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Saeima ir pienēsātos! nn
Valsts Prezidents izsludina
Šādu likumu:

Latvijas bankas statūti.

j. Vispārējie nosacījumi.

1, Latvijas banka ir valsts uzņēmums.
Bukas pārvalde atrodas Rīgā. Par ban-
ku operācijām uu drošību atbild valsts.

2. Latvijas bankas uzdevums: re-
niB naudas apgrozību valstī; veicināt
tirdzniecību, rūpniecība ua lanksaimnie-
dbn, atverot īsa termiņa kredītus; at-
rjeglot naudas maksājumus kā iekšzemē,
li ārzemēs; izpildīt valsts kases operā-
cijas.

3 Bankas kapitāli ir sekosi: 1) pa-
matkapitāls operācijām desmit miljoni
to, kas iemaksājami: astoņi miljoni
litu — banku nodibinot un divi miljoni
litu — gada laikā no bankas nodibina-
iisas dienas; 2) rezerves kapitāls var-
tātējn zaudējums segšanai.

4 Bankas pamatkapitālam ikgadus
pieskaita divdesmit piecus procentus no
bankas skaidras peļņas, kamēr tas nav
«sniedzis divdesmit pieci miljoni latu.
Rezerves kapitālam ikgadus atskaita
desmit procentus no skaidras peļņas.

5. Rezerves kapitāls nolemts bankas
tudeļamu segšanai, kurus nesedz tekošā
gida peļņa. Ja zaudējam« segšanai
rezerves kapitāla nepietiek, tad tie jā-
sedz no pamatkapitāla, bet ja pēdējais
Bdz ar to pamazinātos zem desmit mll-
jeol latu, tad tas jāpapildina līdz šai
nmai no valsts līdzekļiem.

6. Bankas kapitālus (3. p.), kā ari
ļutāžu, sabiedrību un privātpersonu ban-
ui izticētās «urnas «evar izlietot valsts
Bdevimu segšanai.

7. Bankas skaidra pejņa, atvelkot
jutitos paredzētos atskaitījumus, ieskāj-
ama valsts ieņēmumos.

•? Izsniedzot aizdevumos pret kustama
?Mt» (precēm u. t. 1), bankai ir tiesība
wt*t aizņēmēja lietošanā vai glabāšana
Mevumanodrošināšanai pieņemtomantu,

«utadot par to sarakstus, kas parakstāmi
ļfa kostrahentiem un lieciniekiem.
J"« u zliekamas zīmes, plombas vai
ļjŅMti. Par ieķīlāto mantu slēpšanu,

' atsavi»āšanu pirms aizdevuma galīgas

K i ' ail,?ēmējs saucams pie atbil-
«ras , kā par uzticētas kustamas mantas
l^aviaāšanos.

»• Ja parādnieks neizpilda savas sai-
vas Kū piesakāmus, tad tiesa, ua?iru pieprasījumu, uzdod tiesas izpil-
am bankas prasījuma piedzīšanu pēc
^arējie

m civilprocesa likumu noīd-

tarf/i ,yjsIeni bankas prasījumiem pret
ļjy,I,»ka ir priekštiesības p'rms citiem
aiDrt ,,lJa Prlvātien> prasījumiem, izņemot
£*wari5kos. Bankas prasījumi ap-
^aami pirmā kārtā un pilnā mērā
Brits gad!J» ja aizņēmējs būtu

Par maksātnespējīgu parādnieku.

81iem ^par bankai uzticētiem kapi-
PieeiWU 17ērtibām nav 'zpaužami: tie

Siumi ' rēk nu īpašniekiem, viņu
«iekie t P_riekšstāvjiem vai maati-
ii» , "? Trešām personām un iestādēm
jrajii '"redzamas uz fo rakstisku pie-'I»»», sekošos gadījumos:

' PT >vātpersonām — pamatojoties uz
««« iestāžu apliecībām;

hiM i!d»lbas iestādēm, ja ieceļ aiz-
"''aaību p»r bankas klienta mantu,
iaviņa mantiniekiem;

3) prokuratūrai, tiesu iestādēm nn
.izmeklēšanas tiesnešiem, ja ziņas

vajadzīgas krimināllietās;
4) finansu ministrijas orgāniem — ga-

dījumos, ja manta pāriet citas per-
sonas īpašumā bez atlīdzības.

12. Banka lieto zīmogu, kura vidū
atrodas valsts ģerbonis un ap to uzraksts
.Latvijas banka".

li. Bankas operācijas.
A. Emisijas nodaļa.

13. Vienīgi Latvijas bankai piešķirtas
tiesības izlaist naudas zīmes. Naudas
zīmes izlaižamas latos un tām jābūt to
pilnā nominālvērtībā nodrošinātām:

1) ja izlaisto naudas zīmju suma ne-
pārsniedz simts miljonus latu —
ne mazāk kā par piecdesmit pro-
centiem ar zeltu vai drošu un sta-
bilu ārzemes valūtu, bet pārēja daļa
ar drošiem īsa termiņa vekseļiem;

2) ja izlaisto naudas zīmju suma pār
sniedz simts miljonus latu, bet ne-
pārsniedz simts piecdesmit miljonus

., latu, tad šo simts miljonu latu
normu pārsniedzošā daļa nodroši-
nāma septiņdesmit piecu procentu
apmērā ar zeltu vai drošu un sta-
bilu ārzemes valūtu, bet divdesmit
pieci procenti — ar drošiem īsa
termiņa vekseļiem;

3) izlaiduma suma, kas pārsniedz simts
piecdesmit miljonus latu, nodroši-
nāma pilnā apmērā ar zeltu vai
droša ua stabila ārzemes valūtu.

14. Izlaistās naudas zīmes banka
katrā laikā apmaina pret zeltu, ja to prasa
bankas naudas zīmju turētāji. Pret ban-
kas naudas zīmēm uz pieprasījumu iz-
sniedzams zelts, aprēķinot par vienu latu
0 2903226 grama tīra zelta.

15. Nauda» zīmēm jābūt tekoši sa-
mūrētām un ievestam sevišķās naudas
zīmju grāmatās. Ieplēstas un sasmērētas
naudas zīmes banka apmaina pret jau
nām. Uz bankas naudas zīmēm jabut
uzrakstiem par nodrošināšanu un naudas
zīmju apmaiņa zelta.

16. Bankas naudas zīmes ir likumīgs
maksājamais līdzeklis.

17. Par izlaistām saada» zīmēm hh
to nodrošinājumiem katra nedēļu snie-
dzami ziņojumi .Valdības Vestnai*.
Ziņojumi sniedzami ar bankas padomes
priekšsēdētāja un bankas galvena direk-
tora parakstiem.

18. Par bankas nandas zīmju vilto-
šanu, par viUotu zīmju uzglabāšanu un
izplatīšanu vainīgie sodāmi ka par valsts
naad s zīmju viltošana, viltoto naudas

zīmju uzglabāšanu vai izplatīšanu.

B. Komerciālā nodaļa.

19 Banka izdara sekošas komerciālas

ooerac'ias: 1) diskontē vekseļus un citas

Kņ i saistības; 2) atver kredītus an

izsniedz īsa termiņa aizdevumus; 3i pie-

ņem noguldījumus nauda un dažādas

Stibas glabāšanā; 4) pērk nn pārdod
vekseļus, tutes, «zeme. valūtu oo citas

vērtības; 5) izdod akreditīvus, izdara
naudas pārvedumus un cita veida komi-
sijas operācijas; 6) izdara dažādas ope-
rācijas uz valsts iestāžu rēķina.

20. Banka diskontē tikai tādus vek
seļiu, ar vismaz divi drošiem parakstiem,
kas pamatojas uz tirdznieciskiem darī-
jumiem, ja līdz nomaksas termiņam
atliek ne vairāk kā 3 mēneši. Garāka
termiņa diskonts pielaižams vienīgi ar
bankas padomes piekrišana.

21. Bankai ir tiesība katrā laikā pie
prasāt no personām un iestādēm, kurām
atvērts ktedīts, uzņēmuma bilanci, dar
bības pārskatu, izrakstus no veikala
grāmatām un citas ziņas, kādas banka
atzīst par vajadzīgām parādnieka mantas
stāvokļa noskaidrošanai.

22. Personām, kuru vekseļi protestēti
vai kuras izsludinātas par maksātnespē-
jīgiem parādu iekiem, vekseļu kredītu
siēdz un to var atvērt no jauna tikai ar
bankas padomes piekrišanu.

23. Ja vekseļa izrakstītais vai akcep-
tants izrādītos par maksātnespējīgu
pirms bankā diskontēta vekseļa ter-
miņa notecēšanas, kā ari gadījumā, ja
kādu šī izrakstītajā vai akceptaata vek-
seli protestē trešā persona, tad banka
par to ziņo vekseļa diskontētajam. Pē-
dējam šāds vekselis trs diena laikā jā-
izpērk, vai ar bankas piekrišanu jāap-
maina pret citu drošību.

24. Banka atver kredītus un izsniedz
īsa termiņa aizdevumus pret zolo
vekseļiem, pieņemot ķīlā kā papildu
nodrošinājumus saskaņā ar bankas pa
domes aizrādījumiem: 1) obligācijas uz
nekustama īpašuma, 2) lauksaimniecības
vai rūpniecības inventāra un 3) citas
vērtības.

25. Banka izsniedz īsa termiņa aiz-
devumus pret precēm , kuras ātri nebo-
jājas un viegli realizējamas, kā arī pret
šādu preču dokumentiem, ja preces at-
rodas noliktavās vai ceļā.

26. Aizdevuma apmērs nevar pār-
sniegt septiņdesmit piecus procentus no
papilddrošibas nolūkā ieķīlāta nekustama
īpašuma (24. p.) taksētas vērtības un
sešdesmit procentus no ieķīlāta inventāra
vai preču tirgus vērtības (24. un 25. p. p.)

27. Banka var pieņemt pārķīlāšanā
no privātām kredītiestādēm ieķīlāšanas
dokumentus un zolovekseļus, kas izdoti
ieķ'lājet vērtības šinīs 1kredītiestādēs, ja
kredītiestāde uzņemas pilnīga garantija
par izsniegtās samas atmaksa.

28. Pret valsts un privātiem vērts-
papīriem banka izsniedz aizdevumus tikai
ar bankas padomes principielu piekri
sanu, pie kam padome noteic izsniedza-
mās sumas lielumu attiecībā pret vērts-
papīru sominālo vai biržas vērtību, kā
ari apstiprina ķīlā pieņemamo vērtspapīru
sarakstu.

29. Bankai ir tiesība katrā laikā pie-
prasīt vai nn aizdevuma daļas atmaksu
vai ari papildķilas, ja banka atrod, ka
jau iedotās ķīlas pietiekoši nenodrošina
izsniegto aizdevumu.

30. Banka atver kredītus speciāla
tekoša rēķina veidā, nodrošinot tos ar
vekseļiem, kas apmierina vekseļa diskonta
uzstādamās prasības, kā arī ar tādām
vērtībām, kuras banka pieņem ķīlā, iz-
sniedzot aizdevumus.

31. Banka pieņem: 1) noguldījumus
valsts un ārzemes valūtās »z tekoša rēķina,
uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, uz vārda
vai uz uzrādītāju, uz vienkāršiem pro-
centiem vai augļu augļiem, vai uz
sevišķiem noteikumiem; 2) glabāšanā
vērtspapīrus, ar vai bez to pārvaldīšanas,
naudu, dokumentus, dārgmetālus, vērts-
lietas nn citas vērtības.

32. Bankas noguldījumu zīmes at-
svabinātas no zīmognodokļa un tās
pieņem nominālvērtībā kā drošības naudas
iemaksu visās valsts iestādēs.

33. Noguldījumi, uz kuriem 30 gadu
laikā nav izdarītas ne iemaksas, ne iz-
maksas, pieskaitāmi bankas peļņai, ja
pirms šī laika notecēšanas nav iesniegušas
prasījumu personas vai iestādes, kurām
uz lo likumīga tiesība. Glabāšanā no-
d tas vērtības, par kurām nav samaksāta
pienācīga glabāšacas maksa 10 gadu
laikā, banka realizē pēc saviem ieskatiem
ua iegūto sumu, atvelkot bankai pienācīgās
maksas, ieskaita kā noguldījumu uz vērtību,
īpašnieka vārda.

34 Banka pērk un pārdod vekseļus,
trates, preču dokumentus, vērtspapīrus,
dārgmetālus, čekus, valūtu un citas vēr-
tības savās iestādes, biržā un ārzemēs,
kā arī izdod so sevis visādas trates un
čekus uz saviem ārzemes koresponden-
tiem, saskaņā ar bankas padomes instruk-
cijām.

35 Banka pārved naudas sumas uz
vknm, kur atrodas viņas iestādes vai
korespondenti; pieņem >o personām,
firmām ua iestādēm dokumentus maksā-
jumu iekasēšanai.

36. Banka izdod pret nodrošinājumu
visaoa veida akreditīvus; ar bankas pa-
domes piekrišanu uzņemas nn izdara
norFķ sus starp privātpersonām, kredlt-
iesiād'm, firmām, dzelzsceļsabiedrī-
bām u. c.

37. Ar padomes piekrišanu var pie-
ņemt parakstīšanos uz privātu un sabie-
drisku iestāžu aizņēmumiem, kā ari uz-
ņemtie» šo aizņēmumu konversiju.

38. Bauka atver nodaļas un aģentūras
iekšzemē ua ārzemēs, stājas korespoa-
dentu saki ros ar vietējām un ārzemes
bankām un iestādēm. Korespondentu
saraksts apstiprināms bankas padomē.
Par nodaļu ua tģentūru atvēršam lemj
padome.

39. Banka izpilda visas valsts kases
operācijas bez atlīdzības, saskaņā ar
fiaanfu ministra noteikumiem.

40. Bankas sūt!jumi pa pastu pielī-
dzināti valsts iestāžu sūtījumiem.

III. Bankas pārvalde.
41. Banku pārvalda bankas padome

un valde. Padome sastāv no priekšsē-
dētāja, viņa vietnieka un 11 locekļiem.
Pēdējo skaitā ieiet galvenais direktors un
viens finansu ministrijas priekšstāvis.
Valde sastāv no galvenā direktora, viņa
vietnieka un 3 direktoriem.

42. Bankas padomi un valdi ieceļ
ministru kabinets no finansu ministra
priekšā liktiem kandidātiem.

43. Padomes priekšsēdētājs, viņa viet-
nieks un padomes locekļi, izņemot finansu
ministrijas priekšstāvi un bankas galveno
direktoru, ieceļami uz trīs gadiem, un ir
neatceļami, izņemot gadījumus, kad pa-
domes loceklim ar spēkā nākušu tiesas
spriedumu atņemtas, vai aprobežotas tie-
sības, vai ja tas sodīts ar cietumu par
noziegumiem, kas izdarīti mantkārīgos no-
lūkos; ja padomes loceklis stāv izmek-
lēšanā, vai zem tiesas par minētiem no-
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ziedzīgiem nodarījumiem, tad ministru
kabinets lemj par viņa atcelšanu, vai at-
stādināšanu no amata izpildīšanas. Pirmos
divos gados, skaitot no šo statūtu spēkā
stāšanas dienas, izstājas ik gadus trīs
padomes locekļi pēc savstarpējās vieno-
šanās, vai lozes, bet nākošos gados tie,
kas sabijuši par padomes locekļiem trīs
gadus. Izstājušos padomes locekļus var
iecelt ne jauna. Ja kāds no padomes
locekļiem izstājas pirms termiņa, viņa
vietā ieceļamsRatiņš padomes loceklis az
atlikušo laiku.

44. Padome ir neatkarīga savos lē-
mumos un finansu ministrim ir vienīgi
veto tiesības triju dienu laikā, skaitot
no tās dienas, kad ministrim iesniegts pa
domes lēmums. Ja padome, neraugoties
uz ministra veto, paliek pie sava.pirmā
lēmuma, tad finansu ministrs strīdīgo
jautājumu 7 dienu laikā iesniedz ministra
kabineta izšķiršanai.

45. Padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja
tanīs piedalās ne mazāk kā puse no
visiem padomes locekļiem, ieskaitot pa-
domes priekšsēdētāju vai viņa vietnieku.
Padome izšķir visus jautājumus ar klāt-
esošo balsu vairākumu. Balsīm vienlī-
dzīgi daloties, priekšlikums uzskatams
par atraidītu.

46. Uz padomes pieprasījumu sēdēs
jāpiedalās bez galvenā direktora, ari
pārējiem valdes locekļiem. Valdes' loce-
kļiem tiesība piedalīties padomes sēdēs
ar padomdevēja balsi. Lai noturētu sēdi
bez valdes locekļu līdzdalības, padomes
locekļu vairākumam jāizsakās par labu
šādai' slēgtai sēdei. ?? (Ml

47. Padome izdod instrukciju par
bankas iekšējo darbību; instrukcija iz-
sludināma «Valdības Vēstnesī". Padome
nosaka, kādā kārtībā parakstāmi bankas
dokumenti un korespondence un dara šo
kārtību vispārībai zināmu.

48. Padome apspriež valdes priekš-
likumu par bankas politiku un dod valdei
direktīvas šinīs jautājumos; pieņem vai
atraida valdes priekšlikumu par izlaižamo
naudas zīmju daudzumu; raugās uz to,
lai zelta fonds būtu arvien pienācīgā
lielumā; pārbauda un kontrolē citas vēr-
tības, kas skaitās kā segums izlaistām
naudas zīmēm.

49. Padome pārbauda iesniegtās
mēnešu bilances un gada pārskatus;
pēdējos nodod finansu ministra apstipri-
nāšanai. Vismaz vienreiz katra gada
ceturksnī padome vai tās speciālie piln-
varotie skata cauri valdes protokolus,
bankas depozītus, kasi, vekseļu uri vērts-
papīru portfeļus, citus nodrošinājumus,
ķīlas un fondus un konstatē, vai to saturs
saskan ar grāmatām un bilancēm.

Padome pieņem ziņojumus par valdes
uzdevumā izdarītām nodaļu un aģentūru
revizijām un, ja tie ir neapmierinoši,
sper vajadzīgos soļus bankas interesēs.

50. Padome noteic maksimālos kredī-
tus kā vekseļu diskontam, tā arī aizde-
vumiem un citām operācijām klientiem
bankas centraliestādē, nodaļās un aģen-
tūrās. Sakarā ar valsts saimniecisko
stāvokli, naudas tirgus apstākļiem un
bankas politiku, padome jebkurā laikā
var noteiktos kredītus pamazināt vai
palielināt.

51. Kredītu piešķiršanai padome no-
dibina diskonta komitejas ar padomdevēja
balsi. Diskonta komiteju locekļus ap-
stiprina finansu ministrs.

52. Padome, saziņā ar valdi, lemj
par nodaļu un aģentūru atklāšanu un
slēgšanu, tāpat ari, cik lielas sumas no
bankas kapitāliem dodamas zināmas no-
daļas vai aģentūras rīcībā.

Piezīme. Nodaļu vai aģentūru var
slēgt tikai ar finansu ministra pie-
krišanu.

53. Padome uz valdes priekšlikumu
lemj par nekustamu īpašumu iegūšanu.
Banka tādus īpašumus var iegūt tikai
pašas vajadzībām, neieguldot nekustamā
mantā vairāk kā vienu divdesmitpiekto
daļu no iemaksātā pamatkapitāla un
amortizējot tos ar finansu ministra pie-
krišanu no gadskārtējas tīras peļņas.

54. Galvenais direktors ir bankas li-
kumīgs priekšstāvis visās vietās un rī-
kojas likumu un šo statūtu robežās un
saskaņā ar padomes lēmumiem, bez se-
višķas pilnvaras. Galvenais direktors
vada visas bankas lietas un operācijas,
atbild kā par bankas, tā arī par bankai
nodoto mantu. Galvenā direktora prom-
būtnē viņa tiesības un pienākumi pāriet
uz viņa vietnieku.

55. Valdei pienākas: 1) izvest ban-
kas politiku, saskaņā ar padomes lēmu-
miem un norādījumiem; 2) rūpēties par
zelta krājuma pavairošanu un par pienā-

cīgu naudas zīmju segumu; 3) vadīt
bankas darbību kā centrā, tā ari nodaļās
un aģentūrās; 4) pārzināt un vadīt visas
bankas operācijas; 5) sagatavot padomei
priekšlikumus, mēnešu bilances un gada
pārskatus, kā ari instrukcijas bankas
darbībai; 6) vismaz vienreiz gadā izdarīt
ikkatras nodaļas un aģentūras ģeneral-
reviziju; revidentu' ziņojumi iesniedzami
padomei pārbaudīšanai.

56. i Valde gādā par to, lai visas ban-
kas grāmatas uņ norēķinus vēstu un
sastādītu pareizi, lai visas bankā eso-
šās vērtības uzglabātu drošībā, kā ari
pārzin naudas zīmju izgatavošanu, iz-
ņemšanu no apgrozības un iznīcinā-
šanu.

57. Valde sastāda projektus par pro-
centu apmēru kā par aktivām, tā arī par
pasivām bankas operācijām, tāpat ari
komisiju un proviziju. Projektus apsti-
prina padome. Bankas diskonta un aiz-
ņēmuma procents, kā ari tā paaugstinā-
šana un pazemināšana valdei jāizziņo
vispārībai. Padome var piešķirt galvenam
direktoram noteiktos gadījumos rīcības
brīvību komisijas un provīzijas noteik-
šana.

58. Ja kāds bankas, klients aptu-
rējis maksājumus un valde, ievērojot
sevišķus apstākļus, vienojusies par izlī-
gumu, šādi izlīgumi apstiprināmi no
padomes. Tikai izņēmuma gadījumos
uz vienbalsīga lēmuma pamata, padome
var atļaut atjaunot vai turpināt ar šādu
klientu veikalnieciskus sakarus.

59. Latvijas bankas padomes locekļi,
ierēdņi un kalpotāji saņem atalgojumu
uz brīva līguma pamata, pie kam pa-
domes un valdes locekļu, valdes piln-
varoto, nodaļu un aģentūru vadītāju un
pilnvaroto algas, uz padomes priekšli-
kuma pamata, noteic finansu ministrs,
bet pārējo ierēdņu, kā arī kalpotāju algas
— bankas padome.

60. Bankas valdes pilnvarotos, no-
daļu un aģentūru vadītājus un pilnva-
rotos, uz padomes priekšlikumu, no
bankas valdes kandidātiem ieceļ finansu
ministrs. Pārējos ierēdņus ieceļ galve-
nais direktors. Kalpotājus pieņem gal-
venā direktora pilnvarots ierēdnis.

61. Bankas galvenam direktoram, viņa
vietniekam un direktoriem nedrīkst būt
atalgota blakus nodarbošanās. Viņu, kā
arī bankas padomes priekšsēdētāja, viņa
vietnieka un padomes locekļu vekseļus
un citas parādu zīmes banka nevar dis-
kontēt un pirkt, nedz arī izsniegt viņiem
aizdevumus. Bankas pilnvarotiem var
būt algota blakus nodarbošanās tikai»ar
galvenā direktora atļauju.

62. Valdes locekļiem, nodaļu un
aģentūru vadītājiem un pilnvarotiem aiz-
liegts piedalīties vai iestāties personīgi,
caur pilnvarnieku vai caur trešo personu
veikalos un uzņēmumos, kuru intereses
saduras ar bankas interesēm.

63. Par dienesta noziedzīgiem noda-
rījumiem Latvijas bankas ierēdņi nes at-
bildību kā valsts ierēdņi, piemērojot vi-
ņiem kā materiālos, tā ari procesuālos
likumus, kas pastāv attiecībā uz valsts
dienesta noziedzīgiem nodarījumiem.

IV. Peļņas sadalīšana un
bankas darbības revizija.

64. No bankas tīras peļņas izmaksā-
jama kā ikgadēja tantjema, bet ne vai-
rāk kā pusgada algas apmēros: pado-
mei — pus procenta, valdei — divi pro-
centi, bankas darbiniekiem — pieci pro-
centi.

65. Visi bankas izdevumi sedzami
no bankas peļņas. Budžetu sastāda
bankas valde un stāda priekšā bankas
padomei apstiprināšanai. Operāciju gads
skaitās no 1. janvāra līdz 31. decem-
brim. Periodiskas bilances un gada pār-
skati publicējami vispārējai zināšanai.

66. Bankas darbību pārbauda sevišķa
revizijas komisija, kurā ieiet divi priekš-
stāvji no Valsts kontroles un viens
priekšstāvis no Finansu ministrijas.
Viens no Valsts kontroles priekšstāvjiem
ir revizijas komisijas priekšsēdētājs.

67. Līdz ar šo statūtu spēkā stāšanos
tiek dzēstas līdzšinējās bankas padomes
pilnvaras.

Rīgā, 1923. g. 2. jūnijā.

Valsts Prezidents* J. Čakste.

MHHHB teflEa psulplHii
Kultūras fonda domes sēde

1923. g. 30. maijā.
Izvilkums no protokola.

Dome nolemj izsniegt sekošus pa-
balstus :

A. Izpostīto apgabalu skolām
(budžets 2, b).

Rbļ.
1. Salaspils pagasta valdei

skolas ēkas celšanai . . ĪOO.000
2. Salaspils pamatskolai mā-

cības līdzekļiem.... 30.000
3. Līvbērzes pagasta valdei

skolas vajadzībām . . . 25000
4. Allažu pagasta valdei sko-

las vajadzībām ....25.000
5. Eķengrāves pamatskolai

mācības līdzekļiem . . . 10000
6. Krapes pamatskolai mācī-

bas līdzekļiem .... 15.000
7. JēkabmJesta valsts vidus-

skolai mācības līdzekļiem 5Q.0O0

B. Ārpus skolas izglītība
(budžets 3).

8. Latgaliešu skolotāju savie-
nībai kursu sarīkošanai . 100.000

9. Kokorevas kultūras veid-
nāšanas biedrībai analfa-
bētu kursiem 25.000

10. Baltinovas kultūras veici-
nāšanas biedrībai lasāmam
galdam un analfabētu kur-
siem ........25.000

11. Jelgavas Raiņa klubam
Iekdjām ua vakara kur-
siem 50.000

12. J. Dombrovskam lekciju
sarīkošanai un diapozitī-
viem . 15.000

13. Laikrakstam .Jaunatnes
Dzīve" 50.000

14. Viguera fonoloģijas insti-
tūtam 75.000

15. Lietaviešu kat. jaunatnes
biedrībai ,Šviesa" analfa-
bētu kursiem 30.000

16. Rogovkas kultūras veicinā-
šanas biedrībai analfabētu
kursiem 25.000

C. Stipendijas (budžets 4, a, b).
17. Latv. universitātes 32stud.

stipendijas 3vasaras mēa. . 240.000
18. Konservatorijas audzēknim

H. Strausam 3 mēa. . . 6.000
19. Konservatorijas audzēknim

J. Vītoliņam 2 mēa. . . 4.000

D. Teātriem (budžets 5, a, b).
20. Dailes teātrim Rīgā ar

sevišķu noteikumu . . . 400.000
21. Liepājas operai ar sevišķu

noteikumu 200.000
22. Latviešu teātru biedr. ceļo-

jošam teātrim ar sevišķu
?otdkumu 99.200

23. Jelgavas latviešu biedrības
teātrim ar sevišķu notei-
kumu 99200

24. Daugavpils dramatiskam
teātrim ar sevišķu notei-
kumu 80.600

25. Ventspils teātru sabiedrības
teātrim ar sevišķu notei-
kumu 74.400

26. Kuldīgas latviešu teātrim . 37,200

~-»^Mfc
E. Fiziskās audzināšaTT"^

sporta biedrībām (budži*!,*"
27. Universitātes akadēmija, S'sporta biedrībai vingS **

nas zāles ierīkošanai «-
28. Latvijas sporta organizāciju' ^apvienībai olimpiādes sa

rikošanai (75.000) un sper-
(50000)

k °mMdē
''f m

29. Strādnieku sporta šaviS?
l250(

*
bai bibliotēkas ua lasītavas
ierīkošanai. .. ... &„*

F. Lauku biedrībām
(budžets 6,d).

30. Bates-Vaiņodes saviesīgai
biedrības nama izbūvei annA»

31. Ēveles lauksaimniecības
biedrībai sama izbūvei 95cinn

32. Ikšķiles lauksaimniecībai
biedrībai, ar sevišķu no-
teikumu rg^

33. Nīces-Otaakes izglītības
biedrībai «Stars* nama
izbūvei 500QQ

34. Gaujeues pagasta valdei
nama būvei 50003

35. Rencēnu lauksaimniecības
biedrībai nama pārbūvei. §0000

36. Dundagas sadraudzīgai
biedrībai .Vārpa" nama
bravei 50000

37. Vilces izglītības biedribai
skatuvei 30.000

38. Nīgrandes sadraudzības
biedribai skatuves iekārtai 15.008

39. Vijdema muz.-dzied. bie-
drībai nama būvei . . . 25.000

40. Biržu izglītības biedribai
.bs" skatuvei ua lasā-
mam galdam 25.000

41. Skujienespag. valdei nama
ierīkošanai 50000

42. Zaļenieku izglīt. biedrībai
nama būvei 15.000

43. Rubenes izelīt. biedribai

.Gaisma" telpu iekārtai . 25.000
44. Sēlpils pagasta lauksaimn.

biedribai .Sakne* skatavd 25.000
45. Ramkas izglītības biedrībai

nama remontam .... 50.000
46. Straupes zemkopības bie-

dribai nama remontam . 25.000
47. Cēsu pils. valdesbibliotēkai 53,01»
48. Jelgavas latviešu biedrībai

nama remontam .... 50.000
49. Ventspils latviešu biedrībai

nama remontam .... 50.000
50. Valmieras Raiņa klubam

skatuvei un 1as. galdam . 25000
51. Zemgales kultūras vdria.

biedribai brīvlasītavai . . 40.000
52. Daugavpils dzelzsceļniekn

kult. veic. biedr. nama
pārbūvei ®m

53. Daugavpils apr. un pils.
aroda, skolotāju biedrībai 15.008

54. Liksnas rom.-kat kult. veic
biedrībai .Saule" ,.™55. Lipnas izglītības biedribai
.Stars" skatuvd .... 30*"*

56. Bolvu kult. veic. biedrībai
mājas remontam. . . - ww>

57. Annas bezm. bibliotēkas
biedrībai telpu ierīkošanai &w

58. Evermuižas latg. kultūras
veicin. biedribai .Gaisma" 30.ow

59. Viļānu kultūras veici nasa-
nas biedr. .Jauna Straume" *»»»

60. Michalovas kult. veic. bie- m
drlbai kultur. pasākumiem *>& »

61. Sakstagalas izgl. biedribai
^skatuves ierīkošanai . .

62. Grīvas latv. sabiedrībai kul-
^tureliem mērķiem . •

63. Jezupovas rom. kat. kult.
^veicin. biedrībai .Saule . °"

. « : m 11

G. Grāmatu izdošana,

manus kriptuiegusauai
(budžets 8).

64. Proi. Arbuzovam Livonijas

Indriķa kronikas zinātniska
^

izdevuma pagatavošanai
65. B. Vidiņai par J. Viļņa

rokrakstiem, kas nododami
^filol-filos. fakultātei- •

66. Stud Opincanam drāmas
^

.zīves rīta" izdošanai
67. L. Slokai mākslas v»ta

res II. un III. daļas paga-
^ta vešanai . « • -t j '

68. Brāļiem Rad°jeffl
£E \0.&-

nāšanas teorijas totojjg
69. J. Māsēaam par «"«"J

tulkojumu, kas nododam»
^

iii. filos. fakultātei . ?

70 A Gulbim divu ja"
70* " jLctttadieLiteratur" serij»

^
izdošanai . • *

Saeima.
Sēde 1. jūnijā.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. V es m a a e
pulksten 5,15.

Ministru prezidenta iesniegto pārgro-
zījumu un papildinājumu noteikumos
par alkoholu saturošu vielu aplikšann_ ar
nodokļiem nodod tirdzniecības ua rap<
niecības un finansu komisijām.

Pieprasījumu, saukt pie tiesas atbil-
dības Saeimas locekļus K. G u 1 b i un
R. L i n d i ņ u , nodod Saeimas locekļu
lietu izmeklēšanas komisijai.

Redakcijas komisijas ziņojumu pie
jaunpieņemtiem likumiem sniedz K.
Bacnmanis.

Pēc tam uzsāk vispārējas debates par
likumu par sapulcēm (referents
M. Lazersoas). Debatēs piedalās:
A. Nonācs, B. Kalniņš, J. Gold-
man is, P. Šimans, V. Bastjānis,
Fr. Trasuns un A. Bergs.

Sēdi slēdz pulksten 9.
Nākoši sMe otrdien, pulksten 5.



, rautas garamantu vākšanai!
(badžets 9).

fl A Ersam tautas dziesmu, W>1-
' Jeldiju vākšanai Latgalē. 20.000

K, Komandējumiem uz
ārzemēm (budžets 10, a, b, c).

% Doktorand. A. Ābelei ko-
mandējamam uz Prāgu zi-
nātniskā nolūkā .... 50.000

f Operdziedātājai M. Brech-
man-'Stengelei, ar sevišķu
noteikumu 75.000

f|, Operdziedātājai O. Pļav-
niecei, ar sevišķu notei-
kuma . _ 50;O00

ļļ, Operdziedātājam R, Ber-
zisam, ar sevišķu notei-

kuma 25000
i, Beatrisei Vīguerei . . . 50.000
1 Aktierim J. Osim, ar se-
višķu noteikumu.... 40 000

|ļ, Aktrisei P. Baltābolei, .ar
sevišķa noteikumu . . . 40.000

I), Dziedātājai N. Ulandei, ar
tēvišķu noteikumu . . . 30.000

t Pianistam P. Krieviņam,
ar sevišķu noteikumu . . 15.000
Gleznotājam E Vītolam,
ar sevišķa noteikumu . . 50.000

ii, Gleznotājai N. Drapčel,
l ar sevišķu noteikumu . . 40.000

!!, Gleznotajam A. Prandem,
ar sevišķu uoteikumu . . 35.000

!l, Gleznotājam Aleksandram
Cīrulim, ar sevišķu notei-

, kūmu 50.000
izglītības ministrijai pe-

dagogu komandējumiem
pčc ministrijas sevišķa
projekta 200 000«? Latgales skolotāju savie-
«ibai ārzemju ceļojumiem 100.000»? «lijām Sprcģim studiju
turpināšanai Parizē. . . 25.000
I- Dažādi pabalsti

- , , (Budžets 13.).« izglītības ministrijai A.Kal-
dina tautas dziesmu izdo-

.„ ««Mi (aizdevuma veidā) . 100.000
^ Izglītības ministrijai se-
, ywķ»i vajadzībai. . . . 25.000
JļJ?" audzināšanas in-«Itutam bibliotēkas iegā-

ii ļ"»' • 50-00°' .ģitāras Balsij- kolek-, «ļ« sagatavošanai . . . 75.000
^'"?^?«Mkoiiaetvata.

» , J' • 50.000
ļ JJfl" atviešu skolotāja
J^aibai mūzikas «astru-

iļ, Sr
eat ļL iegādāšanai . . . 30.000

cbnm .^«ardam tra-«jonu izpētīšanai un ap-
I pošanu atgalē . /. 75.000
arSei?5urna,a gatvju

\ Sa twP«nāšanai. . 50.000
orfff™ Mauram tēlu

?' Cii?gatavo*Mwi. • 50.000
:£ °-K- Plrāgam

.^S?«Jasierīkošanai . 50.000
8ū me

rSm B - Dišam
[ ?£*£Ts l
^2X,v. 1000°8«e 'biedrību kongresa
^ī« komitejai. ... 36.000

1 fcS!ei 2al0n» "-
^

«Janai 5000 rbļ. mēnesi
192a » ?esiesi> sākot ar
Kul* ,uliJH • • 30000
**«? fonda darbvedis

J.Kauliņš.

Paziņojums.
Pamatojoties uz Jaunjelgavas kopējās

slimo kases pilnvarnieku sapulces lēmuma ļapstiprinu šīs slimo kases jauno nosau ļ
kurnu .Jaunjelgavas un apkārtnes kopējā ļ
slimo kase".

Rīgā, 1923. g. 31. maijā. N> 16155.
Darba ministrs Lorencs.

Departamenta direktors Veidemans.

Lauku tirgu saraksta papildinājums.
Iekšlietu ministrija š. g. 29. maijā

atļāvusi noturēt Zvardē pie pagasta
nama uz pagasta sabiedrībai piederošas
zemes gadatirgus: 1. aprīlī un 1. oktobrī,
bet ja minētie datumi iekristu sestdienās,
vaisvētdienās,tadpirmo pirmdienu pēc tam.

Rīgā, 1923. g. 31. maijā. JNs 105349.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Z a n k e v i c s.
Nodaļas vadītājs P. KUnklavs.

, RecoUcifa M 53.
ieceļu Mārtiņu Treiju par Ilūkstes apriņķa

^
žs -afe?konirolieri, skaitot no š. g. 15. jūnija.Rīga, 1983. g. 31. m«p. )* i6i73?

Admuiistrativājdepartamenta direktors J. Ieva.
iekšējas apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. Garoziņš.
*

Revolūcija te 54.
At5)-ulnu no *mata m P*8" lūgumu iekšējāsapsardzības pārvaldes I. šķiras darbvedi Pēteri

Maz va galu, skaitot no š ģ. 1. jūnija.
Rīga, 1923. g. 31. maijā, te 16891.

iekšlietu ministra vietā A-Bīrznieks.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Latvija un citas valstis
Šveices ārlietu ministrija

paziņojusi Latvijas valdībai, ka pret
Latvijas pievienošanos 1906. g. 6. jūlija
Zenevas konvencijai — par kara laukā
ievainoto un saslimušo likteņa atviegli-
nāšanu — neviena no citām konvencijas
slēdzējām valstīm iebildumus neceļ;
tādēļ Latvijas pievienošanās minētai kon
vencijai uzskatama par galīgi notikušu,
skaitot no š. g. 8 apriļa. LĪA,

^^r^Arzemes.
Pastara piemineklis.

Bordo, 31. maijā. (Radio) Strasburgā
šodien svinīgiatklāts piemineklis Pastēram
universitātes nama priekšā. Ceremonijā
piedalījās Francijas republikas prezidents
Miljerans, ministru prezidents Poankarē,
franču ievērojamākie zinātnieki un ap
200 viesu _ no visām pasaules valstīm,
izņemot Vāciju un Krieviju. LTA.

Francija bruņojas. __
Parīzē, 31. maijā. (Volfs" ) Fran-

cijas flotes ministrs iesniedzis parla-
mentam likumprojektu, kurš paredz
juras gaisa flotes pavairošanu par 50 lid-
mašīnu eskadrēm. LTA.

Rīga.
Nedējas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām sElmlbflm RigS,

ko reģistrējusi no 1923. g. 23. līdz
31. maijam Rīgas pilsētas statistisks
valde pēc Irstu paziņojumiem:

Sllsaibua noaankami g JHo
co g

Typh«a abdom..... Vēdera tifs . . . 1
Tvpfans exanth .... Jzaituma tits . . 7
Febria reatnens . . . Atgulās drudzis . —
Pebris interni. .... Purva drudzis . . 2
Vasiola et vaiictela . . Bakas —
MorbillI Masalas .... —
Scarlatisa Šarlaka 7
Tnsais eonvalstva . . Garais klepai . . 2
Dlphtheritta Difteriti .... 2
lnBueiuBactsmPBeMJOBlalnfluenca .... —
Cholera asfatica . . . Āzijas boilera . . —
Djaenteria Asina sērga . . —
Patomia epidemfca . . Ganīja aatūkasta

(Mtucs) ... —
Valvo-Vaglnitli gonofthoica ...... —
Ērvsipclas R02 * —
Meningitis cerebroapinalia epidemlca . . —
Trachoma —
Lepra . . '. Spitālība .... —
Anthras —

Māksla.
Latvijas dramatisko kursu (Zellmata

vadībā) audzēkņu studija sagatavojusi
izrādēm provincē dažas lugas. Lauku
biedribai un organizācijas, kuras būtu
ieinteresētas sarīkot pie sevis studijas
teātru izrādes, tiek lūgtas ievadīt sarunas
ar kursu inspektoru F_ Dombrovski
Dumbraju, Suvorova ielā Na 93, dz 7.

Pie pēdējā var arī griesties ar piepra-
sījumiem izsūtīt režisorus lugas iestudē-
šanai uz vietas ar vietējiem spēkiem.

Paziņojums.
Vācijas sūtniecība Latvijā mums ziņo,

ka ari šaivasarā Berlīnes centrālaisaudzi-
nāšanas un mācību pasniegšanas institūts
(Zentralinstitut fuer Erzithuag und Unter-
richt, Potsdamerstr. 120) sarīko «Berlīnes
studiju nedēļu ārzemniekiem". Divu
nedēļu kurss domāts galvenam kārtam
skolotājiem, studentiem' un publicistiem
un aptvers priekšlasījumus par jaunlaiku
pedagoģiku, vācu valodu, literatūru uu
mākslu. Kursu programa dabūjama ie-
skatišanai izglītības ministrijas skolu
departamentā, Nikolaja iela 36 a.

Skolu departaments.

Nosacīti notiesāto saraksti Nr. 24,

kas ievietots š. g. 30. maijā «Valdības
Vēstneša" 112. numurā zem Ns 2249,
„Vugans" vietā lasāms «Vucans*.

Rīgā, 1923. g. 1. jūnijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. Saullts

6. Rīgas kājnieku pulka komandieris
mekie

Rīgas kara slimnīcas komandas no kara
dienesta līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļināto kareivi Jāni Annas dēlu Davi-
dovu, dzimušu 1900. gadā l.juņ ija,
piederīgu pie Bauskas apriņķa Stelpes
pagasta, kurš apvainots uz kara soda
iik 162 p. 1. d. un s. 1. 450. p.

Minētais kareivis, Pēc demobilizācijas

izvēlējies dzīves vietu Rīga un dzīvojis
keizaJdārza ielā 4, dz. 7, bet no tarienas

izrakstījies uz nezināmu dzīves vietu.
Atrašanas gadījumā arestēt un nogādāt

mana rīcība.
Pamats: Pulka tiesas š. g. maija

lēmums. paēdis Priede.
Tieslietu darbvedis

kara ierēdnis KIucs.

Iecelšanas.

JJ SSLaSJMfK^
skaitot no š. g. 15- MJf-sstiS'"

Hrfinlecffifi on fflpnleiM
Rīgas osta lenUcuil kuģi.

31. maijā.
Mikus, latviešu burtnieks, 75.43 reģ. ton. brutto,

no Klapkalna ar gulšņiem.
UHe, dāņu tvaikonis, 1169 reģ. ton. brutte, no

Rēveles ar gabalu precēm.
Dago, angļu tvaikonis, 1757 reģ. ton. brutto, no

Rēveles ar gabalu precēm.
1. jūnijā.

Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,
no Stckholmas ar gabalu precēm.

Teodor, latviešu tvaikonis, 94,24 reģ. ton. brutto,
no Pētnavas ar gabalu precēm.

Bachus vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

No RSgas ostas umuši kuģi.
31 maijā.

Magnus, dāņu tvaikonis, 1325 reģ. ton. brutto,
dz Kopenhāgenu ar gabalu precēm.

Walter, igauņu burenieks, 180 reģ. ton. brutto,
uz Jarmouthu ar kokiem.

Blenda, jviedru tvaikonis, 204 reģ. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar kokiem.

Voldemar zviedru mctorkuģis, 94 76 reģ. ton.
brutto, uz Kopenhāgenu ar ktkiem.

Liet>fl|a« os?« tesmitašS kotf.
31. maijā

Austra, latviešu tvaikonis, 490 reģ. ton. brutto,
no KaralauCiem ar balastu.

Johanna latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, ns
Pāvilostas ar malko.

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

Normai, latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, ho
Pāvilostas ar malku.

Erica, vācu tvaikonis, 300,8 reģ: ton. brutto, ne
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

Ventspils osM tenēkui! kuģi
30. maiji.

Phaedra, vācu tvaikonis, 619,16 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar gabalu precēm.

Hellegon, holland<ešu tvaikonis, 2152,0 reģ. ton.
brutto, no Stetines tukšā.

Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115 reģ. ton. brutto,
no Karalaučiem tukšā.

31. maijā.
Dga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar gabalu precēm.
Pernigel, īatvieiu tvaikonis, 168,84reģ. ton. bratto,

no Rigas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājusi kuģi,
30. maijā.

Phaedra, vācu tvaikonis, 619,16 _reģ. ton. brutt*,
uz Hambugu ar gabalu precēm.

31. maijā.
Uga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brutto, nz

Rīgu ar gabalu precēm.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar gabalu precēm.

Telegramas.
(Latvijas telegraia aģentūras ārzemju telegramar.)

R ē v e 1ē, 1. jūnijā. (Eta) Igaunijas
ministru kabinets nolēmis pilna sastāvā
atkāpties no amata, lai jaunievēlētais
parlaments varētu tūliņ iesākt jauns
kabineta sas'ādišaau.

Berlīnē, 1. jūnijā. Vācu laikraksti
sniedz plašus ziņojumus no Parīzes par
nesaskaņām starp Franciju un Beļģiju
Rūras jautājumā. Domstarpību kodols
esot tas, ka beļģu valdība vēloties
izbeigt Rūras okupāciju, tiklīdz Vācija
būšot devusi drošas garantijas, turpretim
pēc iraaču ieskatiem Rūra jāpaturot
sabiedroto rokās ka ķīla līdz vācn repa-
rācijas parādu pilnīgai nomaksai. Ar
sevišķu interesi tādēļ gaidot franču-
beļģu ministru konferenci Briselē, kurai
jānotiek visdrīzākā laikā.

Berliaē, 1. juaijā._ Vācijas sarunas
ar Lietavu par abpusējam prasībām, kas
cēlušās sakarā ar pasaules karu, vakar
nobeigtas. Valsts sekretārsfoa Maltcāas
un Lietavas šūtais Romā Šaulis parak-
stījuši līgumu, ar kuru līdzšim neizšķirtie
jautājumi tiek nokārtoti.

Parizē, 1. jūnijā. Frauču lidotājs
Biro uzstādījis jaunu augstuma rekordu,
paceldamies ar 200 kilogramu lādiņu
8.700 metrus.

Redaktora. M. Atoms

Kursi.
Rīgas biržā, 1923. gada 2. jūnijā.

1 -»? ?? .' ' ' t ?

100 Latvijas rbļ. 2,00
Amerikas dolārs ..... 5,10 — 5,15
Angļu mārciņa 23 57 — 23,81
100 Francijas franki .... 32.25 - 33.50
100 Beļģijas franki .... 28.00-29.15
100 Šveices franki .... S2 01-9294
100 Zviedrijas kronas . . . 134,41- 13715
100 Norvēģijas kronas . . . 84,75—89,00
!00 Dānijas kronas .... 93 25 - 97 15
100 Holandes guldeņi . . . 199.59-201«1
10000 Vācijas markas ... 0.55 - 0,80
100 Somijas markas .... 13,50 — 14,50
100 Igaunijas markas . . . 1,47 — 1,53
1D0 liti 50,90 - 5S,—
10000 Polijas markas . . . 1,20
100 Cechoslovaku kronas . . 15,35 — 15,10
100 Itālijas liras 23,65 — 24,55
Padomes rbļ —
10 krievu zelta rbļ. ... . 25^0-

Zelts (Londona) par 1 unsi tīra
zelta

Krievijas sudraba {*ļ,a n.: i O.TO }PM l **
5°/o neatkar, aizņem 2. 2,10
20 zelta fr. 6°/oRīg. hip. biedr.

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

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

biedr. ķīlu zīmes ....
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 98,00— —

Rīgas biržas komitejas komacijas komisijas
priekšsēdētājs R. B a 1 t g a i 1 i s.

Zvēr. biržas maklers M. Okmians.

0jļnj bankas nedēļas pārskats
"* uz 30. maiju 1923. g.

A k t i v S. LaH. S. Pasīvā. Lati s
,«„_ K* "??£? simca apgKHābg .23,000,000-

*: .„<i«s zīmes .... o,<so/,*io — Pamata kapitāla . . innmrwvt
faJXftin* 6,081,874 91 Termiņa noguidīJBjBl ' ' * '. °'?£$5 «&*%monētās . ... 14,063,082 29 Tekoši rēķirfi . . 25 ififfi m
U\**f ™ . ...••• 50,423,402 26 Valsta rēķini . -' ; H^

^^ « valutS • ? , O7RK740 fK ? jH-.iu ..'.. lU,/89,y74 93g;fl«**r;jgg »»^° •;; ;: r;: "asas
W-" " '"'"?° »' -

92.745.310 01

.. Līdz 30. maijam š.g.apgrozibā izlaistās Latvijas bankas naudas simes par Ls 23000 000 —
^ divdesmit trīs miljbni Jāto) •

> ^
asa -mi;;;;;;*;; rog- m-

"' (divi simti divdesmit pieci tūkstoB četrdesmit dolāriem un'4 centiem) -
** ? * "**"*" ?*••• 9 flfl.n ^tQ?i 11/ q

"*/«'«toni simti astoņdesmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit piecām angla
Sām, 13 šiliņiem un 3 pensiem)

- 1923. g- 29. maija Londonas biržas zelta kursa.

$, 31. auļi ?
Padomes priekšsēdētājs: Rfng. Kalnings.

Galvenā direktora v.: K. V ? n o ?



leKšiiem ministrijai
Ir Iesnieguši lūgumos, dēļ uzvārdu
Milnas apakša minētie Latvijas
pilsoņi:
1. čon s, Pēteris Pētera dēls, dzīvojošs

Rīgas apriņķi, Stukmaņu muiža, kurš
vēlsa saukties uzvārdā .Straume*

2. Tu pie, Kristīne Kārļa meita, dzim.
Laimiņ (atraitne) ar meitām Almu
Pētera m. un Alīdi Pētera m., dzīvo-
jošss Rīgā, m. Palisades ielā te 8,
dz. 12, kuras vēlās saukties uzvārdā
.Kaljav

2. K n i v e 1, Marija Kārļa meita, dzī-
vojoša Rīga, Ērgļu ielā te 3, kura
ve-ās saukties uzvārdā .Strautiņ*.

4. Žiļlnakis, Krlšjāna Kriša dēls,
dzīvojošs Jaunjelgavas apriņķi, Saukas
pagastā, Kaloa-Arendsanos, kurš
velis san'tties uzvārdā .Arensons".

5. Strauge, alfas Strauss, Fricis Kārļa
dēls, dzīvoj šs Rīgā, Marijas ielā 110,
dz. 54, kurš veļās saukties uzvārdā
.Strauss".

6. Mozus, Jēkabs Andreja dēls ar
sievu Mīli Spriča meitu, dzim. Galīņ
nn dēliem: Ādolfu, Jāni un Kārli,
dzīvojoši Valkas apriņķī, Druvienas
pagasta Saliupī, kuri veļās saukties
azvārdā .Apsita".
Varbūtēji iebildumi pret pievesto

Ilgumu ievērošanu paziņojami iekšlietu
ministrijai triju mēnešu laikā, no ša
Mudinājuma publicēšanas dienas skaitot*,
pretēja gadījumā, pec sacītā termiņa
aotecēšaias, lūgumi tiks izpildīti.

Rīgā, 31. maijā 1923. g. te 30820/V
Administratīvā departamenta

vice-direktors A Ziepnieks.
Nodaļas vadītājs J. S i I b r i e d i s.

amn iii—i ? ?! T--.......I ,. ..,.„,?. .... ,..„ .,.„

Rītup@$ muita;
«zaic rta zemāk minētas bagāžas īpaš-
nieku nekavējoši nokārtot attiecīgas
mullas formalitātes, pretējā gadījumā
muita būs spiesta piemērot muitas
likuma 497. un £61. paragrāfus.

Pasažieru bsgaža, 2 čemodāni, pirmais
svarā 26 kgr. tn pēdējs 32 kgr.,
9. oktobri p. g. pienāca Rītupe, pie
Rīgas muitas valdes tranzīta bagāžas
pavadu listēm no 8. okobra 1922. g.
te te 6223 un 6224, bagāžu kvītēm
*6J* 62600, 62601 un satur sevī
dažādas galantērijas preces, adatas
Šujamas un aizsargu, spilvenu, spalvai
rakstāmās, zābakšnores zīda un kok-
vilnas aploksnes un pastpapīrj.

Rītupes muitas
3 priekšnieks v. Liepiņš.

Rīgas 9. iec. miertiesnes^uz civ.proc. Iik. 2011, 2014 un 2019 un
2079 p.p., paziņo,ka pēc mirušo Kristapa
un Dores Kedai — ir atklāts manto}.,
un uzaicina visus.kam būtu uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to kādas ties. kā
mantiniekus, legatarijus, iideikomisarus,
kreditorus u. 1.1. pieteikt šis tiesības
minētam miertiesu, 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšminētā laikā nepieteiks, viņas tiks
atzitas, ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1923. g. 16. maijā. te 672
Miertiesnesis O r i g o r i.

Lenca pagasta tiesa,
C-su apriņķī, pamatodamas uz šova
lēmuma un pagasta tiesas likuma II. d.
220—226. p. p., caur šo uzaicina sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas, dienas tīt šo reizi .Valdības
Vēstnesī", visas personas un iestādes
pieteikt savas t esības šai tiesai uz Šī
pagasta pilsoņa — nelaiķa Mārtiņa
Ermaņa Pētera d. Bamblta un nelaiķes
pilsones Emmas Kārļa ro. Bamblt, dz
K«ndu„ atstato kustamo manln._ —
Vēlāk nekādi iebildumi netiks ievēroti

Priekšsēdētājs K r i e v i ņ š.
2 Darbvedi» B1 a u s,

mmmmMmmmmmmammumm

Iffltta artilērijas ii.
K r u s 1 p i 1s muižā, 25. luniifi 1923.8.
pulksten 10 dienā, pārdos

vairāksolīšanā
= 4 kumeļus, =

3 mēneši vecus.
Pie solīšanas pie sidrs zemkopjus,

kurj uzrādīs attiecīgas apliecības par
zirgu vaja&ūbu. te 270

Saimniecības priekšnieka v. p. i„
3 virsleitnants (paraksts).

*JSS.N
TORGUs

sastsasrtu» *.un piegad.), F val8ts uiņ£
par remontdarbu i»*.-,Baldones sēravotu tfi-'kopzuma par apm. 7000 £$•
. Pieteikšanāsuztorg;*,mzīmognod. Iesniedzama sl?o«.' ^llīdz 8. Jualjam ms b.t^oksa*būvvaldē, 150. istaba ' niK'" *latu drošibas naudas. P^ekot 7»
Torgl būs galīgi.
Ar darbu aprakstiem un not»ri~ ,

ĪZJTŽ- "7**^g

asi siiiiiiii
Rīgas apgabali 3. ctvij-iodaja,
««•kaņž ar cte. ?roc. līk, ĪS&8. p. s-
f c paziņa, ka 12. Jūnijā 1923. s„ aslsētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
3. decembri 1915. g., Rīgā, mirušā
Miķeļa Andreja dēla Eiksns, elias
eiksnīt notarieto testamentu.

Rīgā, 12. maijā 1923. g. L. 1*2302
Priekšsēd v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. Iik. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē ša gada

21. JunlJS attaisīs un nolasīs 14. februārī
1922. g. mirušās Libas Anton testa-
mentu.

Jelgavā, 30. maijā 1923. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lanke.

Sekretārs A. Veid enbergs.

Jelgavas apgabali reģ. nodaļa,
pamatodamās uz dv. ties. Iik. 1460". p
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
28. meijā 1923. g. atklāta sēdē nolēma
Jelgavas lauksaimniecības Biedrību pār-
veidot zem ta paša nosaukuma . Ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas —
JelgavS.

Jelgavā, 30. maijā 1923. g.
Reģistr. nod. pārz. J. Skudre.

Sekretāra pal. v. D. Lešinskijs.

M teļa Inženieri. Mini
izdos 1923. s 11. JunlJS. pulksten 12
dienā, savā ka nelejā, Jelgavā, Upes Ielā

te 10, otrreizējos

TORGOS
maz8kpraslt§jam 116,60 tek.
mtr. gaļa koka tilta pacelšanas
darbus pār Iecavas upi pie

Ozolmuižas.
Piedalīšanās torgos rakstiski un

mutiski. Drošības nauda Ls 300,—.
Tuvākas ziņas kanclejā, no pulksten

9 līdz 3. 1_

Valsts tlposraflla
pārdos 15. JunlJS i. g., rakstiskos un

mutiskos

torgos
vairāksolītajiem sekošus viņai nevajadz.

priekšmetus:
Papīra apgriežamus, apm. 50 pudu.
Avīžu makulatūru, .75 .
Vecu cinka skārdu . 1 , 30m.
Stīpu dzelzi un sienamo

stiepnli (drāti) ... 10 .
6 tukšas krāsu mucas.
1 tukšu petrolejas mucu. 2
2 vecas dzensiksnas.
Dažādas vccps mašinu daļas.
Dažādus elektriskas ietaises piederumus.

Sacensības dalībniekiem jāiemaksā
dlvldesmlt latu drošības naudas.

Priekšmetus var apskatīt uz vietas —
pilī, katru dienu no pulkst. 10—3 dienā.

Risas pilns lombards.
Kaļķu lelfi te 9,

pārdos ūtrupē
4. JunlJS 1923. g., pulksten 10 rītā.

Neizpirktās reevakuetās ķīlas noĀgens-
kalna nodaļas, no 5. decembra 1914. g.
līdz 10. martam 1915. g, zem te 449054
līdz te 464063, kā arī izūtrupēšanai
nodotās mantas.

Iespiest*» *tii&* tisog>srit>ž.

Bulli iipiļisļ
Jaoiitljavs apitaķa mu

vajadzīgs

būilechniķis.
Priekšroka tiks dota atchlteuiem »būvinženieriem ar augstskolas hgm^Personas, kas vēlētos ieņemt 5o vieta
tiek uzaicinātas iesūtīt šai valdei |t
gurnus, pieliekot īsu dzīves apraksta nndokumentu norakstus par izglītības cenasua agrāko nodarbošanos.

Jēkabmieatā, 31. maijā 1923. g. >6237J
Jaunjelgavas apriņķu valdes

priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis P. LapinŠ.

I!. Vidzemes saistarpifedlift
ricības komiteja uzaicina neiztrūkstoši
ierasties biedrus uz

i)ija pili sāpi
svētdien, 17i JuniJI 1923. g„ pulksten
12 dienā, Latviešu biedrības zālē,
Pauluči i*lā te 13.

Dienas k ārtiba:
1. Amata vīru vēlēšana.
2. Ziņojums par līdzšinējo kredīt-

biedrības gaitu.
3. Kredītbiedrības atjaunošanas plašs

un vēlēšanas.
Piezīme. Tā ki 1. jūnijā nebiļt

ieradies vajadzīgais biedru skaiti,
tad ši sapulce būs pilntiesīgs pie
jebkura biedru skaita.

4 marta 1923. a- IevCtM
rīcības komiteja.

Latvija* spediciias akc. sabiedr,

„GERHAROS &, HEY&"
ar šo paziņo, kā uz 1923. g. 30. maiji
sasauktā kārtējā sapulce nevarēja notikt,
nepietiekošo dalībnieku pieteikšanas Ati
kādēļ trešdien. 20. Jūnija 1923\U
pulksten 5 dienā, valde* telpas, vaļB»
ielā te 1, noliks

otra pilna atdnan sapie,
kuras lēmumi būs ptlekš visiem saistoi
neskatoties uz to, kāds akcionāra tm
būs ieradies sapulcē.

Dienas kārtība.

1. 1922. g. darbības pārskats, .
2. Valdes un reviz^as komisijas iW

3. 1923! g. budžets un darbības pUn*

4. Vēlēšanas,
5. Dažādi jautājumi. s

Uzrādāmas valdei oMaSn^'g
kvītes pielaižamas no jekdtam w^
iestādēm: Allgemeine Deot ch^^
anstalt, Leipzig, un Rig*s m^-
bankas, Rīgā.

Rīgā, 2. jūnijā 1923. g. w(ļļt

^im'i-fc iij -ii"
^Izsludina par nederīgam n0ZflU liktav»

minētās apliecības, ^}* *%»»&
strādniekam, pilsonim karam %
ņam: l-> personas apUecite »»

derīga l;dz 1. august«« 1»*.|'^g,
liecība zem te 546 ņo 12.. ma l«

^
ka augšmin. pilsonim ir t«ww

^bez _mtkļa£_pjļ_D^ugava£j^
^

Iii i iilti B»
iiira W*

Iznāknai un dabūjanui vag «
^piH, 1. Utabi, kur «" »»««

9 ar pie5nB»iniefi, .. ^
a=a_Bortnlc» **" \ņ

bes piesūtīšanas ts-
^a, piesūtiSan»."Sa ta

V-l konvefldl
?tfl Likums par *f\ M Kri^i*M)

(un ^ate%onvencgar pad#.
Sociālistisko Federf^Hsaikl
Republiku , u^"e un Baltai
Padomju ReP ubl.k" un

Rep 0bl.kg
Sociālistisko Padornjn«F u

J
54) Likums par san taro k ļgauni,«

pate ko nvencija;
Ppniibliku. ,^s^ļtSt\W

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apr., 2. Iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1923. g. 12. maija lēmu-
mu un oz civ. proc. likuma 1401. p. ua
civlllik. X. sēj. 1. d. 1239. p. p. pamata
paziņo, ka pēc 1922. g. 7. februārī
Janovoles pag., Liela-Pikovas sādžā
mirušā Ignata Jezupa d. Valta ir palicis
matoj. un uzaic visus, kam uz šo man-
tojumu būtu kādas tiesības, kā manti-
niekam, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no ša sludinājuma
iespiešanas .Valdības Vēstnesī*.

16. aprīlī 1923. g. te 1110.
Turčuioves m. Nerzas pag.

Miertiesneša v. i. (paraksts).

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
» Latvijas civlllik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi Kaspars Miķeļa dēls
Stagis un Anna Anša meita Stagis,
dzim. Janson, noslēguši savstarpīgo
laulības iīgumu pie Rīgas notera V.
Kar>sky, 25. aprīli 1923 g. reģistra
te 1613, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši viet. civil-
likumu 79. nn turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopība.

Rīgā, 30. maijā 1923. g. te 2217
Priekšsēdei, v. A. Blumenia'.s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
ievērojot Madales Brimmeiberg un citu
lūgumu dēļ Krustiņa Jāņa d. Brimmer-
berga atzīšanas par mirušu un pamato-
joties uz savu lēmumu 1923. g. 10. ap-
rīli un civ. ties. Iik. 1949. un 1950. p.p.
un viet. civ. Iik. 3. sēj. 524. p. pamata
ar šo uzaicina bezvēsts promesošo Kru-
stiņu Jāņa d, Brimmerbergu ierasties
tiesā vai dot par sevi tiesai ticamas zi-
ņas termiņa gada laikā no ši
sludinājuma iespiešanas .Vaid. Vēsto.*,
aizrādot, ka ja pec šī termiņa notecēša-
nas tiesa nebūs saņēmusi ticamas ziņas,
ka bezvēsts promesošais Krustiņš Jāņa
dēls Brimmerbergs ir dzīvs, viņa lattīs
lēmumu, ar ko atzīs Krustiņu Brimmer-
bergu par mirušu, tāpat uzaicina visas
citas personas, kuram ir ticamas ziņas
par bezvēsts promesošā Krustiņa Brim-
merberga uzturēšanās vietu vai nāvi,
iesniegt ziņas tiesai līdz augšā minētam
termiņam.

Rīgā, 24. maijā 1933. g.
Priekšsēd. v. A. B1 u ro e n t a 1 a.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali. 3. crviinodaļa,
uz Latvijas dviliik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka lau-
lātie draugi Toblas Tobiasa dēls Pūten
bergs un šarlotte Teodora m. ROten-
berg. dzim. SrOder, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas no-
tāra V. Lieveņa, 31. martā 1923. g.,
reģistra te 5171, ar kurn viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo _ civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 30. maijā 1923. g. te 2216
Priekšsēd. v. A. Btumentals.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3 csvilnod.
m dv. ties. Iik. 1967., 2011.—2014. an
2079. p-p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Jēkaba Nīmaņa
lūgumu uzaicina visas personas kurām
Ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 29. maijā 1923. g.
piblicēto 19. jūlijā 1922. g, Friekuļu
pag. mirušā Vdus-Petrenu mājas īpašn
Voldemāra Mārča d. Nīmaņa publ
testamentu, kā ari visas personas, kuram
ir kaut kādas tiesības uz mirušā
Voldemāra Mārča dēla Nīmaņa
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, legatarijiem,
lideikoraisarijiem, parāddevējlera un i. t.,
pieteikt savas tiesība», pretenzijas an
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, «kaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas tienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja tas minētā termiņā nebūs Izdarīta,
tad minētās personas atās kā atteikušas
ao ierunām un aaudēļušas ssvsa tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 30. maijā 1923. g. J* 2220
iPstekšsēd, v. A. B1 u rn e n t a l s.

Sasietas A. Kalve.

Miqm «paabait. 3- sivilnodafa,
« dvtīc*, «i. mt, Sli{.--MIi fe
1079. p. p. un Balt. privsttJes. kop. 2451. p.
pamata, uz Ķertas Kolpakov pilnvara,
cvēr. adv. pal. Friedentala lūgumu uz-
aicina viena personas, kārām ir kasi
kādas pretenzijas, strīd) vai lemmai,
Siet šaī tiesā 29 maijā 1923. g. publicēto

3. jūlijā 1920. g. Rīgā, miruša Feo-
dora Miķeļa dēla Kolpakova
not. testamentu, kā ari visa» personas,
kārām Ir kaut kadns tiesības ks mirušā
Feodora Miķeļa d. Kolpakova mantojumu
vai saksra m io mantojumu, kā snanti-
niekiem, legetarijiem, fideitoiaisarijiem,
parāddevējiem ko >? i., pieteikt «v«.«
«esības, pietzruijaa ea Ierunas minētai
tiesai asās mēnešu laikā, skaito
ee £3 īSs^Jsišjama ie»otošas»2» :Umm
.Valdības Vēstnesi".

JM tas minētā termiņi! nebns isdac',
tad minētās personas otseis kiī atteikuša.'
ne ierunām nn zaudēinSaa savsn tieaibas,
bet testamentu paalndinos par Hk«-
toigā spēka gājuša.

Rīgā, 30. maijā 1923. g. te 2254
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A Kalve.

Liepājas apriņķa priekšnieka
palīgs II. iecirknī

meklē talons īpašnieku,
kam tāda būtu nozudusi 1915 gadā.
Laiva derīga juras zvejai. Tuvākas pa-
zīmes un pārejās zilas saņemamas
rnnnā kanclejā, Liepājā, Ulicba Ielā 44.
īpašniekam jāpieteicas mfineia laikā,
skaitot no izpublšcēšanas dienas. Pēc
termiņa iztecēšanas lsiva tiks pārdota
vairāksolīšana, 1

Hias pilsētas IsiU vaids
paziņo, ka tes reevtkuetās sudrablietas,
kutas biļ saņemamas līdz 1. jūnijam
š. g., var tikt Izpirktas vil līdz
1. auaiistam 1923. g ,̂ bet pec šī termiņa
notecēšanas tiks

Minas iis |ls.
kuras atturētas no pārdošanas uz ieinte-
resētu personu lūgumu pamata, vai ari
ieķīlātas uz vārda

TORGI.
12. lunllfi 1923, s.. pulksten 11 rītā,
Liepājas apriņķa valstszemju

inspekcijā,
Liepājā, Toma ielā te 19. pirdos

vairāksolīšanā
8 slrgspēkei kuggarnlturu.

Tuvākas ziņ^s sniedz katra dienu no
pulksten 9—3 dienā, turpat.
Liepājas apr. vaSstszemJ» Inspektors.

Piltenes iec. polic. priekānieks j
izsludina par nozaudētu un tamdēļ ne.;
derīgu karakt apliecību, izdotu no i
12. Bauskas kajn, pulka km-ra 1922. g. ļ
14. jaav. ^ l&89uaAnšaFaea d. Zube '

l vārda. 803

Dīsteļu isiai sst iiiHtop arpēitorgiem 'stasr
uz 12980 loksnēm lošu stikla 11. labuma, 2 mm biezu.

Rakstiskie piedāvājumi jāiesniedz 7. jūnijā līdz pīkst. 12 dienā. Mutiskie
torgi un pēctorgi sāksies pīkst. 12 dienā, iztabā te 124. Tuvākas ziņas izsniedz
dzelzsceļu virsvaldē istabā 122-a, darbdienās no pīkst. 12—14 1

DZELZSCEID VIRSVALDE *S&2- konkurences:
16 lunijfl 1923. g, uz vilnas drāau signalkarogiem, zaļu 300 mtr., sarkanu

300 mtr.;
«. lunlia 1923. 8-, plākšņu dzelzi II. lab. 120 ton.;
t*. lunlia 1923. s-, elektromotoru 25 HP — 1 gab.; pielaideja — 1 gab.;

čuguna slēdzamo kasti — 1 gab.;
2t Jūniji 1923. 8.. naftu, dabīgo 20.000 kg un
21. Jūnija 1923. g, pindzelēm un birstēm, dažādām.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz pulksten 12 dienā. Tuvākas ziņas par mate-
riāliem un iemaksājamām drošības naudām izsniedz dzelzsceļa virsvalde
istabā 122a, no pulksten 12—14. 2

Upmalasmii. ēka ai ftia palte laappils rajons
(Daugavpili, cietoksni), bijušā patversmes namā, rajona telpas, 8. Jūnijā i. «.,
pulksten 13 dienā, ..,,._,-,., JSĒm L̂ jm.slmS^mwmSm r*montu darbu

izdos iHUSuRsVlIsUISlI, IzvešanuJatniek.
pulka rajona ēkā te 94 un Jumtu remontu darbus cietoksni un Jātnieku pulka
rajonā. Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi, piedalīties mutiskā
mazāksolīšanā, ar attiecīgo zīmognodokli apmaksāti, iesniedzami rajonam līdz
pulksten 12 torgu diena.

Pie piedalīšanās mazāksolīšanā jaemsksa drošības nauda 15°/o apmērā no
apstiprinātu darba maksas aprēķinu somas. Darba maksas aprēķinus un noteiku-
mus var apskatīt darba dienās no pulksten 9—15 rajona techniskā daļā. 2

Dzelzsceļu virsvalde "sssr konkurences:
Mf imilrl 1071 fl vx 8vu elitt (mazutas) 200 ton. vasaras sezonai,

lUllljU JtfM<Jtg« pēc dzelzsceļu techniskiem noteikumiem.

H
1fl?l fl 8Velmes caurulēm 3007 gab. pēc saraksta un Prūsijas

|| JSļbJig* mierlaika techniskiem noteikumiem.

H
1Q93 fl dzeiza kniedēm 13,555 klgr. pēc saraksta un Prūsijas

h J94iJ*at dzelzsceļu mierlaika techniskiem noteikumiem.

M 1073 fl dedzekļiem .Kosmos", .Royal* un .Vierier* kopā
h M<tLJ» a» 5000 gab. pēc saraksta un 100 gab. griestu lampām.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz pulksten 12 dienā. Tuvākas ziņas par konku-
rences noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām drošības naudām izsniedz
Dzelzsceļu virsvalde, istabā te 122a, no pulksten 12 līdz 14 3
— ' "?

Dzelzsceļu ?irsv.mater. apgāde
izsludina uz š. g. VnNKIIRFNfl ar pēckonkurenci pēc 3 d ēnām, piektā raj.

18. Jūniju uUHllUuLlltl stacijās un uz posmiem un linijām Liepāja-
Jelgava, Dubeņi-Paurupe, Pn'ekule Skoda un Aizpute-Saldas, uz sekos, darbiem:

!) malkas, akmeņogļu, briketu un kūdras ielādēšanu un izlādēšana, kā arī
pārlādēšanu no vagoniem vagonos;

2) malkas, akmeņogļu un briketu padošanu nz lokomotīvēm;
3) malkas, akmeņogļu un kūdras piegādāšanu staciju robežās;
4) malkas sazāģēšanu, saskaldīšanu un sakraušanu nn
5) kūdras žāvēšanu un sakraušanu.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgādes kasē Ls 1000,—

drošības naudas. Tuvākas ziņas iz nied: Dzelzsceļu virsv. 125. istabā.
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