
1921. cada bibliogrāfija.

Otrais pusgads.
Valsts bibliotēkas sakārtojums. A.Gin t er a redakcija.

(3. turpinājums.)
„Leepajas Awile" Turpina iznākt bez

pārmaiņām.
,Mūsu Domas." Deenas _laikraksts

^
1921.

(Pirmais gads. Iznāk Jelgava). Iz-
devēja: Komanditsabeedriba .Domas".
Redakcijas kolēģijas vārda: J. Vin-
ķelis. (Iespieduši) Ed. Lahzis, Sch.
$chulzs un bdri Jelgavā, fol. (43X28)
4 1. p. Sāk iznākt ar 1. decembri.
Pec 3. numura iznākšanas (3. de-
cembri) apstājās, jo tipogrāfija —
laikraksta komunistiskā virziena deļ —
atteicās „M. D." turpmāk iespiest.

3.Pirmdeenas Rihts." Turpina iznākt
bez pārmaiņām.

^Sludinājumu Laikraksts." Annoncenblatt.
Tasera 06'nBneuM. Iznāk iknedēļas
svētdienas vakarā. Redaktors-izdevējs
O'. Tldemans. (Druk.) K. Narkeviča
druk., Riga. 4° (34X24) 2 I. p.
Sāk iznākt ar 13. novembriJ921g.
Ar 27. novembri (J*3) apstājas iznākt.

„Strahdneeku Awile." Ar 18. zeptembri
(J* 214): A. Gutmaņa spiestuvē,
Liepājā.

^ Semgaleetis". Ar 24. augustu (N. 181):
Atbildīgais redaktg-s: Aug. Kokalis.
lldeweja: Sabeedr"„bemgalietis . Ar

9. oktobri (JS& 221): Atfeildigais redak-
tors : agronoms J. Malvverfits. Ar
18. novembri (N. 254): formāts
45X28. ?? ?? iiii

„Sozialdemokrats". Turpina iznākt bez
pārmaiņām.

,.Talfu apriņķa Wehftnefis" . Apstājās
iznākt 29. aprilī ar 16. numuru. Gaitu
atjaunoja 5. augustā ar jaunu nume-
rāciju. lldeweja: Talfu apr. valde
fol. (52X34) 4 1. p, Ar 9. decembri
(f* 18): Par redakziju atbild A. Reif-
neeks Ar 16. dec. (N> 19): Redak-
tors A. Reilneeks.

«Tautas Balfs". Deenas laikraksts. 1921.
Pirmais gads. Atbildīgais redaktors:
Dr. med. G. Reinhards. Ifdewejs:
J. Dawis. Dr. A. Schnakenburga
druk. Rigā. fol. (45X30) 4 1. p.
Pirmais numurs iznāca 10. decembri;
kārtigi sāka iznākt ar 15. decembri.

.Valdības Vēstnesis". Ar 1. jūliju(1*143):
Redaktora vieta: J. Janovskis-Jan-
Ševskis. Ar 1 augustu (J* 169):
Redaktors: M. Ārons.

„Wentas Balss". Ar 12 augustu (I* 33):
Redaktors: K. Roferfieins.

.Vienots Spēks". Valsts ierēdņu koope-
ratīva un karavīru kooperatīva iz-
devums. Iznāk reizi nedēļa pa sest-
dienām. 1921. I. gads. lfdeweji:Latw.
walsts eeredņu kooperatīvs, Kara-
wihru kooperatīvs. Redaktori:

J. Edolfs, G. Milbergs, W.
Willons. Dr. Apfardfibas Miniftrijas
druk. Rjga. fol. (51X36) 4 1. p.
Sak iznākt ar 9. jūliju.

1. Filozofija.
100. Filozofija vispār. 130. Okul-
tiskas zinības. 170. Etiķa. Morāle.
Dauge, Aleksandrs. Kultūras zeļi. Ko-

poti rakitil. Zehfis, 1921. O.Jehpes
apgahdeens. Eefp. Rud. Jehpes
fpeeft., Zehfis. 8° (20X14) 232 1. p.
70 r.

Klepers, Arturs. Filozofijas vēstures
kurss Vidusskolām un pašmācībai.Pēc
Vunta un citeem avoteem. Sa-
stādījis Smiltenes vidusskolas
skolotājs. Rigā, 1921. Valtera un
Rapas akc. sab. izdevums. Eesp.
Valtera un Rapas akc. sab. speest.
8° (21X14) 80 1. p. 60 r.

Kroders, Arturs. Cilvēka mērķi. (Riga)
1921. Izglītibas ministrijas izdevums.
Krājumā pie Izgllt. ministr, komi-
sionāra A. Gulbja. Pētersona druk.
8° (20X14) 134 I. p. Vāku zīmējis
K. Ubans.

Pilnīgākā un jaunāka $aaņu grahmata.
Saltahdita if daudieēīn peedfihvo-
jumeem un peemehrota fcholaiku
prafibam. Peelikumā: Laimes ritens.
Laimes leefchana. Puķu valoda.
Krahfu nOfihme, h. t. t, «. t. t. Ze-

turtais pahrlabots un papildināts
ifdevums. Jelgavā, 1923. H. AIlu-
nana grahm. pahrd. apg. H. Alk-
tiana druk. Jelgavā. 8° (21X14)
168 1. p.

Spiritifms kā peepildits praveetojums
un fvariga laika lihme. Rigā, 1921.
«Adventes Weh[tnefcha" apg. Walfts-
papiru fpeeft. 16° (17X11) 16 1. p.

2. Reliģija.
200. Reliģija vispār.

Alksne, E. Gudribas avots. Leepaja
(1921.) Isdevis A. Semits. Dr. pee
A. Semifcha, Leepajā. 8' (18X11)
26 1. p.

B„ K. Dfihvibas koks un $wehta waka-
riņa noflehpumi jeb Atklahii nofleh-
pumi par 4 paradiiēm, 4 dfihvibas
kokeem, 7 Deeva draudiem, fahtaaa
meelaltu un Deeva meelaftu. Pirmā
un otra daļa. Otrsjs ildevvums. Sleh-
kās, 1921. Mahju draudles apgah-
deenā. Speelts E. Petķevitfcha grahm.
fpeeftavā, Kuldigā. 8« (22X14) 64
1. p.

Beldaus, K. Sabeedribas fahls un gai-
fchums. Waimeerā, 1921. Dr. K.Pau-
zifcha druk., Limbalchos. 8° (23X15)
16 1. p.

Bibeles apzerejumi par Kriftus darbs.
Pirmām zeturkfnim 1922. g. Rigi

Valdības iestāžu
paziņojumi,

Ārpusskolas izglītības darbinieku
apspriedi

sasauc izglītības ministrijas skolu depar-
taments Rīgā, II. pilsētas vidusskolā,
Nikolaja ielā >fe 1, š. g. 9. un 10. aprilī,
pulksten 10 no rīta ar sekošu dienas
kārtību:

1. Papildu skolas.
2. Priekšlasījumi, kursi, tautas augst-

skolas.
3. Grāmatas, bibliotēkas, lasītavas.
4. Tautas nami.
5. Teatrs un kinemotografs.
Pārstāvjus uz apspriedi uzaicinās pa

vienam no pilsētu un apriņķu pašval-
dības iestādēm, kurām ir skolu valdes,
un pa vienam no sabiedriskām organi-
zācijām, kas spraudušas mērķi veicināt
izglītību.

Uzaicinājumus uz apspriedi, kuri no-
derēs ari kā ieejas kartes, izsūtīs līdz
š. g. 15. martam.

Ja kāda sabiedriska kulturela organi-
zācija nesaņemtu līdz minētam termiņam
uzaicinājumu uz apspriedi, bet vēlētos
viņā piedalīties ar savu pārstāvi, tad
viņa var griesties ar attiecīgu lūgumu
pie skolu departamenta, pēc kam viņai
piesūtīs uzaicinājumu.

Skolu departaments.

?Maksa par ..Valdības Vēstnesi" sākot no 1. Janvāra: B
Saņemot ekspadiciļS

9m. l tsē"8t*J 75 rbļ. ?— kap,
PtssBloS snSJS un pa paetu:

Ptt 1 mēstrt „ . 90 itiĻ — kap.
f*i atecvf&B nnanrm: sajestoi

sfcspsdfep 3 . 25 .
f tt Kttasipāīdevējteffl ..... 8 „ 75

Latvijas valdības gfe oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izminot ^Ēt^fiļm^ģ

svētdienasun
svētku

dienas
1 iii,nļ(,ictl,mr ^ir ' iFhI ^^i ,n ,,, I
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Kantoris
un ekspedīcija:

Rigā, pUl J*2. Iet >* S-89 ^^tippfl ^ J5gi( piW j& 1. Tei. ^ 9^7
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Valdības rīkojumi un
pavēles.

instrukcija
par valsts aizdevumiem.

(Izdota uz 1920. g. 11. aug. likuma pamata.)
I. Vispārējie nosacījumi.
1. Aizdevumus no saimnieciskās dzīves

atjaunošanas fonda izsniedz kara izpo-
stītas lauksaimniecības, rūpniecības, kuģ-
niecības, zvejniecības un pilsētu un lauku
labierīcību atjaunošanai un paplašināša-
nai, ka arī jaunsaimniecībām uu lauku
kredītiestādēm.

2. Aizdevumus augšminētiem mērķiem
var saņemt kā fiziskas tā ari juridiskas
personas. Aizdevuma saņēmējam jābūt
Latvijaspilsonim.

3. Lūgumi dēj aizdevumiem un iz-
sniegto aizdevumu termiņu pagarināšanas
iesniedzami finansu ministrijai.

4. Finansu ministrija vajadzības ga-
dījumos sazinās ar citiem ieinteresētiem
resoriem un ievāc materiālus, kas lieci-
nātu par aizdevumu nepieciešamību un
par to, ka aizdevums vēlams, raugoties
no valsts viedokļa.

5. Vajadzīgās sumas lielums un at-
maksas termiņi nosakāmi, raugoties no
vispārējā valsts interešu stāvokļa un pie-
mērojoties katrā atsevišķā gadījumā
pabalstāmās nozares īpašībām un atjau-
nošanas vai veicināšanas vēlamībai. Par
aizdevumiem ņemami 6% par kapitālu
un 1% izdevumu segšanai gadā, kas
nomaksājami par katru pusgadu uz priekšu.

6. Aizdevumus līdz 10.000 z. fr.
apstiprina finansu ministrs, bet lielākus
aizdevumus apstiprina ministru kabinets.
Šis noteikums attiecas arī uz visiem vēl
neizsniegtiem aizdevumiem.

II. Aizdevumu veidi.
A. Lauksaimniecības atjaunošanai un

jaunsaimniecībām.
7. Aizdevumu prasītājiem, kam nav

nekustamas mantas, vai cilās vērtības
aizdevumu nodrošināšanai, izsniedzami
īsa termiņa aizdevumi pret diviem drošiem
galviniekiem.

8. Izpostītām saimniecībām un jauno
saimniecību ierīkošanai var izsniegt aiz-

devumus līdz 1.500 z. fr. Pastāvošām
normālam saimniecībām aizdevumi izsnie-
dzami tikai izņēmuma gadījumos un ne
vairāk kā iidz 1.000 z. fr. katrai.

9. Lauksaimniecības un jaunsaimnie-
cību vajadzībām aizdevumi izsniedzami
pret kustamu mantu un galviniekiem ne
ilgāk kā uz 2 gadiem, bet pret neku-
stamu mantu — uz laiku līdz 5 gadiem.

B. Rūpniecības un kuģniecības
atjaunošanai.

10. Aizdevumus lūpniekiem un kuģi-
niekiem izsniedz pret nekustamu mantu
un pret galviniekiem. Aizdevuma lie-
lumu katrā gadījumā noteic finansu mi-
nistrija pēc agstākļiem, pie kam pret
galviniekiem var izsniegt tikai izņēmuma
gadījumos un ne vairāk kā līdz 2.000
zelta franku vienam uzņēmumam. Vie-
nam no galviniekiem nepieciešami jābūt
nekustamas mantas īpašniekam. Izsnie-
dzot aizdevumu pret kustamu mantu,
pēdējā kā rokas ķīla nododama finansu
ministrijas pārziņā. Ieķīlātam īpašumam
jābūt apdrošinātam pret uguni.

11. Rūpniecības un kuģniecības vaja-
dzībām aizdevumi izsniedzami: pret
rokas ķīlām un galviniekiem — ne ilgāk
kā uz 9 mēnešiem, bet pret nekustamu
mantu — līdz 5 gadiem. Ja aizdevums
lielāks par desmit lūkstoši zelta franku,
tad bez procentēm par aizdevumu un
kapitāla deldēšanai no uzņēmuma skaidras
pelņas nāk valstij par tabu 5 proc tik
ilgi, kamēr viss valsts aizdevums atmak-
sāts. Ja uzņēmums nestu zaudējumus,
tad valsts -tācfcBa necieš.
C Tirdzniecības-rūpniecības iestāžu, mā-
siņu, lauksaimniecības inventāra un citu
mantu reevakuešanai no padomju Krievijas.

12. Aizdevumi izsniedzami un izlie-
tojami to izdevumu segšanai, kas stāv
sakarā ar tirdzniecībasrūpniecības iestāžu,
atsevišķu mašinu, lauksaimniecības invem
tara un citu mantu reevakuaciju no pa-
domju Krievijas un viņu pārvadāšanu pa
Latvijas satiksmes ceļiem.

13. Aizdevumi izsniedzami pirmkārt:
pret diviem drošiem galviniekiem, no
kuriem vienam jābūt nekustamas mantas
īpašniekam; otrkārt: pret nekustamu
īpašumu 1920. g. 11. augusta likumā
paredzētā kārtībā; treškārt: pret kustamu
mantu, pie kam pēdējā kā rokas ķīla
nododama finansu ministrijas pārziņā.

14, Aizdevumu atmaksas termiņu no-
saka finansu ministrija katrā atsevišķā
gadījumā, bet ne ilgāk par 2 gadiem.

D. Zvejniecības atjaunošanai.
15. Zvejniecības atjaunošanai aiz-

devumi izsniedzami zvejas sabiedrī-
bām un atsevišķiem uzņēmumiem,
laivu, motorlaivu, tīklu un citu darba
rīku un transporta līdzekļu iegā-
dāšanai vai remontam; zvejas prcdu'itu
pārstrādāšanai un dažādu uzņēmumu ie-
rīkošanai. Aizdevumi izsniedzami uz
laiku ne ilgāk par 3 gadiem.

E. Kredītiestāžu atjaunošanai.
16. Aizdevumi lauku kredītiestādēm

izsniedzami darbības atjaunošanai un pa-
plašināšanai.

F. Pilsētu un lauku labierīcībai.
17. Pilsētu, miestu un pagastu paš-

valdībām aizdevumi izsniedzami, ja viņu
finansielais stāvoklis no pašvaldības
neatkarīgu iemeslu dēļ neļauj apmierināt
nepieciešamās vajadzības. Aizdevumi iz-
sniedzami uz laiku ne ilgāk par 3 gadiem.

18. Bez tam izsniedzami aizdevumi
namu īpašniekiem namu remontam, ja
īpašnieks nevar savest namu kārtībā
paša līdzekļiem un nama atjaunošana
nepieciešama dzīvokļu trūkuma mazinā-
šanai, vai labierīcības dēļ. Šie aizdevumi
izsniedzami pret nekustamu mantu ne
ilgāk, kā uz 5 gadiem.

III. Aizdevumu izsniegšana.

19. Visus valsts aizdevumus izsniedz
finansu ministrijas kredita departamenta
kredita nodaļa iieši vai caur valsts un
privātām kredītiestādēm.

20. Aizdevumu nodrošināšanas kārtibu
nosaka Satversmes Sapulces 1920. g.
IT. augusta likums un attiecīgi notariāta
noteikuma panti.
IV. Aizdevumu izlietošana un

atmaksa.

21. Uzraudzība par kārtigu valsts
aizdevuma izlietošanu noteiktiem mērķiem
piekrīt finansu ministrijai, neatkarīgi no
valsts kontroles uzraudzības.

22. Finansu ministrija iekasē noteiktos
termiņos %°/o no kapitāla un pieprasa
parāda atmaksu arī pirms termiņa, ja
parādnieks neizpilda parāda dokumentā
paredzētos noteikumus.

23. Gadījumos, kad parādniekam no
viņa neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespē-
jams aizņēmumu termiņā nomaksāt,
tam jāgriežas pirms termiņa notecē-
šanas dēļ termiņa pagarināšanas
pie finansu ministrijas. Aizdevumi
pagarināmi tikai tādos gadījumos, kad
neapšaubāmi konstatējama

kapitāla lietderīga izlieto-
šana noteiktam mērķim un
parāds uzskatams par pietie-
koši nodrošinātu. Pagarinājumus
apstiprina finansu ministrs.

24. Par termiņā nenomaksāto kapitāla
un procentiem maksājama soda nauda:
par nenomaksāto kapitālu no-
teiktie procenti un bez tam 1% soda
naudas mēnesī, skaitot nepilnu mēnesi
par pilnu; par termiņā neno-
maksātiem procentiem maksā-
jami uz kapitālu aprēķināmie procenti
un bez tam l°/o soda naudas mēnesī,
skaitot katru nepilnu mēnesi par pilnu.

Ar šo atcelta 1921. gada 24. janvāra
instrukcija par valsts aizdevumiem.

Rīga, 1922. g. 24. janvārī.
Ministru prezidents

Z. M e i e r o v i c s.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.

Instrukcija par valsts aizdevumiem.
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I S) 8e»a »i«d»a*JBSil lids 30 viea-

atejigūa ripinām 180 rbj. — kap.
p«r katra tālāk* rindiņa. . . 6 , — .

I b) diSm letiMim nu aaata per-
scnāat, pat kaira vieuslejīge
risditje 8 . — .

I c) privātie» pa:katra vtensfrjig*
rindiņa 10 . — ,



f21.)
„Adwentes Webitriefdha<apg.

W Mitrevitzai druk. 16*(*6X 12)
. SgjjS o niri ii b>UbI Bsnfiwi no

Kri'ltus muhfu perfonigs Peltitajs.i
ttrtam zeturkfnim 1921. Riģa(l921.) ļ

.Adventes Mehitnefcba" apg. Eefp. J.
Mitrevitza dftik.; 8° (t8Xll). 48 1. p.ļ

ConratfVrTR. Atfeeģeletee rakfti. (Rigā.ļ
1921. .Adventes 'VVehftnefcha^ apg.)

*>1 W$ftspapiru fpeeftnve. l6*«(I7Xn);
(IINļg i p. !
— Deewa nemaldigais, praveetiģais pa- ļ

-ssiBfaules pulkftens. (Rigā, 1921. *.£rf-
-rtettventes Vēstneša (?) apg.) Iespieduma!
ecdīvitta neapzīmēta. 8° (18X11) &1. p.ļ
?-<- Kriltiga zilweka fvebtlaimigā zeriba.
*mt<(Rigā, 1921. „Adventes Wehftnefcha"
-rii'^pg.) Walltspapiru fpeeftuve Rigā.
-rfs§$6« (17X11) 8 1. p.
-oidLabo eņģeļu kalpofchana un kritafcho
*eņģeļa ufmahkfchanās ar bibeles aiī-

rabdijuraeem par wiņu ifzelfchanos
un likteni. (Ar ilultrazijam.) No rni-
fionas direktora —.— Rigā (1921.)
Starptautifka rakltu apgahdneeziba,
Eefpeefts Waltera un Rapas akz. fab.
fpeeft 8° (21X14) 124 1. p.

— Tszt! jeb domāt. [Iespieduma vieta

un apgadatajs
^
neuzradīti.] 8° (18X11)

"tldk*ceļa Toditbļixtz swatupilssatu (Riga,
1921.) J. Mitrfevitca druk. 16° (16X11)
16 1, p. ļbn

Dfeefmāš kataMiriķriiii aee^kalrlofchanam
e9q:$akopoji« mafiz.: Stange. (Rigā) 1921.

Galvenā scfatātea ifdewtirns. Eefp.
Apfardfibas ministrijas fpeeft 8°
(18X13) 15 L p.

Freudenfelds, KJtuai mahz. Mirufohopie-
miņas deenā. 20. nowembrt: 1921.
(Rigā, 1921. Spiests) E. Pihpiņa un
J. Upmaņa druk., Rigā. 4° (25X34)
1 1. p.

jrbei K. — mahzitajs, Meera wehfts.
(Rigā, 1921.) A. Schnakenburga druk.
4° (27X17) 4 1. p.

Jflabotžs Umurgas bafnizas eetoebtifcha-
nas deeņā 31. jūlijā 1921. gadā.
(Dziedamās dziesmas un) Jhfas weh-
fturigaš Iiņas; par Umurgas balnizu.
Limbalchos (1921.) Dr. K. Paūzifcha
tip. 8' (23X18) 4 1. p. 5 r.

Kapa fwehtki Limbafchu draudlē 17. jū-
lijā 1921. gada. (Ar 11 L. Bērziņa
dziesmām) Lioibalclīos (1921.)u Dr.K.
Pauzif na tipogr., Limtalch.es. 8°

.

(22X17) 4 1. p. Divslejīgs iespie-
dums. 5 r.

Kerns, M. E Mūsu jauneeši un viņu
darbs. (Rīgā,_ 1921.) Adventes Vēst-
neša izdevuma. Valtera un Rapas
akc. sab. grām. speest 16° (15X9)
15 1. p.

Kolpošona Wysuswatokaj Jumprawai
Marijai par gūdu. Oktobra mēnesī
Sakūpoja bk. J. Ploķs. Rēzekne, 1921.
(Tipograf. ,Gromota« ?) 16° (14X10)
24 1. p.

Krimuldas Bafnizas Padome. Kahds wahrds
katram Krimuldas draudles lozeklim.
(Limbalchos, 1921.) K. Paūzifcha
tipogr., Limbafchos. 8° (24X14)
2 1. p.

Krultpils-Unguru-Goltiņu Bafnizas Pa-
dome. Kas jafin ikweenam, kurfeh
turpmāk wehlās peederet pie Kruft
pils ew. luterāņu draudles. (Rigā,
1921.) Dr. pee B. Dihriķa bdr. 8°
(18X11) 4 I. p.

Kuru dpenu tu fwehti un kapehz?
(Riga, 1921. „Adwentes Wehft-
nefeba" apg.) Walftspapku fpeeft.
16° 17XH) 8T. p.

Latwijas Sinodes padome. J* 9. Lat-
wijas ewanģ.-Iut. balnizu draudlchu

waldem. (Iesniegt ziņas par kara
zaudējumiem un būves darbiem.
Riga, 1921.) A. Krehfliņa tipogr. 8°
(24X14) 1 I. p.

Lauberts, P. Muhfdeenu ,walodas" un
muhfdeenu ,fpehks*. Jelgawā, 1921.
P. Lauberta apgahdiba. (Spieduši)
Ed. Lahzis, Sch Schulzs un bdri,
Jelgava. 16° (15X11) 14 1. p.

— Muhfiaika jautājumi par Swehto Garo.
Jelgawa, 1921. P. Lauberta apg
Dr. K. Paūzifcha druk., Limbalchos.
16° (15X12) 63 1. p.

Luhgfchanas nedēļas preekfchlafijumi o©
30. dezembra 1921. g. lihdf 7. jan-
vārim 1922. g. Riga (1921.) Adven-
tes Wehftnefcha apg. Etfp Waltera
nn Rapas akz fab. fpeeft. 4° (23X18
27 1. p. (Divslejigs iespiedums.)

(Turpmāk vēl.)

Pārlabojums. Sestdienas (22.) numurā 2. 1.
pusē, 2. slejā, 11. rindiņa no augšas neparelri
iespiests .Līdums*. Tur jāstāv: ,.ZIdunla".

Noziedzības Latvijā 1921. g. un policijas darbība tās apkarošanā.

No visā Latvijā pagājušā gadā pastrādātām slepkavībām atklāti 73%, no laupīšanām 49°/o, no zādzībām, kas lielākas

par 1500 rbļ. — 47% un no mazākām zādzībām 54%.
Statistiskās ziņas

par notikumiem un noziegumiem valstī no 1921. gada 1. janvāra līdz 1922. gada 1. janvārim.

Pilsētas un apriņķi

Pilsētas.
1. Rīga_
2. Liepāja
3. Daugavpils
4. Jelgava
5. Ventspils

Apriņķi.
6. Rīgas
7. Cēsu
8. Valmieras
9. Valkas

10. Daugavpils
11. Rēzeknes.
12. Ludzas
13. Ilūkstes
14. Jaunjelgavas
15. Bauskas
16. Jelgavas
17. Tukuma
18. Talsu
19. Ventspils.
20. Kuldīgas
21. Aizputes
22. Liepājas
23. Dzelzsceļu policijas. . . .

||

Slepkavības Laupīšanas Zādzības tffļ
U
frēkT

ŽuP!bas aPf0Šana

~T~ I 1 Hlr>nK?1 Līdz 1500 rbļ. \ 3,§J ģ Tj § ļ g
iŽ -Š 1500 rbļ. 5^S ā>S ^ g ,|» S Sodanaudas

Kop- At- g-j Kop- At- g-3 ' S~~ -s lisl 3 § ef 3*3 <ļā'< ,a- 1!i ci» - o?- Ugl a« = i '3.-S 1 kopsuma
skaits klātas |€ skaits klātas Š* Kop- At- £gj

Kop- At- *y ļļgļ||||S
#- £ķkaits klātas -f^ skaits klātas g°iS ™«sS 0 °- : » !2|̂
a c gjt*--^*. ž ii

! 1 ! 1

20 22*) 100 92 58 63 2220 1051 47 1038 704 67 22 ' 2 119 310 409 1.448.775
3 3 100 28 14 50 184 120 65 546 312 57 34 1 36 221 267 1.348.200
7 5 71 52 24 46 416 130 31 395 121 30 29 1 16 48 60 597.000
1 — — 3 3 100 106 70 66 513 261 51 8 — 10 16 12 60.000

— — — 2 1 50 102 58 57 76 48 63 2 3 4 12 14 34.225

9 8 89 24 8 33 372 166 45 288 185 64 46 15 67 40 34 167.000
10 5 50 16 6 37 256 ' 165 64 377 242 64 45 26 45 75 122 240.250
8 6 75 7 5 71 276 124 45 305 145 47 41 9 60 122 140 512.100
8 I S 62 17 9 53 188 94 50 145 53 36 37 . 17 33 365 381 473.960

19 18 68 37 24 65 268 153 57 153 107 70 57 6 60 119 232 845.300
30 27 90 40 19 47 '326 128 39 381 197 51 46 16 73 191 251 773.650
29 17 58 23 7 30 237 95 40 179 101 57 49 9 71 179 327 1.071.350
6 4 66 9 2 22 109 42 39 73 30 41 24 2 15 64 60 214.400
4 2 50 6 2 33 145 75 51 95 46 50 15 7 28 5 5 17.600
4 3 75 2 1 50 281 148 53 126 70 55 20 5 29 5 5 30.000
5 3 60 38 16 42 59 32 53 231 111 49 26 5 48 7 10 70.000
___ __ 14 4 28 121 64 53 138 76 55 15 7 26 4 6 7.300
4 2 50 7 4 57 72 27 37 ļ 28 18 65 22 12 24 14 14 43.750
2 2 100 8 1 33 136 48 35 59 34 57 19 4 24 — -— —
6 4 66 9 3 33 125 48 38 40 28 70 23 7 15 36 44 185.300
8 2 25 6 3 50 88 26 29 106 38 36 11 8 55 38 46 172.000
3 1 33 7 4 57 135 74 54 44 34 77 20 9 29 58 60 166.600
3 1 33 9 5 55 362 170 47 693 336 48 52 5 92 — — —

Piezīmes

*) No agrākiem laikiem.

Kopā . .. 189 135

1. Nozieguma kopskaits un
atklāto noziegumu %.

a c °12
ac-!~
P -_-! . "?* W «J

Pilsētas. f ļ 1}||
&.q aĪHlbiBSH i:.::3b z_ < UT3 »
Rīga . . . ... 3370 1835 54
Liepāja . . . . ; 761 449 59
Dā_gavpiteiī>ianijstfis3 -870 280 32
Jelgava . . . 8 .623 334 53
Ventspils. .... 180 107 59

Apriņķi.
Rīgas . . \ . . . 693 367 53
Cetu 659 418 63
M%§f,D1f — 596 280 47
Valkas .... . 358 I6l 45
Daugavpils . . . . 477 297 62
fezeknes .... 777 371 47
Ludzas ..... 468 220 47
ffistes . . '. . .197 78 39
Jaunjelgavas . . . 250 125 S0
Bauskai 413 222 53
Jelgavas ..... 333 162 48
tūkuma .....27$ 144' 52
falVj.'F'. . . 111 5l46
Ventspils 200 / 85 42

73 452 222 49 6578 3104 47

Kuldigas 180 83 46
Aizputes 208 69 33
Liepājas ..... 189 113 59
Dzelzsceļu polic. . . 1067 512 48

2. Noziegumu kopskaits un
atklāto noziegumu % pa

mēnešiem.
»T . Cik °M no no-
Ropsttans. skajt _ nikm

Janvārī . . 1095 527 48
Februārī. . 1124 548 46
Martā. . . 1254 592 47
Aprilī. . . 1284 612 44
Maijā. . . 998 560 52
Jūnijā . . 1066 615 57
Jūlijā. . . 1252 636 50
Augustā . . 1225 602 49
Septembri . 1015 516 50
Oktobri . . 1018 548 53
Novembri . 904 485 53
Decembrī . 930 534 57

Rīgā, 1922. g. 27. janvārī.
Administratīvā departamenta

" direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i n š
«mmtmmmmām

6046 3275 54 688 175 976 1932 2511 8.562.860 Pēc pvd. e$ apr. priekSa,
_ lēmumiem.

370 535 3 463.300 Pēc iekSiei- nu». Sēmais.,

Kopā 2302 3046 12.026.160

Pārlabojums.
. -Vakļ'ibas. Vēstneša" >6 16 š. g.
20. janvārī iespiestā dzelzsceļu virs-
valdes rīkojumā Mi 20. par pārgrozīoām
precu alfabētiskā nomenklatūrā un klasifi-
kācijā, ieviesusēs 25. rindā no augšas
sekoša kļūda: ,161 p. pozīcija* vietā
jābūt „16. 1. p, pozocija" .

Prese.

.

Baltijas vāciešu jaunās Intrigas.
„P ā e w a 1e h t" 28. janvārī atstāsta

.Baltische Blātter* ievietoto Baltijas mi-
noritatn iesniegumu tautu savienībai un
pie ta piemetina:

Šo ziņojumu lasot gluži negribot uz-
mācas domas, ka te darīšana ar bezjūtī
giem demagogiem, ar cilvēkiem, kas ga
tavi lietas apstākļus pilnīgi sagrozīt, lai
izceltu jukas un izplatītu nepareizus
ieskatus par Baltijas valstīm.

Vispirms jāzin, kas ir tās Baltijas mi-
noritatu organizācijas, kuras iesniegušas
augšā minēto sūdzību. Vai šo sūdzību
nav sastādijuse kāda emigrantu organi-

zācija ? Šejienes minoritātes taču neuz-
drošināsies apgalvot, ka Baltijā ar tām
apejoties ārkārtīgi netaisni, ka tās vajā-
jot, ja vien viņām ir daudz maz paš
cieņas un kaut drusku cienības pret to
valsti, par kuras pavalstniekiem viņas
skaitās. Neviļatnies, ja pieņemam, ka te
darīšana ar Baltijas vāciešiem, ar viņa
intrigām.

Bet kā tad pie mums klājas minori-
tātēm, un kāds ir viņu tiesiskais šu-
veklis ?

Igaunijas satversmes likumā 4 panti
nodrošina minoritatu tiesības. Pamat-
noteikums, kuru nevar grozīt parasti
likumdošanas kārtībā, ir tas, ka Igaunijā
katrs pavalstnieks var turēties pie savas
tautības; minoritātes var dibināt autono-
mas iestādes nacionālas kultūras pabal-
stīšanai un labdarīgiem mērķiem ; tādās
vietas,Jcur minoritātēm iedzīvotāju starpā
ir vairākums, tās var pašvaldības iestā-
dēs_ vest visas darīšanas savā mātes va-
loda, matēs valodā tās var griesties arī
pie valsts iestādēm.

Lai tie, kas Eiropā intriģē pret mums,
pasaka, kura Eiropas kulturvalstī mino-



ritatēm piešķirtas lielākas tiesības nekā
Igaunijā. Tie neatradis tādu valsti.
Sūdzibas iesniedzēji negrib atzīties, ka
Igaunija nztar minoritatu skolas uz valsts
rēķina. _ .

Baltijas vācieši labprāt pieved par
paraugu augsti kulturelo Vāciju. Bet
vai Baltijas vācieši ^izmirsuši, ka viņu
slavētā Vācija rīkojās priekš kara Šlezijas
poļu skolas ? Vai tie neatceras, ka pēc
Holšteinas pievienošanas Vācijai dāņi,
Jo pievienošanu pieminot, izkāra savās
mājās melnus sēru karogus?

Igaunija savu minoritatu tiesību aizstā-
vēšanas

^
ziņa līdz šim darījuse tikdaudz,

ka vairāk nevar prasīt ne no vienas
kulturvalsts. Kad igauņu likumdevēja
iestāde apsprieda sevišķo likumprojektu
par minoritatu tiesību aizstāvēšanu, li-
kumu pieņēma, lai gan nevienā valstī
aninoritatem nebija tādas tiesības.

Igaunija nakuse minoritātēm pretī līdz
pēdējai iespējai. Tomēr minoritātes
sidz Eiropai, ka minoritātes, zem kurām
saprot vietējos vāciešus, Igaunijā ap-
spiežot un vajājot. Prasa, lai Latviju
an Igauniju nostādītu zem tautu savie-
nības kontroles. Sauc palīgā tautu
savienību un pat Hagas šķīrējtiesu, itkā
Baltijas vācieši dzīvotu kautkur Armēnijā
an nevis valsti, kur viņu tiesības vairāk
«odrošinātas nekā jebkurā citā kultur-
valstī.

Kad lielvalstis atzina Poliju, Polija
bija pirmā valsts, kas apsolīja likum-
došanas ceļā_ nodrošināt minoritatu tie-
Sības. Polijā dzīvo daudz un dažādas
tautības, kuru attiecības ļoti asas. Biežo
nacionālo sadursmju dēļ lielvalstis prasīja,
lai Polija apsolās aizstāvēt minoritatu
tiesības.

Pēc Polijas parauga šādu solījumu
prasīja arī no Latvijas un Igaunijas, lai
gan šīs valstis tautiskā ziņā daudz
viengabalainākas nekā Polija.

Kad nupat, sa gada janvārī Igaunijas,
Latvijas un Lietavas priekšstāvji deva
tautu savienības padomei Žeņevā pār-
skatu par savu minoritatu tiesisko stā-
vokli, un kad no Igaunijas prasīja ga-
rantijas, ka ta 6 mēnešu laikā likumdo-
šanas ceļā nodrošinās minoritatu tiesības,
4ad lielvalstu priekšstāvji ļoti brīnijās,
kad Igaunijas priekšstāvis tiempaskaidroja,
ka Igaunijā šīs tiesības nodrošinātas jau
priekš l/» gada.

Eiropa nepazīst misu apstākļus un
mušu iekšējo iekārtu. To ļoti labi zin
Sie, kas mums grib celt ļaunu slavu un
mūs padarīt par kādu barbarvalsti.

Baltijas vācieši vienmēr pratuši intriģēt,
sin šo mākslu tie piekopj ari tagad.
Tie paši vācieši, kas okupācijas laikā
Baltijas iedzimtos iedzīvotājus tautiskā
ziņā apspieda un gribēja īsā laikā tos
noslaucīt no zemes virsas, tie paši vā-
cieši tagad ceļ Eiropā troksni, ka viņus
vajājot. Kas ta par iedomību!

Vācieši prasa, lai no Latvijai un
Igaunijai piešķirtām 3 vietām tautu sa-
vienībā 1 vietu dotu minoritātēm uz
abu valstu rēķina. Kurai minoritātei lai
ao vietu dod? Zināms, vācieši gribēs
Mo vietu sev Bet Igaunijas pilsētās
krievu ir vairāk par vāciešiem. Tad jau
arī varbūt čigāniem būs jādod uz Igau-
nijas rēķina 1 vietā tautu savienībā.

Sūdzībai skaidri spīd cauri slepenais
nolūks: mūsu agrārreformu iztulkot par
nacionālu vajāšanu. Bet agrārreforma
aizkar nevien vāca, bet pat vel vairāk
igauņu muižnieku intereses, jo muižas
atsavināja visiem iielgrutniekiem.

Vācieši mēģina sarīdīt Eiropu pret
mums. Tāpēc jāpiegriež nopietna vēība
lietas patieso apstākļu noskaidrošanai
ārzemēs.

Latvija un citas valstis
Islande atzinuse Latviju de jure.

Rīgā, 30. ļanvarī. Dānijas karaliskais
konsulāts Rīga piesūtījis ārlietu ministrim
sekošu paziņojumu :
_„Ministra kungs, uz rīkojuma pamata,

kāds saņemts noDānijas ārlietu ministrijas,
kūjasuzdevumos ietilpst Islandes karalistes
ārējas attiecības, pagodinos darīt Jums
zināmu, ka Islande ir atzinuse Latviju
par neatkarīgu valsti. Izlietoju šo gadī-
jumu,_ ministra kungs, lai no jauna ap-
liecinātu savu vislielāko augstcienību.

Hansens, Dānijas konsulāts.

Jaunās valstis

Polija.
Nepatiesas ziņas par kolieru Polijā.

No vācu un citām aģentūrām izplatītas
ziņas par kolieru Polijas austrumu daļā
nesaietas ar patiesību.

Turpretī Jāpastrīpo tas iakts, ka
nesen, sakara ar sanitāra stāvokfa uzla-
bošanos, ir atcelta priekšvisām personām,
kas ieceļo Viļņā, pavēle, stacijā uzrādīt ap-
liecību par kolieras iepotēšanu.
. Vienigi briesmas var draudēt no pa-
domju Krievijas, no kurienes var izplatīties
tifs, sakarā ar repatriācijas neciešamiem
apstākļiem, bet arī pret šīm briesmām ir
sperti attiecīgi soļi.

(Polijas preses birojs).
Konklavs.

Sakarā ar priekšā stāvošo konklavu,
Polijas preses lielākā daļa izsakās pret
kardināla Gaspari kandidatūru, kurs bija
nelaiķa pavēsta Benedikta XV. ārzemes
politikas vadītājs. Prese uzskata Gaspariju
par germanofilu,kurš nerēķinās pietiekošā
mērā ar Polijas interesēm (piem. Augš-
šlezijas jautājumā).

Čechoslovaķija.
Aizdevums Austrijai.

Prāgā, 29. janvārī. (Radio). Principā
nolemts piešķirt Austrijai aizdevumu
500 miljonu Čechoslovaķijas kronu ap-
mērā. LTA.

Ārzemes

Vācijas atbildes nota sabiedrotiem.
B e r 1 i n ē, _ 29. janvārī. Laikraksti

šodien publicē Vācijas notu, kura vakar
iesniegta sabiedroto reparaciju komisijai.
Vācu valdība uzsver, ka pavairošot valsts
ienākumus un samazināšot izdevumus ar
radikālām finansu reformām, lai varētu,
ciktāl vien iespējams, izpildīt sabiedroto
prasības

^
Jaunie nodokļu likumi uz-

likšot vacu_ patērētājiem, ievērojot Vā-
cijas kritušās pirkšanas spējas, tik smagu
nastu, ka tonepārsniegs nodokļu nastas
neviena cita valstī. Jaunās nodokļu
programas realizēšana esot pilnīgi no-
drošināta. Valdība speršot enerģiskus
soļus pret kapitālu aizplūšanu uz ār-
zemēm un mēģināšot dabūt atpakaļ jau
ārzemēs noguldītās sumas, slēdzot lī-
gumus ar ieinteresētām valstīm. Vā-
cijas dzelzsceļu tarifus pasažieriem pa-
augstināšot par 1400 jīdz 1800°/o, t. i.
vismaz piecpadsmitkārtīgi, preču pār-
vadāšanai — par 3100/o, pasta tarifu
par 2000%.

Izdevumu ierobežošanai valdība sa-
mazināšot ierēdņu skaitu, atcelšot līdz-
šinējās valsts piemaksas pārtikas cenu
nospiešanai, naudas pabalstus bezdarb-
niekiem tāpat esot nodomāts likvidēt,
organizējot to vietā strādnieku apdroši-
nāšanu pret bezdarbu. Valsts uzņē-
mumos izdarīšot radikālas reformas. Lai
ierobežotu papīrnaudas emisiju, nolemts
ķerties pie iekšējā brīvprātīgā aizņē-
muma un bez tam uzlikt kapitālu īpaš-
niekiem vienreizēju piespiedu aizņē-
mumu; valsts bankai piešķiršot auto-
nomiju.

Kā atsevišķs dokuments vācu notai
pielikta reparacijas maksājumu programa
1922. gadam. Notā uzskaitītās finansu
finansu reformas aodrošinot Vācijas

iekšējos maksājumus, tomēr neradot ve-
selīgu pamatu reparaciju finansēšanai.
Izpildīt visus sabiedroto reparaciju no-
teikumus esot neiespējams, jo katrs
devizu maksājums no jauna satricināšot
vācu markas kursu. Saimnieciskās inte-
reses prasot, lai sabiedrotie vismaz pa-
garina naudas maksājumu termiņus, kaut
ari tikai par 1922. gadu. Tomēr Vācijas
valdība, rēķinoties ar politisko nepie-
ciešamību, ir ar mieru maksāt noteiktās
sumas, uzsverot, ka arī pēc budžeta re-
formas šim nolūkam vajadzīgos līdzekļus
esot iespējams iegādāt vienīgi ar valsts
tekošo parādu pavairošanu. Tādēļ vācu
valdība lūdz samazināt maksājumus
skaidrā naudā, par ko varētu varbūt pa-
augstināt naturālo atlīdzību. Vācija liek
priekšā ierēķināt sabiedroto okupācijas
izdevumus tekošā gada reparaciju sumās
un sadalīt vēl nenomaksāto kopsumu
vienādās daļās uz atlikušiem mēnešiem

Raksta beigās vācu valdība uzsver, ka
reparaciju nasta Vāciju saimnieciski vā-
jinot, un tādēļ lūdz sabiedrotos, spert
soļus, lai Vācija varētu realizēt lielu
starptautisku aizņēmumu, LTA.

Krievu delegācijas sastāvs Dženovas
konferencē.

Galvenā izpildu komiteja ārkārtējā
sēdē nolēma krievu delegācijai uz Dže-
novas konferenci sekošu sastāvu: Dele-
gācijas priekšsēdētājs — Ļeņins,
priekšsēdētāja biedrs ar priekšsēdētāja
pilnvarām tanī gadījumā, ka Ļeņins ne-
brauktu, — Čičerins, delegācijas lo-
cekļi: Rakovskis, Jofe, Ļitvinovs, Kra-
sins, Varovskis, Šlepņikovs un Sapro-
novs. Bez tam delegācijā ieies Krievijas
federatīvās republikas autonomo daļu
priekšstāvji, tā ka delegācija sastāvēs
pavisam no 15 cilvēkiem, ekspertus un
technisko personālu līdzi neskaitot.

(Krievu sūtniecības preses birojs.)

Pastāvīgās starptautiskās tiesas
atklāšana.

Tautu savienības sekretariāts ziņo:
Pastāvīga starptautiskā tiesa, kuru

galīgi noteica tautu savienības otra sa-
pulce, notura iepriekšēju sēdi 30. janvārī
Haga. Pirms tiesa iesāk savus tiešos
darbus, tai jāizpilda daži administratīvi
pienakumj;_ vispirms tai jāievēl savs
priekšsēdētājs un viņa vietnieks.

Atklāšanas sēde notiks dažas dienas
velak, laikam ap 10 februāri. Viņu no-
turēs Hagas miera pils lielajā zālē.
Ielugumus_ piesūtīs, kā domājams, Ho-
landes ievērojamākām personām, Hagas
diplomātiska korpusa locekļiem, Kar-
nedžija legata direktoriem, pastāvīgās
šķīrējtiesas locekļiem, tiem darbiniekiem,
kas aktivi piedalījušies tiesas statūtu
izstrādāšanā, dažiem tautu savienības
augstākiem ierēdņiem, bez tam vēl
starptautiskam darba birojam, kā ari
satiksmes un tranzita organizācijas bi-
rojam.

(Tautu savienības informācijas nodaļa.)

Tirdzniecība ar Krieviju,
Maskavā, 30. janvārī. (Radio.) Līdz

1. janvārim Peterpils ostā ienākuši 302
tvaikoņi ar 23.453.000 pudiem dažādu
preču. Ar krievu precēm uz ārzemēm
izgājuši 26 kuģi. LTA.

Atgriešanās pie agrākās kārtības
Krievijā.

M a s k a v ā, 30. janvārī. (Radio.) Krie-
vijas finansu komisariāts nolēmis atcelt
rīkojumu, uz kura pamata privātpersonām
atļauts iegādāties vērtslietas tikai noteik
tas normas robežās. Sakarā ar to, cik
paredzams, atļaus darboties ari juvelieru
veikaliem. LTA.

Briesmīgs nelaimes notikums Ņujorkā.

Eilvezē, 30. janvārī. (Radio.) Ņu-
jorkā nodedzis plašais .Nikerbroker
teatrs". Nonāvētas domā ap 50 līdz
100 personas, ievainotas — vairāk simtu.

Vašiņtonā, 30. janvārī. (Reuters)
Nelaimes gadījumā vietā — pie kinoma-
grafa jumta iegrūšanas — norisinājušies
šausmu pilni skati. Lielais dzelzs jumts
gāzies virsu publikai no 75 pēdu aug-
stuma. Glābšanas darbus varēja iesākt
tikai pēc tam, kad ar gāzes aparātiem
jumtā bija izkausēti lielāki caurumij pie
tam vairāki cilvēki zem jumta noslāpuši.
Kad pilsētā izplatījās ziņa par katastrofu,
līdz ar ugunsdzēsējiem uz nelaimes vietu
steidzās tūkstošiem cilvēku, lai dabūtu
ziņas par saviem piederīgiem. LTA.

Vācija un Polija.
Bordo, 29. janva ī. (Radio.) Pirmais,

poļu-vācu sarunu posms Augššlezijasjau-
tājumā nobeigts. Sarunas turpināsies
10. februāri Žeņevā. LTA.

Francija un Dienvidslāvija.
Bordo, 29. janvārī. (Radio.) Belgra-

des pilsētas valde vienbalsīgi nolemuse
atvēlēt 80.000 dinārus pieminekļa celša-
nai franču kareivjiem, kuri krituši aiz-
stāvot Belgradi. LTA.

Itāliešu panākumi Āfrikā.
Bordo, 29. janvārī. (Radio.) Itālieša

karaspēks, nesastopot nekādu pretošanos,
ieņēmis Tripoiitanijā Misuratu. LTA.

Nemieri Kalkutā.
Kalku tā, 27. janvāri. (Reuters.)

Kalkutas priekšpilsētā notika sadursme
starp policiju un apmēram 4000 džuta
dzirnavu strādniekiem; policija bija
spiesta šaut, pie kam 2 nemierniekus
nonāvēja un 14 ievainoja. Nemieru
iemesls — divu strādnieku apcietināšana
par to, ka tie situši dzirnavu pārzini t
pārējie strādnieki pieprasīja viņu atsva-
bināšanu, policija atteicās to darīt. Pūlis
sāka apmētāt policiju ar akmeņiem, pie
kam 13 personas dabūja ievainojumus.
Beidzot policisti atklāja uguni un pūli
izklīdināja. Apcietinātas 19 personas.
Arī kādā citā vietā pūlis apmētāja poli-
ciju ar akmeņiem, kad ta izklīdināja aiz-
liegtu mītiņu. Trīs seržanti un vairāki
konsiebli pie tam ievainoti. LTA.

Iekšzeme

liepājas apriņķa kara cietušo pensijas
komisija

uzaicina ierasties uz nākošo komisijas
:sēdi š. g. pirmdien, 6. februāri, pulksten
ilO. no rīta apriņķ;i_ valdes telpās, Ulicha
ielā N« 44, visus vēl nepārbaudītus kara
invalidus, kā no Liepājas pilsētas, tā arī
no apriņķa; kara invalidi, kuriem pen ija
piešķirta uz noteiktu _ laiku (1, 2 vai 3
gadiem), tiek uzaicināti visāda ziņa per
minētā laikā notecējuma ierasties uz kara
cietušo pensijas komisijas sēdi pārbau-
dīšanai.

Bez tam tiek darīts zināms, ka sakarā
ar darba ministrijas š. g. 17. janvāra
.tīkoju nu tiesības uz pensiju piešķirtas
arī trūcīgiem Latvijas armijas kara inva-
lidu ģimenes locekļiem un cietušo kara
viru ģimenes locekļiem, kuriem visi uz

pensijas piešķiršanu attiecošies dokumenti
steidzigi jāiesniedz vietējai pašvaldības
iestādei (pilsētas valdei un pagastu
valdēm) deļ reģistrācijas. Pasaules karā
cietušo ģimenes locekļi tiesības uz pen-
siju nebauda.

Priekšsēdētājs (paraksts.)
Darbvedis (paraksts).

Rīga,
Polijas sūtņa atgriešanās.

Aizvakar atgriezās no Varšavas Poli-
jas sūtnis Jodko-Narkeviča kgs.

Tirdzniecība uti
rūpniecība

Kursi.

Val-t. ļ
Rīgž

31. janvāri

Angļa mārciņa 1000-1020
Ameriku dolārs 233.75-239.75
Francijas banka 19.25—19 75
Beļģijas franka 18.50—19 00
Šveices franks —
Itālijas lira —
Zviedrijas krona 59.50—€050
Dānijas krona 4700-4800
Norvēģijas krona 36.75—37.75
Austrijas krona —
Čechijas krona ........ —
Holandes guldenia ...... 88.75—88.25
Vācijas marka ........ 1.14—1.19
OstrubUs —
Somijas marka . 5.00—5 10
Igaunijas marka 0.68 - 0.73
Polijas marka 0.09—0.10
Padomes rbļ. —
Zelta franks (lata) 50.00
10 rbļ. aelta f 1125.00

Rigā, 1922. g. 31. janvāri.
Valsta krāj- un kredītbanka

J. Friedmanis, K. Bērziņi

Māksla.
Nacionālais teatrs. Mākslas kolēģijas

sēde notiks trešdien, 1. februāri, pulk-
stenx /24 pēc pusdienas. Visiem kolēģi-
jas locekļiem neiztrūkstoši jēierodas.

Direkcija.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju Megramaa.)

Rīgā, 30. janvāri. Sūtnis Dr.Valters
ziņo ārlietu ministrijai, ka starptautiskas
palīdzības komitejas konference Žeņevā
Nansens savā referātā uzsvēris ari Lat-
vijas līdzdarbību palīdzības sniegšanā
Krievijas badacietējiem, sevišķi tranzita
atvieglināšanā.

Londona, _ 30. janvārī. (Radio.)
Gwadelupes salās (Vakarindijā) notikuši
vairāki stipri apakšzemes grūdieni. Sa-
gaida vulkāna izverdumu.

Londonā, 30. janvāri. (Radio.)
Starptautiskā darba biroja direktors
Albērs Tomā sestdienas rīta apmeklēja
Loid-Džordžu.

Redaktora: M. Arom.



Paziņojums.
Finansu ministrijas akciju un paiju

sabiedr. sarakstos ievesta:

Mulm flHriflh Jatns —
Dāns", ii,

kūjas mērķis ir: iegūt, Rīgā Jānim
Plumem piederošos un citas zemes
gabalus tsn mājas jaunbūvēšanai, pār-
buvešanaī un māju izmantošanai, kā ari
māju un zemes gabalu pārdošana priekš
dažāda veida būvdarbu izvešanas.

Sabiedrību dibinājis 3. jūnijā 1913. g.
Jaunjelgavas tirgonis Jānis Plūme. Sa-
biedrības pamatkapitāls: 750.000 kr.rbļ.,
7500 akcijās, par 100 kr. rbļ. katra.
Valde atrodas Rīgā.

Par tlrdzn. un b. n. pr. v.i. V. Oailits.
Vec. sev. uzd,. ier. Fr. M i e r k a 1 n s.

dīgtas apgabalt. 3. civilnodaļa,
īsskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar
fo paziņo, ka 7. februāri 1922. g.
min. nod. atklātā tiesas sēde tiks nolasīts
28. aprilī 1919. gadā Rīgas jūrmalā,
Asaros mirušās Amālijas Oslpovas,
dzim. Veidenbaum, mutiskais testaments.

Rīgā, 28. janvārī 1922. g.
Priekšsēdei, v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar apgabaltiesas lēmumu no
19. janvārī š. g. ir atcelts tās pašas
tiesas lēmums 1920. gada 1. jūlijā,
ar kuru tika meklēts Nikolajs Pētera d.
Ezergailis caur sludinājumiem.

Liepājā, 28. janvārī 1922. g. M> 2101.
Tiesas loceklis Melville.

Sekretāra v. i. O. T r e i 1a n d s.

Damkas pagvalde izsludina n»,
nederīgu nozaudēto Kārļa Kārļa d.Prejj
pasi, Izdotu ao Cēsu pilsētas policija»
valdes 1921. g. zem ?* 1968. ko

lālBiscippolicijas pnoliiii
ar šo paziņo, ka pie Ļaudonas pagasta
nama, 10. februāri 1922. g., pulksten

11 diena, tiks

pārdotiiii lisiti.
zemāk minētiem pilsoņiem aprakstīti
mājlopi, dēļ soda piedzīšanas spaidu
kārtā par obligatorīsku nodevu neno-
došanu:

1) Jaujam Beļavam, Ļaudonas pa-
gasta Jokliņu mājā viena govs,
3 gadus veca, novērtāta par 3000 r.

2) 3uram Rubeņam, Ļaudonas pag.,
Volgaču māja, viens bullis, no-
vērtēts par 2112 rubļiem 50 kap.

3) Madei Ošs, Ļaudonas pag., Jokstu
mājā, vieni koka asu vāģi, no-
vērtēti uz 1500 rbļ.

Apskatīšana ūtrupes dienā uz vietas.
Madonā, 25. janvārī 1922. g. Ka 4085

Zūru prasta veltie,
pamatojoties uz Satversmes Sapulces
1921. g. 1. un 18. februāri pieņemtiem
likumiem par laulību un civilstāvokļa
aktu reģistrāciju, ar šo dara vispārībai
zināmu, ka sakot ar 1. janvāri 1922. g.,

pie Zūru pagasta valdes
nodibināta un atvērta

JttsnUi nodila"
ar darbības rajonu Z ūr u un Z i r u pa-
gasti, kurā izdara: dzimušo, mirušo un
laulāto reģistrēšanu, ka ari laulības no-
slēgšanu. Nodaļa atvērta pagasta valdes
telpās, Zūras muižā un pieņem paziņo-
jumus ikdienas no pulksten 10 līdz
12 diena, izņemot svētdienas un svētku
dienas. Laulību noslēgšanu izdara pirm-
dienas, trešdienās un sestdienās, no
pulksten 10 līdz 12 dienā.

Līdz ar dzimtssaraksta nodaļas at-
vēršanu dzimušo, mirušo un laulāto pie-
teikšana un reģistrācija priekš Zūru un
Ziru pagasta iedzīvotajiem ir obliga-
toriska.

Zūrās, 24. janvārī 1922. g.
Pagasta priekšnieks (paraksts).

Darbvedis P. Bajārs.

.
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Tiesu sludmajurm.
Rīgas apgabaltiesa, i tivUmiaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 12. dec. 1921. g.
KSrļa Kasse prasības lieta pret AivinI
Albertin! Kasse. dzim. Vimba, par lau-
lības šķiršanu aizmug. nosprieda:
slēgtu Rīgā, 20. februārī 1905. g., starp
Kārli Jāņa d Kasse un Alvīni AlberiUni
Krišjaņa m. Kasse, dzim. Vimba, laulību
šķirt, atbildētajās Alvīnes Kasses vainas
dēļ, atstājot prāvnieku nepilngadīgos
bērnus —- dēlus Oskaru Kārli, dz m.
17. septembrī 1905. gadā, Augustu Vol-
demāru, dzim. 22. februārī 1908. gadā,
?n Arvidu Juliusu Reinholdu, dzim.
10. oktobrī 1911. gadā, prasītāja Kārļa
Kasse audzināšanā līdz viņu pilngadībai.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rigā. 21. janvāri 1922. g. 43408
Priekšsēd. b. J a k s t i ņ 5.

Sekrētara v. S t u r e.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011, 2014. un 2019.
ļ>. p. pamata paziņo, ki pēc 29. marta
1918.g. Meliužos mir. Mikeļa Spaile, alias
Spaie, ir atklāts mantojums, un «ieaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to tiesības kā manliniek., tegatarijiem,
fidelkomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
4>ieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu
mēneša laikā, skaitoi ko U shsdiuāj
iespieš. dienas ,Vald. Vēstn.*.

Ja minētās_ personas savas iiesīoss
smgšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
Tinas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 25. janvāri U22. g. J* 1100
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. K b I v e.

Rīgas apgabaltie» 3. civilnod,
m civ. ties. lik. 2011.. 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 4. dec.
1918. g. Majoros mirušas Grietas Spaile

alias Spale» ir atklāts aamojums, un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakan ar to, tiesības kā mantin.,
tegatar., fideikomisarijiem, kreditor. un
t. t., pieteikt šis tissibas minētai tiesai
sešu mēnešu kūkā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas ,Vald.
Vēstnesi*.

Ja minētas personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas

Rīgā, 25. janvāri 1922. g. J« 1100.
Priekšsēd. v. V e i d ne r s.

Sekretārs A. Kalve.

kiļgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz clv. proc. lik. 146071. p. pamata pa-
«iņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvas nodaļas lēmumu 18. janvāri
1922. g., reģistrēta bezpeļņas sa-
biedrība zem nosaukuma: Latviešu
„mazās skatuves" klubs.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretārs: (paraksts).

Rīgas apgalt. reģistrac. nodaļa
az civ. pr. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas, lēmumu 18. jan-
vāri 1922. g. reģistrēta bezpeļņas sa-
biedrība zem nosaukuma: Olgas past-
marku tirgotāju biedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētājs v. E. B i 11e.
Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. tik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka sask. ar apgabalt. adm. nod. lem.
18. janvārī 1922. g. reģistrēta bez-
peļņas sabiedrība zftn nosaukuma:
Pirmā Matīšu lopkopības pārraudzī-
bas biedrība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Matīšos.

Priekšsēdētājfi v. E. Bitte.
, Sekretārs (paraksts).

Pazaudēts 20. Janvārī š. g. vekselis
par 60.000 rbļ., izdots 10 oktobrī 1921.g.
ao Drevs un Hartvig uz A Trijec vārdu,
par termiņu uz 21. umiu 1922. g. Otrā
pusē ar blankām A. Triiec. V. Lūkas,
Stabu ielā 48/48

liiaiieliLŪffijrieklsieb
paziņo, ka izpildot Rīgas prefekta priekš-
raksta 8. decembrī 1921. g., zem N-2081,
6. februāri S. g.. pulkst. 10 no rīta,
tiks lielā Maskavas ielā N. 42, dz. 50,

vairāksolīšanā
pārdotas daiādas Istabas lietas.

Rīgas 6.polic. priekšn. Dreimanis.
Darbvedis J. Sauka.

fakts manto uzņemšanas Mija
pārdod

sacensības i$liāHājii
no kara laika lietotu un savāktu nolik-
tavās Rīga, pie Daugavas un dzelzsceļu

piestātnēm

apsi. 5G0.000 Puti» ialogUtl.
Piedāvājumi iesniedzami valsts mantu

uzņemšanas komisijai Rīgā, Noliktavas
ielā N° 1 lidz 18. februārim 1922. g..
aplikti ar 40 rbļ. zīmognodokli.

Tuvākas ziņas katru dienu no pulk-
sten 9—3. 1

Gudenieku pag. valde,
Aizputes apriņķī; dara zināmu, ka ar
1. februāri 1922. g., tiks atvērta

cfzlmtssartikstu nodala,
ar darbības rajonu Gudenieku un Bases
pag. Nodaļas sēdeklis — Gudenieku
pagasta namā.

Nodaļa pieņems paziņojumus katru
dienu no pulksten 10—2 dienā, izņemot
svētdienas un svētku dienas.

Laulību noslēgšanu izdarīs pirmdienās,
trešdienās un sestdienās tanīs pašās
stundās. Xa 11

Gudeniekos, 25. janvārī 1922. g.
Priekšsēd. Hermanis.

Darbvedis J. Freimanis.

telpa. Iet. picljas priekšnieka
rīcība atrodas

3 ^irgi
ar sekošātn pazīmēm:

1) Zirgs apm. 15 g. vecs, tumši brūns,
2 arš. augsts, krēpes melnas uz labo
pusi, uz labā pleca balta zīme.

2) Zirgs 9—10 g. vecs, 2 arš. |augsts,
melns, krēpes uz abām pusēm, klibs uz
pakaļ kreisas kājas.

3) Ķēvte tumši brūna, 7 g. veca, kakla
labajā pusē tavro .5*, krēpes uz abām
pusēm 2 arš. augsta.

īpašnieki var ierasties zirgus saņemt
mēneša laikā pēc izsludināšanas
„ValdVēstn.". Pretējā gadijumā zirgi
tiks pārdoti vairāksolīšanā.

Polic. priekšnieks (paraksts).

Diltas miBtš, Bilstas at. Iii. A Iet.

ainas 3 zagtiiii.
kufiem tiek meklēti īpašnieki:

1) Aizturētam pie Paula Pastora zir-
gam sekošas pazīmes: ērzels, tumš-
sarkanas spalvas, 1 arš. 15 vērš. augsts,
6—7 g. vecs, krēpes nocirptas, pierē
sirma spalva.

2) Apturētais pie Sitoja Korotkina zirgs,
bērās krāsas, pierē balta zitnite, krēpes
nocirptas, krēpes un aste melnas, visas
4 kājas augstāk par vezītēm baltas,
priekškājām nagi baiti, 2 arš- 1 vērš.
augsts, 6—7 g. vecs un

3) atrastais mežā ar visu pajūgu zirgs,
meln-brūnas krāsas, krēpes uz __ kreiso
pusi, pierē balta zīmite, uz kreisās nāss
balta strīpiņa, sedulku vietā 2 baltas
zīmites, 1 arš. 14'/a vērš. augsts 9—10 g
vecs.

Rēzeknes apr. III. iec. pol. priekšn.
(paraksts).

" Darbvedis (paraksts)

Citu iestāžu siud.
Tiešo idolļa Uaiita

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 6. februāri 1922. g„ pulksten 1 dienā,
Rīgā, Muitas iela Ns 4, dz. 15, tiks
pārdota vairāksolīšanā Jons Bek-
mana kustama manta, novērtēta par
50.700 rbļ., un sastāvoša no pianīno,
bufetes, gramofona, spoguļa un mīkstām
mēbelēm, dēļ viņa 1921. g. procent.
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 30. janvāri 1922. g.
Piedzinējs Derings.

Tilta remontu
pie Bikstu muižas, uz Tukuma-Auces
bruģu ceļa izdos

mazāksoITšanā
Bikstu pag. namā 7. februāri S. g.,
pulkst. 12 dienā.

Tuvākas ziņas Bikstu pag. valdē vai
arī apr. ceļu inženiera kanciejā Jelgavā,
Upes ielā Jfe 10. 1

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 3387. uz aitas Vuifson
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu.

iespiests valsts tipogrāfijā.

Sunākstes pag. valde, Jaunjelgavas
apr. izsludina par nederīgu, kā pazau-
dētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šīs pagasta valdes _ 22. jūnijā 1920. g.
zem JNfe _ 17 uz Andreja Mārtiņa d. Las-
mana vārda.

iiSiiiļiii.
Valsts tipogrāfijā,Rīgas pilī, īsi. 1,

dabūjamas dažāda biezuma, pēc
darba ministra apstiprināta parauga:

1) StradnīeHu darba grāmatiņas.
2) Strādnieku saraksta grāmatas

(forma JM? 51).

3) Vispārīgās strādnieku alga ri-
pinu grāmatas (forma n. 52).

252.Lēmums par Pārgaujas un Karlovka*
miestu pievienošanu Valmieras pil-
sētai.

253. Noteikuma par tvaika katlu nodol#
3. un 6. pantu pārgrozījums.

254.Noteikumi par nodevām par «rfaisi
un svaru pārbaudīšanu un stempt-
lēšanu.

255. Noteikumi par kredītiem kara laite
un mobilizācijas vajadzībām.

256. Noteikumi par cietušo karavīru lai-
viņu ģimenes locekļu penzijām. .

257. Noteikumi par tiesuiekārtubiji_-_Kannas guberņas daļās, kūjas pit-
vienotas Latvijai.

258. Noteikumi par dažiem pārgrozīju-
miem valsts pārvaldes lietu tiesl-
šanas kārtībā.

259.Tiesu iekārtas likuma 246. pa»«^
papildinājums.

260. Disciplinārā reglamenta papildinā-
jums.

261.Pārgro*ījumi noteikumos par iz-
gudrojumu, modeļu ua preču W>
afmju aizsardzības apliecību n*
patentu izdošanas kārtību.

262. 1920. g. 21. janvāra likuma par
valdības un pašvaldības iestāJR
svinamām dienām papildina jutis.

263. Noteikumi par kāja dienestā iesaukti"
personu atvieglinājumu civil- sa
krimināllietās atcelšanu.

264.Noteikumi par aizstāvju iecelšass
apsūdzētiem no tiesas.

265. Noteikumi par pagaidu atļauj»
dzimtssarakstu nodaļām turpināt
Ierakstus agrākos reģistros.

266. Noteikumi par prasību un manto-
jumu lietu izņemšanu no pagaste
tiesu piekritibas.

267. Noteikumi par dažādu nodevu u»
nodokļu paaugstināšanu.

268. Noteikumi par nodokli par izgŅ"
drojumu, paraugu un preču nozimjt»
reģistrēšanu un apliecību izsnieg-
šanu.

269. Noteikumi par dārgmetāla satura
apzīmēšanu zelta un sudraba izstrā-
dājumos.

270. Alkoholu saturošu vielu ražotavu u*
tirgotavu patentu nodokļu saraksta-
pārgrozījums.

Kļūdas izlabojums rīkojuma par no-
dokli no lauku nekustamiem īpašumiem.

Alfabētisko satura rādītājs .Likumu ufi
valdības rīkojumu krājumam*P1921. gadu. ? _____-

. Nacionālais teatrs. .
Otrdien, 31. Janw.,pl. 7v*k., tautas izradr

„tfems*z€iļ«a".
Trešdien, 1. februāri, pulksten 7 vak-

,

.

litam iraitas ieniršu
1921. gada 22. burtnīca

iznākuse undabūjama valsts spiestuvi,
pili i. istaba, kur ari vienīgi jagriežij
x ar pieprasījumiem. >;

Maksā bea piesūtīšanas 18 rbļ.,
:-: ar piesūtīšanu 20 rbļ. :-:

Saturs:
232. Likums par kara likumu XXIV. ar.

1907. panta pārgrozīšanu.
233. Satversmes Sapulces kārtības ruļļ»

176. un 18.panta punkta pārgrozījums.
234. Likums par akcizes nodokļiem.
235.Likums par kuģu tonažas, loču «*

bāku nodokļiem.
236. Pārgrozījumi 1919. g. 18. augus*

pieņemtos .pagaidu noteikumos par
pilsētu domnieku vēlēšanām."

237. Pārgrozījumi noteikumos par valsts
dienestā stāvošu personu sadalīšan»
amatu kategorijās.

238. Lēmums par dienas maksu uz Krit-
viju komandietem darbiniekiem.

239. Lēmums par dienas maksu dteneste,
komandējumos valsts robežās.

240.Papildinājums pie noteikumiem par
valsts dienestā stāvošu personu sa-
dalīšanu amatu kategorijās.

241. Noteikumi par dienas naudas is-
maksu gadījumos, kad karaspēfct
daļas pagaidām atstāj savu pastāvige
novietošanas vietu.

242. Lēmums par apsardzības resora dar-
binieku atalgošanu.

243.Lēmums par oficiāli izdoto drukas;
darbu iesūtīšanu valsts bibliotēkai.

244. Noteikumi par latvieša valodas elsa-
lotājiem mazākuma taatfbu vidua-
un pamatskolās. .

245. Noteikumi par valsts ierēdf» ļ&y
baudīšanu valsts valodas prajtaS.

246. Noteikumi par sevišķu piemaffcu plf.
algas ierēdņiem un pastniekiem-p«te>
pavadītājiem.

247. Rīkojums par akcizes nodokli t«;
spirtu.

248. Noteikumi par valsts iestāžu sastāva?
kontroles komisiju.

249. Papildinājums pie valsts darbini«k«
iedalījuma amatu kategorijās.

250. Noteikumi par dzīvokļu piešķiršanu
valsts darbiniekiem.

251. Pārgrozījumi rīkojumā par valsts
aizdevumu aprēķināšanu zelta lraa-

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļ»
izdevuma iznākuse grāmata

listi nljiiisilt
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī'

no 1919. g. 1. augusta līdz 1921. g.30. zept.
Saraksts sastādīts pec_ resoriem aj

priekšmetiem alfabētiska kārtībā, ar dažā-
diem norādījumiem un atzīmēm.

Dabūjams valsts spiestuve, pilī 1. istabl,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumieit
Maksā30rbļ., ar piesūtīšanu pa pastu33rbļl

D£@Izsce|u virswa§d@ hsla ^\f£r"

« KONKURSU =
uz 15 tonnām bencTna piegādāšanu.
Techniskie noteikumi dabūjami un tuvākus paskaidrojumus dod materiālu

apgādība, istabā Na 136, ikdienas no pulksten 12 lidz 2 diena. 1__

(pūta Bisti! ēka nii īrais Sīgas rajons
izsludina 9. februāri 1922. g., pulksten 10 rītā

^ KONKURSU =
Togu iestiklošanas darbiem,ar uzņēmēju
materiāliem, dažādās ēkās Rīgas rajona

kazarmās. 2
Tuvākas ziņas un noteikumus izsniedz, kā ari piedāvājumus slēgtās ap-

loksnēs, ar nomaksātu 20 rbļ. zīmognodokli un uzrakstu „Uz stiklinieku darbu
konkursu 9. februāri" un 10,000 rbļ. drošības naudu pieņem katru dienu no
pulksten ? līci 12 techniskās nodaļas kancleļā, Riga, Citadelē Nr. 24.

(Cara saimniecīb.pārvalde
izdos 6. februāri 1922. g., pulksten 10 dienā

ovliii ioiiiBi 21iiAii Mīlai
armijas vajadzībām Iranko kāja saimniecības pārvaldes noliktava — Rigā.

Ar noteikumiem par ziepju piegādāšanu var iepazīties K- S. P. saimniecī-

bas nodaļā, Nikolaja ielā N; 23, dz. 8, ikdienas, izņemot svētdienas, no pulksten
9 līdz 15 dienā.

Dažādi "sžudināj.
GDlIn vUoiec. I!!. Brita iic. īsiniet
vajadzīgi malkas cirtēji,

Mežs no kājām un no vietas. Cena par
1 kb.-asi līdz 500 rbļ. Pieteikšanas pie
mežziņa Jaungulbenes Ušuros.

Omugu pag. valdei,
Valasas apriņķī, st. Omuļi, vajadzīgs
priekš Igauņu I. pakāpes pamatskolas

ii skoSotāis -ia
igauņu valodas pratējs -ja.

Kandidāti -es, tiek lūgti pieteikties
pie šā pagasta padomes uz 15. febr.
š. g„ personīgi vai rakstiski pieliekot
attiecīgus dokumentus.

Alga pēc valdības noteikumiem, pie
brīva dzīvokļa, apkurināšanas un ap-
gaismošanas.

Priekšsēd. E. Āboliņš,
1 Darbvedis J. M a r t i n s on s.

Da73ļļifļnf a Latvijas universit. stud. grām.
raldilUeltl uz Mildas Bukav v., izdotu
zem N_ 2312; skaitāma par nederīgu.

nu koni mmm
pēc Berlitca metodes

.ielā Ņevas ielā Nr. 9.
2. febr. franču vai. 1. kurss sāk. no
5—6 un angļu I. kurss no 5—6. Pie-
vienošana vācu I. kursam no 7—8, vācu
II. kurss no 4—5, vācu III. kurss no
5—6. Iesp. 6. febr. latv. III. kursi, sāk.
7—8; 7. febr. sakas angļu II. kurss no
6—7; 8. febr. sāk. angļu I. kurss no
6—7, un 14. febr. sākas angļu I. kurss
no 4—5. Itāliešu mācība. Piedal. jau
darboj. grup. visas valodās katra laikā
iespējama. Pieņem no 3—4 un 6—7.

Mezu departaments
3. februāri 1922. g., pulksten lO'/ s diena, Todlebena burv. Nr. 6,

izdos mazākpe'asīfāiient
apm. līdz 4000 kub. asis malkas nopludinā.šanu ar
gataviem rekvizētiem no Pededzes, Bolupes Pērdsjas

un Aiviekstes upēm līdz Rīgai;
piedāvājumos, kuri apliekami ar 20 sant. zīmognodokli, uzrādāma zēna par kub.
asi un tie iesniedzami _ slēgtas aploknēs mežu departamentam līdz konkurences
dienai plksL 10 dienā ar uzrakstu ,Uz konkurenci 3. febr. 1922. g." Mutiskai
solīšana iesāksies starp piedāvājumu iesniedzējiem no zemākā rakstiskā piedāvā-
juma, pie kam par piedāvājumiem tiks atzīti un sacensībā pielaisti tie darbu uz-
ņēmēji, kuri iepriekš iemaksās par piedalīšanas torgos 20.000 rbļ. Nenosolītājiern
iemaksātās zumas nekavējoši izmaksās atpakaļ, bet nosolītajam drošības nauda
par līgima_ izpildīšanu jāpapildina līdz 10°/o no uzņēmuma sumas, iemaksājot to
torgu diena torgu komisijai. 1 Mežu departaments.
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