
Latvijas Satversmes Sapulcē pieņemtie:
Likums par valsts bibliotēku.
Likums par centrālo grāmatu katalogu.
Likums par latviešu ortogrāfijas jautā-

juma nokārtošanu.

Latvijas Satversmes Sapulce.

Valsts papīru spiestuves statūti.
Djjkaidības iestādēm un skolu valdēm.

Preču uzglabāšanas maksa Latvijas muit-
nīcu noliktavās un rajonos.

$kojums par pagaidu tarifa un notei-
kumu J* 27 papildināšanu.

Rīkojums par pārgrozībām pagaidu_ no-
teikumos un tarifa preču pārva-
dāšanai.

Takse gaisa pasta paciņām no Latvijas
uz Vāciju un Dancigu.

Muitas departamenta rīkojumi visām
muitas iestādēm Latvija.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Valsts papīru spiestuves statūti.
I.

Valstspapīru spiestuves uz-
devumi, tiesības un pie-

nākumi.
1. Valstspapīru spiestuve ir autonoms

valsts uzņēmums un darbojas uz 1922. g.
12. janvāra noteikumu par autonomiem
valsts uzņēmumiem un šo statūtu pa-
mata, kā aiī bauda visas juridiskās per-
sonas tiesības.

2. Valstspapīru sp-estuves uzdevums ir:
a) izgatavot un iespiest valsis kases

zīmes, pastmarkas, tiesu nodokļu ļ

markas, bandroles, tirdzniecības un
rūpniecības zīmes, zīmogmarkas,
vekseļu blankas, obligācijas, akcijas,
ķīlu un noguldījumu zīmes, paijas,
loteriju biļetes u. t. t, un citus
spiedumu darbus pēc tiešiem pa-
sūtījumiem no valsts iestādēm,

b) izgatavot un iespiest uz savstarpēja
līguma pamata komunaliestādēm,
sabiedrībām, biedrībām un privātām
personām vērtspapīrus un citus
spiedumu darbus,

c) izgatavot dažāda veida spieduma
formas un gravuras,

d) iesiet, brošēt grāmatas un žur-
nālus,

e) izdarīt dažādus apzeltīšanas, per-
forēšanas un gumēšanas darbus,

f) izdarīt papira, krāsu un pārējo
spiedumu darbu materiālu analizēs,
kā arī viltotu valsts kases zīmju,
dažādu vērtspapīru u. t. t. eksper-
tīzes un

g) var izdot grāmatas, žurnalas, laik-
rakstus un vispārīgi nodarboties
ar dažādu rakstu iespiešanu, apgā-
dību, izplatīšanu un pārdošanu.

§ 3. Pasūtījumus pieņemot un iz-
pildot valstspapīru spiestuve dod priekš-
roku valsts pasūtījumiem. Ja par valsts
iestāžu pasūtījumiem netiek noslēgti
sevišķi līgumi, tad spiestuve valdības
pasūtījumus aprēķina pē- pašmaksas,
pieskaitot 10/o peļņas.

4. Valstspapīru spiestuvei ir tiesība
darbības -v,:icinā*;...ah s

a) ar finansu ministra atļauju ierīkot
nodaļas, noliktavas, veikalus, kā
arī papira, krāsu, tipogrāfijas,
litogrāfijas, gravēšanas u. t. t.
mašinu fabrikas, darbnicas; atvērt
aģentūras, kantorus visā Latvijā, kā
arī ārzemes, iegādājot eksploatacijaa
vajadzībām nepieciešamo inventāru,

b) sarīkot mākslas un arodnieciskus
kursus spiestuves speciālistu saga-
tavošanai, kā arī priekšlasījumus
un lekcijas par mākslas, arodnie-
ciskiem un vispār kulturāliem tema-
tiem un

c) ar finansu ministra atļauju iznomāt,
atdot lietošanā un pārdot viņai
piederošus īpašumus.

5. Valstspapīru spiestuvei ir zīmoga
ar mazo valsts ģerboni un uzrakstu
.Valstspapiru spiestuve".

6. Valstspapīru spiestuve ved grā-
matas pēc dubultas grāmatvešanas si-
stēmas.

7. No visiem valstspapīru spiestuvē
iespiestiem darbiem, ka valsts, tā ari
privātiem, spiestuve patur no lieki izga-
tavotā skaita 6 ekssemplarus savam pa-
raugu un darbu krājumam.

8. Valstspapiru spiestuvē izgatavo-
jamo valsts kases zīmju, vērtspapīru
u. t. t. izgatavošanas veidi nav izpau-
žami. Tāpat nav izdodami valsts kases
zīmju, vērtspapīru u. t. t. zīmējumi, kli-
šejas, gravuras un novilkumi.

Par minēto noteikumu pārkāpšanu
vainīgie valstspapiru spiestuves darbi-
nieki sodāmi pēc likuma par valsts no-
slēpumu izpaušanu.

II.

Valstspapiru spiestuves
līdzekļi:

9. Valstspapiru _ spiestuve pāriet
autonomā uzņēmumā ar visu aktivu un
pasivu.

Piezīme. Par valstspapiru spie-
stuvē ieguldīto kapitālu skaitās
tās vērtības, t. i kustams
un nekustams īpašums, kā arī
citas vērtības, kuras atrodas spies-
tuves " rīcībā aktivu novērtējot, kas
izdarāms uz 1922. g. 1. aprili.

10. Darbības sekmīgai vešanai valsts-
papīru spiestuve saņem rīcības kapitālu ,
kura lielumu nosaka ministru kabinets .
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Likums
par valsts bibliotēku.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 24. maija kopsēdē
nienemtais

1. Valsts bibliotēkas uzdevums ir:
a) krāt un uzglabāt to, kas ir un tiek

izdots Latvijā;
b) iegūt ārzemju izdevumus, kuri rak-

sturo Latvijas zinātni, mākslu un
kultūru; _ ;

c) pēc iespējas krāt izdevumus, kuji
raksturo ārzemju kultūru.

2. Valsts bibliotēka atrodas izglītības
ministra tiešā pārziņā.

3. 1. pantā minēto uzdevumu veik-
šanai valsts bibliotēka:
, a) saņem no preses valdes preses

likumā noteikto eksemplāru skaitu
no visiem drukas darbiem un pēc
iespējas tikpat daudz eksemplāru
no visiem konfiscētiem vai uz
tiesas sprieduma iznīcināmiem iekš-
un ārzemes izdevumiem;

b) sazinoties ar augstskolas un Rīgas
pilsētas bibliotēkām, izraksta
1. panta b un c punktos minētos

ārzemju izdevumus, to starpā arī
Latvijā aizliegtos;

c) ar izglītības ministra piekrišanu
apmaina dublētus ar citām iekš-
un ārzemju bibliotēkām;»

d) pieņem dāvinājumus un ziedo-
jumus, kuri sludināmi periodiskos
biļetenos kā pielikums pie .Val-
dības Vēstneša":

e) rūpējas, lai pēc iespējas iegūtu
Latvijas rakstnieku un zinātnieku
rokrakstus, vēstules, fotogrāfijas,
biogrāfiskus datus, memoarus un
taml.;

0 krāj un kārto atsauksmes par Lat-
vijā^ iznākušām grāmatām;

g) iegūst pirkšanas ceļā iekš- un ār-
zemju izdevumus;

h) saņ^rn likvidēto valsts un
kārtu

iestāžu, kā ari uz likuma pamata
sl'-gto organizāciju un biedrību bi-
bliotēkas, saskaņā ar likumu par
biedrībām.

m m

*• Valsts bibliotēkas ārzemju sūtīju-
mus neiuko cauri ne vispārējā, ne kara
cenzūra , un tie nav muitojami,

' 5. Par sūtījumiem valsts robežās
bibliotēka nemaksā pasta naudas.

6 Valsis bibliotēkai ir savs zīmogs.
ļL Ziedojumi un ārpus budžeta ienā-

kas ļ'umas pieskaitāmas valsts biblio-
tēkas speciāliem līdzekļiem.

8- Ar visām valsts iestādēm valsis
uiblicb ka sazinās tici, bet ar ministru
«bineiu uu likumdevēju ieslādi caur ir-
Simtas ministri,

9- Valsts bibliotēku pārzin bibliotēkas
«rektors, kuru izrauga izglītības ministrs
*apstiprina ministru kabinets.

10. Direktora pienākumi ir: a) rīko-
ties ar valsts budžetā asignētām un
speciāliem līdzekļiem pieskaitītām sumām
un nest atbildību par to izlietošanu;
b) vadīt bibliotēkas zinātnisko un admi-
nistratīvo pusi; c)_Iesniegt izglītības mi-
nistrim kārtējus pārskatus par bibliotēkas
darbību.

11. Bibliotēkas direktoram var būt
palīgs, kuru. izrauga direktors un apstip-
rina izglītības ministrs.

12. Valsts bibliotēkas nodaļas vada
bibliotekāri, kurus izrauga direktors un
apstiprina izglītības ministrs. Pārējos
vakts bibliotēkas darbiniekus pieņem
bibliotēkas direktors pēc civildienesta
likuma noteikumiem.

13. Valsts bibliotēka dibina un uztur
bezmaksas lasītavas.

_ 14. Valsts bibliotēkas darbinieki skai-
tās valsts dienesta un uz viņiem attie-
cināmi likumi un rīkojumi par valsts
ierēdņiem. Uz atvaļinājumu bibliotēkas
direktoram, viņa_ palīgam, bibliotekāriem
un nodaļu vadītājiem ir tiesība no 4 līdz
6 nedēļām.

15. Noteikumus par valsts bibliotēkas
un lasītavas iekārtu un lietošanu ap-
stiprina izglītības ministrs.

16. Valsts bibliotēkai ir tiesība pie-
prasīt no valsts un komunālām iestādēm,
kā arī publiskām bibliotēkām, ņemot
vērā katras atsevišķas bibliotēkas seviš-
ķos noteikumus, grāmatas lietošanai ne
ilgāk kā uz 3 nedēļām. Izdevumus par
sūtīšanu sedz un atbildību par grāmatām
nes valsts bibliotēka.

Valsts bibliotēkai ir tiesība augšminē-
tām iestādēm un bibliotēkām izsniegt
grāmatas lietošanai uz tādiem pat notei-
kumiem, saskaņā ar instrukciju par valsts
bibliotēku (15. p.).

17. Valsts bibliotēkai ir tiesība ap-
mainīties ar grāmatām lietošanai ar ār-
zemju bibliotēkām.

18. Valsts bibliotēkai ir pirmtiesība
iegūt bibliotēkas vai atsevišķas grā-
matas no organizācijām un biedrībām,
kuras pašas likvidējas.

19. No visiem Latvijas tekošiem iz-
devumiem valsts bibliotēka nosūta
vismaz 3 eksemplārus ārzemju valsts
bibliotēkām. .

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 24. maija kopsedē
pieņemtais

Likums
par centrālo grāmatu katalogu.

1. Centrālā kataloga mērķis ir _ap-
vienot visu valsts un komunālo iestāžu,
organizāciju, biedrību un citu publisko
bibliotēku grāmatu un citu drukas darbu

*!*^T*?lK ^tUS

2. Centrālo grāmatu katalogu ved

valsts bibliotēka.
3 Valsts bibliotēkai _ jārūpējas, lai

visu valsts, komunālo iestāžu, organizāciju

un biedrību, kā arī citu publisku biblio-
tēku un lasītava grāmatas tiktu ievestas

centrālā kataloga.
4 Par pārmaiņām gramatu _ sastāva

savās bibliotēkās visam 1. panta uzskai-

tītām bibliotēkām jāpaziņo ikgadus valsts

bibliotēkai. * .
5. Valsts bibliotēkai kataloga vaja-

dzībām pieejamas visas 1. panta uzskai-

tītās bibliotēkas.
J Čakste,

Satversmes Sapulces prezidents,

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 24. maija kopsede
pieņemtais

Likums

par latviešu ortogrāfijas jautājuma
nokārtošanu.

1
^

Visās skolās, valsts un pašvaldības
iestādēs lietojama viena latviešu orto-
grāfija.

2. 1. pantā minētās iestādēs lieto-
jamās ortogrāfijas noteikšanai pie izglī-
tības ministiijas pastāv ortogrāfijas ko-
misija no izglītības ministra, 6 izglītības
ministrijas uzaicinātiem speciālistiem-
valodniekiem, 1 augstskolas priekšstāvja,
1 vidusskolu skolotāju biedrības priekš-
stāvja, 2 pamatskolu skolotāju priekš-
stāvjiem, no kuriem viens — Rīgas
latviešu skolotāju savienības priekš-
stavis un viens — Rīgas skolotāju aroda
biedrības priekšstāvis, 2 rakstnieku un
žurnālistu aroda biedrības priekšstāv-
jiem, 1 grāmatu rūpnieku biedrības
priekšstāvja un 1 korektora no grāmatu
rūpnieku biedrības.

3. Izglītības ministrs ceļ ortogrāfijas
komisijas atzinumus ministru kabinetam
priekšā, kurš noteic laiku, kad pārveidotā
ortogrāfija obligatoriski ievedama visās
1. pantā minētās iestādēs.

4. Visi agrākie oficiālie lēmumi un
rīkojumi ortogrāfijas lietās zaudē spēku
3. pantā minētā laikā.

5. Šis likums neattiecas uz latgaliešu
izloksne lietojamo ortogrāfiju.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. I v a n o v s,
Satversmes Sapulces sekretārs.
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11. Valstspapīru spiestuvei ir tiesība
kreditēties valsts un privātās kredīt-
iestādēs. Kredita apmērus nosaka
finansu ministrs.

12. Rīcības kapitāla palielināšanai
finansu ministrijai, ar ministru kabineta
piekrišanu, ir tiesība izlaist valstspapīru
spiestuves obligācijas, noteicot to no-
minālo vērtību, izlaišanas cenu, gada
rentes un termiņus. Obligācijas nodro-
šināmas ar valstspapīru spiestuves ne-
kustamu īpašumu, ierakstot tās zemes-
grāmatās.

13. Valstspapīru spiestuves svabadie
naudas līdzekļi ieguldami valsts krāj- un
kredītbankā uz tekoša rēķina.

III.
Valstspapīru spiestuves

pārvaldīšana.
? 14. Valstspapīru spiestuve atrodas
finansu ministra pārziņā.

15. Valstspapīru spiestuves pārvaldī-
šana piekrīt valdei, sastāvošai no trīs
personām: valdes priekšsēdētāja un di-
viem locekļiem, kurus iecej finansu ministrs
Un apstiprina ministru kabinets.

16. Valdes priekšsēdētājspārzin valsts-
papiru spiestuvi un ir atbildīgs finansu
ministrim par spiestuves mantu un dar-
bību, kā arī par pasūtījumu kārtīgu izpil-
dīšanu.

17. Valdes locekļi pārzin un ir atbil-
dīgi katrs par viņam uzticēto darbības
nozari, rīkojoties saskaņā ar valdes
priekšsēdētāja aizrādījumiem.

18. Visa sarakstišanās valstspapīru
spiestuves darišanās notiek valdes vārdā
ar valdes priekšsēdētāja vai viņa uzde-
vumā viena valdes locekļa, kā arī kanc-
lejas pārziņa parakstiem.

19. No valstspapīru spiestuves valdes
izdotos vekseļus, pilnvaras, noslēgtos
līgumus un citus likumigus aktus un
iesniegumus paraksta valdes priekšsē-
dētājs vai viņa vietnieks un viens no
valdes locekļiem.

' Ienākumu un izdevumu orderus, tekoša
rēķina čekus, naudas sūtījumus un rēķi-
nus paraksta valdes priekšsēdētājs vai
viņa vietnieks, kā arī atbildīgais grā-
matvedis.

20.' Valde izstrādā tuvākas instruk-
cijas par darba sadalīšanu valdes priekš-
sēdētāja un valdes locekļu starpā, kā arī
instrukcijas valstspapīru spiestuves dar-
biniekiem, kuras iesniedz finansu mini-
strim apstiprināšanai.

21. Valde izstrādā katru gadu dar-
bības plānu un budžetu, kurus iesniedz
finansu ministrim apstiprināšanai.

_22. Valdes priekšsēdētājs un locekļi,
ka arī pārējie valstspapīru spiestuves dar-
binieki saņem atalgojumu uz brīva līguma
pamata, pie kam valdes priekšsēdētāja
un valdes locekļu algas noteic finansu
ministrs, bet pārējo spiestuves darbinieka
algas — valde.

23. Valstspapīru spiestuves darbinieku
skaitu uz valdes priekšlikumu noteicfinansu
ministrs, bet tos pieņem un atlaiž valde.

Piezīme. Spiestuves valde darbi-
niekus var atlaist no darba katrā
laikā bez iemeslu paskaidrošanas ar
likumā paredzētu iepriekšēju uzteik-
šanu vai arī bez uzteikšanas, izmak-
sājot algu par likumā paredzētu
laiku uz priekšu.

24. Bez algas, _ valdes priekšsēdētājs,
valdes locekļi, ka arī citi valstspapīru
spiestuves darbinieki, pēc gada rēķinu
noslēgšanas, saņem kā īpašu atalgojumu
tantjemas, ministru kabineta noteiktos
apmēros; tantjemas kopsumā nedrīkst pār-
sniegt 20°/o no spiestuves tīrās peļņas.
Šīs peļņas daļas sadalīšanu starp valdes
priekšsēdētāju, valdes locekļiem un pā-
rējo personālu nosaka finansu ministrs
saziņā ar valdi.

25. Valdes priekšsēdētāju un valdes
locekļus atceļ no amata, ja viņu darbība
izrādītos par neapmierinošu, uz finansu
ministra priekšlikumu, ministru kabinets.

IV.
Darbības pārskati un peļņas

izdalīšana.
26. Darbības gads valstspapīru spie-

stuvei skaitās no 1. apriļa līdz 31. martam.
27. Par katru pagājušo gadu valde

sastāda pārskatu par valstspapīru spie-
stuves operācijām un apgrozījumu bi-
lanci, kā ari sastāda inventūru. Šos pār-
skatus pārbauda revizijas komisija un
līdz ar viņas atsauksmi valde iesniedz
finansu ministrim apstiprināšanai.

28. Bilances un izvilkumi no gada
pārskata publicējami laikrakstos pec
finaf£u ministra norādījumiem.

29 * Valstspapīru spiestuves kases,
grāmatvedības, rēķinu un citu dokumentu,
gada pārskata un bilances revizijas tie-
sības, kā ari pārraudzība par instrukciju
un rīkojumu pareizu izpildīšanu pieder
revizijas komisijai, kura sastāv no valsts
kontroles un finansu ministrijas priekš
stāvjiem.

30. Par savām sēdēm revizijas ko-
misija ved protokolus, ierakstot tajos
savus spriedumus un sevišķas domas,
kuras izsacījuši atsevišķi revizijas komi-
sijas locekļi. Minētos protokolus, tāpat
arī revizijas komisijas ziņojumus un slē-
dzienus iesniedz caur spiestuves valdi
finansu ministrim.

31. No valstspapīru spiestuves peļņas
jāatskaita ik gadus ēku amortizācijai 2%,
bet mašinu, darba rīku un cita kustama
īpašuma — 5°/o līdz 20% no viņu
pirmatnējas vērtības.

Tīrā spiestuves peļņa jāsadala sekošā
kārtībā:

a) 10% jāpieskaita rezerves kapitālam,
b) ne vairāk par 20% ar ministru ka-

bineta atļauju jāizmaksā kā tant-
jemas valdes priekšsēdētājam, valdes
locekļiem un citiem spiestuves dar-
biniekiem,

c) ne vairāk par 3% sekošiem spe-
ciāliem kapitāliem: spiestuves dar-
binieku stipendiju kapitālam, no
kura izsniedz pēc valdes ieskatiem
stipendijas spējīgākiem spiestuves
darbiniekiem speciālu arodniecisku
zināšanu papildināšanai, viņu ko-
mandēšanai uz ārzemēm u. t. t.
Atlikušāstīrās peļņas daļa jāiemaksā
valsts kasē valsts ienākumos, atskai-
tot to daļu, kuru ar ministru kabi-
neta piekrišanu var izlietot inven-
tāra papildināšanai un spiestuves
paplašināšanai.

32. Obligatoriskos atvilkumus par
labu rezerves kapitālam pārtrauc, kad
kapitāls ir sasniedzisļa daļu pamata
kapitāla, bet § 32. minētā tīras peļņas
daļa jāiemaksā valsts kasē valsts ienā-
kumos.

33. Kad kādu gadu spiestuves zaudē-
jumu un neparedzētu izdevumu segšanai
nāktos izlietot daļu rezerves kapitāla, tad
nākošos gados atskaitīšana no tīrās
peļņas rezerves kapitālam jāatjauno uz
§ 32. minētiem nosacījumiem, kamēr re-
zerves kapitāls atkal sasniedz noteikto
normu.

34. Rezerves kapitālu var izlietot ar
finansu ministra piekrišanu vienīgi spie-
stuves zaudējumu un neparedzētu izde-
vumu segšanai.

35Ja pēc gada rēķinu noslēgšanas
zaudējumu un neparedzētu izdevumu
segšanai rezerves kapitāls izrādītos par
nepietiekošu, tad par to segšanu, kā ari
par_ spiestuves valdes atbildību, atka-
rība no cēloņiem, lemj, uz finansu mini-
stra priekšlikumu, ministru kabinets.

V.
Valstspapiru spiestuves

statūtu grozīšana un darbības
likvidācija.

36. Šos statūtus var grozīt un papil-
dināt uz finansu ministra priekšlikumu
ministru kabinets.

37. Par valsts papīru spiestuves likvi-
dāciju, uz finansu ministra priekšlikumu,
lemj ministru kabinets un ieceļ likvidā-
cijas komisiju no vismaz trīs personām
un nosaka likvidācijas darbības veidu un
kartību, saskaņa ar vispārējo likumu. Ar
likvidācijas komisijas iecelšanu nobeidzas
valsts papiru spiestuves valdes tiesības
un pienākumi. _ Likvidācijas komisijas
rēķinus un norēķinus apstiprina finansu
ministrs.

Rīgā, 1922. g. 23. maijā.
Ministru prezidenta vietā,

zemkopības ministrs V. Z a m u e 1 s.
Finansu ministra biedrs V. Āboltiņš.

Preču uzglabāšanas maksa Latvijas
muitnīcu noliktavās un rajonos.

1. Visas preces bez izņēmuma pirmās
10 dienas, skaitot no pirmās izlādēšanas
dienas, brīvas no uzglabāšanas maksas.

2. Sākot ar II. dienu par precēm, kas
novietotas noliktavās, uzglabāšanas maksa
ņemama sekošos apmēros:

Santīmi no

I. kategorija : dienu.
Par precēm, uz kuram muitas

nodoklis nepārsniedz 1,00
zelta franku no kilograma. 0,02

II. kategorija:
Par precēm, uz kuram muitas

nodoklis nepārsniedz 3,00
zelta frankus no kilograma 0,04

III. kategorija:
Par precēm, uz kuram muitas

nodoklis pārsniedz 3,00zelta
frankus no kilograma . . 0,08

3. Sākot ar II. dienu, par precēm,
kas novietotas rajona (seta), uzglabāšanas
maksa ņemama sekošos apmēros:

I. kategorija 0,01 sant nokg. pārdienu
II. „ 0,02 » „ . . »
III. „ 0,04 i » „ „ „ »

4. Uzglabāšanas nodoklis no tran-
zita un reeksporta precēm aprēķināms
tādā pat kāttā, ka no muitojamam
precēm, iepriekš pielīdzinot viņam, sa-
skaņā ar konosamentu, attiecīgu para-
grāfu un muitas likmi. Ja prece minēta
zem plašāka vispārīga nosaukuma, tad
par pamatu ņemams tarifa paragrāfs,
kas noteic augstāko likmi.

5. Uzglabāšanas maksa pec šiem

jauniem noteikumiem ņemama sakot ar
1922. g. 2. jūniju, līdz ar ko līdzšinē-
jais uzglabāšanas nodoklis (publicēts
,.Valdības Vēstneša" 1921. g. JSfe 222)
ir atcelts.

1. piezīme. Uzglabāšanas maksa
ņemama ejošā naudā_ pēc kursa
1 zelts franks līdzinājās 50 Latv.
rubļiem.

2. p i e z ī m e. Šis rīkojums izdots uz
muitas likumu §§ 524. un 526. pa-
mata.

Finansu ministra biedrs V. Āboltiņš.
Muitas departamenta direktors

A. Pilsatn iekš.

Pašvaidioas iestādēm un skolu valdē
Paredzams, ka nākamajā rudeni io

tiesīgu skolotāju būs pietiekoši h? ."'
tadej izglītības ministrijas skolu de '
taments aizrāda, ka uz priekšā stāv ^mācības gadu drīkst ievēlēt un J,??
apstiprināt tikai tādus, kam no 8k udepartamenta cenza komuijas izdota
tiecīga apliecība: at"

1. Pilnas 6_ klašu pam
skolas skolo U ja apliecība ar tisību darboties visas obligatoriskas skol

2.* I. pakāpes pamatskola,
s k o 1o_t a j a apliecība ar tiesību darbi
ties visas obligatoriskas skolās, izņem!)
pamatskoLs 5—6 klases.

3. Pirmskolas skolotāja an
liecība ar tieūbu darboties tikai pJļ
skolās un pamatskolu I. klasē.

4. Skolotāja vietas izpildītāja
praktikanta apliecībauznenteiktu _ laiku L ar tiesību darbofe
skolās, kādas minētas apliecībā. Skolo.
tāji-jas ar šādu apliecību ievēlami i
apstiprināmi vietas uz nenoteiktu laiku.

5. Skolotāja vietas izpildītāja.
praktikanta apliecība uz 1922./23
mācības gadu.

Tādu apliecību uzrādītāji-jas apstipri-
nāmi tikai uz vienu gadu, t. i jm,
1923. g. 1. jūlijam.

Na P. 2366.
Izglītības ministrs A. Dauge,

Skolu departamenta direktors
L. Ausējs.

Pamatskolu nodaļas priekšnieks
K. Melnalksnis.

Muitas departamenta rīkojumi visām muitas Iestādēm Latvijā.*)

1922. gads.
46) 13. marta cirk. 4002. Eksportējamo koku sakraušana pec dimensijām,

(muitas valdēm un no- sugām u. t. t
daļām). Lai novērstu kļūdas pie eksporta koku tilpuma

un dimensiju aprēķināšanas un novērstu varbūtējus
zaudējumus, kas varētu celties valstij par kļūdainu
aprēķināšanu * uzaicinām pieprasīt no eksportieriem,
lai koku materiāli pievedot ielādēšanai kuģos vai
vagonos, būtu sakrauti pēc dimensijām, sugām u. t.t

Gadījumā, ja koki sakrauti juku jukām, tad iz-
mērīšanai par pamatu liekams koks ar vislielākām
dimensijām. Nekādā ziņā nav pielaižams izmēri-
sanu pamatot uz konosamentu vai specifikācija
datiem.

47) 16. marta cirk. J^fe 4114 Kombinētu ārstniecības zāļu preparātu un patent-
(muitas valdēm unfnod.) līdzekļu ievešana.

Veselības departaments paziņo, ka izdotas atļau-
jas ievest no ārzemēm:

1) firmas The Nujol laboratories Standart Oil
Companv Nev-Vork preparātu „Nujol";

2) Langbein & Lange, Planen i. V._ „Puderi I>
- nula" un pasti „Lanula";

3) Meister & Lucius, Biuning preparātus „Kry-
solgan un Alival-tabletes;

4) Kalle & Co Biebrich a) R preparāta „Par-
tigene".

48) 21. marta cirk. JNs 4421 Kombinētu ārstniecības zāļu, preparātu un patent-
(muitas valdēm un nod.) līdzekļu ievešana

Veselības departaments paziņo, ka sekošie
E. MERCK firmas preparāti atļauti ievešanai visas
formās: Citrobarium, Argochrom, EukodaI, Novanal,
Theacylon, Neu-Cesol, Ibol, Incarbon, Revonal.

49) 21. marta cirk. J<6 4441, Tranzītpreču turēšanapierobežas muitas iestādāt
(muitas nod. uz Krievijas Papildinot cirkulāru Ht 3012, no š. g. 25. Iebni-
robežām). afa) ar go a jzrādani) ka tranzītpreces (siļķes, sali«

sacharinu), kuras atrodas pierobežas muitas iest!^
iespējams nomuitot ari iepriekš rīkojumān°ra.1 mēneša termiņa, ja preču īpašnieks uz tam iztetKtu
savu velēšanos.

50) 23. marta cirk. K» 4555. Deklarāciju atsevišķa izgatavošanakatram muito-
(muitas valdēm un no- jamam sūtījumam.
dalam)- Lai novērstu neērtības, kas ceļas savienojot v

rākus pasta sūtījumus vienā muitas dek,a",l
(rēķina), jo bieži vien maksājamas muitas noooM
sumas mēdz būt ļoti lielas, un sakara ar to adre»
nespēj vairākus sūtījumus uz reizi izpirkt. Ka
deļ no saņemšanas pavisam atsakās, tamdēļ
lai novērstu zaudējumus, kas ceļas valstij no sb
jumu atpakaļsūtīšanas, muitas departaments ar
uzaicina izgatavot atsevišķasdeklarācijasPkatra muitojama sūtījuma.

51) 31. marta cirk. Ka 5057. Kombinētu ārstniecības zāļu, preparātu un P*
(muitas valdēm un no- tentlīdzeklu ievešana. _, „,.
da>- , Veselības departaments paziņo, ka zema* u

skaitītie zobārstniecībā lidojamie PreParati4um'
ievešanai no ārzemēm: Trikresol-Formaliu, sķi<«
un pasta, Neu-Torporal, Pērt. Occ lium.

Muitas departamenta vice direktora vietas izpildītājs E. Dundurs.

Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs Kļaviņ a

Darbvedis R. Jedrovies.
Sk„Vald. Vesta" š. g. No]* no., 114, 117 un 118



Apstiprinu.
1922. g. 29. maijā.

Satiksmes ministrs
J. Pauļuks.

Rīkojums Nr. 194.

31. maijā 1922. g.

pat pārgrozlbām pasaldu noteikumos
un tarifā preču pārvadāšanai.

Grozot «pagaidu noteikumu un tarifa
areču pārvadāšanai pa Latvijas dzelzs-
ceļiem * § 22. pievesto preču sarakstu,
par kurām vešanas un papildu maksājumi
jāņem pie to nosūtīšanas, lieku priekšā
jninētos maksājumus neņemt pie nosūtī-
šanas par sekošam precēm:

alu, klora amoniju (zalmiaku), cukura
atliekām un kvasu.

Turpretī maksājumus pie nosūtīšanas'
lieku priekšā ņemt no sekošam minētā
sarakstā neuzskaitītam precēm : akmeņiem,
vienkāršiem (fauku-, īsten-, kalķakme-,
ņiem u. t. t.), dzīvnieku atkritumiem,
dabiskiem mēsliem, puķēm, labības sa-
slaukām, spaļiem, sunam un laikmetā no
1. aprija līdz 1. oktobrim par dzīvām,
saldētām un svaigam zivīm.

Sakarā ar šo «pagaidu noteikumu un
tarifa preču pārvadāšanai" § 22. 1. pie-
gime izlabojama sekosi:

a) jāizmet šādi preču nosaukumi:
alus,
amonijs, klora (zalmiaks),
atilekas, cukura,
kvass.

2>) jāieraksta šādi jauni preču nosau-
kumi:
1) pēc natkritumi, tabakas" jāie-

raksta « atkritumi, dzīvnieku",
«akmeņi, vienkārši (lauk-,īsten-,
kaļķakmeņi u. t. t),

2) pēc nosaukuma «māli" — jāie-
raksta «mēsli, dabiskie",

3) pēc nosaukuma «pumpuri, bērza"
jāieraksta «puķes",

4) pēc nosaukuma « zeme" jāie-
raksta « zivis, dzīvas, saldētas un
svaigas (laikmetā no 1. aprija
līdz 1. oktobrim)",

5) pēc nosaukuma « salmi, nepre-
seti", — «spaļi", «sūna".

Šis rīkojums stājas spēkā no 1922. g.
8. jūnija.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Finansu direktors V. B a s t j a n s.

Parizes latviešu pulciņa
XIII. darbības gada pārskats.
Parīzes latviešu pulciņš, kas nodibi

nats 1909. g. martā, nobeidza savu
Aili. darbības gadu.

Visa savā pastāvēšanas laikā pulciņš
bijis uzticīgs tavam pamatprincipam:
pulcināt ap sevi itin visus Parizē un pa
daļai arī Francijā esošos latviešus, ne-
raugoties uz viņu pārliecību vai sociālā
stāvokļa dažādībām.

Parizes latviešu pulciņš ir tikai sabie-
driski-kulturela latviešu iestāde Paiizē, un
viņa izslēdz no savas darbības poli iku.
Pulciņš tura bibliotēku un lasītavu, kas
pieejama visiem šejienes latviešiem par
brīvu.

Lasītavai pienāca 32 latviešu periodisko
izdevumu brīveksemplāri.

Bibliotēka ļoti bagātīgi papildinājās ari
ar grāmatām, jo mūsu pazīstamākie grā-
matu izdevēji: Gulbi?, Kultūras Balss,
Lēta, Ranķis, Roze, Vaiņsgs, Valters un
Rapa — ar lielu laipnību mums iedāvi-
nāja savus vērtīgos izdevumus,

Izsakām savu sirsnīgāko pateicību mi-
nēto avižu redakcijām, grāmatu izdevē-
jiem un visiem pulciņa labvēļiem par
viņu laipno _ pretī nākšanu, jo 'strādājot
šeit svešuma latviešu lietas un kultūras
darbu, morāliskais pabahts no dzimte-
nes mums ir sevišķi dārgs.

Vietējie tautieši lielā mērā apmeklē
savu lasitavu, tur smeļas vispusīgas
ziņas par Latviju, uztura sakarus ar
dzimteni, draudzīgi satiekas savā starpā,
citscitam visādi izpalīdz, un sekmīgi
rūpējas, lai_ latviešu vārdu godam valkā
šeit svešumā. Šāda latviešu sabiedrības
morāliskā kontrole, protams, ir ļoti vē-
lama vispāri mūsu kolonijās.

Notecējušā darbības gadā Parizes lat-
viešu pulciņa valdē bija: A. Grāvīts
(bibliotekārs), F. Teibe (sekretārs) un
P. Karnups (kasieris); valdes vietniekos:
A. Vidmaņa jaunkundze, G. Krūmiņš un
E. Virsa; revizijas komitejā: A. Parnasts,
E. Pavlovskis un J. Circanovs.

Kasē ieņemts, ieskaitot iepriekšējā
gada atlikumu 1385 franki 65 santim ;
izdots — 1131 franks 20 santimi (gal-
venais izdevums īre — 850 franki).

Pastāvēšanas laikā pulciņā bijis 211
biedru, šinī darbības gadā — 36 biedri.

Pulciņš apraud savus šogad mirušos
biedrus: J. Žagatu (mira dilonī), M. Kal-

niņu (dilonī), A. Apsiti (dilonī), un J.
Sķietnieku (sirds kaiti), kas atdusas
franču zemes klēpī. Viņi karsti vēlējās
nokļūt dzimtenē, bet dažādu iemeslu
deļ nevarēja to izdarīt.

Parīzes latviešu pulciņam šogad uz-
nāca lļelas nepatikšanas, pirmo reizi viņa
pastāvēšanas laikā. Aiz nelaimīga pār-
pratuma, bibliotekāram Grāvītim Latvijā
atrodoties, aizzēģelēja bibliotēkas telpas
un paņēma līdzi daudzus dokumentus.
Bet lietai noskaidrojoties, šis incidents
izbeidzās: bibliotēku atvēra Grāvitim
vel Rīgā esot. Grāvītis, pārbraucis, pat
netika nopratināts un saņēma atpakaļ
paņemtas dokumentus. Nekāds apvai-
nojums netika celts ne pret vienu no
pulciņa biedriem. Tagad atkal pulciņš
var mierīgi turpināt savu latvisko sa-
biedriski-kulturelās iestādes darbību.

Parīzes latviešu pulciņš pēc iespējas
pulējies darīt Latviju zināmu arī plašākām
franču aprindām. Tā 1921. g. pavasarī
pazīstamais slavu draugs prof. Omans
(Hautmant) nolasīja Sorbonā vienu
lekciju par Latviju. Tas ir pirmais gadī-
jums, kur kāda ievērojama Parīzes uni-
versitātes profesora kursā latvieši ieņem
veselu lekciju. Iniciatīve šinī gadījumā
pieder vairākiem Parīzes latviešu pul
ciņa biedriem, kas apmeklējot Sorbonu
un sekojot profesora lekcijām, redzēja,
ka iespējams cien zinātnieku ieinteresēt
par Latviju, un ka attiecīga lekcija ļoti
labi saskanēs ar profesora lasUo kursu.
Pulciņa biedri griezās nu vairākkārtīgi
pie legacijas lai to pierunātu aiziet pie
profesora Omana šās lietas dēļ. Beidzot
Nukšas kgs aizgāja turp un ka rezultāts
bija minētā skaistā lekcija par Latviju.

Gadījumā, kad Latviju uzņēma tautu
liga, Parizes latviešu pulciņš atzīmēja šo
svaiigo notikumu, piesūtot franču presei
attiecigu vienbalsīgi pieņemto noti, kurā
izteica vēlēšanos un ceribu, ka pēc Lat-
vijas republikas uzņemšanas civilizēto
valstu vidū, draudzīgās attiecības starp
franču uti latvju tautām taps arvienu
ciešamas. .

Šinī pat gadījumā Parīzes latviešu pul-
ciņš pieņēma vienbalsīgu attiecīgu ap-
sveikšanas rezolūciju, kuru telegrāfiski
nosūtīja Satversmes Sapulcei.

Parizes latviešu pulciņš.

I
Adrese: Bibliothēque Latvienne, 31,

rue de Biēvre, 31 Paris V.

«Revaler Bote" apgalvojot, ka Igau-
nijas sūtņa Pūstas paskaidrojums tautu
savienības komisijā Žeņevā nesaejoties
ar patiesību, un ja Žeņevā būtu bijis
klāt kāds minoritatu priekšstāvis, tas
būtu Pūstas paskaidrojumu — ka mino-
ritatu aizsardzība Igaunijā nokārtota li-
kumdošanas ceļā — pilnīgi apgāzis.
Pūstas paskaidrojumi nesaskanot arī ar
to, ko savā laikā igauņu ārlietu ministra
Piips ziņojis tautu savienībai. Tā ka
«Revaler Bote" nepievedot nekādus pie-
rādījumus, tad esot skaidri redzams, ka
abi vācu laikraksta apgalvojumi esot ne-
dibināti.

Taļāk «Waba Maa" turpina: «Baltijas
vāciešiem bija pilnīgi iespējams pagātnē
nodibināt savai tautai drošus pamatus
zem_ kājām, bet tiem izdevās pārvilkt
savā pusē tikai dažus kārklu vāciešus.
Šo kārklu vāciešu pēcnācēji tagad grib
savus bērnus nodot « vācu" skolā. Šo
prieku tiem neviens negrib liegt, bet
lai tie neprasa no Igaunijas valsts
šādu, pārbēdzēju pabalstīšanu. Kur ir
pietiekošs bērnu skaits, tur gluži
dabigi tiem jāatver skolas viņu
mātes valodā, bet kur šādas skolas grib
dibināt tikai aiz spītības, tur nevar
prasīt, lai valsts ņem izdevumus uz sevi

Ja baltieši grib savu lietu nostādīt pa-
saules un tautu savienības priekšā tā,
itkā Igaunijā tie būtu apspiesti un tiem
nebūtu tādas pašas tiesības kā citiem
pilsoņiem, tad igauņi nevar domāt, ka
baltieši paši tam tie, ko tie apgalvo, jo
viņu vārdi neatbalstās uz lietišķiem pie-
rādījumiem, tie pat runā patiesībai tieši
pretī."

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojumi.
Darba ministrijas veselībasnodaļa pa-

ziņo, ka Vecgulbenē un apkārtne dzīvo-
jošiem valsts darbiniekiem un viņu ģime-
nes locekļiem medicīnisku palīdzību sniedz
Dr. Zemels, Vecaucē un apkārtne dzīvo-
jušiem — Dr. Mūsiņš, bijušās valsts
ārstes Muskat vietā.

Departamenta vicedirektors H. P u n g a.
Veselības nodaļas vadītājs

Dr. A. L a z d i ņ š.

No pasta-telegrafa virsvaldē».
1.

No 1. jūnija ierīkota pasta pa-
ciņu nosūtīšana uz Vāciju
un Dancigas apgabalu ar
lidmašinam uz Stetini (ar

Pomeraniju un Meklenburgu) un Ham-
burgu (ar Šlezvig-Holsteinu) katru otr-

dienu ceturtdienu un sestdienu pulksten 7
no rīta, uz pārējo Vāciju un Dancigu —

katru darbdienu pa pirmdienām, treš-

dienām un piektdienām — pulkslen _ 6
pēc pusdienas, pa otrdienām, ceturtdienām
un sestdienām — pulksten 7 no rīta.

Pakas pieņems katru darbdienu no

pulksten 9 rītā līdz pulksten 2 pēc pus-
dienas. Nosūtīšanai pieņems pakas līdz

5 kilogramu smagas un ne lielākas Ka

60 santimetri uz kautkuru pusi, kuras jau

iepriekš no muitas iestādēm caurlūkotas

un aizplombētas. Pie katras pakas ja-

oieliek 1 pavadadrese un 1 muitas de-

k a aeija. Pakas ar uzdotu vērtību nav

pielaistas Maksa par šādām pakām ir:

ffdz klģ - 132 rbļ. 50 kap., hdz

2 klg - 172 rbļ. 50 kap., līdz Sklg.-
202 rb! 50 kap., līdz 4 klg. - 232 rbļ.

Srfkip
', to 5 klg. -262 rbļ. 50 kap.

Uz katras pakas, kas nolemta nosūtī-

šanai ar lidmašīnām, skaidri salasām.

jāuzraksta «par avion". Šīs pakas Vā-
cijā un Dancigā piegādā adresātiem ar
īpašiem ziņnešiem.

2.
Iekārtota pasta paku pārvadā-

šana pa jūras ceļu starp Rīgu
un Stetini ar Stetines rederejas
«Rud. Chr. Gribel" tvaikoņiem «Ostsee"
un Vicforia", kuri noiet no Rīgas katru
sestdienu pulksten 5 pēc pusdienas.
Takse par paku pārvadāšanu pa jūras
ceļu ir stipri lētāka, nekā pa zemes ceļu,
bet tā ka pakas var nosūtīt uz Vāciju
tikai vienu reizi nedēļu, tad pakas «pa
jūras ceļu" pieņems uz nosūtītāju vēlē-
šanos. Takse atrodama «Valdības Vēst-
neša" š. g. 109. numurā.

Iecelt anas.
Rezolūcija.

1922. g. 26. maijā.
Atsvabinu uz paša lūgumu Ludzas apriņķa

ārsta vietas izpildītāju Dr. Linu Hižņakovu no
dienesta pienākumu izpildīšanas, skaitot no š. g.
1. jūnija.

Ieceļu Dr. Pauli Drengeru par Ludzas ap-
riņķa ārsta vietas izpildītāju, skaitot no š. g.
1. jūnija, saskaņā ar likumu par civildienesta
4. pantu.

Iekšlietu ministrs A. Kviesis.
Veselības departamenta direktors

Dr. J. Kivitckis.
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Prese
Baltijas vācieši un tautu savienība.

Zem augšējā virsraksta «Waba Maa"
ievietojuse savā 26. maija numura
ievadu, kurā ta atspēko «Revaler Bote"
pārmetumus Igaunijas sūtnim Pūsta.
Starp citu igauņu laikraksts saka:

«Tautu savienība uzskata par savu
pienākumu gādāt par to, lai nevienu tautu
nekur neapspiestu. Mūsu baltieši, kam
Igaunijā piešķirtas visas brīva pilsoņa
t esības, jau pasteigušies iesniegt sūdzību
tautu savienībai, ka Igaunija tos ap-
spiežot".

Rīga.
Tēvijas karā kritušo studentu piemiņu
godinot, vakar svinīgā kārtā augstskolas
rektors, profesors Felsbergs, atklāja viņu
vārdu ierakstu tāfeli, piedaloties augstsko-
las saimei, klāt esot Satversmes Sapulces
prezidentam, ministriem, kritušo piederī-
giem un dažiem sabiedriskiem darbinie-
kiem. Kritušo studentu vārdi iegriesti
marmora tāfelē augstskolas aulā.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

9

Kursi
Rīgas bītli, 1923. gadā 1. jūnijā.

Zelta trauks (0,29032 gr.) . . 50.00
Amerikas dolāra 253.50 — 259.58
Angļu mārciņa 1135 — 1155
Francijas franks ...... 23 25 — 23.75
Beļģijas franks .......21.50 — 2200
Šveices franka .......48.75 — 49.75
Zvisdrijas krona 66 25 — 67.25
Norvēģijas krona ...... 4575 — 46.75
Dānijas krona 55.75 — 56.75
Čsehijas krona 4 90 — 5.00
Hoiandea guldenis 99.25 — 100.75
Vācijas marka 0.89 — 0.94
Somija» marka ....... 5.35 — 5.45
Igaunijas marka 0.78 — 0.83
Polijas marka 0.00 — 0.07
Padomes rbļ —
10 fbl. Mita . . . 1225.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīta

zelta .... .... —

Krievijas sudrabs (Jļt ; ; ; g;°°par 1rM.

5°/o neatkar, aizņem 100—105

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisija:
Priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvēr. mākleris P. Rupners,

Telegramas.
(Latrtjsa teiagrtta s.ģssterss Srs«jmJB telegram;,

Eilvezē, 31. maijā. (Radio.) Pa-
rakstīts konkordatsstarp Vati-
kānu un Latviju, kā arī Lietavu.

Eilvezē, 31. maijā. (Radio.) Re-
paraciju komisija paskaidrojuse, ka viņa
ar vācu atbildes notas galveno saturu ir
pilnīgi apmierināta un pārbaudīs vēl tikai
daļu par valsts bankas statūtiem un
iekšējām statistikām.

Parizē, 31. maija. Francijas mi-
nistru prezidents Poankarē 29. maija
pieņēma audiencē franču-latvieša
komitejas delegāciju. Ilgāka sirsnīga
sarunā Poankarē izteica simpātijas Lat-
vijai un solija komitejai savu pretīnākšanu.

Bordo, 31. maijā. (Radio.) Sakarā
ar maršala Pijsudska braucienu uz Buka-
reštu, poļu prese raksta par poļu-rumaņn
savienības lielo nozīmi, jo tikai cieši
apvienotas tautas spējot pastāvēt pret
draudiem un nodrošināt Eiropas mieru.

Redaktora: M Artus.

Apstiprinu.
1922. g. 29. maijā.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 193
1922. g. 31. maijā

®>sr pagaidu tarifa un noteikumu Nr. 27
papildināšanu.

Daugavpils baltkrievu skolotāju vien-
gadejo sagatavošanos kursu skolotājiem
Piešķiru tiesību braukt pa Latvijas dzelzs-
«ļiern par 50% pazeminātu maksu.
aakara ar to lieku priekšā pagaidu tarifa
*n note ikumu M 27, pasažieru un ba-gāžas pārvadāšanai pa Latvijas dzelzs-
«l'em § 30., panta 2. nodalījumu a)Papildināt sekosi:

."19 Daugavpils baltkrievu skolotāju
viengacjējje sagatavošanas kursi, Daugav-

% rīkojums stājas spēkā no 1922. g.1 jumja.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Finansu direktors V. B a s t j a n s.

T ak se
aaisa pasta paciņām no Latvijas

« Vāciju un Dancigu.

^
Par katru paku

l«gr. . . . 132 rbļ. 50 kap.
' i - ... . 172 , 50 t

. " ... 202 ^ 50 „
* I * ... 232 .„ 50 .0 ?» ... 262 , 50 „

Ekspluatācijas direktors
V.'Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs An«eviics.



Mieta mii\w iMMiiMi
departaments,

pamatodamies uz likuma par uzvārdu
maiņu 15. septembrī 1920. -g. p. 10,
d«a zināmu, ka uz: 1) Edgara Kārļa
Dāvā dēla Slntera, 2) Voldemāra
Poešē, 3) Boleslava Staņislava dēla
Radsjuna. viņa sievas Annas Friča
meitas, dzim. Ledus un viņa meitas
Emmas, 4) Anša Ādama dēla Pette un
viņa sievas Lidas Jāņa meitas, dzim.
Freiberg, 5) Krlsa Pētera dēla Pautana,
*5) 3ūl!la Pētera dēla Peseka, 7) <arl-
SOrila Nazara dēla Baldoveško, 8) Vla-
dimira Pētera dēla Lēta, 9) Pētera
Jēkaba dēla Lezdiņa, viņa sievas Annas
Jāņa meitas, meitas Emmas un dēla
3āņa Voldemāra un 10) Indriķa Matisa
dēla Leja un viņa sievas Emmas Friča
meitas, dzim. Sudmal, — attiecīgiem
lūgumiem, kuji izsludināti .Valdības Vēst-
nesī" Ms 46 25. februārī š. g., un pret
kufietn triju mēnešu laikā iebildumi
nav celti, iekšlietu ministrs

nolēma:
L Lūdzējiem turpmāk saukties uzvārdi
1) Edgaram Kārlim Sinteram — uz-

vārda .Dzintars".
2) Voldemāram Poeše — uzvārdā

,Hal veijs*.
3) Boleslavam .Radsjunam un viņa sie-

vai Annai un meitai Emmai —
uzvārdā .Radziņš*.

4) Ansim Pette un viņa sievai Lidai —
uzvārdā .Bekmans".

5) Krišanām Pautanam — uzvārdā
.Kārkliņš*.

6) Jūlijam Pesekam — uzvārda .Lā-
pi ņš*.

7) Grigorijam Baldoveško — uzvārda
.Zariņš*.

8) Vladimiram Lācim — uzvārdā
.Priedulājs*.

D) Pēterim Lezdiņam, viņa sievai Annai,
meitai Emmai un dēlam Jānim Vol-
demāram — uzvārdā .Lazdiņš" un

10) Indriķim Lejam un viņa sievai
Emmai — uzvārda .Āboliņš".

1L Visi dokumenti, kā pases, apliecī-
bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem
no visādām iestādēm, kā arī valsts,
?mata un privātām personām, ir skai-
tāmi, ka izdoti uz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

3L Šie lēmumi stājas spēkā no 25. maija
1922. gadā; saskaņa ar likuma par
uzvārdu maiņu p. 11., pievestos lēmumus
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
ša sludinājuma publicēšanas dienas;
pec šī termiņa notecēšanas sūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmumi atzīti
par likumīgā spēka gājušiem.

Rīgā, 29. maijā 1922. g. J6 31271/V
Iekšlietu ministrijas administratīvā

depart. vice-direktors A. Ziepnieks.
Nodaļas vaditājs J. Silbriedis.

Rīgas apgabali. 1. kriminalnod.,
saskaņā ar savu š. g. 8. maija lē-
mumu, meklē uz sod. lik. 448. un
591. p. III. d. pamata apsūdzēto Balt-
krievijas pavalstnieku Simonu Moiseja
d. Zarchu, 23 g. vecu, kura pazīmes
sekošas: vidējs augums un melni mati.

Visām iestādēm un. personām, kuram
zināms, kur atrodas minētais Zarchs
un viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas ap-
gabaltiesai, un viņa atrašanas gadījuma
jāievieto apcietinājumā.

Rīgā, 26. maijā 1922. g.
Priekšsēd. b. J. Krūklands.
Sekretāra paligs Kalniņš.

KonKurence.
Kara sanitārai pārvalda

vajadzīgs:
1. Nedzēsto kajķu . . „,„.
2. Ietinamo papiru . . u™ Pud.
3. Filterpapifu . . «* ,
4. Pulvera kapseles ' . ' ' 2nnr>™ su'
5. LinubindesSunlOctn ^"«k.

P'atas .' 4mn6. Linu diegu . .
1U$ .

7. Gumij. drēbi, abpusīs ' S"**
8. Korķus priekš balon "*?

4'/» cm. diametri . ^ ,
9. Korķus priekš balon. g8b'

5 cm. diametri . onn
tO. Hydropulti ... . i *S
11. Svaru bumbiņas (atsv) ?

no 0,-01—500,0 . . „,
12. Folia Uvae Ursi (lāču ""&

mētras) .... .. in .
13. Alumencrudum (alons) ' 25

Piedāvājumi, nomaksāti ar «ttiJ-
zīmoga nodokli, līdz at paraugS*?
sniedzami kara sanitārai Sāivsi^Nikolaja ielā J* 10/12, dz 9vS>
līdz 1922 a. 1ft Jūnijam Vg*«
loksnēs ar uzrakstu: gtas aP-

, Uz konkursu 20. jūnijā 1922.n"
Cenas uzrādāmas Latvijas rubļos'tt

zelta frankos Iranko kara sanitārā 1liktavā, Citadelē Ns 33. no"
Piegādāšanas laiks pēc vienošanās.

Apgādības komisija,

:

Jelgavas apgabaltiesa,
data zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmuma 1920. g. 1. jūniji ir
iecelts aizgādnis promesoša Bauskas
pilsētas eKustama īpašuma īpašnieka
Simona Dakobsona mantībai.

Jelgavā, 8. maijā 1922. g. L N° 105/20.

Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Sekretārs Zandersons.

Iekšlietu ministrija
izdos caur

mutiskiem torgiem
1548 pudu zirņu piegādāšanu
iekšlietu ministrijas Amerikas
palīdzības administrācijas Lat-
vijas trucigo bērnu virtuvju

vajadzībām.
Torgi notiks Rīgā, Aleksandra ielā

37/39. 2 trepes, ist 54, iekšlietu mi-
nistrijas telpas, S. Jūnijā i. g., pulksten
10 rītā.

Zirņu piegādāšanas sīkākos noteikumos
var ieskatīties darbdienās iekšlietu mi-
nistrijā, ist 60, rlo pīkst. 10—14. 2

[iteiiaialiāiflKoiai*
1922 aada 9 burfr "je9ļaVj

iznākuse un dabūjama valstsi »P>e

pilī, 1 istabā, kur ar. vienīgi W ,
x at P ieptasīļum.em.

Maksi bez piesūtīšanas 18 »*

X ar piesūtīšanu 20 «l-

S a t n t s:.,89) Likums par Latvijas pi«J%

1907. g. 18. oktobra Wg
f

vencijai (un pate . konvc. ;
Žeņevas konvencijas P»" »

mērošanu jūras k'^"1'. s
90) Sodn likums V« %ļ?a4

valdības iestāžu velēšanu >

nobalsošanas bnyib« "J^a*
un Saeimas darbībai'

ļ^91) Likums par ilggadīgo ^

normām. ... mS. H« |
92) Agrārās reformas Bkg^
93) Likums par zemes

izsludināšanu. ,#
94) Likums Pardal

rr1sUdfaW-'zīmēšanu zelta un

95) Brāļu
"

ktpukon;i^yS96) Noteikumipārurwkara piemiņas zinu. #1 ļ
97) Pastiprinātas apsard*'»

Dažādi sludina),
Kraslovas miesta policijas

priekšnieks
Daugavpils apriņķī, izsludiua p»r nede-
r ī g i e m, kā nozaudētus, sekošas d».
kumentus:

1) zirgu pasi, Izdotu no kabelim
pag. valdes 26. augustā 4920. g. zem
Nr. 28 uz Antona Jāņa d. Sprofisa *.;
2) zirgu pasi, iz Jotu no Pridmiskas pag'
valdes uz Os'pa Vikentija d. Bamse-
noka vārda; 3) zirga pasi, izdota m>
Krāslavas- pagasta valdes uz Brigita»
Beijavskajas vārda; 4) zirga pasi, izl
no Krāslavas pag. valdes uz Ludviķa
Staņislava d. Solima vārda ztsj Nt. 878>
3. decembrī 1920. g.; 5) 2 zirgu paies
uu Latvijas pasi uz Antona Adimai
Nerogala vārda, izdotas: pirmās noka-
belinas pag, valdes zem Nr. Nr.: UOt
nn 1109, un pēdējā zem Nr. 186; 6)
personas apliecību uz Marijas Pozuļii
vārda, izdotu no Pridmiskas pagastt
valdes; 7) personas apliecību uz Ri»
Nauma m. Levenson vārda, izdotu «1
Krāslavas pag. valdes zem Nr. 1100,1»
8) personas apliecību, izdota no Ki»
lavas pol cijas zem Nr. 342 »z Leonatda
Ludviķa d. Romuja vārda. Nr. jļļl.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks i*
dina par nederīgu nozaudēto karafc
sības apliecību zem J* 613, 1921. g-, li-
dotu no 13. Tukuma kājnieku pulka ko-
mandiera uz seržanta Ādama ^nn
Sulca vārda. ^^ __MJ»

Jelgavas apgabaltiesa,
«z civ. «es. kārt. 1967., 2011. 2014. u»
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
botu uz 14. aprilī 1916. g. mirušās
Annas Miķeja meitas Bok atstāto
mantojamu kādas tiesības, kā mantiniek.,
legatariem, iideikomisariem, kreditoriem
un t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
iešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī*.

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīs
ļfa spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1.maijā 1922.g. L.Ns 460/22.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
ļiamatodatnās uz civ. ties. lik. 1480n. p
oasiņo, ka minētā tiesa, ctvtiitodaļas
27. aprilī 1*22. g. atklātā sēdē nolēma
regis«rēt Spārnes lauksaimnieku ķie-
ģeļu izg; tavosanas biedrību, ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sparnes pagasta namā.

Jelgavā . 29. aprilī 192?. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Mfilters
Sekretāra pai. v i. D. L e 81 n a k I s.

ligas apgabaltiesas 2. lec.tiesa pristan
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 8. Jūnijā 1922. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, i. Ņevas ielā
Ns 5-a, i z p ā r d o s patērētāju bie-
drības ,.Rrodukts" kustamu mantu, sa-
stāvošo no smag2 automobiļa, novēr-
tēto par 130 00D rbļ.

Tiesu pristavs Krebs.

itu iestāžu slud.
Cēsu apriņķa priekšnieka

II. iecirkņa pailgs
dara zināmu, ka 1922. g 12. Jūnija
pulksten 10 rītā, pieVeļķu pagasta nama
tiks noturēta

ūtrupe,
kura pSrdos atklātā v a I r ā k s o -līs aitā pret tuliņsamaksu SānaBērziņa aprakstītas sekošas mantas:

zirgs iz gedu uecs,
j novērtēts par 5,000 rbļ., dēļ sviesta
ļ nodevu parada nomaksas.

Vecpiebalgā, 27. maijā 1922.g. Ns35l4
Apriņķa priekšnieka palīga v. i.

J P r i e d ī t s.

Valsts auisliias skola Daugavpilī
i d o d

mazāksolīšanā
skolas mēbeļu izgatavo-
šanu ar piegādāšanu
Daugavpili, skolas telpās.

Ieskatīties mēbeļu sarakstā var katrādarba diena no pulksten 9—3, Rigāskolu departamentā, istabā Ns 16 un
Daugavpilī, apriņķa valdē.

Rakstiski priekšlikumi, nomaksāti ar
im « i. antimu >!el" zīmognodokli iruaz 15. Jūnijam S. g. jāiesniedz reizino minētam iestādēm. jmš 569
Talsu apriņķa^prī^Kšnīēka

palīgs II. iec.
ar šo dara zināmu , ka 20. lunliā š a^i

om
tik.r%!ffotfc

i.,»!?''Š-Ni 20' Fr,c,m ^nst-
l.Li2 v'\& <«»ž2efS saimniecības
?iofumil novērtēti uz 15U>i rbļ., dēļ
nn „'? '? ^°^p- z'm° gsoda piedzīšanas
Mh,T;-

K,ns,.tera~p£c Jelāavas aP"B ml s- g- 19' apriJa Taksta Eem
Kandavā, 29. maijā 1922. g.
^«^pr . pr-ka pal. 2. fefe ļparakstg't:

s!?i*a!idēta5^-4

Vidzemes divīzijas pārvaldes
apgādības daļa

1 izdos caur mutiskiem torsiem

3080 pin siena pieiāiāšai
divīzijas karaspēka daļu vajadzībām.

Torgi notiks divīzijas pārvaldes ap-
gādības daļas kancleja, Rīga, Vidzemes
kazarmēs, Tambovas ielā, 8. Jūnijā s. S ,
pulksten 10 rītā.

Piedāvātāji tiek uzaicināti iesniegt līdz
augšā uzradītam laikam nomaksātus ar
20 sant. zīmognodokli lūgumus, pēc
iespējas ar paraugiem, dēļ pielaišanas
pie mutiskas sacensības.

Sīkākus n teikumus var dabūt lasīt
ikdienas minētās pārvaldes apgādības daļā

Rīgas kara apriņķa priekšnieks *
dina par nederīgu nozaudēto top»
sības apliecbu zem J* 40203 30 m
1921. g., izdotu no Rīgas kara -pr. pM»

uz Edmunda Kārla d. 6rtfca vātda
^

Latvijas augs tskolas mečiamj»
tate izsludina par nederīgu Fj f»
Oussmanim no medicin-sJaW»
9. novembrī 1920 g. zem J* 2» '
sniegto lekciju grāmatiņu. W

ffka nozaadeta. _-:—

Zligu pasēsi 243, 6. jūlija^' ;
N» 640. 9. aprilī 1921. g.. >'' j*
28.janv. 1922.g izdno Jelgav

J
Zaļenieku pag. valdes m**™,:.®
saimnieka 3āņa Hermaņa vatda^
zudušas un tapēcuz-kala.r^a^OT

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 7. februāra lik. par laulību

44. un civ. ties. lik. 339., 366., 438. un
718. pantu pamata, ar So dara zināmu
Aleksanderam Zlemlņam, ka tiesa
10. decembrī 1920. g. aizmugures no-
sprieda viņa laulību ar Kairini Ziemlņ,
dzim. Muntler, Šķirt.

Jelgava, 12. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. Millers.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2614. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 16. oktobrī 1914. g. mirušā
Jēkabmiestā, Pelsacha Nlsse atstato
mantojumu kādas tiesības, kā man-
tiniekiem, iegataiiem, lideikomis., kre-
ditor. un t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma Iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 11. maijā 1922. g. L. Nš 490/22
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. tees. kārt. 1958. p
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š.g. 15. jūnijā
attaisīs un nolasīs 27. decembri 1921.g.
mirušā 3āņa Dāvā dēla Strupa testa-
mentu.

Jelgavā, 17.maijā 1922. g. L.N» 616/22
Priekšsēdētāja v. M a t i s o n s.

Sekretārs Zandersons.'

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmuma 1. decembrī 192L gadā ir
iecelts aizgādnis promesošā Erharda
Oskara d. Freitaaa fon Loringhovena
mantībai.

Jelgavā, 8. maijā 1922. g. L J* 1031/21
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu I. jūnijā 1920. g., ir iecelts
aizgādnis promesošā Bauskas nekustama
īpašuma īpašnieka Šepseja Šucheta
mantībai. L. H> 402 /20. g.

Jelgavā, 8. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

•Jelgavas apgabaltiesa,
dara zināmu vispārībai, ka uz šās
tiesas nolēmumu, 1920. g. 1. jūnijā ir
iecelts aizgādnis promesošo Bauskas
nekustama īpašuma īpašnieku: L'bas
Gonlņ, Lūcijas Gonlņ un Natālijas
Tardriak mantībai.

Jelgavā, 8. maijā 1922. g. L.Jfe 417/20.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs S. g. 17, maijā

apstiprināja
„Akciju sabiedrības Vec-
gulbenes alus darītavas"
statūtus, kuras mērķis ir turpināt un at-
tīstīt baronietei Dagmārai Volff
piederošas, Vecgulbenes muižā atrodo-
šās, alus dariiāvas darbību.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pil-
soņi: 1) Dagmāra Volii, 2) P ē-
feris Bergmansun 3) Arnolds
K a r I s o n s, kuru adrese ir : Rīgā,
Raiņa bulv. Nr. 6, dz. 6.

Sabiedrības pamatkapitāls: 60,000 z.
fr., 300 akcijas, par 200 zelta ir. katra.

Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
Pr. darbvedi A. Zalpeters.

Eisaj apgabaltiesa, 1. [MMaĶ,
az lik. par laul. 77. p. pamata, ar So
dara zināmu, ka tiesa 3. aprilī 1922. g.
Annetes MHucbo, dzim. Balod, pra-
sības lieta pret Konstantīnu Milucho
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: slēgtu Riga,8. novembri 1898.g.
starp Konstantinu Milucho un Anneti Mi-
lucho, dzim.Balod, laulību šķirt; prāvnieku
nepilngadīgo bērna — meitu Henrieti-
Emiliju, dzim. 7. maijā 1903. g. atstāt
Annetes Milucho, dzim Balod, audzinā-
šanā līdz viņas pilngadībai.

Ja atbildētājs clv. proc lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 2. maijā 1922. g. J* 432754.
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. 1460". p. pamats pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 3. maijā
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabied-

rība zem nosaukuma: Alsviķu pien-
saimnieku sabiedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Alsviķu pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra pal. J. O šs.

ilgas apgabali, reģistr. nodaļa
az clv. proc lik

^
1460". p. pamata pa

eiņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi
ifotrativas nodaļas lēmumu 3. maijā
1922. g., reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Limbažu p Isētas un
apkārtnes Invalidu un strādnieku
patērētāju biedrība „Ux priekšu".

Sabiedrības valdes sēdeklis strodas
Limbažos.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra pal. J. O 8 s.

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. 17. maijā

atļāvis

akciju sab. J. A. Kukurs"
saskaņā ar sabiedrības pilnas akcionāru
sspulces lēmumu š. g. 19. aprilī otru
akciju izlaidumu par 100.000 z. ir., kas
sadalīti 1000 akcijās, par 100 z. fr. katra,
palielinot pamatkapitālu uz 200.000 zelta
frankiem, un grozot caur to statūtu § 6.

Tirdzn. un b. n. pr. A. K a c e n s.
Pr. darbvedi A. Zalpeters.

Tiesu sludinājumi.
Latvijas karaties»,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē bij. Rīgas etapa komandantūras,
īagad Cēsu kājnieku pulka kareivi Vik-
toru Jāņa d. Iederi, kurš apvainots

r
noziegumiem, kas paredzēti soda
1903. g. izd. 51. p. un kara soda

Ok. 160. p. Ii. d.
Minētais Teders: dzimis 22. oktobrī

1897. g., tuterti- īt;s, igaunis, elementar-
skolas izglītība, Terbatas apriņķa, Levina
paga ta pkdengs, viņa līdzšinējā dzīves
vieta : Valka, Terbatas ielā.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kara
tiesai, vai tuvākai policijai, kurai to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. Fr. B i r k e n s t e i n s.

Sek . A. Rumpe.

latiš» savstarpliās kreditiieinnas
= kārtēja pilna =

sapulce
notiks piektdien. 16. lunljā 1922. 8. pulksten 3 P- P^ļfļ^'

te,paS '
KeHeu Ielā Nr. 3. ar sekošu dienas kartību. _ _

1) Gada pārska^par 1921. gadu. 4) Ziņojums
V"J^?^%££

2 Revizijas komiskas ziņojums. šanos par «LatvIeSu akciju banku .

3) P^ņai izdalīšana. |) Statūtu g.z.sana

^
Piezīme- Ja 16 jūnijā š. g. nesanāktu statūtos § 35. noteiktais biedru

aka
", tad sapulce' notiks piektdien, 30. Jūnijā I «, pulksten 6 p. p..

un būs pilntiesīga neatkarīgi no sānā uso biedra skaita vaiaa.

Dzelzsceļu »irs«
? izsludina uz *13 Jūniju 1922. gadu -— —?

KONKURENCI vOiloRn ļfļgUB;
Tuvākas ziņas sniedz istabā >fe 1™ ™ ™"«te" 12 "dz *

? ? ? ? ?? ? i " *_ m - fl V mI

Būvuzņēmējiem-
Valkas pilsētas valdes telpās

(Latgales ieiā NQ 3) 8. jūnijā 1922. g., pulksten 12 dienā

izdos mazāksolīsano
pilsētas pamatskolas būvi.
Ēka 2 stāvu, mūr-a, apbūves laukums 8440 kv. ped.

Rakstiski pieteikumi slēgtās aploksnēs, samaksāti ar atttiecīgu zīmogno-
dokli, iesniedzami līdz minētam termiņam pilsētas valdei, iemaksājot 10,000 rbļ.
drošības naudas, kūja pēc darbu saņemšanas papildināma līdz 10°/o no nosolītās
sumas. 2

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz pilsētas valde no pulksten 10—2 dienā.
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