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Rīkojums.

Saziņā ar finansu ministri, dienas
naudas lielumu par piedalīšanos apriņķa
iesaukšanas komisijas sēdēs nosaku
200 rubļus dienā katram komisijas lo-
ceklim, kurš neatrodas valsts vai paš-
valdības iestāžu dienestā. Šis atalgojums
izmaksājams visos kara apriņķos sākot
no š. g. 10. oktobra līdz 1923. gada
3t. martam.

Pamats: 1922. gada 20. septembra
instrukcijas par 1902., 1901, 1900.
un 1899. g.g. dzimušo pilsoņu

- iesaukšams kartību — 27. panta
piezīme (1922. g_. «Valdības Vēst-
neša" 213. numurā.)

Rīgā, 1922. g 6. decembrī.
Apsardzības ministrs G. Ze m g a 1s.

Galvenā štāba priekšnieks,
ģenerālis P e n i ķ i s.

Karaklausības mobilizācijas nodajas
priekšnieks, ka ja ierēdnis Labans.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu
departamenta rīkojums

Pēc pastāvošiem noteikumiem par vi-
siem tirdzniecības, rūpniecības un citiem
peļņas uzņēmumiem (pārdotavām, dažādu
preču vai lauksaimniecības ražojumu,
lopu u. t, t. uzpirkšanas-atkalpārdošanas
uzņēmumiem, darba izpildījumiem, pie-
gādājumiem, viesnicām, pansijām, kine-
matogrāfiem u. t. i, tāpat darbnīcām,
fabrikām, dzirnavām, mežrūpniecībām
u. t. t.), kas atklājuši savu dar-
bību tekošā 1922. g., jāiesniedz
1i d z 1923.g. 15. janvārim vietējiem
nodokļu inspektoriem uz noteikta veida
blanķetēm paziņojumi par 1922.g.
apgrozījumu un peļņu, laika
no pirmās darbības dienas
līdz»gada beigām.

Atgādinot par šo attiecīgiem uzņēmumu
īpašniekiem un viņu vietniekiem, tiešo
nodokļu departaments aizrāda:

1) Paziņojumu blankas dabūjamas pret
6 santimu samaksu pie visiem nodokļu
inspektoriem, visās Latvijas bankas no-
daļās, kā arī pilsētu valdēs, kuras iz-
sniedz tirdzniecības un rūpniecības zī-
mes, bet izpildītās blankas ar atbildēm
uz viņās priekšā liktiem jautājumiem
iesniedzamas personīgi, vai pa pastu par
uzņēmumiem, ku[i atrodas:

Rīgā, attiecīgiem Rīgas pilsētas iecirkņu
nodokļu inspektoriem, Rigā, liela Pils
ielā Ni 12.

Liepājā, attiecīgiem Liepājas pilsētas
iecirkņu nodokļu inspektoriem — Lie-
pājā.

Jelgava, šīs pilsētas nodokļu inspekto-
ram — Jelgavā,

Daugavpilī, šīs pilsētas nodokļu ins-
pektoram — Daugavpilī.

Rīgas apriņķa I. iec. ši iec. nodokļu
inspektoram Rigā, mazā Pils ielā 7/9.

Rīgas apriņķa II. iec. ši iec. nodokļu
inspektoram Rīgā, mazā Pils iela 7/9.

Cēsu apr. I. iecirknī ši iec. nodokļu
inspektoram Cēsīs.

Cēsu apr. II. iecirknī ši iec. nodokļu
inspektoram Cēsīs.

Valmieras apr. I. iecirknī ši iec. no-
dokļu inspektoram Valmierā.

Valmieras apr. II. iecirkni ši iec. no-
dokļu inspektoram Limbažos.

Valkas apriņķa I. iecirknī ši iec. no-
dokļu inspektoram Valkā.

Valkas apr. II. iecirknī ši iec. nodokļu
inspektoram Alūksnē.

Aizputes apriņķī ši apriņķa nodokļu
inspektoram Aizputē.

Bauskas apriņķī ši. apriņķa nodokļu
inspektoram Bauskā.

Jelgavas apriņķī ši apriņķa nodokļu
inspektoram Jelgavā.

Liepājas apriņķī ši apriņķa nodokļu
inspektoram Liepājā.

Kuldīgas apriņķī ši apriņķa nodokļu
inspekto am Kulaigā.

Tukuma apriņķi ši apriņķa nodokļu
inspektoram Tukumā.

Talsu apriņķī ši apriņķa nodokļu ins-
pektoram Talsos.

Ventspils apriņķī ši apriņķa nodokļu
inspektoram Ventspilī.

Jaunjelgavas apriņķi šispriņķa nodokļu
inspektoram Jēkabmiestā.

Ilūkstes apriņķī ši apriņķa nodokļu
inspektoram Daugavpili.

Daugavpils apriņķi ši apriņķa nodokļu
inspektoram Daugavpili.

Rēzeknes apriņķī ši apriņķa nodokļu
inspektoram Rēzeknē.

Ludzas apriņķī si apriņķa nodokļu
inspektoram Ludzā.

2) Par tiem tekošā 1922. gadā atklā-
tiem uzņēmumiem, kas pārgājuši vai vēl
pāries citās rokās, paziņojumi jāiesniedz
tai personai, kurai uzņēmums piederēs
š. g. 3i. decembrī.

3) Par paziņojumu neiesniegšanu no-
teiktā termiņā draud naudas sods līdz
500 latiem.

4) Paziņojumi nav iesniedzami par VII.
kategorijas rūpniecības uzņēmumiem un
akciju, paiju un citām tamlīdzīgām sabie-
drībām, kurām jādod par savu darbību
pārskats.

Tāpat arī paziņojumi šimbiīžam nav
iesniedzami par uzņēmumiem, kuri dar-
bojas kopš 1921. vai agrākiem gadiem,
lai arī tie 1922. g. būtu pārgājuši citu
personu īpašumā, vai pārvietoti uz citu-
rieni, jo šādi uzņēmumi, kā pastāvoši no
agrākiem gadiem, neskaitās par atklāiiem
1922. g.

Rīgā, 1922. g. 4. decembrī.
Direktors A. V i n t e r s.

Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.
1922. g. 30. novembri.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 375
par pSrgrozlbām pasaldu tarifā
un noteikumos ftr. 27 pasažieru
un bagāžas pārvadāšanai pa

Latvijas dzelzsceļiem.
Par braukšanu no Rīgas pasažieru

stacijas līdz visām Rīgas—Jelgavas
Ūnijas stacijām II. un III. klasē nosaku
maksu kā par 30 vienas reizes brau-
cieniem. Bez tam ievedu laikmetā no
1. jūnija līdz 15. septembrim braukšanu
ar abonementa biļetēm ari starp Rīgas
pasažieru un Baložu, Olaines, Daibes
un Jelgavas stacijām.

Sakarā ar šo lieku priekša «pagaidu
tarifj un noteikumu J* 27." pasažieru
un bag&žas pārvadāšanai pa Latvijas
dzelzsceļiem" 14. §. izlibot sekosi:

1) 4. punktā pirmā teikuma ierakstīt
vēl sekošu* starijn nosaukumus:
«Baložu, Olaines, Daibes un Jel-
gavas" un

2) punktā „e" zem iecirkņa nosau-
kuma «Rīga — Mangaļi" ierakstīt
„Rīga—Jelgava" un blakus iecirkņu
nosaukumiem uzrādīto staciju no-
saukumus papildināt, ierakstot aiz
nosaukuma „Mangaļu" vārdus ,un

Jelgava", bet vārda ,un" vieta
priekš .Mangaļu" ierakstot komatu.

Šis rīkojums stājās spēkā no 1922. g.
1. decembra.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. B ļ o d n i ek s.

Finansu direktors V. Bastjans

Rīkojums par dienas naudas lielumu par
piedalīšanos apriņķa iesaukšanas
komisijas sēdēs.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-
partamenta rīkojums.

Rīkojums par pārgrozībām pagaidu tarifā
un noteikumos Ms 27 pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai pa Latvijas
dzelzsceļiem.

mmm Iestāžu PfizSplurfil
Paziņojums jūrniekem Nr. 20.

Tā ka minu laukumi no minām tagad
ir iztīrīti, tad sekošās jūras zīmes (sto-
deres), kuras minu laukumus apzīmēja,
uz priekšu netiks vairs izliktas:

Pie Rīgas:
• u

N platuma O garuma
m

57° 15,4* 23° 58,7' ±

57° 10,5' 24° 11,2' X

57° 11,2' 23° 54,5' X

57° 11,4' 23° 55,1' ±

57° 05,8' 23° 59,1' X

57° 06,1' 24° 00,0' $

Pie Bil der liniem :

57° 02,0' 23° 52,5'

57° 08,5' 23° 42,6'
^

57° 08,8' 23° 46,2'
^

Pie Ragaciema:

57° 10,5' 23° 40,5'
^

57° i 5,0' 23° 37,5'
^

57° 16,5' 23° 30,0' f
Pie Roj-as:

57° 26,3* 23° 07,0' X

57° 30'0' 25° 07,0' T

57° 30,0' 23° 02,0' J

57° 31,7' 23° 00,0' X

57° 33,8' 22° 57,2' X

57° 35,8' 22° 54,8' X

57° 35, 1' 23° 00,0' $

57° 35,0' 22° 50,0' $

Starp Runo un Kolkasragu:

57° 46,5' 22° 45,5'
^

Irbes ceļā (Irbenstrasse):

57° 50,0' 22° 31,0' f
57° 50,0' 22° 25,0' f

57° 50,0* 22° 17,2' f
57° 50,0' 22° 13,0' f

57° 40,4' 22° 05,2'

57° 39,2' 21° 59,1' .J

57° 39,7' 21° 52,7' ļ

57° 38,4' 21° 42,4'

Jūrniecibas departamenta direktors
A. Lonfelds.

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks
K.Purns.

Jaunatvērtā Latvijas konsulāta
Breslavā,

Silezijā, pagaidu adrese:
Consulat de Lettonie,

Leobschūtz O/S.,
M. Jānis Kalniņ,

Consul.

Atsaukums.
Ar šo pārtraucama 1920. g. «Vaid.

Vēstu." 254. numurā izsludinātā pilsoņa
Aleksandra Jēkaba d. Gulbis meklēšana,
jo viņš ir atrasts un viņa dzīves vieta
ir zināma.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
pulkvedis-leitnants M u i ž u 1 s.

Vecākais darbvedis, kara ierēdnis
K r i e v i ņ š.

Paziņojums.
Pēc Latvijas delegācijā Amerikas Sa-

vienotās vai tīs saņemtām informācijām
1921. g. 20. maijā River Falls'ā, Vis-
konzina, miris Ludvigs Andrev T.
Francens, d?imis 1893. g. 13 jūnijā
Jelgavā. Kā «U. S. Veterāns Bureau"
ziņo, tad Francena mātei vai viņa pie-
derīgiem nākoties 10.000 OGO dollaru
liela apdrošināšanas suma.

Ir iemesls domāt, ka viņa māte dzīvo
Latvijā, lai gan viņas adresi neizdevās
izzināt.

Mātes vārds, pēc biroja ziņām, ir
Marija Skeberdis, pēc privātām
ziņām viņa ir dzimuse Anna Geroskv,
viņa otrreiz apprecējusēs, tn jādomā,
ka Skeberdis ir viņas o.ra vi a vārds.

Piederīgos lūdz pieteikties ārlietu mi-
nistrijas rietumnodajā, Nikolaja ielā N° 3,
dz. 3.

Meklējamo personu saraksts.
§ Vivārda, vārds, tēvs vaids, „ ? .- . ';- . Va! 'r spcietlnsms

U y?>™> ,p,ede**L » ' " »*»» *«***Sc dzrves vieto pedeja laika, m pu ko apvainot».
SJS ārējais apraksts (pazinws>. «trr.*i>! āi gadinim*

1. Molotoks, lija Pētera d., Daugavpils kara apriņķa priekš- Noskaidrot pēc uz
dzimis 1900. gadā, pie- nieks, ka neieradušos uz iesauk- rokas esošiem do-
derīgs pie Pridruiskas sanu 1922. gada 31. augusta kumeniiem, vai ir
pagastā, Daugavpils ap- iesaukšanas noteikumu kartība, bijis ieradies uz
riņķa un dzīvo Porspuku iesaukšanu 1922. g.
sādža tai paša pagasta, 31. augusta iesauk-
(tuvaku ziņu trūkst). šanas_ noteikumu

kartība un paziņot
meklētājam.

Daugavpils kara apriņķa priekšnieks pulkvedis-leitnants (paraksts).
Darbvedis kara ierēdnis (paraksts).

Latvijas valdības rf^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ,^^^^^^^m<^ unsvētku dienas
? *?""*? »to»« . jffļfiBjiS^š&ki<S

iĶ2!i£$£p ........->......

Redakcija: JJI^Š^l^^^^^ un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 2. TeL Mi &$ *&K&sI% fS(S^ &%*< P& Na i. Tel. Ns9-57
Rēnas staadaž ao 11—12 ^T^-^^^» Atvērts

ao pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:

a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-
slējigām rindiņām . . . . 180 rbļ. — kap.
par katra tāļeka rindiņa . . 6 , — .

b) citām iestādēm an amata per-
sonām, pai katra vlenslejīgu
rindiņu g >

_ p
c) privātiem par katrn viensleļīgu

rindiņa 10 . — .

ghfcas pu .Valdības Vēstnesi' sakot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

ftor } mēnesi . 75 tbĻ — kap.

Piesūtot mfiJā un pa pastu:
{( tt l mēnesi 90 rbļ. — kap.
jPjh atseviiķa nunnra: saņemot

ekspedīcijā , 3 , 23 . .
ms atkalpārdevējiem 8 , 75 ,



Meklējamo personu saraksts Nr. 78.
(1. turpinājtttna en beigas.)

£„. UzvSrd», vārds, teve vārds. Vai apcietinām*
Ž£ vecums, plederibas vieta, K*«**»«« ar kado rakstu _ darām»
2* dzīves vieta pēdējā talkā, en par ko apvainot». .?.«*.„.. ZZnZLs* ārējais apraksts (pazīmes). ^ atrašanas gadījuma

6641. Judelsons, BoruchsMo- Valkas apr. 2. iec. izmeklēs. Apcietināt, ievietot
zus dēls, piederīgs pie tiesneša 1922. g. 26. sept. centrālcietuma, zi-
Jauujelgavas. raksts Ns 3025, apv. kr. sod. ņojot par to meklē-

lik. 51. un 680. p.p. tājam.
6642. Jauniņš, Jānis Andreja Valkas apr. 3. iec. izmeklēs. Paziņot dzīves vietu,

dēls, dzira. 1889. g. tiesneša 1922. g. 23. sept.
2. _ oktobrī, pied. pie raksts Nt 230, apv. kr. sod.
Stāmerienes pagasta. lik. 51. un 453. p.p.

6643. Kaspars, Rūdolfs Ale- Tas pats. Tāpat,
ksandra d., dzim. 1898.g.
24. aug., pied. pie Il-
zenes pagasta.

6644. Lapiņš, Reinholds Paula Tas pats. Tāpat,
dēls, dzim. 1886. g.
7. decembri, pied. pie
Kalnciema pagasta.

6645. Mitenbergs - Mitensons, Rīgas apriņķa 1. iec. mier- Paziņot dzīves vietu
Nikolajs Jāņa d., pie- tiesn. 1922. g. 18. okt. raksts meklētajam.
derīgs pie Arlavas pa- te 2234, apv. s. 1. 138. p.
gasta, Talsu apriņķī,
31 g. vecs, pēc nodar-
bošanās maiznieks.

6646. Mellezer, Milda Kārļa Valkas apriņķa 3 iec. izme- Apcietināt un ieskai-
m., dzim. 1891. g. 19. klēšanas tiesneša 1922. g. tīt Valkas apriņķa
martā, piederīga pie 14. oktobra raksts te 136, 3. iec. izm. tiesn.
Jaunrozes pagasta, Vai- apv. kr. s. I. 51., 455., 589. rīcībā.
kas apr., Opes miesta p. p.
lielinieku varas laika
darbiniece.

6647. Putra, alias Gebaaers, Iekšlietu ministrijas politiskas Apcietināt un noga-
Voldemars Otto d, dz. apsardzības 1922. g. 1. nov. dāt meklētajam.
1901. g. 5. oktobrī, pie- raksts te 230023, izbēdzis no
derīgs pie Liepājas pils., sargu pavadības, spiegs,
agrākā dzīves vietaRīgā,
Nikolaja ielā te 10/12,
kareivis.

6648. Rene, Zelma-AlideToma Valkas apriņķa 3. iec. izmekl. Apcietināt un ie-
m., dzira. 1895. gada tiesn. 1922. g. 14. okt. raksts skaitīt Valkas apr.
23. jūnijā, piederīga N° 136, apv. krim. sod. lik. 3. iec. izmekl. tiesn.
pie Veclaicenes pagasta, 51., 455, 589. p. p. rīcība.
Valkas apr., Opes mie-
sta lielinieku varas laika
darbinie.e.

6649. Rudzits, Jānis-Arvids 4. iec. kara izmekl. tiesneša Nolikt zem policijas
Otio d., dzimis 1900. g. 1922. g. 28. sept. raksts uzraudzības un ziņot
17. augustā, piederīgs J* 2529, apv. sod. lik. 126. p. meklētājam.

pie Dzelzavas pagasta,
Cēsu apr, bij. Vents-
pils kara apr. pārvaldes
pavadu komandas ka-
reivis.

6650. Stabiņš, Kārlis Mārča Rīgas 6. iec, izm. tiesneša Apcietināt un nega-
ri., 29 gad. vecs, pied, 1922. g. 26. oktobra raksts dāt meklētajam,
pie Drnsiu pag., Cēsu JVa 2204, apv. krim. sod. lik.
apr., vidēja "auguma, 51_. pt. un 442. p. un 430 pt,
iegarenu seju ar mazam, slēpjas no iepriekšējas iz-
apgriestām, dzeltenām meklēšanas,
ūsām.

6651. Skraucis (Krancis) Ru- Valkas apnņķa III tearkņa iz- Pazinot dzīves vkta.
doifs, Kārja d., dzimis meklēšanas uesnesa 1922 g-
1899 g. 26. jūnijā,pie- 23. septembra raksts te 230,
derīgs pie Stāmerienes apv. kr. s. L 51. uu45d. p.p.
pagasta. Toņa*

6652. Svāger, Valiia Sīmaņa Tas pats. lapat.

m, dzim. 1895. g. 17.
janvārī, piederīga pie
Stāmerienes pag. _._ ,

6653. Tome (Toms) Rūdolfs Tas pats. lapat
Andreja d., dzim. 1898.
g. 10. novembri, pied.

6654. Tovp^necTMiķdifsi Rīgas VII. iec. miertiesneša Apcietināt_un ievie.
veliia d 15 g v., pied. 1922. g. 3. novembra raksts tot cietuma, nodali
oie Vitebskas guberņas, te 1486,apv. sod. lik. 581. p.I. d. priekšmazgadīgiem,
Lepeles apv., agrākā ieskaitot meklētāja
dzīves vieta Rigā, Tulas nclDa-
ielā Ne 16.

Rfeā. 1922. e. 30, novembri. te 21940.
Adsariaistsativā departamenta direktors i. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Q a r o z i ņ\

Iecelšanas.
Ar zemkopības ministra rīkojumu

laikā no 1922. g. 1. novembra līdz l. decembrim
zemju departamenta mērniecības daļa:

ieskaitīti: 1) vecākais mērnieks Kārlis B r u 11a n s

no 1 nnvembpa,
2) III šķiras mērnieks Jūlijs Kaņepons no

1. novembfa.
hslēgti: 1) III. šķiras mērnieks Eduards Lūsis,

kā atstājis darba vietu, no 1. novembfa,
2) III. šķiras mērnieks Eduards Oai līts no

19. oktobra uz paša lūguma.
Pārvesti: 1) I. šķira * zīmētājs Jevgeņijs So-

lovjevs-Mališevs par III. šķiras mērnieku
no 15. ncvembfa.

Mērniecības daļas vadītāja palīgs
J. H art manis.

Darbvedis R. Ķēķis.

Jaunās valstis.
Lšetava.

Tirdzniecības bilance.
Oktobra mēnesī Lietavas eksports sa-

sniedza 3 540.000 litu un imports
3.440.000 litu. LTA.

1922. aada bibliogrāfija.
Trešais ceturksnis.

Valstsbibliotēkas sakārtojums. A. Ointera redakcija.

0 Vispārīgi raksti.

010. Bibliogrāfija.
020. Bibliotēkas.

Gulbis, A. grāmatu izdevējs. Skolas grā-
matas. (Katalogs) Rīgā, jūlijā 1922.
(lespr) J. Pētersona druk. 4° (29X22)
7 nenum. 1. p.

Lētas grāmatu apgādneecibas Katalogs.
(Rīgā, 1922. Iespieduma vieta neuz-
rādīta) 8° (18X13) 8 1. p.

Neumann, Arnold & B-dri, 1. Rigas mū-
zikas instrumentu akc. beedrība.
(Muzikaliju .Edition Lettonie" cenu
rādītājs) Rigā, (1922. Iesp.) A./S. J. A.
Kukurs. 8° (22X15) 2 i. p.

Rozes, J. Mācības grāmatu saraksts par
1922/23. g. kuras dabūjamas J. Rozes
grāmatu veikalā. (Rī?ā, 1922. Iespie-
duma vieta neuzrādīta) 8° (18X10
8 1. p.

040. Dažādu rakstu krājumi.
Latvijas Augstskolas Raksti. Acta Uni-

versitātes Latviensis. III. Riga, 1922.
(Iesp ) Valstspapīru spiest. 4° (23X18)
XXXV+194 i. p.

Saturs: 1 Frof. C. Ballod: La
Latvie. 2. A. Kirchensteins: Structure
intērieure et mode de dēveloppement
des bactēries. 3. Doc. Tramdachs:
Ledgriežu aplēses jautājums. 4 O. Lutz
und J. Jacobv: Uber die Emfind-
lichkeit und Verwendbarkeit der quali-
tativen Reaktionen. 5. J. Plāķis:
Dažas leišu un latviešu intonāciju
paralēles. 6. Walter Fiott: Beitrāge

*) Rakstība piepaturēta tāda, kādā iespiesti
attiecīgie izdevumi. V>enīgi gotu burtu vietā aiz
techniskiem iemesliem lietoti latiņu burti. Iekavās

atzīmēti redakcijas papildinājumi. Dr. = drukāts;

druk.= drukatava.

zur Lehre von den kategorischen
Schltissen.
050. Periodiski izdevumi.

Žurnāli.
.Adventes Vēstnesis." Ar zeptemberi

(te 9) iespiests Valtera un Rapas akc.
sab. spiest.

.Arodneeks".

.Zianas Sargu Balfis" turpina iznākt bez
pārmaiņām.

.Darba Jaunatne" pārskata laikmetā nav
iznākuse.

.Darba Teesibas", turpina iznākt ar no-
vēlojumiem.

.Dzelzsceļa Virsvaldes RīkojumuKrājums"
turpina iznākt bez pārmaiņām.

.Dzirkstele" te 2 iznāca jūlijā. Vairāk
numuri nav iznākuši.

.Ekonomists". Turpina iznākt bez pār-
maiņām.

.Fotogrāfijas Mēnešraksts". Pārskata
laikmetā nav iznācis.

.Ho-Ho" ar 1. septembri iznāk 1 reiz
nedēļā.

.Ilustrēts Žurnāls", .Izglītības Ministrijas
Mēnešraksts", .Jaunības Tekas",
.Kriftiga Balfs", .Kriltigs AiIItahwis",
.Kopdarbība", .Kultūras Vēstnesis"
turpma iznākt bez pārmaiņām.

.Lapsene". (Ilustrēts humora un zatira
žurnāls. Iznāk ik pārnedēļas.) Atbil-
dīgais redaktors: Ed Alainis. Izde-
vējs: Apgādneeciba .Lapsene". Re-
dakcija : Rīgā, Suvorovu ielā Na 37,
dz. 10. (Iesp.) Latv. Semn. Sav.
speest. 4° (23X18) 16 I. p. 12 r.
Ar 28 zeptembri (te 3) iesp. Apsar-
dzības Ministrijas Tipogr. te 1 iznāca
30. augustā.

.Latgolas Lauksaimniks". Pārskata laik-
metā iznāca kopnumurs 6/7. Jūnijs —
jūlijs.

.Lotgolss skola". Pārskata laikmetā nav
iznākuse.

.Latvijas Biškopis", .Latvijas Grāmat-
rūpnieks" turpina iznākt bez pār-
maiņām.

.Latvijas Kareivja" Militārais peelikums.
Ar 14. juniju _(Ns 26) apstājies iznākt.

.Latvijas Sarkanā Krusta Apskats". Pār-
skata laikmetā nav iznācis.

.Latvijas Tirgotājs", „Latvju_ Sports"
turpina iznākt bez pārmaiņām.

.Latvju Grāmata". Kritikas, grāmat-
niecības un bibliogrāfijas mēnešraksts.
Redaktors R. Eg!e. Izdevējs: Lat-
viešu Grāmatu Tirgotāju un Izdevēju
Biedrība. Druk. Jul. Pētersona druk.
Redakcija: Rīgā, Suvorova ielā 14.
4° (24X15) 64 I. p. 30 r. Sāk iznākt
ar zeptembri.

.Latvju Muziķa." Pārskata laikmetā iz-
nāca divi numuri 1* 3 un 4.

.Mazsaimnieks". Pārskata laikmetā iz-
nāca J* 5/6. Maijs-Junijs un 7/8.

ļf Julijs-Augusts.
.Misiones Vēstnesis", Mūsu Nākotne",

Muhlchigas ilgās" turpina iznākt bez
pārmaiņām.

.Nedēļa." Ilustrēts schurnals (Iznāk
1 reiz nedēļa) Redaktors: T. Her-
manovrikis. Hdewejs: Apgahdneeziba
.Dftmteue." (Iesp.) ,Latwijas Sargs"
fpeefr. Redakcija: Rigā. Pauluči
ielā J* 15 4° (29X22) 16 1. p. 15 r.
Sak iznākt ar 16. zeptembri.

.Ritums." Turpina iznākt 'sez pārmaiņām.

.Riekstu Kalna Skauts." Skautu žurnāls.
15 Cēsu skautu pulciņa izdevums.
Redaktors: skm. Mateass. Druk.
Jepes tipogr., Cēsīs. (Redakcijas
adrese neuzrādīta) 8° (22X17) 18 1. p.
Ne l_ iznāca augustā. Pārskata laik-
meta vairāk nnrauri nav iznākuši.

.Ruhgtās drapes" Schurnals satirai un
humoram. (Iznāk 3 reiz mēnesī
(Redaktors-izdevējs: K. Mellups Dr
Pigors). Dr. A. Schnakenburga druk

Redakcija: Rīga, Aspazijas bulvāri
10, dz. 6. 4° (34X24) 8 1. p. Ar
20. zeptembri (te 5): Salikts Apsardz.
Ministr. Tipogr. Eespeests Geod.-
Topograf. D. fotolitogr. Sāk iznākt
ar 10 augustu.

.Students" (Iznāk 1 reiz nedēļā) Re-
daktori-izdevēji : K. Brandts. K. Upes-
leja. Iesp. .Grothusa" druk. Re-
dakcija: Rīgā, pasta kastite 70. fol.
(36X27) 4 I. p. 4 r. Sāk iznākt ar
25. septembri.

.Zemes Ierīcības Vēstnesis," .Zemkopis,"
«Zemes Spēks," „Swejneeku Wehlt-
nefis" turpina iznākt bez pārmaiņām.

„Swejneeku Sargs." Ar augustu (Ne 8)
druk. firmas T. G. Antman druk.,
Ventspili, fol. (36X25).

.Teātra Vēstnesis." 1922/23. g. sezona.
Ldevejs-redaktors: K. Freinbergs.
(Iesp.) Latv. Zema. Saveen. speest.
Redakcija: Rīgā, 1922. Suvorova
ielā 52, dz. 34. 8° (21X14) 16 1. p.
5 r. Atjauno iznākšanu ar zeptembri.

.Teefleetu Miniltrijas Wehftnefis" (Iznāk
1 reiz mēnesī. 2 gads.) Teefleetu
Minif trijās u"dewums. Redaktors:
Docents K. Dikhlers. Iesp. J. Pēter-
sona druk. Redakcija: Rigas apgabal-
tiesā, Priekšs. kabinetā. 4° (25X17)
50 _ 1. p. Atjauno iznākšanu ar jūlija
mēnesī.

«Ugunsdzēsējs". Latvijas Ugunsdzēsēja
biedrību un organizāciju Savienība»
izdevums. Iznāk reizi mēnesī. Re-
daktors: Alberts Ērglis. Izdevēja :
Latvijas Ugunsdzēsēju Biedrību un
Organizāciju Savienība. Iesp. Sa-
tiksmes mmistr. druk. Redakcija :
Rīgā, Liela Maskavas ielā Ns 1-b.
4° (33X23) 8 I. p. 10 r. Ar zep-
tembri (No 3)- iesp. Apsardzība»
Ministr. Tipogr.

(Turpmāk vēl.)

Ārzemes.

Atbruņošanas konference Maskavā.
Maskavā, 6. decembri. No konfe-

rences aprindām neoficiāli ziņo, ka
principielās domstarpības
jautājumā par politisko miera garantiju
apspriešanu beidzot izdevies no-
kārtot. Latvijas delegācija kopā ar
citām Baltijas valstu un Polijas delegā-

cijām aizstāv uzskatu, ka pirms militari-
technisko jautājumu apspriešanas jāpa-
nāk politiska vienošanas, kas radītu sav-
starpēju uzticību un drošības apstākļus, —
jānoslēdz šķīrējtiesas un neuzbrukšanas
līgums, jo armiju skaita samazināšana vien
nebūt neizslēdz bruņotu konfliktu izcel-
šanos. Krievu delegācija līdz šim neatlai-
dīgi turējās pie pretēja viedokļa — sav-
starpējo uzticību varot radīt ar faktisku
atbruņošanos. Sākumā krievu delegācija
noraidīja jebkādas sarunas par neuz-
brukšanas līgumu un arbitrāžu, jo šie
jautājumi neietilpstot konferences _ dienas
kārtībā, bet vēlāk piekāpās tik tāļu, ka
bija ar mieru vest sarunas par tiem
.paralēli", garāmejot, kādā subkomisijā.
Nekrievu delegācijas tam nevarēja piekrist
un noteikti uzsvēra, ka materiālā atbru-
ņošanās var notikt vienīgi uz savstar-
pējas uzticības pamata, jo starptautiska
neuzticība ir militārisma cēlonis.

Pirmdien prezidija apspriedē poļu de-
legācija iesniedza sevišķas deklarācijas
formā neuzbrukšanas un arbitrāžas līguma
projektu ; tam šodien oficiāli'pievienojās
Latvija, Igaunija un Somija. Beidzot
krievu delegācija paziņoja,
ka ar mieru apskatīt poli-
tiskās garantijas — neuzbruk-
šanas paktu — vi s p i r m s. Šodien,
6 decembrī, visām delegācijām jāiesniedz
savi pārlabojumi sakarā ar poļu iesniegto
projektu.

Lietaviešu delegācija jautājumā par
politisko garantiju apskatīšanu ieņēmuse
ļoti nenoteiktu stāvokli. Paredzams, ka
ta iesniegs daudz pārlabojumus un varbūt
pacels jautājumus,kuriem nav tieša snkara
ar konferences darbu. LTA.



Lozanas konference. Anglija ua Īrija.
Lifildā, 5. decembri. (Radio.) Ši

diena uzskatama par vienu no svarīgā-
kām Anglijas pēdējo septiņsimt! gadu
vēsture, jo vakar ķēniņš devis savu for-
mālo piekrišanu Īrijas brīvvalsts atzīša-
nai. Ar šo dienu sākas jauns laikmets
Anglijas vēsturē^

jo Īrijas brīvvalsts, kā
pilntiesīga, nostājas līdzās citām domini-
jām. Šodien ķēniņš notur padomi, lai
parakstītu vēstījumu, ka Anglijas parla-
ments un Dienvidīrijas pagaidu parla-
ments apstiprinājušiĪrijas satversmi, kura
stāsies spēkā pēc vēstījuma izsludināša-
nas. Dublinas pagaidu parlaments šo-
dien pieņems jaunā ģenerālgubernatora
Milija amata zvērastu. Turpmāk daile-
rins skaitīsies par Īrijas apakšnamu, un
apakšnama locekļu pirmais pienākums
būs nodot uzticības zvērastu Īrijas sa-
tversmei, kā arī viņa majestātei ķēniņam
Georgam V. un viņa pēcnācējiem un tai
valstu grupai, kuras sastāda Anglijas liel-
valsti. Augšnama senatoru ievēlēšana
un iecelšana notiks nākošās divās die-
nās. Starp citu sagaidāms, ka par sena-
toriem iecels pazīstamos iru dzejniekus
Jitu un Puseli. LTA.

L i f i 1 d ā , 5. decembrī. (Radio.)
.Times" Lozanas korespondents īsumā
atreferē miera konferences pirmā komi-
sijā iesniegtās deklarācijas Bospora un
Dardaneļu jautājumā.

č i č e r i n s padomju Krievijas vārdā
prasa, lai Melno jūru slēdz visām ..sve-
šajam" karaflotēm, atļaujot arī miera laika
iebraukt jūras šaurumos vienīgi Melnās
jūras piekrastes valstu karakuģiem. _ Kara
laikā Bospora un Dardaneļu ūdeņos
drīkstot būt tikai Turcijas flote un mili-
tārie aviācijas -spēki. Tirdzniecības flo-
tēm, pēc padomju valdības ieskata, jādod
pilnīga brīvība satiksmē ar Melnās jūras
ostām tiklab kara, kā miera laikā. Tur-
cija, kā suverena valsts, varot celt apcie-
tinājumus Bospora un Dardaneļu pie-
krastē pēc patikas, un turēt karafloti,
kādu vien atzīšot par vajadzīgu.

D u k a , Rumānijas ārlietu ministrs,
liek priekšā Melno jūru demilitarizēt un
nostādīt jūras šaurumus zem starptau-
tiskas kontroles apmēram tādā pat veidā,
kā nokārtota Donavas kuģniecība. Bos-
P_ors un Dardaneļi jāpārvēršot par .vaļē-
jam durvīm" visiem kuģiem miera un
kara laika vienādi. Jūras šaurumu pie-
ikrasti vajagot demilifarizēt.

S t a m b u 1i n s k i s Bulgārijas vārdā
izteicis līdzīgu priekšlikumu:: demilita-
rizēt Melno jūru un radīt starptautisku
juras šaurumu kontroli, nodrošinot brīvu
satiksmi tiklab kara, kā miera laikos
visam tirdzniecības flotēm.

Angļu prese vienbalsīgi atzīst, ka
'krievu delegācijas ierašanās pavairojuse
konferencē nesaskaņas. „Dai!.y News"
.ziņoka Čicerins, kā jau vienmēr, asi
uzstājies pret pārmetumiem, ka padomju
Krievija piekopjot imperiālismu un mili-
tārismu. .Tomēr tanī brīdī," saka laik-
raksts, ..kad čičerins beidza savu runu,
viņš bija neglābjami satriecis visus
principus, par kuriem pats vienmēr
uzstajiem. Pirmkārt, viņš izteicās pret
demilitarizaciju, nevis par to; otrkārt,

«Čičerins aizstāvēja tādu atrisinājumu,
kas nodrošinātu Krievijai neapšaubāmu
virskundzību Melnā jūrā un padotu pā-
rējās piekrastes valstis viņas varai;
treškārt, padomju Krievijas delegāts ra-
dīja pārsteidzošo ainu, ka Rumānija bija
ta valsts, kas uzstājās par Melnās jūras

ordeņu un piekrastes neitralizāciju, t. i.
par to pašu prasību, ko krievi paši
dedzīgi aizstāvēja desmit dienas agrāk."

,Daily N=ws" atzīmē, ka Rumānijas
ārlietu ministra runa atstājuse ļoti lielu
iespaidu. To konstatē arī .Times"
korespondents.

Ismetu-pasa neizdevās pārliecināt nākt
klajā ar Turcijas priekšlikumiem. Viņš
aprobežojās ar to, ka apzīmēja krievu
delegāciju par vistuvākoTurcijas viedoklim,
un paziņoja, ka nevēloties no savas
puses nekādus priekšlikums izteikt.

Lords Kersons atbildēja Ismetam-pašā
ar ļoti interasantu runu, kuras saturs un
-tonis, pēc korespondentu vārdiem, bijis
tikpat asprātīgs, kā nopietns. Kersons
uzsvēra, ka krievu delegāts acimredzot
piesavinājies tiesības runāt arī Turcijas
vārdā. flAr to turku prestižam dots smags
trieciens. Turki uzņēmušies nožēlojamu

iiomu: iet Krievijas pavadā, unAngoras
valdība visas konferences priekšā degra-
dējuse sevi par padevīgu Maskavas
vasaļu. Turklāt kāda ir šī Maskava?
Pirms desmit dienām krievi nāca uz
Loža nu kā cēli pacifisti, prasit Melnās
jūras pilnīgu neitralizāciju. Ko viņi
prasa tagad? — fortifikācijas, lielgabalus,
dcajaflotes! Demilitarizēšanai tie ne par
jkādu cenu vairs nepiekrīt". LTA.

Notikumi tuvos austrumos.

Ko nstantinopolē, 5. decembrī.
(Reiters.) Vakar Konstantinopolē noti-
kuši nopietni incidenti. Turku policija
nepieļāva grieķu un armēņu bēgļu uz-
ņemšanu kuģos, pēc kam angļu kara-
spēks okupēja muitas ēku. Aizbraucošo
iibēgļu apsardzību uzņēmās angļu patruļas
i&r ložmetējiem. Šodien pēcpusdiena
turku policija aizkavēja bēgļu izkāpšanu
malā no kāda franču tvaikoņa, kurš
ieradies no Samsunas. LTA.

Stāvoklis Grieķijā.

P a r i z ē, 5. decembrī. .Matin" ziņo,
ka Grieķijas karalis Georgs pieprasījis
«?evolucionārās komitejas likvidēšanu, pre-
tējā gadījumā viņš atteikšoties no troņa.
Revolucionārā komiteja, ka dzird, nodo-
mājušo atbildēt uz šo prasību ar re-
g>ublik.as izsludināšanu. LTA.

f

Mazazijas bēgļi.
Lifildā, 5. decembrī. (Radio)

Doktors Nansens, kurš no Lozanas
izbraucis uz Norvēģiju, izlaidis uzsau-
kumu visai pasaulei palīdzēt Mazazijas
bēgļiem bez rasas un tautības izšķirības.
Uzsaukumā teikts, ka arī liels skaits
muhamedāņu bēgļu atrodas ļoti grūtā
stāvoklī, jo " viņiem trūkst pārtikas
līdzekļu, apģērbu un sevišķi medicī-
niskas palīdzības. Grieķijā ir ap 90.000
kristīgo bēgļu, starp kuriem ir ap 50.000
armēņu, kuriem grieķu valdība snieguse
palīdzību, neskatoties uz grūto stāvokli
pašu zemē. Bēgļu stāvoklis ir sevišķi
grūts tādēļ, kā lielākā daļa no viņiem
ir sievietes, bērni un veci vīri. Patlaban
uz Grieķiju pārvesti 18000 armēņu
bāriņu, kuri ir tikai niecīga daļa no
jauna bēgļu pieplūduma, kuru rēķina uz
35000 personām, kuriem Eiropai būs
jāpalīdz pārciest nākošo ziemu. Kā
doktors Nansens izsakās, bēgļu jautājums
apdraud politisko un saimniecisko līdz-
svaru tuvos austrumos, kādēļ nepie-
ciešams sniegt ātru un plašu palīdzību.

LTA.

Vidusamerlkas republiku atbruņošanās
konference

atklāta Vašiņtonā. Atklāšanas runā Ame-
rikas valstssekretars Jūss apsveica dele-
gātus un izteica cerību, ka konference
palīdzēs nodrošināt galīgu mieru.

LTA.

Māksla
Otra somu luga nacionālā teātri.
Priekš pāris gadiem nacionālais teatrs

isrādīja pirmo somu lugu. Ta bija Ar-
tura Jārwiluoma drāma .Ziemeļnieki".
Izrādīja to ar lieliem panākumiem, tā ka
ta vēl arvien turas uz repertura. Tagad
nacionālais teatrs sniegs otru somu lugu

' — Arvida Jārnefelta drāmu ,T i t u s ,
Jeruzalemes iekarotāj s"._ Jār-
nefelts ir viens no visievērojamākiem
somu rakstniekiem. Viņš ir labi pazī-
stams arī ārpus Somijas, jo daudz no
viņa labākiem darbiem tulkoti arī citās
valodās, sevišķi krieviski. Ir pēc saviem
ieskatiem, ir pēc mākslinieciskiem paņē-
mieniem viņš uzskatams kā somu Tol-
stojs. Tolstojam viņš daudzējādā ziņā
sekojis ari savas dzīves iekārtojumā.
Viņa mākslas darbos tolstojisms izdevīgi
savienots ar eiropejismu. Par vienu no
vislabākiem Jārnefelta darbiem uzskata
drāmu .Titus, Jeruzalemes iekarotājs*.

Kā pats autors izsakās sakarā ar šo
darbu, par to lasāms jaunākā .Teātra
Vēstpeša" numurā (Ns 5). Daudzi somu
un zviedru kritiķi to salīdzina ar Ibsena
un Strindberga darbiem. .Titus*ir liela stila
darbs. Ta vielaņemta no vēstures. Skatītāja
acu priekšā aizrit skati no Jeruzalemes
aplenkšanas, Romas cezaru apkārtnes,
Romas bakchanalēm, Romas kolizeja
u. t. t. Bet visam tam autors pratis
iedvest mūsu laiku karstu sajūtu. Luga
sceniski vingri uzrakstīta un Somijā tai
bijuši milzīgi panākumi. Tāpat ar
lieliem panākumiem ta izrādīta arī
Pēterpilī un Stokholmā. Autors par
savas lugas izrādi Latvijas nacionālā
teātri dzīvi interesējas un sniedz arī
dažādus savus norādījumus. Viņš pie-
sūtījis arī sava brāļa, pazīstamā kom-
ponista Armasa Jārnefelta, specieli
.Titura" _ komponēto muziķu. Lugas
izrāde gūst vēl sevišķu interesi ar to,
ka interesantajā ebreju princeses Bere
nikas lomā viesojas mūsu ievērojamā
teātra māksliniece Marija L e i k o.
Tāpat interesanti būs noklausīties ari
divus Titus. Šo lielo lomu 12. un 16.
decembri tēlos Fricis Rode un 13. un
17. decembrī — Jānis Lejiņš. Biļetes
uz visam šām izrādēm dabūjamas un
tas stipri pieprasa.

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 7. de-
cembrī, pulksten 5 pēcpusdienas skolēnu
izrādē Zeltmata dramatizētie .Mērnieku
laiki" . Piektdien 8. decembrī, .Ti t u s"
I. ģenerālmēģinājuma dēļ izrādes ne-
būs. Sestdien, 9. decembrī, pulksten
7 vakarā Aspazijas .Vaidelote".
Atlikums Latvijas augstskolas studentu
padomei par labu.

Interese uz Marijas Leiko visām
viesu izrādēm liela, tikai neparedzētu
apstākļu dēļ uz mākslinieces vēlēšanos
.Jūras sievietes* izrādes tagad jā-
atceļ uz vēlāku laiku. Decembrī
izsludinātās izrādēs māksliniece uz-
stāsies .Titū" un .Legro kundzē".
Titus izrādes šādās dienās: 12., 13„ 15.,
16. un 17. decembri; .Legro kundze":
19. un 20. decembrī.

Iegādātās .Jūras sievietes" biļetes
derīgas uz tām pašām dienam citās lugās.
Kas vēlas, var saņemt naudu līdz
12. decembrim atpakaļ.

īMznlitlto m rflpnletm
Latvijas tirdzniecība septembrī.

Rīgā, 6. decembrī. Latvijā š. g. sep-
tembra mēnesi ievests dažādu preču kop-
sumā par 541.228.393 r., no tām jēlvielu
un pusfabrikātu par 149.094237 r., fabri->
kātu par 263.332.948 r., pārtikas vielu
par 120 881.372 r. un dzīvnieku par
7.919.836 r. Tanī pašā laikā izvests
no Latvijas: jēlvielu un pusfrabri-
katu par 395.231.462 r., fabrikātu
par 112724.670 r., pārtikas vielu par
99.160 755 r. un dzīvnieku par 35.760 r.;
ķopsuma eksports sasniedz 527 202.647 r.

Tranzita ceļā caur Latviju nosūtītas
septembra mēnesi dažādas preces
22 296.705,16 kilogramu koosvarā; no
tām uz padomju Krieviju 2 005.654 77
klgr. un no padomju Krievijas 1.667.297,29
kilogrami.

Kursi.
Rig«s birža, 1982 gads 7. decembri.

100 «Latvijas rbļ. . . . . , 2,—
Amerikas āoiar» ..... 5,13 — 5,18
Angļa mārciņa 23,42 — 23,65
10t' Francijas irāni! : . . 35,*5 - 36,21
100 Beļģiļss franfci ... 32 97 - 3330
100 Šveices trauki . . . 9671 — 97,69
100 Zviedrija» kron«a . . 138,25 — 139,65
100 Norvēģijas krona» . . 9--,6t—97,59
100 Dānija* krosms . . . 105 48 — 1(6 51
100 Holandes guldeni . . 204 90- 2' 6 -7
10000 Vācijas marka» . . , 6 25 — 6,31
100 Somijas markas . . ., . 12,84—13,10
100 Igatsniias eiatfera 1,48 — 1,52
10000 Polijas marka* . . 3.50
100 Čechoslovak* krāna*. . 16,15 — lft.47
100 Itālijas liras ..... 25,15 — 2566
Padomes rbj. ..... . —
10 krievm zelta rbf. . . . . 26,
Zelts (Londonā) par l «ad tīta

zelta —
Krievijasandrab.

{Jļ, ^ ; ; J;
™

}par 1 rb

5°/o neatkar, aizņem. . . . 2, 2,10
20 zelta ir. S»/o Rīg. \Op.biedr.

ķīln zīmes —
50 zelta ir. 6°/« Rīgas pils. fct.

biedr. ķitn usnes .... —
100 zelta ir. 6°/o Rigas pils. fa.

biedr. ,ķa* fim«s "*?? *

Rigas biržas komitejas kotatijes komisijas
priekšsēdētājs R. B a 11g a i li

Zvēr. biržas mākleris P. Rupneis

Risas ostfl lenfikušl ku&L
4 decembri.

Sarurn, norvēģu tvaikonis, 1119 reģ, ton. brutto,
no Peterpils ar balasta.

Erik 11 dāņu tvaikrnis, 1943 reģ ton. brutto, aa
Kopenhāgenas un Ainažiem ar balastu.

Ostsee, vācu tvaikonis, 815,06 reģ. ton. brutto,
no Stetines ar gabalu precēm.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ, ton. brutto, ne
Perniģeles ar gabalu precēm.

5. decembri.
Falk, vācu tvaikonis, 1458 reģ. ton. brutto, ao

Stetines ar gabalu precēm.
Saxonstar, angļu tvaikonis, 5527 reģ. ton. brutto,

no Bremerhafena ai gaļu.
Taamholm, dāņu tvaikonis, 1420 reģ. ton, brutto,

no Liepājas ar kokiem.
6. decembri.

Bachus, vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. brutto, u»
Hamburgas ar gabalu preēm.

Francillon, iranču tvaikonis, 2206 reģ. toa. brutto,
no Hulas ar oglēm,

Johannes Russ, vācu tvaikonis, 997 reģ. tos.
brutto, no Hamburgas ar gabala precēm.

No Risas ostas Izgājuši kusi.
5. decembri.

Teodor, latviešu tvaikonis, 94 reģ. ton. brutto, ne
Kolkasragu ar gabalu precēm.

5. decembrī.
Lvderhorn, norvēģu tvaikonis 1879 reģ. ton. brutto,

uz Liverpulu ar kokiem.

6. decembri.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,

uz Pernigeli ar gabalu precēm.

Liepājas osta Ienākuši kuģi.
2. decembri,

J. C Jacobsen, dāņu tvaikonis, 1220 reģ. ton.
brutto, no Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.

Teo K>en, vācu prāmis, 571 reģ. toa. brutto, ao
Stetines ar oglēm.

Renaia, vācu tvaikonis, 894 reģ. ton. brutto, n«
Stetines ar iosfatu.

3. decembrī.
Bretagne, dāņu tvaikonis, 1455 reģ. ton. brutto .

no Cardiias ar akmeņu oglēm.
Simson, vācu burtvaikonis, 213 reģ. ton. brutto.

no Klaipēdas
Baberton, angļu tvaikonis, 1793 reģ. ton. brutto,

no Rīgas ar jauktu lādiņu.

4. decembrī.
Taarnholm, dāņu tvaikonis, 1420 reģ. ton. brutto .

no Dantigas ar jaukta lādiņu.
Ellensuorg, dāņa tvaikonis, 1259 reģ. ton. brutto,

no Bonesas ar oglēm.
Normai, latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, no

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

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

Pāvilostas ar malku.
5. decembrī.

Iris, zviedru tvaikonis, 353 reģ. ton. brutto, ne
Dancigas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas osgas lxg$J«ši kusi.
2 decembri.

Pernigel, latviešu tvaikonis, ĪSS reģ. ton. brutto,
ui Ventspili ar jauktu iadiņu

Renata, vācu tvaikonis, 894 reģ. ton. brutto, uz
Rīgu ar ioifatu.

Emma, vācu tvaikonis, 872 reģ. ton. brutto, uz
Londonu ar auzām.

4. decembrī.
Austrums, latviešu tvaikonis, 128 reģ. ton. brutto,

uz Ventspili ar jauktu lādiņu.
Rhein, vācu prāmis, 738 reģ. ton. brutto, uz

Antverpeni ar auzām un kokiem.
Simson, vācu burtvaikonis, 213 reģ. ton. brutto,

uz Antverpeni.
Pluto, norvēģu tvaikonis, 1615 reģ. ton. brutto, uz

Tini ar propsu^
Taarnholm, dāņu tvaikonis, 1420 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar jauktu lādiņu un kokiem.
5. decembri.

Ellen, vācu tvaikonis, 573 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu ar balastu

J. C. Jacobsen, dāņu tvaikonis, 1220 reģ ton,
brutto uz Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Baberton, angļu tvaikonis, 1793 reģ. ton. brutto,
uz Leitim ar jau»tu lādiņu.

Ventspils ostā Ienākuši kusi.
1 decembrī.

Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115,21 reģ. ton,
bruUo, no Karalaučiem tukša.

2. decembrī.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar gabalu precēm.
Bolāma, vācu tvaikonis, 1833,66 reģ. ton brutto,

no Stetines ar balastu.
3. decembri.

Brosen, vācu tvaikonis, 1267,08 reģ. ton. brutto,
no Vilhelma kanāla ar petroleju.

No Ventspils ostas izgājuši kusi.
1. decembri.

Bolivar, vācu tvailonis, 1844,13 reģ, ton. brutto,
uz Manchesteru ar plankām.

2. decembrī.
Pemigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar gabalu precēm.
Hertha Maersk, dāņu tvaikonis, 1497,68 reģ. toa.

brutto, uz Kardifu ar plankām.

Rīga.
ŠI gada novembra mēnesī

izņemtas no pasta kastitēm un nav no-
sūtītās pēc piederības:

a) 14 vēstules bez adresēm;
b) 13 pastkertes bez adresēm;
c) 7 bandroles bez adresēm;
d) 3 vēstules ar nepilnīgām adresēm;
e) 3 pastkartes ar nepilnīgām adresēm;
f) 3 ilustrētas pastkartes apliktas ar

sasmalcinātu stiklu,
g) 29 bandroles bez apmaksas ar

pastmarkām.
Kantora priekšnieks Juris Kļaviņš.

Pasta un telegrāfa ierēdnis
A. Vasiļjevs.

Redaktors: li. Arons.



Domes sēdē 1922. ,g. 22. novembri
pieņemtie un iekš ietu ministrijas 1922. g.
28. novembri zem N> 112268 apstiprinātie

Pārgrozījumi salstošos noteikumos
par tirdzdnlecibas Iestāžu, noliktavu
tin veikalu slēgšanas laiku Risas

Jūrmalas pilsēta.
§ 1. Visus tirdzniecības veikalus, nolik-

tavas un iestādes, kuras tieši saistās
ar tirdzniecības veikal em, atļauts
atvērt no 15. aprīļa līdz 15. okt
svētdienas un darba dienās no
pulksten 6 līdz pulksten 23; no
15. oktobra līdz 15 aprīlim darba
dienās no pulksten 8 līdz pulksten
19, bet svētdienās jātur ciet visu
dienu.

Si noteikumu pārgrozījums stājas
spēka 14 di nu laikā pēc izsludināšanas
.Valdības Vēs nēsī".

Pilsētas galvas b. K. Stepermans.
. Sekretārs K. Ziemiņš.

Rīgas apgabali, reģistr. nodaļa ,
az civ. proc lik. 1460. p. pamata pa-ļ
ziņo, kā saskaņā ar apgabaltiesas admi-{
nistrativās nodaļas lēmumu 15. novembri
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabiedrībā

zem nosaukuma: .Mārsnēnu lopkopības
pārraudzības biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Mārsnēnu pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās .nodaļas lēmumu 15. novembrī
1922. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība
zem nosaukuma: .Jaunpiepalgas otrā
lopkopības pārraudzības biedrība*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunpiebalgas pagastā.

Priekšsēd tāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra p J. Ošs.

Citu lestfižB shrfhkU
Rīgas apitā aiieSi*

izsludina par ne ierīgām Latvijas biš-
kopības centralbiedribns ziedojumu vāk-
šanas lstes zem ,N?Nš_ 5, 6, 7, 8, 56, 57,
63, 66, 67, un 263 ka nozaudētas.

Ziedojumi uz minētām listēm nav
vākti.

Rīgas apriņķa prekšnieka vietā
Aug. S i m a n o v i 2 s.

Tiesu sljpijun!.
Rīgas apgabait. 3. civilnodaja,
«z Latvijas dvillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
pilsoņi Maks Zālamans Goldbergs
un Zara Lazara m. L u r j e noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra Kreicberga 3. novembrī 1922. g.,
reģļstra Nē 14683, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēdzamo laulību, ir atcē-
luši Salt. guk civillikumu 79. un turpm.
p. p. paredzēto imilaio mantas kopību.

Rīga", 21. novembri 1922. g J* 2702
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretar« A. Kalve.

Domes sēdē 1922 g. 4. novembri
pieņemta un iekšlietu min's rijas 1922. g.
28. novembri zem N° 112268 apstiprināta

TAKSE
par skursteņu un citu dūmu
vadu tīrīšanu Rigas Jūr-

malas pilsētā.
Par katru atsevišķu reizi:

no katra krāsns skursteņa kurināmā
perioda:

no viensjāva nama — 20 rbļ.
, divstāvu . — 25 ,
, trīsstāvu » — 30 .

No ķēķa skursteņa:
no vienstāva nama — 25 rbļ.
, divstāvu , — 30 ,
, trīsstāvu , — 35 ,

No malznlcSm, konditorejām, pan-
zi]ām, restorāniem, viesnīcām un t. t

no vienstāva nama 30 rbļ.
. divstīvu , 40 ,
. trīs-tavu _, _ 45 „

Ši takse stājās speķa 14 dienu
laikā pēc tās izsludināšanas „Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galvas b. K. Stegermans.
Sekretārs K. Ziemiņš.

Liellecavns pagasta tiesa,
Bauskas apr., pamatojoties uz savu lē-
mumu 23. novembra š g. un uz pag.
tiesu lik. II. daļ. 276. un 277. p.p. uz-
aicina visas tas personas, kurām būtu
kāda likumīga ieruna pret to, ka šā pa-
gasta Priekuļu m. īpašnieks Mārtiņš
Krišjāna d. Priekuls un _viņa sieva
Katrine Kārļa m. dzim. Abel pieņem
bērna vietā pie Iecavas pag piederīgu
brāļa dēlu — Alfrēdu Jura d. Prieku!,
dzim. 1893. g. 30. novembri tj. si), pie-
teikties pie šis pag. tiesas sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas trešo reizi .Vaid. Vēstn.*.
Pēc šī termiņa notecēšanas ierunas vairs
nekādas netiks ievērotas.

23. novemnrī 1922._ g.
Priekšsēdētājs J. Vai tin 3.

1 Darbvedis J. R o b e ž s.
mammmmmmumĒmmĒmmsmama

Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillik kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Mārtiņš Gustava d. An-
ti e r s o n s un Zelma Miķeļa m- An -
d e r s on , dzim. Mende, noslēguši sav-
starpīRo laulības līgumu pie Cēsu no-
tāra Kremera 14. okt.'brī 1922. g., reģ.
N» 1178, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši Balt. gub.
civillikumu 79. un turpm. p. p. pare-
dzēto laulāto mautas kopību. J& 2703

Rīgā, 21. novembrī 1922. g.
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait. reģistrac. nodaja
nz civ. proc. lik 1460/71. p. pam. paz ņo,
ka sask«ņā nr apgabait . t-dministr. nod
lēmumu 15. novembrī 1922.g., reģistrēta
koope^tiva sabiedrība zem nosaukuma:
.Llelvārdes-Ogres piensaimnieku sabie-
drība'.

Sabiedrībai vajdes sēdeklis atrodas
Lielvārdes pagastā._

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekr«"»ara p J Ošs.

Zemgales artilērijas pulks,
Daugavpils cetoksnī, 22. decembri,

pulksten 1', pārdos

4 kumeļus,
3—5 mēn vecus. Pie solīšanas tiks pie-
laisti zer.kopji kuri var uzrādīt pašval-
dības iestāžu apliecības, ka zirgi viņiem
t ešām vajadzīgi. 3

3. Jelgavas kājnieku pulks
izdos caur

mutiskiem torgiem
svaigos liellopu salas

piegādāšanu pulka tekošām
vajadzībām par laiku no 11. dec
1922.g. līdz 31. janvārim 1923.g.,

pavisam 550 pudu.
Torgi notiks Jelgavā, pulka štābā uz

dambja 1922 g. 11. decembri, pulksten
10 rītā. 3

Gaļa* kondīcijas un uzņēmumu notei-
kumus var lasīt ikdienps no pulksten
10—15 pulka štābā, saimiietības daļā.

Inslruitoro baterijā,artilerJazaū,
Huza u ieta, 20. decembri i. g., pulkst.
10 no rīta, pārdos

vairāksolīšana
1 kume|u.

_ Pie solīšanas tiks pielaistas vienīgi
tās personas, kurām no pašvaldības ie-
stādēm būs apliecības ka viņām ir zeme
un priekš tās apstrādās, ir vajadz. zirgs.

? Bat. kom. v p. i. kāpt. (paraksts).
Darbvedis, k ier, (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas reģ str. nod.,
nz civ. proc lik. _ 146071 . p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesai ad-
ministratīvas nodaļas lēnumu 15 no-
vembri 1922. g. reģistrēta bezpi ļņas
biedrība zem nozaakuma: ,Pasta-tele-
grafa un telefona ierēdņu klubs".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā

Priekšsēdētaja v. E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. O šs.

Liepājas 3. ietirlp miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. Ik. 59 .,
846.—851. p. p. meklē s košas personas:

1) L u i d m a n , Emīlija, Kārļa meita,
34 g. veca, p ederiga pie Venspilsapr.,
Popes pag, kalpone, agrāk dzīvojo Lie-
pājā, Jāņa ielā Ns 13, uzturas bez Lat-
vijas pases, apvaino'a uz sod. lik. 269. p.
1. d. (krim. akts 1* 17/2?. g)

2) B u d r i s, Ludviķif, Jura_ d ls,
22 g. vec«, Lietavas pilson's, agrāk dzī-
voja L'epājā, Emīlijas ielā Ns 3, apvai-
nots uz sod. lik. 4C6. p. (krim. akts
» 196/22. g.)

Katram, kam zināma meklējamo per-
sonu dzīves vieta, vai kur atrodas vi-
Sjm piederošas mantas, — jāz ņo bez

vešanās man, vai tuvākai policijas
iestādei.

Liepājā, 30. nov. 1922. g. Nš 124
Miertiesneša v. i. (paraksts).

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 12. decembri 1922. g., pīkst.
10 rītā, Suvorova iela M° 18. pārdos
vaira <sol šanā Voldemāram K rūk li-
na m piederošas 1 kamanas ar zvērādas
deķi, novērtētas par 1,000 rbļ, dēļ soda
naudas piedzīšanas

I Rīgas 3. pol. iec. prekšn. Ftelvalds.

Rīgas pol. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 13. decembri 1922. 9., pulkst.
10 rītā, 1. Ņevas iela Ns 1, dz. 2,
pārdos vairāksolīšana Dmitrijam Ni-
kiforam piederošu ozola koka masīvu
diebju skapi ar spoguļa dutvim, no
vērtētu u; 1,575 rbļ., dēļ soda naudas
piedzīšanas.

3. pm iec. priekšn v. (paraksts).

Rigas ielu misija
sasauc 21. decembri š. g., plksL 5. p. p.,

Matīsa ielā Nē 50b

biedru sapulci.
I Valde.-

Rīgas ka{a apriņķa priekšnieks B
ssludina par nederīgu nozaudēto atvaļi-
nājuma apliecību, zem Ns 8672, 22. dec
1920. g., izdotu no A. S. P. Bāzes nolikt-
Ns 'i. p-ka, uz Jāņa Miķeļa d. O'zol'
vārda, dzim 1831. g. .

Ikšķiles krāj- aizdevu sabiedrība?
valde

ārkārtēju jii' JUi w$_
17. decembri 1922. g. pīkst. 12 dien».
Ogres miestā, pamatskolas telpā». *
sekošu dienas kārtību:

1) Statūtu pārreģistrēšana.
2) Vaids priekšlikumi.** *»!££-

Haclonalais teatrs*
Ceturtdien, 7.decembri, pulksten 5pP

skolnieku izrādē
JITērniefzu laifiri \āt<&*.
Sestdien, 9. decembri, pīkst. 7 vaM»

TtaiAelote

Akc. sabiedr. „Ars"
sasauc 29. decembri š. s., pulkst. 3p.p-
ārkSrt. vispārēju sapulci,
kūja notiks tab. te'pās BīzabetesielSBl.

Dienas kārtība:
1) Valdes paziņojums.
2) Kandidātu vēlēšanss valdei un revl-

i zijas komisijai.
3) Valdes locekļu un revizij s komsij»s

atalgojumi.
4) Tekoši darbi.

Rīgā, 7. dec. 1922. g. Valde._

Krimln. poiic. Ierēdnis
ar ilggadīgu praksi un labām atestācijā»
un ģimnaz. izglītību, mek:ē vietu P*'
llciļa kā apriņķa vai .ec. priekšniek*
palīgs, kfimin. inspekt. vai taai līdzīž11'

Adr.: Rīgā, Karlinas ielā Mš7/9,Pa"Dragūna s.

Ptiekulespolicijas priekšnieks,
Liepājas apriņķī dara zināmu vispārībai
ka 21. decembri 1922. g, pulksten 10
rītā, Krotes pagasta, pie Ķieģeļu cepļa
noturēs

ŪTRUPI,
kara pārdos atMSta vairāksolīšana,
pret tultņsamaksu Albertam Mertlnam
aprakstītas sekosas mantas: liellopus,
cūku, aitas, vienu piena separatoru, vienu
šujmašinu un dažādas istabas lietas no-
vērtētus par 15,000 rbļ, dēļ soda n'aud.
piedzīšanas par degvīna tecināšanu.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas. 3

Ptiekules polic. priekšn. N. Jansons.
Darbvedis (paraksts).

Iespiests valstatipogrāfijā. ' ~

JāiBlaliateioijoljiišniBlB
fir šo izsludina, ka 17. decembri š. g.,Jaunlatgde, policijas iecirkņa telpās,

2 zirgus.
on pilnīgi noderīgus lauku darbam.

ku^uz^rii ^-l pieIaisti «mkopjl
SidēS'?« P eC'baS no Pašvaldības
S^dL^naf^™^ „.

! Iecirk ņa priekšnieks (paraksts). I

Kalsnavas virsmežniecība
pārdos otrreizējos torsos
15. decembrī 1922. g.,-pīkst 12 dienā, Kalsnavas

pagasta namā, augošu mežu sekosas vienības

1) Ļaudonas . * .. .nov.apg.Nē 15 kv. J* 15 atd. M 1 plat.0,41 ha nov. 800 lati

o\ AP> 15 Na 15 , 1*2 . 0,5*4 , » o»u »
3 ' ' " •? ? ? ?* '-5S'13 : *62 , J*l . 0,61 . . 1280 .

4
••••. ' £ Je " - j*7 : J* 1 . 1.06 . i, 1930 ,4

5 Saikavas.: ! \\\ \ 2 1 \ »» ' .» - .
Jg - . 1J» .

7) Laudonas-Odzienas , . Nē 6 , Nē -^ , Nē 1 . ] £ '"
8 Saikavas ...... Nē 4 . Nē 12 ļ; -1*8 . 1.37 . ..
9) Mārcienas . .... . Nē 38 . Nē 70 . Nēl , 046 . , 160 .

10 . NŠ37 . N»87 . Ks6 . 0.. ..
111 . Xs 38 , Ne 69 . Ns 10 . 2,70 , . 420 .
2 : ::: : ; n«38 : M92. KSi3 ,0,94 . ..

13 :: : j*38 : M9i. i»h . 0,74 . ..
14) . . . . Ns32 . N?22 . J* 15 . 1^0 , . 1680 .
15) . . . . I I Nk 32 . tt 53 . J* 16 . ļ.ļ5 „ - 1|00 .
i6) : .....::n» 33 ,>*- . .^20. 0,55 . ..
17) Vietalvas ...... . J* 44 . Je - . »ļ . 0,68 . ..
18) . N«49 . J*- . No2 . 0,82 . ..
19) ! . . . . . NJ49 . K»37 . X9l . 2,97 . . 980 ..

20) I . . . . : . J* 49 . J*37 . N»2 . 2,97 . ..
21) K?49 . Ns37 . N»3 . 2,97 „ 440 .
22) , Nš 49 . Nš 8 numur, koki 162 gab. ..
23) . ...... Ks 49 . JVa 10 . . 200 . . 1560 .
24) Jaunkalsnavas ... . >6 43 . Ks 107 . , 100 . , 410 .

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Pirm s torgu sākuma pircējiem
jāiemaksā 10°/o drošības naudas no nosolāmo vienību vertrbas. Tuvākas ziņas
virsmežniecības kanclejā. „

Kalsnavas virsmežniecība.

tipriola ceļo Inženieris Jelgavai
izdos 1922. g. 8. decembri, pulksten
12 dienā, savā kanclejā, Jelgavā , Upes
iell Nš 10,

otrreizējos Morgos
(bez pēctorgiem),

tilta būves darbus pār Slocenes
upi uz Tukuma-Smardes ceļa —

pie Jāņu kroga.
Torgos var piedalīties mutiski ruj;

rekstiski. Pirms torgu sākšanās jāie-
maksā 5000 rbļ. drošības nauda.

Tuvākas ziņas turpat darbdienās no
pulksten 9—3. 2 >fe 28U

Taurkalna virsmežniecība

pārdos otrreizējos torsos
22. decembri 1922. g., pulksten 11 dienā, Jaunjelgavas
pilsētas valdes namā,

sefeošiis plānosii materiālus atrodošos mežā:
a) dedzināmu malku aršln gafu

1. Taurkalna iec, apg. Ksl,2,4,6 36/i2 kb. asis, tiks. vēit. . . 30,923 rbļ.
2. .' .. J* 3 —2011/ n . . . ... 17884 .
& . „ . Nš 8 — 721/s 80,059 .
4. Valles . , M? 9 — 7 . . . ... 6,503 .
5. Jaunjelgav. . . N° 24 — 16i/ia . . . . . . 14,3»5 .
6. . . Ni 25 — 8*ia 8,192 .
7. . Xs 27 — 223/24 . . . ... 2,416 ,
8. Sērenes . *fc 30 — 39»i/a* . . . . .. 35318 .

b) dedzināmu malku T garu
9. Vatles iecirknī, apg. Ns 11 — 5'/i kb. asi?, taks. vērt. . . . 4,950 .
10 Jaunjelgavas lec, . N° 21,22 — 41/* 37,890 ,
11. , . M 25 — l/ra 1,081 .
12. . . Ns 27 — 52'/s 40,344 .
13. Sērenes , . Mš 30 — »/s 96 .
14. . . J* 28 — 17^/24 16,167 .

c) gatavus baļķus
15. Taurkalna iecirknī, apg. Ns 2 — 1431 gab. ar 16183,0 kb. p., taks. v. 97,098 r
16. . . . Ns 4 — 77 , . 765,5 .... 4,593 r.
17. . , . Nš 6 — 66 . . 450,5 .... 2,703 r.
18. . . . Jfe 7 — S) . . 10159 ....6,096 r.
19. Valles . „ Nš 10 — 16 . . 244,21 ...»1,222 r.
20. Jaunjelgavas . . Ns 27 — 70 . , 1591,5 .... 5,920 r.
21. Sērenes i . Nš 30 — 56 , . 935,0 ....3 489 r.
22. . i pie Daugavas —36 . . £91,5 .... 7,932 r.

d) dažādus materiālus
23. Taurkalna iecirknī, apg. Ns 2 — zaru malku 21/12 k. a., taks. vērt. 767 r
24. . . Nš 7,8 — kārtis 2240 gab, . . . 2,464 1.

Solīšana notiks mutiski un rakstiski. Rakstiski piedāvājumi samaksāti ar
40 santīmu zīmognodokli, skgtas aploksnēs ar uzrakstu:

„tlz torgiem 22. decembr! 1922. g."
iesniedzami virsmežniecības kanclejā, caur Taurkalna staciju, līdz augšā uzrādītamlaikam.

Pie solīšanas tiks pielaistas personas, kas iemaksās torgu komisijai pirms
pārdošanas sākuma 10^/o no piedāvātas sumas, kā drošības naudu par līduma
kārtīgu un galīgu izpildīšanu. s

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtāspārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz virsmežniecības kanclejā.
Taurkalna, 1. decembri 1922. g. ^_ j,25
1 , Taurkalna vlrsmežnlec ba.

i

Dsžadf %MWļm\.
Alūksnes virsmežniecībai'

vajadzīgs

mežsargs.
Kandidātus uzaicina pieteikties virs-

mežniecības kanclejā, Alsviķa muižā,,
caur Aluksni, līdz 25. decembrim
1922. g., iesniedzot pašrocīgi rakstītus
lūgumus ar īsu dzīves aprakstu, un ap-
liecībām par agrāko nodarbošanos, ap-
liktus ar 80 sant. zīmognodokli.

Alūksnes virsmežzinis J. K ņ e s s.
Darbvedis-grāmatvedis A. Grāvits,

Saskaņā ar Valsts Prezidenta atļauja
valdības un pašvaldības iestādēm izkārt *
savās telpās lielā valsts ģertoņa repro
dukciju krāsās, 1

Ualstspapīņi spiestuve
piedāvā: skolām, tiesu, pagasta u. ļ
valdības un pašvaldības Iestādēm

lielo Mists ģerboņu
reprodukcijas lirāsās
47X58 cm uz 67X88 cm l<elas lapas.
Maksa ar noņemšanu uz vietas — 125r.
gabalā, ar piesūtīšanu uz pēcmaksu p»
pastu 166 r. gabalā.

Turpat dabūjamas liela valsts ģerboņs
reprodukcijas pastkartes lieluma, krāsāsi ,
ā 10 r gab., vienkrāsainas — ā 5 r. g.

iMssatstaip.Mirti
aicini savas biedrus uz

pilnu sapulci
ceturtdien, 21. decembri 1922. 5.-
pulksten 7 vakarā, kredītbiedrības
namā, Rīgā, Kaļķu ielā Ns 7.

Dienas kartība:
1. Tekošā 1922. g. budžeta papildīšana.
2 Budžsts uz 1923 gadi.
3. Revidentu celšsna.

Tā kā ši jj&ttrajgn pilua sapulce,
sapulce ir %2\%& tad viņa būs
sp iešanas spējīga, neatkarīgi no sanā-
kušo biedru skaita.

Piezīme: Biedriem, kuru dalībai
(biedru) nauda nav pilni 600 rubļi, ir
ti japapiida, ja tie grib piedalīties pie
pilnas sapulces, jo pēc pēdēja statūtu
pārgrozījuma m'zakā dalības nauda ir !
600 rubļi (ar krtditu līdz 6000 tubļem)

Vaids.

!!f-t.f- »UiSi
,SpVa,des

?P8ād - da^dod mazāksol!sanāUOOO pudusiena un 3.000 pudu auzu salmu (zirgu barībai) piegādāšanu diviz"as kafa-speķa daļu vajadzībām. '
Sacensība mazaksolīšana notiks mutiski kā arī raWwiH .!5„*«„ -»i i -

1S decembri M pulkst 10 no rīta, apgād. daft ^anc.
'

R gi lambov SlfLūgumi de piedalīšanas mutiskos torgos, nomaksāti a r itt Prio„ ,im„„i^'iesniedzami turpat, torgu dienā pirms torgu sākšana raksH.ti S?« °8? d'
uzrakstu: „U, siena salmu konkursu f8. decemb,! u ? «nletonU Vi"isvaws7rz p?,!s?iorīii las pr,ekšniekam *JnfSr«ņ
iepazīties ikdienas divizij. s pārvaldes aortg^^^^g^»^
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