
Rīkojums par zelta franka un ārzemju
valūtas kursiem pie nodokļu un
nodevu aprēķināšanas un nomaksas,

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums

par zelta franka un ārzemju valūtas

Kursiem pie nodokļu un nodevu ap-
rēķināšanas un nomaksas.

Ša gada 25. jūlija rīkojumā te 6281
noteikto Vācijas markas kursu līdz turp-
mākam rīkojumam nosaku sekošu:

1 Vācijas marka . . . L. r. —.50

Rīgā, 1922. g. 9. augustā.
K; 6551.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings,

Kredita departamenta vicedirektors
Rob. Ba ltgailis,

Valdības sestažu
paziņojumi.

Kultūras fonda dome
piesprieda 1922. g. 8. augustā sekošus

pabalstus:
Rbļ.

1. Izglītības, ministrijai peda-
gogu komandējumiem uz
ārzemēm 500.000

2. Tautas bibliotēku organizē-
šanai trešo avansu . . . 1,300.000

3. Skolu departamentam iz-
postīto apgabalu skolu pa-
balstīšanai 250.000

4. Jelgavas «tautas konserva-
torijai" par 1922./23. mā-
cības gadu (katrreizējas iz-
sniedzamas daļas lielumu
nosaka izglītības ministrija) 300.000

5. Latvijas augstskolas anaļu
4. un 5. burtnicas izdo-
šanai 200.000

6. Valstsbibliotekai «Alfabē-
tiska autoru rādītāja" tur-
pināšanai 100.000

7. Liepājas pilsētas bibliotēkai
grāmatu iegādāšanai . . 50,000

8. Rīgas dabas pētnieku bie-
drībai «Muzeja vadoņa"
izdošanai 50.000

9. Latvju rakstnieku koopera-
tīvam žurnāla «Rituma"
turpināšanai pa 50.000 rbļ.
mēnesī uz 5 mēnešiem,
sākot ar 1922. g. 1. aug. 250.000

I0« Iglltlbas ministrijai Bulme-
n'nga manuskripta «Rīgas
pilsētas zemes tiesa" iz-
došanai 140.000

M» Ludzas kultūras veicinā-
šanas biedrībai kultureliem

. mērķiem. ...... 100.000
«• Daugavpils latgaliešu rom.-

«at. kultūras veic. biedrī-
bai «Saule" rokdarbu sko-
las uzturēšanai un kluba,
bibliotēkas un lasāma galda
'^rīkošanai (ar sevišķu no-

. likumu) 100.000
14 Latgaliešu žurnāla ,Zi-

dunis" turpināšanai. . . 50.000

ļļ žurnālam «Latgolas skola" 50 000
Kokarevas sadraudzlgai

j biedrībai 20.000
"Latviešu-Lietaviešu vienī-

17
^ai leišu valodas kursiem 45.000
perzrbuižas lauksaimniecl-

18
bas biedrībai «Druva". _ . 50.000
Sabiedrībai «Latvijas māk-
slas podniecība* .... 100000

19. M. Aronam kultūrvēstu-
riskas antoloģijas «Bākas"
izdošanai (ar sevišķu no-
teikumu) 150.000

20. Prof. P. Šmidtam etnogrā-
fijas materiālu vākšanai pa
3000 rbļ. mēnesī uz 6 mē-
neši, sākot ar 1922. g.
1. jūliju , . 18.000

21. Prof, K. Balodim papildu
materiālu vākšanai viņa
«statistikas" izdošanai latv.
valoda 50.000

22. Prof. G.Taubem materiālu
izmēģināšanas staciju ap-
meklēšanai Anglijā un
Vācija 50.000

23. Doc. Maizītim zinātnisku
darbu turpināšanai ārzemēs 15.000

24. Doc. Vencelidesam priekš
iepazīšanās ar jaunākiem
sasniegumiem automobiļu
un lidošanas rūpniecībā . 20.000

25. Doc. K- Straubergam ceļo-
jumam uz Itāliju zinatn.
nolūkā - . 50.000

26. Doc. P. Kuļitanam ārzemju
ceļojumam studiju nolūkā 36.000

27. Asistentam J. Galējam ār-
zemju komandējumam. . 20.000

28. Lektoram A. Žaggeram
laika paziņošanas nieteda
izpētīšanai ..,. '.. 20,000

29. AgronomamP.Kreišmaņam
ārzemju komandējumam , 50.000

30. Agronomam O. Lukstiņam
speciālas zirgkopības stu-
dijām ....... 30.000

31. Teodoram Celmam studiju
turpināšanai Freiburgā . 50000

32. A. Norltim studiju turpinā-
šanai^ sevišķu noteikumu) 30.000

33. Aktierim Žibaltam ārstē-
šanās vajadzībām ? . . 30.000

34. Aktrisei B. Rūmniek ārstē-
šanās vajadzībām . . . 30.000

35. Skolotājam J. Dombrov-
skam diapozitīvu izgatavo-
šanai lekcijām par latviešu
mākslu 10.000

36. Komponistam J. Mediņam
kompoziciju pabeigšanai . 30.000

II. Lūgumu komisija ziņoja, ka kon-
kursa kārtībā domei iesniegti 25 ex-libris,
kurus komisija visus atzinuse par nepie-
mērotiem. Dome zīmējumus apskatījuse,
galīgu ex>Iibris jautājuma izšķiršanu
uzdod lūgumu komisijai.

III. A. Gulbja piesūtītos eksemplārus
no Lettische Literatur 1. un 2. sērijas
dome nolemj nodot valstsbiblioiekai, lai
apmaiņas ceļā iegūtu ārzemju izdevumus.

Kultūras fonda darbvedis
J.Kauliņš

SeceSIferžas.

Pavēle J* 66.

Par konsulāriem aģentiem bez atlīdzības no
valsts līdzekļiem ieceļu Lielbritānijas pavalstniekus:
Villiam'u B. Pickering'u Shefiiclde _ un Fre-
derick' tt G. Danielsen'u Birminghama, skaitot

no š. g. 21. jūlija.
?Rīgā, 1922. g. 15. jūlija.

Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.
Ārlietu ministra kabineta šefs J. L a z d i ņ š.

*
Pavēle N> 67.

Politiski-ekonomiskā departamenta vicedirektora

vietas izpildītāju Pēteri Dardzanu uz paša
lūgumu atsvabinu no dienesta, skaitot no s. g.
20. jūlija.

Rīgā, 1&3. g. 19- i ul'ia.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.

Ārlietu ministra kabineta šefs J. Lazdiņs.
*

Pavēle >fe 69,
Politiski-efconomiskā departamenta kanclejas

II šķiras sekretārs vietas izpildīia u Kam Stu-
dentu ieceļu par tās pašas kanclejas 1. šķiras
sekretāru, skaitot no š, g. 16. jūlijs.

Rīgā, W2. g. 25. jūlija.
Ārlietu ministrs Z. _ A. Meierovics.

Administratīvi-juridiska departamenta
direktors R L i e p i ņ s.

Pavēle J* 70.
Administratīvi-juridiska departamenta kanclejas

III. Šķiras sekretāra vietas izpildītāju Teodotu
Ozoliņu ieceļu par otrā sekretāra vietas izpildī-
tāju ģeneralkonsulalā Londonā ar budžetā paredzētu
algu, sksitot no š. g, 11 augusta.

Rīgā, 1922. g. 5. augustā.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.

Ārlietu ministra kabineta šefs J. L a z d i ņ š.
*

Rīkojums X» 58.
Ieceļu par Jelgavas cietuma skolotāju Gotfrīdu,

Kārli Jura d , skaitot no š. g. 7. augusta.
Rīgā, 1922.g. 7. augustā.
Par galvenās cietuma valdes priekšnieku K u b e.

Arzeme
Londonas apspriede.

Londonā, 8. augustā. Sabiedroto
finansu ministri šodien noturēja apspriedi
par Poankarē priekšlikumiem, ar kuriem
tas iepazīstināja konferenci vakar pirmajā
sēdē. Pāc «Reutera" informācijas Poan-
karē būtu ar mieru piekrist moratorijam
tikai tad, ja Francijas intereses nodrošina
ar sekošām jaunām garautijām: 1) Vā-
cijas valsts banka, eksporta atļauju iz-
došana, valūtas tirdzniecība un ienākumi
no valsts raktuvēm un mežiem jānostāda
zem sabiedroto kontroles; 2) jāatjauno
muitas robeža starp Vāciju un okupētiem
Reinas apgabaliem ; 3) jāpavairo Rūras
apgabala ogļu devumi sabiedrotiem uz
reparaciju rēķina; 4) jārealizē sabiedroto
piedalīšanās vācu lielrūpniecības koncer-
nos ar 26°/o kapitāla.

Pēc «Reutera" ziņām, finansu ministru
apspriedē vairākums esot pret Poankarē
prasību muitas robežas lietā. Priekšli-
kums, nodibināt sabiedroto kontroli Vā-
cijas raktuvju un mežu saimniecībā un
pieprasīt daļu no rūpniecības kapitāliem,
esot atraidīts. Apspriedes dalībnieki at-
zīstot, ka vācu privātīpašumu pārņemšana
sabiedroto rīcībā esot revajadzīga, ievē-
rojot reālos panākumus, kādi bijuši ga-
rantiju komitejas sarunām ar vācu val-
dību Berlinē.

Londonā paredz, ka finansu ministru
ziņojums plenarkonferencei rīt bus jau
pilnīgi izstrādāts. LTA.

Angļi pret Poankarē priekšlikumiem.
L i f i 1 d ā, 8. augustā. (Radio.) » Daily

Telegraph" raksta, ka izvedot dzīvē
Poankarē garantiju plānu būtu jāorga-
nizē liels skaits jaunu kontroles komi-
siju, kurām vajadzētu pārraudzīt Vācijas
valsts bankas darbību, eksportu un im-
portu, mežu un raktuvju ienākumus un
valūtas tirdzniecību. So kontroles or-
gann uzturēšana iznāktu ļoti dārga, tur-
pretim lielās sumas viņu darbība lai-
kam nevarēšot dot markas zemā kursa
dēļ. Tādēļ nopietni jāapsvērot Poankarē
plānu lietderība. LTA,

Vācu prese pret Poankarē priekš-
likumiem.

Berlinē, 8. augustā. Vācu prese
ļoti uztraukta par Poankarē garantiju
priekšlikumiem. «Lokalanzeiger" raksta,
ka Francijas premjera nolūks esot izspiest
no Vācijas maksājumus bez žēlastības,
lai ta saimnieciski sabruktu. Konser-
vatīvā «Tāgiiche Rundschau" atrod, ka
jaunais kontroles aparāts Vācijā, kurš
būtu vajadzīgs Poankarē plānu reali-
zēšanai, izmaksāšot vēl dārgāk nekā
okupācijas karaspēku uzturēšana. Franču
politikas mērķis esot Vāciju finansieli
satriekt. LTA.

Anglijas prese par vactju.

Londonā, 8. augustā. Angļu prese
izsakās, ka Sabiedroto uzdevums esot
nevien piespiest Vāciju maksāt, bet erī
dabūt šos maksājumus tādā ceļā, ka tie
nestu pastāvīgu labumu maksājumu saņē-
mējiem, tuvinot viņus normālai saimnie-
ciskai dzīvei.

«Vestminster Gazette" jautā, vai gan
nebūtu labāk, dot Vācijai laiku maksā-
jumu nokārtošanai, nekā iedzīt to tādā
pat bezizejas stāvoklī, kādā iagsd atrodas
Austrija. Anglija jau sagalavojusēs uz
krietni lielas savu prasību daļas strīpo-
šanu. Viss reparaciju jautājums jānostāda
tā, lai bijušo ienaidnieku valstīm tomēr
dotu iespēju pāriet uz mierīgu darbu,
zinot savu maksājumu noteiktus apmērus.
Tas ir vienīgais ceļš uz Eiropas attiecību
nokārtošanu.

„Dany News" atzīst, ka Francijas pra-
sības ir pamatotas un Poankarē teicami
aizstāvējis tās sabiedroto priekšā. Bet
pilnīga reparaciju nodrošināšana Francijai
caur galīgu Vācijas un Austrijas sagrau-
šanu un Anglijas tbd;.;niecības izpostīšanu
nenestu pašai Francijai ne gandarījumu,
nemieru. Tā tik no jauna aiz-
degtos njiida liesmas, kuras
vēlāk nekādi spēki vairs nespētu
nodzēst.

„Daily Cronicle" uzsver, ka prasības
Vācijai nav Francijas viena? pašas, bet
visu sabiedroto prasības. Karā cietuši
visi un bezdarbs Anglijā izplēš viņas
«izpostīto apgabalu" robežas daudz plašāk
par Francijas izpostīto joslu. Tādēļ ne-
var uzkraut Anglijai atadāt visus upurus,
kādi tagad būtu jānes.

Sabiedroto materiālie zaudējumi
pasaules karā.

Bordo, 8. augustā. (Radio.) « Temps"
aizrāda, ka Loid Džordžs savā runā par
Francijas un citu sabiedroto kara upu-
riem izl etojis statistiku vienpusīgi. Fran-
cijas zaudējumi, 37Va miljardi dolāru,
sasniedz 31V*% no Francijas nacionālo
īpašumu kopvērtības pirms kara, turpretī
Anglija saudējuse relatīvi t.kai 23/a°/o»
Itālija — 15/i>. LTA.

Argentīna un Vācija.
Berlinē, 9. augustā. Argentīnas

tirdzniecības priekšstāvis Doteri Berlinē
ievadīja ar vācu sindikātiem sarunas par
līgumu, pēc kura Argentīna apņemas
piegādāt Vācijai vismaz 100.000 tonnu
dzīvu mājas lopu un tikpat daudz tonnu
saldētas gaļas. Galīgi līgumu noslēgs
Buenos-Airesā. LTA.

Jaunās valstis,
Polļja,

Neitrālās joslas likvidēšana.
Poļu aprindās uzskata par neapšaubāmu,

ka drīzumā ieradīsies uz poļu-leišu strī-
dīgās teritorijas tautu ligas komisārs
neitrālās joslas galīgās likvidācijas dēj,
saskaņā ar tautu ligas padomes lēmumu.

Etnogrāfiskas attiecības neitrālajā
joslā.

Visu neitrālo joslu, kuru vajaga sadalīt
starp Poliju un Lietavu var ģeogrāfiski
sadalīt uz trīs līnijām: ziemeļu, centialo,
un dienvidus daļu. Šinī joslā dzivo poļi,
leiši un žīdi un (nelielā skaitā) arī citas
tautības.

Skaitļos sadalīšanu pēc tautībām var
stādīties priekšā sekoji kāitā:
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Ziemeļu
joslā 7524 757 6463 — 304

Centrālā
joslā, 17407. 15419 296 , 1527 165

Dienvidus
josla 7347 4421 2514 210 200

Pavisam 32276 20597 9273 1737 669
(63,7»/o) (28,8»/o) (5,4°/o) (2,1o/o

(Poļu preses birojs.)
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Spriedums Maskavas revolucionāru
prāvā.

Maskavā, 8. augustā. (Radio,)
Revolucionārais tribunāls
pasludinājis spriedumu so-
ciālistu-revolucionāru lietā.
Galvenie apsūdzētie — Gocs, Ger-
šteins, Gendelmans, Gra-
bovskis, Lichačevs, Nik. Iva-
novs, Donskois, Jevgeņija
R a t n e r, Timofejevs, Elkinds, Moro-
zovs, Agauovs, Altovskis, Ignatjevs,
Semjonovs, Konoplova un
Jeļena Ivanova notiesāti uz nāvi,
Jefimovam, Rakovam un Liberovam pie-
spriesti 10 gadi cietuma, Utgofam, Der-
južinskim, Mich. Ļvovam, Usovam, Zib-
kovam un Kozlovam — 5 gadi cietuma,
Gerkovam, Dobroļubovam, Daševskira
un Pelevinam — 3 gadi, Zlobinam —
2 gadi. Pārējie attaisnoti. Tribunāls
griežas pie VCIK'a ar lūgumu apžēlot
tos notiesātos, kuri pieder pie sauktās
„otrās grupas" un tagad nosoda socialistu-
revolucionaru partijas politiku, atzīdami
savu agrāko darbību par kļūdu.

Viskrievijas centrālā izpildu komiteja
nolēmuse spriedumu apstiprināt, bet
nāves soda izpildīšanu apturēt. Ja so-
cialistu-revolucionaru partija vairs neap-
karos padomju valdību ar bruņotas cīņas
līdzekļiem — organizējot teroru, sazvē-
restības, dumpjus un spiegošanu — nāves
spriedumu neizpildīs un notiesātos turēs
cietumā. Bet tiklīdz socialisti-revotucio-
nari atkal ķersies pie līdzšinējām cīņas
metodēm, Gocu, Geršteinu, Gendelmani,
Grabovski, Lichačevu, N. Ivanovu, Don-
skoju, Ratner, Elkind, Timofejevu, Mo-
rozovu, Aganovu, Altovski un J. Ivanovu
tūliņ nošaus. Ievērojot tribunāla lūgumu,
apsūdzētos Semjonovu, Konoplovu,
Jefimovu, Usovu, Zubkovu, Kozlovu,
Pelevinu. Daševski un Ignatjevu
nolēma apžēlot un viņiem
piespriesto sodu pilnīgi at-
celt. LTA.

Streiki Spānijā.

Bordo, 9. augustā. Asturijā, Spānijā
izbeigts ogļraču streiks, kurš ildzis
80 dienas.

Pasta ierēdņu streiks, kurš sākās
Madridē, izplatījies tagad pa visu Spāniju.
Sagaida, ka arī telegrāfisti pievienosies
streikam. LTA.

Romanovu dinastijas interešu
aizstāvis.

Parizē, 9. augustā. Bijušais Krie-
vijas lielkņazs Kirils laikraksta
,,Temps" izsludinājis sevi par Romanovu
dinastijas interešu aizstāvi. LTA.

Esperantlstu kongres.
Helziņforsā, 8. augustā. (Radio.)

Šodien šeatklāja 14.esperantistu kongresu,
kurā piedalās ap 600 ārzemnieku. LTA.

&aznica pret karu.
Kopenhāgenā, 8. augustā. (Volfs.)

Baznicu konferences priekšsēdētājs Boin-
tens (Bovnten) izteicās, ka visādā ziņā
jācīnās pret kara tendencēm, kuras varētu
pasaules civilizāciju izpostīt.

Konference domā, ka tagad esot laiks
sasaukt šinī lietā vispasaules konferenci.

Arī pēc Džefersona domām visām vi
stīm jāizbeidz kara sagatavošana. Ne
tikai vienai tautai, bet visiem jānoliek
ieroči. LTA.

Notikumi Itālijā.

Romā, 8. augustā. Fačistu partijas
vadoņi nolēmuši visā Itālijā izdarīt fačistu
demobilizāciju, jo uzskata asāko cīnu
pašlaik par izbeigtu.

Livoroas provincē dažas sociālistu or-
ganizācijas nolēmušas likvidēties, baidī-
damās no fačistu terora. Veronas soci-
ālistiskā pilsētas valde atteikušās no
amatiem.

Laikraksts „Epoca" apgalvo, ka fači-
stiem esot slepens «iznīcināmo personu"
saraksts, kurā starp citiem esot 120 pa-
zīstamāko Milānas sociālistu vārdi.

Londonā, 8. augustā. (Reuters.)
Itālijas ārlietu ministrs Šancers paskai-
drojis Loid-Džordžam, ka stāvoklis Itālijā
stipri uzlabojies. Baumām par jaunu
ģeneralstreiku un par fačistu bruņoto
spēku koncentrēšanu Vidusiialijā nav ne-
kāda pamata. LTA.

Negaisi Anglijā.
Lifildā, 8. augusta, (Radio.) Stipras

lietus gāses un vētras piemeklējušas
Angliju pēdējls_ trijās dienās. Daudzās
vietās applūdināti lauki un sējumi stipri
cietuši. Vindzoras tuvumā sacēlies vie-
sulis, kurš salauzījis kokus un izsvaidījis
tos uz visām pusēm. LTA.

Īrijas cinas tusrojās beigām.

Lifildā, ' 8. augustā. (Radio.) No

Dublinas ziņo, ka Īrijas brīvvalsts armija

euvuse ievērojamas uzvaras pec 12 stundu
ggas cīnās ap Ņukesti-Vestu, ar kuras
ieņemšanu republikāņu pretspars Līme-
rikas apgabalā galīgi salausts. LlA.

1922, gada bibliogrāfija.
Pirmais ceturksnis.

Valstsbibliotēkas sakārtojums. A. Qi n te r a redakcija ,
(13. turpinājums.)

Hācklānders, F. W. Wergu dlihweEiropā.
Romanstrijās daļas. Rigā, 1922.
IIdewejs: K- Dannenbergs. Eefp. J.
Mitrewitza druk. 1. burtniza. 8°
15 1. p. 7 r.

Lagerlef, Zelma. Māte, Pasaka. Ar ilu-
strācijām. Mazajeem lasitajeem te 4,
Rigā, (1922.) lzdewis A. Jessens.
E. Pīpiņa un J. Upmaņa druk. 8°
(23X15) 14 1. p.

Monlors, Renē. Klaudijas Prokla (Pila-
tus feewas) fapnis. No frantfchu valo-
das tulkojis Difchenajo Bernhards.
Rigā, 1922. LatvijasEekfchejās Mifi-
jas Beedribas ildevvums E. Pihpiņa
un J. Upmaņa druk. 16° (17X12)
23 1. p.

Norvveģu ftahfti I. Lejas-Kruhmiņa fa-
kopojuma. Valtera un Rapas Akciju
sabeedribas Rakstu Avots te 11.
Riga, (1922) Waltera un Rapas akz.
fab. ifdew. Latw. Semn. Savv. druk.
8° (19X13) 64 1. p. 25 r.

Saturs: 1. Trakais Tfcherņajews.
A. Madelunga Itahlts. 2. Welna ap-
fehftais. No Tomāta P. Kraga grah-
matas „Tubulsftaigulis".

Norweģu Itahlti. II. Lejas-Kruhmiņa fa-
kopojuma. Valtera un Rapas akciju
sabeedribas Rakstu Avots J*fe 12.
Riga (1922) Waltera un Rapas akz.
fab. ild. Latw. Semn. Saw. druk. 8°
(19X13) 64 1. p. 25 r.

Saturs: 1. Maģiftrs. Wilhelma
Kruga. 2. Seemas nakts. Hanfa
Onruda (Aandrud). 3. Lihdfenums.
Sigbjorna Obttfeldera. 4. Nahwes
nojauta. Johana Jalkbergeta.

Servantess, Miguels Savedra. Lamančas
Don-Kichots asprātīgais un daudz
peedzīvojušais hidalgo. — — sace-
rējums. Pirmā daļa. Otrā puse.
Tulkojis A. Erss. (Rigā) 1922. 8°
(18X'3) 241—495 1. p. (Iesp.)
«Dzintars". 75 r.

Tolstojs, L. Rūzite. Būrwisko posoka.
Utrajs izdawums. Pec — — por-
strodoja Žogota, 1922. Izdēvvia
Kozlowskis. Drukots tipogr. W. Su-
jera, Ludza. 16° (17X11)36 1. p. 20 r.

Vildenbruchs, E. Raganas, dzeesma. Ba-
lāde. Latviski A. Erss. (Rigā) 1922.
« Lētas" izdevums. Akc. Sab. J. A.
Kukurs speest. 16° (17X13) 13 1. p.

801. Daiļliteratūra — oriģinālā.
Akuraters, J. Ķehniņa meita. Jdilifka

komēdija 4 zehkenos. Otrais eefpee-
dums. Riga (1922.) Waltera un Ra-
pas akz. fab. ifdew. Eefp. Waltera un
Rapas akz. fab. fpeeft. 8° (20X13)
84 1. p. 50 r.

— Taisnības meklētāji. Skatu luga tri
jos cēleenos, preekš bērneem. Sarak-
stījis . Otrs izdevums. Riga,
1922. J. Rozes gramatapgādneecibās
izdevuma. Dr. A. Šnakenburga druk.
8° (23X15) 22 1. o.

Allunans, Ādolfs. Muhfu pokāls. Joks
weena zehleenā, pehz kahdas anek-
dotes latweefchu fkatuwei dramatife-
jis . Trefchais pahrlabots ifde-
wuras. Jelgavvā (1922.) H. Allunana
grahm. pahrd. apg. H. Allunana druk,
Jelgavā. 8° (20X12) 31 1. p.

Behrfiņfch, Rob. Skolotājs Drebens.
Dleefmu romāns no latvveefchu behgļu
dlihwes. Rigā (1922.) Komifijā pee
akz. fab. Walters un Rapa. Dr. A.
Schnakenburga druk. 8° (18X13)
56 1. p.

Brigader, Anna. Mare un zīti ftahfti.
Valtera un Rapas akciju sabiedrības
Rakstu Avots Nš 1. Rigā (1922.)
Akz. fab. Walters un Rapa ifd. Dr.
pee C. Grumbacha Leipzigā. 8°
(20X14) 93 1. p. 25 r.

Saturs: Mare. Biedris. Nieka dēļ.
Perpetnum mobile.

Deglaws. Adgufts. Weenpadfmita ftunda.
Drāma peezos zehleenos. Riga
(1922.) D. Seltiņa un A. Golta ilde-
vvums. Dr. Latw. Laukf. Zentralb
druk. 16° (17X12) 127 1. p.

Dzeja. Latveešu _ jaunākās lirikas anto-
loģija. Ai mākslinieku z;me:ām dzej-

neeku ģīmetnēm. Sakārtojis Līgotņu
Jēkabs. Vinjetes un ilustratīvais
eekārtojums V. Krūmiņa. Rigā (1922.)
J. Rozes apg. Eesp. Millera tipo-
litogr. 4° (28X22) 272-f-XV 1. p.
500 r.

Dzelzs, Kārlis. Karogu nemeers. Dzejas.
(Riga) 1922. Vaiņaga izdevums.
Sab. «Latvijas Sargs" speest. 8°
18X13) 111 1. p. 65 r.

Jaunfudrabiņfch, Jahnis. Dlimtene. Stahfts.
Otrais ifdevvums, Valtera un Rapas
akciju sabeedribas Rakstu Avots te 3.
Riga (1922) Waltera un Rapas akz.
fab. ifd. Eefp. Waitera un Rapas
akz. fab. fpeelt. 8° (19X13) 72 1. p,
25. r.

Jēps-Baldzens, J. Saules zeme. Jau-
nības drāma četros cēleenos. Rigā
(1922) J. Rozes izdevums. Dr. A.

Šnakenburga druk. 8° (22X14) 44 1. p.
Kārkliņš, J. Mēnešnaktis, Dzejas. Rigā.i

»^. vanera un Kapās akc. sab.izd. Valtera un Rapas akc. sab.
speest. 8° (19X14) 128 1. p. 110 r.

Kārstenis, Jānis._ Mirkļi. Lirika. Cēsīs,
1922. O. Jepes apgādiens. Iesp!
Rud. Jepes tipogr. Cēsis. 8° (20X13i
71 1. p. 30 r. '

Neikens, J. Pamote. (Rigā) 1922. Iz-gleitibas Ministrijas izdawums. Dr
tipogr. «Gromota" Rēzeknē 16°(17X12) 15 L p.

Oluts. Riizite. Drāma 3 cēliniūs. Ap-strodoja Rēzeknē, 1922. Iz-devvia Latgolas Kristīgu Zemniku Sa-

S7l8xP3)28?rnZiniba "UP0gr -
Ozols J. Kur radās Latvijas spēki. Skol-nieku un atskolnieku teatrs bērnu

sye kiem trijos cēlienos. Cēsīs, 1922O. Jepesi apg Iesp. Rud. Jēpes t pogr *
Cēsis. 80 (20X13) 30 1. p. 20 r '

Pludons. Daiļdarbu izlase. Līdz ar hin
grafiski-kridsku apcerējuma noNSi

?eneaš$££S?p? d2ejneeka dzim'
1099 vn Pirn,ais sē ums. Rigā1922. Valtera un Rapas akc. sabud-Di-.pie C G. Rodera G mb. H. Leipaga. 8» (22X14). XLVIll "

+ 220 1. p. + 8 atsevišķas lapas ai
skatiem un ģīmetnēm.

Saturs: 1) Plūdons — dzīves ud
dzejas aina — Teodora apskatīta,
2) Iž krājuma «Pirmee akordi". 3) Ii
krāj. «Tāli taki — tuvi tēli. 4) li
krāj. «No nakts līdz rītam*.

— Daiļdarbu izlase. Otrais sējums. Riga,
1922. Valtera un Rapas akc. sab,

izd. Dr. pee C. G. Rdderera 0. m-
b. H. Leipcigā. 8° (22XH) 228J".

Saturs: 1) Iz krājuma: «Leišudai-
nas". 2) Iz krājuma: «Modernā vāca
lirika". 3) Poēmas : Atraiknes dēls,

Uz saulaino tāli.

— Uz saulaino tāli. Poēma. Rigā,1922.
Valtera u. Rapas akc. sab. izdevurn»
Dr. pee C. G. Rddera G. m. b. It
Leipcigā. 8° (21X14) 64 1. p.

Putans, S. Dainas mvusu jaunibai. Uaļļļ-
Sarakstija (Rēzeknē) 1922. Izd*

Laiv

i~ MenaziKs. ur. . m"»™-

Centralb. druk. 16° (17X1D 48 L P'

Putans, Seimans. Dumas un nupynļj
Dzismu krojums L burtu»

Rēzeknē, 1922. Ed. Kozlovsko iwJJ
Dr. tipogr. V. Sujera, Lu dza. »»

(17X11) 32 1. p. 15 r.
Rozits, Pavils. Portrejas. Noveles. Rij

(1922.) A. Gulbja apg. E. HP'.?J
J. Upmaņa druk. Vāku zīmējis
Miesnieks. 8° (21X13) 179 '£.,:,,

Saturs: Parids. Gustavs Or»

Grafs Leveiidreks. Ap kārtnes v

Žuans. Šķirti ceļi. Barons Hazen
J

Departamenta direktors. Pf0IC

Plaudis.
Rudzīts, Richards. Cilvēka dziesmas- gg

1922. Apgād. A. Ģiezens M
^ģeneralkomisijā. Apsardzib. m»

spiest. 8° (18X13) 72 1. P- 5U r'

(Turpmāk vēl.)

Rīga.
Ministru prezidents

Z. Meierovics no izbrauciena uz

Liepāju atgriezās šorīt Rīga.

Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā.

ko reģistrējuša no 1922. g. 1. līdz
7. augustam Rīgas pilsētas statistiska
valde pēc ārstu paziņojumiem:

Iii
Slimības nosaukums %&vig

Tjphasabdom. . . . . Vēdera tšis ... 7
Tvphas eMSth . ', . . Izsitums tīts . - f
Febris recurrcns . . . Atgulās drudzis . 11
Febris intenjs Purva drudzis . . —
Variola et varioie's . . Bakas —
Morbilli Masalas .... ļ
Scailatina Šarlaks i
Tussis convtiUiva . . Garais klepus . . —
Diphtheiitis ..... Difterits .... 1
iHfluenzacussPneaaEoaaataSaenca .... —

Cholera asiatica , . . Āzijas koliers . . —
Dysenterša Asins sērga . . 9
Parotitis epidemic» . . Ģīmja satūkams

(Mums) ... —
Vulvo-Vaginitls goKonrhoica ...... 1
Erysipelas ...... Roze —
Lyssa —

w>lW..v *^^M?^«^e^Wr]^

Tirdzniecība un
ruonisofe.

Latwi|as telegrāfa aģentūras „Letas"

ekonomiskais biļetens.
Latvija.

No Rīgas uz Harkovu izsūtīti divi
vagoni ar grāmatām un amatniecības
rīkiem.

Latvijas tirgotāji, kuri sūtījuši uz Pē-
terpilī preces, ziņo, ka ziemeļrietumu

dzelzsceļu valde hkuse priekšā nom udzelzsceļu tarifu naudas vietā precē
Igaunija .

25. un 26. jūlijā „Centrosojuzs«
tījis no Peterpils uz Rēvelī 23 vao*
linu. m*i

No 11. līdz 20. jūlijam no lgaļJn..
PēterpilI pienākuši ikdienas 15 v "*
preču. a 3°»i

„Vņeštorga" priekšstavlba ieabn ...
pārdevuse eksportam uz Holandi l5
8000 baļķus, 1800 bērzu blakus ap
9000 pudus linu un 2500 pudu paknl *5

Somija.
Peterpils tekstiltrests pasūtījis Som--

130.000 gabalus koka spolites. 'la
No 11. līdz 20. jūlijam nodomi;,

Pēterpilī pienākuši ikdienas 32 vasn
preču. m

Anglija.
.Hlebprodukt" izved uz Londonu looo

pudus linu. Bez tam nodomāts reāli?»
Anglijā 300.000 kub.pēdu kokmateriāli

Anglijas ostas ielādēts 780.000 pudu ak
meņogles Krievijas dzelzsceļu vajadzībām'

Polija, \
Ukraine no Varšavas pienākuši \u

pudi zvejnieku tīklu un 1233pudi parafina.
Dānija.

Sviesta cenas Kopenhāgenā nedēļas
laikā kritušas par 15 kronām uz 105
klgr. 100 klgr. sviesta tagad maksā
375 kronas.

Fredericijā sestdien atklāta rūpniecības
izstāde. Pirmā dienā izstādi apmeklējušai
ap 8000 personas. Izstāde ir viena no
plašākajām pēdējo gadu izstādēm.

Itālija.
Krievija noslēguse līgumu ar Itālijas

rūpnieku grupu par Donas akmeņogļu
un mineraleļļu_ izvešanu uz Itāliju, No
Itālijas Krievija ievedīs dzelzsceļu materi-
ālus, zemkopības mašīnas, mašīnas naftas
un akmeņogļu rūpniecības.vajadzībām.

Vācijā.
Vācijas valstsbanka šonedēļ pai

20 marku gabalu zeltā maksā 2500 pa-
pīra markas, bet sudrabnaudas cenu ap-
rēķina 60 reiz augstāk nekā papifa,

„Hlebprodukts" iepircis Hamburgā
150.000 pudus labības, apmaiņai uz Vā-
ciju nosūtītas 500 tonnas, augstākā la-
buma linu.



Vācija uzņemas piegādāt Donas ba-

- inatn vajadzīgo pārtiku un techniskus
materiālus.

petrotorgs" nosūtījis uz Vāciju par
līdz 4 mii], markam finieri. Peterpilī

-tuse darboties Krievijas-Vācijas jauktā
llciiu transporta sabiedrība. Sabiedrī-
bas uzdevums atvieglot preču eksportu

ārzemēm. Sabiedrtba izsniedz aiz-
«Lumus līdz 50°/o_ no preču vērtības.

peterpils patērētāju biedrība (BPepo")
organizē ārzemes, Berlinē, Hamburga un
rļtts pilsētās savas patstāvīgas priekš-
ctāvības. _

peterpils tekstiltrestam pienākušas no
Vācija3 krāsas, bet tās nevar izpirkt no
muitnīcas, jo par vienu pudu krasu jā-
maksā 9000 rbļ. muitas, bet vietēja tirgū
pUds krāsas maksa 9300 rbļ.

7. augustā Berlines preču biržā pēc
nficialas kotacijas preču cenas noteiktas
,Pkoši: kvieši 50 klgr., 1640 līdz 1660,
Jūdzi — 1225 līdz 1250, mieži — 1160
līdz 118°. auzas — 1500 Jsdz 152°-
Kviešu milti 100 klgr. brutto, ieskaitot

^u _ 4100 līdz 4300, rudzu milti —
2950 līdz 3290, linu seklas 50 klgr. —
2600 līdz 2650. Pec neoficiālas kotacijas
50 klgr. siena — 540 līdz 600 mrk.

Vācu metallietuvju savienība augustā
paaugstinās cenas uz saviem ražojumiem
fl0 35 līdz 50°/o.

g|$as ©sta tenSku&š kuģi.
8. augustā.

fiunterfield, angļu tvaikonis, 1454 reģ. ton. brutto.
no Liepājas ar balastu.

&nnelise , vācu tvaikonis. 478 reģ. ton. brutto, no
Libekas ar gabalu precēm.

Salumus, zviedru velkonis, 176 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas tukšā.

Kelso, zviedru juras prāmis, 897,31 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas at mākslīgiem mēsliem.

Menjfi, zviedru jūras prāmis, 662 reģ. ton. brutto,
no Stokkolmas ar mākslīgiem mēsliem.

:Sulgam, latviešu burenieks, 117 reģ. ton. brutto,
no Apšuciema ar malku.

9. augustā.
>L O. 20, latviešu jūras prāmis, 307 reģ. ton.

brutto, no Abragciema ar malku.
-Christa, vācu motorkuģis, 91 reģ. ton. netto, no

Stevnas ar kritu.
iFair Head, angļu tvaikonis, 1C92 reģ. ton. brutto,

no Talbotas ar balastu.

No asgas ostas Izgājuši kužl.
8. augustā.

Baltija, latviešu tnotorkuģte, 79 reģ. ton. brutto,
uz Neibādi tukšā.

Vidzemnieks, latviešu burenieks, 158 reģ. ton.
brutto, uz Vecmuižu tukšā.

Baberton, angļu tvaikonis, 1793 reģ. ton. brutto,
uz Grangemouthu ar kokiem.

Ilmenau, vācu tvaikonis, 1201 reģ. ton. fcrutto, uz
Fredrikshamu ar balastu

Masuren, vācu tvaikonis, 513 reģ. ton. brutto,
uz Rafso' ar balastu.

Bravik, zviedru tvaikonis, 1191 reģ. ton. brutto,
uz Pēterpili ar rudziem un ķimikālijām.

9. augustā.
GitteriS, norvēģu tvaikonis, 1290 reģ. ton. brutto,

uz Londonu ar kokiem.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz

Ainažiem ar gabalu precēm.

Uep&las osifi Ienākuši kuģi.
7. augustā.

Echo, norvēģu tvaikonis, 500 reģ. ton. brutto, no
Lervikas ar siļķēm.

8 augustā.
Nixe, vācu tvaikonis, 306,5 reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar balastu.
Rudolf, vācu tvaikonis, 829 reģ. ton. brutto, no

Hamburgas ar jauktu lādiņu.
No Uepājas ostas tegāļušl kuft

7. augustā.
Hunterfield, angļu tvaikonis, 1454 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar balastu.
Kirsten, dāņu tvaikonis, 1196 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar kokiem.

8. augustā.
Varonis, latviešu burtvaikonis, 250 reģ. ton. brutto,

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

Pāvilostu tukšā.
Beira, dāņu tvaikonis, 1272 reģ. ton. brutto, uz

Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.
Echo, norvēģu tvaikonis, 500 reģ. ton. brutto, uz

Rīgu ar siļķēm.
i

Ventspils ostā Ienākuši kuģi.
5. augustā.

Pemigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

6. augustā.
Teritia, vācu tvaikonis, _ 2117,13 reģ. ton. brutto,

no Flensburgas ar ūdens baiastu.

No Ventspils ostes izgājuši kuģi.
6. augustā.

Pemigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton.brutto,
uz Rrgu ar gabalu precēm.

Kursi.
Rīgas biržā, 1922. gadā 10. augustā.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . . ļ 50.00
Amerikas dolāra .......253,75 — 259.75
Angļu mārciņa ....... 1138 — 1158.Francijas franks ....... 2025 — 20.75
Itālijas lira 11.25 — 11.75
Beļģijas franks 19 25 — 19.75
Šveices franks 48.50 — 49.50
Zviedrijas krona 66 75— 67.75
Norvēģijas krona ..... 43.75 — 44.75
Dānijas krona 55.00 — 56.00
Čechoslovaku krosa ļ 6.26—6.36
Holandes guldenis , . . . ,? 99.25—100.75
Vācijas marka ....... 0.29 — 0.32
Somijas marka , .. 5.36 — 5.46
Igaunijas marka ........ļ 0.73 — 0.76
Polijas marka .......I 0 00 - 00.5
Padomes rbļ. . . . . S —
10 Krievijas zelta rbļ. . ļ 1250.00
Zelts (Londonā) par 1 und tīra ļ

zelta ... i —
Krievijas sudrabs{JJ,; ; ;| g;«j} par 1 ibl

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

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

biedr. ķīlu zīmes —2500
100 zelta fr. 6°/e Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —5000

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas:
PrfekSsēdatājs A. Kacens.

Zvēr. biržas mākleris Th. Šummer*

Latvijas komercbankas
Bilance uz 1. augustu 1922. g.

aktīvs.
C-ttale L

2J Kopā
3Kase 59.835 95 179.533 30 239.369 25
Tekošs rēķins Valsts krāj-un kredītbankā 1.213.114 05 — — 1.213.114 05
.Ārzemju naudas 3.625 10 6.101 60 9.726 70
Diskontēti vekseļi 7.738.420 70 516.375 — 8.254.795 70
Diskontēti vekseļi pie korespondentiem 60.860 — — — 60.860 —
Inkaso vekseļi un dokumenti 1.267.934 50 12.500 — 1.280.434 50
Maso vekseļi un dokumenti pie kore-

spondentiem 80.355 — 3.000 — 83.355 —
fln call pret precēm un dokumentiem . 1.571.783 95 — — 1.571.783 95
On call pret vekseļiem 65.000 — — — 65.000 —
Korespondenti Loro 1.495.855 50 428.863 — 1.924.718 50
?Korespondenti Nostro 143.223 95 — — 143.223 95
Liepājas nodaļas rēķins 1.018.895 25 — — 1.018.895 25
Tekoši izdevumi ............ 782.003 60 345740 15 1.127.743 75
Atmaksājami izdevumi . . . . . . . ? 58.943 — — — 58.943 —

15.559.850 55 1.492.113 0517.051.963 60

PASĪVS.
^ntrale L» Kopā

Akciju kapitāls 5.000.000 — — — 5.000.000 —
Tekošs rēķins 5.262.589 20 245.781 45 5.208.370 65
Termina un bezsermiņa noguldījumi . . — — 167.500 — 167.500 —
inkasso kreditori ... .... 1348.289 50 15.500 — 1.363.789 50
Korespondenti Loro 3.140.209 — — — 3.140.209 —

Nostro 172.000 — — — 172.000 —
Procentes ... , . 151.091 40 17.218 50 168.309 90
Komisijas .... ' . 483.598 05 26.390 85 509.988 90
"Centrālesrēķins . ' . — — 1.019.573 25 1.019.573 25
Valsts nodokļi § . .. *. ..' .

'
. 2.073 40 149 — 2.222 40

15.559 850 55 1.492.113 0517.051.963 60
~V^īd~e~

Siiie Diltai
par ceļu, ielu reņu un kājceliņu

tīrīšanu Kuldīgas pilsētā.
(Kuldīgas pilsētas domes 1922. gada
26. jūnija sēdē pieņemtie un ar paš-
valdības departamenta 1922. gada
12. jūlija rakstu Ns 108093 apstiprinātie.)

§ 1. Ielas, ielu renes un kājceliņi
tīrāmi cauru gadu, to māju zemes ga-
balu īpašniekiem uz sava rēķina, kuru
īpašumu robežas tie atrodas kopīgi no
viņiem proporcionāli ielas gājumam,
kufa atrodas viņu īpašumu robežas.

§ 2. Tīrīšana izdarāma 2 reizes ne-
dēļa, trešdienās un sestdienās aplaistot
sausā laikā pirms tīrīšanas ar tīru ūdeni.
Sausā laikā bez laistīšanas, tīrišana at-
ļauta no pulksten 11 vakarā līdz-
pulksten 7 rītā.

Piezīme: Ja atsevišķos gadījumos
ielas nebūtu pietiekoši tīras, tas
tīrāmas vairāk par 2 reizam nedēļa.

§ 3. Ziemā ielas pēc iespējas nolī-
dzināmas no saputinātā sniega. Kājce-
liņi notīrāmi no uzkrituša sniega un ap-
kaisāmi ar smiltīm. Atkusnim iestājoties,
kājceliņi un ielu renes attīrāmas no
sniega un ledus līdz akmiņiem.

§ 4. Vainīgie par šo saistošo notei-
kumu neizpildīšanu tiek saukti pie liku-
mīgas atbildības.

§ 5. Šie saistošie noteikumi nāk
spēkā divu nedēļu laikā no viņu izslu-
dināšanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Kuldīgā, 1922. g. 29. jūlijā.
Kuldīgas pilsētas valde.

Codes pagasta valde,
Bauskas apriņķī, ar

^
Šo izsludina par

nederīcu nozaudētu š. g. maija mēnesī

.Atvftļmājumaap iiecību-, izdomno9.Rē-
zeknes kājn. puika komandiera 1919. g.
31. dec. zem Ns 3780 uz Jura Jēkaba d.
Putniņ vārdu. Nš 654.

i ersgramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Londonā 9. augustā. Sabiedroto
finansu ministru apspriedēs šodien no-
skaidrojies, ka vienošanos par
Poankarē priekšlikumiem pa-
nākt nav iespējams.

Konferences aprindās stāvokli uzskata
par ļoti n _opietnu un nebūtu
nekāds pārsteigums, ja sa-
runas pārtrauktu. Pēc „Havasa"
aģentūras zinām angļi privātās sarunās
atklāti uzsvēruši, ka Loid-Džordžs
apņēmies plenārsēdē Poankarē
priekšlikumus noraidīt

Lifildā, 8. _ augusta. _ (Radio.)
Londonas politiskas aprindās valda
domas, ka vienošanās starp Franciju un
citiem sabiedrotiem būs visai grūti pa-
nākama. Līdz šim vēl finansu ek-
spertu komisijai nav izdevies atrast vieno-
šanās pamatus par Poankarē iesniegtiem
priekšlikumiem. Angļu, itāļu un japāņu
lietpratēji atrod priekšlikumu pamattēzes
par galīgi nepieņemamām. Ne-
kādu sajūsmu par tām neizrāda ari Beļ-
ģijas priekšstāvis.

Frankfurtē, 8. augustā. (Volfs.)
Internacionālo kalnrūpniecību strādnieku
kongresa priekšsēdētājs Smits savā runā
apliecinājis vācu biedrim, ka brālības
garaviņi darīšot visu, kas tikai būšot
iespējams Vācijas stāvokļa uzlabošanai.

Berlinē, 9. augustā. Vācijas valsts
kālija padome nolēmuse sākot ar 9. au-
gustu paaugstināt kālija cenas par SfP/o.

Berlinē, 9. augustā. 7. augustā
Naute vācu valdība nodeva sauso doku,
kā daļu no atlīdzības par Skapaflovā no-
gremdētiem kuģiem.

Berlinē, 9. augustā. Briselē otrās
un Vines internacionāles priekšstāvju ap-
spriedē nolemts turpināt Vācijas saim-
nieciskā un politiskā stāvokļa izpētīšanu
tieši uz vietas pašā Vācijā.

Maskavā, 9. augustā. Peterpils ostā
piekto dienu deg no ārzemēm ievestās
akmeņogles.

Maskavā, 9. augustā. Peterpils mi-
tropolits Benjamiņš nav amnestēts.

Minchenē, 9. augustā. Bavārijas
ministru prezidents grafs Lerchenfelds
kopa ar tekšlietu un tieslietu ministriem
9. augustā izbraucis uz Berlini vest saru-
nas ar Vācijas valdību.

Redaktors: ML. Ārons,

Saistošie lutini
par koku dēstīšanu, uzturēšanu
un aizsargāšanu uz ielām, ce-
ļiem, šosejām, laukumiem un
publiskos dārzos Kuldīgas pil-

sētas robežās.
(Kuldīgas pilsētas domes 1922 gada
26. jūnija sēde pieņemtie un ar paš-
valdības departamenta 1922. g. 12. jūlija

rakstu Ns 108097 apstiprināti.)
§ 1. Dēstīt kokus uz ielām atļauts

ar pilsētas valdes piekrišanu, koki kop-
jami un uzturami kārtībā to māju un
zemes gabalu īpašniekiem uz paša
rēķina, kuru robežās tie atrodas.

§ 2. Uz stingrāko aizliegts visus uz
ielām, ceļiem, šosejām, bulvāriem, lau-
kumiem un publiskos dārzos atrodošus
kokus nocirst jeb zarus nolaust un
ziedošus krūmus un puķes aiztikt jeb
noplūkt, tāpat zāles laukumus mīdīt un
ķēzīt.

§ 3. Uz stingrāko aizliegts ap lau-
kumiem, bulvāriem un publiskiem dār-
ziem apvilktās sētas, ierīkotos solus,
sabiedriskās būves, mākslas pieminekļus,
dabas pieminekļus un senatnes atliekas
bojāt jeb noķēzīt.

§ 4. Uz stingrāko azliegts pilsētas
dārzā jāt un braukt ar zirgiem, > elo-
sipediem un motocikletiem, tāpat aizliegts
dārzā laist lopus, suņus un mājputnus.

§ 5. Dārzā publikai lidzi ņemt koku
vai puķu ziedus uz stingrāko noliegts.

§ 6. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
tiks saukti pie likumīgas atbildības.

§ 7. Šie saistošie noteikumi nāk
spēkā pēc 14 dienām, skaitot no viņu
publicēšanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Kuldigā, 1922. gada 31. jūlijā.
Kuldīgas pilsētas valde.

Vānes pagasta valde
izsludina par nederīgu nozaudētu zirga
pasi, izdotu no Rīgas pilsētas valdes
1920. g. 31. maijā zem Nš 2559 uz
Viļā Anša d. Pētersona vārda.

Jaunpagasta pagasta valde
izsludina par nederīgu nozaudētu Latvi-
jas iekšzemes pasi, izdotu no Jaunpa-
gasta pagasta valdes 1920. g. 18. jūnijā
zem Nr. 806, uz Kārļa Anša d. K r a -
s t i ņ a vārda. Nr. 991-

Vidrišu pagssta valde, Rīgas apriņķī,
ar šo izsludina par nederīgu pasi, izdotu
no šīspagasta valdes 1920. ģ. martā uz
Jufa Juja d. Alksnis vārda, kura pie-
teikta kā sadedzināta.

Valtenberģu pagasta valde izsludina
par nederīgiem : Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no šis pagasta valdes zem Nš 1471
un kara klausības apliecību, izdotu no
kāja apr. pr-ka zeņi M» _ 10134 uz Ni-
hobju Andreja dēla Pētersona vārdu,
kurus dokumentu? tas nozaudkjis.

Līvānu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozagtu pasi _ zem Ns 1123,
izdotu 1921. g. 8. martā uz Drugoveiko,
Jevstigneja Ameljana d. vārda.

Nozaudēta pag. personas apliecība
Nr. 13477, izdota no Daugavpils pils.
prefekta uz Minadoras Šeluchinv ^kuru skaitīt par nederīgu.

Gaujenes pagasta valde,
izsludina par zudušu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu no šīs valdes 1920. g.
9. novembrī zem Ns 680, uz Gustapa
Gotliba d. Tornis vārdu; skaitit pai
nederīgu.

Codes pagasta valde,
Bauskas apriņķi, ar šo izsludina par ne-
derīgu nozaudēto š. g. jūnija mēnesī
Latvijas pasi, izdotu no šis valdes 1920. g.
15. apr. zem Nš 762 uz Bertas Jāņa m.
Araj vārda. Ns 652.

Codes pagasta valde,
Bauskas apriņķī, izsludina par nederīgu
sadegušo š. g. jūnija mēnesī Latvijas
pasi, izdotu no Rīgas prefekta 1920. g.
2. novembiī zem Nš 134868, uz Annas
Mārtiņa m. Švarcbach vārda. Nr.653

Līvu pag. valde izsludina par nede-
rīgām sekošās par pazaudētam pie-
teiktas pases: 1) uz Jēkaba Reiņa d.
Maksina vārda, izd. no Priekuļu pag.
valdes zem Nš 498 un 2) uz Paula Jāņa
dēls Pētersona v., izd. no Līvu pag.
valdes 1922. g. 7. aprīlī zem Nš 311.

Osunes pagasta valde,
Daugavpils apriņķī, izsludina par nede-
rīgam.ka nozaudētas un nozagtas .sekošas
no šīs valdes izdotas Latvijas iekšzemes
pases uz: 1) Vladislava Donata d. Lav-
rinovica Ns 115; 2) Elizabetes Matvejam.
Sledzevskajas Ns 672; 3) Eleonoras Mi-
ķeļa m. Antonevič Ns 1422; 4) Osipa
Staņislava d. Mileiko Nš 405; 5) Jāņa
Osipa d. Dinkina Ns 822 ; 6) Konstantīna
Marka d. Popsujevica Ns 598; 7) Pāvela
Gavrila d. Aišpura Ns 341; 8) Franča
Jāņa d. Grizana Ns 1064; 9) Pētera
Andreja d. Litvina Nš 1515; 10) Alekseja
Peteja d. Rubina; 11) Ignata Pētera d.
Trepsa Ns 336; 12) Anetas Ādama m.
Losevič Ns 2441, vārdiem un zirgu
pases, izdotas: uz 13) Franča Osipa d.
Drozdovska Ns 1463; 14) Osipa Sta-
ņislava d. Loca Ns 439; 15) Jāņa Ignata
dēla Šnucina Nš 142; 16) Antona Ser-
geja d. Spiridenoka Ns 174; 17) Osipa
Staņislava d. Mileiko NsNs 1051, 1052;
18) Onufrija Pētera d. Kairas Ns 1152;
19) Jana Osipa d. Dinkina NsNs 29,30;
20) Ludviga Donata d.Makrecka Ns 129;
21) Pāvela Gavrila d. Aispura Ne 1265;
22) Alekseja Pētera dēla Rubina Nš 371;
23) Jāņa Vikentija d. Paulina Ns 757;
24) Petefa Eduarda dēla Lavrinovica
Ns 1008; 25) Osipa Vikentija d. Paulina
Ns 752: 26) Antona Paula d. Jakušonka
Ns 1381; 27) Pētera Andreja d. Litvina
Ns 620; 28) Osipa Staņislava d. Kacara
Nš 1600 un 29) Salomejas Martina m.
Karvel Ns 301, vārdiem. Nš 787.

°'gas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
?: S- 18. jūlija atklātā tiesas sēdē iz-
**usijuse .Friča Jāņa d. .Liepiņa Jugumu
?ļjel hipotekarisko paradu dzēšana*,
*°lema: 1) atzīt par samaksātām
™ļigacija&: a) par 6000 rbļ. apstiprinātu

B88 - g- 7. jūlijā Ns 11368 uz -tagad

Fričam Jāņa d. Liepiņām piederošo ne-
kustamu īpašumu Rīga _ II. hipotēku
iecirknī zem zemes grāmatu reģistra
Ns 472, Oskaram Franča d. Stupericham
par labu, kāda obligācija ir pārgājuse
uz Fridrichu Vilhelma d. Hanbergu, ka
blankocesionaru, kas viņu ir atkal ce-
dejis blanko; b) par 4000 rbļ. āptsipri-
nātu 1910. g. 18. martā Nš 604 uz to
pašu nekustamu īpašumu, piederošo ta-
gad tam pašamFričam Jāņa d. Liepiņām,
Ādolfam Jura d. Veselisam par labu,
kāda obligācija arī ir pārgājuse uz
Fridrichu Vilhelma d. Hanbergu ka
blankocesionaru, kas viņu taļak ir cedejis
atkal blanko; 2) īzdot Fričam Jāņa
dēlam Liepiņām šī lēmuma norakstu,
piešķirot tam tiesības pieprasīt Jiipote-
karis 'ko parādu dzēšanu zemes grāmatas;
3) šo lēmumu publiceļ civ. proc. lik,
2086. p. paredzētā kartība.

Rīgā, 1922. g. 25. jūlijā. Nš 1219.
Priekšsēdētāja vieta V e i d n e r s

Sekretārs A. Kalve.

Nozaudētā un tamdēļ atzīta pai
nederīgu Latvijas iekšzemes pase Ns 1049,
izdota no Borovkas pag. valdes, uz Ar-
iamana Izota d. Baranovska v. NŠ922.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
* g- 25. jūlija atklātā tiesas sēdē is-
Kiausijuse Jozefa Zamueļa d. M i c he 1-

?sona ,lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
«ēšanas nolēma: 1) atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 35.000 rbļ. ap-
stiprinātu uz Jozefam Michelsonam pie-wroso nekustamu īpašumu Rīgā 1. hip.
lonn zemes S- reŽ- ^ 692
'yuy. g. 10. jūnijā ar Ns 1034 Teodora
jrcnlau ģimenes legatam par labu;
ļ) izdot Jozefa Michelsona pilnvarniekam
y. adv. psl. F. 'Neiraanim šī lēmuma

norakstu resniegšanai Rīgas-Valmieras
«nes grām. nodaļai dēļ hipotekarisko

P'radu dzēšanas zemes grāmatās; 3) šo
«mumu publicēt civ. proc. lik. 20?6. p.
Paredzētā kārtībā.

Kigā, 1922. g. 26. jūlijā. Nš 1437.
Priekšsēdētāja vietā V e i d n enr-s.

-—^___ Sekretārs A. K ai v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
š. g. 25. jūlija atklātā tiesas sēde iz-
klausijuse Friča Ēvalda d. Sakne lū-
gumu dēļhipotekarisko parādu dzēšanas,
nolēma : atzīt par samaksātām obligāciju
par 15000 rbļ., apstiprinātu 1911. g. 15.
novembrī zem Nš 281 uz nekustamu
īpašumu Cēsīs zem zemes grām. reģistra
Nš 204, izdotu no Hildas Nikolaja m.
foit Stryk, dzim. f. Rot, par labu Niko-
lajam Edminda d. f. Ercdorf-Kupferam;
2) obligāciju par 8000 rbļ., apstiprinātu
1910. g. 14. jūnijā zem Nš 165 uz ne-
kustamu īpašumu Cēsīs, Rigas ielā zem
zemes grāmatu reģistra Nš 28, izdotu no
Heinricha Viktora d. fon Stryk par labu
Hermanim Nikolaja d. fon Brimmerim;
šo lēmumu publicēt civ. proc. lik. 2086. p.
paredzētā kārtībā. Ns 1420.

Rīgā, 1922. g. 16. jūlijā.
Priekšsēdētāja vietā Ve i d n e r s

Sekretārs A. Kalve.



Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 7. jūlijā ap-

stiprināja :

Jgas ielu dzelzscela AS" "S,
Srozfjumus: 4, 17a, 20, 21, 26, 27, 32,
33, 38, &i, 44, 49, 55, 57, 59, 64, sakarā
ar ko sabiedrībai piešķirta tiesiba izlaist
obligācijas par 1,000.OUO zelta fr. u. 1.1.

Tirdzn. un b. n. pr. p V. G a i 1 i t s.
Revidents A. Z a 1 pe t e r s.

Tiesu sludinājumi.
Jelgavas apgabaltiesa,

nz dv. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
Mitu uz 11. marta 1892. g., mirušā
3 u r a Ziemeļa atstāto mantojumu
kādas tiesības, ka mantin., legatatietn,
lideikomisariem, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt savas tiesības šai Uesai seju
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.
? Jelgavā", 28. jūlijā 1922. g. L.Nš466/22

Priekšsēd. v. R. M ū 11 e r s.
Sekretārs Zandersons

1. iee. akcīzes valde
paziņo, ka Rīgas muitas telpās 15. un
16. augusts š. g„ pulksten 10 no rīta
tiks pārdotas

vairāksolīšanā
dežšdas par aksizes noteikumu pārkā-
pumiem konfiscētas tabakas preces.

Tuvākas ziņas i-smēdi Iecirkņa kan-
celejā, Nikolaja ielā Nš 1-b, no 9—3.

Inspehtors P. R u t k o v s k i s.
Darbvedis D. Bērziņš.

lieto oodok|e departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
pf0l- MUSUSta-?--p'-2<"«*«!Riga, Marijas iela Nš 36, dz. 1, tikspārdota vairāksolīšanā Abei
on 'o"?"!,^', 1113 mant8 ' "o-ērtēta pāri20.9i& rbļ. 25 k, un sastāvoša no pia-nmo klavieres un trimo spoguļa, dēl vina»/o peļņas nodokļa segšanas pir 1921 g

R'gā, 7. augustā 1922. g.
Piedzinējs A. Saika.

'ēsts valsta~?pogrāfiiā. ' ~~

Citu iestāžu siud,
Zemgales divīzijas apgādības daļa

izdos

mazāksolīšanā
10,000 pudu siena

piegādāšanu divīzijas kajaspēka daļām.
Sacensībā mazāksolīšanā notiks mu-

tiski, kā arī rakstiski slēgtās aploksnēs
24. ausustd S.S» pkst. 11 diena, apgād.
daļas kanelejā, Daugavpili, Karavanes
ielā Nš '23. Rakstiski piedāvājumi no-
maksājami ar 20 sant. zīmognodokli un
iesniedzami turpat līdz 24. augustam
i. 9.. pulkst. 10 rītā.

Personām, kas piedalās sacensībā, jā-
iemaksā 2 rbļ. drošības naudas no puda
uz piedāvātā siena daudzuma. Sīkākus
noteikumus par sacensību izsniedz ap-
gādības daļā no pulkst 9—15.

Rīgas apgabaltiesas
uzdevumā es pagodinos ielūgt

linu un džistes
manufaktūras

akciju sabiedrības ak-
cionāru kueigus,

saskaņā ar likumu par akciju un ko-

mandītsabiedrībām 20. aprilī 1921. g-, uz

orKārtēju šeneral-

sapulci
Rīgā, 27. septembri 1922. g., pulksten
5 pēc pusdienas, firmas V. Eikert, Rijs
un Ko. kantorī, 1. Zirgu ielā J* 25—1.

Dienas kārtība:

1) Priekšsēdētāja un protokolista vē-
lēšanas..

2) Ārzemju banku nosaukumi, kuru
paraksti par sabiedrībss akciju deponē-
šanu tiek atzīti par likumspējigiem tie-
sību iegūšanai uz piedalīšanos ģeneral-
sapulcē.

3) Direkcijas pārskata došana par sa-
biedrības darbību un stāvokli kopš 4. ok-
tobrī 1917. g. notikušās ģeneralsapulces
un no tā rodošos jautājumu iztirzāšana.

4) Revizījas komisijas pārskata došana.
5) Direkcijas atsvabināšana no atbil-

dības pār līdzšinējo darbību.
!6) _levēlēšanas direkcijā, pārvaldes pa-

domē un revizijas komisijā.
7) Pilnvaras piešķiršana direkcijai

priekšā stāvošu soļu speršanai attiecīDā
uz sabiedrības īpašumu Rīgā, Varšavā
un Puškino.

8) Direkcijas priekšlikumi, starp citiem
attiecībā par sabiedrības statūtu grozī-
šanu un saskaņošanu ar Latvijā pastā-
vošiem likumiem un sabiedrības sēdekļa
pārvešanu uz Rīgu.

9) Akcionāru varbūtēji priekšlikumi.
(Tādi, saskaņā ar statūtu 58. § jāie-
sniedz direkcijai rakstiski vismaz 7 die-
nas pirms ģeneralsapulces pēc adreses
dir. Hj. Larsson, Rīgā, Nikolaja ielā
Ns 61, dz. 5, jeb arī man, mana kan-
torī, Rīgā, 1. Aldaru ielā Ns 1/3).

Lai baudītu balsstiesību, sabiedrības
akciju uz uzrādītāju īpašniekiem, sa-
skaņa ar sabiedrības statūtu § 55. līdz
13. septembrim 1922. g. jāstāda priekšā
pašas akcijas vai banku zīmes vaj nu
direkcijai ztm adreses dir. Hj. Larsson,
Rīga, Nikolaja ielā Ns 61, dz. 5, jeb
man, manā kantorī.

Tie akcionāri, kuri savas akcijas ne-
var stadit priekša, var . ieturot to pašu
termiņu, pieiādit savas tiesības ar vi-siem viņu rīcībā esošiem līdzekļiem.
.MM ja sapulce 27. septembrī
1922. g. aiz nepietiekošas piedalīšanās,pec statūtu 57. § nebūtu lemšanas spē-jīga/ tad 12. oktobri 1922. g. tais pašās
telpas un taī paša laikā notiks otra ģe-
neralsapulce, kura, neatkarīgi no Iera-dušos akcionāru skaita, būs kstrā gadī-juma lemšanas spējīga.

V.Liven,
Rīgas notārs.

Kantoris: Rīgā, 1. Aldaru ielā Ms 1/3.

I Siiiai kipia jr
22. aususta 1922. 8.. pulksten iļ rī,Vecgulbenes muiža " «

sā* iiilišiī:
vienu 4, vienu 3 mēnešus urAlūksnes muižā divus 3 menvJ

KUMEĻU S.
Kumeļi tiks pārdoti "tikai personā»

kuras uzrādīs pagasta valdes arteļ,»
par _ zirga nepieciešamību ? zemes ar>strādāšanai uz laukiem. 2

7. Siguldas kājn. pulka saiinn. pi-h
v. i. kapteinis Andecgoss

Darbvedis, kara ier. Briīvels

Viļķenes pagastam,
Valmieras apr., caur Viļķeni, «»«

SKOlOtĒjS-piZifJS
Rūstužu I. pakāpes pamatskolai , '

sk@S©tāīs Hf],
Viļķenes U. pakāpes pamats*

Kandidātiem (-tēm) jāpīr-teicas P
^

nīgi vai rakstiski pie paga,« f, „ p.
2. septembri 1922. 8-, P",ksten 2 P V

uz nolīgšanu. ._ „alde.
N° l?Q7. 1 PaaMtajgg^

Noliktavas zīme N*- 1»* Rigat
uz M. Glncburs vaida, <f; »"

ap,jl
kalpot, sabiedr. .Ekspress II. ,Jf- ?(f
1915. g. pazaudēta un skartan»

nederīgu. _________-^—

~^
^
as^>

izsludina par n e d e r 1 g u, ka "Tttt 0»
kara klausības ap liecību ,

^
9906,

3. Jelgavas kājnieku p^lka ?„„ lāze pai
20. nov. 1920. g.. uz Kailmlra ja^
Kozullņa vārda. 2 —^

Paiaudētakgg
uz K. Dambes vārda par 22.0^'

^^f?'
stita no Lelbe; uzskatama pat »

Dažādi sludina],

laiislasiaiIiiiiBsili
ilis krājaizdevu sivl
uzaicina biedrus ierasties 25 ausuitl
1922. S. pulksten 12 diena, sabiedrības
telpās, Bauska, Pils leia Nr. 31. »z

ārkārfēlu piif?
biedru sapulci*

Dienas kārtība:
1. Sapulces darbinieku vēlēšu»
2. Jaunu statūtu pieņemšana.
3. Dažādi jautājumi.

Ja minētā dienā nesanāktu sMut°.'
paredzētais biedru skaits, tad Ot"

^salipiāilīisspDtetSfpašā vietā un stundā 29. aua««*' 'J
ar to pa^u dienas kartību; otra »y»

būs pilntiesīga pie katra biedru sxai'"

Bauskā, 7. augustā 192Zg^J(?!!!^

A

mmm&mmKmmzMmiMmmmMmmHmim

atprinķa ce|u imžešļšēriT
Cēsis, Gaujas iela .Ns 26, Izdos 19 jj.
gūstā 1922. 8-

laipiiiiik:
Pulksten 10 diena:

Valmieras tilta remontu,
Ralskuma „ „
Meltura „ „

Pulksten 12 diena:
Amatas tilta Jaunbūvi pie Kār|u

dzirnavām.
Pulksten 2 dienā:

Ozolu stacijas lAevettu bruģa kapi-
tālo remontu

Tuvākai ziņas Cēsīs, Gaojas ielā Jsfe26-
tio pulkst. 9—3 dienā. 3

Rigas kara apr. priekšnieks izsludini
par nederīgu nozaudēto karaklausība
apliecību zem J* 1050, 9. septembrī;
1921. g., izdota no Rīgas kara apr,
priekšnieka uz Anša Fnča d. Orola v,

Rloas 11.poli[. Ik. patt
izsludina par nederīgu nozaudētu at-
vaļinājuma apl. uz Pētera Jāņa i
Sarkanābola vārda, izdotu 110 Rīgas kāja
apr. priekšn. 20. manā 1922. g. zem
Jsfe 62533. 103?t

Zemgales artilērijas pulks, Daugav-
pils cietoksnī,

30. aujustfi 1922. g . pulksten 11 mi

Biils «aiisiiā
15 kumeļus,

SasS^Srttviņiem tiešam vaiadzīgf
baS
'^'

Drustu pagastam
vajadzīga

= VICM&TE.=
192ļ?8

mSan
pul£LrV- «^usta

i-lzsceļa st. Drusti. P^asta'S

Jelgavas apgabaltiesa,
«z civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 25. martā 1919. g. mirušā
Jelgavā, Frledrlcha Velsa atstāto
mantojumu kādas tiesības, ka man-
tiniekiem, Icgatariem, lideikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 24. jūlijā 1922.g. L.Jfe 719/22
Priekšsēdētāja v. R. M ii 11 e 1 s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz clv.ties. kārt. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š.g. 31. augustā
attaisīs un nolasis 14. novembrī 192i.g.
mirušās Rigā, Lizetes Saunsniķer testa-
mentu.

Jelgavā, 29. jūlijā 1922. g. L.Ns 901/22
Priekšsēdētāja v. M ii 11e rs.

Sekretārs zandersons

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
pamatodamas uz clv. t. lik. 1460. pant.
patfņo, ka minētās tiesas civilnodaļa
1922. g. 20. jūlijā, atklātā sēdē nolēma

reģistrēt JaunpHs-Remtes mednieku
biedrību, „Ērglis", ievedot to biedrību
reģistra pirmajā daļa, kūjām nav peļņas
iegūšanas mēiķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas,
Jaunpils pagastā.

Jelgavā, 22. jūlijā 1922. g.
Reģisti. nod. pārz. tiesn. R. Miillers.

Sekrerarr; ;;al T. R oz e n t a 1s.

ligas apgabaltiesas i iet. tiesas mtstavs
paziņo, ka 19. augusts 1922. g., pulk-
sten 10 dienā, Rīgā, Slokas ielā K» 49,
tiks pārdota uz otriem torsiem
Kfirļa Martlnsona kustama manta, sa-
stāvoša no tvaika katla, koka destilācijas
ietaises piederumiem un cit. un novēr-
tēta par 159.890 rbļ.

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

Rīgā, 4.augustā 1922. g.
Tiesas pristavs O. J a n k 0 v s k i s.

ligas apgabaltiesas i lec. tiesas prista?s
paziņo, ka 21. augustā 1922. g.. pulksten
10 dļenā, Rīga, Vaļņu ielā X? 4/6, tiks
i z p ā r d 01 s Ravina Subotcka kustams
īpašums, sastāvošs no 1 brūna drēbja
skapja un 4 ķēķa katliem, novērtēts par
1,100 rbļ.

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

Rīgā, 25. jūlijā 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rīgas kapi apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto atvaļinā-
juma apliecību zem J* 7742, 30. sep-
tembrī 1920. g., izdotu no armijas aviā-
cijas parka komandiera uz Fridricha
Andreja d. Uepa= dzlm. 1890. g., vārda.

TORGI.
Kara saimniecības pārvaldei vajadzīgs.

1) Kokvilna» šujamos diegus, seškārtīgus, spolītēs ā 200, 500 vai 1000 jardi:

S-iSJf ? -.īssr
J? : it šo ::::::::::::::: - tym
S

melnus
X24' 30.SS6 :

i/ %w ; : . . 3o,ooo .

Iļ balt- %£ : • • : • • : : : SSoSS :
f/ ' £.- 3,000,000 .
k) ' n« 40 : ; : : :: . : : :: : . . . 3,000,000 .

2) Virsbikšu pogas, lielās, 17 m/m (J) 2,000 grosi
3) . . mazās, 14-15 m/m (J> 1-200

,

4) Mēteļu un frenču pogas, lielas . - . *'jļļ£: '
5) , mazās *>%"
6) Veļas pogas, 17 m/m 0 £00 .
7) . . 13 m/m 0 ^™
8) Mēteļu āķus ar cilpām *f? *
9) Frenču j^O „

10J Bikšu . . , H% '
12) Papi, ādas, 1,5 m/m biezu.' ! .' . .. ' .

"
. ' .

' .' ... 2,000 kv. arš.
13) Zābaku pakavus Nš 20 . . . 3,000 gab
H) . . Nš 21 . ? 15.000
15 J* 22 .... . 10,000 .
16 Ns 23 17.000 .
17) . . >& 24 ".000 .
18) . . naglas 60 pudi
19) Tukškniedes, zābakiem 50,000 gab.
20) Šņorzābaku actiņas 185,000 .
21) Šoferu actenes 150 pāri
22) Mašinu tekses, 9 m/m garumā - 5 pudi
23) . . 13 m/m 5 .
21) Linu diegus priekš kurpniekiem Ns 30/7 4 »
25) Laužņus ar ķēdītēm . . . 1-000 gab.
26) Laužņu ķēdītes atsevišķi 1-000 .
27) Mutes dzelžos, jājamiem iemauktiem 500 .
28) . , braucamiem iemauktiem .........500 .
29) Akmeņu ogles (kalšanai) 3 000 pud.
30) Kajeivju kokardes ......._ 18.000 gab.
31) Kareivju cep īres zoda saites, ķiršbrunas 12.000 ,
32) . . , oranždzelten. 1.000 .
33) . . . zilas 3.000 &
34) . ...melnas 750 .
35) ...iezilganbalt 600 ,
36) . . zaļas 2.000 .
37) Cepuru nagi, melni lakoti . 20.000 .
38) . stīpiņas, tērauda, apvilktas ar drēbi 20.000 arš.

Torsi notiks 7. septembri š. g.„ pulkst. 10 rītā, kara
saimniecības pārvaldes mantu daļā, Rīgā, Nikolaja iela 23, dz. 6.

Ar zīmognodokli nomaksātie piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: „Uz materiālu torsiem 7. septembri i. g.". Slēgtās aploksnēs
pieņem pret kvī'.i, sākot ar torgu izsludināšanas dienu līdz 7. septembrim š. g.
pulkst. 10, kara saimniecības pārvaldes mantu daļas apgādās, nodaļā, no pulkst
9—15, katru dienu, izņemot svinamas dienas, Rīgā, Nikolaja lelfi Nr. 23, dz. 6,
istaba 5. mm„

Paraugi iesūtāmi kara saimniecības pārvaldes mantu daļai ne vēlāk, ka
līdz 4. septembrim s. g., pulkst. 12 dienā.

Torgu noteikumus paziņo, zīmējumus, aprakstus un paraugus uzrāda kara
saimniecības pārvaldes mantu daļas npgād. nodaļa, katru dienu no pulfet. 9—',5.

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina

KONKURENCES.
4. septembrī 1922. g., uz

77010 klgr. atsperu tērauda,
1500 mtr. dzensiksnas, ādas, un

2500 , , kameļu spalvas, piegādāšanu.
6. septembri 1922. g., uz

50 gab. sienas pulksteņu,
300 . skaituļu,

8000 loksn. vagonu logu stiklu,
300 , sigual stiklu, *
500 mtr. ūdensmēra stiklu,

1100 gab. dažādu pindzeļu,
700 . dažādu suku un 3

60 , signal virvju piegādāšanu.
Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, ist. N? 122, no pulksten 12—2.

Ventspils virsmežniecība
dara zināmu, ka 21. augustā 1922. g., pulksten 12 dienā, virsmežniecības kancleiāVentspilī, L. Prospektā Ns 2,

tiks pārdotas ntklātos torsos:
a) sekošas meža vienības:

1. Platenes mežniecība numurēti 615 gab. egles un priedes koki uz degumakv. 11, kopvērtība 45.920 rbļ. 5

2. Bušniek mežniecībā numurēti 1457 gab. priedes koki uz deguma kv. 15,

3L1vertībā2?TO0ibļ.^^ ™ ^'edeS k°
ki UZ degHnW kv

''
b) gatavi materiāli:

4. priedes baļķi (telegrāfa stabi), atrodošies pie Jaunupes atzarojuma Ventsoils —
15 840rb|

SaUfS"CŽU dzelzsce la 248 8ab- «?" > 1529.7 kub. pēd., kopvērtībā
5. priedes un egles baļķi (pāļi), atrcdošjes uz Ventas krasta, Ventspils tuvumā153 gab. apm. 1341 kub. ped., kopvērtībā 12.400 rbļ

a '
6vērtībā *

- 6300a rbl
VentSPllS StaCiJaS tUVUmā

' atfodošais Pārbraucamais tilts,
Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs.

1 , JK^Zi!?as *?. Pas^ai ,d'°i«T'Us' var uzzināt virsmežniecības kancleiākatru darba dienu no pulksten 9 līdz 3 dienā. »ancieja

Ventspils virsmežniecība.

Taurkalna virsmežniecība
15. augustā 1922 gadā, pulksten 11 dienā, T aurkau
virsmežniecības kanelejā,a|

nizdos MZtoliM
Jumpravas iecirkņa, apgaitas Nr. 20 mežsarga cfzīvo.

jamās un saimniecības ēku BŪVES DARBUs,
MazSksolIšana notiks rakstiski un mutiski.

Rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar 40 santīmu zīmognodokli , S|B.
loksnēs ar uzrakstu: ,.Uz mazfiķsollšanu 15, augustā š. g.", iesn eSf ?^
mS"ciba, taMlejā. caur Taurkalna staciju, līdz augšā uzrādītam laikam "*

Pirms mazāksolīšanss sākuma dalībniekiem jāiemaksā 10.000 rbļ irnU
naudas. Nosolītajam iemaksātā auna jāpapildina līdz 10°/o ao nosolītai «ļļļļj»

Sīkākus noteikumus un paskaidrojumus par darbu apmēriem izsniedz vi
mežniecības kanelejā.

Taurkalna, 2. augusta 1922. g. Ns 4^
1 Taurkalna virsmež niecīb a
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