
Izglītības ministra 4393. lēmums.
Rīkojums par lokomobiļu nodrošināšanu

pret ugunsgrēkiem.
Rīkojums par Latvijā ražota spirta un

spirta dzērienu izvešanu uz ārzemēm.
Muitas departamenta ievedmaitas tarifa

papildinājumi un paskaidrojumi.
Latvijā ieveŠanai_ atļautu kombinētu

ārstniecības zaju, preparātu un pa-
tentlīdzekju saraksts, kuri mnitojarai
pēc ievedmuitas tarifa 113. § attie-
cīgiem pantiem.

Muitas departamenta izvedmuitas tarifa
papildinājumi un paskaidrojumi.
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Mīnuss filejam! im pavēles.
Izglītības ministra 4393. lēmums

1922. g. 5. oktobri.
Apstiprinu, skaitot no š. g. 15. sep-

tembra, sekošu Ludzas apriņķa sadalī-
jumu 2 pamatskola inspektoru iecirkņos:

I. iecirknis: Ludza, Zaļmuižas,
Kārsavas, Michailovas,. Eversmuižas,
Zvirgzdienas, Pildas, Nerzas, Janopoles,
Posines, Istras, Rundanu, Landskoronas
pagasti. Inspektora dzīves vieta Ludzā.

II. iecirknis: Lipnas, Kačanovas,
Viļakas, Tolkovas, Bolvu, Rugāju, Balti-
novas, Višgorodas, Gavru, Domopoles
un Kokorevas pagasti._ Inspektora dzī-
ves vieta, pagaidām, Rēzeknē.

Izglītības ministrs A. Dauge.
Skolu departamenta direktors L.Ausejs.

Rīkojums.
Pamatojoties uz Krievijas likumu krā-

juma 2. sējuma 1. daļas 42!. pantu no-
saku sekošo:

Tā ka caur lokomobiļu nenodrošinā-
šanu pret varbūtējiem ugunsgrēkiem
bieži notiek ugunsgrēki ar postošām se-
kām, uzdodu visiem kuļgarnituru un
gateru_ īpašniekiem iegādāties pie loko-
mobilēm pilnīgi lietojamas ūdens šļirces,
vai „Minimax", jeb vai citus ugunsdzē-
šamos aparātus.

Vainīgos ša rīkojuma neizpildīšanā'so-
dīs uz kriminālsodu likuma 138. panta
pamata.

Rīgā, 1922. g. 3. oktobri. J* 13564.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta
direktors J. Ieva.

Rīkojums.
Latvijā ražoto spirtu un spirta dzērie-

nus bez bandroles atļauts izvest uz ār-
zemēm caur visām muitas iestādēm, iz-
ņemot tās, kuras neatrodas pie dzelzs-
ceļu stacijām.

Pamats: Muitas likumu 1912. g.
izdevuma 3. panta piez. 11. pkts.

Rīgā, 1922. g. 7. oktobrī Ne 19181.
Finansu ministra vietas izpildītājs

A. Riekstiņš.
Muitas departamenta direktors

A. P i I s a t n i ek s.

Muitas departamenta Ievedmuitas tarifa papildinājumi un paskaidrojumi*),

1922. g.
118) 9. septembracirk. Ns 16959. Visās tarifa 173. p.7. pkt. iedales,

kur teikts: .Automobiļi . . .
mazāk ka 24 HP", minētais
zirgu spēka lielums skaitāms
inci., t. i. automobiļi ar 24 HP
muitojami pēc likmes mazāk
kā 24 HP.

119) 9. septembra cirk. Ns 16964. Hektogrāfa _ tinte pielīdzināma
citām tintēm un muitojama —
pēc ._ 137. p. 1.

120) 28.septembracirk. J*18428. Gumijas eķipazu riepes — pec . 173. p. 5a.
121) 30.septembracirk. 1*18600. Kokvilnas lentītes, izgatavotas

no stipri apretetiem, savstar-
pīgi tikai salīmētiem diegiem

. muitojamas — pēc .... 183. p. 2. pkt.
* attiecīga burta.

122) 30.septembracirk. J* 18601. Papildinot 1922. g. 17. jūnija
cirkulāru Ns 10309, muitas de-
partaments paskaidro, ka zem
chromādām ar virsmi 14 kv.
pēdas un mazāk saprotamas
boxcalf (teļādas) un ka tādas
muitojamas pec ievedmuitas
tarifa 55. p. 1. pkt. Chrom-
ādas lielākas par 14 kv. pēdām
muitojamas — ka rindbox pec
55. p. 3. pkt. burta b.

Rīgā, 1922. g. 7. oktobri. Ws 19171.
Muitas departamenta vice-direktora vietas izpildītājs E. Dundurs.

Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs Kļaviņš.
Darbvedis R. J e d r o v i c s.

latvi» ievešanai atļautu kombinētu ārstniecības lifu. preparātu un

patentiīdzek|u saraksts,**)

**ri muitojami pēc ievedmuitas tarifa 113. § attiecīgiem
pantiem.

Kāds preparāts: Firma.

}2) Henna Shampoo. Evann Williams, Londona.

4) IffiSta. } Dr- °'' FrankfUrt a/MaiD '
p afflats: Veselības departamenta raksti * 3196/142822, š. g. 6. septembri,

J* 3260/143055 š. g. 15. septembri.
Rīgā, 1922. g. 4./7. oktobri. Na 19170.

Finansu ministra vietas izpildītājs A. Riekstiņš.

Muitas departamenta vicedirektora vietas izpildītājs E. Dundurs.

^Tsk^T Vaid Vēs ta» 5.. 1*^ 19.> 62« 102( 124, 143, 173 nH 70U
-) Stat l g^vSEbu vlstnešV 138., 173. un 201. numurus.

Muitas departamenta Izvedmuitas tarifa papldlnājuml un paskaidrojumi.*)
1922. g. - ? ?- , - '

3) 28. septembra 18427. cirkulārs. Zāģēti koka materiāli, īsāki par 5 asgļu pēdām,
pie muitošanas pielīdzināmi galiem (izved-
muitas tarifa 4. §. 2. p.).

Rīgā, 1922. g. 7. oktobrī, tt 19169.
Muitas departamenta vice direktora vietas izpildītājs E. Dundurs.

Tarifa nodaļas vadītāja vietas izpildītājs Kļaviņš.
Darbvedis R. Jedrovics.

*) Skat .Valdības Vēstneša - š. g. 173. numura.

mmm mm miņmmi
Paziņojums,

Ludzas apriņķa 2. iecirkņa pamatskolu
inspektora kancleja atrodas Rēzeknē,
Katedrāles ielā J* 30.

Pamatskolu inspektors A. B r e ik šs.

Pasta ziņas.
£1. oktobrī atvērta pasta palīga nodaļa
ar vienkāršu un ierakstītu sūtījumu pie-
ņemšanu Mārtiņa Pētersona tirgo-
tavā, Rīgā, Čiekurkalnā, I. garā līnijā
J* 17-b.

1. oktobrī slēgtas pasta palīga noda-
ļas pie Jaunpiebalgas pagasta valdes un
Jaunpiebalgas bij. muižas krogā.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Kļaviņš.

Paziņojums.

No š. g. 20. oktobra Miķeltornis (uz
Stendes pievedceļiem) izdarīs arī sīko
sūtījumu preču operācijas.

No ta paša datuma Ventspils-Stendes*
šaursliežu stacijas: Valdgali, Kteplinus,
Pļavu, Cīruļus, Roju, Mazirbi, Lielirbi,
Miķeltorni un Ovišus ieslēgs tiešā pasa-
žieru, bagāžas un kā pilnlādēto vagonu,
tā ari sīko sūtījumu-preču satiksmē ai
pārējām Latvijas dzelzsceļu tiešas sa-
tiksmes stacijām.

Dzelzsceļu eksploatacijas direktora
vietā Kļaviņš.

Rīcības nodaļas vadītājs
Stankevičs.

Pasta un telegrāfa virsvalde

izziņo, ka no 1. oktobra pilnīgi izbeigta
gaisa pasta satiksme starp Latviju un
ārzemēm.

Eksploatacijas direktors V. Kr ū m i ņ š.
Nodaļas vadītājs A h še v i c s.

Rūpniecības departamenta patentu
valde.

pamatodamās uz rūpniecības likuma
II. daļas 137. panta par preču zīmēm,
paziņo, ka izdotas apliecības par sekošo
preču zīmju vienīgo lietošanas tiesību:
J. Zegelmanam, Rīgā, Pauluči ielā 7, —

etiķete — zīmējums (lauva) — krasam.
Sabiedrībai Huttner & Co., ziepju fabrika

,Union*, Rīgā, Romanova ietā I53—
etiķete ar vārdu .Union" — ziepēm.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu un nosaukumu
.Mīlestības avots" — ziepēm.

Ferd. Mfilhens, odekolonju uh parfimē-
rijas fabrikai, Ķelnē pie Reinas, —
etiķete — zīmējums ar skaitši „4711"
— Ķelnes ūdeņiem, bārzda dzīšanas
ziepēm, mazgāšanas un balināšanas
līdzekļiem, krāsu piemaisījumiem veļai,
izņemot ultramarīnu, slīpēšanas līdze-
kļiem.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
skaitli ,4711" — ārstniecības līdze-
kļiem, drogām, pārsienamam vielām,
zvēru un augu iznicināšanas līdze-
kļiem, dezinfekcijas līdzekļiem, uzturas
vielu konzervešanas līdzekļiem, parfi-
mer ijām, kosmētiskiem līdzekļiem, ēte-

riskam eļļamziepēm, balināšanas
līdzekļiem, stērķelēm, traipekļu tīrī-
šanas līdzekļiem, līdzekļiem pret rūsu,
tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļiem,
slipēšanas līdzekļiem.

Tam pašam — etiķete ar vārdu .Le-
cina" — smaržu vielām, papīra un
papes precēm, porcelaaa un glāzes
precēm, it īpaši tualetu vajadzībām,
parfimerijam, ēteriskām eļļām, ziepēm,
skaistuma kopšanas līdzekļiem, stēr-
ķelēm un stērķeļu preparātiem.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu un skaitli
,4711" — Ķelnes ūdenim.

Tam pašam — etiķete ar skaitli
,4711" — Ķelnes, matu un tualetes
ūdeņiem, parfimerijam, kosmētiskiem
līdzekļiem, matu, bārzdas, mutes, zobu
un ādas kopšanai un ziepēm.

Tam pašam — etiķete ar vārdu
.MiHhens" — Ķelnes ūdeHirn, parfi-
merijam, kosmētiskiem preparātiem»
ziepēm.

Tam pašam — etiķete ar vārdu .Le-
sina" (krievu burtiem) — ķīmiskiem
produktiem, _ smaržu vielām un pus-
vielām, krāsām, parfimerijam, ēteriskām
eļļām, skaistuma kopšanas līdzekļiem
stērķelēm un stērķeļu preparātiem,
tīrīšanas līdzekļiem, izņemot ziepēm

Nikolajam Smoļenkovam un Sergejam
Sidjakovam, Rīgā, Aleksandra ielā
J4š 112 — etiķete — zīmējums ar uz-
rakstu „Neptun" — kosmētikai un
ziepēm.

Br. Klein, Matison & Co, Rīgā, Avotu
ielā Ko 6 — etiķete — zīmējums ar
burtu sakopojumu „B. E. F." — ka-
batas baterijām, sausiem un slapjiem
elementiem.

Orientaliskai tabakas un cigaretu fabrikai
,Yenidze" Drezdenē, Vācijā — etiķete
ar vārdiem « Salem Aleikum N° 3" —
tabakai.

Tam pašam — etiķete ar vārdu .Salem"
— tabakai.

Tam pašam— etiķete ar vārdiem .Salem
Gold" — tabakai.

Tam pašam — etiķete ar vārdiem .Salem
Aleikum* — tabakai.

Paulim Eickelbergam, Rīgā, lielā Smilšu
ielā 9, dz. 4 — etiķete — zīmējums
(Rīgas pilsētas s'Iuets) — mašīnām un
tecbniskiem piedeiumiem.

Sabiedrībai Riciiard Klinger, Berlīnē,
Tempelhof, — etiķete ar vārdiem
„Klinger Glass" — udeņa līmeņa ra-
dītāja stikliem.

Tam pašam — etiķete ar vardu .Klin-
gerit" — platēm tvaika rezervuāra no-
slēgšanai.

M. N. Asimakis, tabakas fabrikai Rīgā,
Terbatas ielā 76, — etiķete — zīmē-
jums ar uzrakstu sakopojumu uu vardu
.Trapesund" — papirosiem, tabakai.

Tam pašam — etiķete ar vārdu ,Ka-
valla" — papirosiem, tabakai.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu un vardu .Maķe-
donija" — papirosiem, tebakai.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu un vardu .Porto-
Riga" — papirosiem, tabakai.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu un vardu
.Ksanti* — papirosiem, tabakai.

l/Māt par. Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

ļļļ i mēnesi 75 rbļ. — kap.

piesūtot mājā un pa pastu:
«gj i mēnesi 90 rbļ. — kap.
p» atsevišķu namam: saņemot

ekspedīcijā 3 . 25 .
pil atkalp ārdevējiem 3 .75 .

r»r»i7

Latvijas valdības ē^a oficiāls laikrakstsiznāk katru dienu, izņemot ifijffi ?Bcl^l svētdienasunsvētku dienas

Redakcija:
J^SO GUrk Kantoris

un
ekspedīcija:

Runas stundas no 11-12 ^F^p-TT Aiv^
no puiksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām .... 180 rbj.— kap.
par katra Jaļāku rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, pat katra vienslejīgu
rindiņu g . — ,

c) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa 10 . — .



Tara pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu un vārdu „Samp-
sun" — papirosiem, tabakai.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu — papirosiem.
tabakai.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopojumu un vārdu
.Ariston" papirosiem, tabakai.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ar
uzrakstu sakopsjumu un vārdiem .John
Buli" papirosiem, tabakai.

Tara pašam — etiķete — zīmējums ai
uzrakstu sakopojumu un vārdu
.Laime" — papirosiem, tabakai.

Tam pašam — etiķete — zīmējums ai
uzrakstu sakopojumu un vārdu .AI-
bion" — papirosiem, tabakai.

Hirš Kāaam, Rīgā, Audēju ielā J* 13 —
etiķete — zīmējums ar vardu »Armax" —
elektriskām lampiņām.

Fabrikai Barntngea, īpašnieks ErikHoIm-
strom, Helziņf*rsā — etiķete —- zī-
mējums (fabrikas marka) — parfime
rijām, tintei, krāsām, konfektēm, pār-
tikas vielām, tualetes priekšmetiem,
mutes skalojamam ūdenim, zobu krē-
mam, tīrīsaaas līdzekļiem.

Tam pašam — etiķetear vārdu j,Bar-
nāngen — parfimerijam, tintei, krasam,
konfektēm, pārtikas vielām, tualetes
priekšmetiem, mutes skalojamam ūde-
nim, zobu krēmam, tīrīšanaslīdzekļiem.

Tam pašam — etiķete _ ar vārdu
^

Bar-
nengen" — parfimerijam, tintei,krasam,
konfektēm, pārtikas vielām, tualetes
priekšmetiem, mutes skalojamam ūde-
nim, zobu krēmam, tīrīšanas līdzekļiem.

Tam pašam — etiķete ar vārdu „Yade-
mecum" — parfimerijam, tintei, krasam,
konfektēm, pārtikas vielām, tualetes
priekšmetiem, mutes skalojamam ūde-
nim, zobu krēmam, tīrīšanas līdzekļiem.

Eļļas fabrikas akciju sabiedrībai .A^rhus"
Dānijā — etiķete ar vārdu .Cotrex" —
dzīvnieku un stādu tauku vielām.

Tam pašam — etiķete ar vārdu „Neu-
trex" — dzīvnieku un stādu tauku

vielām.
R. Feldhuhas, Britanijas-Latvijas tirdz-

niecības sabiedrībai Rīgā, Audēju
ielā 14,— etiķete — zīmējums (zvaigzne
ar vērpjošu sievieti) — manufaktūras
precēm.

G. Meverovič, laboratorija .Veritas", Rīga,
Strēlnieku ielā 19, dz. 10 — etiķete —
zīmējums ar uzrakstu sakopojumu un
vārdu .Svari" — kosmētiskiem lī-
dzekļiem un aptieku precēm.

Triampf Cycle Comp. Limited, direktori
Vivijans Holbrooks un Alfrēds Ema-
nuēls Friedlanders, Warwickshire, An-
glijā — vārds .Triumpi" — velosipē-
diem, motocikietiera, motorvaģiem un
to piederumiem.

Akciju sabiedrībai Lubscinski_ & Co Ber-
līnē — Lichtenberga, Vācijā, etiķete —
ar uzrakstu sakopojumu un zīmējumu
zem nosaukuma .Zobenis" — spodri-
nāšanas līdzekļiem.

Tam pašam — etiķete ar vārdu .Kaol"

metāla un stikla grezaumu priekš-
metiem.

Tam pašam — etiķete ar _ vardu „Ser-
vus" — apavu spodrināšanas, adas
konzervēšanaslīdzekļiem, lakām, viksēm,
apreturai, ziepēm, parfimerijam, metāla
un stikla spodrināšanas līdzekļiem.

Tam pašam — etiķete ar vārdu .Amor" —
metāla un stikla greznuma priekšmetiem.

Akciju sabiedrībai .Laferme" Rēvelē,
Igaunijā — etiķete ar uzrakstu .La-
ferme" papirosiem un tabakai.

Baltijas diegu manufaktūrai, Rīgā, l.
Klosterbazaīcas ielā 4 — etiķete zīmē-
jums (Saule) — diegiem.

Akciju sabiedrībai J. V. Svensons, motor-

fabrika. Augustendalā, Stokholma _—
etiķete ar vārdu .Avance" — dažādām
mašīnām, to daļām un eļļai.

Akiiebolaget .Arvika—Verken", Arvikā,
Zviedrijā — etiķete ar vārdu .Herkules"
lauksaimniecības mašīnām un rīkiem,

Tam pašam — etiķete ar vārdu .Vi-
king" — lauksaimniecības mašīnām.

Rūpniecības departamenta
direktors J. Vāgels.

Patentu valdes priekšnieks J. Pu r i c s.

Iecelšanas.
9. rezolūcija.

1. Ministrijas personāla sastāva un ziņu biroja
vadītāj j, [. šķkas dnrbvedi Jāni Voldemāru Cer-
bcii ieceļu par II. šķiras nodaļas vadītāju, Viii.
amata kategorijā.

2. Paaugstinu: I. šķiras grāmatvedi Robertu
Legzdijju par vecāko grāmatvedi, I3C amata
kategorijā, un III. šķiras grāmatvedi Robertu Prūsi
5>pi I. šķiras grāmatvedi XI. amata kategorijā.
Visus skaitot no š. g. 1. oktobra.

Rīgā, 1922. g. 6. oktobri
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Prese

Čechu laikraksta atsauksme par Latviju.

Prāgā, 7. oktobri. Martinecs ievie-
tojis laikrakstā . Ž i v n oste n s ko-
obchodnickerozhled y" garāku

rakstu par Rīgas un Rēveles st gada
izstādēm, kurai rakstītājs pats apmeklējis.
Sakarā ar to Martinecs atzīmē ievēro-
jamos panākumus, kādus sasrueguse
latviešu tauta savai saimnieciskas un
rūpnieciskās dzīves atjaunošana. LTA.

ArzsmBB

Dānijas valsts budžets.

Kopenhāgenā, 5. oktobrī. (D. P. B.)
Dānijas ministru prezidents un finansu
ministrs Nergords vakar iesniedza Folke-
tingam 1923./1924. gada_ budžetukura
paredzēti 399 miljoni karteļu ienākumu
un 362 miljoni izdevumu, pie kam armi-
jas izdevumiem paredzēti 32 _miljoni pret
41 miljonu iepriekšēja budžeta un flotei —
22 miljoni pret 26 miljoniem pagājuša
budžeta gadā. Ta tad kārtējais budžets
paredz, 37 miljoni lielu pārpalikumu,
kurš dēļ 35 miljoni lielā deficīta uz valsts
īpašumiem tomēr samazināsies līdz 2
miljoniem, bet pieaugs līdz 27 miljoniem,
ja parlaments dos savu piekrišanu pa-
gaidu nodokļu likumu pagarināšanai.

Finansu ministrs izteica cerību, ka ar
šiem 27 miljoniem būs iespējams segt
papildu budžetu un uzsvēra,_ ka tādēļ
abzoluti nepieciešams pagarināt pagaidu
likumus, vai pat atzīt viņus par pastāvī-
giem. Ministrs uzsvēra, ka valdība visā
budžetā ievērojuse vislielāko taupību un
arī turpmāk atturēsies no rīkojumiem, ar
kuriem būtu saistīti jauni izdevumi.

Folketinga nākošo sēdi noteica uz
11. oktobri, kad parlamentā sāksies de-
bates par budžetu. LTA.

Notikumi tuvos austrumos.

B e r 1 i n ē, 7. oktobri. Pēc ziņām no
Konstantinopoles, no Salonikiem uz
Adrianopoli aizgājuši divi grieķu militar-
vilcieni. _ Apstiprinās vēstis, ka grieķi
Mudanija atteikušies evakuēt Traķiju, uq
piecas grieķu divizijas, labi atjaunotas

un reorganizētas, dodas uz apdraudi
provinci, lai viņu aizsargātu. GrieiT
pulkvedis Piatsirass, kurš aizstāv vaiaīh
intereses, pazīstams Mudaaijā, ķgvi°*no Traķijas atdošanas dedzīgākiem nr
tiniekiem. v e>

L i f i 1 d ā, 7. oktobrī. (Radio.) Muda
nijas sarunās iestajuses nopietna kri»dažādo turku priekšstavju dažādās ricī
bas dēļ. Ismeta pašā uzstāšanās apspried?
piemēram, nepavisam nesaskanēs arMustaīa Kemala deklarāciju par atturē
šanos no uzbrukuma sabiedroto kara

'
spēkam. Taisni otrādi: no Ismeta-pa js
runās izskanēja piedraudējums ar īub^.
kurnu, ja sabiedrotie atteiktos izpildi*
visas viņa prasības. Pretēji uzstādīta.
jara noteikumam, ka Mudanijas apspriedē
jāapspriež tikaļ militāri jautājumi , kuri
jāizšķir karaspēku vadoņiem, Mudaniji
ieradās nevien Hamid-bejs no Konstan.
tinopoles, bet arī dažādi politiski, priekš

"
stāvji kā no turku nacioncļistkm, tā ari
no Ajīgoras valdības un citām politiskām
grupām. Arī Francijas priekšstāvis
Franklins Buijoas bija klāt un, cik no-
protams, viņa klaji izteiktie personīgie
uzskati par dažādiem tuvo austrumu
jautājumiem lieia mērā ļedvēsmoja turkus
uz jauno prasību uzstādīšanu sabiedro-
tajiem. Bet tā ka šāda Buljona uzstā.
šanās nekādi nav saskaņojama ar sabie-
droto deklarāciju par kopēju uzstā.
šanos tuvo austrumu jautājumos, tad
jādomā, ka šis Francijas ierēdnis rīkojas
bez sazināšanās ar savu valdību.

Atzīmēdams sadu Buljona rīcību,
BTiraes" raksta: «Tiešām jābaidās, ka
cilvēks ar šādu nevaidamu un ātru rakstu,
atrazdamies tādā amatā, kādu viņš pat-
laban ieņem, var radīt, pats to nemaz
neapzinādamies, turku armijā pārliecību,
ka sabiedrotie izpildīs tādas prasības,
kuras tie ne spēj, ne ari grib izpildīt'

„Daily Chronicle" jautā, vai Fraoklins
Buljons gribot saskaņot savus personīgos
uzskatās ar sabiedroto kopīgo politiku,
kāda ta uzstādīta Parīzes apspriedē,
vai ne?

Sabiedroto priekšstāvji tagad nogaidīs
savu valdību rīkojumus attiecībā uz jau-
najām turku prasībām. Bet nav ne ma-
zāko šaubu par to, ka cerība uz drīza
miera nodibināšanos tuvos austrumos
dabujuse smagu triecienu.

1922. qada bibliogrāfija.

Otrais ceturksnis.
Valsts bibliotēkas sakārtojums. A. Cl i n ter« redakcija.

(6. turpinājums.)
Wilzeenu saraksts Riga Ķemeri. 1922.

Fahrplan Riga-Kemmern. Pocnncan.
nokait. . Pnra KeMiuepin,. (Rīga, 1922.
Elektrisko Būvju Sabiedr. J. Perl un
F. Marienfeld reklāmas izdevums.
Iesp.) „Dsint*rs." 16° (17X11) 4
nenum. 1. p.

390. F o 1 k 1 o r s.
Latweefchu tautas pafakas. IV. Sakopo-

jis J. Stiprais (no Lercha Pufchkaifcha
krabjumeem) Walkā (1922.) J. Rau-
fkas ildewums. Dr. J. Raufkas druk.
Walkā (Vāku zīmējis J. Sprinģis) 8°
(18X13) 42 1. p. 15 r.

Saturs: Milzis. Zaglis. Stiprinieks.
Pērkons un velns. Dievs un velns.
Lāča Jānis. Spēkujēkus,

Tautas pasakasnn teikas. Annas Briga-
der redakcija (Uz vāka: Annas Briga-
der kopojums) I. daļa. Kurbads un
citas. .Valtera un Rapas akciju sa-
beedribas Rakstu Avots" /* 16. (Rigā,
1922.) Valtera un T?apas akc. sab.
izdev. Valtera un Rapas akc. sab.
speest. 8° (19X13) _66 1. p. 25 r.

Saturs: Kurbads. Ērglis un Kur-
zemnieku puika. Dieva znots un
tiesnesis. Čuinis. Divi bagātnieki.
Bārenītis. Vienas dienas saimniece.
Kā sliņķe izmācīta. Ķīvite. Vaļas un
Nevaļas māte. Mantas vilcēji. Grēku
sūdzētāji.

4. Valodniecība.
400. Valodas vispār.

Abuls, P. Latveešu valodas mācība pil-
sētu un lauku skolām. Sastādī-
jis . Desmitais eespeedums Rigā,
1922. Valtera un Rapas akc. sab izd.
Valtera un Rapas akc. sab. speest.
8° (21X15) 121 1. p. 60 r.

Dēkeas, K. Latviešu valodasmacibas
metodika pamatskolām. Rīgā, (1922.)
A. Gulbja apg. Dr. E. Pīpiņa un J.
Upmaņa druk. 8° (22X14) 144 1. p.

Saturs: Ievads. Uzskatāmības mā-
cība. Lasīt mācīšana. Lasišana māj-
mācībā un pirmskolā._ Lasamāsigrā-
matas. Lasīšana skola. Sarunas par

• literatūru. Rakstniecības teorija. Gra-
matika. Rakstīšana.

Endzellns, J. Latvijas vietu vārdi. I. daļa.
Vidzemes vārdi. Piedaloties A. Ābelei,
J. Kauliņam uu P. Šmitam savācis
un rediģējis . Rīgā, 1922. Iz-
devis A. Gulbis. (Iesp.) Valstspapiru
spiestuve. 8° (23X15) 117 1. p.

Līgotņu Jēkabs. Divdabji latveešu va-
% lodā. Praktiski norādījumi skolai un

dzīvei. Izskaidrojis . Rīgā, 1922.
Valtera un Rapas akc sab. ģeneral-
komisijā. Valtera & Rapas akc. sab.
grāmatspeest. 8° (22X15) 161. p.

Saturs: Eevadam. I. Kas ir div-
dabis, II, Kā divdabji sadalāmi.
III. Metodiski paņetneeni, kā atvasi-
nātai divd:bji. IV. Lokamee divdabji,
to atvasināšana un locīšana. V. Ne-
lokamee jeb apstākļu divdabji un to
atvasināšana. VI. Divdabja vieta
teikumā.

Piūdons. Pirmais vadonis praktiski-
teoretiskā latvju valodas mācībā. Pirm-
mācības skolām un vidusskolu apakš-
klasēm. Sastādījis . Ceturtais,
pārlabots izdevums. Valmierā, 1922.
K. Dūņa apg. (Iesp.) K Dūnis druk.
Valmierā-Cēsīs. 8° (20X15) 2051. p.
(Vāku zīmējis J. Sprinģis) 90 r.

Techniskas vārdnīcas latveešu, vācu un
kreevu valodās. Sastāditas saskaņā
ar Izglītības Ministrijas terminoloģijas
Komisijas atzinumeem. Izdotas no
akciju sabeedribas Valters & Rapa.

— I. daļa. Būvneeciba. (Rīgā) 1922."
Akciju sabeedriba Valters & Rapa.
Valtera un Rapas akc. sab. speest.
16° (!7X12) 56 1. p.

5. Eksaktās zinības. Dabas zinības.
510. Matemātika. 530. Fizika.
540. Ķ i m i j a. 550. Ģeoloģija.
570. Bioloģija Evolūcija. 580.

Botānika. 590. C o o 1 o ģ i j a.
Bruniņš, J. Analitiskā ģeometrija vidus-

skolām. Valkā, 1922. J. Rauskas
izdev. Eesp. J. Rauskas speest., Valkā

* 8(22X14) 108 1. p
^Saturs: Punkts. Jedzeens par funk-

ciju un argumentu. Sakars starp
punktu ģeometrisko veetu un nolīdzi-
najumu. Taisna līnija. Uzdevumi.
Riņķa līnija un Archimeda spirāle.

Konusa šķēlumi. Tangentes un nor-
males.

Celms, Jūlijs. Alģebraisko uzdevumu at-
risināšanas metodes. Praktisks vidus-
skolu kursa atkārtojums. Rokas grā-
mata vidusskolu vecāko klašu au-
dzekņeem, abiturienteem un repetito-
riem. I. daļa. Pirmās pakāpes,
kvadrat un citu augstāko pakāpju
nolldzinajumi, aritmētiskās un ģeo-
metriskās progresijas, logaritmiskee
un eksponeatnolīdzinajumi. Rigā, 1922.
A. Gulbja apg. Dr. A. Šnakenburga
druk. 8° (21X15) 188 1. p.

Gulbis, F., doc. Eksperimentālās Fizi-
kas programa. Lasita_ 1921./1922. m.
g. Latvijas Univerzitatē no —.— Rigā,
1922. L. U. Studentu Mācibas Lī-
dzekļu Apgād. Komisija. Krājumā
L. U.Stud. Pad. gramatnicā. (Iesp.)
Ed. Lacis, Ž. Šulcs u. bdri, Jelgavā.
8° (20X13) 8 1. p.

6

Ķurzens, M. Aritmētika. IL dala. Uzde-
vumi un teorija. Neaprobežota lie-
luma nenosaukti un nosaukti skaitļi.
Skaitļu dalamiba. Veenkāršās da as.
Riga, 1922. Valtera un Rapas akc.
sab. izdev. Valtera un Rapas akc.
sab. speest. 8° (21X15) 128 1. p.

Landawu Seedonis. Kad buhs paftara
deena ? „L. K- W. b. Tautas bibli-
otēka* Nr. 1. Riga, (1922.) Jfdeweji:
Latvijas Kultūras Weizinafchanas
beedriba. (Redaktors: O. Krolls)
,Latw. Sarga" fpeeīt. 8° (22X14) 13

Saturs: 1. Ievadam: kāpēc cilvēki
gaida pastara dienu. 2. Klausinsa
mācība par .siltuma nāci*. Entropi-
jaslikums. 3. Astronomijas un ģeolo-ģijas pētījumi par mūsu saules zistemu
un zemes boja iešanu un galu 4Vai pasauļu visums var pārvērsties
par muzigu kapu. 5. Uzsaukums

Liberts, A. - Dr. Analitiskā ģeometrijavidusskolām. Teorija un uzdevumi.Teksta 40 zīmējumi. Rigā īooo
Valtera & Rapas akc. fab. S£vuma Va tera & Rapas akc. sab. grā-matspeestuve. 8° (21X15) 73 1 p

Maita N. Zistematiskās botānikas
"
ka-tedra docents. Uzaicinājums fiasStitLatvijas Univerzitātes botāniska la

boratorijai pundurbērza — Betula nu-

mūlis — paraugus) (Rīgā, 1922. Iesp.)
E. Pjpiņa un J. Upmaņa druk. 8*
(24X17) 1 1. p.

Ostvalds, Vilhelms. Eevads ķimijā
^

Mā-
cības grāmata skolai un pašmacibai.
No vācu valodas tulkojis Reinis Lee-
piņš. Rigā, 1922. Izglītības koope-
ratīva «Kultūras Balss" apgadeens.
Eespeed. Ed. Lācis, Ž. Šulcs un
b-dri Jelgavā. 8° (23X15) 329+2
nenum. 1. p. 175 r.

Saturs: Priekšvārds. Tulkotajā
priekšvārds. I. Vielas un maisjjumi.
II. Vielas agregato veidu pārvēršanas.
III. Šķīdinajumi. IV. Kimiskas parā-
dības. V. Skābeklis un ūdeņradis.
VI. Halogēni un šālis. VII. Sers un
sārmzemes metāli. VIII. Slāpeklis
un radniecīgie elementi. IX. Ogļ'
radis. X. Zemes garoza. Xi. Dzelzs-
grupas smagie metāli. XII. Varas
grupas smagie metāli. XIII. Alva,
zelts un platina. Alfabētiskais sa-
tura raditajs un ķimijas terminolo-
ģijas vārdnīca.

Valsts meteoroloģisko staciju tiklis. Me*
teoroloģisko novērojumu gramau^-
(Rigā, 1922. Litograf. vieta neuzrā-
dīta.) 8° (18X11) 24 nenum. 1. P-

Vīgants, K. Lauksaimniecības augu iz-
lases teorija un metodika. Pēc pr°i-
A. Stebuta un A. Sapiegina sarak-
stījis . Cēsīs un Valmiera.
1922. Izdevis K Dūnis. Tip. Kl

Dunis, Cēsīs. 8° (21X15) 60 L P'
30 r.

Saturs: I. Ievads. II. Izlases teorē-
tiskie pamati. III. Organisma arej»
īpašības (Variācijas un variācija Hcesj'
IV. Variāciju līču formas un vīd»

attiecības pret apkārtnes apstākļiem-
V. Iedzimtības būtiba (Mend^ļa »

kūms. Vienkāršo iezīmju skaldisaoas.
Beitsonisms.) VI. Mendelisma eko-
loģiskie pamati (Polinomas un P°"'
menas iezīmes.) VII. Polimeno iezi™)
hibridalas īpatnības. VIII. Mudīti" '
cijas iedzimtība. Tīrās l""Jg;
IX. Mutācijas. X. Korelācijas. ai. **
lasu metodes. XII. īpatnēju m^
dika. XIII. Saputekšņu izlase: rna*
un sakņaugi.



jjfildā, 7. oktobrī. (Radio.) Ģene-

rtiis Haringtous atgriezies uz kuģa „Iron
Duke" no Konstantinopoles uz Mudaniju,
kur nogaidīs savas valdības instrukcijas,
kuras sekos lorda Kersoua un Poankarē
.«priedei Parīze.
Yifildā , 7. oktobri. (Radio) Angļu

orese pastrīpo _zīraīgo faktu, ka Angoras
valdīb s atbilde uz sabiedroto aicinājumu
«z miera konferenci nav minēts ne vārds
_ar to, vai Angoras valdība pieņem, vai
Noraida sabiedroto noteikumus, zem kā-
diem pēdējie būtu ar mieru pabalstīt
fnrku prasību pec Austrumtraķijas.

LTA.

Zviedrijas ministru prezidents Parīzē.

Ber li nē, 7. oktobrī. (Volfs.) Zvied-
rijas ministru prezidents Brantings ieradies
fierlinē. Brantings rīta apmeklēs Vācijas
valsts prezidentu

^
Ebertu.

pēc Volfa ziņām no Parīzes, Mijerans
parakstījis rīkojumu, ar kuru Zviedrijas
ministru prezidenti Brantinga kundze
iecelta par .goda leģiona" bruņinieku.

LTA.

Ārstu aresti Krievijā.
pēterpilī, 7._ oktobri._ Sakarā ar

ķirurgu kongresu Pēterpilī sākušies ārstu
aresti. LTA.

Pēterpils iedzīvotāju skaits.
Maskavā, 5. oktobri. Pēterpilī

1. septembrī reģistrēti 840.000 iedzī-
votāju. LTA.

Jauns badi Krievijā.
Maskavā, 7. oktobrī. (Radio.)

Doņecas guberņa labība no sausuma
panīkuse, ua raža bijuse visai niecīga,
tā ka jau tagad 300.000 cilvēku cieš
badu.

Maskava, 5. oktobrī. Aizkaukaza
republiku vajadzībām šogad no Krie-
vijas jāieved apmēram 27a miljona pudu
labības.

Maskavā, 5. oktobri. Kalmiku
apgabalam šogad draudot bads tādos
pat apmēros kā pagājušā gadā.

Bada cietēju skaits Pievpigas vācu
komūnā, pēc oficiāliem padomju iestāžu
datiem, sasniedz pašlaik 30.000, bet
līdz martam palielināšoties par 130 000.

LTA.

Krievijā iznicina skolas.
Maskavā, 5. oktobrī. Skolu skaits

Odesas guberņa šogad samazināts par
7o% Atlikušas skolās uzņem tikai
sarkanarmiešu un nabadzīgāko iedzī-
votāju bērnus. LTA.

Vītols, A. — doc. Hidrostatikas lekcijas
lasitas Latvijas Universitātes inže-
nieru un mechanikas fakultātēs
1921./1922. m. g. (Ar 21 zīmējumu)
Rīgā, 1922. Universitātes Studentu

/Padomes Mācibas Līdzekļu Apgādā-
šanas Kom. izdevums. Krājuma
Universitātes Stud. Padom. Grāmat-
nicā. (Litogr.) Erasta Piates litograf.
8° (24X16) 32 1. p.

6. Lietišķās zinības.

610. Medicīna. 613. Higiēna.
615. Farmakoloģija. 619. Ve-

terināri j a.
Bušs, K. — Dr., Valsts Jelgavas Skolo-

tāju Institūta higiēnas pasniedzējs.
Higiēnas jautājumi un atbildes.
I. vispārigā daļa. (Jelgava, 1922.)
Vairuma: pie autora Jelgava. Eesp.
Ed. Lācis, Z. Šulcs un bdri, Jelgavā.
4° (26X17) 37+1 nenum. 1. p.

Saturs: Gaiss.Zeme. Ūdens Apģērbs
Apgaismošana. Apkurināšana. Ventilā-
cija. Netīrumu novākšana. Dzīvoklis.
Bariba. Gaļa. Tārpi. Piens. Vegetaba-
liskie baribas līdzekļi. Baudas līdzekļi.

fonnau's, K. Temperatūra un tās maiņas
muhfu organifma „Weselibas raksti"
& 2. (Cēsīs) 1922. Iidvveis K. Duhnis.
Dr. K. Duhnis tipogr. Zehfis un Wal-
meerā, 8° (21X15) 62 1. p. 30 r.

Saturs: Kā organisms vada siltumu.
Kā organisms regulē savu iekšējo
temperatūru un kādas temperatūras
robežās ši regulācija spējama. Augstas
un zemas temperatūras _ iespiidi uz
organismu. Kādos apstākļos cilvēki
visātraki saaukstējās. Kā cīnīties pret
saaukstēšanos. Temperatūras maiņas
slimā cilvēka organismā (Drudzis).

pirkums, R. Zistematizets vingrinājumu
krājums. Vingrinājumi ar nūju un
dažādi brīvo kustibu vingrinājumi.
Fiziskās audzināšanas vadītajiem
pamat- un vidusskolās, armija, dažā-
dās jaunatnes un skautu organizācijas.
Ar (105) zīmējumiem ieksta un vingri-
nājumu tabelēm. Sastādījis vingro-
šanas skolotājs . Cēsis un Val-
terā, 1922. Izdevis K Dunis. Dr.

K. Dūnis tipogr., Cēsis un Valmierā.
8° (21X15) 131 1. p. 70 r.

Obligatorifkee noteikumi par firgu ļau-
neem (galwas) eenahfcheem (Malleus).
(Rigā, 1929. Iesp.) J. Mitrewitzs, 4°
(34X21) l „l- P- Divslejigs iesp.

Steinbriks, J. Tautas veselība. Zobu
kopšana. Zobu ārsta D. M. Tubjan-
ska. Rigā (1922.) Vairuma pee K-
Preediša. Eesp. pee K. Preediša 8°
(19X13) 22 1. p.

Vanadziņš, K — Dr. Karavīra bēdas.
Venēriskas slimības un dažādi para-
ziti. (Rīgā) 1922. Autora izdevums
Tip. K Dūnis, Cēsīs 8° (21X15) 39
1. p. (Ar 18 zīmējumiem.)

Saturs: I. Lielās bēdas. Venēriskās
slimības: 1. Mīkstais šaokrs. 2.Tri-
pērs. 3. Zifiliss. II. Mazas bēdas.
Dažādi parazīti: 1. Kaunuma utejeb
„filcka\ 2. Galvas ute. 3. Drēbju
ute. 4. Kašķa smadze (kašķis).

620. Inženieru zinibas.

B Ajax", gaisa regulators un bencina
taupītājs . (Apraksts. Latviešu
un vācu valodā) (Rīgā, 1922 Iesp.)
A./S. J. A. Kukurs. 8° (23X15)
4 nenum. 1. p.

I. Latvijas inženieru un techniķu kon-
fences darbi. Konference notika Riga
no 18.—20. augustam 1921. Rigā,
1922. (Iesp.) J. Petersona gramat-
spiest. 4° (23X18) 238+1 uenum.
1. p. un 2 pielikumi uz atsevišķam
lapām.

Saturs: I. Inženieru un techniķu
konferences idejas rašanas un reali-
zēšana. H. Konferences atklāšana.
IK. Konferences plenārsēžu protokoli.
IV. Plenārsēžu referāti: 1) Satiksmes
politika, inž. Hermanovskis. 2) Dau-
gava, kā ūdens spēks un kuģniecības
ceļš, inž. Razums. 3) Koreferats,
inž. J. Efferts. 4) Par pilsētas lab-
ierīcību, prof. M. Bīmans. 5) Kūdras
rūpniecība Latvijā, doc. P. Nomals.
6) Koreferats, inž. K Polis. 7) Elek-
trizitāt und Vo!kswirtschaft, ing.
Dr. Goldstein. 8) Buvlikumi un in-

ženiera atbildība, doc. E. Veiss.
V. Sekciju darbiba. A. Technolo-

mmmKmmammĒammmĒĒMmmnmaBm m
ģiskas sekcijas referāti: 1) H >lz-
feuerung im Dampfkessel, Prof.
Schiemann. 2) Ueber gewisse Gesetz-
māssigkeit beim Verbrennungsprozess
im Lokomotivkessel, Prof. G. Noltein.
3) Ekonomiskie faktori alumīnija
iegūšanas rūpniecībā, inž. Dišlers.
B. Būvniecibas sekcijas referāti:
1) Flosstibergang ūber hohe Gefāll-
stufen, Prof. E. Jakobv. 2) Mēģinājums
uzstādit jaunas formulas lietus noteku
daudzuma aprēķināšanai, doc, Vītols.
3) Koka būvniecibas jautājums, inž.
A. Tramdachs. 4) Dzelzsbetona jumti.
O. BertiņBērziņš. 5) Būvniecibas
sekcijā izstrādātā tēze. C. Vispā-
rējās sekcijas referāti: 1) Latvijas
dzelzsceļi, doc. G. Klaustiņš. 2) Jaunā
lechni?kā terminoloģija, inž. Leppiks.
VI. Komisijas darbiba. VII. Vēlēšanu
rezultāti. VIII. Dalībnieku saraksts.

630. Agronomija. 633. Zemkopība.
634. Dārzkopība. Mežkopība.
636. Lopkopība. 638. Biškopība.
638. Medniecība unzvēj niecība.

Dindons, P. Agrās lezektis, filtās dobes
un ekouomifka augu mahja. Saftah-
dijis Wa'fts Bulduru Dahrlkopibas
Ssolas pahrliois . Rigā, 1922.
Laukfaimneezibas departamenta ifdew.
Dr. Rigas Laukf. Zentralb. druk. 16°
(17X13) 6t 1. p.

»D. L. F." Danske Landboforeningers
Froforsvning, Roskilde — Dānija.
(Dānijas lauksaimneeku sēklaudzetaju
beedriba.) Preekšstāvis: Emil Hertz,
Holbergsgide 4, Kopenhagen, K.
(Apraksts) (Rigā, 1922.) Dr. Latv.
Lauks. Centralb. druk. 8° (22X15)
6 1. p.

Goeggingera, Heinr. sehklu tirgotawas
ihpafchneeks P. M. Jurkovskvs, Riga
Zēnu rahditajs N. 288. (otrais isde-
vums) 1922. g. 72. ,gada gājums.
(Rigā, 1922.) Dr. Mullera druk. fol.
(36X22) 14 1. p.

(Turpmāk vēl.)

Tinfzslstf^ nn rāpnlecisa.

Kursi.
Rīgas birža. 1922. gada 9 oktobri.

Zelta lats (0,29032 gt.) . . . 50.00
Amerikas dolāra 254.25 — 260 25
Angļu mārciņa 1128—1148
Francijas franka 19.25 — 19.75
Itālijas lira . . 10.75—11.25
Beļģijas franka 18.00—18.60
Šveices franka 47.^0 —48.5C
Zviedrijas krona 68.00 — 69 00
Norvēģijas krona 45.00— 46 00
Dānijas krona 52.00 — £3 00
Cechosloveku krona .... 8.71—8.81
Holandes guldenis .... 99.50—101.00
Vācijas marka 0.10.75 —0.11.75
Somijas marka . ..... 573 — 5.83
Igaunijas marka 0.73 — 0.76
Polijas marka 0.00 — 0.03.50
Padomes rbļ. —
10 Krievu zelta rbļ 1250.00
Zelts (Londona) par I und tīra

zelta —

Krievijassndrabs}^^ ; ; S|gļ}parlrW,
5°/o neatkar, aizņem. ... 100— 105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. bledr.

ķīlu zīmes 975
50 zelta fr. 6"/o Rīgas pils. kr.

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

biedi, ķīla zīmes —5000
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs J. ,Sk u j e v i c g.
Zvēr. biržas mākleris Tb. Summēta.

Rīgas ostā ienākuši kuģi.
5. oktobri.

Michail, latviešu bufenieks, 127 reģ. ton. brutto,
no Vecmuižas ar malku.

L. O. N& 19, latviešu jūras prāmis, 150 reģ. ton.
bruttto. no S-ihcgrīvas ar stutkokiem.

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

Alberts, latviešu bufenieks, 54 reģ. ton. brutto, no
Skultes ar malku.

Anna, latvieša bufenieks, 64 reģ. ton. brutto, na
Kuivižiem ar malku.

Neubad, latviešu tvaikonim, 95 reģ. ton. brutto,
no Ainažiem ar gabalu precēm.

6. oktobri.
Paul, latviešu bufenieks, 206 reģ- ton. brutto, no

Upesgrīves tukšā.
Karniels, latviešu bufenieks, 147 reģ ton. brutto,

no Kolkasraga ar stutkokiem.
Alexanders, igauņu tvaikonis, 550 reģ. ton. brutto,

no Ņukastles ar oglēm.
Glen Tonar, angļu tvaikonis, 876 reģ. ton. brutto,

no Dancigas ar daļu lādiņu.
Vasco. angļu tvaikonis, 2221 reģ. ton. brutto, no

Rēveles ar daļa lādiņu.
7. oktobrī.

Gunhild, dāņu tvaikonis, 1142,48 reģ. ton. brutto,
no Stetines ar balastu.

No Risas ostas Izsalusi kusi.
5. oktobrī.

Sigulda, latviešu tvaikonis, 1999 reģ. ton. brutto,
uz Genti ar liniem un kokiem. 0

Emma, latviešu tvaikcais, 171,08 reģ. ton. brutto,
uz Rēveli ar gabalu precēm.

Hogland, krievu tvaikonis, 596 reģ. ton. brutto,
uz Pēmavu ar balastu.

Estrid, dāņu tvaikonis, 1148 reģ. ton. brutto, uz
Boni ar kokiem.

6. oktobri.
Arniston, angļu tvaikonis, 2080 reģ. ton. brutto,

uz Gn'.T^emouthu
ar kokiem.

Dagmar, latviešu tvaikonis, 3765 reģ. ton. brutto,
uz Roterdamu ar kokiem.

Baltija, latviešu motorkuģis, 79 reģ. ton. brutto,
uz Ainažiem ar celulozi.

7. oktobrī.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz

Ainažiem ar gabalu precēm.

Liepājas ostā ienākuši kusi.
5. oktobri.

Ansis, latviešu tvaikonis, 1C4 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas ar plankām.

No Liepājas ostas izgājuši kusL
5. oktobri.

Maisit, latviešu motorkuģis, 226 reģ. ton. brutto,
uz Klaipēdu ar malku.

Austrums, latviešu burtvaikonis, 128 reģ. ton.
brutto, uz Klaipēdu ar malku.

Literatūra.

.Latvijas Biškopis' 10. burtnīca iznā-
kusi P. Grflnupa redakcija. Numuri
15 rbļ.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 6 lapas puses.

TelegramaK
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telejjramai)

B e r 1 i n ē, 7. oktobrī. Pēc ziņām no
Vines, par virskoraisaru tautu savienības
kontrolei Austrijas finansu lietās uzaici-
nāts Rotterdamas pilsētas galva Cira-
mermanis.

Revelē, 5. oktobri. No Pēterpils
saņemtas ziņas, ka Trockis, sakarā ar
notikumiem tuvos austrumos, aizbraucis
uz Sevastopoli.

B e r 1 i n e, 7. oktobrī. Itālijas ministru
prezidents Fakta atgriezies uz Romu no
Turinas, kur viņam bijuse apspriede ar
Džiolitti. _ Fakta sasauc ministru kabineta
sēdi jautājuma par parlamenta atlaišanu
un varbūtējam pārmaiņām Itālijas jauno
provinču pārvalde.

Maskavā, 5. oktobri. Viskrievijas
centrālas izpildu komitejas izdevumu
budžerspar 1922. gada pēdējo ceturksni
aprēķināts uz 95 miljoniem rubļu.

Berline, 7. oktobrī. Grieķijas val-
dība oficiāli paskaidrojuse, ka nevarot
atdot Traķiju, vienīgais,ko Grieķja varētu
pielaist, būtu citas robežu līnijas uo-
vilkšjna.

Parizē, 7. oktobrī (Radio.) Oa-
tario province deg meži. Uguns jau
galīgi nopostijuse piecus ciemus. Daudz
iedzīvotāju ugunsgrēkā aizgājuši bojā un
5.000 personas palikušas oez pajumtes.

Maskavā, 8. oktobrī. Padomju
rubja kurss katastrofiski krīt. Zelta
desmitnieks maksā jau vairāk kā 100 mil-
jonus padomju rubļu.

Helziņf orsā, 8. oktobri. Somu pro-
fesors Bernsdorfs paziņojis Latvijas
sūtnim Zariņam, ka ceturtdien, 12. ok-
tobri, uz Latviju caur Rēveli izbrauks
Helziņforsas tirdzniecības augstskolas
studenti, 3 profesoru vadībā. Ekskursijā
piedaLsies 51 persona. Ekskursantu
nolūks — iepazīties ar Latvijas saimnie-
ciskiem apstākļiem.

Rēvelē, 8. oktobrī. (Eta.) Bal-
tijas valstu ārlietu ministru
konference atklāta šodien
pulksten 10 no rīta un iiga līdz pēc-
pusdienai. Pirmā apspriedē piedalijās
ari Igaunijas kara ministrs un ģenerāl-
štāba priekšnieks. Somijas valdību re-
prezentē āriietu ministrs E. Enkels.

Londonā, 7. oktobri. Parīzes
konferencē tuvo austrumu jautājumā
sabiedrotie šodien panākuši
vienošanos par konkrētiem
noteikumiem, kurus cels priekšā
turku un grieķu delegātiem MuJānijā.
Sabiedrotie uzaicinās Grieķijas valdību
nekavējoties izvākt grieķu ar-
miju no Austrumtraķijas.
Pagaidām to okupēs sabiedroto kara-
spēka nodaļas. Oitupacija ilgs 30 dieaas.
skaitot no grieķu pēdējo nodaļu aizieša-
nas. Sabiedroto nolūks — nodrošināt

kristīgo iedzīvotāju aizsardzību līdz miera
noslēgšanai._5o 30 dienu laikā Traķijas
robežas pakāpeniski atjaunos turku pār-
valdi na ievedīs turku žandarmēriju;
pēdējās skaits pagaidām vēl būs iero-
bežots — noteikumus šinī lietā uzstādīs
sabiedroto virskomisari. ,

No Turcijas sabiedrotie prasa, lai ta
stingri ievēro jūras šaurumu neitrālās
joslas nealzkararaīou. Ja turku armija to
pārkāps, visi sabiedroto priekšlikumi
Traķijas jautājumā atkritis.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Otrdien, 10. okt.

«Mērnieku laiki" skolēnu izrāde
jau izpārdota. Trešdien, 11. oktobrī —
jaunā luga,Emīlijas Prūsas draina „G a i s a
dārzi". Zemkalna lugas „B 1i n d a"
sagatavošana sacēluse interesi ari lieta-
viešu aprindas, kaps sniedz dažādus
materiālus lugas īpatnējai inscenēšanai.

Rīga.
Pilsētas domes ārkārtējā sēde

notiks otrdien, s. g. 10. oktobri,
pulksten 8 vakara lielā Ķēniņu ielā J* 5.

Dienas kārtība:
1. Traktieru (stipru dzērienu pārdotavu)

skaita noteikšana 1923. gļdam.
5. Nodoklis par 1923. gadu no ēdienu

un dzērienu veikaliem (traktieriem),
kas tirgojas ar un bez reibinošiem
dzērieniem.

6. Rīgas pilsētas administratīvās robežas
noteikšana.

Pilsētas domes priekšsēdētājs
K. Dēķens.

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



LleSuvuSjūtnleciUn.
Visi Lietavas pilsoņi, kas dzimuši

1896., 1897., 18-8. 1899., 1900., 1901.
cm 1902. g, Iesaucami kara dienesta
un oktobra mēn. š. g (no 15. oktobra
sakot), jāierodas tanīs Lietavas apriņķu
Iesaukšanas punktos, pie kufiem tie pie-
der, līdzņemot dokumentus par ģimenes
sastāvu un izglītības cenzu.

Apliecības, izdotas Rīgā no komisijām
1919. g. un 1920. g. un ārzemju pasu
termiņu pagarināšana no iesaukšanas
neatsvabina.

Neieradušies pilsoņi būs uzskatami
ka izvairījušies un saucami tiesā.

Lietavas sūtniecība.

Kļūdas Izlabojums,
.Valdības Vēstneša" ša gada J* 223

iespiesta Jelgavas apgabaltiesas 20. sept.
1922. g. sludinājumā Jēkaba Snipste un
viņa sievas Paulines 5ni,-stes laulības
šķiršanas lietā ieviesusies kļūda uzvārda
apzīmējumā: ir iespiests .Sķipste', kas
nepareizi, vajaga būt un jālasa
, Snipste". kas ar šo tiek izlabots. 24001

Priekšsēdētāja v. A. Leuke.
Sekretārs Zanrlersnns

Cesu apriņķa priekšnieks
palīgs 2. iecirknī

dara zināmu, ka 9. oktobri 1905SaS"..?.^?*""^ *
ūtrupi,

kufa pārdos atklāta valraksoīs,.,
pret tuliņsamaksu Jēkabam Blrzam
rakstītas sekošas mantas: . 'P*

viena bēros spalus* fe
apm. 2 arš. 1 vērš. augsta, 13 g V J?novērtēta par 2.OOOrbJ., dēļ obliga'J^
sviesta nodevu parada piedzīšanas

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā
vietas. )_ 3315°*

Vecpiebalga, 4. oktobtī 1922. g.
Apriņķa priekšn. pal. v. i. P r i e d i t»Par darbvedi (paraka.

Paziņojums.
Valsts ierēdņu kooperatīva
Madones nodaļas valde

pamatodamās uz centra ierosinājuma nuvaldes sēdes 2. oktobra š. g. nolēmumu

!

sasauc Madones miestā, vietējā mfeK
tiesneša kunga kameras telpās , 22. ok-

tobri š. 3, pulksten 10 rītā

šinī pilos ii m.
Dienas kartība:

1) Nodaļas pārorganizēšana patstāvīgs
kooperatīva vai tās likvidēšana.

2) Dažādi priekšlikumi.
Piezīme: Ja sspulcē nesanākta

vajadzīgais 2 /s biedru skaits, tad otr-
reizēja črkžriēta pilna biedru sapulci
tiks noturēta taī pašā dien* un vitti
pulksten 2 pec pusdienas, un šī sapulce
būs pilntiesīga pie ikkatra biedra skaita.

Valde.

Ar šo tiek paziņots, ka 47oktobrH i

ati sa&iedrī6a „ Abiivo^
ir atklājuša savu darbību
ar sēdekli Riga, Ģertrūdes Iela 3,01,24

Akciju sab. ,ABAVA' valde.

Plraāpir/esluZeteliiīiBufli*paziņo minētās biedrības akcionāra
kungiem, ka 9. novembri 1922. j,
tiek sasnikta uz statūtu 57. § pamata

tīrhSrf ejEi pilna sapulce,
kara notiks Rīgā, zvērināta advokāta
palīga Konstantīna fon P e t c a kantori,
lielā Aldaru ieiā Ms 1/3, dzīv. 12, pīkst.
5 vakarā, sekošo jautājumu apspriešanai.
un izšķiršanai:
1) jautājuma par līnijas Valka-Plateie

pārņemšanu no valdības biedrībai
pašas izmantošanā, apspriešana uis
izšķiršana;.

2) divu priekšstāviu ievēlēšana, saskaņā
ar satiksmes ministra priekšlikumu,
sarunu vešanai psr 1. p. minēto
jautājuma;

3) valdes un revīzijas komisijas pilnvara
pagarināšana;

4) Valdes priekšlikumi jaunas Ziemeļa»
Latvijas dzelzsceļa biedrības dibinā-
šanai, un no tam izceļosies jautājumi;

5) jautājumu, kas attiecas uz koncesija
līnijas būvei no viena Valka-Plātere
punkta līdz Rīgai, kāda koncesija
dota pirmai pieveddzelzsceļu biedrībai
11. martā 1914. g., apspriešana uc
izšķiršana;

6) Valdes ziņojums pat biedrības darbib»
un tekoši jautājumi.

Ja uz ārkārtējas sapulces diena nebūt»
pieteikts likumīgais akciju skaits, tad p«
statūtu 62. § tiek nolikta taniJ

Ks otra SuPultB 1M2.«.,k%bi vs
likumīga, neskatoties uz pieteikto ak-
ciju skaitu.

Savas akcijas akcionāru kung'em jā-
iesniedz zvērināta advokāta palig* £ton Petca kantorī, 1. Aldaru ieta V*
dz. 12, no 5—7 vakarā, ne velak M
14 dienas priekš pilnas sapulces dietu*

___^ __Va]de_,

Tieslietu miafsirijai kadifitoiiai nW
laiduse klajā sekošu kodiii kacijas ?>
devumu:

Noteikumi
par strādnieku un citu algot-
darbinieku nodrošināšanu «•*

mības gadījumos.
" ' Maksā: ==:==rf

bez piesūtīšanas 25 rbļ.
ar piesūtīšanu . 27

Dabūjams , _,

Valsts tipogrāfija,
Pili, 1. istabā, kur ari vIM-bH^
žās ar pieprasījumiem. ______ ?

Nacionālais t®atr»-
Trešdien, 11 oktobri, pulksteņa vaWB

..©«ise» «faār**-, . 7 «.
Ceturtdien, 12. oktobri š. g, pIK**

2. tautas izrādē"..£ 3 9 €"-

Personām, kas vēlas piedalīties sa-
censībā, jāiemaksā drošības nauda 2 r.
no puda uz piedāvātā siena daudzuma.

Ar sīkākiem noteikumiem var iepa-
zīties ikdienas pārvaldes apgādības dajā
no pulksten 9 līdz 15. 2

Kora sanitārās pčraldes
sanitārais transports

~= pārdos ?

vairāksolīšanā
?rVl-, J7- oktobr1 1922 s.. onlksten10 rīta, Kazaku Ielā Nr. 3/5. (Sanitārā

transporta) 1s 2 kumeļus. e=
Pie solīšanas tiks pielaisti zemkopjikuri uzradīs no pašvaldības iestādēm

izdotas apliecības, ka viņiem zirgi ne-pieciesami vajadzīgi zemes apstrādāšanai

Liepājas ostas valdē,
trešdien, 18. oktobri 1922. g„

mazākprasītājam
tiks nodota stalažu

piegādāšana
Liepājas ostas rajonos.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs, aplikti

ar zīmognodokli, iesniedzami ostas valdē
Kdz 18. oktobrim 1922 g„ pulksten
10 rītā, ar uzrakstu:

ttPar stalažām**.
Ar tuvākiem nosacījumiem var ik-

dienas iepazīties ostas valdes kanclejā
no 9—15.

Liepājas ostas priekšn. (paraksts).
_| Darbvedis tparaksts).

Vecākos, jūras krastā izskalota
koka laiva.

īpašnieks to var saņemt V. policijas
iecirknī.

iespiests valsts upogralijā.

Dozām siudinajumL
Kosas pagastam

(Cesu apr.), Upciema I. pak. pamatskolai
vajadzīgs

II. SKOLOTĀJS.
rafisk,,r "fi tiek.&U P ie"iktiesraKstism ar dokumentiem vai ierasti**»«rbrt 19« ?. s»n nta, pie padomes uz pieņemšanu

Priekšnieks P. Zobs
. * DarbvedU R a i sk a.

Citu iestāžu siudiiio].
Y*%wfl5 Ks fa Mlmn. pSrvalde

Wl 53?? izdos mutiskos torsos
VADMALAS

piegādāšanu sekošos daudzumos:
1) Mēteļu vadmalu, aiz-

sargu krā.-ā, 32 vērš.
platu apm. 32.000 arš.

2) Mēteļu vadmalu, mel-
nā krasa, 32 vērš.
platu 2.500 .

3) Frenču un virsbikšu
vadmalu, aizsargu
krā«ā, 32 vērš. platu » 68.000 .4) Frenču un virsbikšu
vadmalu, melnā krāsā,
32 vērš. platu .. . . 3000 ,

5) lekantejnmu vad-
malu, dažādās krāsās,
32 vērš. plntu ... . 4.300 .

Torgi notiks s. novembri i, 9, kara
saimniecības pārvaldes mantu daļā,
Nikolaja ielā M» 10/12, (ieeja no
Elizabetes ielas).

Ar zīmognodokli samaksāti lūgumi, dēļ
pielaišanas mutiskos torgos, iesniedzami
kafa saimniecības pārvaldes mantu daļas
apgādāšanas nodaļai, vai torgu komisijai
pirms torgu atklāšanas; rakstiski pie-
dāvājumi, samaksāti ar zīmognodokli,
iesniedzami slēgtā» aploksnēs ar uzrakstu:
. Uz vadmalas piegādāšanas torsiem
9. novembri 1922. g." — Kāja saim-
niecības pārvaldes mantu daļas apgādā-
šanas nodaļā, Rīgā, Nikolaja ielā
J* 10'12, līdz 9.'novembrim 5. g.,
pkst. 10 rīta, izņemat svinamās dienas»

Torgu noteikumus paziņo un vadmalas
aprakstu izsniedz kafa saimniecības pār-
valdes mantu daļas apgādāšanas nodaļā
katru dienu, no pulksten 9—15. 2

Vidzemes divīzijas pārval-
des apgādības daja

? = izdos ——

otrreizējā mazāksolišanā

I palu siena
pieg5d5saitu divīzijas kara-

spēka daļu vajadzībām.
_Sacensība mazāksolīšanā notiks mutiski

ka ari rakstiski slēgtās aploksnēs
13 oktobri 1922. 9, pulksten 10 ap-
gādības daļa? kancleja — RrgS, Tam-
bovas Ielā.

Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos tor-
gos, samaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami turpat torgu dienā,
pirms torgu atklāšanas. Rakstiski pie-
dāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu:
, Uz siena-salmu konkurenci 13. ok-
tobri S- 9", iesniedzami Vidzemes div.
pārvaldes apgādības daļas priekšniekam
Tambovas ielā līdz 13. oktobrim i. 8 .
pulksten 10.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 16. oktobri i. g.,
pulksten 12 dienā, Bieriņu pagastā,
Teriņciema M» 225, tiks pārdota
Augusta Dubau kustamā manta, sastā-
vos? no_ vienas dzīvojamas ēkas un
vienas kuis, noplēšanai un novērtēta par
25.000 rbļ.

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

Tiesu pristava A. Ozoliņš.

Risas pils. 5.iec.mlerties.,
saskaņā ar krim. proc. lik. 59 1. un 846—
852. p. p. meklē apvainoto pēc sod. lik.
574. p. Rīgas pilsoni dzim. 20. februārī
1887. g., Eduardu Teodora d. Zemīti.

Visas iestādes un personas, kurām
ir zināma apvainotā Zemit dzīves vieta,
tiek lūgtas, par to ziņot Rigas 5. iec
miertiesnesim, Rīgā, Marijas ielā }& 4-a,
un dot rīkojumu par viņa atvešanu uz
tiesu, bet viņam piederošu mantu no-
dot aizgādniecības pārvaldīšanā.

Rīgā, 4. okt. 1922. g. Jfe 1025.
Miertiesneša v. Graveis.

Sekretārs K. Ansona,

Rigas pils. V. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar krlm. proc lik. 59l . un
846.-852. p. p., meklē apvainoto pēc
sod. lik. 448. p. un 591. p. 1. d., Rīgas
pilsoni 50 g. veco Vilhelmu Leopolda d.
L i m o n i n s.

Visas iestādes un personas, kurām
ir zināma apvainotā Limonius uzturē-
šanās vieta, tiek lūgtas par to ziņot
Rīgas 5. iec. miertiesnesim, Rigā, Marijas
ielā Nš 4a un dot rīkojumu par viņa
atvešanu uz tiesu, bet viņam piederošu
mantu nodot aizgādniecības pārvaldīšanā.

Rīgā, 4. oktobrī 1922. g. J* 764
Miertiesneša v. Orāvers.

Paziņojums.
Finansu ministra v. i. š. g. 6. oktobrī

apstiprināja:
akc. sab. ,.PoIlock & Ko.
statūtus. Sabiedrības mērķis ir: piena,
lauksaimniecības un citu produktu un
preču, kā ari piensaimniecības, zemkopī-
basun citu mašīnu, rīku, materiālu un
dažādu piederuma ražošana, tirdzniecība
ar tiem, un viņu importēšana _ un eks-
portēšana. Sabiedrības dibinātāji ir:

Dānijas pilsonis Esllds Christenztns,
Amerikas , Donalds de Lara,
Latvijas . Eduards Briedē,

Jānis Dlchters,
Oskars Renkuls.

Pamatkapitāls ir 50,000 zelta latu, 500
akcijas par 100 latu katra.

Valde atrodas — Rīgā.
Tlrdzn. un b. n. pr. V. O a 11 ī t s.

Revidents A. Zalpetets.

I

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 3 1.,
309., 311. p. p. pamata, uz Emilijas
S i d e r, dzim. Jirgenson, _ lūgumu viņas
prasības lieta pret Jāni Jēkaba d. Sider
psr laulības šķiršanu, uzaicina p'rdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu ltlkā
no šī sludinājuma publicēšanas dienas
«Valdības Vēstnesī".

P.e lūguma pielikti: laulības aplie-
cība, 2 bērnu krustāmās zīmes un ap-
liecība par atbildētajā prombūtni — ar
norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī-
sies personīgi va _ caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 4. okt. 1922. g. 3*435,927.
Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš.

Sekretāra v. Stute.

Rīgas apgabali 3. civilnodsfa,
atklātā tiesas sēdē 3. oktobrī 1922. g.
izjausi ja Sarķis Lazara d. E l b e k lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas, no-
lēma:

1) atzīt par samaksātām sekošas divas
obligācijas, apstiprinātas uz tagad lūdzē-
jam piederošo nekustamu īpašumu, Rigā,
I. hipotēku iecirknī zemes grāmatu re>.
J* 325, a) par 10,000 r. 26. aprilī
1900 g. J* 632, izdotu no Heinricha
Jēkaba d. Detmana, Kārlim Kārļa d.
Milleram par labu; b) par 5000 rbļ.
7. janvārī 1903. g. ar M» 23, izdotu no
Annas Hartviga m. Detman, Hermanim
Kārļa d. Kampem par labu, kurš abas
mine*as obligācijas ir cedējis blanko;
2) izdot lūdzējam pēc 2 latu kanclejas
aktih nodevu samaksas ši lēmuma no-
rakstu iesniegšanai Rigas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļai dēļ hipotekarisko
parādu dzēšanas zemes grāmatās; 3) šo
lēmumu publicēt civ. proc. lik. 2086 p.
paredzēta kārtībā.

Rīgā, 5. oktobrī 1922. g. J* 827.
Priekšsēdētāja, v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
atklātā liesas sēdē 3. oktobrī 1922. g.
izklausīja Eduarda Jēkaba d. Skujas
lūgumu dēļ obligāciju atzīšanas par zu-
dušām, nolēma:

1) atzīt par iznīcinātām tekošas divas
obligācijas, apstiprinātas uz Cēsu apriņķī
Jāņa muižas, zemnieku māju .Lejas-
Pusklaip' zemes grāmatu reģ. Nš 4730;
a) par 1107 rbļ. 22 kap. atlikuma no
obligācijas par 1334 r. apstiprinātu
10. maijā 1894. g. sr J* 752, Vasilijam
Pāvila d. Danilovam par labu; b) par
5000 r. 7 novembrī 1911. g. ar J* 1604,
Mārtiņam Jāņa d. Kerbeiim par labu;
2) izdot lūdzējam šī lēmuma norakstu
iesniegšanai Cēsu-Valkas zēnus grāmatu
nodaļai dēļ minēto obligāciju dublikātu
izdošanas; 3) šo lēmumu pubhcēt civ.
proc lik. 2086. p. paredzēta kārtībā.

Rīgā, 5. oktobri 1922. g. N> 300,
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabalt. 3. civilnodaja,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 17. oktobri 1922. g. mi-
nētās nodaļas atklātā tiesu sēdē tiks
anlasīta 7. maijā 1922. gadā, Raunas
pagasta mājās, miruša Jāņa Pētera d.
ausis testaments.
Rīgi, 5. oktobtī 1922. g. >* 2501.

Priekšsēdētāja v. V. Freimanis.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas biržas banka
pamatojoties uz pagaidu rīkojuma 11. § noteikumu 23. apriH 1920. g. par vērts-
papīru mortifīkaciju, ar šo paziņo vispārībai, ka līdz šim vel neviens nav pļe-
teicies uz biržas bankas noguldījumu zirnim, par kuru nozušanu publicēts
.Valdības Vēstneša' 80. num. 1922. g. 7. aprilī, kādēļ min. zīmes uz eugšmin.
likuma 3. panta pamata tiek _ izsludinātas par nederīgam, un tās personas,
kūjas bankai savas nozudušās noguldījcma zīmes pieteikušas, var saņemt bankā
jaunas zīmes zem tiem pašiem numuriem.

Noguldījuma zīmju saraksts.
Lit. D. Ne }& Kad izdots Uz kāda vārda vai īpašn. Suma
34259. 20. janvāri 1904. g., uz Jāņa Sloka vārda RbJ. 1,000 —
35303. 15. oktobrī 1904. , . Marie Caroe kundzes vārdā . . . 40,000 —
35644. 3. janvārī 1905. . , . . . .... 7,500 —
36444. 1. jūlijā 1905. ... . . .... 7,500 —
36839. 1. oktobrī 1905. . , . . . .... 7,500 —
36932. 25. . 1905. . , Doles pag. valdes (HaJiencK. bojj.)v. . 100 —
37166. 31. dec 1905. , . Reinholda FriednJi vārda .... 500 —
37713. 12. maijā 1906. . , Dolespag. valdas (fla/rencK. boji.) v. . 315 —
40484. 22. aprīlī 1908. . . Fried rieba Kāiļa Māldera vārda . 2,000 —
41337. 5. dec. 1908. . . Mrry Caroe vārda 7,500 —
41396. 24. . 1908. . . Reinhardi Fri d.-Ich . ... .. . 3C0—
42449. 30. oktobri 1909. . . Doļespag.vaidei(fla.ieHCK. ncwi.) v. . 150 —
46)34. 22. dec. 1912. . , Dzerbet es pagasta valdes vārda , 400 —

(IlI;ioc-3ep6eHCKaH Boaocrb)
47389. 4.nov. 1913. . , īpašnieka vārda 3000
47512. 30. . 1913. . . īpašnieka vārda . „ 700 —
47975. 1. jūlijā 1914. . . īpašnieka vārda 5,000 —
48103. 8. janv. 1915. . , īpašnieka vārda . 600

nota28.aug. 1918.g. izmaks.lCOr.
48453. 2. marta 1915. . , Hajas Egintovas vārda 8,000 —

(Xa« SrHBTOBa)
48505. 4. aprili 1915. . . Dotēs pagasta valdes vārda . . . 2,400 —

(ilanencKas bojioctb)
48845. 29. itbr. 1916. . . īpašnieka vārda 1000 —
49495. 24. maijā 1917. ..... ĪOOOO
49576. 3. junUā 1917. ... .. ." 5 000 -49609. 8. . 1917. . .

.. .... b.OOO -
49644. 13. , 1917. . . . 3000 —49893. 9. augustā 1917. . . . * \ \ 1000 —49904. 11. , 1917. . . Helēnas Paula m. Klein vārda . " * lļoOO —(Enena FlaBJioBHa Knerīin,)
49924. 17. . 1917. . . īpašnieka vārda . . . 5500 _
49925. 17. . 1917. . . Kristiāna Kārļa d. i. Strircky v. . \ 2000 —
AOOOA ,T ,„„ (XpHCTlaHT,KapjIOBHWT, 4).CipHUKi») "
4»v/o. ii, , iyt/. . , . v ?nnn _
49953. 15. sept 1917. . . īpašnieka vārda . . . ' ? __n
50039. 6. jumji 1918 *aw -
50093. 15. nov. 1918. . . Hedvig Dohrsndt kundzes vārda "
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Dzelzsceļu virsvalde)
vajadzīgi priekš

750 mm sliežu platuma ceļiem s
1) 40 gab. preču vagonu dzelzs rāmji, kā ari 80 gab. rati (vāģlši) bufera un sa-

kabinaroās ierīces priekš šiem 40 vagoniem.

2) 8 gab 4-asīgi III. kl. un 2 gab. 4-asīgi II /UL kl. (Mikst) pasažieru vagoni, vai

3) kā otrā punkta variants, 10 gab. pasažieru vagonu dzelzs rāmji uni 20 gab.

rati (vāģiši) līdz ar piederīgām buieru, sakabinamam un Ienmataju .encem.

Firmas, karas uzņemtos uzrādītos priekšmetus piesūtīt, tiek lūgtas iesniegt

līdz I. novembrim i. g„ rakstisku ziņojumu dzelzsceļu virsvaldei mašinu direk-

cijai . Istaba td 216, uzdodot cenas, cii Rīga, maksāšanas noteikumus un nodo-
šanas termiņu. Turpat dod tuvākus paskaidrojumus par iegādājamiem priekš-
metiem ik dienas no pulksten 12—14.

Uiz ar piedāvājumiem ir jāiesūta sīks visu piedāvāto priekšmetu apraksts,
zīmējumi un t. t.

Visām daļām ir jābūt izgatavotām pēc dzelzsceļu virsvaldes zīmējumiem
un jāatbilst Prūsijas dzelzsceļu techniskiem noteikumiem. 3

mmmmmmmmmĒmmmmmmmmmmmsm

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
Izsludina rakstiskas konkurences

16. oktobri 1922. g.
uz 170 aitādas kažokiem.

23. oktobri 1922. g.
uz elektr. piederumiem un izolētu vara drāti.

25. oktobri 1922. s-
nz 6 rakstāmmašīnām, zignalvirvi vilcieniem un virvi tricem.

28. oktobri 1922. s>
uz gāzes caurulēm un savienojumu daļām. 1

Tuvākas ziņas Izsniedz materiālu apgādībā, ist. 122, no pīkst. 12—2 dienā.


	Valdības Vēstnesis no. 227 09.10.1922��$桭瑸쎘㥏��堃
	Article
	Mīnuss filejam! im pavēles.����������
	mmm mm miņmmi�����
	Article
	Article
	Article
	Prese
	ArzsmBB
	1922. qada bibliogrāfija.�€ℋℐ№
	Tinfzslstf^ nn rāpnlecisa.�㔵㘠㘱ㄠ
	Literatūra.�����
	TelegramaK
	Māksla.�猀㘵〰㘷
	Rīga.���ma
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4


