16. ,

Visi piedāvājumi uzturami spēka līdz 30. oktobrim.
Materiālus var piegādāt lielākās un mazākās partijās Pie piedāvājumu

iesniegšanas uzņēmējiem jāiemaksā l»/e drošibas naudas no piedāvāto koku ma-
teriālu vērtības. Piedāvājumu tabeles un citus tuvākus paskaidrojumus izsniedz
istabā 125.

konkurence:
Keilešo nodokļu departaments

izdēs jaukti mazāksolišana
28. septembri š.pulkst. 10 no rīta, bez pectorgiem
sikošu priekšmetu piegādāšanu valsts spirta un degvīna no-

liktavas vajadzībām:
Spundētu ptiežu dēļu 2*X7' .' . . . tdnrv w, -..

. . . iv»'X7- .::::::; ? ^S-
ped

-
• 2t/=:xs; : : 400 ;

Nespundetu , , 2/a*X5' .... ' * oqX *
2.\>7« {ļiJ\ļ

A' !4nnt;»'V7« *"»ovi ,
" » » * r A' -..„.. tfl^ftS|i'Y7' luou >» » ? ;* A' in^nPriežu latas li/a^l 1/»' . . ' ' ' o^X

Oša dēļu 1-X7« dYX°.

Ozola dēļu l»/a'X7" .. . * * S " * ?
14'X5* *

2
^uJēTun

?V0rtingt0n* 186° «P- tandS,
--

2,%.' iesūkšanas 2^ spiediena
10 loksnes apcinkota skārda.

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar nomtksātu zīmognodokli 40 sant *nmiesniedzami netiešo nodok u departamentam, Nikolaja ielā 1h «p «sisi !'- P-m *
28. septembrim i. S., pulkst. »/s 10 no rīta . kur t f Sa talki ialSd»,"

ldZ
tiskiem piedāvātājiem. v M ļaterodas mu-

Sīkākus paskaidrojumus par p'egādājāmiem materiāliem snied? Rī^.c „ .degvīna noliktavā, Rīgā, Pioneru ielā J* 4a, ikdienas .o^ m S ™««
Rīgā, 23. septembrī 1922. g. .

pec pusd-

Netiešo ncd. departamenta direktors K. Kalni ņš

Dažēdi siginfijuini.
Paitmales prastam,

Rīgas apr., caur Ligati, vajadzīgslabi iestrādājies pagvaldes un tiesasdarbvedis.
Kandidāti tiek uzaicināti, uzrādot an-.ecbas par 8gtāko nodarbošanos unzglUtbu, ierasties 2. oktobri"pulks"

fttt
PiC P3gaSta Padomes ^deT'S

H«gas Ka .ra apnnķa pncKšotess <f®!
par nederīgu nozaudēto karu klau* ws

apliecību, ?cm Nš 1657, 31. marta I» - ļ
lidotu no armijas virspavēlnieka '»M
komandanta uz Aleksandra Mārtiņ* »•

Kartona vārda. J.—
>gas kSfa apriņķa Vf^Sjļdina p<r nederīgu nozaud. karaņw-

apliecību zem Ns 2/b, 9. augusta 19-ļ-s

izdotu no Rēzeknes kara apriņķa 1^
?

w, Jermolaja Sergeja jLJWgej5"

Utvlies universitātes ' leŠ 1™'!
kartiņa Nt 3701 uz Artura Spra

vārda pazaudēta un ar šotieK&nāta par n e d e ī i g n.
^jj

Latvijas universitātes lež'j''"!
^karte Nr. 401 u« Emlillas W*'»Kļ.

vārda pazaudēta un at šo UeK
nāta par nadertgu. __--<,',

Latvijas universitātes \gmL*
karte Nr. 5681, uz .°"°
vārda pazaudēta un ar so tieis
nata par nederīgu ^--

Trlkates pagasta valde ar»
^dina par nederīgu, kā pazauo-

izdotu no šīs pagssta valdes i+ ?ļļl{!
1920 g., zem Ns 1211, uz ?«»3

Pāva meijas Krujel vada. ^ ļ

Nacionālais teatr^,
Otrtdien, 26. sept S. 8. ?Ķ sl 5

3. skolēnu Ura"
„3f£as tic t€udti, ±^aā\^\

Trešdien, 27. septembri s. «-. v

.,Jf£tūndiāats ?

Bukaišu krāf-aizdevu
sabiedrība

sasauc ceturtdien, 5. tkiobrl i.j,
pulksten 10 no rīta,

ārkārtēju

pili iii ii
Dlenss kārtība:

1) Paiju naudas paaugstināšana.
2) Kredīta jautšjums.
3i Dažādi jautājumi.

Ja 5. oktobrī š. g. nesanāktu stitak»
paredzētais biedru skaits,

otri un galisa sopoh
notiks 12. oktobri 1922.3.

3 V a I d t._

Rīgas pilsētas lombarda
kllu zīmes zem J*K» B. 454488 ffl
611940 pazaudētas un uz statūta § 25.
pamata ar šo tiek izsludinātas par m-
derīgām. Wit^
Mozāādētā un skaitās par nederīgu

Latvijas pa? e, izdota no Rīgas «*
priekšnieka 2. iecirkņa palīga 23 jff ļ
1921. g. zem Ks 1912 i>z Rozālijas K# ?
m. Zvaig? .ne, dzim. Orummlrj^ jjtjjļi^ '

P a z a udēta
ieroču atļauja, izdota no Rīgas P'« *
turas zem Nš 724/8068 uz Augusta ma-

tiņa d. Smidta vārda,uzskatamap«nederīgu. -

Stienes pagastam.
Valmieras cpriņķī, caur Limbažiem
vajadzīgs iestrādājies I. pskiBt'

pamatskolas

skolsti-īis.
Kandidātus lūdz ierasties pie šīs n.

domes p«g. namā, 7.oktobri1922,pulksten 2 diena uz velēšanām, vai '*.teikties rakstiski. k» 627.
Pag. priekšnieks V. Lācis.

1 Darbvedis (paraksts).

26. septembri š. g„ Rīgas Preču
staeja, pulksten 10 no rīta, tiks pār-
doti

vairāksolīšanā
sekosi sūtījumi:

1) sūt. Rūjiena-Rīgļ Preču N° 14,223
— kartupeļi sv. 16,8 kg., nosūt. J. Rullis,
saņēmējs dubl. uzrad,

2) sūt. Mārciena-Rīga Preču Ks 70497
— 5 riņķ. malkas, bērza, svsrā 213 kg.,
nosūt. J. Noits, saņem. dubl. uzrād.

3) sut. Zilupe-Rīga Preču Mi 88808—
4 kāst., tukšas, kokasv.irā 120 kg,
nosūt. A. Gobiņš, saņem. dfbl. uzrād.

23 septembrī 1922. g. Mi 7049.
Rīgas preču stacijas pr-ks (paraksts).

s Rakstvedis (paraksts).

Rīgas apriņķa 1. rajona valsts
zemju pārzinis

dara zināmu, ka 30. septembrī š. g.,
pulksten 10 rītā, Salaspils muižā ttks
pārdoti atklātā

vairāksolīšanā
trfs skapji. Apskatāmi torga dienā.

Rīgas apr. 1. rajona vslstszemju
parz njs_(paraksts).

V0ŪS spirta un iejulns
Rītas noliKfuual,

Pionieru iela Ne 4-a, vajadzīgs

i.oo7pudiQRAIiTS
spirta un degvīna filtrēšanai. Orantij
jābūt kristāli skaidrai, bez kaufkādiem
piemaisījumiem, putraimu graudu rup-
jumā. Sīkākus paskaidrojumus izsniedz
noliktavā no p. 9—3.

rSo Vestienas Pagastam.
». pak^amatskolai vajadzīgi

„ 2 skoSotāli
%3L*£3$Jf*pārž"- ku^
Szīvokli. rapUdis8nf„raCno

3
-
eg0r

^'

attiecU^^^^es ,līdzņemot

Pagasta valde.

Bauskas apr. priekša, pal. I. iet.
dara zināmu, ka 14. oktobri s. 8.,
viga ktncleja, Bauskā, Pils ielā Mi 34,

liks ļiota tinušai
vienrindas sējmašīna firmas .Mežna-
rodnaja* piederoša Paulim Kuļikovsklm,
dzīv. Bornsmindes pagastā, Greisdarbes
muižā, Čiču mājās, dēj 1921. g. ienā-
kama nodokļa 9,195 rbļ. līdz ar soda
naudu 1 °,o apm. par katru mēnesi, skaitot
bo 1, janvarc 1922. g piedzīšanas.
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