
Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

par zelta franka kursiem nodokļu aprēķināšanai, kas paredzēts noteikumos
par nekustamu īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu.

©adS Hn mēnesis Krļ.w?ias Cara rbj. Domesrbl. Kerenkas Vācu un LatviJas Igannijas
1U»- ' ost mrk. rbļ. rark.

Līdz 1914. g. 1. jau- Par vienu zelta franku
varim paritāte . 0,375 — — _ o,810 — —

1914. g.
Janvāris .... 0,375 — — — 0815 — —
Februāris. „ . . 0,375 — _ _ o'siS — —
Marts 0,375 — _ o!si5 — —
Aprīlis. . t . . 0,375 — — — 0,815 — —
Maijs 0,375 — — — 0,815 — —
Jūnijs ..... 0,38 — — _ 0,815 — —
Jūlijs 0,39 — — — 0,82 — —
Augusts .... 0,44 — — — 0,82 — —
Septembris ... 046 — — — 0,85 — —
Oktobris .... 0,46 — — — 0,87 — —
Novembris . . . 0,46 — — — 0,90 — —
Decembris . . . 0,46 — — — 0,90 — —

1915. g.
Janvāris .... 0,46 — — — 0,90 — —
Februāris.... 0,46 — — — 0,90 — —
Marts . . . . . 0,46 — — — 0,91 — —
Aprilis 0,46 — — — 0,91 —
Maijs . * . . . 0,47 — — 0,92 — —
Jūnijs 0,47 — —- — 0,92 — —
JSlijs 0,52 — — — 0,92 — —
Aagasia . . . . 0,52 — — 0,?2 — -
Septembris . . . 0,52 — — — 0,92 — —
Oktobris .... 0,52 — — — 0,92 — —
Novembris . . . 0,57 — — — 0,94 — —
Decembris . . . 0,63 — — — 1,02 — —

1916. g.
Janvāris .... 0,64 — — — 1,05 — —
Februāris. . . . 0,64 — — — 1,06 — —
Marts 0,64 — — — 1,07 — —
Apriiis 0,64 — — — 1,07 —
Maijs 0,64 — — — 1,12 — —
JSnijs 0,64 — — — M2 — —
Jūlijs 0,64 — — — 1,12 — —
Augusts .... 0,64 — — — 1,12 — —
Septembris . . . 0,64 — — 1,12 — —
Oktobris .... 0,64 — — — 1,12 — —
Novembris . . . 0,66 — ^-1,20 l—
Decembris . . . 0.66 _ — — 1,20 — —

1917. g.
Janvāris .... 0,70 — — — 1,20 — —
Februāris .... 0,70 — — — 1,20 — —
Marts 0,70 — — — 1,26 — —
Aprilis 0,88 — — — 1,26 — —
Maijs 0,88 — — — 1,33 — —
Jūnijs 0,90 — — — 1,45 — , —
Jūlijs 0,90 — — — 1,58 — —
Augusts .... 0.92 — — — 1,58 — —
Septembris ... — 0,96 1,00 — 1,58 — —
Oktobris .... — 0,98 1,05 1,10 1,58 — —
Novembris ... — 1,00 1,10 1,20 1,58 — —
Decembris ... — 1,00 1,15 1,30 1,58 — —

1918. g.
Janvāris .... — 1,00 1,15 1,30 1,58 — —
Februāris .... — 1,00 1,20 1,43 1,58 — —
Marts ..... — 1,00 1,20 1,43 1,58 — —
Aprilis — 1,05 1,20 1,43 1,58 — —
Maijs — 1,05 1,20 1,43 1,58 — —
Jūnijs — 1,10 1,25 1,66 1,58 — —
Jūlijs — 1,15 1,30 1,82 1,58 — —
Augusts .... — 1,20 1,30 1,82 1,58 . -*- —
Septembris ... — 1,25 1,30 1,82 1,58 — —
Oktobris .... — 1,30 1,30 1,82 1,58 — —
Novembris ... — 1,35 1,30 1,82 1,66 — —
Decembris ... — 1,40 1,30 1,82 1,72 — —

1919 e.
Janvāris .... — 1,45 1,65 1,82 1,75 — —
Februāris .... — 1,50 1,75 2,25 2,00 — —
Marts — 1,55 1,80 2,85 2,20 1,10 2,00
Aprilis. .... — 1,75 2,00 3,33 2,44 1,25 2,50
Maijs — 2,00 2,25 3,33 2,77 1,40 2,80
Jūnijs — 2,35 2,50 3,50 2,77 1,60 3,20
Jūlijs ..... — 2,40 2,60 4,00 3,12 1,80 4,00
Augtists ... - 2,80 2;Q0 4,50 3,84 2,50 5,00
Septembris ... — 3,60 3,80 5,00 4,54 3,20 6,50
Oktobris .... — 5,00 7,50 10,00 5,55 4,00 8,00
Novembris ... — 7,50 10,00 20,00 6,00 5,00 10,00
Decembris ... — 10,00 15,00 65,00 6,00 8,00 16,00

1920. g.
Janvāris .... — 12,00 20,00 122,00 6,00 11,15 20,00
Februāris. ... — 14,00 25,00 180,00 6,00 13,05 21,00
Marts — 15,00 27,00 180,00 6,00 14,70 21,00
Aprilis — — — — — 14,65 21,00
Maijs — — — — — 14,00 25,00
Jūnijs — — — — — 13,25 30,00
Jūlijs — — — — — 14,05 35,00
Augusts .... — — — — — 27,55 62,00
Septembris ... — — — — — 28,50 66,00
Oktobris .... — — — — — 28,90 70,00
Novembris ... — — — — — 28,75 71,00
Decembris ... — — — — — 28,85 73,00

Skolotāju svētki 1922. gada
vasarā.*)

Skolotāju «nedēļas" ideja radās pagā-
jušā gada skolotāju vasaras sapulcēs.
Priekšlikums atrada visur nedalītu pie-
krišanu: tas dos iespēju pa visam Lat-
vijas malām izkaisītiem darbiniekiem
ilgākn laiku kopā būt un sava starpa
iepazīties. Bez tam plaši nostādīta svētku
nedēļas darbība rādīs mušu skolas līdz-
šinējos ieguvumus pēc triju gadu organi-
zēšanās darba.

Svētku sarīkošanas priekšdarbi jau no-
tiek. Novembra mēnesī uz jkolu depar-
tamenta priekšlikumu vieteļās (Rīgas)
skolotāju organizācijas ievelēja savus
pārstāvjus, kas piedalītos svētku organi-
zēšanas darbos. Tā sastādījās ^

rīcības
komiteja". Viņā ieiet trīs skolu de-
partamenta darbinieki (Ausējs, Melnalksnis
«n Odiņš), divi no Latvijas skolotāju
savienības (Rītiņš un Ed. Ozoliņš), divi
no Latvijas vidusskolu skolotāju biedrības
(Bilkins nn Nagelis), viens no Rīgas
latv. skol. savienības (V. Ozoliņš), viens
no Rīgas skolot, arodn. biedrības (Turkina)
«n viens no Rīgas apr. skolotāju bie-
drības (Bāliņš), kopā — 10 locekļi.

Komiteja iesāka savu darbību novembra

beigās. Pie komitejas nodibinājās trīs
sekcijas: saimnieciska (vad. Spn-
vnlis), izstādes (vad. J. Vichmams)
*n i z r ī k o j u m u (vad. _A. Sillers). Sek-
cijās kā locekļi ieiet pārstāvji no minētam
skolotāju organizācijām, bez tam pec

*) 1* .Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā".

vajadzības tiek kooptēti ari citi darbinieki
un lietpratēji.

Svētkus nodomāts sarīkot Jāņu nedēļā,
no 18. līdz 22. jūnijam. Tas darīts ar
to aprēķinu, lai tie iekristu brīvākā laikā
un lai tie nebūtu tāļu no skolas beig-
šanās laika. Tūliņ pec skolas darbu
beigšanās tas nav tādēļ iespējams, ka
svētku sarīkošanas darbi_ prasīs brīvu
laiku vismaz 1 līdz 2 nedēļas.

Darbu iekārta svētkos paredzēta šāda:
priekšpusdienās kopējas sapulces, pēc-
pusdienās — izstādes aplūkošana un
izrīkojumi. Pirmo priekšpusdienu aizņems
svētku atklāšana ar runām, dziesmām,
apsveikumiem. Trijās nākošās priekš-

pusdienās — lasījumi par dažādiem Lat-
vijas skolas jautājumiem. Pedeja priekš-
pusdienā, 22./VI. — slēgšana.

Svētku atklāšana paredzēta ļoti plaša.
Cerams, ka izcilus stāvošie valsts un
sabiedrības darbinieki, zinātņu un mākslas
iestāžu pārstāvji un ievērojamākie latviešu
kultūras darbinieki neliegsies piedalīties

šajos lielajos Latvijas kultūras svētkos,
lai nāktu tuvākos sakaros ar tiem dar-

biniekiem, ar kuu starpniecību visi

mākslas un zinību ieguvumi tiek jauja
nesti. Skolotāju kori varēs kuplināt so

dienu ar dziesmu apsveikumiem.

Pēc plašākām pārrunām ricības komitejā
triju dienu kopsapulču lasījumiem uz-
stādīti sekosi temati:

I. Kāda skola bijuse.

1. Audzināšana pie vecajiem latviešiem.
2 Latviešu tautskolas sākumi.

3. Tautskola un skolotājs 19. g.
simtenī (līdz pārkrievošanas laikam).

4. Pārkrievošanas laikmets.
5. 1905. gads.
6. Bēgļu skola, okupācijas skola un

lielinieku skola.
7. Skolotāju biedrības.

II. Kāda ta tagad ir.
1. Skolotājs kā nacionālās apziņas

modinātājs (tautiskais laikmets).
2. Latvijas skolas stāvoklis valsts

organizēšanās laikā.
3. Nacionālās skolas noorganizēšanās

(skola, skolotāja izglītība, skolas
apgādāšana u. t. t.).

4. Latgales skolas.
5. Vidus un arodu skolas (skolotājs,

skolēni).
6. Skola un sabiedrība.
7. Skolotāji par savu stāvokli un darbu.

III. Kādai tai jābūt.

1. Modernās pedagoģijas virzieni.
2. Nacionālās skolas uzdevumi:

a) nacionālās kultūras izkopšana.
b) garīgās dzīves un fiziskās attī-

stības līmeņa pacelšana.
3. Skola un dzīves prasības (praktiskā

audzināšana).
* 4. Obligatoriskās mācības iz /ēšana

dzīvē.
Par viņiem nodomāts sastādīt rakstus,

curus pēc tam iespiedīs un tādējādi sa-
stādīsies vērtīgo materiālu krājums par
nūsu skolu pagātnē un tagadnē. Sapulču
lienās par šiem tematiem tiks nolasīts
ss priekšnesums, kur uzsvērta pārrunā-

jamā temata idejiskā puse un uzstādīti
slēdzieni (tiks iepriekš iespiesti). Deba-
tes kopējās sapulcēs nebūs iespējamas.

Rakstu sastādīšanā līdz šim uzaicināti
ņemt līdzdalību (minot vārdus referējamo
tematu kārtībā): Kr. Barons, T. Zeiferts,
K. Dēķens, R. Kļaustiņš, V. Zālīts, Eiche,
J. Rītiņš, A._ Ķēniņš, Fr. Adamovičs,
Ieviņš, P. Kūla, L. Adamovičs, prof.
K. Kundziņš, Dr. Kasparsons, doc.
P. Dāle, A. Vičs, Kaudzītes Matīss,
L. Ausējs, K. Melnalksnis, V. Seiīe,
G. Odiņš, inž. Vickopfs, J. Bebris, Aug.
Melnalksnis, Ed. Mednis un citi.

Viens no galvenākiem svētku uzde-
vumiem būs izstādes sarīkošana. Lai uz
viņu jau priekšlaikus skolotāji varēta
sagatavoties, tad viņas programa jau
sastādīta un izsūtīta pa skolām.

Izstādes programa.

I. Skolēnu darbi mācību priekš-
metos. 1) Latviešu valodā:
a) skolēnu rakstu darbi, b) skolēnu
izdotie žurnāli, c) referāti, d) orto-
grāfijas tabeles u. c.
2) Svešās valodās: tas pats.
3) Ari tm e ti kā: a) skolēnu

rakstu darbi, b) skolēnu sa-
stādīti aritmētiski uzdevumi,
c) pašpagatavoti skaitņi, d) mēri
un dažādi citi mācības līdzekļi
aritmētikā.

4) Ģeometrijā: a) pašizga-
tavoti ģeometriski ķermeņi,
b) dažādi mēri, c) astrolabija,
d) ekers, ģeometriski zīmējumi
un plāni u. c.

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 75 rbļ. — kap.
Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 90 rbļ. - kap.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija . 3 25
Pie atkalpārdevējiem 3 " 75 "

Latvijas valdības 3^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot JĒ^^j^m^k^svētdienasunsvētkudienas

Redakcija: Jļffifc^KBlf^ii&l Kantoris un ekspedīcija :
Rīga, pilī J\T°2. Tel. Jft 9-89 «SBmaSHfiP* R'gā, pilī A& 1. Tel. J\& 9-57
Runas stundas no 11—12 TT^^^Ta Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām . . . . 180 rbj. — kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 . — ,

b) citam iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslējīgu
rindiņu 8, — »

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 . — .



1921. g.
Janvāris . . . . — — — — — 39,55 72,00
Februāris.... — — — — — 39,15 72,00
Marts . ..... -r .— — — — 49,50 72,00
Aprilis — — — — — 73,55 72,00
Maijs — — — — — 86,40 72,00
Jūnijs — — — — — %,20 72,00

(Pamats: noteikumi par nekustamu īpašumu atsavināšanu un apgrūti-
nāšanu, p.p. 12. un 14.)

Rīgā, 1922. g. 14. februārī.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.
Kredita departamenta direktors A. K ā r k 1i ņ š.

5) A1 ģ e b r a: a) skolēnu rakstu
darbi, b) zīmējumi u. c.

6) F i z i k ā: a) pašpagatavoti fi-
zikas aparāti, b) fizikas stundu
praktisko darbu protokoli u. 1.1.

7) Ķ i m i j ā: eksperimentu pro-
tokoli.

8) Dabas zinātnēs :_ a) sko-
lēnu rakstu darbi ar zīmējumiem,
b) klases darbi, c) kolekcijas
mineraloģijā, botānikā un coolo-
ģijā (pašu krātas), d) pašizga-
tavoti priekšmeti un instrumenti
kolekciju sastādīšanai, e) ap-
raksti ar zīmējumiem par dabas
novērojumiem u. c.

9) Ģ e o gr a f i j ā : a) skolēnu
rakstu darbi, b) kartes, c) reljefi,
d) zīmējumi astronomija, e) vie-
tējie (Latvijas) vietu attēlojumi,
veidoti vai zīmēti, f) darbi ģeo-
loģijā (dažādi zemes slāņi) u. c.

10) Vēsturē: skolēnu rakstu darbi
ar zīmējumiem, b)_Latvijas vē-
sturisko vietu, ka pilskalnu,
pilsdrupu, kapeņu u. c. attēlojumi
(veidojumā vai zīmējumā), c) vē-
sturiskas (politiskas) kartes,
d) vēsturiski apraksti un novē-
rojumi ekskursijās.

ll)Dzimtenes mācībā: a) sko-
lēnu izgatavoti darba rīki, b) zī-
mējumi, c) veidojumi u. c

12) Zīmēšanā un veidošanā:
a) zīmējumi un veidojumi,b) grā-
matu un programu vāki, c) or-
namentu krājumi u. c.

13) R a s ē š a n ā: Tēlojošas ģeo-
metrijas zīmējumi un plāni.

14) Dziedāšanā un muziķa:

a) skolēnu nošu burtnicas,
b) pašsacerētas melodijas, c) nošu
tabeles, d) pašizgatavoti mūzikas
ins*rumenti. kā stabules, vijoles,
taures, ksilofoni, monohordi u. c.

15) Vingrošana un sports:
fotogrāfiski uzņēmumi u. c.

16) Roku darbi: mākslas rūp-
niecība.

17) Bērnu dārzi, mājas audzi-
nāšana un mājas mācība.

II. Skolotāju pētījumi u n n o-
vērojumi: a) pedagoģijā un
psicholoģijā, b) jaunu raetodu de-
monstrēšana, c) kolekcijas, d) paš-
izgatavoti mācības līdzekļi u. c.

III. Mācības līdzekļi: a) izglī-
tības ministrijas uu b) skolu mā-
cības līdzekļi.

IV. Latvijas skola un skolotājs:
a) skolu ēku fotogrāfiski

^
uzņēmumi

un pamatplani, b) skolu ēku paraug-
plani (jaunbūvējamo) un c) skolu
statistika.

V. Latvija — statistika.

VI. Skolas higiēna un sani-
tārie apstākļi — statistika un
paraugi.

VII. Skolas mācības grāmatas,
kuras izstādamas divos nodalīju-
mos — 1) pa priekšmetiem un
2) vēsturiskā kārtībā.

VIII. Veikalnieku _ mācības lī-
dzekļu izstādes — vietējo
un ārzemju.

Izstādes programa, piemērojoties
vidusskolu vajadzībām.

Latv. un svešās valodās — tas
pats, kas pamatskolās.

Matemātikā:
1) Algebrā — a) skolēnu rokdarbi;

b) grafikas; c) pašu sastādīti uzdevumi,
d) tabeles un c.

2) Ģeometrijā — a) tas pats,
kas pamatskolā, ar papildinājumiem
1) konstruēšanas uzdevumi-, 2) rakstu
darbi; 3) dažādi modeļi un ģeometrijas
likumu praktiska ilustrēšana.

3) Trigonometrijā — a) skolēnu rakstu
darbi; b) trigonometrisku funkciju un
formulu grafiska attēlošana u. c.; c) da-
žādi trigonometriski uzdevumi.

4) Analītiskā ģeometrijā — uzdevumi,
zīmējumi, grafikas, ķermeņu griezumi,
vienkāršākie mācības līdzekļi.
Fizikā — tas pats, kas pamatskolā,

un uzdevumi, tabeles, diagramas,
grafikas u. c. demonstrējumi.

Ķimijā un technoloģijā —
eksperimentu protokoli, pašizgata-
voti aparāti, trauki, modeļi, tabeles,
zīmējumi, analizēs un ražojumi,
kolekcijas un citi.

Dabas zinībās — tas pats, kas
pamatskola, un eksperimentu prepa-
rāti, zīmējumi, diagramas, tabeles
un citi.

Ģeogrāfijā un kosmografijā —
tas pats, kas pamatskolā, un saim-
nieciskā ģeogrāfija, salīdzinošā ģeo-
grāfija, diagramas, zīmējumi, modeļi,
tabeles, ekskursiju maršruti, apraksti,
fotogrāfiski uzņēmumi, referāti un citi.

Vēsturē un sabiedriskās zinī-
bās — tas pats, kas pamatskolā,
un dažādu vēsturisku un kultūrvē-
sturisku laikmetu ilustrējumi,modeļi,
diagramas, tabeles, referāti un citi.

Zīmēšanā un veidošanā — tas
pats pats, kas pamatskolā, un kok-
griezumi, pašgatavoti modeļi u. c.

Rasēšanā — tas pats, kas pamat-
skolā.

Dziedāšanā nn mūzikā — tas
pats.

Vingrošanā,sportā un rota-
ļās — fotogrāfiski uzņēmumi un
dažādi sporta piederumi (ripas, ķei-
jas, bumbas, ragutiņas, slēpes, slidas,
koku kājas, stops ar bultām, lingas,
pūķi, peldēšanās piederumi u. t. t.),
rotaļu un sporta apraksti un uz-
vedumi.

Koku darbi — dažādas nodaļas.

Programas I. d. 17. p., kā papildinā-
jumu, bērnu dārzu sekcija, izstrādāju»
īpašu programu, kuru ieteicams ņemt
vērā bērnu dārzos, lai sagatavotos u*
piedalīšanos izstādē.

Mājas audzināšana.
Bērnu vecums no 1 līdz 3 g.

A. Paraugi izstādē: 1)Bērnu ēdināšana:
barības daudzums, barības viela,
ēdināšanas laiks; 2) apģērbs, dažādos
gada laikos; 3) Darbi un rotaļas;
4) Atpūta.

B. I. Paraugu bērnu siles un patversmes
II. Bērnu audzināšana mājā.

C. Bērnu darbi: silēs, patversmēs s*
mājā.

Bērnu dārzi.
Bērnu vecums no 3 līdz 7 %

A. Bērns — dabā.
1) Pavasaris. Saules iespaids: snieg»

kūst, ledus iet; uz kokiem: pu»*
pūri — lazdu ziedi u. t. t.; p irmā»
puķes: sniega pulkstenīte, vijole
u. L t; pirmie putni: strazdi; li*
dienas — olas, vista un cāļi.

Augšā minētās parādības un novēro»
jumi tiek padziļināti izvedot viņus dai*
bos: par piemēru izgriezt, zīmēt, veido*
locīt u. t..t.
2) Vasara. Puķes —katra bērnap0

dārziņš (dobīte). Ddens — viņa &
zīme priekš cilvēkiem, dzīvniekietBi
augiem. Upe — ezers, jūra — zv^'
nieki, tīkli, laivas u. t. t.Ogulai»un siena laiks.

3) Rudens. Augļu raža — augļu »*
glabāšana, labības novākšana (?*
laukiem), kulšana, malšana —- d*i£
navas. Daba rudenī — putni ««*?
laižas u. t. t.

4) Ziema. Novembris: vējš — aļ£
*

stums: cimdi, zeķes, krāsns, rnal»
u. t. t. Decembris: sagatavo šanās »
ziemassvētkiem. Janvāris: sniegs «

Valdības iestāžu
paziņojumi.
Dzelzscefu ziņas.

Sakarā ar biežiem ilgstoša rakstura
traucējumiem vilcienu kustibā uz Jēkab-
miesta, Ventspils—Stendes un Meitenes—
Bauskas pievedceļiem viņu aizputināšanas
dēļ, tieša pasažieru, bagāžas un preču
satiksmes ar visām augšminēto šaur-
sliežu liniju stacijām pārtraukta līdz
turpmākam rīkojumam.

Vietējo satiksmi uzturēs pēc iespējas.
Ekspluatācijas direktora vietā

K ļ a v i ņ š.
Rīcības nodaļas pārzinis Stankevičs.

*
Sakarā ar Svētes upes tilta pārbūvi uz

posma Jelgava-Līvbērze sākot ar sest-
dienu, 18. februāri, līdz pirmdienai,
20. februārim, pārtraukta pasažieru, ba-
gāžas un preču pārvadāšana starp Jel-
gavu un Tukumu II. Pasažieru un ba-
gāžas pārvadāšana no Rīgas uz Ventspili
un otrādi notiks caur Buļļiem.

No Rīgas ar vilcienu Ns 59, kurš atiet
15.40, Tukumā pienāk 19.00 un tālāk
līdz Ventspilij pēc līdzšinējā saraksta.
Atpakaļ no Ventspils līdz Tukumam II.
arī pēc līdzšinējā saraksta, bet no
Tukuma līdz Rīgai ar vilcienu Jte 44,
kurš no Tukuma II. atiet 4.40, Rīgā
pienāk 8.30 no rīta.

Dzelzsceļu virsvalde.

Pasta ziņas.

5. februārī atvērta pasta palīga nodaļa
Stellē, pie Stelles pagasta valdes, Ilūk-
stes apriņķī, ar vienkāršām un ierakstī-
tām operācijām.

Administrativais finansu direktors
Krūmiņš

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde

1922. g. 16. februārī.
1. Turpina apspriest likumprojektu

par biedrībām, savienībām un politiskām
partijām un sapulcēm.

2. Apspriež 1922/1923. g. budžetu.
3. Ieceļ par augstākās kara tiesas

locekli ģenerāļa Simanšona vietā galvenā
staba priekšnieka 2. palīgu pulkvedi
Franci un par kara virstiesas pagaidu
locekli techniskās divīzijas komandiera
vietas izpildītāju pulkvedi K u r e I i.

Iekšzeme

Visu izpostīto pagastu valdes

tiek uzaicinātas nekavējoties pazinot
Latvijas izpostīto apgabalu kongresu pa-
domei Rīgā, Gogoļa ielā 3,_ istaba 224,
cik pagastā ir vel tādu kara nopostītu
saimniecību, kurām nav nevienas ēkas
un kur cilvēki un lopi mīt tranšejas,
zemnicās un pagrabos. Par katru tādu
saimniecību iesūtāmas kongresa padomei
sekošas ziņas:

1. Māju uri īpašnieka vārds.
2. Cik pūrvietu zemes, zirgu, ragu

lopu pieder.
3. Vai valdības aizdevums saņemts un

cik.
4. Vai ir iegādāts materiāls ēku cel-

šanai.
5. Vai tuvumā ir iespējams atvietot

3 līdz 4 būvstrādniekus.
6. Kādu ēku domā nākošā vasarā

pirmā kārtā celt.
7. Vai mājas īpašnieks ir ar mieru

pieņemt pie ēku atjaunošanas dar-
biem no valdības samaksātus bez-
darbniekus.

Uzaicinājums
un iOgums lauksaimniekiem.

Daži Rīgas apriņķa lauksaimnieki grie-
žas pie apriņķa valdes ar _ lūgumu — iz-
palīdzēt sugas lopu apgādāšanā no Vā-
cijas.

Pēc ievāktām ziņām sugas liellopu un
buļļu cenas ir visai mērenas. Rītfrizu
sugas lopi dabūjami Rītprūsijā. Trans-
ports pa dzelzsceļu izmaksā samērā
dārgi. Izdevīgākais iepirkšanas laiks
maijā un jūnijā, kad Vācijā notiek sugas
lopu aukcioni. Pārvešana vasarā iespē-
jama ar kuģi. Tādā kārtā arī transports
iznāktu lēti. Pagaidām pieprasījumi
ienākuši uz rltfrīzu buļļiem un govīm.
Ievest izdevīgāki būtu lielāku_ partiju
vairākiem lauksaimniekiem reizā. Tam-
dēļ apriņķa valde griežas pie lauksaim-
niekiem, kuri nākošā vasarā vēlētos
ievest Rītfrizu sugas lopus, cūkas un
aitas, paziņot par to drīzumā Rīgas ap-
riņķa valdes agronomiskai nodaļai Rīgā,
Romanova ielā Ns 24, dz. 3, atzīn ejot
vēlamo lopu skaitu, vecumu un sugu.

Rīgas apriņķa valde.

Jaunas valstis,
Polija.

Attiecības ar Baltijas valsUm.
R ē v e 1ē, 16. februārī. (ETA.) Poij.

jas chargē d'affaires Revele Neumans sa
runā ar Igaunijas telegrāfa aģentūras
priekšstāvi kategoriski noliedza visas
baumas, itka Polija vairs neinteresētos
par Baltijas valstu savienības noslēgšana.
Polijas valdība, _ izteicas Neumaoa
kungs, ir vienmēr uzstājusēs par
Baltijas valstu _ apvienību, apsvei-
kuse ikkatras jaunas Baltijas valsts no-
dibināšanos un dažam piedavājuse ari
savu pabalstu. Kas attiecas uz
Latvijas-Poli jas attiecībām ,
kuras dažus mēnešus atpakaļ nebi|
visai labas, tad tagad, ^_ pec sūtņa
domārn

^
tās ievirzi jūsas atkal

normālās sliedesBaumas par pols
ļaunprātīgiem nolūkiem attiecībā uz Lat-
gali esot pilnīgi nepamatotas. Ar Lie-
tavu Polija cerot nākt pie saprašanās
vēl pirms Dženovas konferences, kam
būtu ārkārtīgi liela nozīme, jo Dženova
Baltijas valstim vajadzētu pierādīt savs
solidaritāti un uzstāties pilnīgi vien-
prātīgi. LTA.

Ārzemes

Par Krievijas starptautisko stāvokli.
Parīzē, 15. februāri. .Matin" pa-

blicē sava korespondenta sarunu ar
Krasinu, kurš izteicās, ka lielinieki atzi-
nuši par vajadzigu grozīt savu saimnie-
cisko politiku pēc tam, kad izrādījies, ka
Krievijas revolūcijai neseko tādas pat
revolūcijas citās valstīs. Lieliniekiem
esot bijis pietiekoši daudz iemeslu šau-
bīties, vai paturot spēkā agrāko saim-
niecības politiku padomju Krievija varēt»
pastāvēt blakus kapitālistiskai Eiropai
Sarunas beigās Krasins uzsvēra, ka bez
vienošanās ar Franciju padomju valdība
nevarēšot atrast drošu mieru.

,,Temps" ievadrakstā izsaka domas, ka
lielinieki mēģinot aizkavēt Krievijas kre
ditoru kopīgas frontes nodibināšanu,
stājoties sarunās ar katru no tiem atse-
višķi. Lielinieki prasot no ārzemja
valdībām palīdzību, bet tai pašā laiki
neatsakoties no saviem centieniem, šīs
valdības gāst. Francija gan labpri
vēloties palīdzēt Krievijas atjaunošanas
darbā, bet ar noteikumu, ka Krievijai
jāizveidojoties par tādu valstī, kurai var
palīdzēt LTA.

Centrālā zemes Ierīcības komitejas
kanclejā

un viņas nodaļās saskaņā ar komitejas
priekšsēdētāja biedra rīkojumu, publikas
pieņemšana, visādu ziņu Izsniegšana un
lūgumrakstu saņemšana no publikas no-
likta tikai laikā no pulksten 11 līdz 1
dienā.

Kanclejas pārvaldnieks J. Z v a i g z n e.
Nodaļas vadītājs Eglīts.

Paziņojums jūrniekiem Nr. 5.
Pie iebraukšanas Ventspils ostā ir 6,4

metrus no S moles gala uz ziemeļiem
izbagarēts kanāls, kurš visseklākā vietā
ir 6 metri (197a pēdas) pie normāla
ūdeņa. Kanalis ir 138 metri garš, 32
metru plats_ un viņa vidus linija ved
apmēram pēc kursa 81°— 261° par. virz.

Departamenta direktors
A.Lonfelds.

Daļas priekšnieks K. Purns.
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ledus. Satiksmes līdzekļi — izprie-
cas bērniem: kamaniņas — slidas u.
t. t. Februāris: gaisma: mākslīga,
skalu, eļļas, petrolejas, elektricitate;
dabīga gaisma: saule.

>8. Bērns — sabiedrībā.
Bērns apmeklē kurpnieka, galdnieka

a. c. amatnieku darbnicas — kāda no-
zīme viņiem bērnu dzīve. Attiecīgie
Frebeļa darbi, rotaļas, dzejoļi, gleznas.

C Bērnu ētiskā audzināšana.
a) bērns un viņa tuvinieki: tēvs,

māte u. t. t. (gleznas, tautas dziesmas);
b) bērns un viņa biedri: kopējs darbs
<dārzā', kolektivs darbs); c) bērns un
viņa palīgi: apkalpotāji iestāde u. t t

>D. Bērnu estētiskā audzināšana.

a) muzīka, dziedāšana, rotaļas —
bērnu orķestris u. t. t.

b) bērnu dārza stundu plāni;
bērnu dārza klases modelis.

Priekšzīmīgs bērnu dārzs.

Bērnu dārzi pēc Dr. Maria Montessuoii.
Muzikālais bērnu dārzs:
Ernsta Viegneia metode.

Statistika.

Zināms, ar šo nav izsmelts viss izstā-

des saturs un ikviens var ienest viņas
programa arī ko citu. Starp citu ir no-
domāts sarīkot arī piemēram kādu ideālu
sistemātisku mēģinājumu virkni dabas
zinībās u. t. 1. Vēlams būtu, ka vērību
pieeriestu arī skolu ēku uzņēmumiem
(ivf d. a), tādā ceļā sastādītos visu skolu

ēku albums un pašām skolām paliktu ari
-eksemplāri kā vēsturisks materiāls.

Izstādes priekšmeti būs iepriekš jāsa-

vāc apriņķu centros, pēc kam tos atsūtīs
az Rīgu un te sagrupēs un novietos iz-
stādes telpās. Vidus skolām bus izde-
vīgāki savus eksponātus tūliņ, noteikta

laikā, sūtīt tieši uz Rīgu, kur viņus tad
īpaša komisija sadalīs un novietos īpašās
grupās.

Izrīkojumu komisija strādā pie skolo-
tāju koru noorganizēšanas un kopīgi
dziedamo dziesmu izvēles. Šinī nolūkā
skolām izsūtīts uzaicinājums, caur pamat-
skolu inspektoriem, paziņot:

1) Kādi skolotāji vēlas piedalīties
kopējā korī un līdz 20. februārim iesūtīt
skolu departamentam ziņas: c i k k a d u
balsi dziedās (vīriešu un jauktā kori).

Piezīme. Kas būs pieteikušies un
notis dabūjuši, to pienākums bus
sagatavoties un ņemt dalību korī.

2) Ierosinājiet skolotāju _ grupu _ starpā
kora nodibināšanu, lai labāki varētu sa-
gatavoties koncertam. Bez tam atsevišķi
kori varēs ari uzstāties ar savam dzies-
mām pie apsveikšanas maksas konrertā
(ja vēlas un būs sagatavojušies) un sa-
viesīgā dziesmu vakara.

3) Par kora nodibināšanos lūdzam pa-

ziņot līdz 25. martam, uzdodot dziedātāju
skaitu Ja kāds koris velētos uzstāties
atsevišķi, tad Iīdz_ 20. aprīlim paziņot,
kādi kori un ar kādam _ dziesmam_ un

kādos gadījumos nodomājuši uzstāties.

Piezīme. Uz kopējo koncertu iespē-
jama sagatavošanas ari bez piedalī-
šanās vietējā korī.

Paredzēta maksas koncerta sarīkošana,
kur uzstāsies kopējs koris ar _ iepriekš
iestudētām dziesmām (notis izsutis pec
augšējo ziņu ievākšanas). Nav izslēgta
ari atsevišķu koru uzstāšanas. Bez tam

ar dziesmām tiks pušķots ari kopējs
skolotāju saviesīgs vakars.

Par kopējā kora virsdiriģentiem uzai-
cināti mākslinieki Jozuus un P. Jurjana

kungi.

Pēc iespējas skolotajiem sarīkos ari
mākslinieku koncertus, operas izrādes.

Svētku dienas pēcpusdienas nodomātas
galvenā kārtā izstādes aplūkošanai un
izrīkojumiem, bet, ja vien atliks laiks,
tiks sarīkoti priekšlasījumi par atsevišķiem
pedagoģiskiem jautājumiem.

Viens no grūtākiem svētku sarīkošanas
jautājumiem ir piemērotu sapulces telpu
atrašana un svētku dalībnieku kopdzīves
ierīkošana. Par šo jautājumu nokārtošanu
rūpējas saimniecības komisija. Nepie-
ciešami sarīkot palētinātas pusdienas un
telpas naktsguļai. Kopējo sapulču telpu
jautājums vēl nav atrisināts, bet ja ne-
izdosies atrast pienācīgi plašas telpas,
tad vajadzēs sarīkot kādu pagaidu pavil-
jonu. Jārēķina tomēr, ka varētu sarasties
ap 4—5 tūkstoši dalībnieku.

Pēc svētku slēgšanas nodomāts sarīkot
kopēju izbraukumu uz kādu no Latvijas
jaukākām vietām: Siguldu, Koknesi,
Abavu. Ar to tad svētki arī izbeigtos.

Lai uz vietām rastos iestādes, kas
apvienotu un vadītu sagatavošanos uz
svētkiem, tad centrālā rīcības komiteja
likuse priekšā pamatskolu inspektoriem
nodibināt apriņķu centros vietējās komi-
tejas pēc centrālās komitejas parauga:
no skolotāju biedrību vai grupu pār-
stāvjiem ar vietējo inspektoru priekšgalā.

Pēc priekšdarbu ievadīšanas, kādā
brīvākā laikā, varbūt uz lieldienām, no-
domāts saaicināt Rīgā vietējo komiteju
pārstāvjus kopīgi pārrunāt jautājumus,
kas stāv sakarā ar sagatavošanos uz
svētkiem un pašu svētku sarīkošanu.

Sagaidāms, ka latvju skolotājs izmantos
šo pirmo gadījumu — sapulcēties neat-
karīgā brīvā Latvijā uz vispārējiem sko-
lotāju svētkiem, un gribēs parādīt, ko
viņš spēj dot Latvijai, un atzīmēt, ko Lat-
vija devuse viņam.

Notikumi Krievijā.
Maskavā, 15. februārī. (Radio.) Pa-

triarchs Tjichons publicē uzsaukumu,
kurā atļauj ziedot badacietējiem baznīcu
dārglietas, ciktāl tas nav tieši vajadzīgas
dievkalpošanas ceremonijām. LTA.

Valdības stāvoklis Vācijā.
Berlīnē, 15. februāri. Vācijas ka-

Son
a }?£ "ovērsta - reichstags ar

220 pret 185 balsīm izteicis Virta kabi-netam uzticību. Par uzticības votumu
balsoja koalīcijas partijas, centrs, sociāl-demokrāti, demokrāti un bavariešu tautaspartijas vairākums. Pret uzticības votumu
balsis nodeva galējas labās un galējās
kreisās partijas . Attuiējās 16 deputāti.

LTA.

_L_o n d o n ā, 16. februāri. (Radio.)
Pēdējie notikumi pie Ulsteras robežām
radījuši stipru opoziciju apakšnamā pret
angļu-iru līguma likumprojektu, kurš
rītdienas sēdē būs uz dienas kārtības.

LTA.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 17. fe-

bruāri, pulksten 4 kareivju izrādē Šeks
pīra ,„Karalis Lirs". Sestdien,
18. februārī, pulksten 7, otro reizi Sardi
vēsturiskā traģēdija .Grafs de R i -
z o r s \ Svētdien, 19. februārī, pulksten
2 dienā Raiņa velnu nakts .Spēlēju,
dancoju". Pulksten 7 vakarā Annas
Brigader drāma .Ausmā*. Pirmdien,
20. februārī Sardū drāma «Grafs d e
Rizors". Izrādi ieguvis izglītības
kooperatīvs .Kultūras Balss* un
ienākums nāk ceļojošu bibliotēku fondam
par labu. Teātra birojs.

Latviešu dramatiskie kursi (Zeltmata
vadība) sarīko III. Vidus skolas telpas
šodien, 17. februārī, pulksten 8 vakarā,
audzēkņu skatu vakaru. Ieeja pret
programam, kuras interesenti vēl var
dabūt III. _ vidus skolas kanclejā no
5—8 vakara.

urdzniecība un
rūpniecība

Kursi

Valūta _AH_L_
I 17. februāri.

Angļu mārciņa 1000—1000
Amerikas dolārs 228 25—23455
Francijas franks 19.75—2025
Be|ģijas franks 18.75—1*35
Šveices franks , . —
Itālijas lira —
Zviedrijas krona . . 60.50—6150
Dānijas krona 47.75—4875
Norvēģijas krona 38.50—39.60
Austrijas krona —
Čechijas krona 4.43—4.53
Holandes guldenis 86.00—87.5»
Vācijas marka 1.12—1.17
Ostrublis —
Somijas marka 4.71—481
Igaunijas marka 0.68—0.7S
Polijas mar'<a 0.09—0.1B
Padomes rbļ —
Zelta franks (lats) 50.0»
10 rbj. zelta . . . 1100.06

Rīgā, 1922 g 17. februāri
Valsts krāj-,un kredītbanka

Silinski, J. Piiedman i*.

Liepājas ostā Ienākuši kuģL
1922. g. 13. februāri.

75. Bauta, norvēģu tvaikonis, kapteinis Olseas,
no Visbijas ar 5019 m. siļķēm.

1922. g. 14. februāri.

76. Daugava, latviešu tvaikonis, kapteinis
Orinbergs, no Metbilas ar 1588 t. ogļu.

No Liepājas ostas izsāiuši kuģi.
1922. g. 15. februāri.

70. Hammerbv, zviedru tvaikonis, kapteinis
Andersens, uz Norkopingu ar balasta.

74. Estonia, dāņu tvaikonis, kapteinis Jorgensens,
uz Dancigu un Ņujorku, jaukts 43 ton.

HepAjas ostfl 12. februārī atradās 42 kuģi,
ienācis 1, kopa 43 kuģi,_ 13. februārī osta atradās
43 kuģi, ienācis 1, kopā 44 kuģi. 14. februāri
ostā atradās 44 kuģi, izgājuši 2, 15. februāri ostā
atradās 42 kuģi.

Telegramaa
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju teiegratMt.

Londonā, 16. februārī. (Reuters.)
Vakar Londonā ieradās Čecbosiovaķijas
ministru prezidents Benešs.

Londonā, 16. februārī. (Reuters.)
Apspriedē starp Loid-Džoržu, Kersonn
un Ēģiptes virskomisaru lordu Alenbija
panākta pilnīga vienošanās par Anglijas
nākotnes politiku Ēģiptē un par Ēģiptes
valdībai iesniedzamās vēstules saturu.

Vašiņtonā, 17. februārī. (Reu-
ters.) Savienotās valslis, Anglija, Japāna
un Francija, kā četrvalstu Klusā okeāna
līgumslēdzējas oficiāli paziņojušas Portu-
gālei un Holandei, ka viņas noteikti
vienojušās ievērot abu minēto valsta
tiesības Klusā okeānā.

Literatūra.
izglītības Ministrijas Mēnešraksta"

š. g. 2. burtnīcas saturs: Paula Jeger-
Freimane — Anna Brigadere. Ašmaņu
Annas — Par ritmiskās vingrošanas no-
zīmi. Andr. Brods — Karaktera attīstība
(turpinājums). A. Vičs — Skolu lietas
Vidzemē no 1700—1750. g. K. Meln-
alksnis — Skolotāju sapuices 1921. g.
vasarā. Arnis — Latviešu nelegālā prese.
A. Švabe — Latvju zemnieks 1624. g
K. Straubergs — Mīlestības maģija.

Rsdnkrott: M Arone

Šim numuram 6 lapas puses.

Krievijas zelts.
E i 1 v e z ē , 15. februārī. (Radio.) Pēc

zviedru preses ziņām, no Krievijas Stok-
holma ieradies tvaikonis «Gladiator" ar
apmēram 40 tonam zelta (stieņos). Zeltu
.divas Stokholmas bankas sūtīšot uz
Srzemēm, pa lielākai daļai uz Ameriku.

LTA.

Francija un Krievija.
Parīzē, 16. februāri. (Reuters.)

Poankarē paskaidroja palātā, ka nevar
būt runas par padomju val-
dības atzīšanu no Francijas.
.Francijas uzskati pret Krieviju nav grozī-
jušies. LTA.

Dženovas konferences lietā.
Parizē, 15. februārī. „Temps" ziņo

ao Londonas, ka Savienotās valstis esot
faziņojušas angju valdībai, ka līdz8. mar-
tam amerikāņu priekšstāvji Dženovas
konferencē nekādā ziņā nevarot ierasties.

*Londonā, 15. februāri. Londonā
saņemta Francijas atbilde uz angļu val-
dības priekšlikumu, noturēt pirms Dže-
aovas konferences sabiedroto lietpratēju
apspriedi par techniskiem jautājumiem.
Franču valdība šo priekšlikumu pieņem,
aizrādot, ka tas pilnīgi saskan ar aug-
stākas padomes Kanē pieņemto rezo-
luciju.

Parizē, 15. februāri. Šveices fede-
rāla padome nolēmuse atlikt delegācijas
iecelšanu Dženovas konferencei, lai no-
gaidītu konferences programas skaidrāku
.formulēšanu, kā to prasa Poankarē me-
morands Anglijai.

Parizē, 15. februārī. Havasa aģen-
tūra ziņo, ka angļu valdība apsverot
iespējamību, atlikt Dženovas konferenci
par 15 dienām. LTA.

Starptautiskā tiesa.
Londonā, 16. februārī. (Radio.)

Šodien Holandes ķēniņienes Vilhelmines
klātbūtnē Hagā atklāta starptautiskā tiesa.

LTA.

[Lo
kauts Dānijā.

E i 1 v e z ē, _ 15. februārī. (Radio.)
Dānijā vakar sācies rūpnieku izsludinātais
lokauts: ap 200.000 strādnieku atlaisti no
darba. LTA.

Vācijas maksājumu jautājums.
Parizē, 15. februāri ,Petit Parisien"

ziņo, ka sabiedrotie vienojušies nodot
Vācijas priekšlikumus moratorija un
maksājumu lieta reparāciju komisijai,
kura saskaņā ar Versaļas'miera līgumu
lems par tiem galīgi. Pēc tam, kad re-
paracijji komisija lēmums būs pieņemts,
sapulcēsies sabiedroto finansu ministri,
lai vienotos par Vācijas 1922. g. maksā-
jumu sadalījumu savā starpā. LTA.

Francijas stāvoklis koloniju jautājumā.
Bordo, 15. februārī. (Radio.) Fran-

cijas koloniju institūts vakar sarīkoja
banketu maršalam Lautejam, Marokas
virsprezidentam. Atbildot uz apsveikuma
runām, Lautejs izteica savas domas par
Francijas koloniju politiku. Pasaules
kara laikā Maroka tāpat kā visas pārejās
franču kolonijas enerģiski palīdzēja Fran-
cijai cīnīties pret ienaidnieku, pie kam
jāievēro,ka nekādas represijas nevajadzēja
lietot. Kolonijas ar savu izturēšanos
kafa laikā esot apliecinājušas savu pa-
teicību Francijai par viņas patiesi humāno,
koloniju iedzīvotājiem labvēlīgo politiku.
BŠī koloniju lojalitāte mums jāciena un
jāsargā", uzsvēra runātājs. Francija
ieguvuse islama simpātijas, Tas ir liels
spēks, kura nozīme mums jāapzinās."

LTA.

Valdības krīze Itālijā.
Romā, 16. februārī. (Radio) Visas

pūles sastādot jaunu kabinetu jāuzskata
par neizdevušamies. Bonomi uzņēmās
palikt valdībā līdz parlamenta sanākša-
nai. Šodien Bonomi izteicās, ka Itālija
ir pilnīgi gatava Dženovas konferences
noturēšanai noteiktā laikā. LTA.

Stāvoklis Īrijā.
Lifildā, 16. februārī. (Radio) Stā-

voklis Īrijā manāmi nomierinājies. Ko-
lins ieradies Londonā uz apspriedi ar
angļu valdību un paziņojis, ka viņam
izdevies jau panākt 15 apcietināto ulste-
riešu atsvabināšanu.

Stāvoklis Indijā.
E i 1 v e z ē. 15> iebruari. (Radio.) Angļu

apakšnamā Indijas lietu ministrs Montegū
izteicies, ka stāvoklis Indijā ļoti nopietns.
Loid-Džordžs to apstiprināja, bet aizrā-
dīja, ka_ panika būtu nevietā. Angļu val-
dības vārdā viņš varot kategoriski paziņot,
ka Anglijas kroņa suverenitāte Indijā
nekādā ziņā netiks atcelta, vai mazināta.
Bez angļu stiprās rokas Indijā iestāšoties
jukas. LTA.

Notikumi Meksikā.
Bordo, 15. februārī. (Radio.) ,,Temps"

ziņo no Meksikas, ka uz kara padomes
sprieduma pamata nošauti federalistu
vadoņi, ģenerālis Antoni© Ruiss un ka-
pitans Lugardo Peress. LTA.

Ripa.
Lietavas neatkarības gada svētkos

vakar Lietavas rezidejošo ministri Lat-
vija Dr. Šauņusu apmeklēja Satversmes
Sapulces prezidents Čakste, ministru
prezidents Meierovics, Satversmes
Sapulces prezidijs un ministru kabineta
locekļi, kā arī ārvalstu diplomātiskie
priekšstāvji Latvijā un Rīgas latviešu
sabiedrības un preses priekšstāvji.

Sieviešu palīdzības korpusa
naudas loterijas izloze neparedzētu ap-
stākļu dēļ atcelta uz nenoteiktu laiku.
Izlozes dienu izsludinās visos laikrakstos.

i

Latvijas neredzīgo institūtam
Strazdumuižā pie Rīgas vajadzīgs sko-
lotājs, kurš vēlētos pāriet uz darbību
neredzīgo izglītības laukā. Priekšroka
tiem, kuriem jau praktiķa šinī arodā
Alga — vienu kategoriju augstāka kā
tautskolu skolotājiem. Brīvs dzīvoklis,
apgaismošana, apkurināšana; uz vēlē-
šanos arī uzturs par mērenu atlīdzību.
Jauka apkārtne. Plaša bibliotēka. Agrāk
skolotāji šinī institūtā pa lielākai daļai
bija cittautieši, bet tagad vēlams, lai
pieteiktos spējīgi kandidāti latvieši.



Ti@su sludinājumi
Latvijas karatiasa,

pamatojoties uz savu ticības sēdes lē-
mumu ari kara tiesu lik 951. un 953. p.
meklē bij. Baltijas vācu zemessargu nod.
brīvprātīgo, tagad I. artil. diviz. 2. bat.
kar. Oskaru Gersona d. Blumentalu
<ai. Saša Gertča d.), kurš apv. par no-
ziegumiem, kas paredzēti kara soda lik.
1869. g.. IV. izd. 232. p.

Minētais Blumentals, ebrejs, dzim.
19. februārī 1893. g., Ventspils pilsētas
piederīgs.

Personām, kuram būtu zināma viņa
?stūrēšanas vietas nekavējoties ziņot
kara tiesai, vai tuvākai policijai, kurai
to arestēt un nogādāt pēc piederības.

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

Sekretārs, k. 1. iet. A. R u m p e.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu 8. decembrī
1921. g. uz Vladimira Šelrova lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik. 293.,
301. un 309'. p. p., uzaicina atbildētāju
Amāliju Vasilija meitas Silrovu, kuras
dzīves vieta nezināma, četru mē-
nešu laikā ierasties tiesā, atbildes do-
šanai personīgi vai rakstiski un saņemt
norakstus _ no viņas vīra Vladimira Sči-
rova iesudzības raksta un uzdot savu
dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minēta 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, 16. dec 1921. g. Ns 337/21
Priekšsēdei, b. V. B i e n e n š t a m s.

Par sekretāru B. Zumberg.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 23. janvāra 1922. g. lēmuma
pamata uzaicina 16. janvārī 1921. gadā
Liepājā mirušās Marijas Dorotejas fon
Tanner mantiniekus, kreditorus, lega-
tarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kurām varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz nel. atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 3. febr. 1922. g. J* 1013»/21
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams.

Sekretāra pal. v. i. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
12. maijā 1921. gadā nolēma:
iecelt aizgādniecību promesošo Llses
Prlednlek un Annas Qulbe atstātai
mantībai, sastāvošai iz Plaueces pagasta
zemnieku mājām .Vileniek* un .Sproge*.

Lizes Priedniek un Annas Gulbe
pēdējā dzīves vieta bija Planeces pag.
Kuldīgas apriņķī.

Liepājā, 28. janv. 1922. g. Ns 436/21
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales apgabaltiesas MoiiūaMaļa.
saskaņa ar savu 1922. g. 3. februāra
lēmumu, meklē uz S. L. 51., 453.p. pa-
mata apsūdzēto, Daugavpils apriņķa,
Preiju pagasta piederīgo Pēteri Jura d.
Upenieku, 25 g. vecu, vidēja auguma,
dzelteniem matiem, pavāju ģīmi, pelē-
kām uzacīm. _

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Upenleka un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Dau-
gavpils apriņķa 5. iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 11 februāri 1922. g.
Priekšsēdētāja b. B. Clruls.

Sekretāra pai. v. i. Fr. B a u m a n s.

Pazaudētas
2 kvitēs: Nr. 241 no 5. septembra 1921. g.
par 4006 rbļ. un Nr. 371 no 14. sep-
tembra 1921. g. 3855 rb|. izdotas no
Rīgas krasta stacijas priekšnieka par
saņemtu drošības naudu rentes lietā.
Minētās kvītes skaitāmas par nederīgām
un uz viņām nepiederīgam personām
nauda nav izdodama. 2 Sebel.

Kursišu pagasta valde,
Kuldīgas apriņķī, dara zināmu, ka sākot
ar 1. Janvāri 1922. 8» Kursišu pagastā

atvērta
JziHti nodala".

ar darbības rajonu Kursīšu pagasts.
Kursišos, 2. februāri 1922. g.

Priekšsēdētājs F. B e i j e r t s.
Darbvedis R. K I a b i s.

Apriņķa ceļa inženieris, tēsis.
Izdos mazokprasītajiem

Valmieras tilta pīlārs remonta (tarbu u58 gab. veco pālo Izvilki, oe Gaujai tirpa}.
Piedāvājumi līdz ar 5000 rbļ. drošībainaudas un uzrakstu: ,Uz konkurēta

21. februāri 1922. g. « slēgtās aploksne
iesniedzami līdz 21. februārim š. «T
pulkst. 12 diena kanclejā, Cēsīs, Gauk.
ielā N» 26. Pēc aplokšņu attaisīšanas
pielaidīs mutiskus torgus.

Tuvākas ziņas kanclejā Cēsis, Gani*»ielā Ns 26, katru dienu no 9—15 i

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
az civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Franciskas
Sailckll, dzim. Čekaļskij, lūgumu viņas
prasības lieta pret Kazimiru Bernharda d.
Galickij, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesa četru mē-
nešu laika no šī sludinājuma iespieš.
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Pie lūguma pielikti: laulības zīme un
noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
neiikta tiesas sēde lietas klausīšanai
tšsmuguriski.

Rīgā, 14. februāri 1922. g. 431072
Priekšsēdei, b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. tees. kārt. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 6. martā
attaisīs un nolasīs 24- decembrī 192i. g.
miī. Ģederta Frelnberga testamentu.

Jelgavā, 13. febr. 1922.g. L.N° 306/22.g.
Priekšsēd. v. Matisons.
Sekretārs Zandersons.

frberģea pagasta valde
izsludina par nederīgu atvaļinājuma
apliecību, Izdotu no Jaunjelgavas apr.
apsardzības priekšnieka 30. decembrī
1920. g. J* 17/3701 uz Žaņa Ernesta d.
3aada«a vārda, kura pieteikta par no-
studētu.

MinDldai kājnieka pulka ulmmMi dala
27. februāri 1922. s-, pulksten 11 rītā,
Alūksnē (Alūksnes pilī) tiks izdota

ma z āksolTša n ā

1pudu svaigas liellopi gaļas
piegādāšana pulka vajadzībām par
laiku no 1 marta līdz 1. aprīlim 1922. g.
Uz mutisku konkursu tiks pielaistas
tikai personas, kas pirms konkursa pulka
saimniecības daļas priekšniekam iemaksās
3000_rubļu drošības naudas. Rakstiski
piedāvājumi ar attiecīgu zīmognodokli
un drošības naudu iesniedzami līdz no-
teiktam laikam pulka saimniecības daļai
slēgtās aploksnēs. Turpat var Iepazīties
ar gaļas piegādāšanas noteikumiem.
7. Siguldas kājnieku pulka saimniecības

priekšnieks, pulkv.-leitn. B e b r i s.
3 Darbvedis kara 1. ier. B r ū v e 1 s.

Pie Saite tasasta nama
28. februāri S. g., pulkst. 11 dienā, tiks
pārdoti atklāta

vairāksolīšanā
zemāk min. pilsoņiem aprakstīti, dēļ soda
naudas piedzīšanas spaidu kārtā, par
obligat. labības nodevu nenodošanu, sek.

mājlopi:
1) Jānim Misiņam piederošā viena govs

vērtība 2000 rbļ.;
2) Kārlim Rutkovam meln-bēra ķēve,

ap 20 g. veca, vērtība 4000 rbļ.;
3) Andrejam Galdiņam viena govs, vēr-

tība 2000 rbļ.
Lopu apskatīs, ūtrupes dienā uz vietas.
Madonā, 14. februāri 1922. g. 4090/20
Madonas iec.pol.priekšn. Kazmus.

Tiešo Hodealn departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 24. februāri 1922. 8- pulksten 3dienā,
Rīgā, Skolas iela Ns 4, dz. 18, tiks
pārdota vairāksolīšanā Perla Akselrod
kustama _ manta, novērtēta par 2.000 rbļ.,
un sastāvoša no 1 Amerikas rakstām-
galda, ozola koka, dēļ viņa pilsētas ne-
kustama īpašuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 16 februārī 1922. g.
Piedzinējs F. Jakobovskis.

Koku pagasta valde caur šo dara
zināmu, ka no Daugavgrīvas artilērijas
priekšnieka 1921. g. 7. janvārī zem
Ns 102 uz dižkareivja Eduarda Jāņa
dēla Strazdiņa vārda izdota kara
klausības apliecība gāļuše zudumā un-
tamdēļ uzskatama par nederīgu.

I spiesti vntala tipogrāfijā.

Tiešo GodoKlB departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 23. februāri 1922. g„ pulkst. 1 dienā,
Rīgā, ra. Jauna iela N° 5, dz. 1, tiks
pārdota vairāksolīšanā 3ēkaba Priede
kustamā manta, novērtēta par 25.000 rbļ.
un sastāvoša no dzelzs naudas skapja
un ozolkoka bufetes, dēļ viņa traktieru
apgrozījumu nodokļa segšanas.

Rīgā, 16. februārī 1922. g.
Piedzinējs D e r i n g s.

Tiek meklēti
sekošu mantu īpašnieki:

1) pie Valmieras apriņķa II. iec. izmekR-
Šanas tiesneša raksta 25. janvāri
1921. g. piesūtītu

darba vSģu,
izjauktā veidā;

2) 30. augustā 1919. g. Valmierā az
ielas atrastas

dāmu roka: somiņas, melnas M
ripsa drēbes un 3) 1919..
atrastu adas saka un to piedemu.

Minētās mantas var apskatīt Valmieras
apriņķa priekšnieka kanclejā. Ja viena
mēneša'laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības VēstnfcsV ,
minēto mantu īpašnieki nepieteiksies, tad
šīs mantas tiks pārdotas vairāksolīšanā.

Valmierā, 14. febr. 1922. g. J*fe 512S.
Apriņķa priekšnieks (paraksts).

Sekretārs (paraksts).

Dažādi sfudināj.
Valsts Cēsu ainatDieias siolal

vajadzīga liet. mākslas nodaļā

audēja C-ēls),
kas mak rīkoties ar mašinu, somu ne
citu sistēmu stellēm, un

mācīta stata.
kas spējiga pasniegt stundas mājturības-
nodaļā. Pieteikšanās, iesūtot īsu dzīres
aprakstu, amatniecības akoto,
kanclejā, Cēsīs.

Valsts Cēsu amatniecības
1 skolas priekšnieks A. J u 11 a.

Klavierstunden
rota erteilt: Uldus ielā lir. §, it t

Nozaud. dokum.: Slimo kases kārtis»
zem Ns 210, Gramatrūpn. arodn. savieib
biedru karte zem >fe 490 un fin. minishv
valstspapīru spiest, ieejas atļauja ze»
N? 502 ar piezīmi: skait. par nederīgie*;
Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas

izdevuma iznākuse grāmata

indi ipi aiikft
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī*

no 1919. g. 1. augusta līdz 1921. g.30. zept
Saraksts sastādīts pēc resoriem t*

priekšmetiem alfabētiskā kārtībā, ar dār-
diem norādījumiem un atzīmēm.

Dabūjams valsts spiestuvē, pilī 1.istaba,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumies».
Maksā30rbļ., ar piesūtīšanu pa pastu 33rbļ.

iniii i upi
«s tipogralil, Rīsus jll!,lstl,

dabūjamas dažāda biezuma, pēc
darba ministra apstiprināta parauga:

1) Strādnieku darba grāmatiņas,
2) Strādnieka saraksta grāmatos

(forma N« 51).

3) Vispārīgas strādnieku alga rfr
ķinu grāmatas (forma ^jm^

Rīgas pilsētas lombards,
Kaļķu ielā Nr. 9,

= ūtrupe ==
20. un 21. februāri 1922. g, pulkstes
10 rītā.

Ķīlas no 26. augusta līdz 10. septembr.
1921. g., zem N? C 58407 — ŅšC 60088,
ka ari izūtrupēēanai nodotas mantas.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 4513. uz Elīnas Zirnis
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
karte Nr. 5311. uz Amlldas Kupli»
vārda pazaudēta un ar šo tiek izsto»
dināta par nederīgu.

Nacionālais teatrs. .
Sestdien, 18. februāri, pulkst. 7 vāka»

„9ra/$ de $lte&TS -
Svētdien, 19. februāri, pulksten 2 dtefl»

„$jpēiēju, dancoju -
Pulksten 7 vakara
„Jiusmā".

Rryas apgabalt. 3. civilnodaļa,
«z civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019.
;». p. pamata paziņo, ka pec 9. sepf.
1919.gadā Maskava mir. Marijas (Mēri)
Lazara m. Vllenčlk, dzim. Krāmer, Ir
atklāts mantojums, un uzaic, kam ir uz šo
mantoj., vai sakarā ar to tiesības kā
maniiniek., iegaiar., fldeikomis., kreditor.
unt. }., pieteikt šīs tiesības min. tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludināj. iespieš. dienas .Vaid. Vēsta.*.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzradītā terminā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā. 9. februāri 1922. g. Jft 1117
Priekšsēdētāja v. O. Ozoliņš.

Sekretārs A. Kalve.

&igas apgabalties. 3. civiinod.
?a dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
» p. pamata paziņo, ka pēc 28. febr.
1919. gadā Maskavā miruša Dr. med.
Marka (Markusa ari Mairima, Jēkaba d.
VHencIka ir atklāts mantojums, un uzaic,
kam ir uz šo mantoj., vai sakarā ar to,
tiesības ka tnantin., legatar., fldeikomis.,
kreditor. un t. t., pieteikt šīs tiesības min,
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludin. Iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi'.

Ja minētās personas savas tiesības
sagšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
všnas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 9. februārī 1922 g. J* 1117.
Priekšsēd. O. Ozoliņš.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas
nolēmumu 9. janvārī 1922. g. ir iecelts
aizgādnis promesošā Teodora Indriķa
dēla Mazverslša mantībai, kura atronas
Lielauces pagastā. L. J* 217/22. g.

Jelgavā, 14. janvāri 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs Zandersons.

Jelgava*apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. t. lik. 1460. p. pa-
dņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
13. febr. 1922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Abavas pagasta savstarpējo
«SunsapdroSlnSšanas biedrību, ieve-
dot viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Abavas pagasta namā.

Jelgavā, 14. februāri 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Mfillers.
Sekretāra pal. v. I. D. L e š i n s k i s.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 14607i. p.
pauņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
13. febr. 1922. g. atklātā sēdē nolēma

reģistrēt Sērenes savstarpējo uguns-
apdroiinašanas biedrību, ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmajā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sērenes pagastā.

Jelgavā, 14. februārī 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Mfillers.

Sekretāra pal. v. i. D. L e š i n s k i s.

Liepājas apgabaltiesa,
16. janvāri 1922. g. uz Krlšjāņa Elmuta
lūgumu un pamatojoties uz 18. marta
1920. gada likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolēma: I) parādus
1) 2000 rbļ. un 2) 1200 rbļ. pēc obligā-
cijām, izdotam uz Eduarda Hellmunda
vārda un 1) 2. jūlijā 1875. g. un 2)
29. septembri 1875. g. nostiprinātam uz
Krišjānim Elrnutam piederošam neku-
stamām mantām Liepājas pilsētā, zem
hip. N° 951 un 965, atzīt par pilnīgi sa-
maksātiem līdz ar visām procentem;
2)_ atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām; 3) iemaksāto
naudu glabāt tiesas depozītā lidz kre-
ditora _ Ierašanai, kuram tad naudu
izmaksāt.

Liepājā, 24. janV. 1922. g. 5Uj2l
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.

Par sekretāru B. Zumberg.

Dzelzsceļu virssaMes moter. npsiM
izdos 1. martā 1922. g.

= mazāksolīianā
uz Ūnijām Vecgulbene—Pļaviņas, Vecgulbene—Jaunlatgale,
Vecgulbene—Ieriķi un Vecgulbene—Ope, sekošus darbus:

1) Malkas, kūdras, ogļu, platsliežu un šaursliežu gulšņu, brusu, dēļu un planku
ielādēšanu un izlādēšanu no vagoniem, ka arī parlādešanu no vagoniem
vagonos.

2) Malkas, kūdras un ogļu piegādāšanu staciju robežās.
3) Malkas un ogļu padošanu uz lokomotīvēm.
4) Malkas sazāģēšanu, saskaldīšanu un sakraušanu.
5) Baļķu un telegrāfu stabu uzlādēšanu un nolādēšanu no platformām.

Reflektantiem, kuri vēlētos piedalīties konkurencē, jāierodas 1. martā S. g.,

pulksten 12 dienā, dzelzsceļu virsvaldē, istaba N>> 120, lai piedalītos mutiska sa-
cīkstē. Konkurences dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgādības kasē (istabā
Nu 128) — 50,000 rbļ. drošības naudas. Kvīte jāuzrada konkurencei sākoties.

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz istabā Ns 120; turpat ari saņemamas
blankas priekš rakstisko piedāvājumu iesniegšanas ar sīku darbu sadalījumu.

Wa9$f$ spirta un degvīna Rīgas
noliktava

pārdos vairāksolīšanā
27. februāri i. g., pulksten 10 rīts, Rīgā, Pionieru ielā 4a:
200 dzelzs spirta iransportmucos a 400 litru

un

500 skārda „ transportkannasa 10 litru
Pārdos ma notiks atsevišķam partijām — pa 25 mucām vai 50 kannām.
Mucas un kannas apskatāmas noliktavā katru dienu, sākot no 23. februāra

1022. « . no nulksten 8 līdz 17. 2

JlMMBŽ^tiļaBMaBBaMHMBfflM

Dzelzsceļu uHdes VIII. ceļu lec. priekšnieks
izsludina 6. marta S. g.. pulkst. 10 no rīta

KONKURENCI
uz asenizācijas darbiem uz līnijām: Torņkalns-Jelgava (Jelgavu izslēdzot),
Torņkalns-Bolderaja, Zasulauks-Stende (Stendi izslēdzot). Rakstiski piedāvājumi,
nomaksāti ar 40 rbļ. zīmognodokli, uzrādot cenas no kubikmetra iztīrāmas bedres,
vai vienas mucas (uzrādot mucas tilpuma) , iesniedzami līdz 6. martam S. g,
Torņkalna stac. VIII. ceļa iec. kantori ar uzrakstu: „Uz konkurenci 6. martā š. g.*

Pielaižama ari mut ska sacīkste.

Dzelzsceļu uirsuuldes materiālu apf ādiUa
27. februāriS.

g.Izdos mazGksollsanā:
1) 12,000 priežu un egļu baļķu apstrād. brusās, gulšņos, plankās un dēļos,

Ludzā. Baļķi jāpieved pie zāģētavas; gatavie materiāli jāsaved pie dzelzsceļu
līnijas. Sacīkstes dalībniekiem jāiemaksā 50,000 rbļ. drošības naudas; kvitē jā-
uzrāda konkurencei sākoties.

2) 478 kuh. asu malkas izvešanu uz posma Ktustpils-Koknese; ar no-
kraušanu kārtīgi grēdas; attālums 14 verstes; drošības naudas 10,000 rbļ.

Tuvākas ziņas izsniedz istabā N° 120.

nvAlve^alīt «five«0Al«4A izsludina u* s. s 27. febr.,
aVlifSlZSCISļiA Wir5?aiU@ pulksten 12 dienā

KONKURENCI
uz trīs liellaivu pārdošanu uairāksolītāliem.

Tuvākus paskaidrojumus personīgi izsniedz materiālu apgādībā, istabā Ns 119
vai pa p^stu pret 40 rbļ. zīmognodokļa samaksu.

Citu iestāžu slud.
Reņģes muitas nodaļa

25. janvārī 1922. gadā, caurskatijuse
kontrabandas lietu M? 5 un pamatojoties
uz muitas likuma § 1046., 1048., 1065.,
1140. un 1141.

nolēma:
1) Nikolaju Zenčiku sodīt ar simts

deviņdesmit pieci tūkstoši (195000) rbļ.;
2) Aizturētos pie Zenčika septiņpadsmit

(17) vīriešu mēteļus konfiscēt un pārdot
vairāksolīšanā;

3) Šo lēmumu uz muitas likuma
§ 1140. pamata pasludināt Zenčikam,
aizrādot pārsūdzības kārtību, iespiežot
tādu .Valdības Vēstnesī;

Minētais lēmums var tikt pārsūdzēts
uz finansu ministra vārda trīs ne-
dēļu laikā, skaitot no šī lēmuma pu-
blicēšanas dienas .Valdības Vēstnesī',
pie kam pārsūdzība apmaksājama ar
40 sant. zīmognodokli un iesniedzama
caur Reņģes muitas nodaļu.

Muitas priekšnieks Sfaisons.
Sekretārs K. Kozlovskv.
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