
Likums
par akcizes nodokli uz tabaku un

tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un
sērkociņiem.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. gada 10. februāra kopsēdē
oienemtais

I. Nodoklis uz tabaku.
1. Tabaka fabrikās ievedama neiz-

strādātā veidā un, izlaižot no fabrikas,
apliekama ar akcizes bandrolēm pēc ta-
bakas šķiras un svara.

2. Tabaka pēc patērēšanas veida ir.
smēķējamā, šņaucamā un sūkājamā. Smē-
ķējamā tabaka iedalāma trijās šķirās,
pie kam zemākās, t. i. 3. šķiras tabakas
griezuma šķiedriņas platums noteicams,
sākot no 3 mm. Pirmās šķiras tabaka
izlaižama no fabrikas cietā iepakājumā,
bet 2. un 3. šķiras tabaka vienīgi mīkstā
iepakājumā. Šņaucamā un sukājamā
tabaka nav šķirojamas.

3. Tabaka izlaižama iepakājumos pa
500, 400, 250, 200, 100 un 50 gramiem.
Uz iepakājumiem fabrikas atzīmējama
skaidri redzama cena, par kuru dargak
veikalos nedrīkst tabaku pārdot, ka arī
tabakas šķira un svars.

4. Tabaka apliekama ar sekošu no-
dokli:

Tabakas I « Nodoklis no Augstākā pār-
n.|= došanas cena

nosaukums «»? kilograma par kilogr.

Smēķējamā 1. 500 zelta sant. brīva.
2. 300 . ', 8 zelta franki.
3. 60 , , 4 „

Šņaucamā un
sHkajamā
labāka — 340 , » brīva.

5. No ārzemēm izstrādātā veidā
ievesta tabaka apliekama ar nodokli
smēķējamā, šņaucamā un sukājama ta-
baka — ar 772 zelta frankiem no kilo-
grama pie brīvam pārdošanas cenām;
ievestā smēķējamā tabaka «Machorka",
.Bakun", .Svicent" un „Doioginka* ap-
liekama ar nodokli 120 zelta santimi no
kilograma pie pārdošanas cenas, ne aug-
stākas par 4 zelta frankiem.

6. Latvijā audzētas tabakas pārstrā-

dāšana atļauta šim nolūkam īpaši ierī-
kojamās fabrikas vai sevišķas _ nodaļās
pie vispārējām tabakas fabrikām, bez
iekšējas satiksmes ar šīm pēdējam
un ar sevišķu pagalmu un izeju uz ielu.

7. Vietējā tabaka ievedama fabrikā
vai nodaļā neizstrādāta veida ar akcizes
valdes, policijas vai pašvaldības iestāžu
pavadrakstiem un, izlaižot no fabrikas

vai nodaļas, apliekama ar akcizes band-
rolēm pēc tabakas šķiras un svara.

8. Vietējo tabaku atļauts pārstrādāt

smēķējamā un šņaucama._ Smēķējama
tabaka iedalāma divās šķiras, pie kam
zemākās, t. i. 2. šķiras tabakas griezuma

sķiedriņas platums nedrīkst būt mazāks
par 3 m/m; šņaucamā tabaka nav šķi-
rojama.

9. Vietējā tabaka izlaižama mīkstos
iepakājumos pa 500, 400, 250, 200, 100
un 50 gr., bet šņaucamā tabaka arī pa
25 gr. Uz iepakājumiem jābūt uzrakstam:
.vietēja tabaka" un fabrikās atzīmētai
skaidri redzamai cenai, par kuru dārgāki
veikalos nedrīkst tabaku pārdot.

10. Vietējā tabaka apliekama ar se-
košu nodokli:

Tabakas |s Nodoklis no AngslSkS pāi-
nosaukumsļ^ kilograma

£%ļ£Z

Smēķējamā 1. 60 zelta sant. 4 zelta franki
2. 40 . . 3 , ,

, kauli 20 . , 1,50 ,
Šņaucama ļ — 60 . , ļ 4

II. Nodoklis uz papirosiem,
cigaretēm un cigarillēm.
11. Papirosi un cigaretes iedalāmi

trijās _ šķirās un izlaižami no fabrikām
iepakājumos: L un 2. šķiras — pa 10,
20, 25 un 100 gabaliem, bet 3. šķiras —
pa 10 un 20 gabaliem, un fabrikās ap-
liekami ar akcizes bandrolēm, pie kam
3

^
šķiras papirosi pakajami vienīgi mīkstos

iepakājumos. Uz iepakājumiem fabrikās
atzīmējama skaidri redzama cena, par
kuru dārgāki veikalos papirosus un
cigaretes nedrīkst pārdot, kā arī atzīmē-
jama papirosu un cigaretu šķira un tabakas
svars 3000 gabalos,

Piezīme. 1 kvadrātmetra iepakā-
jumā papīra svars nedrīkst pārsniegt
100 gramus.

12. Papirosi un cigaretes apliekami
ar sekošu nodokli:

S Tabakas svars Nodoklis no Augs*akā pārdo-

$ 1000 gabalos lOOOgabaliem
s

^^bStaSJ'
1. lidz 650 gr. ļ 4 zelta ftanki

150 . sant. brīva
2. , 600 , 3 . franki 9 zelta franki

!60 , sant. 60 , sant.
3. , 550 , 2 . franki 7 , franki

40 » sant. 50 , sant.

Ja tabakas svars 1. šķiras papirosos
un cigaretēs 1000 gabalos vairāk par
650 gramiem, tad kā par katriem pilniem,
tā arī nepilniem 650 gramiem nodoklis
maksājams šīs šķiras divkārtējā apmērā.
Tabakas svars 2. un 3. šķiras papirosos
un cigaretēs nedrīkst būt vairāk, nekā
pēdējām šķirām šinī pantā paredzēts.

13. No ārzemēm ievestie papirosi un
cigaretes apliekami ar nodokli 1, 2 zelta
santima no gabala pie tabakas svara līdz
650 gramiem 1000 gabalos. Ja šis svars
vairāk par 650 gramiem, tad nodoklis
maksājams divkārtējā apmērā par katriem
pilniem vai nepilniem 650 gramiem.
Pārdošanas cenas uz ārzemes papirosiem
un cigaretēm brīvas.

14. Cigarilles no griestas tabakas
lapas ietinumā pielīdzināmas 1. šķiras
papirosiem pēc nodokļa, svara un pār-
došanas cenas. Ārzemju cigarilles aplie-
kamas ar šo nodokli divkārtējā apmēra.
Pārdošanas cenas uz ārzemes cigarillēm
brīvas.

15. Papirosus no vietējās tabakas at-

ļauts izgatavot 6. pantā jioteiktās vietas.
16. Papirosi no vietējās tabakas izlai-

žami no fabrikām mīkstos iepakājumos
pa 20 un 10 gabaliem, apliekot ar ak-
cizes bandrolēm. Uz iepakājumiem at-
zīmējama skaidri redzama cena, par kurn
dārgāki veikalos papirosus nedrīkst pār-
dot, un tabakas svars 1000 gab. Bez
tara uz etiķetes jābūt uzrakstam .vietējā
tabaka".

17. Papirosi no vietējas tabakas ap-
liekami ar sekošu nodokli:

Tabakas svars Nodoklis no ļ *«£*£*$?

1000 gabalos. 1000 gabaliem. , jooo gabaliem.

Lidz 550 gr. 120 zelta sant. ļ 6 zelta -franki.

III. Nodoklis uz cigāriem.
18. Cigāri izlaižami no fabrikām iepa-

kojumos pa 2, 5, 10, 25, 50 un 100 ga-
baliem un fabrikas _apliekami ar attiecī-
gam akcizes bandrolēm. Uz iepakājumiem
fabrikās atzīmējama skaidri redzama cena,
par kuru dārgāki veikalos cigārus ne-
drīkst pārdot, kā arī atzīmējama cigāru
šķira tin svars 1000 gabalos.

19. Cigāri iedalāmi 2 šķirās ar se-
košu nodokli:

tu, I Nodoklis Augs*ākā pār-

^
Tabakas svats ļ „„ ,.^? došanas cena

ļ 1C00 gabalos. gabaliem.?*!J.>&o 6 gabaliem,
~1 "~~
1_ 1 līdz6kilogramiera ĪSzeltafranki brīva
2. ļ 6 , . 12 . , 40zeltafranki

20. No ārzemēm ievestie cigāri ap-
liekami ar nodokli 3 zelta santimi no
g i bāla pie brīvām pārdošanas cenām un
tabakas svara līdz 6 kilogramiem 1000
gabalos. Smagāki cigāri apliekami ai
divkārtēju nodokli.

21. Tabaka un tabakas izstrādājumi
pārdodami tikai bandrolētos iepakājumos,
uz kuriem atzīmējams skaidri redzams
fabrikas īpašnieka vārds, vai firma un
adrese. No ārzemēm ievestā tabaka un
tās ' izstrādājumi bandrolejami muitas
iestādes.

IV. Papirosu izgatavošanas
darbnicas.

Š?. Papirosu darbnīcās atļauts iz-
g< :j.ik papirusus i»ii3t no bandroleias
tabakas un bandrolētām čaulītēm, mak-
sājot 12. pantā minēto nodokli. Akcizes
valdeizdara darbnīcās norēķinus reizi
nedēļā par pārstrādātās tabakas un čau-
līšu daudzumu, pie kam par iztrūkumu,
resp. zudumu no pārstrādāšanai ņemtās
tabakas jāmaksā 1. šķiras tabakas ak-
cizes nodoklis. Papirosu darbnicas iz-
gatavotie papirosi vienu mēnesi pēc šī
likuma spēkā nākšanas izlaižami pārdo-
šanā tikai ar darbnicas firmas uzrakstu.

23. Papirosu darbnīcām atļauts iegūt
no tabakas fabrikām pārstrādāšanai sme-
ķe/ amo tabaku līdz 2 kilogramiem lielos
iepakājumos.

24. Šo noteikumu piemērošanas kār-
tību un izņemamo bandroļu normu noteic
finansu ministrs.

V. Nodoklis uz čaulitēm un
papirosu papīri.

25. Čaulites fabrikās apliekamas ar
nodokli 3 zelta santimi no simts gaba-
liem un izlaižamas bandrolētos iepakā-
jumos pa 100 un 250 gabaliem.

26. No nodokļa atsvabināmas tabakas
fabrikās izgatavotās čaulites, ja tās izlieto
tanī pašā fabrikā izgatavojamiem papiro-
siem. Tāpat no nodokļa atsvabināmas
čaulites papirosu izgatavošanai tabakas
fabrikas.

27. Griests, lozīts vai čekots papirosu
papīrs izlaižams atsevišķās grāmatiņās
pa 50 vai 100 lapiņām katrā un aplie-
kams ar nodokli 1 zelta santims no
katram 50 lapiņām, pie kam griezums,
locijums vai čekojums nedrīkst pārsniegt
40 kvadratsantimetrus. Par katriem
turpmākiem 40 kvadratsantimetriem vai
viņu daļām jāpiemaksā 1 zelta santims
no katram 50 lapiņām.

28. No ārzemēm ievestās čaulites un
griests, locīts vai čekots papirosu papīrs
apliekams ar nodokli: a) čaulites — ar
12 zelta santimiem no 100 gabaliem,
b) papirosu papīrs ar 2 zelta santimiem
n katrām 50 lapiņām, saskaņā ai
27. panta noteikumiem par griezuma,
locījuma vai čekojuraa lielumu.

29. Finansu ministrim tiesība noteikt
izņemamo bandroļu normas.

V Nodoklis uz sērkociņiem.
?,0. Sērkociņi fabrikās apliekami ar

n «dokli \U ^eUa santima no katra iepa-
kruma līdz 75 gabaliem, karā nevar

but mazāk par 50 sērkociņiem; par
katriem turpmākiem 75 gabaliem vieni
iepakājumā piemaksājams V* zelta san-
tima.

31. No ārzemēm ievestie sērkociņi
apliekami ar£n^dokli lļa zelta santima
no katra iepakājumā līdz 75 gabaliem.

32. _ Iekšzemes sērkociņi bandrolejami
fabrikas, bet no ārzemēm ievestie —
muitas iestādē.

33. Finansu ministrim tiesība noteikt
izņemamo bandroļu normu.

34. Ar šo likumu atcelti:
a) 1920. g. 11. augusta likums par

nodokli uz tabaku un tabakas iz-
strādājumiem, čaulītēm un sēr-
kociņiem ;

b) 1921. g. 2. marta likums par
sērkociņu akcizes nodokļa paaug-
stināšanu;

c) 1921. g. 18. marta likums par
nodokli uz tabaku un tabakas iz-
strādājumiem, čaulītēm un sēr-
kociņiem;

d) 1921. g. 23. augusta rīkojums par
akcizes nodokli uz tabaku un ta-
bakas izstrādājumiem, čaulītēm un
sērkociņiem.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

E. Bitte,
Satversmes Sapulces sekretāra

biedrs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 10. februāra kopsēdē
pieņemtais

Likums
par bojāto valsts kases zīmju apmaiņu

un iznicināšanu.
Pārgrozot noteikumus par valsts kases

zīmju apmaiņu un iznīcināšanu, šo no-
teikumu 6. pantu pieņemt sekošā veidā ;

6. Bojātās valsts kases zīmes iz-
nīcināmas, tās sadedzinot sevišķas
komisijas klātbūtnē, kad komisija
atzinuse šīs zīmes par likumīgi ap-
mainītām un sastādījuse attiecīgu
aktu trijos eksemplāros, atzīmējot
tanī iznīcināmo valsts kases zīmju
skaitu, vērtības un kopzumu.

Uz bojāto valsts kases zīmju iz-
nīcināšanas akta pamata valdībai ir
tiesība iznīcināto zīmju vietā izlaist
jaunas, tādā pašā kopsumā, ar teko-
šiem numuriem un sērijām.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

E. Bitte,
Satversmes Sapulces sekretaia

biedrs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 10. februāra kopsēdē
pieņemtais.

Satversmes Sapulces lūgumu un
sūdzību komisijas Instrukcijas

8. panta pārgrozījums.
Pārgrozot Satversmes Sapulces lūgumu

un sūdzību komisijas instrukcijas 8. pantu,
izteikt to sekosi:

8. Komisijai, tās apakškomisijām vai
speciāli no komisijas uz to pilnvarotām
personām ir tiesiba izsaukt, attālumā
ne vairāk par 50 verstēm, un nopra-
tināt kā ierēdņus, tā arī railitar- un
civilpersonas, piemērojoties krimināl-
procesa likumu 438., 440., 442. — 453.
pantiem, pieņemt no viņiem visādus
ziņojumus, iesniegumus un aizrādījumus
par izdarāmo revīziju un uz vietām
pārbaudīt iestādes darbības iekārtu aa
tās uzbūves lietderību.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezideats.

E. Bitte,
Satversmes Sapulces sekretāra biedrs.

Maksa par .Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedicijā;
Par 1 mēnesi 75 rbļ. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi ....... 90 rbļ. — kap.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedicijā 3 „ 25 „
Pie atkalpārdevējiem 3 , 75 »

Latvijas valdības Mļ& oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jftaf '^^ svetdienasunsvētku dienas

Redakcija: Idml^^^^^^^^ ' Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N° 2. TeL *6 9-39

^^^^^^^P^
Rīgā, pilī J& 1. Tel. Ne 9-57

Runas stundas no 11—12 ~ļ|VWfflp*«^Sl Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien- H

slejīgam rindiņām .... 180 rbļ. — kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 , — .

b) citam iestādēm un amata per- H
senam, par katru vienslējīgu
rindiņu g , _ p

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 . — .

Latvijas Satversmes Sapulce pieņemtie:
Likums par akcizes nodokli uz tabaku

un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm
un sērkociņiem.

Likums par bojāto valsts kases zīmju
apmaiņu un iznīcināšanu.

Satversmes Sapulces lūgumu un sūdzību
komisijas instrukcijas 8. panta pār-
grozījums.

Likums par zvērinātiem mērniekiem.
Latvijas Satversmes Sapulce.
Ministru kabineta sēde 1922. gada

14. februārī.
Noteikumi par vidusskolu galaeksāmeniem

1921./22. mācības gadā.
Rīkojums par mācības laika iekārto-

jumu priekšskolās un pamatskolās
1922. gadā.



Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 10. februāra kopsēdē
pieņemtais

Likums
par zvērinātiem mērniekiem.

1. Ar ši likuma spēkā nākšanu at-
celts Vidzemes bruņniecības zvērināto
mērnieku institūts un ieviests valsts
zvērināto mērnieku institūts.

2. Valsts zvērinātiem mērniekiem
nodod mērniecības darbu izvešanu uz
zemēm, kuras pieder fiziskām un juri-
diskām personām, kā arī valdības, paš-
valdības un sabiedriskām iestādēm, uz
5o personu un iestāžu ierosinājumu.

Piezīme. Mērniecības un zemes
ierīcības darbu izvešanu uz valsts
fonda zemēm, kā arī sādžu šņoru
zemju sadalīšanu viensētās var no-
dot zvērināto mērnieku izpildīšanai
tikai uz zemkopības ministrijas at-
ļauju katrā atsevišķā gadijumā.

3. Ar ši_ likuma spēkā nākšanu aiz-
liegts patstāvīgi izpildīt mērniecības
juridiska rakstura darbus pilsoņiem, kuri
nav ieguvuši zvērināto mērnieku tiesības.
Zvērinātie mērnieki atbild par darba
kārtīgu izpildīšanu, kā arī paraksta do-
kumentus.

Personas, kurām nav tiesības patstāvīgi
izpildīt juridiska rakstura mērniecības
darbus un kuras tos patstāvīgi izpilda,
sodāmas ar arestu vai naudas sodu.

Šim pārkāpumam atkārtojoties pirms
triju gadu notecēšanas pēc agrāk pie-
spriestā soda izciešanas, vainigais^sodams
ar ieslodzīšanu cietumā.

4. Noteikumus par zvērināto mēr-
nieku iecelšanu, tiesībām un darbību
apstiprina ministru kabinets un izved
dzīvē semkopības ministrijas zemju de-
partaments.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

E. Bitte,
SatwersmesSapulces sekretāra biedrs.

Latvijas
Satversmes Sapulce

Sede 14. iebruari.

Sēdi atklāja prezidents J. Čakste
pulksten 5,40.
|v|Pēc sīko tekošo darīšanu nokārtošanas
turpinājās Latvijas republikas
satversmes likuma apspriešanas
trešā lasījumā.

Pieņēma ar dažiem pārgrozījumiem, vai
papildinājumiem tos pantus, kuri nosaka
valsts prezidenta un ministru kabineta
varas robežas.

Pēc redakcijas komisijas ziņojuma par
jaunpieņemtiem likumiem sēdi slēdza
pulksten 9.

Nākošā sēde šodien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Apstiprinu.
1922. gada 10. februāri.

Izglītības ministrs A. Dauge.

Noteikumi
par vidusskolu sala eksāmeniem

1921.,22. mācības gadā.
§ I. Par vidusskolubeigušu 1921./22.

mācības gada ar tiesībām iestaties augst-
skolā, uzskatams skolēns, kuram ir iz-
dota gatavības apliecība uz zemāk uz-
skaitīto noteikumu pamata.

§ 2. Izdot gatavības apliecības ir tie-
sības visām vidusskolām, kuras reģi-
strētas skolu departamentā un kurām šī
tiesība piešķirta no skolu departamenta
ar sevišķu rakstu uz skolas attiecīga
priekšlikuma. Ja apstākļi to prasa, augšā
minētā tiesība var tikt atņemta.

§ 3. Skolās, kurām nav patstāvīgu
gatavības pārbaudījumu tiesības, vai
kurām šī tiesība ir atņemta, var ar se-
višķu skolu departamenta atļauju no-
turēt gala eksāmenus, bet zem skolu
departamenta priekšstāvja vadības, kuram
pārbaudījumu komisijā attiecīgos lēmumos
ir veto tiesības.

§ 4. Gala pārbaudījumi atsevišķos
priekšmetos jānotura tajās klasēs, kur
priekšmets beidzas, un dabūtas atzīmes
jāizliek gatavības apliecībā pie IV. klases
beigšanas.

§ 5. Vēlākais vienu mēnesi pirms
rakstisko pārbaudījumu iesākuma skolas
direktors iesūta skolu departamentam:

1) visu vecākās klases skolēnu sa-
rakstu ar sekošietn datiem:

a) skolēna uzvārds un vārds,
b) skolēna dzimšanas diena un

vieta,
c) skolēna konfesija,
d) skolēna tēva nodarbošanās

(amats) un dzīves vieta,
e) laiks, kuru skolēns ir mācī-

jies šinī skolā vispārīgi un se-
višķi beidzamā klasē (par sko-
lēniem,kas iestājušiesbeidzamā
klasē, arī ziņas par skolām,
kurās viņi agrāk mācījušies),

f) īss skolēna raksturojums,
g) nokavēto stundu skaits pēdējā

mācības gadā;
2) rakstisku un mutisku pārbaudījumu

sarakstu apstiprināšanai,
3) programas, pēc kurām pārbaudīs

skolēnus.

§ 6. Noteiktā dienā pirms skolēnu
atlaišanas priekš sagatavošanās uz
gatavības pārbaudījumiem beidzamās
klases skolotāju konference apspriež
jautājumu, kādi skolēni ir pēc
viņu sekmēm un vispārējās attīstības
(gatavības) pielaižami pie gatavības pār-
baudījumiem, spriežot pēc atzīmēm par
viņu sekmēm un raksturojumiem pēdējā
mācības gadā.

§ 7. Skolēnu aepielaišanu pie gata-
vības pārbaudījuma var nolemt tikai ai
klases konferences/s balsu vairākumu.

§ 8. Ja skolēnam nav kādā priekš-
metā, kurā nav paredzēts gatavības pār-
baudījums, gada atzīmes par sekmēm
vai šī atzīme ir nepietiekoša, un skolēau
uz klases konferences lēmuma pamata
pielaiž pie gatavības pārbaudījumiem,
tad viņam ir šiuī priekšmetā jāiztur at-
tiecīgs pārbaudījums.

Piezīme. Zem vārda „gada atzīme"
ir jāsaprot atzīme, kuru dabū sko-
lēns programā paredzēto priekšmetu
nobeidzot.

§ 9. Pirms konferences (§ 6.) ir jā-
sastāda visu skolēnu gada un ceturkšņu
atzīmju liste visos priekšmetos un šai
listei jābūt tiklab pie mutiskiem, kā arī
rakstiskiem eksāmeniem. Šinī listē jā-
ieraksta visas mutisko un rakstisko pār-
baudījumu atzīmes, kā arī galigā atzīme
tūliņ pēc viņas noteikšanas.

§ 10. Katram pārbaudījumu priekš-
metam skolas pedagoģiskā padome izvēl
sevišķu pārbaudījumu komisiju. Pie no-
balsošanas komisijā priekšsēdētāja balsij
ir pārsvars, ja balsīs dalās līdzīgās
daļās.

§ 11. Vidusskolās ir pārbaudījumi
sekošos priekšmetos:

A. Klasiskās ģimnāzijās:
rakstiski: mutiski:
1. Latviešu valodā.
2. Vienā no jaunām valodām.
3. Latiņu valodā.
4. Matemātikā.

5. Grieķu valodā.
6. Vēsturē un sabie-

driskās .zinībās,
7. Filozofijas ievadā.
8. Fizikā.

B. Realģimnazijās:

' rakstiski: mutiski:
1. Latviešu valodā.
2. Vienā no jaunām valodām.
3. Latiņu valodā.
4. Matemātika. (Algebrā un stereo-

metrijā ar trigonometriju.)
5. Vēsturē.
6. Dabas zinībās.
7. Fizikā.
8. Filozofijas ievadā.

C Neoģimnazijās:
rakstiski: mutiski:
1. Latviešu valodā.
2. Vienā no jaunām valodām.
3. Otra no jaunām valodām.
4. Matemātikā. (Algebrā un

stereometrijā ar trigono-
metriju).

5. Vēsturē.
6. Dabas zinībās.
7. Fizikā.
8. Filozofijas ievadā.

D. Reālskolās:
rakstiski: u.utiski:
1. Latviešu valodā.
2. Vienā no jaunām valodām.
3. Matemātikā. (Algebrā, ste-

reometrijā, trigonometrijā,
analītiskā ģeometrijā).

4. Ģeogrāfijā un
kosmografijā.

5. Vēsturē.
6. Dabas zinībās.

7. Fizikā.
8. Ķimijā un tech-

noloģijā.
E. Komercskolās:

rakstiski: mutiski:
1. Latviešu valodā.

2. Vienā no jaunam valodām.
3. Matemātikā.

4. Grāmatvešanā. 4. Ķimija, techno-
5. Korespondence. loģija un preču

zinības.
5. Ekonomiskā ģeo-

grāfijā.
6. Dabas zinībās.
7. Fizikā.
8. Politiskā ekono-

mija.

§ 12. Rakstiski pārbaudījumi ir:
latviešu valodā: domu raksts (5 stundas),
jaunā valodā: domu raksts vai tulkojums

no svešvalodas latviešu valoda pēc
skolēna izvēles (domu raksts 5 stun-
das, tulkojums 4 stundas);

matemātikā:
reālskolās 3 uzdevumi no sekošām

matemātikas nozarēm:
1) stereometrijā ar trigonometriju,
2) algebrā, _
3) analītiska ģeometrijā (5 stundas);

komercskolās 2 uzdevumi:
1) komercaritmetika,
2) algebrā;

pārējās skolās 2 uzdevumi no sekošām
nozarēm:
1) algebrā,
2) stereometrijā ar trigonometriju

(4 stundas);
latiņu valoda:

tulkojumi no vecās valodas latviešu
valodā (4 stundas);

komercskolās — korespondence (4 stun-
das) un grāmatvešanā (5 stundas).

§ 13. Par katru rakstisku un mutisku
pārbaudījumu jāved protokols.

§ 14. Visi viena reizē pārbaudāmie
skolēni dabū vienu un to pašu uzdevumu.

§ 15. Pēc veida un grūtuma uzde-
vumi ir tā izvēlami, ka viņi nekādā ziņā
nepārsniegtu klases darbus vecākā vidus-
skolas

^
klasē, bet viņi nedrīkst tik tuvu

līdzināties jau apstrādātiem uzdevumiem,
ka viņu apstrādāšana zaudē katru pat-
stāvīga darba vērtību.

§ 16. Tulkojumiem no vecām valodām
latviešu valodā ir jāizvēl tādi gabali no
rakstniekiem, kuri piemēroti lasīšanai
vecākā vidusskolas klasē, bet tikai tādi,
kas nav skolā lasīti un kuros nav sevišķu
grūtumu.

§ 17. Uzdevumu apstrādāšana notiek
zem pastāvīgas skolotāju uzraudzības.

§ 18. Darba laikā nedrīkst būt pār-
traukums.

§ 19. Skolēnara_ nav brīv ņemt līdzi
pārbaudījumu istabā citus palīga līdzekļus,
ka tikai logaritmu tabeles priekš mate-
mātiskiem darbiem.

§ 20. Tulkojuma tekstu līdz ar vaja-
dzīgiem aizrādījumiem un vokabaļiem
skolotājs diktē, tomēr uz skolēnu vēlē-
šanos tekstu var dot viņiem ieskatīšanai.

§ 21_ . Kas savu darbu beidzis, tam
viņš tūliņ jānodod skolotājam un jāatstāj
istaba.

Kas noteiktā laikā nebeidz savu darbu,
tam viņš jānodod nepabeigts.

Katrā gadījumā jānodod ne tikai pa-
beigta vai nepabeigta darba tīrais pār-
rakstījums, bet ari viņa uzmetums.

§ 22. Kas lieto pie rakstu darbiem
neatļautus palīga līdzekļus, to no pār-
baudījuma izslēdz. Izslēgtie skolēni
pielīdzināmi tādiem, kas pārbaudījumu
neiztur.

Uz augšējiem priekšrakstiem direktors
aizrāda skolēniem pirmā rakstiskā pār-
baudījuma iesākumā.

§ 23. Mutiskos pārbaudījumos mazāk
vērības jāpiegriež atsevišķu faktu zinā-
šanai, bet vairāk skolēna garīgai attīstībai,
viņa gatavībai.

§ 24. Katru rakstdarbu skata vispirms
cauri un nodod par viņu savu spriedumu
eksaminējošais skolotājs un pēc tam
viens no pārbaudījumu komisijas lo-
cekļiem.

Kļūdas ir jāpastrīpo un uz malas
jāizlabo vai īsi jāraksturo. Abiem recen-
zentiem ir savi spriedumi (ļoti labi, labi,
apmierinoši, nepļetiekoši)par darba vēr-
tību jāmotivē vārdos. Šos spriedumus
direktors savelk kopā atzīmēs: ļoti labi,
labi, apmierinoši, nepietiekoši.

§ 25. Pēc mutiska pārbaudāma kādā
priekšmeta pārbaudījumu komisija ap-
spriež rakstiska un mutiska pārbaudī-
juma rezultātus, noteic galīgo atzīmi an

ieraksta tiklab rakstisjca an mutiskā pār.
baudījuma atzīmi, kā ari galīgo atzīatj
sevišķā atzīmju liste. (§ 9.)

§ 26. Priekšmetos, kuros nav pāj.
baudījuma, skolēnam ieraksta gatavības
apliecībā atzīmes, kādas viņš dabūjis
šos priekšmetus nobeidzot (§ 8. un pie.
zīmē).

§ 27. Gatavības pārbaudījums uzska.
tams par izturētu, ja galīgā atzīme visoi
obligatoriskos priekšmetos ir vismazākais
«apmierinoši", un ja pedagoģiska padome
nolemj gatavības apliecību izdot

§ 28. Izņēmuma gadījumos aiz se-
^šķi svarīgiem iemesliem var uz

sevišķa
pedagoģiskās padomes lēmuma pamata
izdot gatavības apliecību ari ar viena
nepietiekošuatzīmi kāda no blakus priekš-
metiem, ja vismaz viena no galveuiem
priekšmetiem tiem ir atzīme mazākais
„labi\

Galvenie priekšmeti bez mātes valo*
das ir:

ģimnāzijas: jauna valoda, latiņu tm
grieķu valoda un vēsture,

realģimnazijās Matiņu valoda, vē»
stūre, viena jauna valoda un dabas
zinības,

neoģimnazijās: vēsture, 2 jaunās
valodas, dabas zinības,

reālskolās: jaunā valoda,matemātika,
fizika, ķimija un dabas zinības,

komercskolās: viena jaunā valoda»
grāmatvešanā un komercaritmetika,
ķimija ar tedmoloģiju,politiskā eko-
nomija.

Šinī gadījumā ir uz gatavības aplie-
cības jāatzīmē, ar kādu atzīmi galvenā
priekšmetā ir izlīdzināta_ nepietiekoša at-
zīme blakus priekšmetā un aiz kādiem
iemesliem tas darīts.

Piezīme. Pedagoģiskās padomei
lēmums nāk spēkā, ja skolu depar-
taments viņu apstiprina.

§ 29. Katra skola pēc pārbaudīju-
miem nekavējoties iesūta skolu departa-
mentam :

1) pārbaudījumu rakstu darbus (tīrais
pārraksts un uzmetums),

2) rakstisko un mutisko pārbaudījums
protokolus,

3) atzīmju listes norakstu ar gada pār-
baudījumu un galīgām atzīmēm (no-
raksts paliek skolu departamenta)

4) parakstītas gatavības apliecības.
§ 30. Gatavības apliecībām pieliek

skolas zīmogu un viņas paraksta skolai
direktors, pedagoģiskās padomes locekļi
un skolu departamenta priekšstāvis. Ga-
tavības apliecības formulārus izgatavo
pēc skolu departamenta priekšraksta.

1922. g. 6. februārī. )* A. 313.
Skolu departamenta direktors L.Ausējs
Vidus un arodu skolu nodaļas

priekšnieks G. Odiņi
Skolu departamentasekretars V. Vīgants,

Rīkojums
par mācības laika iekārtojumu
priekšskolās un pamatskolās

1922. gadā.
Šinī mācības gadā nolikti sekosi mācība

pārtraukumi:
I. Lieldienu brīvdienas — no 9. līdz

19. aprilim, šo dienu ieskaitot.
II. Māības šī gada pavasarī jābeidz:

1) I. pskāpes pamatskolās un priekš-
skolās
a) uz laukiem . . 15. mai/S,
b) pilsētas .... 24. maijā,

2) IL pakāpes pamatsko-
lās (5. līdz 6.kl.) visur 3. jūnijā.

III. Rudenī jāsāk:
1) II. pakāpes pamat-

skolās_ 28. augustā,
2) L_ pakāpes pamatsko-

las un priekšskolās
a) pilsētās .... 11. septembri
b) uz laukiem ... 2. oktobri.

Piezīme. Uz pilsētu skolu valža
priekšlikuma pilsētās arī I. pakāpa
klases var sākt darbus pirms 11. sep-
tembra.

IV. Skolotāja kas atsvabinās no da*
biero pamatskolās resp. priekšskolas, lai»»
no 15. maija līdz 3 jūnijam un *
11. septembra līdz 2. oktobrim, šajā
laikā nodarbojas ar tiem priekšskola»
gados esošiem bērniem, kas skolu nav
apmeklējuši, pulcinot viņus pa mazākie*
rajoniem uz pārklausīšanu un tiem W
mērotu nodarbošanos no 16. līdz «**
maijam un no 11. līdz 23. septembru»



V. Vēlams, ka pa _ vasaras brīvlaiku
ikvienā skolā sapulcinatu_ bērnus vismaz
g reiz uz dziesmām, rotaļām, ekskursijām
ķ, t. t. Laiku un sapulcināmo grupu
lielumu noteic skolu pedagoģiskā padome.

Izglītības ministra biedrs V. Seil.
Departamenta direktora palīgs

j*.P. 611. K, Melnalksnis.

valdības iestāžu
paziņojumi,

Paziņojums.

Tieslietu ministrija paziņo, ka ar š. g.
I. maiju likumu par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju ievedīs pilnos apmēros
Rīgas un Cēsu apriņķos.

Aprija mēnesī izsludinās augstāk pie-
vesto apriņķu nodaļu sarakstu.

Rīgā, 1922. g. 13. februārī.
Tieslietu ministrs Holcmanis.

Vecākā juriskonzulta vietas izpildītājs
Bode.

Paziņojums.
Politiskās apsardzības priekšnieka vietas

izpildītājs P. Martinsons pierjem ikdienas
Alberta iela Mi 13. Tālrunis: kabinetā
24-07, dzīvoklī 24-69.

Politiskās apsardzības priekšnieka
vietas izpildītājs Martinsons.

Sekretārs (paraksts.)

Sludinājums.
Kara gūstekņu un bēgļu nodaļa

nosutis XXV. izceļotāju transportu uz
Jiadomju Krieviju š. g. 18. februārī,
zceļotajiem jaierouas stacija Rīga I.

pulksten 5 pēc pusdienas. Mantas līdzi
$emt atļauts saskaņā ar. reevakuacijas
līgumu (sk. „Valdības Vēstnesi" Jfc 134
— 1920. g.)

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs J. Eizenbergs.

Kara gūstekņu un bēgļu nodaļas
transporta vadītājs Jakobsons.

Pasta-telegrafa virsvaldes paziņojums.
Sākot ar 1922. g. 1. maiju, galīgi iz-

f ems no apgrozības pirmā parauga past-
markas (ar uzlecošu sauli) tā sauktās
ziemeļu Latvijas markas, jubilejas,
Rīgas, Kurzemes, Latgales atbrīvošanas.
Satversmes Sapulces piemiņas un Sarkanā
krusta pastmarkas, kā ari minēto marku
pārdrukājumus, izņemot 30, 50 un 100
rubļu markas (pēdējās markas publikai
aepārdod). Sūtījumus, samaksātus ar
veco paraugu markām un izņemtus no
;pasta kastītēm, pie pirmās apstaigašanas
L maijā, nosūtīs pēc piederības, kā sa-
maksātus; tādus pat vēlāki jzņemtns
«fitījumus uzskatīs, kā nesamaksātus.

Rīgas apriņķa priekšnieks

ar šo izsludina par nederīgām ieroču
atļaujas, izņemot aizsargu apliecības, ko
viņš izdevis līdz 1922. g. 1. janvārim.
Vecās ieroču atļaujas atmaināmas pret
jaunām līdz 1922. g. 1. aprilim.

Rīgas apriņķa priekšnieks (paraksts.)

Latvijas augstskolas mechanikas fakul-
tātes materiālu Izmēģināšanas stacija
uzsākuse savu darbību un uzņemas pār-
baudīt mechaniski metālus, koku, ce-
anentj, betonu, ādu,audek!us u. t_ t.

Papīra izmēģināšanu uzsāks drīza laika
pēc vajadzīgo specialaparatu saņemšanas.

Par izmēģinājumu izpildīšanu pare-
dzēta atlīdzība pēc noteiktiem tarifiem
*n pat rezultātiem izsniedz atsauksmes.

Rakstiskus pasūtījumus uz izmēģinā-
jumiem pieņem un visus paskaidrojumus
pasniedz universitātes vecajā ēkā, darb-
dienās no pulksten 12 līdz 1 materiālu
izmēģināšanas stacijā.

iecelšanas.
Rīkojums J* 206.

Rīgā, 1922. g. 7. februārī.
Pieņemu un pielaižu pie dienesta pienākumu

^pildīšanas: Latvijas augstskolas mežkopības no-
klās studentu Eduardu Gulbi par Vijciema
«eža skoias skolotāja vietas izpildītāju uz brīva
«gurna pamata ar algu pēc X. amata kategorijas,
«skaņā ar likuma par civildienestu 4. un 10. p. p..
«kaitot dienestu no tis dienas, kad viņi stāsies
Pie minētā amata pienāknrau izpildīšanas,

Zemkopības ministrs V. Z a m u e l s.

Maa* Aeijartesnenta direktora
rietas izpildītājs E i c n e.
*

Rezolūcija.
1922. g. 7. februāri.

Armijā ieskaitīto veterinarvaldes bakteriologavietas izpUditaju veterinārārstu Kārli Kaņepuatsvabinu no amata, skaitot no š. g. 7. februāra.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts E. Cīrulis..

Rezolūcija.
1922. g. 10. februārī.

Ieceļu veterinārārstu Eduardu Fichtenberglpar Daugavpils rajona veterinārārstu, skaitot nos. g. 15. februāra.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts E. Cīrulis.

Valdības darbība
Ministru kabineta sēde

1922. g. 14. februārī.
1. Pieņem pārgrozījumu projekta iz-

vedmuitas tarifa (ar kuru paredzēta mui-
tas atcelšana uz linsēklām) un nolemj to
iesniegt Satversmes Sapulcei.

2. Apspriež 1922./1923. g. izdevumu
budžetu.

3. Pārrunā tekošās darbības jautā-
jumus.

Prese

Latvijas un Igaunijas kopējie kara
izdevumi.

Kā zināms, latviešu un igauņu kopējo
kara izdevumu aprēķināšanas komisija
nevarēja savu darbu pabeigt, jo radās
domu starpības jautājumā par igauņu
karaspēka lomu Latvijas atbrīvošanas
cīņās. Pēc komisijas sēžu pārtravkuma
igauņi iesniedza rakstisku paskaidrojumu
šaī lieta. Latvijas atbilde uz šo paskai-
drojumu arī jau saņemta, „PāewaIeht"
to iespieduse 11. februārī.

Savā atbildē latviešu delegācija nebūt
nenoliedz, cik liela nozīme, raugoties no
Latvijas interešu viedokļa, bijusi igauņu
armijas darbībai pret lieliniekiem. Tikai
latvieši atrod par nepareiziem igauņu
uzskatus, ka pēc kara darbības pārvieto-
šanas Latvijas teritorijā karā bijuse
ieinteresēta Latvija vien, bet ne vairs
Igaunija. Latvijai un Igaunijai bija jā-
iegūst uzvara pār kopēju ienaidnieku, un
nekrita svarā, kurā zemē uzvaru izcīnija.
Bet ar kaujas lauka pārcelšanu Latvijas
teritorijā izpostītai Latvijai uzlika jaunas,
smagas ciešanas, Tāpat arī kaujās pret
landesvēru un Bermonda dzelzsdiviziju
viss kara smagums bija jānes atkal
Latvijai.

Tālāk latviešu delegācija atraida igauņu
paskaidrojumu pie 1919.gada 16. jūlija
līguma X panta, — itkā latviešu kapa
pulki bijuši tik nenozīmīgi, ka par kaut
kādu viņu darbību nevarot but runas,—
un atgādina igauņiem latviešu Cēsu un
Valmieras pulku nopelnus. Atbildes
beigās izteikta cerība, ka cīņas lauka
dibināto brālīgo savienību vēl vairāk
nostiprinās starp abām brīvvalstīm tais-
nīgi izdalītie kara izdevumi.

„Pāewaleht" nav apmierināta ar lat-
viešu atbildi: ta esot vecu vecā izlocī-
šanās un izgrozīšanās, kas lietu nemaz
nevirzot uz priekšu. Tikai vienā vietā
latvieši izsakot skaidri

^
ka bez Igaunijas

palīdzības Latvija nebūtu nekas. Atbildē
teikts: „Bermonda dzelzs dūre būtu stiepu-
sēs pāri Latvijas līķim un būtu sadragajuse
arī Igauniju". Šoteikumu igauņu laikraksts
iztulko no sava_ viedokļa: _« Jājautā, vai
dzelzs dūre tiešam būtu varejuse Igauniju
sadragāt; varbūt _ pie Valkas ta būtu
tāpat satriekta ka pie Rīgas. Neapšau-
bāmi pareizi ir tikai tas, ka tad, ja dzelzs
dūre būtu pāri Latvijas līķim stiepuses
pēc Igaunijas, Latvija katra ziņa būtu
jau miruse."

Tā savā prātā noskaidrojuse attiecības

starp neuzvaramo Igauniju un kara var-
būtībām padoto Latviju, „Pāewaleht"
piegriežas abu valstu līgumam. .Augšā
jau teikts, ko Latvija parada Igaunijai
par igauņu palīdzību, bet sava atbildē
Latvija nostājas uz viedokļa, ka tikai
līguma IX. pantā ietilpst noteikumi par
izdevumu atlīdzību. Ta tad: pec līguma
igauņi var prasīt atlīdzību tikai par lat-

viešu kara pulka formāciju. Latviešu
domas tādas: atzīstam, ka jus mums
palīdzējāt, bet atlīdzību saņemsat tikai
tik lielu, cik rakstā skaidri noteikts; jus
savas prasības dibināt uz_ neskaidram un
neveikli sastādītām frazem, kas mums
neka nepateic.*

_ „Pāewaleht" kritika par Latvijas atbildi
jāuzskata par stipri vienpusīga. Igauņi, —
neskatoties uz viņu varonību brīvības
cīņas un visam citām labām īpašībām,
kuras latvieši prot cienīt, — tomēr nevar
prasīt sev izcilus stāvokli, nevar prasīt,
lai citas tautas viņu labā aizmirsts savas
intereses un pilnīgi aizliedz pašas sevi.

Jaunas valstis

Polija.

Viļņas seima vispārējā deklarācija.
Lai gan vēl trešā Viļņas seima sēdē

4. februārī visas politiskās partijas uz-
stājas ar atsevišķām deklarācijām, bet
politiskam komisijām jau bija iespējams
apvienot šīs deklarācijas un radīt vis-
pārēju tekstu, par kuru bez šaubām
balsos 103 seima locekļi (no vispārējā
locekļu skaita 107) t. i. visi, izņemot
mazu federalistu grupu no Vozroždenije
partijas.

Vispārējā rezolūcija konstatē, ka Krie-
vijas tiesības uz Viļņas apgabalu uz
visiem laikiem ir zudušas, un ka Lie-
tavas pretenzijas uz Viļņas apgabalu
nav _ pamatotas. Viļņa sastāda Polijas
sastāvdaļu, kurai vienīgi pieder tiesība
izšķirt jautājumu par Viļņas apgabala
iekšēju organizāciju.

Partijas, kuras pieņēma šo rezolūcijas
projektu, kurš ronas kā kompromisa
rezultāts, atstāja sev tiesību Viļņas seima
plenārsēdē ienest izlabojumus.

(Poļu preses birojs.)

Somija.
Komunistiem neveicas.

Helziņforsā, 13. februārī. Ko-
munistu rīkotās strādnieku demonstrā-
cijas neizdevās. Policija tās ātri likvi-
dēja; daži aģitatori apcietināti. LTA.

Somijā sāk atzīt savienības vajadzību.
Helziņforsā, 13. februārī. Laik-

raksts Jltalehti" tēlo Somijas tagadējo
stāvokli ļoti drūmās krāsās un prasa
tūlītēju savienības noslēgšanu ar Baltijas
valstim. LTA.

Ārzemes

Notikumi Krievijā.

Maskavā, 9. februāri. Ceturtdien
Maskavā izbeidzies augstskolas profesoru
streiks, kurš sākās 31. janvārī. Līdz šim
profesori saņēma tikai 5 zelta rubļus
mēnesī un arī šo algu tiem izmaksāja
nekārtīgi. Tagad nolemts profesoru
materiālo stāvokli uzlabot, bet pēc
Maskavas universitātes rektora Volgina
vārdiem valdiba tikai tad varēšot kārtīgi
maksāt profesoriem jaunās algas, ja
augstskolu skaitu Krievijā samazinās līdz
trim vai četrām.

Maskavā, 9. februārī. Zelta desmit-
nieka kurss Maskavā strauji ceļas, sa-
sniegdams 8. februārī jau 3.300.000 pa-
domju rubļu. Pie līgumu slēgšanas uz
1. martu to aprēķina par 5 miljoniem
papīra rubļu. Zelta kursa straujo pār-
maiņu izskaidro ar gaidāmiem maksāju-
miem Polijai.

Maskavā, 13. februārī. (Radio.)
Atbildot uz Nižnij Novgorodas arķibiskapa
Jevdokima uzsaukumu, palīdzēt bada-
cietējiem, Aranskas klosteris ziedo daudz
dārglietu — 4 pudus sudraba un litlu
skaitu dārgakmeņu.

Maskavā, 13. februāri. (Radio.)
Saratovas guberņā badacietēju skaits sa
sniedzis l/» miljona. Pabalstu saņem
tikai 45% no šī skaita, pie tam ļoti
niecīgu — 5 mārciņas maizes mēnesī uz
cilvēka.

Bordo, 13. februārī. (Radio.) Starp-
tautiskā Krievijas kreditoru konference
pirmdien nobeidza savu darbību. Pie-
ņemtajās rezolūcijās ta uzsver, ka svarī-
gākais priekšnoteikums ārzemju darba
un kapitāla līdzdalībai Krievijas saim-
nieciskās dzīves atjaunošanā esot visu
agrāko parādu atzīšana.

Maskavā, 10. februārī. Viskrievijas
centrālā izpildu komiteja 8. _ februārī
publicējuse dekrētu, ka apcietinātam per-
sonām turpmāk 2 nedēļu laikā pec aresta
jāpaziņo apsūdzības saturs. Ilgāk par 2
mēnežiem nevienu nedrīkst turēt apcie-
tinājumā bez Viskrievijas centrālas iz-
pildu komitejas sevišķas atļaujas.r LTA.

Notikumi Persijā

E i I v e z ē, 13. februāri. (Radio.) Pēc
ziņām no Persijas, Tabrisu ieņēmis val-
dības karaspēks; Lachutichana pulki sa-
kauti un bēg. Par Tabrisas militāro
gubernatoru iecelts kazaku vadoni»
Ismail-chans.

Rīga
Alliance Francaise

sarīko piektdien, 17. februārī, pulkste»
8 vakara, piemiņas vakaru nesen miru-
šajam lielajam franču komponistam Sen-
Sausam. Runās par viņa dzīvi un dar-
biem franču institūta direktors Segresta
kungs, un operas dziedātāja Žubiša kdze
dziedas trīs ārijas iz Sen-Sansa operas
.Samsons un Dalila'. Ieeja pret labprā-
tīgiem ziedojumiem.

Latvijas ģenerālkonsuls Londonā
ziņo, ka ar tvaikoni «Baltriger* 10. fe-
bruāri nosūtītas no Londonas uz Liepāja
45 pakas ar 10.000 angļu grāmatām un
žurnāliem, kā dāvana Latvijai. Tas ir
jau trešais sūtījums, un ziedotu grāmatu
kopskaits sasniedz 25.000.

Māksla

Nacionālais teatrs. Trešdien, 15. fe-
bruāri franču rakstnieka Sardū traģēdija
Grafs de Rizors", kuru izvēlējusēs
aktieru aroda biedrība savam izrīkojumam.
Ieņēmums nāk par labu aroda biedrībai
kulturelām vajadzībām un pabalstiem.
Ceturtdien, 16. februārī, pulksten 7 vakarā
Raiņa velnu nakts .Spēlēju, dan-
coju. " Teātra biroja.

Tirdzniecība m
rūpniecība.

Kursi.

Valūta I Rl g*
. 15 februāri.

Angju mārciņa . 1000—1020
Amerikas dota» ..„...,. 22825—234.35
Francija» banka ........ 19.75—20 26
Bejģljas banka 18.75—19.25
Šveices franks ........ —
Itālijas lira —
Zviedrija» krona .......60.50—6150
Norvēģijas krona ....... 37.75—38 75
Dē'sjjas krona .„.„..., 47.25—4825
Austrijas krona ,.„ ..,,. —
Cechljas kronē ........ 4.43-^1.38
Holandes guldenis ...... 86.00—87.50
Vācijas marka 1.14—1.18
Osrrubiij . —
Somijas marka ........ 4.71—481
Igaunija» marka. ....... 0.68-0.73
PoMjas mārks 0.09—0.10
Padomes rbļ. ... —
Zelta frank» (iate) . 50.0t
10 rfaļ. zelta 1100.00

Rīgā, 1922 g. 15. februāri.

Valsts krāj- nn kredītbanka
Siiinski, E. AuSkaps.

Telegramas
(Letvijns telegraia aģentam* ārzemju teiegrama».)

Rēvele, 14. februāri. (ETA.) Pa-
domju Kvievijas priekšstāvis Rēvelē no-
slēdzis ar vairākām igauņu firmām lī-
gumus par 300.000 pudu miežu un auza
un 300.000 pudu rudzu piegādāšanu
padomju valdībai.

Helziņforsā, 14. februārī. Šodien
pulksten 726 vakarā izdar ts uzbru-
kums Somijas iekšlietu mi-
nistrim Ritvuori. Ministrim atgrie-
žoties no kabineta sēdes, slepkava izšā-
vis uz to trīs reizes, kad viņš pie savas
mājas durvīm kāpis ārā no automobiļa.
Tūliņ aizvests slimnīcā, Ritvuori no ie-
vainojumiem nomiris.

Slepkava apcietināts. Tas izrādījies
par somu zviedru ekstrēmo reakcionāru,
tirgotāju Tandefeldu.

Redaktors: M. Arons.

Šim numuram 6 lapas puses.



Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 2. februāra 1922. g. lēmuma
pamata uzaicina 14. februārī 1919. gadā
Ventspilī mirušās Annas Snelder, dzim.
lieceniek, mantin., kreditorus, legatarus,
fideikomisarus un visas citas per-
sonas, kurām varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz nel. atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludināj. iespiešanas dienas
.Vaid. vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kuram ne-
būs paziņots tiesai minētā laika, tiks
atzītas par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 4. febr. 1922. g. J* 419»/22
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams.

Sekretāra p. v. i. A Jansons.

Ukru pag. vaid», Jelgavas apriņķī,
izsludina par nederīgu, kā pazaudēti.
leģitimācijas biļeti, izdotu no Ukru pag,
valdes 31. decembrī 1921. g. z. J4111J,
uz Žaņa Clrvlt vārda. j

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nod#
izdevumā iznākuse grāmata

listi ioļiii sa*
kas iespiesti .Valdības Vēstnesi

no 1919. g.l. augusta fidz 1921. g.30.z«P'
Saraksts sastādīts pec resorieffl ļ

priekšmetiem alfabētiska kārtībā ,ai«diem norādijumiem un atzīmēm.
^Dabūjams valsts spiestuvē, pilī 1.ļv

kur ari vienīgi jāgriežasar pieprasījumi »
Maksā 30rbļ., ar piesūtīšanu pa pastujg

NnT9nr3nt>3 uzturas zīme zem J* 4721,
IluIdUlIcIfl izdota no iekšlietu miru#l
jas pasu nod. ua Marijas Filipi m
Solovej vārda, kura skaitāma pil»
derīgu.

Pāles pag. valde, Valmieras ipt,
ar šo izsludina par nederīgu pazaudēti
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no šii
pag. valdes zem Xs 1183 uz Auguift
Anša d. Lana vaida.

Nacionālais te
~sl

%
Treidlen. 15. febraari,pulksten ? va

Aktieru arodu biedrībai par labu. 1*

„&r*fs āe ®U*'&
Franču rakstnieka V. SardS ve»w

bēdu luga 5 cēlienos.
^Ceturtdien ".Z. ffcbruerl. pulkst. ',

spēlēju, āancof »'

Veclaicenes pag. valde
izsludina par nederīgu, kā atņemtuno igauņu robežsargiem , zirga pasiizdotu no šas pagasta valdes 21. oktobri1920.g. zem Ns 188 priekš ķēves, trīsgadi vecas, 2 ars. i i/, vērš!augstas,tumšbrūna spalva, pierē un uz degunabaltas zīmītes. Pase izdota uz UnaS^rapiij^da

^^p^asta^ļ^

karte Nr. 4859. uz Emmas Bērziņvārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi-nāta par nederīgu.

Beļavas pagasta valde,
Valkas apriņķī, ar šo izsludina par
nederīgiem sekošus dokumentus
1) Latv. pasi Nš 91, izdotu no Beļavas
pag. valdes 29_ junījā 1920. g. uz 35ņa
{"fa d- P-" vārda un 2) Latvijas pasi
m 92, izdotu no Beļavas pag. valdes
29 jūnija 1920. g. uz Otllljas Otta m.ĶIss vārda. j$ i04

Rēzeknes apr., I iet. miertiesnesis
uz sava lēmuma 10. februārī š. g., pam.
izsludina par nederīgu pilnvaru,
izd. novembra mēnesī 1918. gadā pie
Rēzeknes notāra Merkulova no Antona
Mina d. 3upatina savai sievai Feklal
Savelija m. lupatiņai par pirmajam pie-
derošas mantības pārvaldīšanu.

Rēzeknē, 10. februārī 1922. g.
Miertiesnesis J a s s e.

Liepājas aiaiialtiesa,
saskaņa ar š. g. 11. februāra lēmumu ir
atcelta tās_ pašas tiesas 1921. gadā
3. decembra lēmums, ar kuru tika mek-
lēts Nikolals Leitis, apv. uz sod. lik.
585. p., caur sludinājumu.

Liepājā, 13. februārī 1922. g. 6331
Tiesas loceklis i. Osten-Sackens.

Sekretāra v. i. O. T r e i 1 a n ds.

Rīgas apgabaltiesas l Iecirkņa pristavs
Kārlis Krebs ar šo paziņo, ka papildi-
not savu sludinājumu .Valdibas Vēst-
nesī* 17. decembrī 1921.g. par Eduarda
Kudvlna nekustams īpašuma pārdo-
šanu, kurš atrodas Rīga, Bauskas ielā
X° 32,_ pec valdības rīkojuma, kurš iz-
sludināts .Valdības Vēstnesī* 12. jan-
vārī 1922. g.

Visiem, kas vēlas 18. martā 1922. g.,
pulksten 10 rītā Rīgas apgabaltiesas
sēžu zālē piedalīties pie ūtrupes, jāuz-
rāda apliecība no Tieslietu ministrijas
par nekustama īpašuma iegūšanas tiesī-
bām. Tiesu pristavs Krēbs.

Citu iestāžu slud.
Mercendorfes pag., Sila krogā, pie Jāņa

Burkina atrodas

sirgs,
bruņu spalvu, blēsi piere, ar ieliektu
muguru, 19—20 g. vecs.

Ja kādam tāds zirgs būtu zudis, tad
tad tam viena mēneša laikā jā-
pieteicas manā kanclejā,

lauskas apr, priekln. pal. 2. iet.
Iecavā, 13. febrnarī 1922. g. 328221
Latvijas augstskolas leģitimācijas

karte Nr. 2866, uz Otto Kanaraina
vārda pazaudēta un ar šo tiek izslu-
dināta par nederīga.

Iespiests valsts tipogrāfija.

Urnu siudinajumt.
Latvijas karatiesa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
muma an Kara tiesu lik, 951. un 953. p.
meklē: no apsardzības dienesta atvaļi-
nātos robežsargu pulka kareivjus Ādolfu
Ādolfa dēlu Kronlaku un 3url Kriša d.
Frelbergu, kuri apvainoti par nozie-
gumiem, gss paredzēti soda ifk. 581 p.
3. daļa.

Minētie: 1) Kronlaks — luterticīgs,
28 gadus vecs, jūrnieks, Liepājas pilsētas
piederīgs. 2) Freibergs — pareizticīgs,
24 gadus vecs, zemkopis, Kuldīgas pag.
Kuldīgas apriņķa piederīgs.

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

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. J. Birkenšteins.

Sekretārs, k. 1. ier. A. R a m o e.

$gas ipgabalt. 3. civiinodaļa,
iz civ. «es. lik. 1967., 20H.-2014. an
1079. p. p.un Balt priv «lies.kop. 2451. p
pamata, uz Alfrēda 3ansona pitnv,
zv. adv. pal. E. Zeeberga lūgumu uz-
aicina visas fKirsones, wafām ir kaut
kādas p-r.enzijas, «rkidi v«i ierunas pret
šai tiesa 7. februārī 1922. g. publicēto
24. apriti 19!5. r. Bulduros mirušās
Trines (Katrines) Dump, ai. Avot, dzim.
Dump, iestamentu, kā arī visas per-
sonas, k: i rām ir kaut kādas tiesības iz mit,
Trīnes Dump, ai. Avot, mantojuma vai
sakari? at io arasntoj., kā mantin., iegatar.,
iideifcjm., paiādlevej. u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenz. m ierunas min.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no U sludināj. iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesi*.

Ja tas minētā termiņi nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zandējssas savas tiesības,
bet testamenta pasludinās par likumīgā
spēkā gij'išu.

Ri*% 13. februārī Wn %. 1087
Priokšsēcētaja v. V. F r e i m a n i s.

t>fl:rgtars k. Kalve.

Kigas apgabaltiesa, t. livileodala,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 21. novembrī
1921. g. 3ulla*inas 3ellsejevas, dzim.
Kalniņ, prasības lietā pret Andreju
Sellsejevts, par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: slēgtu
Valmiera 16. maijā 1899. g.starp Andreju
Mitrofana d. Jelisejevu un Juliannu
Mārtiņa m. Jelisejev, dzim. Kalniņ, lau-
lību šķirt, piedzīt no prasītajās Juliannas
Jelisejevas valstij par labu 400 rbļ. tiesas
nodokļa un bez tam no atbildētāja
Andreja Jelisejeva prasītājai par labu
1027 rbļ. tiesas un lietas vešanas iz-
devumus.

Ja atbildētājs, civ. proc. lik. 728., 731.
an 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēka.

Rīgā, 4. februāri 1922. g. 43832
Priekšsēd. b. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

ligas apgabaltiesa, i. toiiiiiioiiaļa,
saskaņā ar savu š. g. 9. februāra lēmumu,
meklē uz sod. lik. 51. un 616. p„ 1. d.,
2. pkt. pamata, apsūdzēto Kaunas gub.,
Sauļu apr., Jaunžagares miesta piederīgo
Seru Jēkaba d. Vaclaršu, 27 gad. vecu,
kura pazīmes tiesai nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atrodas minētais Vacjaršs un
viņa manta, jāpaziņo par to Rigas ap-
gabaltiesai, kā ari jāsper attiecīgi soļi
Vacjarša apcietināšanai, jo ka drošības
līdzekļu veidspret viņa izvairīšanos no
Mesas, saskaņa ar Rigas apgabaltiesas
1921. g. 19. novembra lēmumu, noteikta
minētā Vacjatša turēšana apcietinājuma.

Rīgā, 11. februārī 1922. g.
Priekšsēd. biedrs J. Krūklands.
Sekretāra pal. L. Kamradzius.

?igas apgabali reģistr. nodaļa
uz civ. ptoc. lik. 1480!t„ p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmuma 1. februāri
1922. g reģistrēts kooperatīva sabie-
drības zem nosaukuma: Rigas pilsētas
Aleksandra Ielas, mājas Na 89, Sedzi-
votāju-Irnleku savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

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

Rīgas apgait. reģistrāc. nodaļa
uz civ. pi. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas ad-
minist ativās nodaļas lēmumu 1. febrnarī
1922. g. reģistrēta kooperatīva sa-
biedrība zem nosaukuma: „tiaxsa!aces
savstarpējā ugunsapdrošināšanas
biedrība",

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
MazsaSaces miestā. _

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. .1. O šs.

ftīgaa aogabait reģstr. nodaļa
az civ. proc. lik. 1480". p. pameta pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
sJstnitivās nodaļas ierisamu 1. februāri
1922. g, reģistrēta bezpeļņas sa-
biedrība zem nosaukuma: Latvijas mež-
kopju savienība.

Sabiebrības valdes sēdeklis atrodas
Rīga.

Priekšsēd. v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O šs.

i*?ī§as apgabait mģistr. nodaļa
nz civ. proc. tik. 146071. p. pamata pa-
ziņo, ka -ask. ar apgabali, adm. nod. lēro.
1. februārī 1922. g. reģistsēta kooperat.
sabiedrība zem nosaukuma: Rigas plo-
stošanas un mežu izstrfidfišanas
biedrība.

Sabiebrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. B111 e.
Sekretāra p. J. Ošs.

Rīgas apgabait. 3. civiinodaļa,
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 26. marta
1921. gadā uz kuģa „Luenyi"ceļā uz Han-
kou mir. stūrmaņa Pētera Jāņa d.Uchman
ai. Ukman, ir atklāts mantojums, un
uzaicina, kam ir uz ,šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā mantiniekiem,
tegatatijiem, fideikomis., kieditor. nn 1.1,
pieteikt šīs tiesības min. tiesai sešu
mēneša laikā, skaitot no ši sludināj.
tespieš. dienas .Vaid. Vēstn.*.

Ja minētās personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

RlgS, 8. februāri 1922. g. Mš 1183
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaities. 3. civilnod.
n dv. ties. lik. 2011., 2014. nn 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 9. nov.
1919. g. Rīgā mirušās Agnljas Nlkita
ju. Žljin, dzim. Merkuljev, ir atklāts
mantojums, un azaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ai to, tiesības kā
mantin., iegatar.. fideikomis., kreditor. nn
L t, pieteikt šīs tiesibas minētai tiesai
sešn mēnešu laiki, skaitot no šī
smdlnājuma Iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī".

Ja minētas personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 7. februārī 1922. g. 1* 1203.
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
<a civ. ties. ust. 293., 301 un 309'. p. p.
pamata uzaicina Almu 3ešls dzim. Bračku,
kuras dzīves vieta nezināma, četru
m ē ii e šu laika ierasties šai tiesā, saņemt
norakstus no viņas vīra Mārtiņa Ješa
iesūdzības raksta, viņu laulības šķir-
šanas lieta un no pielikumiem: laulības
apliecības, un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas īilsētā.

Ja minētā laika aicināmā neierastos,
Ietu noliks uz termiņu un izspriedis bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
Szlves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papījus nstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 10. februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

Sekretārs Zandersons.

Jelgava*» apgabait, reģ, nodaļa,
pamatodamās uz civ. t.lik. 146071. p. pa-
dņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
9. febr. *?2. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Dzinu piensaimnieku sabie-
drību, vedot viņu kooperatīvu sabie-
drību reģistra pirmajā daļā.
_ Biedri pīs valdes sēdeklis atrodas
Uz'ņu piensaimnieku sabiedrības nami.

Jelgavā, 10. febrnarī 1V22. g.
Reģisv nod. pāiz. tiesn. R. Mullers.
Sckrruira pal. v. i. D. Lešinskls.

Vietalvas-Odzienas paq. tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatojoties uz savu no-
lēmumu 17. augusta 1921. g., uzaicina
pieteikties šai pagasta tiesai četru
mēnešu laika, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas trešo reizi
«Valdības Vēstnesī*, šī pagasta Ivanu
māju īpašnieka nelaiķa Andreja Jēkaba
dēla Ambalņa mantiniekus, paradu de-
vējus un ņēmējus, dēļ apstiprināšanas
mantošanas tiesībās.

Pēc šī termiņa notecēšanas, pietei-
kušos neievēros.

Priekšsēdētājs A. Āri ņš.
3 Darbvedis M e ž m a 1s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar sava lēmumu 9. februāri
1922. gadā meklē uz soda lik.
574. p., apvain. Ģirtu Ziemeli, kura
pazīšanas zīmes sekošas: liela auguma,
plecīgs, kalsns, šatens, bez bārdas un
ūsām. 26 g. vecs, pierakstīts pie Aizviķu
pag., Aizputes apr. un Latvijas pases
J& 32083 un izdotas atvaļinājuma apliec.
N2 5285.

Katram, kam zināma Ģirta Ziemeļa tiz-
turas vieta, vai arī kur atrodas viņam
piederoša manta, par to bez kavēšanās
jāpaziņo Liepājas III. iec. izmeklēšanas
tiesnesim, vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 11. februārī 1922. g. 6316
Tiesas loceklis J. Osten-Sackens.

Sekretāra v. i. O. T r e i 1a n d s.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 8._ decembrī
1921. g. uz 3ura Valnera lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 293., _301.
un 309. p. p„ uzaicina atbildētāju
Jūliju Ata meitu Valner dzim. Gurkevic,
kuf as dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties tiesā, atbildes do-
šanai personīgi vai rakstiski un saņemt
norakstus no viņas vīra Jufa Valnera
iesūdzības raksta un no pielikumierr un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, _ aici-
nājumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā..

Liepājā, 12. dec. 1921. g. Jfc 338/21
Priekšsēdei, b. V. Bienenštams.

Par sekretāra pal. O. Menka.

Domnieku ueļfšanu lietā.
Jelgavas pilsētas valde

paziņo, ka domnieku vēlētājiem izsniegtos kandidātu sarakstos

leuiesiišūs seRofos druī:as KjOdcis:
Saraksta ....

v^ jt Uz talona iespiests. Jālasa.

3. 147. Bērziņš, Jānis. 147. Bērziņš, Jūlijs.
4. 184. Guzovin, Elza. 184. Guzovius, Elza.
5. 226. Jankevic, Jānis. 2 5. Jenkevic, Jānis.
7. 323. Goldmans, Pēter». 323. Godmans, Pēters.
8. 375. Ķēķis, Jānis. 37o. Reķis, Jānis.

Jelgavā, 10. februārī 1922. g. J*587. Pilsētas galva Nenlands.
1 Sekretārs V. Švanberes.

Dzelzsceļu virsvalde ^.i*?*
KON KURSU

uz 13056 klg albuma papifa, 8190 klg koncept papj.»
un 1638 klg balta bristoikartona piegādāšanu.

Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem un specifikācijas! griesties dzelzsceļu *t
valdē, istabā 136, no pulksten 12—2. ^_____ 1

Kara saimniecīb. pārvalde
Izdos caur mutiskiem torsiem 1500 pudu cūku «
10.000pudu rudzu piegādāšanu armijas mUiMĶ

Torgi notiks Rīgā, Nikolaja ielā J>fe 10/12, dz. 3 (leejfl no Elizabetes it[H\
kara saimniecības pārvaldes telpās, uz rudziem 28. iebruarl s. g„ pīkst. ie j*
un uz taukiem 24. februāri i. g., pulksten 10 rītā.

Piedāvātāji tiek uzaicināti iesniegt līdz augšā norādītam laikam nomaksātu
ar 20 santim. zīmognodokli lūgumus, pēc iespējas ar paraugiem, dēļ pielaišanas
pie mutiskās sacensības. Kas neveļas

^
vai personīgi nevar piedalīties minēlg

sacensībā, var iesniegt rakstiskus piedāvājumus slēgtās aploksnēs.
Lūgumi, piedāvājumi un drošības nauda, pēc aprēķina 10 rbļ. no pmļj

rudzu un 20 rbļ. no puda tauku par visu vairumu, kuru uzņēmējs vēlas piegādāt
nododami K. S. P. administrativāa daļas priekšniekam.

Rudzu kondīcijas un uzņēmuma noteikumus var dabūt lasīt ikdienai «
pulksten 10—13, K. S. P. pārtikas daļā, Nikolaja iela Ms 10/12, dz. 10.

^i;»——«M—^^MjIEM^ļiaMi—

Dzelzsceļu pārvaldes I. ceļu iec. priekšnieks
Izsludina 25. februāri i. g., pulkst. 12 dienā

KONKURENCI
uz asenizācijas darbiem visā Rīg@s mezglā un
stacijās no Šķirotavas līdz Skrīveriem fieskaitot),

Rakstiski piedāvājumi nomaksāti ar 40 rbļ. zīmognodokli, uzrādot cems
no kubikmetra iztīrāmas bedres, vai vienas mucas (uzradot mucas tilpuma) it-
sniedzami līdz 25. februārim š. g, Rīgā I, pirmā ceļa kantorī, istaba J* 25, ai
uzrakstu: ,Uz konkurenci 25. februārī 1922. g. Pielaižama ari muti «ka saciksk

nmimmmmuĒtmmammmaišm

Dažādi sludināj.
Jaunjelgavas apr. slimnīcai

ir vajadzīgi

Bra-sliias pārzinis
un

titiH slinku kopēja.
Personas, kas vēlētos ieņemt šās

vietas, tiek uzaicinātas iesūtīt Jaunjel-
gavas apriņķa valdei pieteikšanās rakstus,
pieliekot īsus dzīves aprakstus un do-
kumentu norakstus par izglītības cenšu
un agrāko nodarbošanos. >fe 492

Jēkabmiestā, 10. februārī 1922. g.
Jaunjelgavas apriņķa valdes

priekšsēdei, v. K. S t r ē 1n ee k s.
Darbvedis P. Lapiņš.

Blīdenes pagasta oolde
paziņo, ka sākot ar 1. februāri 1922. g.,
Blīdenes pagasta namā

ir atvērta

JttSfllUl IGSl".
ar darbības rajonu Blīdenes, Stūra un
Reņģes pagasti — .ēdes dienas treš-
dienās, ceturtdienas un piektdienās no
pulksten 9—10 rītā.

Priekšsēdētājs K. Auns.
Darbvedis (paraksts).

Apriņķa ceļa inženieris, Cēsis,
izdos Kākprasītājiem

Valmieras tilta pilam imoita fflos ou
58 gali. veco pāļu izvilki no Gasjas tirpāt.

Piedāvājumi līdz ar 5000 rbļ. drošības
naudas un uzrakstu: .Uz konkurenci
21. februārī 1922. g." slēgtās aploksnēs
iesniedzami līdz 21. februārim S. g,
pulkst. 12 diena kanclejā, Cēsīs, Gaujas
ielā N° 26. Pēc aplokšņu attaisīšanas
pielaidīs mutiskus torgus.

Tuvākas ziņas kanclejā Cēsīs, Gaujas
ielā M2 26, katru dienu no 9—15. 2

VALSTS TIPOGRĀFIJA
dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija par Mvtotoisfi
sanu no valsts un komuniilniep
uz 1920. g. 21. decembra likuma pa»**

Iesp..Valdības Vēstneša * 1921.g. 32.
"^

Maksā bez piesūtīšanas 10 rbļ., af'
sūtīšanu 11 rbl.

^^

Samaksas zīmiu
grāmatiņas

pēc .Valdības Vēstneša* N° 187., «f
22. augusta š. g. publicēto rīkojumi

par traktieru, kafejnicu, kondi-
toreju un viesnicu apgrozījumu

nodokli
dabūjami Valsts tlpografllā, pili M l

par 9 rbi. grāmatiņa.
—

?—-

»

ipilii 1opiii
Kaists ticografišs, Risas « fl.t

dabūjamas dažāda biezuma, pēc
darba ministra apstiprināta parauga:

1) Strādnieku darba srSrcitttirš
2) Strādnieku saraksta granti

(forma JA 51).

3) vispārīgos strādnieku «īsu *ķīnu grāmatas (.0™^
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