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Latvijas Satversmes Sapulce.
Ministru kabineta sēde š. g. 31. janvāri.
Dzelzsceļu virsvaldes rīkojums par gro-

zībām noteikumos Nt 52.
Rīkojums par_ atjauju Latvijas tautas

bankai dzēst zīmogmarkas.

Latvijas
Satversmes Sapulce

Sede 31„ janvārī.

Sēdi atklāja prezidents J. Čakste
pulksten 5,35, paziņodams, ka dienas
kāriiba šodien stāv atkal Latvijas repu-
blikas satversmes likuma II. daļas lasišana,
bet iesniegts priekšlikums, pieņemt ārpus
rindas izved -muitu tarifu. Pēc refe-
renta A. Bērziņa paskaidrojuma Sa-
pulce tarifu pieņem vienbalsīgi, atraidot
gandrīz visus iesniegtos pārgrozījumus.

Pēc tam turpinās satversmes likuma
II. daļas lasišana.

Bez pārgrozījumiem pieņem 109. pantu,
kurš skan šā: «Visiem pilsoņiem Lat-
vija ir pilna apziņas, ticibas un kulta
brīvība. Valsts aizsargā kulta izteiksmes
brīvību, ciktāļu ši izteiksme nerunā pretim
pastāvošiem likumiem un noteikumiem
par sabiedrības mieru un kārtibu."

Pie 110. panta, kur ir runa par baz-
nīcas šķiršanu no valsts un par to, ka
valsts baznica Latvijā nepastāv, izceļas
garas debates, kurās piedalās J. Pa-
bērzs, Fr. Trasuns, Petrevics,
Dr. G, Rciaļi&rds, J. Trašu us, Fr.
Kemps, V. DermanisunK. Irbe.
Pieteikušies vēl daži runātāji, kuri vēlā
laika dēļ netiek šaī sēdē pie vārda.

Pēc tam, kad K. Skalbe sniedzis
redakcijas komisijas ziņojumu, sēdi slēdz
pulksten 9.50.

Nākošā sēde šodien, pulksten 5.
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Finansu ministrijas rīkojums Nr.22.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu depar-
taments dara atklātībai zināmu, karīko-
juma pār zīmognodokli 67. panta kartiba
Latvijas tautas bankai atļauts uz viņas
lūguma dzēst zīmogmarkas ši nodokļa
pēcmaksas un papildu maksas kārtībā,
pie kam ievērojami sekosi noteikumi:

Finansu ministrijas noteikumi
par zīmogmarku dzēšanu ši nodokļa
pēcmaksas un papildu maksas kartība.

Apstiprinu.
1922. g. 20. janvāri.

Finansu ministra,biedrs
V. Āboltiņš.

1. Latvijas tautas banka ved sevišķu
reģistri par zīmognodokli no visiem
aktiem un dokumentiem, Jcuri ierakstāmi
chronoloģiskā kārtība, uzradot šinī reģistri
tekošu J*, dzēšanas datumu, akta un
dokumenta sumu, datumu, nosaukumu
un zīmognodokļa sumu, ka arī apzīmējot
dokumenta izdevēju un saņēmēju.

2. Persona, kas maksā zīmognodokli,
uzrāda aktu līdz ar uzlipinātam zīmog-
markām bez rakstiska lūguma.

Piezīme. Aktu vai dokumentu uz-
rādīt var ari personas, kas _ nav ņē-
mušas dalību akta darījumā.

3. Zīmogmarkas dzēšamas ar tautas

bankas zīmogu, atzīmējot dzēšanas
dienas datumu. .

4. Reģistrētie dokumenti bez 3. p.
minētā zīmoga, apzīmējami ar tekstu:
„par šo dokumenta nomaksāts zirņog-

aodoklis markās par . . . . fr< • ••*?*•
(vārdos) fr sant. (skaitļos) ,
aprādītais uzraksts apzīmējams ar reģistra

tekošo *fe un parakstāms no tautas ban-
kas atbildīgas personas.

Piezīme. Uzraksti ar izkasījumiem
ir nederīgi, kļūdas izlabojamas pa-
rasta kartība.

5. Zīmogmarka dzēšana izdarāma ne
velak ka otra dienā pēc akta vai doku-
menta pieņemšanas, pie kam, ja likumā
par zīmognodokli 67. p. minētais termiņš
notek iesniegšanas dienā, markas dzē-
šamas taī pašā datumā.

6. Zīmogmarkas dzēšamas, kā uz
privāta kārta sastādītiem aktiem un do-
kumentiem, ta arī uz aktiem un doku-
mentiem, kuru sastādīšanā piedalās val-
dības vai pašvaldības iestādes un amata
personas. —

1. piezīme. Dzēšot markas pēc-
maksas kārtībā, uz katra akta vai
dokumenta, kas sastādīts privātā
kartība, zīmogmarkas uzlipināmas,
ieskaitot ari markas, kuras uzlipi-
nātas pie viņu sastādīšanas vai
izdošanas, ne vairāk kā par 10 zelta
frankiem, izņemot 64. un 71. p.
minētos.

2. piezīme. Uzlipinot zīmogmarkas
uz akta vai dokumenta papildu
maksas kārtībā, markas nevar pār-
sniegs 10 zelta frankus katrā papildu
maksāšanas gadījumā.

7. Latvijas tautas banka ziņo tiešo
nodokļu departamentam pārskata veidā,
cik zīmogmarku dzēšanas gadījumu bijis,
un par kādu nodokļa sumu markas
dzēstas.

8. Reģistrs uzrādāms uz tiešo no
dokju departamenta vai nodokļu in-
spektoru pieprasījumu.

Direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums.

Latvijas konsuls Prāgā
(Čekoslovaķijā) pārvietojies no Seno-
vāžni, 10, uz Praha II, Panskā, 5, un
Latvijas ko n s u 1 a ra ģe n t ur a s

Vankuverā
(Kanādā) telegramadrese ir: Latva Van-
couver.

Pasta-telegrafa virsvaldes paziņojums.
Neskatoties uz to, ka armija pārgājuse

miera stāvoklī, daudzas valdības iestādes
un ari pilsoņi, nosūtot uz karaspēka
daļām vai karavīriem pasta sūtījumus,
neuzrāda karaspēka daļas atrašanās vietu
vai pasta adresi, bet raksta vienkārši
„uz aktivo armiju". Šādsuzraksts tagad
ir nepareizs, un pasta iestādēm nav
.ziņas, kuratrodas viena vai otra armijas
daļa. Ievācot par to ziņas, tiek pasta
iestādes nevien veltīgi apgrūtinātas, bet
arī paši sūtījumi tiek nokavēti un bieži
paliek ari neizsniegti.

Uzrādīt vēstuļu adresē saņēmēja dzīves
vietu ir paša nosūtītāja pienākums, un
tā ka pasta iestādēm ne katrreiz iespējams
nosūtīt pēc piederības vēstules, kuru
adresē nav uzrādīta saņēmēja dzīves
vieta, tad pasta-telegrafa virsvalde paziņo
vispārīgai zināšanai, ka ir dots rīkojums
visām pasta iestādēm, sākot ar š. g.
1. martu, valstsvēstules, bez saņēmēja
d&Ives vietas vai pasta adreses apzīmē-
šanas nepieņemt.

Rīgā, 1922. g. 31. janvārī.
Galvenais direktors Ed. Kadiķis.

Eksploatacijas direktora vietā
Kukainis.

Paziņojums.
Sākot ar trešdienu, š. g. 1. februāri,

tiek atcelta otras klases numurēto sēd-
vietu vagonu kursēšana vilcienos N; 516
starp Rīgu-Zilupi.

Sakarā ar to minētie vagoni v. J*516
apgrozīsies kā vienkārši otras klases
vagoni, bez vietu kartēm.

Dzelzsceļu virsvalde.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas administratīvais

departaments paziņo, ka līdz ar šo cēlu-
šas priekšā ministru kabinetam izšķirša-
nai lūgumus dēļ uzņemšanas Latvijas
pavalstniecībā zemāk pievestā sarakstā
minētās personas.

Varbūtēji motivēti iebildumi pret atse-
višķu, sarakstā minēto personu uzņemšanu
Latvijas pavalstniecībā iesniedzami valsts
kanclejai 7 dienu laikā, skaitot no ša
paziņojuma izsludināšanas dienas.

Saraksts:
1) Arnolds Kārlis. 2) Antoniškis Kri-

staps. 3) Avins Haims. 4) Aleksandro-
vičs Antons. 5) Ābrams Rozālija. 6)
Brammanis Pēteris. 7) Bažis Jānis. 8)
Barduška Osips. 9) Baleisis Jānis. 10)
Bocis Osips. 11) Bankovski Ludviga.
12) Bistrovs Georgijs. 13) Bočkarovs
Aleksandrs. 14) Bruzgeļevičs Josefs
15) Dclgovs Jefstratijs. 16)Dombrovskis-
Dumbrese Fridrichs. 17) Duchova Agri-
pina. 18) Gataviņš Jēkabs. 19)Grigor-
jevs Vasilijs. 20) Hatujevs Pēteris. 21)
Hoffeins Matiss. 22) Izraelits Zalmans.
23) Jemeljanovs Andrejs. 24) Johansons
Augusts. 25) Ivanov Margarita. 26)
Kibardins Pēteris. 27) Kuzņecovs Niko-
lajs. 28) Klimankovičs Konstantīns. 29)
Korvel Konstancija. 30) Kazimirs Kārlis.
31) Kerno Augusts. 32) Kotvicki Fran-
ciska. 33) Karasjeva Mr.rija. _ 34) Kark-
liņš Viktors. 35) Kaņepējs Jaais Bruno.
36) Kobins Antons. 37) Kozlovskaja
Marija. 38) Levins Boruks. 39) Lūkšas

Jānis. 40) Ļutkus Kazimirs. 41) Liepa
Fricis. 42) Lošenicins Nikolajs. 43)
Minkovs Izaks. 44) Mackus Jānis. 45)
Models Leiba. 46) Martinovs Kuzma.
47) Meškunas Aleksandrs. 48) Mitkevičs
Pēteris. 49) Micko Filips. 50) Micner
Anna. 51) Nestejuks Moisejs. 52) Nor-
mans Andrejs. 53) Nikitajeva Matrena.
54) Novickis Julis. 55) Ovčinkin
Anastasija. 56) Prese Katrina, 57)
Pilvinskis Kārlis. 58) Pacevičs Vi-
kentijs. 59) Pocius-Poicus Franciska.
60) Pribilevskis-Nieķis Pēteris. 61) Priebs
Kārlis. 62) Pimanovs lvans. 63) Pio-
trovič lvans. 64) Pļatkevičs Vincents.
65) Prokofjevs Pēteris. 66) -Petkuss
Vikents. 67) Pasuke Jāzeps. 68) Pļat-
kevičs Aleksandris. 69) Pavlovičs Meče-
slavs. 70) Pavlovičs Antons. 71) Pril-
ling, Alma. 72) Rižovs Pēteris. 73) Ro-
manovskis Staņislavs. 74) Rafailovičs
Morduchs. 75) Reders Ludvigs. 76) Ris
Semjons. 77) Romanovskis Francis.
78) Rošanskaja Klavdija. 79) Rižij An-
tons. 80) Raičenok Elene. 81) Ro-
meikis Staņislavs. 82) Rašals Izracis.
83) Ribakova Marija. 84) Slavinskis
Jānis. 85) Semenenkovs Andrejs.
86) Sarja Ansis. 87) Satik Juie. 88) Sa-
vič Olga. 89) Sincovs Pēteris. 90) Šū
mans Jānis. 91) Siņakovs Sergejs.
92) Zaborskis Konstantīns. 93) Skor-
bovskis Antons. 94) Siņavskij Ursula.
95) Sidokas Ludvigs. 96) Šukis Osips.
97) Svidra Jāzeps. 98) Štēbaers Rein-
holds. 99) Skribickis Roberts. 100) Žu-
kovskis Dominiks. 101) Semels Hell-
muts. 102) Ziemels Jēkabs. 103) Sta-
sinas Dārteja. 104) Sokolova Anna.
105) Semjonovs Radivus. 106) Semjo-
novs Terentij;. 107) Semjonovs Pēteris.
108) Zagorski Broņislava. 109) Za-
gorskis Kristentijs. 110) Sivickis
Andrejs. 111) Sinkevičs Miķelis.
H2) Zavickis Francis. 113) Skapars
Jānis. 114) Save Anna. 115) Zauers
Heinnchs. 116) Zagorskis Antons.
117) Zagorski Vilhelmina. 118) Sēme-

novs Nikolajs. 119) Statulevič Matejs.
120) Semjonova Marija. 121) Stankus
Fēlikss. 122) Šalucha Marija. 123)"Švirblis
Konstancija. 124) Sidorova Agripina.
125) Žuk Grasilda. 126) Salipuga Mari-
anna. 127) Simanovič Alois. 128)Sabirina
Tatjana. 129) Stankevič Vasilijs. 130) Sta*-
kevič Fēlikss. 131) Šavarnovskis Sergejs.
132) Špiro Home. 133) Šneider Šifrē
134) Strazds Miķelis. 135) Semjonovs
Kirils. 136)ŠimaitisOsips. 137) Seļesnevs
lvans. 138) Zēliksons Haja. 139) Senks
Heiene. 140) Šeršunovs Aleksejs. 141)
Semjonovs Michails. 142) Sienakols
Fricis. 143) Sachmilows Jānis. 144) So-
lomons Ābrams. 145) Smirjagins Niko-
lajs. 146) Šaškevič Sofija. 147) Cibul-
skaja Kristine. 148) Tukaciers Ābrams.
149) Tabuļevič Jānis. 150) Tverianas
Zelma. 151) Turgels Valfs. 152) Čepuks
Antons. 153) Čanka Julius. 154) Taub-
kins Giršs. 155) Taneser Dora. 156)
Tovjanskis Kārlis. 157) Traskis Mari-
anna. 158) Turro Pēteris. 159) Čapas
Jāzeps. 160)Trefnērs Fricis. 161)Tuskulis
Miķelis. 162) Teic Vermans. 163) Urban
Petronella. 164) Usiljenoks Lavrentijs.
165) Uksus Antons. 166) Valunkis Jūlija.
167) Vaitekaitis Jānis. 168) Volps
Šmuels-Jankels. 169) Voitkevič Antons.
170) Višina Elizabete. 171) Veršbickis
Antons. 172) Volčoks Josseli. 173) Vo-
lodko Silvestris. 174) Volfs Kārlis.
175) Vitmeijer Marta. 176) Valkers

Broņislavs. 177) Viličko Staņislavs.
178) Volinecs Sīmans. 179) Voicechovskis
Boļeslavs. 180) Visokinskis Pavils. 181)
Vaičulenas Klemens. 182)Vender Arnold».
183) Vilerasons Kārlis. 184) Virini
Jeruchims. 185) Voroncova Marija.
186) Voroneckij Antons. 187) Verbickij

Agate. 188) Verbickis Jānis. 139)
Vraņevskis Augustins. 190) Viš Marta.
191) Cirit Anna. 192) Cvetkovs Ma-
lachiis. 193) Ceppich Edmunds. 194)

Rīkojums Nr. 37
par pārgrozībām noteikumos Nr. 52.

Apstiprina.
1922. gada 30. janvāri.

Satiksmes ministrs
J. Paulu ks

Lieku priekšā Vecgulbenes—Valkas—
Moizekflles šaursliežu ceļu ieslēgt tiešā
satiksmē ne tikai virzienā caur Vec
gulbeni, bet arī caur Valku ar krievu un
normālu sliežu platuma ceļiem, kā ari ar
tām šaursliežu ceļu linijām, kas piegulst
pie šiem ceļiem un ieslēgtas ar viņiem
tiešā satiksmē.

Sakarā ar to, noteikumi N° 52, kas
iespiesti 1920. g. «Satiksmes un darbu
ministrijas vēstnesī" J* 9, papildināmi
sekosi:

§ 1. pārvadāšanas operāciju izvešanai
atklāto šaursliežu liniju saraksts papildi-
nāms ar „7. Vecgulbene—Valka—Moize-
kiile".

§ 2. — trešā teikumā pēc vārdiem
„no Smiltenes—Ainažu" un „uz Smilte-
nes—Ainažu" jāieraksta „un Vecgulbenes
—Valkas—Moizekales"; nākošā teikuma
beigās jāpieraksta,un līdz krievu un nor-
māla platuma ceļu stacijām, kuras uzrā-
dītas „Vadonī attālumu noteikšanai starp
Latvijas dzelzsceļu stacijām", II. daļā.""

§ 4. „Valka—Plātere un Vecgulbene—
Ope" jāizlabo par wVecgulbene-Valka—
Moizekille".

§ 5. — pantā I. pēc „uz Smiltenes—
Ainažu" jāieraksta „un Vecgulbenes—
Valkas—Moizekules".

§ 8. pēdējā teikumā, kurā paredzētas
vagonu celtspēju normas, pec vārdiem
B Smiltenes—Ainažu" jāieraksta „un Vec-
gulbenes—Valkas—Moizekflles".

Šis rīkojums stājas spēkā no 1922. g.
1. februāra.

Latvijas dzelzsceļu galvenais
direktors K. Bļodu iekš.

Finansu direktors V. B a a t j a a $.



Cecbanovskis Leisars. 195) Castrovs
Hermans. 196) Augustovskij Vanda.
197) Andrašunas Aleksandrs. 198) Bie-
ļavskis Justins. 199) Dzenis Kārlis. 200)
Friese Gotfrids. 201) Hanika Francis.
202) Jautzems Kārlis. 203) Lapers Vi-
kentijs. 204) Lubinskis Broņislavs. 205)
Millers Francis. 206) Mirers Georgs.
207) Petraškevičs Richards., 208) Pesļaks
Konstantīns. 209) Risso Markus. 210)
Ramonas Francis. 211) Rātseps Juris.
212) Uškuraitis Staņislavs. 213)Vindžurs
Gustavs. 214) Bušs Edvins. 215) Hen-
celts Maksis. 216) Millers Heinrichs.
217) Straube Traugots. 218) Stelmače-
noks Miķelis. 219) Uchtins Jānis. 220)
Bogdanovs Akims. 221) Griķis Vilis.
222) Krātie Jānis. 223) Lopatko Antons.
224) Rozenbergs Kazimirs. 225) Vēčens.
Jānis. 226) Mošaika Valija. 227) Šein
dels Ovsejs.

Rīgā, 30. janvāri 1922 g.
te 26090 III.

Iekšlietu ministrijas
administratīvā departamenta

vicedirektors A. Z i e p n i e k s.
Nodaļas vaditājs J. S i 1 b r i e d i s.

Rīgas apriņķa karā cietušo pensijas
(bijušās invalidu) komisijas

sēdes notiks š. g. 13., 14., 15. un 16.
februārī, pulksten 9 no rīta Rīgā, Ērgļu
ielā te 3, Sarkanā krusta slimnicas telpās.

iecelšanas.
Rezolūcija J* 4.

Ieceļu Reinholdu Kuikulīti par Bauskas ap-
riņķa valdes pastāvīgā locekļa vietas izpildītāju,
skaitot no š. g. 27. janvaja.

I?gā, 1922. g. 25. janvāri.
Iekšlietu ministra biedrs J. Kēmanis.

Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

*
Rezolūcija.

Rīgā, 1922. g. 28. janvārī.
Atsvabinu Smiltenes rajona veterinārārsta vietas

izpildītāju Pēteri Kampenusu no dienesta
izglītības beigšanai Latvijas augstskolas veterinar-
medicinas fakultātē, skaitot no š. g. 1. februāra.

Iekšlietu ministra vietā A. Birznieks.
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts E. C ī r u 1 i s.
m

Rezolūcija.
Rīgā, 1922. g. 28 janvāri.

Pārceļu Piebalgas rajana veterinārārstu Kārli
Dzeni i i tādā paša amati uz Smiltenes rajonu,
«kaitot no š. g. 1. februāra.

iekšlietu ministra vietā A. Birznieks.
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts E. Cīrulis.
*

Rezolūcija.
Rīgā, 1922. g. 28. janvāri.

Ieceļu veterinārārstu Augustu Egliti par Pie-
balgas rajona veterinārārstu, skaitot no š. g.
1. februāra.

Iekšlietu ministra vietā A. Birznieks.
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts E. Cīrulis..

Papildinājums pie tirgus saraksta.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
taments paziņo, ka iekšlietu ministrija,
saskaņā ar rezolūciju ša gada 28. janvārī,
apsiiprinājuse pilsētas domes lēmumu
par šādu tirgu noturēšanu Smiltenē:

1) gada tirgus — 2. februāri; 2) ne-
dēļas tirgus — pirmdienās un piektdienās.

Rīgā, 1922. g. 30. janvārī. te 101301.

Pašvaldības departamenta direktors
J. Zankevics.

Pilsētu nodaļas vadītājs R. Ķelle.

1921. gada bibliogrāfija.
Otrais ousaads.

Valsts bibliotēkas sakārtojums. A.Qi n ter a redakcija.
(4. turpinājums.)

Makduffs, J., R. — Dr. Betanija. KMā
mihleltibas un zeeichanu mahjweeta.
Latwifki tulkojis skolotājs R. Behr-
liņfch. Otrs ildevvums. Rīgā, 1921.
(Kriltigo rakltu aģentūras ildewums?)
A. Schnakenburga druk. 8° (18X11)
66 1. p.

Maldons, Wold. — Dr., Koni. Wize-
prelidents. Latwijas ew.-lut. mah-
zitajeem (Uzaicinājums uz konferenci
Rigā, 5., 6. un 7. oktobrī.) (Rigā,
1921. Iespieduma vieta neapzīmēta.)

8° (22X14) 1 1. p.
Mirufcho Itahwoklis bibeles gaifmā.

(Izdevējs un iespieduma vieta neap-
zīmēti. 8i (18X11) 8 1. p.

Muhfu DIeeimineeks. Garīgas dīeefmas,
fewifchķi eemihletās, kā ari jaunas
ewanģelijuma dfeefmas, leetorchanai
garigās fapulzēs, kā ari palafifchanai.
Seltais ItereotipiIdewums. (JelgawS)
1921. Apg. un ild. P. Lauberts.
Dr. Ed. Labzis, Sch. Schulzs & bdru
druk., Jelgawā. 16° (16X12) 192 1. p.

Oluts. Možo Nelli. Apstrodoja .
Reigā, 1921. K. Narkeviča druk. 8°.
(18XH) 16 1. p.

Pintfchers, A. Starptautiska Bibeles
Beedribas Larifchanas kārts 1922. ga-
dam. Sakarā ar Angļu Swehtdeenas
Skolas Sabeedribu. Apltrahdajis .
Saturs: 1. Jūdu wallts labruktcfaanas

? laika vvaroņi. 2. Ķehniņfch Jēlus
Kriltus un wiņa Ieela'kee kalpi. Rigā
(1921). .Kriltigas Balfs" apg. Dr.
druk. .Dlintars". 16°. (10X13)
30 1. p.

Rīta Sveiceens 1922. gadam. (Riga,
1921.) Adventes Vēstneša apg.
J. Mitrevitca druk. 16°. (17X11)
15 1. p.

Schuberth, H. F. Waj bibeles grahmatu
fakopojums ir Deewa waj zilweku
darbs? Rigā, 1921. ,Adwentes
Wehltneicha*apg. Walltspapirti fpeeft.
16°. (17X11) 11 1-a»-

Schuberts, H. F. Waj tu eli kriltits ?
Behrnu kriltiba. (Riga, 1921. „Ad-
ventes Vēstneša (?) apg.) Iespieduma
vieta neapzīmēta. 8°. (18X11)
16 1. p.

Waj pafaules gals tuwu? Rigā, 1921.
„Adwentes Wehltnelcha" apg. Wallts-
papiru fpeeft. 16°. (17X10 8 1- P-

Waj tas ir S\v. Gars, kas darbojas muhf-
deenu Bwalodās?" (Limbafchos, 1921.)
Dr. K Pauzifcha druk., Limbafchos.
8°. (23X11) 4 1. p.

White, E. G. Kriltus zeefchanas preekich
zilwezes atpeitiichanas. Rigā, 1921.
„Adwentes Wehftnefcha" apg. Walfts-
papiru fpeeft 16°. (11X17) 43 1. p.
(Ar ilustrācijām.)

— Paskubinājums jauneešeem. (Riga,
1921.) Adventes Vēstneša apg. Val-
tera un Rapas akc. sab. speest. 16°.
(15X9) 12 1. p.

Widlemes konliftorijas apkahrtraklts
Latwijas lutertizigo draudlchu waldem
un mahzitajeem. Nr. 11946. Rigā,
22. oktobri 1921. (Iesp.) B, Dih-
riķis un bdri. 4°. (22X18) 1 1. p.

Zianas Kokļu fkaņas. I. krahjums. Lee-
pajā, 1921. Dr.: J. J. Oppeltu druk.
Leepajā. 16°. (16X12) 64 1. p.

Zianes Kokle. Garīgu dfeefmu krahjums.
(Saihfinats ifdewums.) Rigā, 1921,
Apgahdiba „Adwentes Wehftnefis".
Eefp. Waltera un Rapas akz. fab.
fpeeft. 16°. (17X11) 170 1. p.

3. Sabiedriskās zinības.
301. Zocioloģija. 310. Statistika.
Birkerts, _ P. Zocioloģija. Skolām un

pašmācībai. I. sējums. Zocialā sta-
tika. Rigā, 1921. BKulturas Balss"
izdevums. E. Pīpiņa un J. Upmaņa
druk. 8° (24X15) 280 1. p. Vāku
zīmējis liga Skulme. 180 rbļ.

Lolinskis, S. G. Darba wehiture. Sakarā
ar saimneeziskās dfitmes pārmaiņām
Reetumeiropā. Tulkojis Leons Paegle.
Rigā. 1921. Komanditsabeedribas
„Daile un Darbs" apg. Eefp. Sab.
,.Sozialdemokrats" tip. 8° (20X14)
166 1. p. Vāku zīmējis N. Stranke.

320. Politika.
Apweenoto Progrefiwo Itudentu Bloka

kandidātu faraksts te 3 (un uzsau-
kums Latv. Univerzitates Studen*u
Padomesvēlēšanās. Rigā, 1921
(Speests Sab. „Zocialdemokrais" tip,
8° (23X17) 2 1. p.

Bezpartejiskais Nacionālais centrs. Aici-
nājums (iestāties partijā) Rigā, augustā,
1921. Valsts papiru spiest, fol.
(36X22) 1 1. p.

Bezpartejiskais Nacionālais Centrs. God
biedrības valdei. Godātie darba
biedri! (Uzsaukums iestāties partijā)
Rigā, augustā 1921. 8° (22X17)
2 1. p.

Bezpartejiskais Nacionālais Centrs.God
(Lūgums piedalīties Centra dibinā-
šanas sapulcē. Rigā, 1921) A. Krēs-
liņa tipogr. 8° (22X14) 1 1. p.

B. (efpartejifkā) N. (acionalā) Z. (entra)
Zehfu nod. Us kahdeem pamateem
stahw listes Nr. 8. kandidāti? Zehiis
(1921). Dr. K- Duhnis druk., Zehfis.
4° (36X28) 1 1. p.

Ko Kriltigā Nazionalā Saweeniba grjD?
(Rigā, 1921. Iesp) B. Dihriķis un
beedri. 4°. (28X14) 1. p.

,Latwijas Baltā Krufta" beedribas pa-
gaidu walde. Uffaukums. (Rigā,
1921. Iesp.) B. Dihriķis un bdri. 4°.
(23X18) 1 1. p.

Porskots par Daagovvpiļs Apriņķa Wajdes
darbibu 1920. goda. Daugowpilī,
1921. Dr. Latvijas Lauks. Centralb.
druk. 8° (20XH) 51 1. p.

Valsts Statistikā Pārvalde. Latvijas ārēja
tirdzneeciba. 1920. Bureau Sta-
tistique de i'Etat. Commerce exte-
rieur de la Latvia 1920. Rigā, 1921.
Mflllera drukatava, Rigā. 4° (25X18)
69 i. p.

Valsts Statistiska Pārvalde. Latvijas
Statistiskā. Gada Grāmata 1920. Bureau
Statistique de I'Etat. Annuaire Sta-
tistique de la Latvia pour l'Annēe
1920. Rigā, 1921. (Valsts Statistiskās
Pārvaldes izdevums) Mūllera druk.,
Rigā. ' 4° (25X18) XVI+319 1. p. un
1 karte. 300 rbļ.

(Latvijas Darba partijas) Centrālā Komi-
teja. Latvijas Darba partijas pro-
grama. (Rigā, 1921. Iesp.) «Jaunākās
Ziņas". 4°. (29X14) 4 1. p. 3 r.
— (Otrais izdevums.) 4°. (29X14)
4 1. p. 3 r. _

Latvijas Sarkana Krusta Palīdzības Ko-
mitejas Instrukcija ziedojumu vācējiem
priekš bada cietējiem Krievijā. (Rigā,
1921.) Dr. grām. druk. ..Dzintars" 8.
(22X18) 2 1. p.-

Latw. Semn. Saweenibas Wezauzes Ra-
jona Padome. Semgales arāji —
Wezauzes rajonā! Brihvvas lemes.
weidofssji, fwefcha juhga nihdetaji?
(Uzsaukums pabalstit partiju un ziedot
bazāram) Rigā. (1921.) L. S. S. fp.
4°. (28X22) 2 I. p.

L. Sem. Saw. zehfu nodaļa. Zehfu darba
ļaudis. (Uzsaukums Cēsu pilsētas
domes vēlētājiem) Zehfis (1921.) Rud.
Jehpe tip., Zehfis. 8°. (24X17) 2 1. p.

(Latw. Sozialdemokratifkas Strahdneeku'
Partijas) Zentralā Komiteja. Latwijas
Sozialdemokratifkas Strahdn. Partija»
piisehtu komunālo wehlefchanu plat-
forma. (Riga, 1921.) Speelts Sab.
«Sozialdemokrats" tipogr. 4°. (22X26)
2 1. p.

Latviešu Studentu Apvienotā Centra kan-
didātu saraksts (un uzsaukums) Lat-
vijas Universitātes Studenta Padomes
velēšanas. te 1. (Rigā, 1921. Iesp.)
«Dzintars". 8°. (22X17) 2 1. p.

Latvijas tirdsineeku saweeniba un Rigas
tirgotāju beedribas wehlefchanu komi-
teja

^
Efeet modri! (Uzsaukums, sa-

kara ar Rigas pils. domes vēlēšanām.
Rigā, 1921.) J. Petersona druk. 4».
(28X22) 2 1. p.

Latweefchu Wchletaju Saweeniba. Rigas
Latweefctm wehletajeem. Rigā, no-
wembrī, 1921. (Spiedis) J. A. Ķn-
kurs, 4° (31X24) 1 1. p.

Melders, J. (Latweefchu Semneeku $a-
weenības) Partijas dfihwe. Eerofina-
jums rajona padomēm. (Rigā, 1921)
Latw. Semn. Saw. fpeeft. 4° (26X19)
1 1. p.

Pafta-telegraia Wirswalde. Pafiņojums
(par ļaunprātīgu telegrāfa - telefona

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1922. g. 31. janvārī.

1. Apspriež Latvijas-Vācijas saimnie-
ciska līguma projektu.

2. Pārrunā tekošās darbības jautā-
jumus. m

Valdības apspriede.
Rīgā, 31. janvārī. Vakar pie mi-

nistru prezidenta pilī notika no pulksten
5 līdz 8 plaša apspriede sakarā ar La-
tvijas piedalīšanos Dženovas konferencē.
Apspriedi vadīja ministru prezidents un
viņā piedalījās finansu, satiksmes un
zemkopības ministri, ārlietu ministrijas
un citu resoru prieksstāvji, kā ari saim-
niecības un satiksmes jautājumu speciā-
listi.

Latvijas sarkana krusta 5-klasīgās
loterijas 5. klases izloze.

Izbeidzas pirmo četru klašu izložu pe-
riods un visu 5-klasigās loterijas līdzda-
lībnieku uzmanība piegriesta 5. klases
izlozei, kurā, š. g. 10. martā izlozes
tos milzīgos miljonus — kopsumā
16.649.000rbļ., — kas ietaupīti no iepriek-
šējām klasēm.

5-klasīgās loterijas plāns ir sava ziņa
ļoti zīmīgs. Maksājot ā 50rbļ. par katru
klasi, spēlētājs saņem ne tikai visus vin-
nestus, kas paredzēti dažādās loterijas,
bet ari krāj naudu grandiozākai loterijai,
kura tiek izvesta dzīvē tādā mērā un ar
tādu niecīgu daudzumu lozēm. Izmaksāt
16.649.000 rbļ. būta iespējams cita ceļa,
tikai ieņemot vismaz 500 līdz 600 rbļ,
par vienu lozi. Latvijas sarkanā krusta
5klasīgā naudas loterija sasniedz ar_ savu
matemātisko uzbūvi to, ko nav panākuse
neviena cita loterija, jo katrs spēlētājs,
kas iegādā vairīiku daudzumu biļešu, ne-
izbēgami vinnēs!

Loterija matemātiski nostādīta tā, ka
par visām piecām klasēm vinnē katra
otrā loze, bet piektā klasē vien krīt uz
piemēram 24 bijetēm caurmērā matemā-
tiski 10 vinnesti. Par visām piecām
klasēm uz 24 lozēm krīt 12 vinnesti. Tā
tad, līdz šim no 12 vinnestiem izvilkti
tikai 2 un paliek vēl 10, t. i./e daļas
no visiem vinnestiem. Ka re-
dzams, piektā klase dod no visu 5 klašu
vinnestiem 5/ 6* claļas, tas ir kopā 39.600
vinnestus no 55.000 vinnestiem. Tas
nozīmē, ka katrs, kas iegādās piektās
klases lozes, bez zaudējftmiem piedalī-
sies piektās klases izlozē, jo šī izloze
dos visiem to, kas solīts laikrakstu slu-
dinājumos.

Piemēram visas pilnas lozes numuri,
kuri nav vinnējuši L, II, III. un IV. kla-
sēs, spēlēs vēl turpmāk 5. klasē. Kas
vinnējis iepriekšējās klasēs, vairāk līdzi
nespēlēs un naudu par nespēlētām kla-
sēm atmaksās, vai izsniegs jaunu lozi.
Saprotams, ka visi tie, kuriem ir neiz-
lozēti numuri, var cerēt vinnēt 5. klasē,
sākot no 500.000 rbļ. visus vinnestus un
laimes gadījumā pat 800.000 rbļ.

Ļoti svarīgs ir jautājums, vai spēlēt
5. klasē ar vienu lozi, vai ar vairākām
lozēm. Nav šaubu, ka katrs atsevišķs nu-
murs var cerēt sasniegt vislielāko vinnestu.
Bet drošības nekādas nav. Ņemot vērā,ka
tikai katra otrā loze vinnē, tomēr puse no

visām lozēm paliks bez vinnestiem un starp
viņām var gadīties, saprotams, katrs atse-
višķs numurs. Bet ja jau ir iegādāti
3—4 numuri, tad lieta citāda. Vienam,
vai otram, pēc varbūtības teorijas, jāiz-
nāk ar vinnestu. Aprēķinot matemātiski,
uz vienu lielo vinnestu nākas 12 mazie,
kopā 13 vinnesti. Lai sasniegtu 5. klasē
13 vinnestus, pēc matemātiskas varbūtī-

bas sistēmas jābūt ne_ mazāk, kā 31
lozei. Tādēļ tika aicināts, dibināt lote-
rijas grupas ar vismaz 31—50 lo-
zēm, kurām jau var krist 20—25 vin-
nesti un starp pēdējiem 1—2 lielie no
500—500.000 rbļ.

Vienai personai ieteicams atkal_ spēlēt
uz lielākn daudzumu Vdaļu lozēm, jo
Vs daļa loze maksā 5. klasē 50 rbļ. un
vienas pilnas lozes vieta var pilnīgi
iegādāties piecus dažādus numurus, ku-
riem daudz vairāk izredzes vinnēt, nekā
vienam numuram. Tā, piemēram, w/5
lozes maksā tikpat daudz,_ ka 10 pilnas
lozes, bet izredzes vinnēt ir 5 reizes
lielākas.

Jāiegaumē, ka 5-klasīgā loterijā spē-
lēšanas pamats ir pavisam cits, neka
līdzšinējās loterijās. Piemēram, piedalo-
ties pirmējās klasēs, kurās izmaksa
621.000 rbļ., 892.920 rbļ., _ U67.480_ un
1.470.400 rbļ., neviens spēlētājs neveļas
vinnēt, jokatram gribas tikt līdz 5. klasei.
5. klase ir katra loterijas dalībnieka
sapnis. Apmēram 1 mēneša laika katru
dienu tiks izsludināti visos laikrakstos
izlozes saraksti ar apmēram 1500 vinne-
stiem ! Vesela mēneša laikā, ikdienas
var tikt izvilkts mans numurs, pie kam
neviena vinnestu suma mazāka par 300rbļ.
nav paredzēta, bet izdevīgā gadījumā ir
cerība vinnēt 800.000 rbļ. un daudz
citus lielos vinnestus, piemēram 1000rbļ.
vinnesti 5. klasē kritīs uz 1000 biļetēm

5. klases izloze ir loterijas dalībnieku
svētki, kuri vilksies veselu mēnesi. Ja
loterija dod saviem piekritējiem visas
tās izredzes, tad ko viņa dod sarkanam
krustam? Sarkanais krusts dara savu
kluso darbu Latvijā, viņš netikai ņem,
viņš katram dod savu artavu. Viņš ari
klases loteriju piemēroja savam pastā-
vīgam principam ieturēt vislielāko eko-
nomiju, prasīt vismazākos naudas upurus
un nevilcināt darbu. Laiks ir nauda i
Katra stunda ir dārga! Kas nespēlēs
5-klasīgā loterijā, tas nepabalstīs sarkanā
krusta cēlos mērķus un nekad nevinnēs?



līniju bojāšanu un sodu, kas draud

bojātajiem. Rigā, 1921) A. Schnaken-
burga druk. 4° (23X27) 1 I. p.

Progrefiva bloka vēlētajiem, te 7. (Uz-
saukums Latv. Universitātes Studentu
Padomes vēlēšanās. Riga, 1921. Iesp.)
J. Petersona druk. 4° (35X22)
1 1. p.

IRigas Nomaļu Saweeniba. Riģas nomaļu
iedsihwotaji! (Uzsaukums Rigas pil-
sētas domes vēlētajiem) Riga (1921)
„Dsintars", 8° (24X16) 1 1. p.

^Semneeku Saveenibas Rujenes rajona
padomes) Balara komiteja. Semneeki.
leedojat tavam baiaram! Rigā (1921.)
L. S. S. dr. 8(22X15) 1 I. p.

:Siņas Ukrainas behgļeem. Rigā, 15. augultā
1921. g. Ifdewufi Latvvijas Behgļu
Reewakuazijas Beedriba. Aps. min.
druk. 4° (29X21) 4 I. p.

330. Ekonomiskās zinības.
Tautsaimniecība. Vispārīgi raksti.
331. Darbs un strādnieku
jautājums. 351. Slimo kases.

Otrā kopēja Rigas pillehtas flimo kafe
Noteikumi kafes dalibneekeem. (Rigā,
1921.) $p. $ab. .Sozialdemokrats"
tipogr. 16° (12X10) 16 1 p.

Rigas Ar. Biedr. Jaunatnes Sekciju Pa-
gaidu birojs. Janatnes (Jaunatnes)
darba aizsardzibas projekts. (Rigā
1921.) J. Petersona spiest. 8° (23X1»)
2 1. p. IU. .

Sīgas Arodu Beedribu Centralbnoja
Kongresa Organizācijas Komisija.

Viseern Latvijas arodneeciski organi-
zeteem strādneekeem. (Uzsaukums
apvienoties Latvijas Centralbirojā
(Rigā, 1921.) E. Pīpiņa un J. Upmaņa
druk. 4° (29X18) 2 1. p.

Rigas Arodu Beedr. Zentralbiroja S^mo
kafes organifazijas komiteja. Wifeem
II. Rigas Piliehtas Slimo Kafes dalib-
neekeem. (Uzsaukums, sakarā ar
15. septembri noliktām vēlēšanām.
(Rigā, 1921.) Dr. J.Rofe. foi. (35X22)
1 1. p.

Rigas Kooperatīvu darbinieku Slimo
Kases Valde. Noteikumi kases dalīb-
niekiem. (Rigā, 1921. Iespieduma vieta
neapzīmēta) 16° (17X10 4 nenum. 1. p.

Rigas slimo kasu I. konferences materiāli.
Rigā, no 15.—17. oktobrim 1921. gadā.
Peelikums: Slimo kasu darbvedība.
(Rigā) 1921. Rigas slimo kasu Starp-
biroja izdevums. Valtera un Rapas
akc. sab. gr. speestuve. 8° (21X15)
48 1. p.

Rigas Zentraiā flimo kafes Walde. Pafi-
ņojums Itrahdneekeem un kalpotajeem
(Ambulantfcbu, Rigas rajonu ahrftu, ahr-
Itu-fpezialiftu, rajonu wezmahfchu un
rajonu apteeku farakfts) Rigā, 1921.
Sp. Sa°- .Sozialdemokrats" tipogr.
Rigā. fol. 51X26. 1 1. P-

Trefchā kopējā Rigas flimokafe. Jnltiuk-
zijas kafes dalibneekeem. (Rigā,
1921.) Tip. .Zocialdemokrats". 16*
(17X13) 8 1. p.

(Turpmāk vS.)

Jaunas valstis.
Lietava.

Lietavas ministru kabineta
!€. janvāra sēdē nolēma atļaut Latvijas
kara invalidu kooperatīvam Latvijā iz-
vest no Lietavas vienu vagonu rudzu.

Pretalkohotiska saģitacijas nedēja.
No 29. janvāra Hdz 5. februārim Lie-

tava pretalkoboliskas aģitācijas nedēļa.
Atturības idejas_ veicināšanai atturības
biedrība organizē pa visu Lietavu priekš-
lasījumus, koncertmitiņus un taml. kul-
iureles priekšnesumus.

Lietavas kooperatīvi.
1922. g. 1. janvārī Lietavā skaitījās

187 kooperatīvi, no kuriem 342 patērē-
tāju, 29 ražotāju, 8 lauksaimniecības un
8 kultūras. Kooperacijas _ sekmigo attī-
stīšanos Lietava pierāda ātrā kooperatīvu
skaita pieaugšana, jo 1919. gadā bija
261 kooperatīvs, 1920. g.. tas skaits pa-
lielinājās par 78 jaunatvērtiem koopera-
tīviem, sasniedzot pavisam 339,1921. g. —
vel par 48.

(Lietavas sūtniecības preses birojs.)

Ārzemes

Vācija un sabiedrotie.
Eilvezē, 30. janvari._ (Radio.)

?acijas reichstaga šīsdienas sēdē finansu
mhīistrs Hermess aizrādīja, ka.1922. gadā
Vācijas tautai uzliek nodokļus par 100
miljardiera marku vairāk nekā pagājušā
gada. Hermess izteica cerību, ka sa-
biedrotiem beidzot taču būšot jāatzīst,
ka Vācija patiesi cenšoties uzņemties tik
lielu nodokļu nastu, cik vien ta spēj
panest. Sakarā ar apgalvojumu, ka
katram Francijas vai Anglijas pilsonim
jlmaksājot vairāk nodokļu nekā vācietim,
Hermess paskaidroja, ka šis apgalvo-
jums vedams sakarā ar pilnīgi nepareizu
salīdzināšanas metodi. Piemēram, ne-
precējies Vācijas pilsonis ar 30.000
markām gada ienākuma maksā 2200
markas nodokļa, kamēr Anglijā un Fran-
cijā tāda ienākumu zuma skaitās vēl par
dzīves minimumu, kas no nodokļiem at-
svabināts.

Eilvezē, 31._ janvārī. (Radio.)
Franču prese par Vācijas atbildes notu
reparacijas komisijai izsakās noraidoši,
angļu laikraksti turpretī šo Vācijas soli
min ar atzinību. Pēc «Times* Vācijas
valdība varot būt pārliecināta, ka Anglijā
atzīs Vācijas cenšanos darīt visu, kas
viņas spēkos. Tāpat .Daily Chronicle"
izsakās, ka visām ieinteresētām valstīm
fāvēloties, lai Vācijai izdotos novērst
varbūtējus nemierus iekšzemē un taī
pašā laikā izpildīt visus pienākumus pret
sabiedrotiem. LTA.

Vācijas valdība pret streiku.

Berlīnē, 29 janvārī. Vācijas dzelzs-
ceļnieku arodsavieniba piesūtījuse valdī-
bai ultimātu, kurā draud izsludināt

vispārēju streiku, ja neizpildīs dzelzs-
ceļmeku prasības par algu paaugstinā-
šanu un līdzšinējās 8 stundu darba die-nas paturēšanu. Valdība savā atbildē
aizrāda, ka algu paaugstināšana prasītu
50 līdz 60 miljardus jaunu izdevumu;
pret streiku ta uzstāšoties ar visstingrā-
kiem līdzekļiem. LTA.

Zviedrijas palīdzība Krievijas
badacietējiem.

Maskavā, 30. janvārī. (Radio.)
Caur Rēveli uz Krieviju izbraukuse trešā
zviedru sarkanā krusta ekspedicija ar
350 tonam pārtikas Volgas apgabala
badacietējiem. LTA.

Krievijas bada cietēju labā.
Bordo, 29. janvārī. (Radio.) Starp-

tautiska _ palīdzības _ komiteja Krievijas
badacietējiem Žeņeva nolēmuse organizēt
plašu propagandu, lai palīdzības darbs
kļūtu intensīvāks. LTA.

Baltijas jūra aizsalst.
E i 1 v e z ē , 30. janvārī. (Radio.)

No Stetinasziņo, ka Baltijas jūra aiz-
salusi apmēram kilometru platumā no
Vācijas krasta. Starp Strālzundu un
Rigenas salu bieza _ ledus kārta. Ķīles
osta pirmo reizi pēc gadu desmitiem
pilnīgi aizsaluse. LTA.

Notikumi Karelijā.
Eilvezē, 30. janvāri. (Radio.) Sar-

kanas armijas virspavēlnieks Kameņevs
oficiāli ziņo no Karelijas, ka dumpinieku
pretošanās esot galīgi salausta un Kare-
lijas sacelšanās likvidēta. LTA.

Francijas aizdevums Austrijai.
Parizē, 30. janvāri. Pēc „Matin",

Francija piešķiršot Austrijai tikpat lielu
aizdevumu kā Anglija, t. i. 2/a miljonu
mārciņu sterliņu, tā ka kopā Austrija
saņemtu 5 miljonu mārciņu. LTA.

Ēģiptes patstāvība.

Londonā, 30. janvāri. (Radio.) Laik-
raksti ziņo, ka Anglijas valdība nolēmuse
piešķirt Ēģiptei patstāvību zem noteiku-
miem, kuri nodrošinātu Anglijas intereses.
Svarīgākie noteikumi būšot brīva satiksme
pa Zuecas kanāli, Ēģiptes solijums nevest
Anglijai naidigu politiku un Anglijas
kasācijas tiesības nemievu gadījumos.

LTA.
Nēģeru kustība.

Eilvezē, 30. jauvari. (Radio.) Sa-
karā ar nReutera" ziņojumu par plašu
nēģeru propagandu pret baltajiem Āfrikā
un uzsaukumiem melnās rasas tautām
apvienoties balto jūga nokratīšanai, angļu
prese izsaka nopietnas bažas. Aģitācijas
iespaids jau stipri novērojams Dienvid-
afrikā, franču Ekvatorialafrikā, Ugandā,
Njasā, Beļģijas Kongo provincē, Abesi-
nijā, un angļu Anstrnmafrikā. Vācu
prese izsakās,, ka vislabākā propaganda
par apvienošanos un «vienlīdzību" ar
baltajiem starp Āfrikas melnajiem iedzī-
votājiem esot Reinas apgabalos novie-
totie franču melnie okupācijas pulki.

LTA.

Grieķija un Turcija.
Eilvezē, 30. janvāri. (Radio.) Grie-

ķija paziņojuse, ka piekrīt sabiedroto
starpniecībai grieķu-turku konflikta iz-
šķir šana. LTA.

Māksla

Nacionālais teatrs. Trešdien, 1. fe-
bruārī, Annas Brigader revolūcijas drāma
,Ausmā'. Ceturtdien, 2._ februārī,
pulksten 5 vakarā pamatskolām Annas
Brigader pasaka «Sprīdītis*. Piekt-
dien, 3. februāri, Moljēra komēdijas
„Tartifs* un ,Skapena nedarbi*.
Sestdien, 4. februārī, Raiņa .Spēlēju,
dancoju". Teātra birojs.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursi

Val. i* I R ! g * .
. 1. februāri.

Angļa mārciņa 1000—1020
Amerikas dotam .......23250—238.50
Francijas kkaka 19.50—20 00
Beļģijas Iranka 18.50—19.00
Šveice* iranka —
Itālijas lira...., —
Zviedrijas krona .......59.75-30.75
Dānijas kroaa 47.2S—4825
Norvēģijas kroaa .......37.00—38.00
Austrijas kroaa —
Čechljas kronē —
Holasdea gttidesfe 86.75—88.25
Vācijas maska ........1.14—1.19
Ostrublia . —
Somijas marka 4.76—4 86
Igaunijas marka ........ 0.68-0.70
Polijas marka . 0.09—0.16
Padomes rbļ. —
Zelta franks (lata) ....... 50.00
10 rbļ. zelta 1125.00

Rīgā, 1922. g. 1. februāri

Valsts krāj- nn kredītbanka
J. Friedmanie, K. Bērziņ}

Liepājas ostfl 28. jaavarī _ atradās 47 kuģi,
ienākuši 2,_ kopā 49 kuģi. izgājis 1. 29. janvāri
ostā atradās 48 kuģi.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģeaiutaa ārzemju telegnisaa.}

Helziņforsā, 1. februārī. Hel-
ziņforsā atvērts franču informācijas birojs
ekonomisku sakaru veicināšanai starp
abām valstīm.

Helziņforsā, 1. februārī. 30. jan-
vārī Helziņforsā notika svinīgs ceremo-
niāls pāvesta nāves gadījuma atzīmē-
šanai. Ceremoniālā piedalījās viss mi-
nistru kabinets, diplomātiskais korpuss
un liels skaits publikas.

Helziņforsā, 1. februārī. Fran-
cijas valdība piespriedušo somu studen-
tiem stipendijas Francijas augstskolās —
32.000 franku gadā.

Helziņforsā, 1. februāri. Šo
dien izbrauc uz Maskavu vairāki Somijas
tirdzniecības delegāti un Somijas Ma-
skavas sūtniecības locekļi.

Helziņforsā, 1. februāri. Pa-
redzams, ka Somiju Dženovas konfe-
rencē reprezentēs ministru prezidents
Vennola un Somijas sūtnis Parizē Kno-
kels. Abiem delegātiem brauks līdzi
vairāki lietpratēji.

Helziņforsā, 1. februārī. Dien-
vidkarelijā pie Lauvajaervi ciema notiku-
šās sadursmes starp kareliešiem un
sarkano armiju, pēdējā cietuse lielus
zaudējumus.

Helziņforsā, I. februārī. Somijā
atklāta komunistu propagandas centrāle
un nodaļas. Apcietinātas daudz perso-
nas, starp tām arī propagandas centrāles
vadītājs — Igaunijas pavalstnieks Mu-
ruwaegi.

. Helziņforsā, 1. februāri. 1921.
gadā Somijā pastmarkas pārdotas par
53 miljoniem marku.

Helziņforsā, 1. februāri. No
Alandu salām atgriezies viss somu kara-
spēks. Tur palikuse vienīgi salu vietēji
milicija.

Helziņforsā, 1. februārī. Valdība
samazinajuse Somijas valsts operai pa-
balstu. Direkcija paziņojuse, ka tādā
gadijumā operas darbība jāpārtrauc.

Kopenhāgenā, 31. janvāri.
(D. P. B.) Ievērojot jau ilgāku laiku pa-
stāvošo lielo aukstumu Dānijā, kuģniecība
vairāk Dānijas ostās pārtraukta. Ar
ledlaužu palīdzību uztur satiksmi vienīgi
Kopenhāgenas ostā.

Londonā, 31. janvāri. (Radio.)
Rio-de-Žaneirā, San-Paola un Santosa
(Brazīlijā) notikuši stiprāki apakšzemes
grūdieni.

Vašiņtonā, 31. janvāri. (Reuters.)
Japānas un Ķinas delegāti atbruņošanas
konferencē vienojās par noteikumiem
attiecībā uz Šantungas atpakaļnodošann
Ķinai. ^^^^

Literatūra
Latvijas Sarkanā Krusta Apskats.

te 1 — 1922. Izdevēja: Latvijas Sar-
kanā Krusta Galvenā Valde, Rīgā.

Latvijas Universitātes lekciju un prak-
tisko darbu saraksts 1922. gada pava-
sara semestri. Rīgā, 1922.

Redaktors: M. Arona.

Rīga.
Paziņojums namsaimniekiem.

Rīgas pilsētas valde ar šo paziņo, ka
.Valdības Vēstnesī" 1921. g. 5. jūlijā
te 163 publicēto noteikumu par dzīvokļu
nodokli Rīgā 11. pantā minēto ziņu
iesniegšanas termiņš pagarināts līdz
š. g. 15 februārim. Namsaimnieki un
viņu vietnieki tiek uzaicināti iesniegt
pilsētas valdei vajadzīgās ziņas dzīvokļu
nodokļa lietā katrā ziņā līdz iepriekš
minētai dienai, jo pretēja gadījumā
namsaimniekus sodīs par nodokļa no-
teikumu neizpildīšanu.

Rīgas pilsētas galva
A. Andersons.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Paziņojums.
Rīgas pilsētas karā cietušo pensiju

komisija uzaicina Rīgā dzīvojošo Latvi-
jas armijas invalidus, trūcīgos un darba
nespējīgos ģimenes locekļus, pensiju tie-
sību piešķiršanas lietā, ierasties komisi-
jas kanclejā, Jāgsētā te 5 no pulksten 9
līdz 2 ar pierādījumiem: 1) invalida ap-
liecību, 2) par ģimenes sastāvu, 3) par
to, ka ar tiesas spriedumu nav ņemtas
tiesības

piektdien, 3. februārī — A, B, Z, D.
sestdien, 4. „ — E,F,G,H,I.
pirmdien, 6. „ — K, L.
otrdien, 7. » — M,N,0,P,R.
trešdien, 8. „ — S, Š.
ceturtdien, 9. „ — T,U,V,W,Z.

Komisijas priekšsēdētāja vietā
A. K r i e v i ņ š

imantiešu un Sibīriešu
sapulce notiek trešdien, 1. februārī,
Romanova ielā te 14, dz. 7-a. Dienas
kārtībā Imantiešu 11. decembra izrī-
kojuma komitejas ziņojums un Sibiriešu
kopdarbības jautājums.

Nedējas ziņojums par saslimšanas
gadījumiem ar lipīgām slimībām Rigā,
ko reģistrējuse laikā no 1922. g. 22. jan-
vāra līdz 28. janvārim Rīgas pilsētas
statistiska valde pēc ārstu paziņojumiem;

ās!osa
Slimības nosaukums *5 §5

Tvpbus abdom Vēdera tīfs ... 4
Tvphus exanth ....Izsituma tīfs . . , 22
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis . 5
Febris interni Purva drudzis . .—
Variola et variolois . . Bakas 8
MorMai Masalas .... 5
Scarlatjna Šarlaks 15
Tussis convulstva . . Garais klepus . . —
Diphtheritis Dšfterits .... 3
InfluenzacumPneomoaialniiuenca .... 47
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . . —
Dysenteria Asins sērga . . —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums . —
Vulvo-Vaginitis gonorrhotca —

Nacionālais teatrs. Valsts darbinie-
kiem sarīkotā «Spēlēju, dancoju* izrādē
— 26. janvārī teātra garderobē kāda
dāma pārmainijuse dziļās galošas (botes).
Teātra administrācija lūdz tās visdrīzākā
laikā teātra birojā atmainīt pret savam.
Pretējā gadijumā tiks sperti soļi vainigā
izzināšanā. Administrācija.

Valsts ierēdņu kooperatīvs ar 3. fe-
bruāri iesāk biedru iepirkumu reģistrā-
ciju par 1921. gadu. Biedriem jāuzrāda
iepirkumu taloni no p. g. 1. oktobra līdz
31. decembrim ieskaitot un reizē jāpār-
liecinās par iepirkumu kopsumu visā pa-
gājušā gadā. Iepirkumus reģistrē birojā
no pulksten 9 rītā līdz 6 vakarā no
te 1 līdz 1* 500, 4. februārī — līdz
te 1000, 6. februārī — līdz 1500 u. t. t.
Tad pat pieņems no biedriem paju pie-
maksas, kufi tās vēl nav paspējuši no-
kārtot.



Hhii m\M\n administratīvais
kpartaafuH

pamatodamies uz likuma par uzvārdu
maiņu no 15. septembra 1920. g., p. 10
dara zināmu, ka uz: 3Sņa Jāņa dēla
Putrenieka-Netelchorsta un viņa sievas
Lūcijas Viļā m., dzira. Landman, dzīv.
Jelgava, IV. Valles ielā Ns 24, attiecīgu
lūgumu, kurš izsludināts .Vaid. Vēstn."
J* 217, 26: septembri 1921. g. un pret
kuru triju mēnešu laika iebildumi
nav celti, — iekšlietu ministrs

nolēma:
1. lūdzējiem turpmāk sauk.uzvārda:
„NeteIchorsts" un proti: Jānis Jāņa

d. Netelchorsts un viņa sieva Lūcija
Netelchorst.
ii. Visi dokumenti, kā pases, apliecī-

bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārda
ao visādām iestādēm, kā ari valsts,
amata un privātām personām, skai-
tāmi kā izdoti uz lūdzēju jaunā
uzvārda.

Ml. Šis lēmums stājas spēkā no 17. jan-
vāra 1922. g.; saskaņā ar likumu par
uzvārdu maiņu p. 11., pievesto lēmumu
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
ša sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas pārsūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmums atzīts
par likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 25. janvārī 1922. g. Jfe 25974/V

iekšlietu ministrijas administrativā
depart. vice-direktors A. Ziepnieks.

NodaJas vaditajs J. SUbriedis.

Cēsu apriņķa priekšnieka II. iec.
palīgs

dara zināmu vispārībai, ka 25. februāri
1922. 8., pulksten 10 dienā, pie Liezeres
pagasta nama tiks noturēta ūtrupe,
kurā pārdos

atklātā vairāksolīšanā
pret tūliņ samaksu Pēterim Varzem-
nlekam aprakstītu

iim ikIdsb spalvas govi,
apm. 5 g. v., novērtētu par 4000 rbļ.,
dēļ procentuālā peļņas nodokļa līdz ar
soda naudas piedzīšanu. Jft 131

Vecpiebalga 25. janv. 1922. g.
Apr. priekšn. palīgs (paraksts).

Darbvedis J. Priedits.

Rēzeknes apr. valsts zemju inspektors
paziņo, ka 10. februāri i. g.,_ pulkst.
10 no rīta, noliktavas telpās, Lielā Ludzas
iela J* 12,

liks Dailas iMMM
dažādas lielinieku pamestas manies,
kā: vecas šujmašīnas un to daļas, ratu
smēre, jumtu darva, naftas motors, da-
žādas dzelzs lietas, inkubators, vecas
izkārtnes, krāsns zimzas, vecas lāpstas,
logu rāmji, mucas, riteņi, ratu daļas,
dažas mēbeles, lupatas un t. t.

Solīšana notiks mutiski un slēgtās
aploksnēs. Drošības nauda iemaksājama
V* daļas lielumā no solītās zumas.

Tuvākus paskaidrojumus dod Rēzeknes
valsts zemju inspektora kanclejā, Augš-
pils iela J& 15.

Iespiests valsta tipogrāfijā"

liesu sļu&a&juim
Vidzemes artilērijas pdb tiesa

az kara proc. lik. 951.953. p. pam. meklē:
1) Cesvaines iecirkņa komendanturas

demobil. kar. Voldemāru Aleksandra d.
Pankman, 30 g. vecs, latvietis, luter-
ticīgs, agrākā dzīves vieta Jelgavā,
Pasta ielā Ns 9, kurš apvain. par no-
ziegumiem, kas paredz. K- S. N. XXII.
gr. 128., 134., 162. un kr. soda lik.
1903. g. izd. 591.p

2) Ramkas <ec. komandantūras dēmob.
kar. PSter! Andreja d. Bārbala, 27 g.
vecs, latvietis, katoļticīgs, agrāka dzīves
vieta Rēzeknes apr., Burkovas pagastā,
Bārbalu mājās, kufš apvain. par nozieg.,
kas paredz, kr. soda lik. 1903. g. izd.
591. p.

3) Vidzemes-Latgales gūstekņu no-
metnes kara gūstekni Ivanu Prokorad.
Alekseievu, krievs, pareizticīgs, agrākā
dzīves vieta Daugavpils apr., Maliņas
pag. (Biķernieku ciemā), kurš apvain.
par noziegumiem, kas paredz, kr. soda
lik. 1903._ g. izd., 581.p.

Personām, kurām buiu zināma viņu
dzīves vieta, nekavējot ziņot Vidzemes
artilērijas pulka tiesai, vaj tuvākai polic.
Iestādei, kurai tos arestēt un nogādāt
pēc piederības.

Vidzemes art. pulka tiesas priekšs.
kapteinis (paraksts).

Tiesas darbvedis virsi. Skambergs.

Rīgas apgabalt. S. civilnodaja,
saskaņā ar civ. proc. !ik. 1958. p. ar
io paziņo, ka 7. februāri 1922. g.
min. nod. atklātā tiesas sēde tiks nolasīts
24. aprilī 1915. gada Rīgas jūrmalā,
Bulduros mirušas Trlnes (Katrīnas)
Dump ai. Avot, dzim. Durnp, testaments.

RSgā, 28. janvāri 19^2. g.

Priekšsēdēt. v. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

Ugas apgabalt. i iecirkņa tiesas gristais
paziņo, ka 4. februāri 1922. s. pulksten
10 rītā, Rīgā, Ormaņu ielā Ns 5, tiks
pārdota Dāņa Dunkela kustama
manta, sastāvoša no patelona un trime-
spoguļa, novērtētu par 4.500 rbļ.

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

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar Rīgas apgabaltles,
fil. civilnod. spriedumu 13. februāri
1922. 8» puiksten 12 diena, Inčukalna
pagasta ,Vīgantu* mājas i z pā r _ d o s
Jāņa Kaula kustamu mantu, sastāvošo
no viena brūna zirga, novērtētu par
30.000 rbļ.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš,

Zeltiņu pagasta tiesa,
Valkas apriņķī, pamatojoties uz savu
lēmumu no 3. jūnija 1921. g., uzaicina
pieteikties pie šīs tiesas sešu mēnešu
laikā, skaitot notās dienas, kad šis slu-
dinājums tiks iespiests .Valdības Vēst-
nesī* , visus ši pagasta Pāvulu māju
Hs 34 īpašnieka nela<ķa Kārļa Kundrata
mantiniekus, parādu devējus un ņēmējus.

Pēc šī termiņa notecēšanas, pietei-
kušies mantinieki tiks apstiprināti man-
tošanas tiesībās un nekādas ierunas vairs
?etiks ievērotas.

Zeltiņos, 27. janvārī 1922. g.
Priekšsēdētājs El. Boimans. s

Darbvede E. Leepi ņ.

ligas apriīķaprMMĒkapiigs Iii. tahtu
Izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no Vis-
kales pag. valdes 13. jūlija 1920. gada
zem >fe 2IS uz Andreja Brenča d. Sa-
Sņa vārdu. 77

Aizputes apriņķa priekšnieka
palīgs par 1. iecirkni,

paziņo, ka 23. februāri S. g, pīkst. 12
diena, Kazdangas pagastā, Vangas muižā

liftS 1ĪM itflflDU
Eduardam Hercberģim piederoši

2zir$Mkusneištin3$oļ?is,
novērtēti par 49,500 rbļ., deļ ienākuma
nodokļa par 1920. g. nomiksas uz tiešo
nodokļu depart. pieprasījumu no 22. de-
cembra 1921. zem Nķ 17441.

Aizputes apriņķa priekšnieka
palīgs par 1. iec. Treus.

SBi

Dažadi_sluelinaj0
Bērzes kapos

daudzām kapu vietām nav zināmi īpaš-
nieki, tamdēļ draudzes locekļi, kas vē-
lētos kapu vietas ari uz priekšu sev
paturēt, tiek lūgti pieteikties pie vietēji
kapu sarga K. Stamberga līdz 1. luīlļam
1922. s.

Valdes priekšri. J. B i r z n i e k s.
Darbvedis K. Pēterstoķe.

Itailln strinieF
3 var dabūt darbu
pie Lielupes tilta nojauk*

ianas pie KaSfsciema,
24 verstes no Jelgavas.

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera 1

kanclejā, Jelgavā, Upes Ielā J* 10 nn
pie darbu vadītāja pie Kalnciema tilta.

snmmmMmmmmrmmmmm

Gitu iestāžu slud.
Krusfpils virsmežniecība

pārdos unirāKsolīinni
gatavos meža materiālas torgos,

kuri notiks 9. februāri 1922. 3* pulkst.
12 diena, K r u s t p i 1 svirsmežniecības
kanclejā, Līvānu miesta. Tiks pārdoti
materiāli, kuri atrodas Jerziku iecirknī,
Cargrades novadā:
1) kvartāli N? 12 un 13 — 50 egļu baļķi,

tilpums 705,5 kubikpēdas, no-
vērtēti 7.429 rbļ.

2) kvartāli N° 20 — 2/* kub. ass. jum-
stīņu malkas, novērtēta 4.317 rbļ.

3) 64 kub. asis mizotas papīrmalkas,
novērtēta 176.112 rbļ.

4) 12 kub. asis mizotas stutmalkas, no-
vērtēta 28.308 rbļ.

5) pie Jerziku stacijas 300 pudu egļu
mizu, novērtēta 3.150 rbļ,

Piezīme: No papir- un stutmalkas
41 kub. ass izvesta pie Jerziku sta-
cijas, bet 35 kub. asis pie dzelzsceļa
posma Jerziki-Nicgale.

Tiks pārdoti materiāli, kuji atrodas
Steķu iecirknī, Lačuplisa novadā:
6) kvartai! Ms 66—16 priedes baļķi,

tilpums 137 kubikpēdas, novēr-
tēti 930 rbļ.

Materiāli apskatāmi atrašanas vietas.
Solīšana notiks mutiski un slēgtās

aploksnēs. Tuvākas ziņas dod virsmež-
niecības kanclejā Līvānos, un attiecīgu
iecirkņu mežziņi.

Krustplls virsmežniecība.

ligas apr. valsts zemju iii. raj. pārzinis
uzaicina: Siguldas muižas — Siguldas
pagastā, Ozolaines vasarnīcas — Sē-
jas pagasta un_ Erna vasarnīca — In-
čukalna pagasta,

īpašniekos vaj ip ņilpaieta
ierasties valsts zemju 111. raj. kanclejā,
Siguldas miestiņā, 17. februāri š. 9,
pulkst. 1 diena, dēļ akta parakstīšanas
un sava īpašumu saņemšanas, jo sek-
vestris ir atcelts, ciktāļu tie ar agrarli-
kumu nav atsavināti.

Rīgas apr. valsts zemju
pārzinis A. D o r š.

Darbvedis L a pa n s.

Konkurss.
Valsts vidusskola Cesvaine

(caur Cesvaini, Vidzemē)

izdos mazākprasīfājlem
22. februāri 1922. g., pulksten 4 pēc

pusdienas, mutiskos torsos

pirts, klozeta m ūdens Dampja elektriskās
signalizācijai jaanierikoSani ar attiecies!

pārbūves so remonta iarbiem.
Ar darbu projektu un noteikumiem var
iepazīties skolu departamentā, istabā
Nš 8, darbdienās no pulksten 11 līdz 1,
ka ari uz vietas minētā skolā. Pie pie-
dalīšanas konkursa jāiemaksā 60.000 rbļ.
drošības naudas. Lūgumi — pielaist
pie mutiskiem torgiem, kā ari varbūtēji
rakstiski piedāvājumi, ar nomaksātu
zīmognodokli, jāiesniedz skolas kanclejā
līdz pulksten 4 dienā 22. februārī 2922.g.

Liepājas m apr. tirgotais «fi. JavienM"
likvidācijas komisija caur šo dara zināmu,
ka min. kooperatīvs no 1. janvāra š. g.,,
sākot sastāv

liftiaiis sitlī,
un tāpēc uzaicina visus kreditorus
iidz 1. martam š. $? pieteikties pie
likvidācijas komisijas Liepāja, Lielajā
ielā J* 15.

Likvidaeljas komisija.
Latvijas augstskolas leģitimācijas

karte Nr. 1592. uz Alberta Madlsoaa
vārda pazaudēta un ar šo tiek izaiudi-
nāta par nederīgu. ? _

PiekSīdis kucēns
(buldogs), piepr. Dzirnavu ielā Jfe 66f
vīnu tirgotava.

Sventes pag. valde izsludina par
nederīgiem par nozaudētiem pieteiktus
sekošus dokumentus: 1) personas aplie-
cību no 26. maijā 1919. ģ. zem J* 66*
uz Elizabetes Ignata m.Lozovskas vārda,
2) zirga pasi, izdotu no SveBtas pagasta
valdes 192L g. M 178 uz Jāzepa Jāņa
d. Pučko vārda; 3) iekšzemes pasi, ie-
dotu no Sventas pag. valdes 1921. g>
Ne 927 uz Jāzepa Jāzepa d. Pučko vārda.

Jelgavas pils. policijas III. iec. priettEicta
izsludina par nederīgu noaaudētokar.klausības pagaidu apliecību uz Augusta
Jāņa d. Veršakaja vārda, Izdotu i»
5. Cēsu kājn. pulka no 30. jūnija
1920. g. zem M> 5873.

Samaksas zīmiii
grāmatiņas

pēc .Valdības Vēstneša" N? 187., w
22. augusta š. g. publicēto rīkojuma

par traktieru, kafejnīcu, kondi-
toreju un viesnicu apgrozījumu*

nodokli
dabūjami Valsts tipogrāfijā, pilī J* 2,

par 9 rbļ. grāmatiņa.

iii iTpiift
Vnlīts tipūsrnfllB, Eīsns pīiī. st. I.

dabūjamas dažāda biezuma, pec
darba ministra apstiprināta parauga:

1) StrBdnieKu darba mmm&
Z) Strādnieku srtsia gramat»

(forma Ns 51).

3) Vispārīgās strādnieka elgu rS-
Ķīnu grerntttes ^maj*_^J
M@gi®»alai§ teatrs. i

Trešdien, 1. februāri, pulksten 7 vafc

„Jiusim€s".
Ceturtdien. 2. tebr., plk. 5 dienā, sko! M-

..Spridffis".

DMiiMiMĪfllrii ī«IS Nh IBl» Špeiļu fabrikas iekārta, sastāvoša no daža-
DrUņlllISKlI IcIU nr. i3D. dām mašīnām, riņķu zāģiem un citiem
techniskiem instrumentiem, 30 pudu gatava špeiļu, 2 pud. kapara drāts u»
17 asis kļavas koka špeiļu malkas, tiks

izūtrupēta,
ceturtdien, 2. februāri S. 8.. pīkst. 11 rītā. Pils. Strnpnieks K. Urbāns.

PAZIŅOJUMS. '%
Ar šo daru zināmu, ka

. Viktors Veidemaņa kgs ——= I
izstājās iz manas firmas un šodien nolika savas pilnvaras.
Manas Rīgas nodaļas vadīšanu, kura ari turpmāk nodarbosies ar

Preču nofraKfošaiiii, itMttui no mitai, spetijām 11 preču ;
ievietotai noliavās,

nodevu Egonam TBtoraigsa kgm 9
===== kurš saņēma no manlm seneral - pilnvaru. irts

Aleksanders Kroņa kgs atlaists
un viņam nav tiesības noslf ļt kautkādas veikala darīšanas manā

vārdā, ka ari saņemt maksājumus par manu rSķlnu.

Lūgdams dāvināt manai firmai ari uz priekšu līdz šim parādīto
uzticību, zīmējos Visā augstcienībā

HAGEN iOERGENSEN (Kopenhāgenā). 1

Konkurence.
Netiešo nodokļu departaments

izdos mazfiksolifonā:
1) Priežu dēļus 1"X7'X15* 100 gab.
2) . , spundētus 1*X7'X15' 80 .
3) . , 2"X7-X15' 155 ,
4) , . 2V*'X7-X15' 20 ,
5) . , 3'X7'X15' ; 3 ,
6) . latas 3*X4«X15' 35 ,
7) . , 2"X2"X12' 200 ,
8) . . 3'X5"X12' 8 ,
9) Oša dēļus 2» /a'X2'/a' 70 pēdas

10) , , 1"X7* . . _. 30 ,
11) Cinkota cauruļu 2* caurmērā 50 ,
12) , , IV** . 240 ,
13) , . l»/a* 18 i
14) T — gabali 2»/s"X2* 1 gab.
15) T — , 2*X2* 1 .
16) T - , l»/«"Xl'/«" • 3. .
17) Cauruļu līkumi 1»/*" 15 ,
18) Misiņa krānu l«/a* 3 .
19) . . IV*' 2 ,
20) Ludlo cistern. krānu 2* . 2 ,
21) Gāzes cauruļu r/a" caurmērā 50 pēdas
22) Dzelzs truļu ar koka platformām 10 gab.

Dzelzs truļu paraugs apskatāms degvīna noliktavā, Rīgā, Pionieru ielā Ns 4a
katru dienu no pulksten 9 līdz 5 pēc pusd.

23) Vienas ar dzinēju apkalpojamas urbjamās mašīnas (pr. lielāka urbj., caur-
mērā 50 mm, urbšanas dziļumu līdz 200 mm ar urbjplati uti skruvstiķi).

24) Rifel skārda 6 mm bieza . 24 kv.mtr.
25) 14 loksnes cinkota skārda 392 mārc.

piegādāšanu valsts degvīna monopola vajadzībām.
Piegādātāji, kuri vēlētos minētos priekšmetus piegādjt, var iesniegt pie-

dāvājumus nomaksātus ar zīmognodokli 40 zelt. sant. apmēra ar cenas apzīmē-
jumu (ieskaitot pievešanu Rīgā, Pionieru ielā Ks 4a), netiešo nodokļu departa-
mentam, Nikolaja ielā N° 1 b, vēlākais līdz 8. februārim 1922. g., pīkst. 10 dienā
slēgtās aploksnes ar uzrakstu:

flUz konkurenci 8. februāri 1922. g."
_Paskaidrojumus piegādāšanas lietā sniedz valsts spirta un degvīna no-

liktavā, Rīga, Pionieru ielā Nš 4a, katru dienu no pulksten 9—5 p. p.

Par departamenta direktoru L Dīriķis.
Monopola nodaļas vadītājs Ed. Rudzi ts.

-. , Darbvedis Ķ. A p i n ī t s.

Kara saimniecības pārvaldei
vajadzīgi:

1. Kareivju katliņi, vācu armijas parauga ...........59.000 gab.
2. , krūzītes . , . emaljētas 50.000 .
3. Kavalerijas .un artilērijas zignaltaures, bij. krievu armijas parauga

„des" vai „es", ar jaunsudraba mundstuku 55 ,
4. Zirgu pakavi ar 3 radžu un 8—10 naglu caurumiem katrs:

X2 3 3.000 ,
Ns 4 6.000 »
JN& 5 12.000 .
Jfe 6 9.000 ,

5. Deeimalsvaru bumbas priekš 500 klgr svariem 100 kompl.
,250 160 ,

6. Galda svaru bumbas priekš 15 , , 350 ,
7. Čuguna katli, 8 spaiņu tilpuma 4 gab.
8. . 20 stopu , 53 .

Minēto priekšmetu iepirkšanu izdarīs slēgtos torgos 20. februāri 1922. g.,
pīkst. 10, kara saimniecības pārvaldes mantu daļā, Rīgā, Nikolaja ielā N» 23,
dz. 6. Piegādāšanas laiks pēc vienošanās, bet ne vēlāki, kā līdz 25. martam
1922. g.

Piedāvājumi, samaksāti ar attiecīgu zīmognodokli un ar paraugiem,
iesniedzami kara saimniecības pārvaldei slēgtās aploksnēs (resp. paciņās) ar uz-
rakstu: „Uz konkursu 20. februāri 1922. g.", un nododami kara saimniecības
pārvaldes mantu daļas iegādāšanas nodaļā, Rīgā, Nikolaja ielā M« 23, dz. 6,
iztaba 5, pret kvīti līdz 20. februārim 1922. g. Turpat apskatāmi paraugi un
taures zīmējums un tiek paziņoti tuvāki noteikumi. Cenas uzrādāmas franko kara
saimniecības pārvaldes noliktavā Rīgā, Latvijas rubļos vai zelta frankos. 2

Dzelzsceļu virsvalde ^ti^T*"

KONKURENCI.
uz dažādām Iii», apsi. h tonnas i sliežu bultām 50.000 gab.

Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem un specifikācijas griesties dzelzsceļu virs-
valdē, istabā ,N? 136. 3__

llpii ministrijas ih i Miju pinies Ris raisos
izsludina 9. februāri 1922. g., pulksten 10 rītā

m KONKURSU =
logu iestiklošanas darbiem,ar uzņēmēju
materiāliem, dažādās ēkās Rīgas rajona

kazarmēs. i
Tuvākas ziņas un noteikumus izsniedz, kā ari piedāvājumus slēgtās ap-

loksnēs, ar nomaksātu 20 rbļ. zīmognodokli un uzrakstu ..Uz stiklinieku darbu
konkursu 9. februāri" un 10,000 rbļ. drošības naudu pieņem katru dienu no
puiksten 9 līdz 12 techniskas nodaļas kanclejā, Rīgā, Citadelē Nr. 24.
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