
gkojums par ierēdņu mantas stāvokli
zemkopības ministrijas resorā.

J922./23. mācības gada darba laika
iekārtojams obligatoriskās skolās.

Aizrādījums skolu priekšniekiem un
skolotājiem- audzinātajiem.

Skolu valdēm par ticības mācības skolo-
tāju algu aprēķināšanu.

Finansu ministrijas rīkojums par «Latvijas
eksporta" zīmognodokļa nomaksu.

Uzaicinājums par Austroungārijas vērts-
papīri pieteikšanu.

Mfifflas rlKojom! un ps®iles.

Rīkojums Nr. 6.

I. Uzdodu visāmman padotām iestā-
dēm un amatpersonām ievākt un pievie-
not katra ierēdņa dienesta sarakstam, ne
vēlāk, kā mēneša laikā no ša rīkojuma
saņemšanas, pareizas ziņas par katra
ierēdņa mantas stāvokli, uzrādot:

1) kādi nekustami īpašumi ir ierēdnim,
viņa vecākiem, sievai un bērniem
uz pilna īpašuma, dalīta īpašuma
vai rentes tiesībām;

2) kādi ierēdnim (pašam, sievai un
bērniem) ir guloši kapitāli noguldī-
jumos kredītiestādēs, akcijās, obli-
gācijas un citos vērtspapīros un

3) kādi ierēdnim (pašam, sievai, bēr-
niem) ir uzņēmumi, kā: rūpniecī-
bas iestādes, tirgotavas u. c.

II. Kairam ierēdnim minētās ziņas par
mantas stāvokli jāiesniedz rakstiski ar
pašrocīgu parakstu savai dienesta sarakstu
vedošai iestādei vai amatpersonai vienas
nedējas laika no ša rīkojuma paziņoša-
nas

^
Tāpat vēlāk par katru pārmaiņu

uzradīta nekusfames mantas un kapitālu
sastāvā nedējas laikā ierēdnim atkal jā-
ziņo savai dienesta sarakstu vedošai
iestādei vai amata personai.

Piezīme. Visas ziņas jāglabā kā
koofidenciala rakstura dokumenti un
var tikt izsniegtas tikai attiecīgai
priekšniecībai uz tās pieprasījumu
un tiesu iestādēm.

HI. Par minēto ziņu neiesniegšanu, kā
»fī par nepareizu ziņu iesniegšanu katra
gadījuma jāziņo ministram.

Rīgā, 1922. g. 10, oktobrī.
Zemkopības ministrs A. K a 1 n i n š.

TO2./23. mācības gada darba laika
iekārtojums obligatoriskās skolās.
II- pakāpes klasēs (5—6)mācības

«akas 28. augustā un beidzas 2. jūnijā;
Pārbaudījumu nedēļa no 4. līdz 9. juni-
Ķffl- Pārtraukums ziemsvētkos no 22

.

decembra līdz 7. janvārim, abas dienas
eskaitot, lieldienās — 2 nedējas, rudens

Pārtraukums no 29. oktobra līdz 5. no-
vembrim.

Pirmās pakāpes pamatskolās
*pirmskolās pilsētās—sākums
ļ™ septembrī, beigas 2. jūnijā. Pār-
ļraukurai, ka iepriekšējās skolās, bet bez
""deris pārtraukuma.

Piezīme. Ja darbi rudenī sākti
Pirms 1. septembra, tad var izlietot
arī rudens pārtraukumu.

Pirmās pakāpes skolās un
Pirmskolās uz laukiem — sākums

: 01dobrī, beigas 15. maijā. Pārtraukumi:
ii i!?-yētkos — tāpat kā citās skolas
t™-

lenas no 25- raarta lidz 4< aPriIim 'P^jo dienu ieskaitot.
Nodarbošanās ar pirmskolas resp.

"^imacības, bērniem, kas skolas
^apmeklē, no 11. līdz 23. septembrim
an 17. līdz 31. maijam (svētku dienas

izskaitot). Obligatoriska nodarbošanās
tiem skolotājiem, kas atsvabināti no kār-
tējiem skolas darbiem, ar tiem skolēniem,
kas nav apmeklējuši regulāras pirm-
skolas. Pirmskolas darba dienu mini-
mums — 40.

Pilsētās papildu skolās darba
dienu minimums — 50, uz laukiem —
darba stundu minimums — 50. Par
pirmskolas un papildu skolas darbu
iekārtu skaties skolu departamenta rīko-
jumu >fe P. 3836 š. g.

Ks P. 4496.

Izglītības ministrs A. Dauge.
Skolu departamenta direktors

L.Ausējs.
Pamatskolu nodaļas priekšnieks

K. Melnalksnis.

Skolu valdēm.

Par ticības mācības skolotāju algu
aprēķināšanu.

Uz
^

Valdības Vēstneša" š. g. J* 219
publicētu noteikumu pamata skolu de-
partaments paskaidro sekošo:

Ja skolās pasniedz ticības mācības
stundas garīdznieki, tad viņi tikai tad
skaitās par pilntiesīgiem skolotājiem, uz
kādiem attiecināmi visi noteikumi par
skolotāju dienestu un algošanu, ja tie
pasniedz kopsumā ne mazāk par 16
stundām .{2. p.). Pārējos gadījumos pa-
sniedzamās stundas skaitās kā virs-
stundas un algojamas saskaņā ar no-
teikumu 7. pantu.

Algas kategoriju, pēc kuras izmaksa
aprēķināma, noteic izglītības ministrija,
atkarībā no nokalpoto (par skolotāju)
gadu skaita.

Jfc P. 4493.

Departamenta direktors L. Ausējs.

Pamatskolu nodajas priekšnieks
K. Melnalksnis.

Aizrādījums skolu priekšniekiem un
skoiotājlem-audzlnā Sjlem.

Pasta un telegrāfa virsvalde ziņo, ka
katru gadu viņai jānomaina vairāki tūk-
stoši telegrāfa un telefona izolatori, kuri
no garāmgājējiem ļaunprātīgi

^
sadauzīti.

Vairākos gadījumos esot novērots, ka ša
kaitīgā sporta piekopšana ņemot dzīvu
dalību skolu audzēkņi, un sadauzīto
izolatoru skaits, dažu skolu rajonos, sa-
sniedzot 30 un vairāk procentu no kop-
skaita.

Nerunājot nemaz par zaudējumiem,
sasistie izolatoii stipri traucē, un pat
pārtrauc, valsts nervu — satiksmes lī-
dzekļu — kārtīgu darbību, tāpez šī pa-
rādība ar visiem līdzekļiem jācenšas iz-
skaust.

Sakarā sr šo skolu departaments uz-

dod visiem, sevišķi lauku skolu priekš-
niekiem un skolotājiem-audzjnatajiem,
rūpēties par šo nebūšanu novēršanu un
izskaidrot bērniem telegrāfa un telefona
svarīgo nozīmi vispārēja dzīvē, viegl-
prātīgas satiksmes līdzekļu bojāšanas
ļaunam sekām, kuras gulstas vienlīdzīgi
arī uz pašiem vainīgiem, un modināt
viņos pilsoņu apziņu, aicinot tos uz sa-
biedrisko labierīcību kopēju aizsardzību.

1922. g. 10. oktobri. H A-3195.

Skolu departamenta direktora
palīgs P. Z a 1 ī t s.

Departamenta sekretārs
V.Vigants.

Uzaicinājums.
Finansu ministrijas kredita departa-

ments, pamatojoties uz sabiedroto valstu
reparacijas komisijas lēmumu, izdalīt
agrākas Austroungārijas monarrhijas
priekškara ar reālām vērtībām nenodro-
šinātos valsts aizņēmumus starp šīs mo-
narchijas pēcnācējām, jaunām valstīm, ar
šo uzaicina iekš- un ārzemēs dzīvojošos
Latvijas pilsoņus, kam piederētu apakšā
uzskaitīto aizņēmumu zīmes un tādas
līdz šim nekur nav pieteiktas un ap-
zīmētas, pieteikt tās — iekšzemes finansu
ministrijas kredita departameuta tirdz-
niecības un banku nodaļai, bet ārzemēs
tuvākam Latvijas valdibas priekšstāvim,
viena mēneša laikā, skaitot no šī uzai-
cinājuma izsludināšanas dienas «Val-
dības Vēstnesī". Pieteikšanas sarakstu
sastādot, jāuzdod vērtspapīru īpašnieka
vārds un adrese, kā arī paši vērtspapīri,
sakārtojot tos pēc aizņēmumu katego-
rijām, emisijas, kupirām un numuriem,
pie kam Austrijas un Ungārijas aizņē-
mumi uzrādāmi atsevišķi. Saraksts iesnie-
dzams kopā ar vērtspapīriem, pie kam
iestādei, kas pieteikumus pieņem, jāap-
zīmē pienestie vērtspapīri ar sevišķu zī-
mogu un pēc tam papīri jāizsniedz atpakaļ,
sarakstam turpretī jāpaliek iestādē.
Visi izdevumi, kas saistīti ar pieteicamo
vērtspapīru pārsūtīšanu, jānes viņu īpaš-
niekam.

Pieteikšanai ir nolūks, nodrošināt
Austrijas un Ungārijas vērtspapīru turē-
tāju tiesības, kādas viņiem piešķirtas
ar 5-Žermenas un Trianonas miera
līgumiem.

Iesniedzamos sarakstos uzdodami se-
kosi vērtspapīri:
A. Austrijas priekškara valsts

aizņēmumi:
1. 4,2procentige einheitiiche Rente in

Noten vom 1. August 1868.
2. 4,2procentige einheitiiche Rente in

Silber vom 1. Oktober 1868.
3. 4procentige konvertierte einheit-

iiche Rente (Verzinsungstermin Jānner—
Juli) vom 1. Juli 1868.

4. 4 prozentige konvertierte einheit-
iiche Rente (Verzinsungstermin Mai—
November) vom 1. Novernber 1868, be-
zīehungsweise die auf Namen lautenden
einheitlichen Rentenobligationen des
Verzinsungstermir.esFebruar—August mit
einero Nennbetrage von mehr als
20 000 K.

5. Steuerfreie 4 prozentige dster-
reichische Goldrente vom 1. Oktober 1876.

6. Steuerfreie 4prozentige osterreichi-
sche Staatsrente (Verzinsungstermin
Mārz—September) vom 1. Mārz 1893,
8. August 1908, 30. Jānner 1909, 9. Mārz
1909, 8. Jānner 1910, 8. Mārz 1910,
5. Jānner 1911.

7. Steuerfreie 4prozentige osterreichi-
sche Staatsrente (Verzinsungstermin
Juni—Dezember) vom 19. Jānner 1912.

8. Oesterreichische 37a prozentige
steuerfreie Staatsrente vom 1. Februar
1897.

9. Lose vom Jahre 1854 (Lotto-
anlehen) vom 4. Mā'z 1854.

10. Lose vom Jahre 1860 (Staats-
schuldverschreibungen vom 15. Mārz
1860.)

11. Lose vom Jahre 1864 vom 11. Fe-
bruar 1864.

12. Steuerfreie 4 prozentige 6ster-
reichische Staatsschatzscheine vom Jahre
1909.

13. Steuerfreie 4 prozentige oster-
reichische Staatsschatzscheine vom Jahre
1912.

14. Darlehen von Versicherungsgesell-
schaften und der 1. čsterreichischen
Sparkasse in Wien vom Jahre 1912.

15. Steuerfreie 4/a prozentige 6ster-
reichische Schatzscheine in Dollars,
Sērie A, vom 9. Dezember 1912 (rflck-
zahlbar 1. Juli 1914).

16. Steuerfreie 472prozentige čster-
reichische Schatzsscheine in Dollars,
Sērie B, vom 9. Dezember 1912 (rūck-
zahlbar 1. Jānner 1915).

17. Oesterreichische 472 prozentige
steuerfreie amortisable Staatsanleihe ffir
Ēisenbahnzweche vom Jahre 1913.

18. Oesterreichische ' 472prozentige
steuerfreie amortisable Staatsschatzan-
weisirngen vom Jahre 1914.

19. PartiaIhypothekaranweisu»gen (Sa-
linenscheine).

20. 272prozentige Konventionsmflnz-
anlehen von den Jahren 1815, 1847,
1851, Sērie A, und 1852.

21. 1prozentiges Konveationsiiiflnz-
anlehen vom 1. Juni 1816.

22. 5 prozentiges Koaventionsmūnz-
anlehen vom Jahre 1816 bis inklusive
1847, 1851, Sērie A, 1852 un 1856.

23. Konventionsmunze - Verlosungs-
schuid infolge Patentēs vom 21. Mārz
1818.

24. 4 prozentiges Konventionsmflnz-
anlehen vom 1. Dezember 1829,1. August
1830, entstanden darch Konvertierung
der 5- und 6prozentigen Schuid.

25. Sprozentiges Konventionsmfinze-
anlehen vom 1. Dezember 1835.

26. 4/aprozentiges Konventionsmūnze-
anlehen vom 15. Dezember 1849.

27. Hofkammer Obligationen fflrLan-
desschuld in Salzburg.

28. Hofkammer-Obiigationen fflr das
Zwangsdarlehen in Krain in den Jahren
1805 und 1809.

29. Landesschuld von S.lzburg
(Schuldurkunden der verschiedenen Re-
gierungen aus der Zeit vor der Konven-
tion vom 13 Dezember 1828).

30. Landesschuld von Tirol (Stān-
dische Ararial- und Fondsichulden aus
der Zeit vor dem Jah?e 1814).

31. Domestikalschuld von Krain.
32. Domestikalschuld des Villacher

Kreises.
33. Verloste, zur Verwechslung iioch

rtickS'āndige, mit niederOsterreichischstān-
dischen Obligationen noch nicht bedeckte
4prozeatige Kr'egsdariesensscheine, bezie-
hungsweise Sprozentige Amtsrekogni-
tionen.

34. Anweisungen und Restscheine auf
und von Obligationen der Landesschuld
von Tirol.

35. Sprozentiges Konvertierungsan-
lehen vom 1. Juli 1849 fflr kapitaiisierte
Zinsen und Staatžlotto-Anlehensgewinste.

36. Sprozentiges Anlehen vom 30. Sep-
tember 1851, Sērie B.

37. Sprozentiges Aniehen vom 1. Juli
1852 per 3.500 000 Pfund Steriing, aaf-
genommen in England.

38. Sprozentiges Nationalanlehen vom
26. Juni 1854.

39. 5prozentiges Anlehen vom 1. Jumi
1854 in Frankfurt und Amaterdam.

40. Obligationen aus der mit Aller-
hčchster Entschiiessung vom 3. September
1858 genehmigten Konvertierung der
unter 5 Frozent in Konventionsmunze
verzinslichen, nicht verlosbaren und licht
riickzahlbaren Staatischuld.

41. Obligationen aus der Veriosung
der SHeren Staatsschuld infolge Patentēs
vom 21. Mārz 18!8 mit Rfick»icht auf
Finauzministeriaierlass vom 31. Oktober
1858, Z. 5206/F.M.

42. Sprozentiges Anlehen auf Grund
des Gesetzes vom 25. August 1866.

43. Sprozentiges Anlehen vom 11. Mai
1864 per 6272 Milliouen Gulden 5. W.

44. Sprozentiges Anlehen vom 23. No-
vember 1865 per 146,938,000 Gulden.

45. Verloste Kapitaiien des Staatsslot-
toanlehens vom Jahre 1839.

46. Verloste Kapitaiien der Mailand —
Como — Eisenbahn — Rentenscheine.

47. Verloste Kapitaiien des englischen
Anlehens vom Jahre 1852, in Konven-
tionsmflnze 2500 Gulden.

«jjja par. Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvaja:
Saņemot ekspedīcijā:

jm i mēnesi 75 rbj. — kap.

piesūtot mājā un pa pastu:

M i mēnesi 90 rbļ. — kap.
Z, atsevišķu nnmnro: saņemot

ekspedīcijā 3 . 25 .
pti atkalpārdevējiem 3 . 75 .

Latvijas valdības *k& oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot Jfc jM W?Hfi| svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
Jff^S&iui sfel^lk

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Nš 2. Tel. Ns 9-89 «E«Gr5&i KiP* Rīgā, pilī Ms 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 ^^*3rap*2rlr Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām .... 180 rbļ.— kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 , — »

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katra vienslejīgu
rindiņa 8 . — .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu 10 . — .



48. Kapitaiien des nicht verlosbar
gewesenen Steueranlehens vom Jahre 1861.

49. Kapitaiien des nicht verlosbar
gewesencn Steueranlehens vom 8. Novem-
ber 1864.

50. 3prozentige Hof kammer- Obligatio-
nen fflr die gervvungene Kirchensiiber-
ablieferung im Jahre 1809.

B. Ungārijas priekškara valsts
aizņēmumi:

1. 4prozentige Goldrente (Ziasfāllig-
keit 1. Jānner — 1. Juli).

2. 4prozentige Kronenrente, sāmtliche
Emissionen (ZinjfāUigkeiteti l. Juni
Dezembsr).

3. 37»prozentige Kronenrente (Zins-
fālligkeiten 1. Jānner ~ 1. Juli).

4. 4prozentige Rente in Kronen, be-
žichungsveise Mark, Francs, Pfund Ster-
liag vom Jahre 1910 (Zinsfālligkeiten
1. Mā<z — 1. September).

5. 47aprozeūtige Rente in Kronen,
beziehungstveise Mark, Francs, Piaad
Sterling vom Jahre 1913 (Zinsfaliig-
keiten 1. April — 1. Oktober).

6. 4/2proze5jtige amortisierbare Rente
in Kronen, beziehusgsvveiseMark, Francs,
Pfund Sterliag vom Jahre 1914 (Zins-
fālligkeiten 1. Mārz — September.)

7. 4prozentige amortisierbare Grund-
entlastungsobligationen, Emission 1889
(Zinsfālligkeiten 1. Mai — 1. November).

8. 47aprozentige auf Namen lau-
tende Schankregals - Entschādigungsobli-
gationen, Emission 1912, ruckzahlbar
mit Genehmigung der Ministerien des
Innern und der Finanzen.

Kredita departamenta direktors
A. K ā r k l i ņ š.

Tirdzniecības un banku nodaļas
priekšnieks A. K a c e n s.

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 40.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu

departaments dara atklātībai zināmu, ka
rīkojuma par zīmognodokli 74. panta
kārtībā sabiedtībai «Latvijas eksports"
atļauts uz viņas lūgumu nomaksāt zīmog-
aodokli par katru notecējušu mēnesī
divu nedēļu laikā par visiem izdodamiem
dokumentiem valsts bankā naudā, pie
kam ievērojami sekosi noteikumi:

Finansu ministrijas noteikumi par
zī!i!Ognodokļa nomaksu naudā.

Apstiprinu.
1922. g. 9. oktobrī.

Finansu ministra
vietas izpildītājs A. Riekstiņš

1. Sabiedrība .Latvijas eksports" ved
sevišķu grāmatu par zīmognodokli no
visiem izdodamiem dokumentiem, kuri
ierakstāmi šaī grāmatā chronoloģiskā
kārtībā.

2. Par visiem izejošiem dokumentiem
vedama kopīgu grāmata, kura atzīmējams
attiecīgs datums, zīmognodoklis un no-
dokļu grāmatas lappuse un -Ne.

3. Izdodamie dokumenti apzīmējami
ar atsevišķu zīmogu: .zīmognodoklis ar
finansu ministrijas atļauju J* 40 nomak-
sāts valsts bankā pret kvīti".

4. Zīmognodoklis aprēķināms atse-
višķi par katru dokumentu.

5. Zīmognodoklis pec nodokļu grā-
matas iemaksājams par katru notecējušu
mēnesi divu nedēļu laika valsts banka
pret kvīti, kura uzglabājama pie sabie-
drības aktīm. — Par nodokļa samaksu
jāatzīmē nodokļa grāmata kvītes datums,
Jvfe un zuma.

6. Nodokļa aprēķina grāmata, ka arī
attiecīgie dokumenti un citas sabiedrības
grāmatas uzrādāmas pie revīzijas rīko-
juma par zīmognodokli 82. un 83. panta
kārtībā.

7. Par katru pagājušu mēnesi sabie-
drība piesūta tiešo nodokļu departamen-
tam pārskatus par ievāktām zīmognodolsļa
sumām, aprādot, kad, cik daudz un pret
kādu kvīti iemaksāts valsts banka.

Šis rīkojums stājas speķa ar viņa pu<
blicešauas dienu .Valdības Vēstnesī".

Direktors A. Vinters
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš

Darbvedis A. Ērglis

1922. qada bibliogrāfija.

Otrais ceturksnis.
Valsts bibliotēkas sakārtojums. A.Q< n ter a redakcija.

(9. turpinājums.)

Gulbis, Ausis. Pehz simts gadeem.
Romāns, Riga (1922.) A. Gulbja
apg. (Iesp.) A. Schisakenburga fpeelt.
Wahku sihmejis B. Dsenis. 8°
(20XH) 236 1. p. 90 r. (.Oļģerta
Siiaraja" turpinājums.)

Jurevvitzn Jehkabs. Diejneeka nahvve.
Traģēdija ar prologu. (Rigā, 1922.
Apgād. neuzrādīts. Iesp.) .Jaunākās
Siņas". 8° (19X13) 16 I. p.

Klenders. Tintnicas produkti. .Svaru"
bibliotēka M> 1. Rigā, 1922. Eesp.
Valstspapira speest. 16° (14XU)
32 1. p. 15 1. p. 15 r.

Saturs: Leelā breesmas. Likteņa
ironija. Pūlis. Ērmots romāns.
Dzejneeks tintē.

Krolls,_0. Dvēseles elpa (Tēlojumi.)
Rigā, 1922, Izdevis Burtneeks. Ģene-
ralkomisijā L. K. V. B. (Iesp.) Sab.
.Latvijas Sargs" speest. 16° (17X12)
72 1. p. 30 r.

Saturs^ Es karā aiziedams. Ziedu
krāšņumā. Nepabeigta dziesma. Lūg-
šana. Egļu mežā. Bez eglites.
Klusas skumjas. Pēdējā satikšanās
Pēdējo reizi. Lai viss ir kluss. Jūra.
Dzīves maldi. Nesaskaņa. Ziedonis.
Zied atkal liepas. Jāņu vakarā.
Līgo. Sidraba stīdziņas. Zvaigznes.
Rozes. Smaidi. Krēslas stunda.
Man liekas, kā būtu es miris. Nāc.
KIvsi, klusitiņām. Tu esi mana. Uz
kaut kurieni, Baltās krizantēmas.
Rožh leja. Ziemas svētki.

Kuri-Bēri. Zvirbuļi cilpās. .Svaru"
bibliotēka 3. Rigā, 19£$. Eesp.
Valstspapiru speestuvē. 16° (14X11)
32 1. p. 15 r. Vāku zīm. J. Zebe-
riņš. Saturs: Lektors iz centra. Po-
litiķi. Sapnis. Ģimene ar ceribam.
Breesmigais cilvēks. Protests. Jēkabs
Pīļknabis. Leelais numurs.

Laiviņš, A. Imantas sveiciens jaunatnei.
(Pirmos Latvju jaunatnes svētkos.)
(Rīga, 1922.) Jzdevuse: Pirmo Latvju
Jaunatnes Svētku Komiteja. (Iesp.)
W. F. Hācker, fol. (36X15). 1 1. p.

Lotro. Sehna nedarbs. Joks vveenā
zehleenā. Leepajā (1922.) A. Se-
mifcha apg. Dr. A. Semifcha druk.
8» (19X12) 13+2 nenum. L p. 10 r.

Melnalksnis, A. Ruhfa. Pagafta amat-
wihru wakarzehleens u/eena paņeh-
meena. Walmeera - Zehfis (1922.)
Hdewis K Duhnis. K. Duhņa druk.
Walmeera-Zeh{ is. 8° (20X14) 15 1. p.

Nīdra, Andriws. Zemnika dais. Myusu
laiku posoka. (Rīgā) 1922. Izglei-
tības ministrijas izdawums. Dr.
Tipogr. .Gromota" Rēzeknē. 8°
(22X15) 72 1. p.

Paegle, Leons. Eela. Laikmeta prelude
4 ainas. Rigā, 1922. Komanditsabee-
dribas .Daile un Darbs* apg. Vāks
— N. Strunkes oriģinallitografija.
E. Pīpiņa un J. Upmaņagrām. spiest.
16(17X11) 72 1. p. 30 r.

— Karogi. Dzejas. (Rīgā) 1922. (Izdev.)
.Jauna Kultūra". Eesp. pee K. Pree-
diša. 8° (18X13) 67-f-l nenum. I. p.
Vāks — N. Strunkes oriģinallito-
grafija.

— Pahr fahpju fleegfni. S^hfti. 1910
1916. Wa!meera-Zehfis (1922.) K.
Duhņa apgahdeenā. Dr. K. Duhnis,

Walmeera—Zehiis. (Vāku zīmējis J.
Sprinģis.) 8° (20X14) 176 1. p.

Satuis: Labdari. Vasaras kolonijas.
Tējnica. Apsolītā zeme. Baraka J* 17.
Dāvana. Ziemas svētki pie Dandaru
kalniem. Vienīgais jautājums. Stāsts
parBiezo Pieteri. Avots. Tev nebūs
sedet augstākā vieta. Dzejnieks.
Pirmie upuri. Miera naktī. Tie kas
neatgriezīsies. Pār sāpju sliegsni.
Straujupu māte.

Pirmie Latvja Jaunatnes Svētki. Kora
Dziesmas. (Teksti.) Rigā, 1922. Pirmo
Latvju Jauaatnes Svētku Komitejas
izdevums. E. Pīpiņa un J. Upmana
druk. 16° (17X11) 16 1. p. "

Poruks, Jahnis. Behrniba. Dfejoļu if-iafe, .Jahņa Poruka rakltu ifiafe
jaunatnei M 33." Riga, 1922. D. Sel-
tiņa un A. Golta ifdewums. (Ieso.)„Dhntara\ S° (18X13) 22 + 2 nenum!
1. p.

— Brūklenāju waiņag3. .Jahņa Poruka
rakltu iflate jaunatnei- M 22. Rigā,
J2S\ ™-fltl,?a un A- Gol*a «d.(Iesp.) „DIintars\ 8° (18X13) 27 -4- 1
nenum. 1. p. '

~

~
r?if?,Wef-k,as ' -Jah 9a Poruka
1922 D. Seltiņa un A. Golta ildev/
?6- (.VkV^p.^-™-

- Ehrģclmeks. WecntuligJ nomaleL.inig.ii. Rudeņa lapiaas. Jahna

- JSŠSVS Sfa^tVS

1922. D. Seltiņa un A. Golta iidef-1

(Iesp.) .Dzintars". 8° (18X13) *
Lp.

— Kur nauda kalteias ... Pihļu me-
dībās. Skauģi. Paftsra teefa. Jff J
Poruka rakltu ifiafe jaunatnei" Ks» ļ
Rigā, 1922. D. Seltiņa un A. OoM»

iidew. Druk. .Dfiatars". 8° (18XW
28 i. p.

— Mahrtiņfch Gihīe. BJāna Pof!
rakftu illafe jaunatnei* Jfe 20. 8® I
1922. D. Seltiņa un A. Gota »
Druk. .Dzintara'. 8° (18X13)201•p— Mehris. . Jahņa Poruka rakltu iiļ*
jaunatnei" 1^21. Riga, 1922. D-

^jtina un A. Golta jfdewums. (^P-' ļ
.Dlintars." 8° (18Xi3) 36 L P-

— Muhlcha gahjums. Dlejoļu ij*ļ
,Jahņa Poruka rakftu ifiafe jaunj^' ļ
Jfc 34/35. Rigā, .1922. D. «
un A. Golta ifdewums. (Iesp.) u? I
.Dlintars" 8° (18X13) 48+
nenum. 1. p.

— Nebijufchais un diwi weentuļi. J*ļ
Poruka rakftu ifiafe jaunatnei" tp '
Rigā, 1922. D. Seltiņa un A-

Jifdew. (Iesp.) .Dlintars" 8° (ISA'
15 1, p.

— Pehrļu Iwejneeks. .Jahņa PfļļjJ
rakftu ifiafe jaunatnei"J*

^Riga, 1922. D. Seltiņa un A." f
ifdewums. (Iesp) .Dlintars
(18X13) 130+2 nenum. I V-

(Turpmāk vēl.)

par telefonu ierīkošanu
un lietošanu

Pasta un telegrāfa virsvalde ienācis

raksts zem paraksta -Viens no Latvija

darinātājiem", kur* si «kr auto»
norāda uz dažām «ka pcs avosam ne-

vēTamībām pasta un telegrāfa resora

attiecībā uz telefona satiksmes lietošanu;

turpat aizrādīts arī uz to, kas pec rafc-
Sa domām būtu darāms, iai athstitu
telefona satiksmi sevišķi uz laukiem.
Tā ka raksta autors rav zināms un no

otras puses iekustinātais iautā]ums var
interesēt sabiedrības visplašākās aprindas,

tad virsvalde atrod par vajadzīgu dot

savu atbildi un paskaidrot vadošos prin-
cipus šinī ceļa.

Minētā raksta saturs īsuma sekošs:

1) tālsatiksmes sarunu maksa abo-
nentiem esot augstāka, neka runājot no
publiskiem aparātiem centrāles, kur-

pretī vajadzētu otrādi, jo abonenti
dodot ienāk urnu vdsiij jau abonementa
maksas veida.

2) Konstatējama vajā telefona satiksmes

attīstīšanās urlaukiem tamdēļ, ka nevien
privātas peisonas (saimnieki un t. t),

bet arī pagasti nespējot segt augsto
abonēšanas maksu un pļldit noteikumus
par privāto liciju uzbūvi un kartibā
uzturēšanu vz pašu rēķina.

3) Tamdēļ, lai veicinātu telefona iz-
platīšanos az laukiem, vajagot: a) pa-
zemināt abonēšanas maksu, b) Ūniju
kārtībā uzturēšanu izdarīt ārvalsts līdze-
kļiem, c) no linijas uzbūvējušiem abo-
nentiem pirmā gada laika neņemt nekādu
abonēšanas maksu, kas būtu zināma
valsts gratifikācija par privāto ierosmi;

Pie tādiem apstākļiem esot paredzama
telefona tīkla progresēšana un telefons
kļūs par katras zemnieku mājas piede-
rumu, kā tas, par piemēru, esot Somijā.

Kas attiecas _ uz 1. p. minēto takses

starpību, tad tādas nav — jtakse par
tālsatiksmes sarunām ir vienāda, neat-
karīgi no tam, vai sarunu ved abonents
no sava dzīvokļa, vai no publiska sa-
runu punkta. Prasībai, lai telefona abo-
nentiem tālsatiksmes takse būtu pazemi-
nāta aiz ta iemesla, ka viņi maksā abo-
nēšanas naudu, nav pamata, jo
abas minētās maksas ņem par di-
viem pilnīgi atsevišķiem pakalpojumiem
abonēšanas maksai jāsedz aparātu, ele-
mentu un vispārīgi vietējā tīkia un cen-
trāles techniskas ietaises amortizācija,
procenti uz ieguldīto kapitālu un eksplua-
tācijas izdevumi; tālsatiksmes sarunu
maksai jāsedz starppilsētu līniju un vadu
kartība uzturēšana. Tomēr jāatzīmē, ka
sakot ar 1, oktobri telefona abonentiem

ir dota zināma priekšroka tālsatiksmes
lieta, jo no minētās dienas sakot katram
abonentam ir tiesība no sava dzīvokļa

vest tālsatiksmes sarunas uz pecm t
(parādu), saskaņa ar .ValdībasVesti! -
2 i5. numurā izsludinātiem noteik^-"'

Lai lasitājam būtu skaidrs , Pa"--J'
iinija uzbūvi un kārtībā uztuiēšan,
pašu abonentu jeķiua iet runa2 uJļu!
vispirms īsumā jāapraksta p«Q
kārtība pie telefona ierīkošanas abon*tiem: abonēšanas maksas ziņā teiefo
tīkli iedalīti vaitak kategorijās ,skroti"pēc tīkla lieluma un abonentu skaita
viszemākā šī maksa ir lauku centrāļu "aiT
nentiem.kuru skaits nepārsniedz 10. par -abonēšanas maksu katram pilsonim fa<
dzīvo Rīgā, līdz 3 kilometru, bet nļJ-
vietās līdz 2 kilometru attālumam 1
centrāles, ir tiesība pieprasīt sev telefoni
uzstādīšanu un vest sarunas ar visiem
tās pašas_ ceatrates abonentiem bez kaS
kādas taļakas maksas. Turpretī, ja aC
oecta dzīves vieta atrodas no eēntaiJ„v ^ %.~v.. ---— -_- -, ---— "« v-cairaies
taļāk neka augša minēts, tad pats Parsevi saprotams, ka normāla, priekš at-
tiecīga tīkia noteikta abonēšana? maksa!
kura kalkulēta tikai priekš zināma attj!
ļuma abonentiem, ir nepietiekoša. 4vjāaiznnrst,_ ka pie tagadējām materiālu m
darba speķa cenām viena kilometra
dubultvada linijas uzbūve Latvija izmaksā
caurmērā 15,000 _rbļ,, bet ikgadējie a%
cīgie izdevumi kartības uzturēšanai 2000
rbļ. Tādos gadījumos arī visur atzels
abonentam jāatlīdzina zināma maksa par
katriem 100 metriem virs normālā attā-
luma, pirrekart par vada ierīkošanu (vien.
reizē]a maksa) un otrkārt ikgadus par
viņu kārtībā uzturēšanu. Tā piemetām
Vācijā augšminētas maksas pašlaik ir 1050
un 252 vācu markas, pie kam šādas liniiai
un vadi ir valsts īpašums, neskatoties uz
njinēto piemaksu būves izdevumu seg-
šanai no abonenta. Tāda pat kārtibi
pastāv ari pie mums ar to starpību, ka
par vsdu ierīkošanu virs normāla attā-
luma abonentam jāatlīdzina pasta un te-
legrāfa resoram faktiskie izdevumi, vai
pašam jāizdara tas ar saviem līdzekļiem,
kas pielaižams tik tanīs gadījumos, kad
pasta un telegrāfa resoram attiecīgi vir-
zienā nav liniju un pēdējo stabi netiek
izlietoti vada uzkāršanai. Kā vienā, tā
otrā gadījumā, šādā kārtā ierīkotas līni-
jas un vadi ir valsts īpašums. Kas at-
tiecas uz vadu kārtībā uzturēšanu, tad
ikgadējā maksa ir 160 rubļi par katriem
100 metriem virs normāla attāluma, jeb
1600 rbļ. no kilometra, t. i. 400 rubļi

mazāk psr augšminētiem faktiskiem re-
monta izdevumiem.

Ši maksa par vada remontu un ne-
jaušu bojājumu labošanu atkrīt, ja abo-
nents to izdara pats ar saviem līdzekļiem,
kas tāpat kā būve ir pielaists tikai pie
zināmiem apstākļiem. Izņemamas no
šiem vispārīgiem noteikumiem par tele-
fona liniju būvi taisa cik vien iespējams
pagastu valdēm, kurām pasta un tele.

Ooldibos leitiža p^fpism
Iecelšanas.

Pavēle Ns 78.
Politiski-ekonomiskā departamenta preses no-

dajas II. šķiras sekretāru Vilhelma Munteru
ieceļ j par tās pašas nodaļas I. šķiras sekretāru,
skaitot no š. g. 1. augusta.

Rīgā, 1922. g. 15. septembri.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.

Kabineta šeis J. Lazdiņš.
*

Pavēle Nfe 79.
Reini Laiviņu ieceļu par II. šķiras sekretāra

vietas izpildītāju polittski-ekonomiskā departamenta
Baltijas valstu nodaļā, skaitot no š.g. 26. augusta.

Rīgā, 192-2. g. 28. septembri.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics

Kabineta šefs J. Lazdiņš.
*

Pavēle J* 81.
Sjkarā ar ministru kabineta š. g. 17. avgusta

sēdē pieņemtiem noteikumiem pai juriskonsultu
atalgošanu (.Valdības Vēstnesī* 1S22. g. 5. sep-
tembrī jNs 198) ieskaitu līdzšinējo štata ierēdni —
juriskonsultacijas vadītāju Robertu Akmentiņu
par vecāko juriskonsultu (jutiskon&ultacijas vadīiāļu)
uz brīva līguma pamata ar minētos noteikumos
notikto algu 9300 rbļ. mēnesī un attiecīgām dzimtas
piemaksām, skaitot no š. g 1. augusta.

Rīgā, 5922. g. 7, oktobrī
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.

Kabineta šefs J. LazdinŠ.



irafa resors būve linijas ar saviem ma-
frjaiiem uti līdzekļiem, pieprasot ti-
L vajadzīgos tuabus un materiālu
SLadāšauas līdzekļus, vai nesaņemot
fekādu palīdzība pie linijas uzbūves un
glākas kārtība uzturēšanas un neņemot

oat abonementa maksu par telefona iie-
Ļtonu, ja pagasts vai pagasti apņemas
nje^āclat pastus bez atlīdzības sava
Lone pasta iestādei. _

Iet šinī ziņa vel tājak, vai. dot tādus
08t Ba vēl lielākus atvieglojumus tele-
fona satiksmes ziņa atsevišķam privātām
ņeisonāfu. no vienas puses nav iespē-
jams līdzekļu trūkuma dej, bet no otras
puses tāda rīcība runātu arī pretī tairt-
jgitnnieubas vispārīgi atzītlera_ princi-
piem : valsts uzdevums ir veicināt saim-
nieciskās dzīves intereses un sttīstišanos,
^vienojot savā starpā galvenos tirdznie-.JflVlCUUiv- _—'- 1 &— —~~w ...»..... ,..-

ģbas un uipniecības centrus un pievie-
nojot pēdējiem veselus apgabalus, kaut
sri ieņēmumi no tādam linijām nesegtu
attiecīgos izdevumus, kurpretī nav un ne-
var būt valsts uzdevums nest zau-
dējumus, gādājot par zināmas
iedzīvotāju grupas, un vēl mazāk
par atsevišķu indivīdu ērtību vai
personīgiem labumiem. Šinī ziņā
tautsaimniecības politiķu ieskati sakrīt,
proti ka telegrāfa un telefona taksēm
jābūtpiemērotām izdevumiem šosatiksmes
līdzekļu uzturēšanai, kurpretī pasta sa-
tiksmei, ku£ u lieto_ visas iedzīvotāju šķi-
ras, jābūt pēc iespējas lētai, un pēc dažu
politiķu ieskatiem, pat pilnīgi brīvai no
jebkādas maksas.

Tāpat arī nav iespējams vēl vairāk,
nekā tas jau noticis, pazemināt abone-
menta gada maksu _ telefona lietotajiem
u taukiem. Augstāk jau bija minēts, no
kādām sumām sastādās pareizi kalkulēta
abonementa maksa, pie kam pēdējais no
aiinētiem posteņiem — eks-ploatacijas
izdevusi — ir vislielākais.; bet atkāpjo-
ties no vispārējā principa pie maksas

?kalkulācijas, mazu telefona tiklu un it
īpaši lauku centrāļu abonentiem gada
maksa ir noteikta daudz zemāka, neiere-
iiaot viņā eksploatacijas izdevumus,
šāds abonents tā tad atlīdzina valstij
tikai nelielu procentu (5% gadā) no viņa
techaiska ietaisē ieguldītā kapitāla un
dod iespēju pēc pārdesmit gadiem no-
lietoto aparātu un citu piederumu
vietā iegādāt jaunus, kurpretī pārējā
un lielākā izdevumu daļa, t. i. alga
lelefonistēns, techniķiem un visas tech-
niskās ietaises kārtībā uzturēšana, krīt
az valsts rēķina, Uz jautājumu, kamdēļ
lauku abonentiem dod tamlīdzīgu priekš-
roku pret citiem, jāsaka, ka tas notiek
vispirms telefona satiksmes veicināšanai
az laukiem, bet otrkārt aiz tā iemesla,

?*a mazas centrāles abonentiem sav-
starpējā satiksme nav svarīga, bet tie
telefonu lieto gandrīz vienīgi tāl-
satiksmei, maksājot par to pēc īpašas
tasses. Augšpievestie vadoši principi
'telefona lietošanas maksas lietā liek no-
raidīt ka nepamatotu un nepieņemamu
ari trešo priekšlikumu, t. i. to abonentu
atsvabināšanu no abonementa maksas
pirmā gada laikā, kuri, dzīvodami ārpus
centrāles rajona, paši ierīko liniju līdz
*avatn dzīvoklim,

Ievērojot visu sacīta, karram būs sa-
protams, ka maksas pazemināšana par

jefeionu ierīkošanu un lietošanu būs
«spējama tikai līdz ar vispārējās dzīves
dārdzības krišanos.

Aizrādījums uz telefona attīstīšanos
Somija .tieši pierāda pretējo, ko raksta
autors gribēja pierādīt, . pievedot šo
Piemēru : Somijā vispāri nav valsts
telefona tikla, ja atskaita tās nedaudzas
starppilsētu telefona linijas, kuras agrāk
tļļf piederēja Krievijas kara resoram
'ļJUfas speķa izlūkošanas rodaļai) un
P?c Somijas patstāvības izsludināšanas
Pargaja valsts rīcībā. Lielas starppilsētu
^lefona maģistrāles, kuras, protams, visur
askaidru atlikumu, kā arī pilsētu
Iel«fona tikli Somijā, ir privāta akciju
°iedrību rokās, kurpretī satiksmi uz
laukiem ierīko un uztur vietējās sa-
"Ķdribas, kuras sastādās no šai satiksme
Interesētam personām. Pēdējās linijas,
Pa lielākai daļai, gan neatmet peļņu
lēmuma dalībniekiem, bet tie saprot,
*tās ērtības, kā arī tiešie un netiešie
materiālie labumi, kādus viņiem dod
telefona satiksme, šos izdevumus uzsver
vairākkārtīgi. Telefona lielā izplatīšanas
?°irnļa Ha vēl vairāk Skandināvija tamdēļ
!aKigi Pr»vatas ierosmes sekas, sava paša
«rnuma saprašanas rezultāts no lauku
g^Ssotāju puses Pie mums apstākļi
«tebna lietošanas izplatīšanai uz laukiem
'«mbveligaki aiz tā iemesla, ka atsevišķas

saimniecības atrodas samērā tāļu viena
no otras, kamdēļ arī sabiedrību dibinā-
šana vietējās telefona satiksmes ierīko-
šanai atsevišķos apgabalos daudz grūtāka
un vajadzīgie priekš tam līdzekļi daudz
lielāki, un tomēr tikai tādā ceļā telefona
izplatīšanās uz laukiem domājama. Bet
tas notiks tikai tad, kad lauku iedzīvo-
tāji bus pareizi novērtējuši telefona sa-
tiksmes nozīmi viņu saimniecībā un
sapratuši,_ ka telefons netikvien dod
zināmas ertiba?, bet ietaupa laiku, darba
spēku un daudzos gadījumos var pa-
sargāt no tiešiem_ lieliem zaudējumiem,
ka p. p. ugunsgrēka, laupišanu un zā-
dzību gadījumos.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Latvna un citas valstis

Tirdzniecības Ilgums starp Latvju
un Čechoslovaķiju,

kā no Prāgas ziņo, parakstīts 7. oktobrī
priekšpusdiena. No čechoslovaķu puses
izteikts solījums celt priekšā lī-
gumu parlamentam ratificēšanai ne
velak ka novembra sākumā; to pašu
sagaidot arī no Latvijas. Sakarā ar lī
gurna noslēgšanu 6. oktobrī Latvijas ār-
lietu ministra biedri H. Albatu un kon-
sulu Prāgā, inženieri Krastu, pieņēma
audiencē Čechoslovaķijas ministru prezi-
dents Dr. Benešs.

Baļļas valstis un Zviedrija.
Helziņforsā, 10. oktobrī. Zviedru

laikraksts „Swenska Pressen" nav apmie-
rināts ar Rēveles konferences lēmumiem,
kuri tiekot turēti noslēpumi. Laikraksts
jautā, vai tik konferences dalībnieki ne-
domājot aplinkus panākt Varšavas
a Accord politique" ratificēšanu. Pārējā
prese izsaka gandarījumu par to, ka Rē-
velē panākta pilnīga Baltijas valstu "arē-
jās politikas harmonija. LTA.

Ara^msa.
Vienošanās Mudanlias konferencē.
Konstantinopolē, 10. oktobrī

(Reiters). Mudanijas konferencē
šovakar parastīts vienošanās
protokols. LTA.

Par Mudanlias Ilgumu^

.Associated Press" ziņo, ka tas saturot
pavisam četrpadsmit punktus, kuros pa-
redzēts, ka grieķu karaspēka nodaļām
14 dienu laikā jāizvācas no Traķijas.
Pēc tam Trsķijā ieradīsies turku iestā-
des, kurām sabiedrotie pēc turpmākam
30 dienām nodos Traķijas civilparvaldi.
Turki ievedīs Traķijā kartības uzturēša-
nai nepieciešamo žandarmu un policistu
skaitu. Visas šīs pārmaiņas notiks zem
sabiedroto misiju uzraudzības un ar sa-
biedroto karaspēka nodaļu palīdzību, lai
novērstu sadursmes un nemierus. Jaunu
neitrālo joslu noteiks jaukta sabiedroto
un turku virsnieku komisija, pēc kam
sabiedroto misijas un karaspēka daļas
izvāksies no visas neitrālas joslas. An-
goras valdība apņemas respektet _ jauno
neitrālo josiu un neievest Traķija kara-
spēku pirms galīgās miera noslēgšanas.
Līgumuparakstījušas Anglija, Francija,
Itālija, Turcija un Grieķija. Dienvid-
slāvijas sūtnis Konstantinopolē pazi-
ņojis Hamidbejam, ka viņa valdība
piekrītot Traķijas atdošanai Turcijai.

Ģenerālis Ismets pašā paskaidrojis

.United Press" priekšstavim Mudanija,
ka Angoras nacionalsapulce ieceluse
Rifa pašā par Traķijas gubernatoru.

LTA.

Zuitans atsakās no troņa.
Londonā, 11. oktobri. Zuitans

paziņojis Angoras nacionalsapulcei, ka
viņš galīgi atsakās no troņa. Nacional-
sapulce atteikšanos pieņemuse. LTA.

Grieķi Izvācas no Traķijas.
Atēnās, 11. oktobrī. Grieķijas

valdība uzdevusejauktai Traķijas depu-
tātu komisijai pārraudzīt grieķu civil-
iedzīvotāju izvākšanos no Traķijas un
viņu sadalīšanu pa dažādam Grieķijas
provincēm Kopā ar 2S0.000 bēgļiem
no Mazazijas pavisam bus jānovieto ap
430.000 bēgļu. LTA.

Vācija un Turcija

Varšavā, 10. oktobrī. No ticama
Maskavas avota ziņo, ka Berlinē nesen
parakstīta militarkonvencija starp
kemalistiem un Vāciju. LTA.

Krievija un Turc Ja.
Maskavā, 10. oktobri. «Pravdas"

svētdienas numura ievietots apraksts, ka
uz Angoru vesti Krievijas lielgabali —
pirmapadomju Krievijas palīdzība turkiem.

LTA.
Kāpuri Krievijā.

Maskavā, 9. oktobrī. Daudzās
Krievijas centrālās guberņās un Turkestanā
parādījušies milzīgā daudzumā kāpuri;
dažos apriņķos tie pilnīgi iznīcina visus
ziemājus. Zemkopības komisariātam nav
līdzekļu cīņai pret šo jauno nelaimi,

LTA.

Rīga

Redaktora Grondska lekcija.

Viļņas leišu avizes redaktors Grondskis
lasīs piektdien, pulksten 8 vakarā Lat-
viešu izglītības biedrībā lekciju par
Poliju, Latviju un Viļņu.

Svētdien, pulksten 7 vakarā Ļichtarovič
jaunkundzes ģimnāzijas telpās (Elizabetes
ielā 14) redaktors Grondskis lasis lekciju
„par poļu-leišu attiecībām". Pirmo lek-
ciju lasīs latviešu valodā, bet otro poļa.

Rīgas darba tirgus.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskās valdes

paziņojuma Rīgas darba apgāde ša gada
septembrī apmeklēta sekosi:!S.,_i«n 3£ i«S r<u 'w

« o. "R ļļ
. iE > \s £ l&>

> .ļ> *" O.S
to £

Darba meklētāji .1131 799 1930 2518
Pieteiktas vietas . 429 383 814 1080
No tām ārpilsētā. 44 69 113 219
Aizņemtas vietas. 310 231 541 820

Vīriešu nodaļā pieteicās 395 nemācīti
strādnieki, sieviešu nodaļā — 342 ne-
mācītas strādnieces. Alga nemācītam
strādniekam iztaisa caurmērā 95 rubļi,
nemācītai strādniecei — 86 rubļi dienā.

Maksia

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 12.okt.,
pulksten 7 vakarā tautas izrādē A. Sau-
lieša drāma BLīgo". Peektdien, 13. okt.
Ādolfa Alunana ,Kas tie tādi, kas
dziedāja". Sestdien, 14. oktobri,
Sofokla traģēdija «O i d i p s*. Svētdien
dienā „Kand i da t s", vakarā

—
«Gaisa dārzi". Tuvojas beigām
leišu rakstneeka Žemkalna lugas
,Blinda" sagatavošanas darbi. Pirmā
izrāde nolikta uz trešdienu, 18. oktobri.
Izrādei būs svinīgs raksturs. Uz to
ielūgti ari leišu viesi. Ar šīs lugas iz-
rādi tiek likts pamats mūsu publikas
iepazīstināšanai ar leišu dramatisko
mākslu un tautas kultūru. Mūsu publika
to, bez šaubām, uzņems ar īstu labpatiku.

TMznMB Gfi ropnlecfirc
Rīgas ostā Ienākuši kugl.

10. oktobrī.
Baltie, vācu raotorkuģis, 218 reģ. ton. brutto, no

Altonas at sāli.
Pax, vācu tvaikonis, 513 reģ. ton brutto, no Ham-

burgas fcr gabalu precēm.
Ravmond Poincarē, franču tvaikonis, _ 1975reģ. ton.

brutto, no Sunderlandes ar oglēm.
Andieas, latviešu burenieks, 146 reģ. ton. brutto,

no Aošeiema ar malku.
Vidzemnieks, latviešu bitenieks, 158 reģ. ton.

brutto, no Enguriem ar malku nn stutkokiem.
A. v. H. J* 54, latviešu jūras prāmis, 358 reģ. ton.

netto, no Salacgrīvas ar stutkokiem.
11. oktobri.

Taaraholm, dāņu tvaikonis, 1420,60 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar gabalu precēm.

No Rfgas ostas Izgājuši kugl.
10. oktobri.

Lexa Maersk, dāņu tvaikonis, 899 reģ. ton. brutto,
uz Dancigu ar balastu.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar gabalu precēm.

Liepājas ostā Ienākuši kugl.
9. oktobrī.

Beira. d?ņ:t tvaikonis, 1272 reģ. ton brutto, no
Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.

Baltabor, aagļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,
no Londonas ar jauktu lādiņa.

™»»« «niniigaasaa———

L. O. N° 21, latviešu nrāmis, 181 reģ ton. brutto,
no Pāvilostas ar plankām.

Johanna, latviešu prāmis 72 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas ar malku,

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas ar malku.

L. O N? 23, latviešu prāmis. 300 reģ. toa. brutto,
no Pāvilostas ar plankām.

L. O. N= 24. latviešu prāmis, 78 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas ar plankām.

Ue Liepājas ©stās- Izgājuši ktsgi,
9. oktobrī.

L. O. Ns 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton brutto,
uz Pāvilostu tukša.

Normaj, latvieša tvaikonis, 67 teg. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Q, vācu prāmi', 626 reģ. ton. brutto, uz Pāvil-
osta tukšā.

Oskar, latviešu tvaikonis, 84 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Nievre, franču tvaikonis, 1454 reģ. ton. brutto, az
iuru.

Ventspils osti Ienākuši kugl.
7. oktobrī.

Liza, zviedru motortvaikenis, 903,83 reģ. ton. brutto,
no Kailshamas tukšā.

Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115,21 reģ. ton.
brutto, no Karalat-čiem tukšā.

Pinnau, vācu tvaikonis, 1198,29 reģ. ton. brutto,
no Karalaikiem tukšā.

Garonne. dāņu tvaikonis, 1490,65 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar kokiem.

Kursi.
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Rīgas birža, 1922. gada 12. oktobri.

Zelta lats (03032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dolārs. 253.75 — 259.75
Angļu msrdņ* 1132 — 1152
Francijas franks . . . . . 19.25—19.75
Itālijas Ura 10.50—11.00
Beļģijas franks 17.50—18.00
Šveices frsHks 47.i0 — 48.50
Zviedrijas krona 88.25 — 69.25
Norvēģijas krona ..... 45.50— 4650
Dānijas krona 52.00 — 53.00
Čechoslovaku krona .... 8.70 — 8.80
Holandes guldeni* .... 99.50 — 10100
Vācijas marka ...... 09 — 0.10
Somijas marka 592 — 6 02
Igaunijas marka 0.73— 0.76
Polijas marka O.OG — 0.03.5©
Padomes rbļ —
10 Krievu zelta rb{ 1250.00
Zelts (Londonā) par 1 and tira

zelta ' . . . —
Kriev.jassudrabs { Jļ ļ ; ; gļg }par I rbt

5°/o neatkar, aizņem. ... 100—105
20 Zelta ir. 6«/e Rīg. bip. biedr.

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

biedr. ķīla zīmes .... —2500
100 zelta it. 6°/o Rīg*» pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes. .... —5000
Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas

priekšsēdčiSjs A. Kaceng.
Zvēr. biržas mākleris Th Summēta.

Telegrarnas
(Latvijas telegraia aģentūras ārzemju teiegrarr**».

Parizē, 11. oktobrī. No Adrianopo-
les telegrafē, ka tur novietotās grieķu
karaspēka daļās sākušies nemieri. Vairā-
kās vietās uzvilkti sarkani karogi. Kon-
stantinopoles turku sabiedrība izsaka
bažas par to, ka šie nemieri varētu trau-
cēt un novilcināt grieķu karaspēka iz-
vākšanos.

Redaktors: M. Arons.

Utam ii» valft flojui krāpa
1922. ssda 19. burtnīca

iznākuse jn dabūjama valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
, Burtnīca maksā: u

bez piesūtīšanas 10 rbļ.
ar piesūtīšanu .11 .

Saturs:
179) Papildinājums pie likuma par 1901.,

1900., 1899., 1898. un 1897. gados
dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu
kāja dienestā.

180) Papildinājums instrukcija par valsts
aizdevumiem.

181) Noteikumi par spēļu kārtīm.
182) Pārgrozījums noteikumos par kara-

vīru un valsts ierēdņu un kalpotāju
pensijām.

183) Noteikumi par 1902., 1901., 1900.
un 1899. gados dzimušo Latvijas
pilsoņu iesaukšanu kara dienestā.

184) Noteikumi par sīko metāla naudu.
185) Papildinājums 1922. g. 6. apriļa

noteikumos par lauku dzīves at-
jaunošanu.

186) Noteikumi par zelta naudu.
187) Noteikumi par bijušo Krievijas val-

dību papira naudas zīmēm.
188) Papildinājumi pie 1920. g. 11. au-

gusta likuma par valsts aizdevu-
miem un viņu nodrošināšanu.

189) Pārgrozījumi 1921. g. 4. novembra
likumā par bijušo Krievijas_ agrar-
banku aizdevumiem Latvijā.

190) Pārgrozījumi 1922. g. 5. janvāra
noteikumos par nekustamu īpašumu
atsavināšanu un apgrūtināšanu.

191) Noteikumi par pilsētas tiesību pie-
šķiršanu Krāslavas miestam.

192) Latvijas bankas statūti.



tara mmlmiM
25. oktobri 1922. g., pulkst. 12 diena,
Tomes iecirkņa mežziņa kanclejā, caur
Ogri, Tomes pagasta Dzilnas,

liioīiiT
a) Izvesto pie Daugavas krasta:
1. 27/is kub. asis zaru malkas, novēr-

tētu 600 rbļ. kub. asi un 1 kub. asi
aršīnmalkas, vērtētu ā 2000 rbļ. ka.

b) atrodošos melē, Tomes novada:
Strautnieka, Pakuļā, Sīiīša. Zarukalna,
Dzilnas un Augškama apgaitas:

1. l77/ia kb. asis sausas aršīnmalkas,
novērtētu 1000 rbļ. kub. asī.

2. 29( 12 kb. asis sausas zaru malkas,
novērtētu 400 rbļ. kub. asī.

3. Il/i2 kb. asis sausas latu malkas,
novērtētu 300 rbļ. kub. asī.

4. 14/ia kb. asis stutmalkas, novērtētu
1000 rbļ. kub. asī.

5. 352 gab. sausus priedes un egles
ba|ķus, novērtētus par 35,440 rbļ.

Sacensība notiks mutiski un slēgtās
aploksnēs.

Piedāvājumi, samaksāti ar 40 rbļ.
zīmognodokli, ar uzrakstu: „Ux vairāk-
solīšanu 25. oktobri i. g."> iesniedzami
virsmežniecības kanclejā, caur Vecmuīžas
st. līdz vairāksolīšanas dienai.

Pie vairāksolīšanas tiks pielaistas
personas, kas iemaksās vairāksolīšanas
komisijai, pirms pārdošanas sākuma 10°/»
no piedāvātās sumas, ka drošību pat
līguma kārtīgu un galīgu izpildīšanK.

Nenosūtītajiem iemaksātā drošības
nauda tiks tū'īņ izmaksāta atpakaļ.

7. oktobrī 1922. g. 1* 565.
3 Vecmuīžas virsmežniecība.

lieso sljflnaiuftii.
Talsu ittitkļa lierrannis,

uz dv. proc. lik. 2011., 2012., 20]4. un
2019. panta pamata paziņo, ka pēc
jūlija m. 1918. gada Vācijā, gūstniecībā
mirušā Kristapa Friča d. Šūniņa ir
atklājies mantojums un uzaicina visus,
kupem uz šo mantojumu vai sakarā ar
to būtu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomlsariem, kreditoriem
uu t t„ pieteikt šīs tiesības minētam
miertiesnesim viņa kamerā, Talsos, Rīgas
iela M* 2, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šīs sludināšanas diena», ar
piedraudi, ka noteiktā laikā nepieteikūšies
tiks ieskatīti kā savas tiesības zaudējuši.

Miertiesnesis (paraksts).

Rīg. apgabalt. 1. iec. ties. prist
paziņo, ka 19. oktobri 1922. 3. pulkst.
10 rīta, Rīga, Rīziņa ielā Ns 8, pārdos
Oskara Elchmaņa kustamu mantu, sa-
stāvošu no 2 rakstāmgaldiem, 2 rakstām-
mašīnām, 3 muc. alauna un t. t., no-
vērtētu par 21,500 rbļ.

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

Rīgā, 4. oktobri 1922. g.
Tiesu pristavs V i 1 d a u s.

Rīg. apgabalt. 1. iec. ties. prist.
paziņo, ka 20. oktobri 1922. g, pulkst.
10 rīta, Rīga, lielā Nometņu lejā Nš 20,
dz. 1, pārdos Pāvila Ullmaņa ku-
stamu mantu, sastāvošu no istabas ie-
kārtas, novērtētu par 3.750_ rbļ.

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

Rigā, 5. oktobrī 1922. g.
Tiesu pristavs Vi 1d a n s.

Oto iestāžu sludina].
Paziņojums elektriskas

strāvas patērētajiem.
Rīgas pilsētas valde paziņo

visiem elektriskā* strāvas patērē-
tā j i e m , kuri strādā ar motoriem no
5 un vairāk zirgu spēku kopjaudas, ka
sakarā ar to, ka elektrības spēku stacijai
pasūtītā tvaika turbina nav laikā piegā-
dāta, aizliegts lietot elektrisko strāvu
motoriem no 5 un vairāk zirgu spēku
kopjaudas, darbdienas _
no pīkst, V2»— 8 vak. sakot no 10. nov.

līdz 1. dec. 1922. g.;
no pīkst. 4—9 vak. sākot no 1. dec.

līdz 24. dec. 1922. g.;
no pīkst. 4—8 vak. sakot no 24. dec.

līdz 15. janv. 1923. g.;
no pīkst./25—8 vak. sakot no 15. janv.

līdz 5. febr. 1923. g.
Izņēmumi pielaižami tikai retos

atsevišķos gadījumos, kad darba
nepietiešamiba tiks pierādīta motivētā
lūgumā, kas iesniedzams tieši uzņēmumu
nodaļai.

Patērētāji, pie kuriem_ kontrole kon-
statēs ša priekšraksta pārkāpšanu, tiks
pilnīgi izslēgti no tīkla.

Rīgas pilsētas valde.

Prieksiles pagasta nama,
27 oktobri 1922. g„ pulkst. .10 rītā,
noturēs

zaļa ieža jUtim suiā
priekš vietējām vajadzībām no Priekules
virsmežniecības, Gramzdas III. iecirkņa
mežniecības, Priekules, Liel- un Maz-
Gramzdas, Treknu, Pormsātes, Paplakas,
Virgas, Bunkas, Usaiķu un Krotes no-
vadu mežiem 12,02 ha kopplatībā, kas
sadalīti 94 vienībās.

Sacensība notiks mutiski un slēgtās
aploksnēs, kuras nomaksājamas ar 40
sant. zīmoga nodokli. Pie sacensības
tiks pielaistas personss, kuras iemaksās
priekš sacensības sākuma sacensību ko-
misijā 10°/o no vērtības sumas, kā dro-
šības naudu.

Tuvākās ziņas pie Gramzdas III, ie-
cirņa mežziņa un pie mežsargiem.

Priekulē, 9. okt. 1922. g. Nš778.
Priekules virsmežniecība.

Rēzeknes Md karantīnas pārzinis
pārdos

sacensībā
15. novembri 1922. g, pulksten 12
diena, Rēzeknes bēgļu karantīna

9 finieru barakas no-
plēšanai.

Sacensība notiks mutiski un rakstiski.
Rakstiski piedāvājumi, _ nomaksāti ar

80 sant. zītnogaodokti, slēgtas aploksnēs
ar uzrakstu:

„U* sacensību 15. novembrī s.g.",
iesniedzami Rēzeknes karantinas kanct,
līdz augšminētam laikam.

Pie sacensības tiks pielaistas personas,
kuras iemaksās pirms pārdošanas sākuma
5000 rbļ. drošības naudas, par līguma
kārtīgu un galīgu izpildīšanu.

Tuvākus paskaidrojumus sniedz Rē-
zeknes karantinas kanclejā, pie saimnie-
cības vadītajā. Ne 10472

Rēzeknes karantīna, 9. okt. 1922. g.
Karant. pārz. v. i. K. Zu sters.

3 Darbvedis A. Bērziņš.

ļ e* mtmpHHtT
ar šo dara zināmu vispārībai i !vembrl 1922. g, pulksten' īoļ "*viņa kanclejā Lielplatones muižj '%

vienu 7 g.vecu, 2 arJ.1 VM ,
robezpollcllas dienestam nwjļj*

ZIRG U.
Pie vairāksolīšanas tiks hfc*^tikai tas personas, kurām bās L Jstas

jām pašvaldības iestādēm apliecīh«T"
zšrgl tiešām vajadzīgi zemes ap°

|^
Elejas Del. Driek»n ^.....

Dažai! sjgīnlii.
Remtes I. pakžpei palti*

Tukuma apriņķī (cactr Remti) vajadziF

ilii-jīi
Kandidāti, kuri vēlēios šo vietai g

ņemt, top uzaicināti ierasties 2i oW<»

1922. g, pulksten 12 diena Remt'F

gasta namā, pie pagasta padtmav
sonīgi. Alga pēc valdības noteikui»

zeme un augļu dārzs.
R emtē, 6. oktobri 1922. g-_ ,

Priekšsēdētājs L. Karķ S'
DarbvedisBfJLSi-

Iptitļa ceļa \mm\\\ Liepāji,
Jēkaba iela X? 6, izdos

iii liii
25. oktobri 1922. s,

tilta pār Vadakstes upi
tss Reņģu — Laīševas ceļa

pārblīvēs tiaxbus.
Mutiski torgl notiks Reņģu pagul»

nama, pulksten 9_ rītā.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti sr

attiecīgu zīmogno&ikli iesniedzami līdi
pulksten 9.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 5000rbļ,
drošības naudas.

Torgu nenotikšnnas gadījumā 28. Ok-
tobri S. g., pulksten 10 rīta, kanclej»,
Jēkaba ielā Nš6, tiks noturēti pēctotjt

Tuvākas zinas kanclejā

,

Bornes «irsmeliiHjr
vajadzīgs

MEŽSARGS,
V. Demenes iecirkņa mežniecībā «Li»
Ns 7, ar dzīves vietu KoršnnovkasT?
sarga mājau, Skiudalinas Ml;Ilūkstes apriņķī. p mi>

Pašrocīgi rakstitu lūgumu samaksu»
ar attiecīgu zīmognodokli līdi m Zdzīves aprakstu iesūtīt līdz 20 mu
brlm 1922. g., virsmežniecībai '-X
caur Grīvu. "-

Tuvākas ziņas var dabūt vissmtbit.
čības kanclejā, Kļotišku pusoaiikKalkūnes pagasta.

Bornes vlrsmeinleclhi

Auru pagasta nama,
17. oktobrī 1922. 3. notrjc s

SRūlOtfijD M
Auru pamat.lcolal. Ķ^Atf»
vēlētos šo vietu pieņem , _"*"kstisku£
līdz minētai dienai iesniegt ra*

^lūgumus vai ierasties velēšanu
^pulksten 10 no rīta personīga '- ,,

Juristu kungu Ievērībai ? J" ^J. M. Tutrumova leveroj»»*»
^

.Vcīaa rpajKflaHCK. cyflpup 0»» pl>
2 sējumos ar daudz ^^fSKZ0^
dinājumiem ka ari sēnala P ^js
jumiem, Krievijas līdz 19.\fL-n).*$.
Polijas, Lie'.avas un Igaunijas 1 u*

d0
š. g. no vietējās apgādnieka.

^
Gliksman Aspazijas ^^t^ļiespieš. Leipciga un Ixn8K» . m

sākuma uz laba PW»* 1" s****
numurētos eksemplāros ™"Ļ
parakstītājiem un brīva tuaw g ^
būs dabūjams. Parakstīšanos ^
ņem un drīzā laikā s'.egs. 7.^5»"*
taps uzstādīta pie grāmatas ? ^grāmatai būs ^^JjJ^-^mC

Nadonaīais *^Ceturtdien, 12. oktobri J-jL'g (?'? A2. tautas izrāde: .,-*•„>*, liv*
Piektdien, 13. oktobri, palu"* ,
.Jtta* tie tādi. ..^Si^

kas d***

flpraitiOu. liDistiK» galvenā staba
apmācības dala

izsludina rakstisku un mutisku

KONKURSU
1. novembri 1922. S. Rīgā, Nikolaja
ielā N? 10/12, dz. 15, pulksten 11 dienā:

armijas vingrošanas
rīku apgādāšanai:

24 līdztekas,
24 vingrošanas zirgi un
24 tērauda stieņi.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu:
„Uz vingrošanas rīku kon-
kurenci 1. nov. 1922 g.",
kā ari lūgumi nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli dēļ piedalīšanas mutiskos
torgos, iesniedzami līdz 30. oktobrim
1922. g., pulksten 15, galvenā štāba ap-
mācības daļā, Rīgā, Nikolaja ielā 10/12,
dz. 15, kur dabūjami ari sīkāki pa-
skaidrojumi.

Daļas priekšnieks,
3 pulkvedis (paraksts).

Kuldīgas apr. 1. raj. valsts
zemju pārzinis

dara zināmu, ka 25. oktobri 1922. g.
pīkst. 10 no rīta Saldu, Skrundas ielā
kopmoderniecības telpas

Baidos viātsolleā
pret tūliņ samaksu sekosas mazinās:
1) automātiski piena svari ar vērauda

rezervuāru, taksēta vērtība 3000 rbļ.;
21 sviesta kuļmašīna ar automātu, tak-
sēta vērtība 40C0 rbļ.

^
3)

pasterizēšanas
aparāts ar trubām, taksēta vērtība 2000 r.;
4) malkas zāģēšanas stelles bez zāģa,
taksēta vērtība 200 rbļ.; 5) divi siera
galdi, taksēta vērtība 200 rbļ. un 6) siera
piena sildīšanas rezervuārs no tērauda
bleķa ar trubām, taksēta vērtiba 400 rbļ.

Vairāksolīšana sāksies no taksācijas
cenas.

Pārdodamas mašinas apskatāmas katru
dienu Saltfū Skrundas ielā 1* 27. Ns 113

Saldū, 5. oktobrī 1922. g. M 1089
Kuldīgas apr. 1. rajona valsts

zemju pārzinis Olte

Valmieras apriņķa priekšnieka
I. iec palīga kanclejā,

Valmierā, B e a t e s ielā Ns 2, atrodas
atņemts {(ganam zagts vāģu ādas
at^AlflC* kura īpašnieks vēl līdz
ddjLIS f šim nav atrasts.

Zagta deķa īpašnieku lūdzu pieteikties
1 mēness laikā, no šī sludinājuma ie-
spēšanas dienas. īpašnieka neatrašanas
gadijienā deķis tiks pārdots vairāksolī-
šana, un naida iemaksāta valsts bankā.

Valmieras apriņķa priekšneka
palīgs par I. iecirkni (paraksts).

Tiešo BOi!oKļs fenartaneita
dažzdu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
18. oktobri s. g., pulkst. 1 dienā, Rīgā,
Elizabetes ielā N°55, ,Pālais de danse*
telpas, pārdos vairāksolīšanā
Franča Oienleka kustamo mantu, no-
vērtētu par 260,000 rbļ. un sastāvošu no
dsž-.dara mēbelēm, tepiķiem, naudas
skapja, rakstāmmašīnas, logu priekš-
kariem, elektriskām lampām un citām
lietām, deļ viņa 15°/e traktiera apgrozī-
juma nodokļa segšanas.

Rīgā, 11. oktobrī 1922. g.
Piedzinējs De r in g s.

Jopecilas dēpaitamesis
izdos slēgtos

torsos
23. oktobri S. g. pulkst. 12d„

mazāk prasītājiem
Rīgas eksportostas noliktavu elektriskai
apgaismošanas Ierīkošanas darbus,

Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgs
zīmognodokli, slēgtās aploksnēs Iesnie-
dzami techniskai nodaļai, Nikolaja Iefi
N° 1a, 23. okt. S. g., pulkst. 12 dieni

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz katnt
darba dienu no pulkst. 12—14. 1

Bornes virsmežniecība

pārdos torgos
augošu u uo sskii liikp liiii:

Kalkūnes pagasta valde. Ilūkstes apr., 20. novembri š, g., I Kalkūnes
rfo

'
vēr^ts n«r''

* n °Vada ' ^k"''' 5 V'enibāS > Plat"^ 21.ltf £uuriucisPr5ļ 109 298Kalkūnes pag. valde, Ilūkstes apr 20 novembri * « „''
vadā, kvartālos 12. un 37., 4 vienībās,A^T^&%^gļS^Bornes pag. valdā, Ilūkstes apr., 23. novembri S. g.. IV Rožuoāles ierAnnas muižas novada, kvart. .B ,8 vien., plāt 3,7t ha., novērtēts par rbl 77 076-Bornes pag. vaid», Ilūkstes apr., 23. novembri S a in M.f.'i-/kvart. 4. un 15., 8 vienībās, platība &i 5 Zl™ s par' ?" "'

^
bī S^^Boroes pag, valde. Ilūkstes apr., 23. novembri i o ' «r? uJ„ ' -vadā, kvart. 2!., 2 vienībās, platība ifn'ha ZSpt" " \l "°Tm °'

Bornes pag. valde, Ilūkstes apr., 23. novembri š a',«vada, kvart. .A", 5 vienībās, plāt. 2,95 na„ novērfēTspar ** ""
^^77^'Demenes pag, valde, Ilūkstes apr., 27 novembri « * u ,?'"u ~

lec, Brunes novadā, kvart. 5, 4 vien olat i« u. „ -f" * s- v- Demenes. u, -» vicu., piai. i,od ha., novērtēts par tbt 7&1MDemenes pag. valde, Ilūkstes apr., 27 novembri < V - ' J l Tnovada kva.tal. .C, 6 vien., plāt. l. gs'ha.,"vērtete"*' *"" '£, Sn'"
Demenes pag. valde. Ilūkstes apr, 23 novembri « - ' , ' di>,:~

novada kvart. M 7, 1 vienībā, plāt. 0,7ha., noven^/r' '*" ^'
rbV^OOP,e2?4?6?īdz66|r6rUelUmS n° °'29-^ ^a. un novērtējums n^
Qaaa

'JS1S%S^L8ēMaS k0W'* *»*« ^ 4 collām krul„
Tprgi s&ksies pulkst 12 dienā un nnfite — ? ?-

_Rakst.sk! piedāvājunr . nomaksāt"
ar 40 ,S? «lo'^- ,loksnes ar uzrakstu: „Uz torglem „ nav.mh,r i z,m°gn°dokli, slēgtās ap-&&rsgst£rGrivu) iidz ^^^«r^^ss

komisijlnsv ^i«-™vā?ss?i!. das.s-kr-- *»».gahgu izpildīšsnu. ' a arosibas na«du par l,guma kārtīgu un
šanas^^^^^^^ «rīšanas „ 8pmežo.teikumiem , sniedz ziņas virsmežniecība m '

m^liī L^^
P^anas „o-

^
Virsmežniecība patur sev tiesības „S"^ mežzini -

pārdošanai torgu vienības noņemt nftoLiem nŠČ"^ "^nn ««^tāsVienas personas p rkunns ka« r.5,?^ ? Pc^ saviejn ieskatiem,
stiprināšanas mežu departSāparsnie«2 5O.C0O rbļ., stāsies spēkā pēc ap-

Kļotiškos, Kalkūnes pag., 12. oktobri l922 g

—^^r^^^r~^^s virsmelnieclba.

Kalsnavas virsmežniecība
pārdos torsos

9. novembri 1922.g., pulksten 12 dienā, Kalsnavas pagasta
namā, augošu mežu sekošās vienībās:

Nov.z.lat.
1) Ļaudonas nov. apg. Nt 15kv. >fe 15 atd. J* 1 plāt. 0,41 ha — 800
2) . . , W5 15 , }& 15 , Ns 2 . 0,94 ha — 690
3) , , , 1« 13 , Nt 2 , M 1 . 0,61 ha — 1280
4) , » . Ns 16 . Nš 7 , Nš 1 » 1,06 ha — 1930
5) Saikavas . . N» I r Nš 23 , Nš 1 , 0,89 ha — 1350
6) , . , Nš 2 , Nš 10 , Nš 1 , 0,95 ha — 870
7) Ļaudcnas-Odzienas . .„ Nš — , Nš 1 . 1,73 ha — 1300
8) Saikavas , , Nt 4 . Nš 12 „ Nš 3 . 1,37 ha — 990
9) Mārcienas . , Nt 38 . Nš 70 , Ns 1 , 0,46 ha — 160

10) , . , Nš 37 , Nš 87 , Nš 6 . 0,70 ha — 310
11) , Nš 38 , Nš 69 , NšlO , 2,70 ha - 420
12) . , , Nt 38 , Nš 92 , Nš 13 . 0,94 ha — 520
13) , Nš 38 . Ns 91 . Nš 14 . 0,7i ha — 670
14) . „ . Ns 32 . Nš 22 . Ns15 , 1,50 ha — 1680
15) . Nt 32 . Ns 53 , Nš 16 , 1,15 ha — 1200
16) . . , Nš 33 , Nš — , Nt20 . 0,56 ha — 340
17) Vietalvas , , Nš 49 , Nš — , Ns 1 , 0,68 ha — 240
18) . . , Nš 49 i N» — , Nt 2 . 0,82 ha — 210
19) . . . Nš 49 , Nš 37 , Nš I . 2,97 ha — 980
20) , , . Nt 49 , Nš 37 , Nš 2 . 2,97 ha — 380
21) , Nt 49 , Nt 37 , Ns 3 . 2,97 ha — 440
22) ..Nt 49 , Nš 8 numurēti koki 162 gab. — 950
23) . , Ns 49 , Nš 30 , 200 . — 1560
24) Jaunkalsnavas , , Nš 43 , Nš 107 . . 100 , — 410

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Pirms torgu sākuma pircējiem
jāiemaksā 10"/o drošības naudas no nosolāmo vienību vērtības. Tuvākas ziņas
virsmežniecības kanclejā. 3

Kalsnavas virsmežniecība.

Bruņošanas pārvalde
ar 5o izsludina 2a oktobri «22. g.. H O H k II f 6 « Cl «z

25 000 metru dubulti darvotu bikforda Šnon,
15000 metru gutaperčas šņori ar darvotu aizsargu,
70 000 gab. spridzināmām parastajām kapselēm JNe 8,
30.000 gab. elektriskam kapselēm Xs 8,

^
10 000 metru vienkārši darvotu bikforda snon, _

100 kilm. elektrisko kapara vadu priekš spridzināšanas,
400.000 šauteņu kapseles caunn. 6 mm, ar pastiprinātu lādiņu un
400.000 skrotēs 4 mm caurmēra.

Piedāvājumi, līdz ar techniskiem apstākļiem, samaksāti ar «««^ «»««:

nodoklii (ka
*

ā loksnē 40 sant, atbildei 40 sant.) "dz ar paraugiem .esutarn

slēatās anloksnēs ar uzrakstu: .Uz konkurenef 20. oktobri 1922. g. Bruņo-

šanās pārvaldē līdz 20. oktobrim 5. g., pīkst. 930 min. nta. Piedāvājumos

cenas uzrādām*. Latv. rbļ. vai zelta frankos, ieskaitot muitu, franko bruņošanas

pārvaldes noliktava.
Tuvākas ziņas saņemamas bruņošanas pārvalde, Nikolaja Iela

Nš 10/12, ieeja no Elizabetes ielas.

Valdības vēsu»»»»»

Dzelzsceļu virsvalde

rakstiskas konkurences:
s. Niiv* ?

2ļ okt0brI 1922. 9
uz I00 ton. petrolejas un

9 30. oktobri 1922. g
i it ciie*u bultām — 35,000 kg.

TuvākaS zina' iSzmat "aizgādībā, istibā 122a, no pīkst. 12-2 dienā.
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