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Jaunjelgavas apriņķa valsts zemiu

Inspekclla
ar šo dara zināma, kā ievērojot to,
kā bij. Vigantes maižas īpašnieka
bar. Heinricha Bēra un tāpat ari viņa
pilnvarnieka bar. Klausa Bēra dzi
ves vietas nav zināmas. Saskaņa ar zem-
kop. ministrijas zemju departamenta
techaiskās komisijas sēdes protokolu
-JA 20, p. 96, 21, septembri 1922. g,
Vīgantes muižas dzirnavas atsavinātas.

Valsts zemju inspektors
B.Richters.

Darbvedis J. Eglon.

Kursi vidusskolu skolotājiem
matemātikā un jauno valodu metodikā
sāksies Rīgā, valsts tschnikuma telpās,
Nikolaja ielā J4 1-c, pirmdien, 2. jūlija,
pulksten 11 priekš pusdienas.

Skola departaments.

teceifcjffOT
P a v ē 1 e J* 155.

Pārceļ» līdzšinējo Rigas galveno dzelzsceļu
darbnīcu priekšnieku inženieri Vili Krastiņu
par Daugavpils dzelzsceļu darbnicu priekšnieku,
skaitot no 1923. g. 1. junija, ai atalgojuma pec
V. kategorijas. , ,

Satiksmes ministrs J. P a u 1u k s.
Galvenā direktora vietas izpildītājs.

A. Rode.

Teikts:
;ValdlbasVēstneša"

22. Bērzaunes kooperatīvai b-bai.
32. Viļķena izglītības biedrībai.
38. Zeltiņa pagasta padomei.
45. Kroavlrcavas jaunatnes sav>bai.
46, Zaļenieku pagasta padomei.
62. Aizputes apr. skolotāju savienībai

Biržos.
70. Laša pagasta padomei.
80. Stara pagasta padomei.
88. Darbes zemturu biedrībai.

«Valdības Vēstneša*
3. Liksnas biedrībai .Gaisma". "
8. Višķu biedrībai .Saule".

9. Viļānu miesta biedrībai .Jaunā
Straume".

.Valdības Vēstneša*
10. Stukmaņa kalturas veic biedrībai.
14. Lubejas jaunatnes biedrībai.
73. Zi-jmuižas zemnieka savienībai.

.Valdības Vēstneša"
*7. Baaskas pilsētai.

Ks

Rezolūcija J4 3242.
1923. g. 29. jūnijā.

Piešķiru atvaļinājumu Cēsu pilsētas sieviešu
neoģimnazrjas direktoram Atim lirim no š. g.
25. junifa līdz 20. augustam un uzdodu izpildīt
direktora pienākumus Šaī atvaļinājuma laikā skolo-
tājam Pēterim Veģim bez sevišķa atalgojuma
par to.

Izglītības ministra biedrs S. Jaudzems.
Skola departamenta direktors L. Ausējs.

*
Rezolūcija 1* 3243.

1923. g. 29. jūniji.
Atvaļinu valsts Smiltenes vidusskolas direktoru

Valdoši Kalniņa no š. g. 25. junija līdz 9. jūlijam
un uzdodu izpildīt direktora pienākumus pa at-
vaļinājuma laiku skolotajam Jānim Zegneram
bez sevišķa atalgojuma par to.

Izglītības ministra biedrs S. Jaudzems.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

*

Rezolūcija J6 3244.

1923. g 29. jūnijā.
Piešķīru atvaļinājumu Aizputes apriņķa vidus-

skolas direktora vietas izpildītājam Kārlim Vei-
ci ermanim no š g. 5, jūlija līdz 5. augustam un
uzdodu izpildīt direktora pienākumus lai atvaļi
gājuma laikā skolotājam Aleksandram Rozen-
Itei&am.

Izglītības ministra biedrs S. Jandzems.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

Kultūras fonda domes sēde
1923. g. 27. jūnijā.

(Izvilkums no protokola.)
I, Dome apstiprina grāmata sarakstu

skola bibliotēkām, kuri ietilpst I. pak.
skolām 174 gr,, II. pak. skolām 143 gr.
un papildinājumā Latgales skola biblio-
tēkām 37 gr., pie kam Dome nolemj
latgaliešu grāmatu saraksti ievietot arī
A. Mola .Ceļā uz patīsibu" IV. daļu.

II. Dome nolemj pievienotkultūras fosda
tautas bibliotēku pirmajiem 300 eksem
plaiiem katram pa 2 eksemplāriem .Kul-
tūra» Balss" izdoto .Alfabētiski-sistemā-
tisko katalogu".

III. Dome nolemj izsniegt sekošus
pabalstus:

1 Rīgas latv. ārstu bie-
drībai ārstnieciska žurnāla
izdošanai 150000 ibļ.

2. Izglītības ministrijai
skolotāju sagatavos. IL grup.
kursiem 100.000 .

3. Izglītības ministrijai
sevišķām vajadzībām. . . 100.000 ,

4 Latgales tautas kon-
servatorijai Daugavpilī . . 300000 ,

IV Biedrību nosaukumos par kalturas
fonda domes piespriestam bibliotēkām
izdarāmi sekosi pārlabojumi.

Jāpārlabo:

1922. g. 273. numurā:
Bērzaunes patērētāju b-bai .Cerība".
Vilseņu izglītības biedrībai.
Zeltiņu jaunatnes savienībai.
Kroņa Vircavas jaunatnes biedrībai.
Zaļenieku sadraadzīgai biedrībai.
Birža (Modonas, Cēsu apr.) skolotāju

arodbiedrībai.
Lašu jaunatnes biedrībai.
Stūru Dūru pagasta padomei.
Durbes lauksaimniecības biedrībai.

1922. g. 278. numurā:
Liksnas kult. veic. biedrībai .Gaisma".
Latg r.-kat. kult. veic biedrībai .Saule"

Višķu nodaļai.
Latg. kult. veic. biedrībai «JaunaStraume"

Viļānu nodaļai.

1923. g. 63. numurā:
Stukmaņu kultūras biedrībai.
Lubejas jauasiaes savienībai.
Zaļmtiižas pag.krist zemnieka savienībai

Rcgovkas nodf.

1923. g. 88. numurā:
Bauskas pilsētas va dei.

ituras fonda darbvedis J. Kauliņš.

. Latvijas konservatorija.
Jaunu audzēkņa pieteikšanos pieņems

no 23. — 30. augusta m. Uzņemšanas
pārbaudījumi sāksies 31. augustā. Mā-
cības nauda Latvijas pilsoņiem —_ 6000
rbļ., brīvklausitājiem — 8000 rbļ., ārzem-
niekiem — audzēkņiem — 12000 rbļ.
ārzemniekiem — brīvklausitājiem —
14000 rbļ. gadā.

Kandeja pa vasaras laiku līdz 23. au-
gustam atvērta trešdienas un ceturtdie-
nās no 9—2.

Nosacīti notlesflto saraksta Nr. 12
(skat. .Valdības Vēstnesī" 1922. g.

30. novembrī te 270).
Zem JSfa 965 ievietotais E k s n e r s,

Vikentijs Jukuma d., dzēšams iz augšā
minētā saraksta, jo saskaņā ar Liepājas
2, iec. miertiesneša š. g. 19. junija lē-
muma noteikums par soda nosacītu at-
laišanu atcelts.

Rīgā, 1923. g. 29. jūnijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītāja v. O z o 1.

Saeima.
Sēde 29. junija.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs P.Ves mans
pulksten 5,10.

Tā kā katoļi svētku dienas dēļ šodien
sēdē nepiedalās, tad A. Kalniņš liek
priekšā, šas dienas sēdē noņemt no die-
nas kārtības tos likumus, kuri apsprie-
žami galīga veidā (trešā lasījumā, vai
steidzamības kārtā). Priekšlikumu pēc
trīsreizējas balsošanas pieņem, pēc kam
Saeima apspriež likuma par valsts
kontroli (referents A Petrevics).
Debatēs piedalās A. Kalniņš, J.
Goldmanis, V. Bastjānis, A.
8 e r g s.

Sēdi slēdz pulksten 8, lai varētu vēl
noturēt budžeta komisijas sēdi.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5.
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Latvijas valdības
iznāk katru dienu, «oamot

Redakcija:
Rigl,pffi*fe 2, TeLMM»
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
avētdienaa nn svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pil! te 1. Tel.Ws9.S7
Atvērts no palkstea 9—5

Sludinājumu maksa:
a) tlsiu tladlnijsmi Udz 30 vien-

ilsjigani rindiņām 3 lat. 60 sant
pu katra tSBum rindiņu . . — . 12 .

b) titāni intidem nn amata per-
?osta pai katru vienslejīgu
rindiņu, > , — . 16 .

e) piivatia* par katra vienslejīgu
rindiņu. , — .20.

Latvijas banka.
1. Atskats.

Jau 1919. gada augustā, finansu mi-
nistra Erharda laikā, .Valdības Vēst-
nesis" ziņoja*), ka .ir tikai_daža nedēļa
jautājums, kad atklās mūsu Latvijas
nacionālo banku. To dibinās uz zelta
drošību un saimnieciski, ar attiecīgiem
kontroles un pārvaldes orgāniem. Sa-
pratīgi un nacionāli vadīta, tā spēs
ievest un noturēt tik nepieciefamo mneu
valūtu". Neņemos apgalvot, ka valdībā
tiešām valdīja pārliecība par emi-
sijas iestādes drīzu nodibināšanu. Man
šķiet, ziņojumam bija vairēk gan uzti-
cības radīšanas raksturs. Bet nav jā-
aizmirst, ka bija cerības nokārtot
valūtas jautājamu tuvākā nākotnē, kam
pamatā stāvēja Metai and Chemical
bank'as piedāvājumi, labās izredzes uz
linu monopola ienākumiem un gaidītie
ziedojumi zelta fondam. Cerēja dibināt
nacionālo centralbanku, kā privatrakstura
naudss iestādi, kurā valdībai piedalītos
kā akcionārs un ieguldītu ziedoto zeltu
un sumas, ko sagaidīja no ārzemēm kā
iemaksu uz eksportējamo linu un koku
rēķina. Sagaidīja arī privātpersonu iegul-
dījumus.

Metai and Chenucal bank'as piedā-t
vājumi, pēc tuvākas iepazīšanās, izrādījās
par nepieņemamiem un izsauca dibinātus
iebildumus sabiedrībā. Visus ieņēmumus
no linu monopola, resp. avansa veidā
saņemtās sumas aprija kara tzdevumi.
Bet līcizar to cerības uz emisijas bankas
nodibināšanu nezuda. Cerēja pievilkt
ārzemes kapitālus, .pārdodot" ārzem-
niekiem bankas akcijas.**) Ieteica arī
dibināt banku pašu spēkiem, piedaloties
visām mūsu kredītiestādēm ar savu
mantn un pievelkot klāt vietējos brīvos
kapitālas.***)

Kā viens, tā otrs priekšlikums izrādījās
par nerealizējamu. Ārzemnieki atturējās
ieguldīt savus_ līdzekļus toreiz par ne-
drošu uzskatītās zemes centralbankas
akcijās. Mūsu izpostītās zemes izlau-
pītām kredītiestādēm vajadzīgo līdzekļu
nebija un brīvi kapitāli pašu zemē
neatradās. Valsts finansu stāvoklis rādīja
bēdīgu ainu. 1918/20. saimniecības
gada ieņēmumos no 3,1 milj. L. rbļ. ap
64,5°/o sastādīja valstskases zīmju izlai-
dumi, tiešonodokļu un nodevu 6,7°/»,

*) Sk.
^

Valdības VēstneSa* 1919. gada 8. angusta
7. nomura, .Valūtas jautājums*.

**) Sk. .Brīvā Zeme" 1919. g. 16. dec. Nr. 18.
«Latvijas nacionāla banka*.

***) Sk. .Vāld. Vēitn.* 1919. gada 14. nov.
Nr. 61, .Latvijas banka*.

netiešo nodokļu 8,3% (to starpa muitas
nodokļi 2,5°/o), valsts zemes un meži —
l,2°/o, valsts uzņēmumi ll,4°/o, valsts
regatijas un monopoli 3°/e, dažādi ieņē-
mumi 2,8°/o.

Akciju centralbankas projekta autors
Dr. Erhards atkāpās no finansu ministra
amata. Viņa vietā nāca doc. Pūriņš.
Pēdējais turpināja sarunas ar ārzem-
niekiem. Viņa laika izstrādāja ari akcija
centralbankas statatus. Bet valsts finansu
stāvoklis kļuva pat ļaunāks. Papīrnaudas
izlaidumi no visiem ieņēmumiem sa-
stādīja vēl ap 42,2°/o; bez tam tika
izlietota daļa no depozītiem; rubļa kurss
noslīdēja uz 1800 par viesa angļa
mārciņa. K. Pūriņam neizdevās pacelt
ieņēmumus no nodokļiem (procentos)
sajūtamā mērā, nedz sasniegt labvēlīgas
rezultātus bankas nodibināšanai. Viņa
priekšlikumi neatrada atbalstu. K. Pūriņš
atstāja finansu ministra posteni;

Ministra Purina pēcnācējs Ringolds
Kalnings palika uzticīgs akciju bankas
idejai līdzīgi viņa priekšgājējiem. Viņš
izlaida sevišķu uzsaukumu, iecēla uzti-
cības vīrus un veda neatlaidīgas sarunas
ar ārzemju kapitālistiem. Kā šķērsli
bankas nodibināšanai Kalnings atzina iz-
devumu budžetu. Viņš cestās to sama-
zināt, lietojot .spaida budžetu". Kā pri-
vātas iniciatives karsts piekritējs, viņšcen-
tās panākt val»ts uzņēmumu likvidēšana.
Līdzīgi priekšgājējiem, Kaiaings piegrieza
liela vērība ārzemes valūtas operācijām,
lietojot jau izmēģinātās E'hsrda un
Pariņa metodes — .valūtas operācija
ierobežojamus* un .izdevīga»" valūtas
operācijas no finansu ministrijas puses.
Pēdējam nolūkam viņš izraudzījās kādu
mazākuma tautības darbinieku, (kas bija
piedāvājis savus pakalpojumus arī agrā-
kiem minstriem). Uz šī darbinieka ie-
teikšanu pārvērta valsts krājkasi par
valsts krāj- un kredītbanku, pievienojot
tai valūtas nodaļu.

soļi nedeva cerētos

Kalninga pirmie
panākumus. Uz uzaicinājumu neviens
neatsaucās un uzticības viri neko neiz-
darīja. Budžets, lai gan likās izdevumos
samazināts, rezultātā deva citādu ainu.
Resoru izdevumu projekti bij pārspīlēti
ari pirms Kalaingaun j>ēc viņa. Tos
samazināja, kā agrāk, ta arī vēlāk līdz
patiesi nepieciešamam vajadzjbām. Ja
spaidu budžets dažu izdevumu sa-
mazināja vairāk, tad tas pārgūlās
uz nākošo gadu, _ prasot prāvu
surtm veco rēķinu nokārtošanai. Lab-
vēlīgus rezultātus nedeva arī .valūtas
Ierobežojumi*. Tie faktiski _ pastāvēja
tikai dažus mēnešus, bet vēlāk — tikai
uz papīra.

Turpretim svētīgs bija R. Kalninga
darbs — apgādības nn tirdzniecības-
rūpniecības ministriju likvidēšana. Pirmās
vajadzība bij izbeigusēs. Vajadzēja
realizēt linos n. c._ ieguldītās vērtības.
Tirdzniecības un rūpniecības ministrija
nedeva finansu ministrijai iespēju regulēt
ārējo tirdzniecību un maksājumu bilanci
ar muitas tarifa palīdzību. Tās funkcijas
bija jāpārņem finansu ministrijai. Šos
priekšlikumus ierosināja jau Pūriņš, bet
izvest dzīvē izdevās Kalniugam.

Muitas nodokļi 1918/20. gadā deva
tikai 2,5°/° no visiem ieņēmumiem,
1920./21. gadā (Purina laikā) — 4,8°/o,
1921./22. gadā (Kalninga laikā) —
17,4°/o. Muiu rubļa kursa uzlabošanās
iesākās tūliņ pēc tam, kad stājās spēkā*
finansu ministrijas izstrādātais muitas
tarifs (1921. gada 20. jūlijā). Tas pa-
cēla valsts ieņēmumus un ierobežoja
ievedumus no ārzemēm. Tāpat lab-
vēlīgu iespaidu atstāja eksporta atbrīvo-
šana, ko arī panāca tikai pēc tam, kad
ķērās pie tirdzniecības un rūpaiezības
ministrijas likvidācijas. Bet muitas no-
dokļi un jaunais virziens ārējas tirdz-
niecības politikā vien nebija tie, kas
glāba mūsu valsts finanses un valūtu no



sabrukuma. 1920/21. gadā dzelzsceļi
deva tikai 6,4°/e no visiem ieņēmumiem,
bet 1921/22. gadā no kopienēmama
7,6 milj. rbļ, — 12,4°/o, sakarā ar tranzīt-
pārvadājumiem. Spirta monopola ieņē-
mumi pacēlās no 6 6°/o uz 10.0%; linu
monopola — no 13,6 »z 15/o; mežu
izmantošanas — no 4,7 uz 5,7%;
tiešiem nodokļiem un nodevām — no
5,1 uz 7%; zemēm — no 0,1 uz 3,3%.
Kopā paaugstinājums iztaisīja no 40,8%
uz 70,8%, tā tad pieaugums 30. Papīr-
naudas izlaidumi noslīdēja no 42%
Pūriņa laikā uz 12% Kalninga laikā;
tā tad samazinājums 30. Še ari meklē-
jami galvenie iemesli mūsu budžeta
līdzsvaram un papīrnaudas inflācijas
izbeigšanai (bet ne izdevumu samazinā-
šanā, kā to mēdz izskaidrot).

Mūsu maksājumu bilanci uzlaboja jau-
nais muitas tarifs, linu un koku izve-
dumi, eksporta atbrīvošana un tranzīt-
pārvadājumi. Tie deva mums tos valstās
krājumus, kas palīdzēja stabilizēt mūsu
rubli. Maksājumu bilances uzlabošanās
un .ārzemes valūtas krājumu" pieaug-
šana rādija iespēju dibināt emisijas ban-
ku pašu līdzekļiem. Satversmes sapulce
1921. gada 22. novembra kopsēdē no-
lēma izdot valdībai sešu nedēļu laika
izstrādāt likumu par valsts banku. Lē-
mumā nebija norādījuma, kāda valsts
banka dibināma, ar vaī bez emisijas tie-
sībām. Sakarā ar šo lēmumu finansu
ministrim tika iesniegts priekšlikums
dibināt valsts banku, kas apvienotu
valsts «kasi un krāj- un kredītbanku,
piešķirot dibināmai bankai emisijas tie-
sības Finansu ministris Kalnings šo
projektu noraidīja un deva aizrādījumus,
kas izgāja uz to, lai nākošā valsts ban-
ka būtu līdzīga krāj- un kredītbankai.
Arī valstskases pievienošanu nepielaida.
Bija paredzams, ka tikai grozīs krāj un
kredītbankas nosaukumu, liekot tā vietā
.valsts banka". Projekta uzmetumu sa-
stādīja, bet tā tālākvirzīsaua izpalika.

Saimnieciskai dzīvei attīstoties, auga
vajadzība pēc apgrozības līdzekļiem. Izre-
dzes uz akciju ceatralbaukas nodibināšana,
piedaloties ārzemja kapitālistiem, palika
joprojām vajās. Toreizējais finansa mi-
nistrs noteikti bija pret valsts emisijas
banku. Tāpēc izvirzīja projektu par jaunu
valstskases zīmju izlaļdnma. Tas neat-
rada piekrišanu valdība un izsauca neat-
zini bu sabiedrībā. Tad finansu ministrs
ierosināja jautājumu par sevišķas emisi-
jas nodaļas dibināšanu pie krāj- un kre-
dītbankas, kas izlaistu nodrošinātas kases
zīmes. Sastādīja projektu. Bet līdz ar
to no jauna iesniedza finansu ministrim
priekšlikumu par valsts emisijas bankas
dibināšanu, šoreiz pieliekot ari statūtu
projektu. Emisijas nodaļas projektu ie-
sniedza ministru kabinetam, bet bankas
statūtu projekta nodeva saimnieciskai pa-
domei. Projektu par emisijas nodaļu
ministru kabinets noraidīja. Pēc tam
R. Kalnings no ministra amata atteicās.

Tagad palika vienīgi valsts emisijas
bankas projekts, jo papīrnaudas emisijas
prokets bija noraidīts, tāpat noraidīts pro-
jekts par emisijas nodaļu nodrošinātu
kases zīmju izlaišanai. Ministrijas pār-
valdnieks Riekstiņš piekrita valsts emisijas
bankas dibināšanai un ministru kabinets
pieņēma un izsludināja 1919, gada 16. jū-
lija likuma kārtībā bankas statūtus. Sā
gada 15 maijā bankas statūtus akcep-
tēja Saeima, izdarot dažus sīkus grozī-
jumus.

Tāda īsuma Latvijas bankas priekšvē-
sture.

(Turpmāk vēl.)

Jaunas valstis.
Lietam

Angļu Interese par Klaipēdu.

Anglijas konsuls Dancigā Freijs savas
valdība» uzdevuma apmeklēja Klaipēdu,
lai iepazītos ar viņas stāvokli pēc pie-
vienošanas Lietavai. Freija kungs ņēmis
dalību _ sabiedroto ārkārtējas komisijas
darbībā Klaipēdā sacelšanas laikā.

(Lietavas preses birojs)

Uz starptautisko aviācijas Izstādi
Geteburgā no Lietavas izbraucis ģenerālis
Kraucevičius, Lietavas gaisa flotes
priekšnieka, un leitnants Dobke-
v i č i u s. (Lietavas preses birojs)

Dzelzsceļu būves
priekšdarbi Klaipēdas savienošanai ar
galvenajiem Lietavas centriem tiek sek-
mīgi veikti. Izpētīšanas darbi drīzumā
būs pabeigti, tā kā pašu dzelzsceļu
būves uzsākšana paredzēta vēl šovasar.

(Lietavas preses birojs.)

Somija.
Valsts budžets.

Helsiņforsā, 28 jūnijā. Somijas
1922. g. valsts budžets noslēgts ar
375 miljoni marku lielu pārpalikumu.

LTA.
Polija.

Mežrūpniecība Polijā.
Polijā viss mežu daudzums, neskaitot

Augšsileziju, izteicas skaitā — 8.943.762
hektāri, kas dod iespēju pie racionālas saim-
niecības izcirst ikgadus 120.000 hek-
tārus. Pieņemot uz vienu hektāra, kā
vidējo skaitli 235 kub. metrus koku,
dabūjam 28 200.000 kub. metrus koku
ka ikgadus jzstradajumu. 30% no šī
daudzuma jāizlieto apkurināšanai, tā ka
izlietošanai paliek apmēram 19.700000
kub. metra.

Polijā pavisam ir 1242 koka zāģē-
tavas 1922. g. no Polijas izvesta ap
3.200 000 kub

^
metru koka.

Pēdēja laika valdība ir aizliegusi izvest
dažas koku šķiras. Šis aizliegums pa-
mazinās zaļa koku eksportu, bet veicinās
apstrādātu koku izvešanu, kuru vērtība
ir lielāka

Sevišķas mežu bagātības ir valsts
austrumu nomales. Neizsīkstošs meža
avots ir pazīstamā .Beovešas pušča",
neraugoties uz to, ka viņu stipri eks-
pluatējuši vāci savā okupācijas laikā.

(Poļu preses birojs)

Prese
Apģērba nacionālais stils.

,Paewaleht" raksta 27. jūnijā: .Katras
tautas apģērba izrakstījumu un krāsu
sakopojums rāda, kidu stilu tauta pēc
savas gaumes ilgu gadu laikā izstrādā-
jusi un piesavinājusies. Sevišķi tas at-
tiecas uz vasara valkājamiem viegliem
un krāsai niem sieviešu uzvalkiem. To
redzam Bulgārijā, Indijā, agrākā Krie-
vijā un citās valstīs.

» Igauņu tautas muzeja apmeklētāji pie-
griež dzīvu vērību seno igauņu apģērba
izrakstījumu īpatnējam, acīm ļoti tīkamam
sakopojumam. Šie izrakstijumi un šis
krāsas ir tautas gaumē radīti un sako-
poti un tos var ar tādu pat tiesību saukt
par tautas stila, kā varam runāt par
tautas muziķu un tautas mākslu.

Bet igauņa apģērba krasu un izrakstī-
jumu nacionālais stils ir miris un ap-

rakts mazēja šaurajās sienās. Tagadējā
paaudze liekas to aizmirsusi, ta apmie-
rinās ar ārzemēs krāsotām _ un izrakstī-
tām drēbēm, lai gan šiem ārzemes ražo-
jumiem nav neka kopēja ar igauņu
nacionālo stila. Arī Igaunijas jaunā
rūpniecības nozare — katūna izrakstī-
šana — vēl Iīdzšim nav mtginajs.se iz-
lietot igauņu nacionālā , stila rakstus un
krāsas, bet ta vēl vienmēr turas pie ār-
zemju paraugiem.

Tas tā nedrīkst turpināties. Igauņu
māksliniekiem un mākslas skolām jārū-
pējas par attiecīgiem tautiska stila parau-
giem. Vēlamas būtu ari atklātas sacī-
kstes šādā garā, līdzrastos personas, kas
nacionālā stila izplatīšanu uzskatītu par
sava dzīves uzdevumu."

Šīs iganņu laikrakstā izteiktas domas
par nacionālā stila kultivēšanu silti ap-
sveicamas un pabalstāmas. Arī pie
mums jau izjusta vajadzība celt atkal
dienas gaismā un darīt plašākai publikai
pieejamus valsts etnogrāfiskā muzajā sa-
krātos latviešu nacionālā stila paraugus.
Šaī nolūkā iznāk mākslas un senatnes
mēnešraksts ,L a t v i j a s S au! e". Arī
dažās skolās sāk plegriest vērību nacio-
nālā stila krāsām un izraksiījuraiem.
Piemēram, valsts parauga vidusskola
Jelgavā vāc ziņas psr krasām, kas pa-
gatavotas no mūsu pašu dzimtenes koku
mizām un ļlapām, un valsts parauga
pamatskolā Rīgā bērsi savus rokdarbus
izrotā rakstiem pēc etnogrāfiskā muzeja
paraugiem.

Latvija un citas valstis.
Zviedru laikraksts pret Baltijas

konferenci.
Helsiņforsā, 28. jūnijā. Zviedru

laikraksts .Svenska Pressen" ievadrakstā
par gaidāmo Baltijas valsta ārlietu mi-

nistru konferenci izsaka domas, ka Polija
mēģināšot ievilkt Somija dēkaina politika,
tāpat kā'tas agrāk esot noticis Varšava.
Lai gan ārēji Rīgas konference liekoties
nepolitiska, tomēr pēc būtības ta neiz-
bēgami aizskaršot arī politiskos prob-
lēmas. , Somi'ļ&l tādēļ vajagot but ļoti
uzmanīgai. LTA.

Ārzemes,
Notikumi okupētā Vācijā.

Bordo, 28. jūnijā (Radio). Vakar
Sterkradē (Rārā) svinīgi apbedīti dažas
dieaas atpakaļ nošautie beļģu kareivji.
Beļģu okupācijas karaspēka virskoman-
diers piestiprināja pie viņu zārkiem
Leopolda ordeņa krustu. Vācu publika,
kura lielā skaitā bij sapulcējusēs sēru
gājiena ceļā, atturējās no jebkādiem
starpgadījumiem.

E se n ē, 26. junijā. _ (Volfs). Bauera,
kur beļģieši izsludinājuši pastiprināto
aplenkšanas stāvokli, pēdējās dienās uz
ielām nošautas trīs privātpersonas un
vairākas ievainotas.

Berline, 28. junija. Pēc oficiālam
vāca finansa ministrijas ziņām franču
okupācijas iestādes _Rūrā un Relnzeme
iīdzšim apķīlājušas Vācijas valsfbankas no-
daļās 190 miljardus marku. . LTA.

Vācijas finansu stāvoklis.
Bordo, 28 jūnijā. (Radio) Pār-

runājot Vācijas finansielo stāvokli, franču
prese atzīmē, ka vācu valdības un valsts
bankas soļiem markas kursa stabilizē-
šanai, cik vērojams, neesot izredzes uz
panākumiem. Pēc tam, kad dažas dienas
vācu marka bij cēlusēs, viņas kurss
tagad atkal strauji slīd uz leja un dolārs
cetartdien Berlīnē maksāja jau 150,000
marka. LTA.

Reinzemes separātistu fcustiba.
Beriinē, 27. jūnijā. .Vossische

Zeitung" ziņo no Parisēs, ka pazīsta-
mais Reinzemes separātistu vadonis Dor-
tens _ uzstājies .Comitē Dupleix" sa-
pulcē ar priekšlasījumu par savas par-
tijas centieniem panākt Reinzemes neat-
karību. Pēc priekšlasījuma sapulce pie-
ņēma rezolūciju, kurā prasa, lai Fran-
cijas valdība veicinot separātisma kustību
Piereinas apgabalos. LTA

Rūras apgabala [okupācijas Izdevumi.
Parīzē, 29. jūnijā. Francijas val-

dība no jauna pieprasijuse parlamentam
240 miljonus franka Rūras apgabala oku-
pācijas izdevumiem. LTA.

Francijas gaisa flote.
Parīzē, 29. jūnijā. Vakar Francijas

tautas vietnieka nams noraidīja ar 480
pret 79 balsīm priekšlikumu par mili-
tāras gaisa flotes budžeta izdevumu sa-
mazināšanu par 5 miljoniem un ar
balsu vairākumu pieņēma kara ministra
Mašino priekšlikumu paplašināt budžeta
sumas vēl par 36 miljoniem franku, ne
skatoties uz to, ka jau caurskatot senātā
gaisa flotes budžetu, militārās aviācijas
vajadzībām atvēlētas sumas tika paaug-
stinātas par 75 miljoniem. LTA.

Etnas vufkans.
Beriinē, 27. jūnijā. .Lokalan-

zeiger" sifo, ka Etnas izverdums tagad
pilnīgi izbeidzies. No Romas telegrafē,
ka naktī az otrdienu notikasi vāja zemes-
trīce. LTA.

Pāvesta vēstules lietā.
Parīzē, 29. janijā. Havass ziņo, ka

franču sūtnis vatikanā Šonars (Jonnart)
griezies pie pavesta valstssekretara, kar-
dināla Gasparri ar lūgumu dēļ pa-
skaidrojumiem pavesta vēstules lietā.

LTA.

Anglijas strādnieki.
Londonā, 29. jūnijā. (Reuters).

Anglijas strādnieku partijas konference
ar nospiedošu balsn vairākumu atraidī-
jusi kreisa spārna priekšlikumu balsot
parlamentā pret visam armijas un flotes
budžeta samam. LTA.

Ievērojams lidojums.
Berlīnē, 28. jūnijā. Krievijas mili-

tāras gaisa flotes šefs, kā no Maskavas
ziņo, ar Junkera sistēmas aeroplanu iz-
darījis lidojumu no Maskavas līdz Bu-
charai — 40O0 verstes — 27 stundās
Kaukāza kalna grēda tas pārlidojis 4500
metra augstumā. ira

Ciņa pret alkoholu Amerikā.
Beriinē, 28. jūnijā. Pēc ziņām no

Vašiņtonas Savienoto valstu pretalkohola
cīņa nolemts vēl vairāk paasināt. Iz.
strādāti papildu noteikumi, kas pilnīgi
aizliedz ievest jebkādus reibinošus dzē-
rienus Savienoto valstu teritoriālos
ūdeņos. Par aizlieguma neievērošan u
draud smagākas represijas: amerikāņu
ieatādes katra attiecīgo kuģi apcietinās
un atbildīgo kapteini nodos tiesai. Par
apķīlāšanas gadījumiem oficiāli ziņos
ieinteresētām ārzemju valdībām. LTA

Rīga.
Lietavas pārstāvja izbraukšana .

Lietavas pārstāvis Latvijā un Igaunijā
Aakstuoļa kungs līdz ar Lietavas kara
pārstāvi Latvijā majoru Murnikasu, 28. jū-
nijā izbrauca uz Rēveli — Igaunijas
dziesmu svētkiem.

L. p. b.

Policijas skolā
notika eksāmeni 20. un 21. jūnijā XXX.
izlaidumam. Skolu beidza 31 kursisti
no tiem 29 izturēja pārbaudījumu kā uz-
raugi un 2 — ka vecākie kārtībnieki.
Šaī izlaidumā skolu apmeklēja tādi,
kuri ari ka uzraugi jau dienēja policijā,
tā tad daži bija nākuši papildināties zi-
nāšanās.

21. jūnijā,pīkst. 10 rītā, pārbaudījumu
laikā skolā ieradās iekšlietu ministra v.
i. A. Birznieks, policijas

^
skolas di-

rektora T. Grinvalda pavadība. Ministrs
pieņēma parādi un noskatījās kursista
fiziskās audzināšanas demonstrācijas. Pēc
parādes ministrs griezās pie karsistiem ar
uzruna, kurā uzsvēra, ka policistam savā
darbā ir jābūt vienmēr bezpartejiskam.
Ministrs bij visai apmierināts par sek-
mēm, kādas sasnieguši kursisti 6 nedēļa
mācības laikā, par ko izteica atzi-
nību skolas priekšniecībai un lektoriem.

Pēc parādes un pārbaudījumiem ar mi-
nistra kunga atvēli kursistiem tika sarī-
kots mielasts, pasniedzot tiem tēja ui
uzkožamos.

Ka uzraugi skolu beidza sekošie kur-
sisti: Jānis Krūmiņš un Jānis Kupče no
Jelgavas apriņķa, Jānis Sungals no Lie-
pājas apriņķa, Arvids Ozols un Kārlis
Setmans no Ludzes apriņķa, Jānis Mel-
dera un Alfrēds Rostoks no Daugavpils
apriņķa, Aleksanders Impols no Rīgas
apriņķa, Augusts Šterns no Cēsu apriņķa,
Voldemārs Lauva no Valkas apriņķa,
Jānis Auziņš no Valmieras apriņķa, Volde-
mārs Balodis un Kārlis Virza no Rēzeknes
apriņķa, Juris Žagars no Kuldīgas ap-
riņķa, Jānis Fogels no Ventspils apriņķa,,
Rūdolfs Lipitis no Tukuma apriņķa,,
Jānis Adiers no Bauskas apriņķa, Jānis
Andersons no Ilūkstes apriņķa, Fridrichs
Revalds no Talsu apriņķa, Jānis Rapais
no Jaunjelgavas apriņķa, Ādolfs Geiperts
?o Aizpntes aprņķa, Andrejs Jaunzems
un Ernests Valdmans no Liepājas pils.»
Vilis Balle an Erich» Trensdoifs no
Jelgavas pilsētas, Jānis Vilks un Oivaids
Ebels no Daugavpils, Edgars Alksnis un
Augusts Krūmiņš no dzelzsceļa policijas.
Kā vecākie kārtībnieki skolu beidza
Aleksaadrovičs no Rīgas apriņķa un
Vlad. Sapals no Ilūkstes apriņķa.. P. V."

Māksla
Teātra Izrāde brīvā dabā.

Svētdien, 15. jūlijā š. g Ķeizara meži
Meijermuižas parkā (starp ' Zooloģisko
un Saules dārzu) sarīko pirmo reiz
Rīga dabas teātra izrādi pēc
seno grieķu an romieša parauga, kur
skatītāji un aktieri atradīsies zem kla-
jas debess un kā dekoratīvais fons būs
pate daba. Piedaloties Rīgas un pro-
vinču «teātra aktieriem, izrādīs «Mūsa
senči", — Latvijas senatnes tra ģēdija
pFc Ad. Allanana, dabas teātra uzvedu-
mam inscenējis an pārstrādājis Zelt"
m a t i s. — Darbība norisinās 1217. g.
Uzvedamā nodarbinātas 250 personas.
Koris bij. Liepājas teātra diriģenta ».
Prūša kga vadībā. Statistarijā kareivji*
kājnieki nn jātnieki. Izrādes atlikums
Latvijaskara Invalīda savie-
nība i par laba.



THBttBNI Bil AntaBK.
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Rīgas biržā, 1923. gada 30. Jūniji.

100 Latvijas rbļ. ... . . 3,00
Amerikas dolārs 5,10—5,15
An gļu mārciņa ...... 23,35 - 23 59
100 Francijas franki .... 30 45 3170
100 Beļģijas franki .... 26 10~ 27.20
100 Šveices hanki .... 80,22 —«1,13
100 Zviedrijas kronas . . . 1Ž3 63 — 1S636 i
100 Norvēģijas kronas . . ... 81.95 — 86 20
100 Dānijas kronas .... 88,75 — 92 65
100 Holandes guldeņi . . . 199 64-20166
10000 Vācijas markas . . . 0,20 — 040
100 Somijas markas .... 13,43 —. 14 45
100 Igaunijas markas . . . 1,47 — 1 53
100 liti 50,00-54
10000 Polijas markas ... ,80
100 Cechoslovaku kronas . . 15.30 ~ 16,05
100 Itālijas liras 2235 — 2345
10 krievu zelta rbļ. ... . 2550

Krievijas sudraba {^k ; ; »$}par 1rbļ
S°/o neatkar, aizņem 2. - 2,10
«8<>/o Zemes bankas ķīlu zīmes 98,00 — ICO

Rigas biržas komitejas kotadjas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens

Zvēr. biržas māklera T h. S u m m er s

Klaes mm ienālcušl kuģi.
28. jūnijā.

Corvus, norvēģu tvaikonis, 1317.3 reg.ton. brutto,
no Londonas ar gabalu precēm.

Dauro dāņu tvaikonis, 806 reģ ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar gabalu precēm,

«Okatna, somu tvaikonis, 214 reģ. ton. brntto, no
Viborgas ar balastu.

"Sive, igauņu motorkuģis, 397 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar gabalu precēm.

"Viesturs, latviešu tvaikonis, 798,17 reģ. ton. brutto
ne Grangemouthas ar oglēm.

29. jūnijā.
Algieba, vācu tvaikonis, 1948 reģ. ton. bra'to, no

Stetines ar balastu.
IErik 11, dāņu tvaikonis, 1912 reģ. ton. brntto, no

Pērnavss ar gabalu precēm.
'Clara, zviedru metorkuģis, 239 reģ. ton. brutto,

no Sttvnas ar k;ītu.
šLiileboig, dāņu tvaikonis, 1452 reģ. ton. brutto,

no Ainažiem ar daju kokiem.

S*j© Risas mtas tesBļuši kugl,
26. jūnijā.

Hidrai!, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto.
uz Nenoadi tukša.

Erika>,S^!ibur 5e-a. 125 reģ. ton. brntto, uz
Ķitblžiem tnkšā.

28. jūnijā.
Ncubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. tos. bratto, u

Penigeli ar gabala precēm.
John Ernst. latviešu burenieks, 147reģ. ton. bratto,

uz Ģipka tukši. *
Brāli», lalviešu bnrenieka, 115 reģ. ton. netto, uz

Upesgrīvu tukšā.
Lēna, vācu tvaikonis, 690 reģ, ton. bratto, uz

Rēveli ar siļķēm.
Minos, vācu tvaikonis, 718 reģ. ton. bratto, ui

Hamburgu ar gabalu precēm.
Greif, vācu motorkuģis, 297,4 reģ. tou. brutto, uz

Randeru ar rudziem
Kristīne TvsIandV norvēģu tvaikonis. 993 reģ. ton.

binttb; uz Ventspili nn Lovestottu ar kokiem.
Eduard risumus, vācu tvaikonis 736 reģ. ton.

brutto, uz Reveli ar gabalu precēm.
Gosta, zviedru mc toi kuģis. 267 reģ. ton. brutto,

uz Kopenhāgenu ar kokiem,'
Tiber, dāņu tvakonls, 1405 reģ. ton. bratto, 02

Kopenhāgenu ar gabalu precēm.
Tetuan, franču tvaikonis, 2298 reģ. ton. bratto, uz

Calaisu ar kokiem nn gabalu precēm.

Uep4|a» mt& Mmttašl fcugt
27. jūnijā. ,

Thor, vāca tvaikonis, 273 reģ. ton. bratto, no
Klaipēdas n jauktu lādiņu.

M3we, vāca traikonis 306 reģ. ton. bratto, no
Dancigas ai jauktu lādiņu.

28. jūnijā.
L. O. J* 21, latviešu prāmis, 181 reģ. ton. bratto.

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

Pāvilostas ar m-Iku
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. bratto, no

Pāvilostas ar malku
Litnania, dāņu tvaikonis, 6522 reg. ton. brutto,

no Dancigas ar jauktu lādiņu .
Uga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. bratto, no

Ventspils ar jauktu lādiņu.
Teodor, latviešu tvaikonis, 94 reģ. ton. bratto, no

HeUiņiorsas ar amanicijām.

N® iM®Mm m*m imāltM ku$.
27. jūnijā.

Pregel, Dancigas tvaikonis, 369 reģ. ton. bratto,
uz Štdpmindi ar balasta.

Ēr ika, vāca tvaikonis, 300 reģ. toa. bratto, ta
Dancigu ar balasta

Eidern, :viedru motorkuģis, 226 reģ. tcn. brutto,
uz Noresundi ar labiou.

Krakiv.ak, poļu karakuģis, uz jūra.
Kajaviak, poļu kara- ug s, uz jūru.
Slazak, peļu karakuģis, m jjru.

28. jūnijā.
Ans, latviešu burenieks, 106 reģ. ton. bratto, uz

Ventspili tukša

Thor, vācu tvaikonis, 273 reģ. ton. bratto, ui Klai-
pēda ar jauktu (ādiņu

Colinton, angļu tvaikoni», 1804 reģ. ton. brutto .uz Rīgu at balastu.
Austra, latviešu tvaikonis, 490 reģ. ton. bratto,

uz Pettograda ar jauktu lādiņu.
Helmond, angļi tvaikonis, 982 reģ. tcn. brutto,

«2 Oundi ar tranzītu un kokiem.

VentepBs os&fl E&nSkuil fcu&
.' 27. jūnijā.

riidtogtais, latvieša tvaikonis, 290,56 reģ. tor,
brettc, no Rigas ar Hidr. mantām.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. bratto, no
Rīgas ar gabalu precēm.

28. jūniji.
Peraigel, latvieša tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,

no Rīgas ar gabalu precēm.
Rhone, dāņu tvaikonis, 1063,68reg. ton. bratto, no

Liepājas tukšā.

No Ventspils ostais Ezstifusj k«j$.
27. jūnijā.

ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. bratto,
tu Liepāju ar gabala precēm.

Hidrograis latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. ton.
brntto, uz Liepāju ar Hidr. mantām. \

Sive, igauņu motorkuģis, 396,72 reģ. ton. brutto,
uz Helziņiorsa ar sali.

28. jūnijā.
Normai, latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. bratto, es

Pāvilosta tukša.
Sara, dāņu tvaikonis, 1572,90 reg. ton. bratto, uz

Hulu ar stutmelku.
Pan, poļu tvaikonis, 944,28 reg. ton. bratto, uz

Hrlu ar plankām.
Peraigel, latviešu tvaikoni*, 16W reģ ton. bratto,

uz Liepāju ar gabalu precēm.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civitnod.,
« civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, uz Anelas
Jāzepa m. Malinovskij, dzim.
IRincevič lūgumu viņas prasības lietā pret
Jāzepu Justina d. Malinovskij, par lau-
lība s, šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma,
Ierasties tiesā četru mēnešu laika
no šī sludinājuma publicēšanas dienas
,Va)d . Vēstnesī* .

Pk iuguma pielikti: laulības apliecība
>ptn apliecība par dienastu — ar no-
rakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laika neieradi-
«ies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.

Rīgā, 20. jūnijā 1923. g. 433788
Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 31. maijā 1923. g. pa-
mata uzaicina 30. janvārī 1919. g.,
Ventspilī mir. Nikolaja Toeb e ja man-
niekus, ktedit, legatarus, Iideikomi-
sarus nn visas citas personas, kam
varēto būt kādas tiesības vai prasības
ai atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai seia mēnešu laikā, skaitot
ao sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi*.

Tiesības nn prasība», par karam ne-
kās paziņota tiesai minēta laika, tiks
atsita» par zaudētām a* visiem laikiem.

Liepājā, 19. jūnijā 1923. g. 16 773/23.
Priekšsēdētāja b V. Bienenštams.

Sekretāra v. A. Kasperovies.

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
25. martā 1922. g., Rēzeknes apriņķa,
Andrupines psgantn piederīgā Juliāna
Donata d. Mačuļska privat testa-
ments, ar kūju testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Aleksejam
Bartjatinskaai ar apgabaltiesas a. marta
192 i. g. lēmumu apstiprināts un izdots
mantiniekam A'eksejam Bartjatinskam.

Daugavpilī, 16. jūnijā 1923.g.L.3>fe 185/2»
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretārs J. G u t m a n s.

Rīgas kapa apriņķa priekšnieks ziņo,,
ka pilsonis Arvins Brenča d. Lazdiņš,
dzim. 1901. g-, kuram iesaukšana aktīvi,
kara dienestā 1922. g. 31. augusta ie-
saukšanas noteikumu kārtībā bij atlikta;
izglītības turpināšanai Latvijas univerzi-
tatē, no pēdējas izstājies un pēc ievāk-
tam ziņām aizuraucis uz ārzemēm, kam-
dēļ viņš no manis tiek meklēts, ka at-
rāvies no kapa klausības izpildīšanas.

Personas, kurām būtu zināma viņa.
dzīves vieta, tiek lūgtas par to man pa-
ziņot, bet attiecīgām iestādēm atrašanas
gadījumā Lazdiņu arestēt un nosūtīt
manā rīcībā.

Pilsonim Lazdiņam no manis izdota
apliecība zem Jfe 401/22517. no 19. ok-
tobra 1922 g- kura atrodas pie viņa.
skaitīt par nederīgu. >fe 11250.

Skrundas paga-ta valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, zirga pasi
Nr. 415, izdotu no Skrundas pagasta
valdes uz Jāņa Pētera d. Skarpa vārda.

Telegramas.
(Latvija» telegrāfa aģentūras a.-semja telegraaia»

Beriinē, 29. juaijā. No Elber-
feldas ziņo, ka Reinzemes landtāga
pēdējā sēdē valstskanclers Kuno sa-
stājies ar garāku runu, Valsts kanclers
konstatēja, ka visas Reinzemes landtāga
partijas vienprātīgi noraida frenča-
bejģu iebrukumu Rūras apgabalā,
an uzsvēra, ka vācu valdība uzskatot
Reinzemi par Vācijas un Prūsijas ne-
šķiramu sastāvdaļu un par apgabala
aneksiju, kaut ar! apslēptā — starp-
tautiskas policijas jeb neitrālaskontroles —

veidā nevarot bSt runas. Reinzemes jau-
tājuma neesot iespējams nekāds kom-
promiss. PasivS pretošanās esot Vā-
cijas vienīgais ierocis, tāpēc ne-
esot pielaižamas nekādas neapdomības
jeb mazdūšība, kas varētu šo ieroci
darīt neasu. Tuvākā nākotnē jāno-
skaidrojas, vai Francija vēlā» reparaciju
jautājuma iztirzāšanu uz saimnieciskiem
pamatiem jeb aaeksijas. Pēc kan-
clera runas Elberfeldes virsbliģer-
meisters Jatess visu partiju vārdā
uzsvēra Reiszemes iedzīvotāju noteikto
vēlēšanos turpināt pasīvo pretošanos,
apzinoties reiza, ka uzņemas ar to
smagus upurus nākotnē. Pat ja Vācijas
valdība dotu pavēli atteikties no pasivās
pretošanās okupācijas vatai, kas tomēr
neesot sagaidāms — Reinzeme neizpil-
dītu valdības rīkojumu. LTA.

Beriinē, 29. jūnijā. No Varšavas
ziņo, ka Polijas seima izglītības
komisija ar balsu vairākumu
nolemusi ievest procentuāls
normu nepoju studentu uz-
ņemšanā Polijas augstskolā.
Pret šo rezolūciju balsoja minoritātes nn
sociālisti. LTA.

Prāgā, 29. jūnijā. _ No Romas ziņo,
ka vakarrīt svinīgi atfclā's mirušāpāvesta
Pi[a X. piemineklis, piedaloties svētā
krēsla, diplomātiskā korpusa un karaļa
galma priekšstāvjlem.

Romā, 29. junija. Vakar Neapolē
kāda nezināma persona smagi ievai-
nojusi ar rsaža dūrienu Itālijas kameras
prezidentu Ptetran/aile. LTA

Literatūra.
Zemkopis. Jfc 26. Trešdien, 1923. g.

27. junija.
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iRīgas apgabali, 3. civil nodaļa,
<oz civ. «es. Hk. 2011 _, 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 18. marta 1919. «.
Rīgā mirušā Morducha Arona Josifa
'Haima dēla G u r e v i č a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantoj., vai sakara ar to tiesības, kā

Isnantin , legatarijiem, iideikomisarijiern,
kreditoriem u. t. t. pieteikt šīs tiesības
aiinētai tiesai 6 mēnešu laikā, skaitot

,, 30 šī sludinājuma iespiešanas dienas
,'.Valdības Vēstnesī".

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrād. termiņā nepieteiks, tad viņas
atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 20. jūnijā 1923. g. J* 2380

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 14. jūnijā 1923. g. pa-
mata uzaicina 1) 9. decembrī 1921. g.,

ļ'2) 19 novembrī 1922. g. Sebežā mirušo
Jēkaba nn Korolines Vinkler

mantiniekus, kreditorus, legatarus,
iideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz _ viņas atstāto
mantojumu, vai kuras velētos apstrīdēt
viņas testamentu, pieteikt tiesaļ savas
'tiesības un prasības sešu mēnešu

l laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi*.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētam uz
visiem laikiem un pēc aizrādīta termiņa

notecēšanas testamentu pasludinās par
ļ aikumigā spēkā stājušos.

Liepājā, 20. jūnijā 1923. g. J*670/23

Priekšsēd. b. V. B i e n e n 51 a m 8.
Sekretārs A. Kasperovičs.

Pāles pagasta valde izsludina par

nozaudētiem un tamdēļ nederīgiem se-

košus dokumentus: 1) Latvijas iekš-

zemes pasi, J* 713 un 2) axg«1»«
)* 208, izdotus 1920. g. 9. apnh ne
Sveiciema pagasta valdes uz Pētera
Otto d. Saliņa Vārda. & 12,w-

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 14. maijā 1923. g.
pamata uzaicina 21. februāri, 1923. g.
Liepājā, mirušā Jānā Miķeļa d. Bitita
mantiniekus, kreditorus, legataru»,
Iideikomisarus »ņ visas citas per-
sonas, kam varētu but _kādas tiesības
vai prasības uz viņa atstato mantojumu,
vai kuras vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, pieteikt tiesai savas tiesības
un prasības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 21. innijā 1923. g. J*594/23.
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams-

Sekretāra A. Kasperovičs.

Liepājas-Aizputes šaursliežu dselzs-
ceļa valde dara zināmu, ka 1923. g.
1 oktobri notiks papildu obligāciju dzē-
šana, kopvērtība par 152.333,34 Latvijas

jeb 228.500 cara rubļiem. Valde.

Lutriņu pagasta valde, Kuldīgas apr.,
ar šo izsludina par nederīgu ka nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Lutriņu pagasta valdes 1920. g.
27 iulijā zem J* 807 uz Margrietas
Jēkab i m. Meter vārdu. )* 1196.

Liepājas apgabaltiesa,
m sava 28. maiļa 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 10 janvārī 1913. e„, mirušas
Elizabetes T i e d e m a n, dz. Barg caan '.,
kreditorus, legatarus, Iideikomisarus un
visaa citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības u atstāto
mantojums, pieteikt viņas tiesai ? e i n
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības nn prasības, par kārām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem,

liepājā, 7. jūnijā 1923. g. J« 677/23
Priekšsēd. b. V. B i e n e n št a m s.

Sekretārs A. Kasperovies.

Liepājas apgabaltiesa
an sava 7. junija 1923 g i?mnma _pamata
?zaicina 30. nov. 1914. g., Maskava mirušā
Helmuta! Paula Hermaņa Teicherta
mantiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisarus un visas citas persona.*, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par k^Sm ne-
būs paziņots tiesai min. laikā, tiks at-
zītas par zaudētām nn visiem laikiem.

Liepājā, 9. jūnijā 1923. g. J*634 23
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n š t a m s.

Sekretdrs A. Kasperovies

Uepajas apgabaltiesa,
ai sava 7. junija 1923 g. lēmuma
pamata, uzaicina 22. jūnijā 1920. g.,
Harbinā mirušā Icika Gercs R e v i d u
mantiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisarus un visas citas personas, kam
varēta būt kādai tiesības vai prasības
uz atstāto mantojuma, pieteikt viņas tie-
sai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī" .

Tiesības nn prasības, par kutam ne-
būs paziņota tiesai minēta laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 9. jūnijā 1923. g. >* 694/23
Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n i t a m s

Sekretārs A. Kasperovies.

Liepājas apgabaltiesa
nz sava 7. junija 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 7 _. aprilī 1910. g., Ciceres
psg. mirušā Jāņa M ķeļa d. Ābele
mantiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešn mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minēta laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā. 16. junija 1923. g. J* 691.1/23

Priekšsēd. b. V. BienenStams.
Sekretāra A. Kasperovies.

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušā
20. decembiī 1922 g., Daugavpils ap-
riņķa, Izvoltes pagasta piederīga Jāņa
Ludviga d. Suveizda piivat testa-
ments, ar kuru testatora kustama un
nekustama manta novēlēta Aleksejam,
Teklai un Soiijai Suveizda ar apgabal-
tiesas 27. apriļa 1923. g. lēmumu ap-
stiprināts un izdots mantiniekiem
Aleksejam, Teklai un Sofijai Suveizda.

Daugavp., 16.jūnijā 1923.g. L.J* 290/23
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretārs J. Ontnuns.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 3. lec. miertiesnesis,
Aglonē, pamatod. uz civ. proc lik. 1239.
p. un civ. proc. lik. 1401. p., uzaicina
1923. g. 12. aprilī Višķu pagasta, Lo-
zovkas sādžā mirušā 3āņa Antona d
Grustana mantiniekus pieteikt savas
mantošanas tiesības uz nel. atstato
Višķu pagastā, Lozovkas sādžā kust. un
nekustamo īpašumu, augšā minētam
miertiesnesim, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi* .

Miertiesnesis S. K 0 t a n s.

Skrundas pagasta valde izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi Nr. 39981/7468, izdotu no
Liepāja* polic^as prefektūras uz Kri-
itines Aleksandra tn. Hofman vārda.

Vandzenes pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošus p-zaudēius do-
kumentus : 1) Latvijas iekšzemes pasi, iz-
dotu no šīs pagasta valdes 1920. g.
25. augustā uz L'-nas Ernsta m. Berg
vārda zem Ns 636 un 2) zirga pasi,
izdotu no Lietavas valdības 1920. g-
septerabrī uz Jāņa Pētera d. Vecrinka
vārda. Jfe 956.

Aprija ceļa \wwiit Mm
Plosta ielā N? 23, M jūlija 1923. %,
pulksten 12 diena, izdos mutiskos un
rakstiskos

TORGOS
(ar pēctoraiem),

Ventspils-Talsu bruģa pārbru-
ģēšanu 2500 kv. mtr. platībā.

Jāiemaksā Ls 220 drošības naudas.
Tuvākas ziņas turpat, no 9—3. I

Izlabojums.
1922. g., .Valdības Vēstneša* 283.

numura, ir iespiests sludinājums par
Ju(a Mārtiņa d Egles nozaudēti pasi .
izdotu no Alanijas pagssta valdes 22. jū-
nijā 1921. g. zem J* 652, ir nepareizi
sacīts, ka pose izdota uz Jura Mārtiņa
dēla. bet vsjsgs. būt: Jura Miķeļa d.
Esi* , ko 5i pag. valde ar šo izlabo.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 7. junija 1923. g. lēmuma pa-
mata uzaicina 9. augustā 1913. gads,
Ku'dfgā mirušās Līnas (Lejas) M l c h e 1-
son mantiniekus, kreditorus, legatarus,
iideikomisarus un visas citas personas,
kam varētu but kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laika, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 16. jūnijā 1923. g. J* 699.1/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams

Sekretārs A. Kasperovies

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā g. 31. maija no-
lēmumu, uzaicina tās personas,, kuru
rokās atrodas šādas uz Jelgavas apr.,
Šķibes png. .Penteļu* mājam zem hip.
Nfc 4425 korob. obligācijas:

1) par 600rbļ., izdota uz Jelgavas
lauksaimniec. biedr. krāj-aizdevu sabie-
drības vārda, koroborēta 1906. g.
11. aprilī zem Ns 2337, 2) par _ 500 rbļ.,
izdota uz tās pašas sabiedr. vārda, kor.
1906. gadā 26. oktobrī zem J* 4051;
3) par 1000 rt ļ., izstādīta uz tas pašas
sabiedrības vārda, korob. 1907. g.
12. februārī zem J* 318; 4) par 2500 r,
izd. uz Jelgavas krāj aizd. kases vārda,
korob. 1912. g. 16 oktobrī zem J*2707;
5) par 2500 r, izdotā uz Jāņa Bāna
vārda, vēlāk blanko cedēta, korob.
1914. g 11. febr. zem J* 333, un 6)
par 1010 rbļ, izd. uz Pētera Baums-
novska vārda, vēlāk blanko cedēta, kor.
1914; g. 23. maijā zem J* 1355, — jeb
kuram būtu kādas tiesibns vai prasības
uz minētam obligācijām, iesniegt tās šai
tiesai un pieteikt savas tiesib. un prasī-
bas viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Ja minētā termiņa obligac. neie-
sniegs, jeb tiesības un prasības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādus par samaks.
un lūdzējai Nelijai Ziemel atvēlēs prasīt
šā parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 1923. g. 8. jūnijā. U61412/23
Priekšsēdētāja v. A. Lsuke.
Sekretārs A Veidenbergs



fliSi SfļMH?.
Kara tiesa,

paziņo, ka Izsludinātā .Vaid. Vēstnesi*
1921, g. W> 57. meklēšana, pēc Žaņa
dilta d. Ostenleka ir pārtraukta.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkved.-leitn. Fr. Birkenstelns.

Sekretāra pal. kara ier. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 1923. g. 21. junija lēmumu —
ir izbeidzama Michela Llbauera
meklēšana, kurš tika meklēts uz
Liepājas apgabaltiesas 1919. g., 13. nov.
lēmuma pamata.

Liepājā, 27. jūnijā 1923. g. 4946
Priekšsēd. b. Birka.

Par sekretāru (paraksta).

floas apgabaltiesas iii. Ik. tftsas prlstan
5. Terpilovskis paziņo, ka š. g.
6. fuHja, pulksten 10 rīta, Rīgā, Roma-
nova ielā 44/46, fabrikā, pārdos
Moiseja Celtllņa un_ Dāvida Tagera
kustamo mantu, sastāvoša no rakstam,
galdiem, krēsliem, naudas skapja, vāģiem,
preses, spaiņiem nn c, nn novērtētu
par 41,800 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtēj-smn, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis

Latgales adgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka pēc īpašuma tiesību nostipri-
nāšanas akta, noslēgta Daugavpils no-
tāra L. Jakubovič kantorī 1923 g. 26.
aprilī, pēc reģ )*j2295, Rīvai Lelzera
meitai Budovnic pārgājušas dzimtslieto-
šanss tiesības uz 27 kvadr. saž. pilsētas
zemes Daugavpilī, 1. iec, Aleksandra
ielā N° 2, 1it. A, ar esošām uz tās ēkām.
Minētais akts atzīmēts Daugavpils pil-
sētas zemes grāmatu reģistra V. daļa
J* 1471.

Daugavpilī, 6. jūnijā 1923. g. Ni 652
Vecākā notāra pal. A. Mi kalks.

Sekretāra v. i. O. Drullē.
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TORGL
Rembaf@sv!rsmežniec.

izdos mutiskos un rakstiskos torsos

īuitpuniiin
5. I u 111 ā 1923. S-. pulksten 12 diena,

Rembates vlismežnfedbas kanciejā,

stltti.ēka Jāstata
1) Rembates virsmežniecības dzīvoja-

mās nn saimniecības eku būves.
2) Jumpravas iecirkņa mežniecības

7. apgruias mežsarga _ dzīvojamās un
saimniecības eku pārbūves.

Torgu dalībniekiem jāiesniedz līdz
5. jūlijam i. S, pulksten 12 dienā, Rem-
bates virsmežniecības kanciejā, Krapes
muižā (adrese: c. Skrīveriem) slēgtās
aploksnēs rakstiski piedāvājumi, nomak-
sāti ar attiecīgu zīmognodokli, pievieno-
jot 10°/o drošības naudas no nosolītās
sumas. Mutisko torgn dalībniekiem tā-
pat iemaksājama 10°/« drošībss naudas
no nosolītās sumas.

Tuvākas zinas izsniedz Mežu departa-
ments Rīgā, Todlebena bulv. N? 6, dz 8,
istabā 8 un Rembates virsmežn. kanciejā,
Krapes muižā, darbdienās no pulksten
9 līdz 15.

2 Rembates virsmežniecība.

LantairtKii iailaii.
6. Jūlijā 1923 g., pulksten 10 rītā,
izdos rakstiski un mutiski

iiīHanā
valstsLatgales lauksaimniecības
vidusskolas, Malnovā pie Kār-
savas, galvenās ēkas

pārbūves domus,
par apm. Ls 90,000.

Ķ eģeļiis, granti un koka materiālus,
apzāģētus, dos uz vietas; pārējie mate-
riāli jāgāoā uzņēmējam.

Rakstiskie pr ekšlikumi, nomaksāti ar
40 sant. zīmcgnodokļa slēgtās aploksnēs
un lūgums pielaist mutiskā sacensībā,
iesniedzams lauksaimn. departamenta
būvniecības nodaļai, Todlebena bulv
.Nš 6, lidz *. Jūlijam 1923* g, pulksten
10 rīlā, iemaksājot 4000 Ls drošības
naudas.

Datba n tu'umos un maksas priekš-
aprēķina var ieskatīties turpat darbdienas
no pulksten 10—14. 1

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgs nosandeto karaklau-
sības apliecību zem J* 8791, 29. a-pt.
1920. g., izdotu no 3. Jelgavas kājn.
paikR komand, uz Vilhelma Aleksandra
d Kola vārda. ,

Rīgas precu stacijā
2. un 3. jūlija š. fl„ pulkst. 10 no rīta,

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem neizpirktus sū-
tījumus :

1) 1 m. kartupeļa*, svaigus, svarā
130 kg. pēc sut. Dauguļi — Riga-Preču
JA 50845, nosūt. Kārlis Magon, saņem,
dubl. uzrādītājs.

2) 9 m. ragus, liellopu, sv. 434 kg.
pēc sūt, Rēzeknei.—Rīga-Preču JMs 103531
nosūt. M. Potanja, saņem. dubl. uzrād

3) Stimbanus, priežu un egļu, ne
ress. par 222 mm tievgali, sv. 15000 kg.
nosūt. J. Smu jans, saņem. J. Dicks & Co.
sūt Alsviķi—Rīga-Preču JA 77171.

4) 4 koka kastes, nekrās., sv. 45 kg.,
pecsut Jumprava—Riga-Preču JA 83812,
nosūt K. Stārķis, saņem. dubl. uzrād.

5) 2 koka kastes, nekrās, sv. 15 kg.,
pēc sūt, Rujene—Rīgs-Preču JA 137969,
nos. P. Brambats, saņem. dubl. uzrād.

Rīgā, 28. jnnijā 1923. g. JA 6396.
Priekšnieks (paraksts).

Sālošii. sii.jir
valde

paziņo akcionāriem.
ka finansu min'strs ir devis atļiuju, iz-
laist papildāmi 2000 akc. pa 100 Ls katru.

Tagadējiem akcionāriem tiek dota
priekšrocība pirkt uz katru pirmā iz-
lādama akciju pa divām jaunā izlaidums
akcijām, nosakot, ka viņiem šī priekš-
rocīoas pirkšanas tiesības jāitlieto , pa-
rakstoties uz jaunā izlaiduma akc ijām
līdz S. 3. 1. augustam, pie kam pie
parakstīšanās iemaksājami 50/o, no
mēneša laikā no parakstīšanas dienas,
pārēja par parakstītām akcijām maksā-
jamā suma.

Akcionāri, kuri nav izpildījuši šos no-
teikumus, tiks uzskatīti par savas priekš-
rocības tiesības zaudējušiem un uz min.
akcija n, saikaņā ar sabiedrības statam
12. §, atklāsies publiskā parakstīšana.

Rīgā, 30. jūnijā 1923. g.
Vaļdj^

Jelgavas vasku drSnu un cepuru fabrv

aor. Maksis fiiHniī, ikt. sa&.
akcionāru ārkārt, pilna»

sapulces
notiks 1. augusta un 16 augustS 4. *>
pulkst. 17. sabiedr. valdes telpās, Jelga"^
Grantēta ielā JA 17 a, ar norādījumu uz

stāt 60. §
Dienas kārtība 1. augustā š. g.

1) Valdes ziņojums.
2) Vēlēšanas
3) Dažādi jautājumi,

Dienas kārtība 16 augustā š. g.
1) Valdes un revizijas kom z'?°) u"*'
2) Pēdējā darba perioda noslēgums-
3) Pārvērtēšanas komisijas un stainni

caurskatīšanas komisijas ziņajufl»

4) Dažādi jautājumi. Valde .

?v"

Šosejas un zemesceļu valde
12. Jūlija i. g., pulksten 11 dienā izdos
mazākprasitājiem rakstiska un mutiska

sacensība
dzelzsbetona tilta bOvI pār Mazo Juglu,
uz Rīgas-Lubāncs ceļa pie Brieža kroga,
drošības nauda Ls 2,500.—.

Tuvākas ziņas valdē, Gogoļa ielā JA 3,
istabā 403, ikdienas no pl. 10—14.

Buiii Apmu
Techniķis

priekš tiltu būves vadīšanas un

darbu pārzinis
priekš akmeņu drupina tavas, var pie-
teiktie» aoriņķa ceļu inženiera kanciejā .Jelgava, Uts ielā Ne 10. l

ObliSntorisko noteikumu
par Rijas elektr. iela dzelzsceļa uzturēšanu khflUl

an lietošanu papildināšana.
Pamatojoties gz Rigas pilsētas domes š. g 7. Jnsija lēmuma,

kura apstiprināja iekšlietu ministrijas pašvaldības departaments ar
š. g. 20. janijā raksta >fe 105881, Rigas pilsētas valde ar šo pa-
ziņo, ka 1901. gada izdotos obligatoriskos noteikumos par Rīgas
elektrisko iela dzelzsceļu aztarēsana kārtībā an lietošana 6. pants
tiek papildināts ar sekoto piezīmi:

Piezīme. .Visiem iela dzelzsceļa pasažieriem stingri no-
liegts smēķēt nn nomest degošus papirosa gaļas, vai sēr-
kociņus pa to laiku, kamēr tramvaja vagons atrodas az
Daugavas tilta, vai šī tilta uzbrauktuvēm."

Pilsētas galvas b. A. Krieviņš.
2 Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina sekošas

rakstiskas konkurences
16. Idilli š. g., uz uzgriežņiem ar vītnēm, sešstūraini, neapstrādāti, pēc specifi-

kācijas, kopā 32,000 kg. Uzgriežņi piegādājami pēc Prūsijas
mierlaika dzelzsceļa technfskiem noteikumiem C XI.

18. lullja i, g., Klingcriti 1000 kg pēc dzelzsceļa virsvaldes apstiprināta parauga.
Profildzelzi 75 ton. pec saraksta un Latv. dzelzsc. techn. noteik.
Papīru, iespiežamo (koncepta) 1000 rīses pēc apstipr. parauga.

19. Jūlijā S. g, uz nsašfntēraadu 40,5 ton., ar pretestību 50 kg. uz mmun
20°/o pagarinājumu.
Stiklu ar drāti cauraustu pēc saraksta un parauga 644,31 kv. mtr.
Piķi, 7000 kg pēc technīskiem no teikumiem un asfaltu 1000 kg
pec apstiprināta parauga.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz pulkst. 12 dienā- 2
Tuvākas ziņas par konkurences noteikumiem, materiāliem un ie Maksājamam

drošības naudām izsniedz dzelzsceļu virsvalde, istabā 122a, no pulkst. 12—14

t aValstspapiru spiestuve ļ
izsludina

KONKURSU
uz sekošu

&MVmmiewi€āiu piegādāšanu:
1) apaļi kokļ 90 kub. pēdas,
2) brašas, dēļus, plankas un latas, apm. 1900 kub. pēdas,
3) ķieģeļus, 80,000 gabalu»,
4) grantu 14 kub. asis,
5) kaļķi 1,800 pudu,
6) dzelzs šinas Nš 10 — 165 tek. pēdas,
7) enlturdzelzi — 16 pudus,
8) dažādas naglas no 3* līdz 8* — 13 pudus un
9) dubultstiklu 690 kv. pēdas un dažādi citi būvmateriāli.

Tuvākas ziņas Valstspapiru spiestuvē, lielā Maskavas Iela Jfe 11,
darba dienās no pulksten 9 līdz 4.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 7. jūlijam 1923. g. 2

Kuli vinžDtt un miesti, ira ielā ilf. i
izdos 9. iull 18 1923. g., pulksten 15

mazāksolīšanā
sefcošus fiuvju āavbus ;
1) I. iecirkņa mežziņa dzīvojamās ēkas jaunbūvi pie Krustplls stacijas.
2) V. iecirkņa mežziņa dzīvojamās ēkas jaunbūvi pie Nicgales stacijas.
3) 53. apgaitas mežsarga dzīvojamās ēkas jaunbūvi VI. iec. mežniecībā.
4) Virsmežniecības labības šķūņa jaunbūvi pie Līvānu miesta.

Torgi notiks rakstiski un mutiski. Rakstiski _ priekšlikumi apliekami at
zīmognodoKli, pieliekamā drošības nauda 10% apmērā no piedāvājamās sumas
nn uz aploksnes atzīmējams attiecīgas ēkas nosaukums.

Mutiska mszāksolišana sāksies no apstiprināto darbu maksas aprēķinu
samam. Viens un tas pats_ dalībnieks var piedalīties tikai vienā no sacensības
veidiem (rakstiska vai mutiska).

Tuvāki nosacījumi, darba un materiālu aprēķini, plāni un zīmējumi ap-
skatāmi katru darba dienu no pulkst. 9 līdz 16 virsmežniecības kanciejā.

Sacensība bus galīga bez pēctorgiem.
2 3f€wmāstyits-gfasgnežaaiecīfeo.

HstspapīiD spiestuve
Izsludina konkursu

ceetiis apkuri! Mitini
spiestuves telpās.

Tuvākas ziņas dabūjamas spiestuvē,
1. Maskavas ieta N> 11, ik darbdienas
no 9—4 pec pusdienas. 2

Piedāvājumi iesniedzami ne vēlāk ka
līdz 1. augustam i. g... spiest, kanciejā.

Popes pag. valdei,
Ventspils apr., 1. Jūlijā s. g„ vajadzīgs

iesiiāljies MM palīgs.
Alga pēc vienošanas līdz 2,500 rbļ.

mēnesi, brīvs dzīvoklis, apkurināšana un
apgaismošana. Kandidāti, spējīgi šo
vieta izpildīt, tiek lūgti nekavējoties pie-
teikties rakstiski vai personīgi, ai vaja-
dzīgiem dokumentiem.

Priekšsēd v. K. Bruņa.
I Darbveža vi. O r i n b e r gs.

Iespiests vaiats tipogrāfijā.

Dzelzsce|u virsvalde
pērk tflliņ uz vietos dabūjamo plākšņa dzelzi:

1,65 X 1250 X 2750
2X1000X2000.

Piedāvājumi jāiesniedz slēgtās aploksnēs dzelzsceļu virsvaldē (Gogoļa ielā
?fe 3) istabā 122, līdz 5. jūlijam, uzdodot cenu un daudzumu. 1_3

flBlBBll liFSfie Rigā'tffjf *konkurencē
nStif2 dleifā > Zemgales sfaciļas ēkas būvdarbus.
Drošības nauda 900 Ls. Tuvākas ziņas darbdienas no 10—14, Virsvalde, ist. JA 311.

iiiliiii i ziiilii rilājii.
Latvijas spirtrupnieiu sabiedrība atgādina visiem bufetes turētajiem dažādos-

izrīkojumoi un zaļumballes, ka saskaņā ar iinansa ministrijas netiešo nodokļu
departamenta rīkojamu 2

valsts spirts un nejutos baleta uajafJziosi
izpmairis vienīgi valsts spirta un degvini
Rīgas un provinces noliktavas ar atzīmi..traktieriem".

Par pilnu vai tukšu pudeli atrašanu bez atzīmes ..traktieriem" izrīkojumu ;
bnietu telpās tiks sastādīti protokoli, pie kam vainīgiem draud likumā paredzētais sods.
IKHHDBaSHBBHIHIB*BBf0SBB9E^HRflHBDBH^HHBHBVUBHHU9BiHHB

a^mtBB^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^B^^^^^^^^^^^^^ i^^^^^^^^,

Šveices konsulāts — Rīga
no i. 8. 1 Jūlija atradīsies

Nikolaja ielā Nr. 7.
Šveices konsuls F. Suter.

Iii iiidFls Latvijas afjioielaias *fifito ,,l jir
bilance az 1. lanoorl 19Z3. gadfl.

Aktīvs.
Kase L. R. 139,949 43
Ārzemju valūta 147,549 25
Tekošs rēķins Latvijas bankā 1,815,064 10

. privātās bankās . . 895,207 26
Dalības nauda citos uzņēmumos . 320,000 —
Preces ? . 3,330.658 91
Inventārs 315,134 22
Linu punkti 1,405.054 70
Ssņemti vekseļi . 4 405,255 75
Debitori 4,095,925 94
Noliktavu un veikala uzņēmumu rēķins . . 233,545 50
Tirdzniecības ui citu izdevumu rēķins . . . . 26. 006 —
Akciju realizācijas rēķins 37,500 —
Pārejošo surau rēķins _m 102,546 —

L
^

R. 17.269ļ97
~
06

Pasīvs.
Akciju kapitāls L R. 5,000,000 —
Kreditori ......6,480,03588
Ārzemju trates 3,0*8 395 —
Slimo kases rēķins , 3,945 —
Special-tek rēķini privātās bankas , 1,146,960 30
Tīra peļņa 1,570,060 88

L. R. 17,269,39716

Pelņas un zaudējumu rēķins par 1922. gadu.
Pelnīts:

uz precēm ...ļR 2,558,993 98
. procentēm nn komisiju _^ 71,924 15 l_ p 2,630,918 13:

Zaudēts:
uz tekošiem rēķiniem privātās bankas L. R. 264 —
, inventāra rēķina 35,015 —
, ārzemju valūtas , 614 —
, s'imo kases rēķina 2,641 —
, izdevumu rēķina 1,022,323 25 L. R. 1,060,857 25

Tīra oeļia . . . L. (?. 1,570 060 88
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$?ara brcefmas nn betjgm qatta& fantajinajufajafc £at«

toijaS celfihtootaju ffaiiu no 2,500,000 uf apm. 1,900,000.
6aļji8 tnafatS eebfifjtootaju ffait8 ir tomebr £atolja8 tot8«
leelafa un toiēbabrgafž manta. 3*f ftiprS un bfibtoeS fpefj»
Ugg butjS taS fpcfjCg, fa§ rit fc^o eebfibtootaju apntS, tif ftipra
«n ii? brofdļja 6ub3 ntubfu roalftg! Sabefjl fatra ibfta pil»
jona pirmatS peenarjfum8 ir, fargat, faubfet un tDairot
imībf; toalfiS ccbfifjtootaiu bfibtoo fpehfu.

QIe ļ>8 fcrjobeen aisinam toifuS £atn>ija8 pilfonu8
tt>tbj:ecfd)u8 un fectoedeS, toesoS un JaunoS uf sibnu pret
laiiiao bfiī)toa fpeījfa toiSbreefmigafo eenaibneef u — alfobolu.
"ailfoIjcIS ir ttsiljtoeg faijfe toifat bfibtot&ai. SDinfcb to ap-
reibina, ccmibfiua un galu gala ifnifoina. 9JīaIba8 ari tee,
fa8 boma, ta begn>it)n8, n>tl)n8, alu8 u. 1.i., mafo8 apmebroS
leeietg, ir nefaitigS. 2Ufoljol8 ari tnafoS apmeibroS fa&rttgi
leeiotS, fagwu{ ar laifu bef fdjeblaftiba8 pat toiSftiprafa jU»
?soda mecfaS, gara un tifumiba8 fpcfjjaS un fpefjfu8. SPDtS-
flatoenafee aljrfti un. toiSeetoebroiamafee bft&n>iba8 Iifumu
pebtitaji to apftiprina.

©fibtoibaS apbrofcijinafcfjanaS beebribaS peerabbtju-
f<fja8 ar ffaitleem, fa tnirftiba pee nebfebrafeem ir otrtlf
mofa, fa pee bfebrajecm. ©limo fafeS fatontfabrt fneeb?
ia\)baS flnaS, fa alfotjola leetotaji ap btol reifež beefd&afi
un ap btot reifež ilgafi flimo, nefa nebfebraji. Slbrfti fen
jau notoerjrojufdji, fa gwļjta8 ItpigaS flitmbaS tt>eenabo8
apftabHoS toišlabafi pa&raeefd) nebfebraji.

saJigntaf toeena seturta baia no toifeem gara roabjeetn
un gara flimeem ir palitufcbi par tabbeem no alfobola Ue-
JoftftanaS. £ecla baia fafroplofumu, fafard ar fauf dbano8
un ufbrufumeem, fa ari baubf nelaimes gabtjumu, it fe»
©ifdjfi rubpneejibaS eeftatjbžg un uf faiifftneg seteem, no»
tifufcbi bfcbruma bebl. SBreefmigo ioeneriffo fllmibu Ieela
i?ptatifdļjana8 leefama uf alfobola rebJHna.

3>afdbi apgaltoo, fa alfo&ol8 bobof fpebfu un pitumu.
Sa8 ir pabrtratumS. <Bdn alfoboIS fabea, mubfu meeid*



tāpat fa barlbaS toeelaS, fo mef)8 ufnemam, bet, eefatnS

toinfcb pahrroebrfcbag par flltumu, toinfcb faboja to frabfnl
Intā toinfd) fabeg, ta§ ir: mubfu uteefu. Un peebfltj»oium»

mabsa, fa eebfebtecS sllaetg īeemaS™Wumam^toeeglafi, nefa nebfebriž. 3r »»eegli eefpel)jam8 ar meb-

reem un ftoareem peerabbit, fa ta8 fpel)f8 toa} ta8 barb8,

!o rafcbo sttoefg, fa8 baubijiS ļaut ari mafa me&ra alfo-

bolu, pateefiba pe&3 «fmebra un labuma ir neesigafS. neW

tat barbS, fa8 ttetttS bef e.lfobo!a. Sll^o® ttižpirma

fabrta maitft mubfu meefaS toiStD^rtigafaS balaS, tai a^nS-

traufu8, afna8, neere8, fmabfeneS u. t. t.
t ^ *"

S>afcb8 bfebrajS gan gaoeem rajt^u.«,».» »».-

baubfumu fcbo naljtoeg fablu. Sēdi na» toeenabi; baW

ioairaf jubtelig8 pret fdjo gtflt, bafdļS mafaf,bet iatfd)»

labu toina nebāra ncfceenam. Un fmagafaiSm», Mj*
uf alfobola baubitaju, ir tat, ta «"^J^J*

6
nVplff

n
u^em,taari pee ^efeem

abrfti
notoeg

iufcbi, fa alfobola ieetotaj» ptfona&famee beefd,ape#4

«W»< un beefdjafi nobeibfa8 agrd Jaunība nefa neb,«b-

rafu peb3«abfamee. spabrpalifufd,ee bfebraju befcrn pa

Iedot bālai eettebrofamt batxi>\ fUmo ar bafcbabam meefa*

un gara ttmbjibam. _ ,_ . ......_. - M,„«imibdl.
©etoifcbfi «idf »W fpebl prew«« *«"™ "——

©febraļupltnabfantee »lfai M*i <*
? *^K.S

parafti baub^ mafaf pane8 alfo&olu, nefa «rimi mm
teC3af

©febrafu aimeneS ar teifu iftolrP A» «"M. ļ»

^
IM.. s-^-s?^5T2i

»efu8 bef 3eeta8 grlbaS bef tfudbrf. i**^*^
toarlgu8 un neberlguS bPD»e8 3«9»«» ^*
peemibt fd;l8 raffiuriga§ u)pafd;iba8.

«no īa taē nam *

eetoebrojami rafftnecfi un finatneefi atbilb:

tin aiUUefo Uet*i&**** 1



9luflfd)a oprafplto poffu totfdtjn jau ganbriM ratr» pa«Mfl, «« tooubr HJ bauofi leeto cFoftoI», gan ii un fee-
r? ' f VV?a Ū m »aunfltoflS. fl«" PatbetjrnU <^at &*M1

ba a * ??
l«*S>!f«M labprabt negribētu &M

fo«t ' *djf-taS ir, lai neatfdjflrtoS no

SJatrg brofd)i toeen bul)8 peebftbtDop toafraHabrt, fapcemeļļnui, toecflbas un ļ>aWflame«m fateefotecg, aicinacebaubit jtoaj „„i6je<m iM&rbeem. toūj pecfobojot un if.fmeot, Sam ir gru&tf pretī turdeeS. «Bet fo tnel)8 aantclttu, a mums toeefi&as peebabtoatu fdjnauaeemt fofaina,m\ opiju, toaj mālainu tnorfija fdjfibruma?
• «u,« n """ por «etoainlgu bebbu rembetaju unfabpju mapnataju, pKefo.un jautrlbaS. un !aime8 fajubtaSne e u, fpebfa beU*ju „„ flubrl6^ un afpi.aI;ti&ag

^
.

bet ta ir feela uh breefmia toi(fd)an«§! %a%, iaē nemaf ne-Udo olfofloi«, ta8 rebf, fa „d>f preefg, uebf fpd;f8 nebfMribo nebf gubriba ir ibfti unpalitĶ SHfoJs tt meeoom°^£TTimnallB
is

> ****** «SS
Aftb urnu ' ' "' *' mVa «*W™»«« towm«ae

Saļsefe atfafo&eš no retMuo-
f*o bfcfirecnu keiofd&anas, ļomal laba Dreeffcgftgme rada freef»nu®, tt Jumus ari Dee ^tieem.

- ^fgaš iJJUf^taS ©ome3
3c&u&j>iba3 Wņ?QsoU)ana§ Somifija.

rīFlT"
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