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Noteikumi

par pašvaldību nodokli no ievedamiem
dzelzsceļu un ūdensceļu lādiņiem.

Papildinājums pie noteikumu pār pilsētu
Ienākumiem, izdevumiem, budžetiem un
jāfskatiem 84. panta. Sk. Hk. un rīk.

krāj. 1921. g. 2. burtn., skaitlis 2.)
i. Nodoklis no ievedamiem

dzelzsceļu lādiņiem.
Nodoklis no ievedamiem dzelzsceļu

ādiņiem, par labu pilsētu pašvaldībām,
jemams pēc sekošiem noteikumiem:

1. Nodokļa ienākumi izlietojami ielu
ia šoseju ierīkošanai un uzla-
bošanai, kā arī tiltu būvēm un to remon-
ijem pilsētas robežās, īpaši to ielu
un šoseju, kuras ved uz
Izelzsceļu piestātnēm.

2. Ar nodokli nav apliekami:
a) iādini, viegiaki par 10 kilogramiem;
b) tranzitā caur attiecīgo piestātni

ejošas preces;
c) pasta sūtīja mi;

;d) pasažieru bagāža un vispārīgi visas
preces, kuras pārvadā pasažieru un
preču-pasažieru vilcienos pie ba-
gāžas dokumentiem;

»£) valsts resoru un dzelzsceļu mantu
sūtījumi, kā arī dzelzsceļu ritošais
inventārs (vagoni, lokomotīves, cis-
ternas, platformas un tenderi), ja
arī tas piederētu privātam sabie-
drībām vai personām;

i) malka un citi kurināmie materiāli;
g| valsts ierēdņu mantu sūtījumi, kuras

pārved uz valsts rēķina pie ierēdņu
iecelšanas amatā, vai pārcelšanas
no vienas vietas uz otru;

ii) sūtījumi, kurus pātved pilsētas ro-
bežās no vienas piestātnes uz otru;

i) šādas pārtikas vielas (kaut arī lopu
barībai): mājlopu un mājputnu
gaļa, svaiga, sālīta un žāvēta;
zivis, svaigas, žāvētas un sālītas
(arī siļķes); piens, krējums, sviests,
siers un citi piena produkti; cepta
maize, dažāda labība, graudos, mil-
tos un putraimos;_ sakņu un augļu
dārzu ražojumi, kā: kartupeļi, kā-
posti, kāļi u. t. t. un aboļi, bura-
bieri, ogas (arī meža ogas) u. t. t.
(izņemot ārzemju augļus un ogas);

k) šķirsti (zārki) ar un bez līķiem.
3. Nodokļu lielums "no ievedamam

Pjecēm pa dzelzsceļu, neatkarīgi no at-
tāluma, aprēķinalms pēc klasēm, kādas
atzīmētas dzelzsceļu preču nomenklatūra.

No precēm ņemams nodoklis:
a) I. klases — 60 kap. no katriem

10 kilogramiem.
H. klases—50 kap. no katriem 10 ki-

logramiem.
HI. klases — 40 kap. no katriem 10

kilogramiem.
IV klases — 30 kap. no katriem 10

kilogramiem.
V. klases — 20 kap. no katriem 10 ki-

logramiem.
?VI.klases—10kap.nokatriem
»0 kilogramiem.
. t>) No liellopiem: govīm, vēršiem, zir-

Iļem , mūļiem, ēzeļiem un ponijiem —
*rbļ. no galvas. No sīklopiem un
Pļjtniemi ja tos pārved bez taras: teļiem,
aitām, jēriem, kazām, cūkām, sivēniem,
«asīšiem, suņiem, kaķiem u. t t. —

5 rbļ. no galvas; no tītariem, zosīm,
pīlēm, vistām, cāļiem u. t t. — 1 rbl.
no gabala, tāpat no meža putniem. Pār-
vedot sīklopus un putnus tarā, nodoklis
no tiem aprēķināms pēc tās klases, pēc
kuras aprēķina veduma maksu. No bitēm
nodoklis ņemams 15 rbļ. no stropa.

c) No meža un ūdens zvēriem par ga-
balu: lāčiem, lauvām un tīģeriem —
50 rbļ., briežiem _— 35 rbļ., vilkiem,
lapsām un meža cūkām — 30 rbļ,, stir-
nām (meža kazām), mērkaķiem, āpšiem
un lūšiem — 10 rbļ, zaķiem, caunām un
seskiem — 5 rbļ., roņiem un bruņuru-
pučiem 35 rbj. Par citiem neminētiem
meža un ūdens zvēriem nodoklis ņemams
pēc_ tās minētās sugas, pie kuras viņi
tuvāk pieder.

d) No sekošiem sūtījumiem no gabala
aeroplaniem, neizjauktiem, dažāda lie-
ķ ma — 50 rbļ.. divričiem, garākiem par
3,2 metr. — 10 rbļ., karietēm, puska-
rietēm, droškām, garākām par 3,2 metr.
— 20 rbļ., laivām un kuģīšiem, neiz-
jauktiem, dažāda lieluma — 30 rbļ.,
kamanām un ragavām, garākām par
3,2 metr. — 10 rbļ., trepēm, garākām
par 3,2 metr.—5 rbļ., elektrisko dzelzs-
ceļu vagoniem — 30 rbļ., dažādiem ze-
mes darbu un lauku dzelzsceļu vago-
nīšiem — 15 rbļ.

4. Par nodokļa iekasēšanas un no-
rēķināšanas kārtību, kā ari par iekasē-
šanas izdevumiem, pilsētu valdēm jāvie-
nojas ar dzelzsceļa virsvaldi.

B. Nodoklis no _ievedamiem
ūdensceļu lādiņiem.

5. Nodoklis no ievedamiem ūdensceļu
lādiņiem ar tvaikoņiem ņemams bez
kategorijām — 50 kap. no katriem 10kilo-
gramiem. Nodoklis nav ņemams no
2. pantā minētiem sūtījumiem.

6. Nodoklis no ievedamiem liellopiem :
govīm, vēršiem, zirgiem, mūļiem,ēzeļiem,
ponijiem u. t. t. ņemams 10 rbļ. no gal-
vas. No sīklopiem: aitām, jēriem, cūkām,
sivēniem un t. t. ņemams 5 rbļ. no
galvas. No putniem, tītariem, zosīm,
pīlēm, vistām, cāļiem u. t. t. ņemams
1 rbļ. no gabala.

7. Nodokli no ievedamiem ūdensceļu
lādiņiem ar tvaikoņiem iekasē muitas
valde. Par iekasēšanas un norēķināšanās
kārtību, kā arī par iekasēšanas izdevumiem,
pilsētu valdēm jāvienojas ar muitas valdi.

8. Nodoklis no ievedamiem ūdens-
ceļu lādiņiem ar liellaivām un plostiem
ņemams:
1) no baļķiem — 50 kap. no gabala,

no citiem koku materiāliem nodoklis
ņemams pēc tāda aprēķina, ka I baļ-
ķim pielīdzina: 1 brusu, 1 murlati,
2 botsmastus, 3 slīperus, 3 klučus,
3 bluķus, 3 drigalkas, 3 galotnes,
6 pusslīperns, 6 lafetes, 6 spales,
8 stenceles, 8 kārtis, 8 poles, 8 ga-
balus stutmalkas, bet 1 plenica —
4 lāviņas (poles, stutmalkas, sten-
celes, galotnes, kārtis) līdzināma
40 baļķiem;

2) no papīrmalkas un stutmalkas —
6 rbļ. par kubikasi;

3) no akmeņiem, kaļķakmeņiem, māliem,
grantēs par kubikasi_3 rbļ.;

4) no kaļķiem, dedzinātiem — 10 kap.
no 10 kilogramiem;

5) noķieģeļiem, dakstiņiem, par 100 gab.
2 rbļ.; '

6) no linsēklām, liniem un kaņepājiem
30kap. no 10kilogramiem;

7) no āboliņa un siena — 20 kāp. no
10 kilogramiem;

8) no salmiem — 10 kap. no 10 kilo-
gramiem.

9. Par nodokļa no ievedamiem ūdens-

ceļu lādiņiem ar liellaivām un plostiem
iekasēšanas an norēķināšanas kartību,
kā arī par iekasēšanas izdevumiem, pil-
sētu valdēm jāvienojas ar attiecīgiem
ūdensceļu priekšstāvjiem uz vietām, sa-
ziņā ar jūrniecības departamentu.

10. Pec tam, kad to pilsētu valdes,
kur nolemts ņemt nodokli no ievedamiem
dzelzsceļu un ūdensceļu lādiņiem, vie-
nojušas ar šo noteikumu 4., 7. un 9.
pantos minētām iestādēm par nodokļu
iekasēšanu, aprēķināšanos un iekasēša-
nas izdevumiem, izsludināms «Valdības
Vēstnesī", no kura laika nodokli,sāks
ņemt. Nodokļa ņemšanu var uzsākt tikai
ar mēneša 1. vai 16. dienu, pie kam
sludinājums par to jāievieto ,,Valdības
Vēstnesī" ne vēiāk, kā 14 dienas iepriekš.

11. Šie noteikumi izdoti saziņā ar
finansu un satiksmes ministrijām un stā-
jas spēkā sākot ar 1922. g. 1. jū-
niju, pie kam reizā ar šo tiek at-
celti noteikumi par nodokli no ievedamiem
dzelsceļu un ūdensceļu lādiņiem no
1921. g. 20. apriļa, kuri publicēti .Vaid.
Vēstn." 1921. g. 88. numurā. Pilsētās,
kur nodokli no ievedamiem lādiņiem jau
ņem, jaunās nodokļu normas aprēķināmas
sākot no š. g. 1. jūnija, bez atsevišķas
izsludināšanas no pilsētas valdes puses.

Rīgā, 1922. g. 13. maijā.
Iekšlietu ministra biedrs J. K e m a n s.

Pašvaldības departamenta
direktora vietā R. Ķelle.

iz apsardzības ministra pavēles Nr. 5
Rīgā, 1922. g. 11. maija.

Pārvaldības daļa.
_§ 3.

Beidzama laika sardznicas notikuši
daži .nelaimes gadījumi pie šauteņu iz-
tukšošanas.

No vienas puses tas norāda uz to, ka
kareivji nav iepazīstināti ar šauteņu iz-
tukšošanas paņēmieniem, uz ko griežu
daļu komandieru un iestāžu priekšnieku
vērību, — bet, no otras pases, atrodu

par vajadzīgu arī grozīt garnizona regla-
menta projekta 143. panta pirmo daļa
sekosi:

,Uz posteņiem, uz kuriem sargiem
pienākas turēt ieroci pielādētu (47. p.),
šautenes un_revolveri jāpielādē (šautene*
ar 4 patronam, bet revolveri ar pilnu
skaitu patronu) pirms nostāšanās uz po-
steņa,_ bet uz sargmaiņa komandu jāiz-
lādē ārpus sardznicas telpām, raugoties,
lai iztukšošanas laikā ieroču stobri bita
pacelti uz augšu un nebūtu vērsti pret
dzīvojamo ēku logiem. Tas pats jāie-
vēro, ieroci izlādējot, arī uz pārējiem
posteņiem

^
ja sargs kautkādā gadījumā

viņu pielādējis uz posteņa stāvēdams.
Maiņai ienākot sardznicas telpās, sardzes
priekšniekam jāpārbauda ieroču iztuk-
šojums." (Panta otrā daļa paliek ne-
grozīta.)

Ministrs G. Ze ai gals.
Kanclejas priekšnieks,

pulkvedis-leitnants Spandegs.

Rīkojums.
Izmainot savu š. g. 31. marta rīkojuma,

kurš iespiests š. g. «Valdības Vēstnesī"
Ns 76, nosakām sekošu:

1) Noliedzam izgatavotKorneburgas uh
Holandes pulverus aptieku preču pārdo-
tavām, kā tas aiz pārskatīšanās un ne-
saskaņā ar pastāvošo likumu pielaists un

2) pielaižam Korneburgas pulvera sa-
stāvdaļas Rad, gentian. pulv. gross. 1 daļa
vietā — ņemt Rad. Caiami pulv. grošs
un Fol. trifolti pulv. gross. uz pusēm.

Rīgā, 1922. g. 12. maijā.
Veterinarvaldes priekšnieks,

veterinārārsts E. Cīrulis.
Aptieku pārvaldes priekšnieks E. Ailens,

Apstiprinu.
1922. g. 10. maijā.

Finansu -ministra biedrs
V. Āboltiņš.

Valsts depozitu un speciālo līdzekļu tekoši rēķini valsts krāj- un kredītbankā.
(Beigas.)

Tekošu Valsts krāj- un
Iestāžu un amata personu un viņu depozitu un kreditbankas no-

specialu līdzekļu tekoiu rēķina nosaukums. „,„, dal*k"rā jāatverv * * Jtekošs rēķins

VII. Finansu ministrija.
Ministrijas kanclejas dep. an spec. līdzekļu rēķins D. N. 205 Rīgas nodaļa
Kredita departamenta , , , » , » 206 , ,
Zemes kredita pārv. , , , , » 207 » ,
Tiešo nodokļu depart, , , » . , » 208 , ,
Cēsu apr. nod. insp. , , ,. „ » » 209 Cēsu „
Talsu „, ,,,» . , , 210 Talsu
Bauskas »»»»»» » » 211 Bauskas ,
Valkas ,,,,,, , , ,212 Smiltenes
Valmieras , » » , » » , , ,213 Valmieras ,
Kuldīgas ,,,,,,» , ,214 Kuldīgas
Daugavpils „,»,,» . > . 215 Daugavpils ,

pils. ņod. insp. , , , , , .216
Ilūkstes apr. , , , ,- , ,217
Jelgavas , , , ,218 Jelgavas

, pilS. ,»», , n , , ^1-^ , »
Jaunjelgavas apr. ,,,,, , , , 220 Jēkabmiesta ,
Liepājas ,,,» ,, . , ,221 Liepājas ,

pils. I. iec. ,,„ » , ,222 ,
, , "» ,,, » » **«* » »

Ventspils apr. nod. insp. „ , „ , , , 224 Ventspils ,
Rēzeknes , , , „ , , , , ,225 Rēzeknes
Ludzas ,,, ,,, , , ,226 Ludzas
Tukuma ,,,,., . , ,227 Tukuma
Aizputes , ,,,,,, , ,228 Aizputes
Netiešonod. departamenta , , , » , , 230 Rīgas ,
Netieš. nod. dep. spirta

un degvīna monopola , , , , ? » 231 „ ,
N. n. d. linu nodaļas » „ , » , » 232 , ,
Muitas departamenta , , , » » » 233 , ,
Rīgas muitas valdes , , , » » » 234 „ _ .
Liepājas , , , , , » » ,235 Liepājas
Ventspils , , , , . » - ,236 Ventspils
Valkas , nodaļas , , , » » ,237 Valkas
Daugavpils , , , . . . ,238 Daugavpils ,
R ūjienas , » 239 Rūjienas
Ainažu , , ,,> .» » » » 240 , ,

īrisa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:

Saņemot ekspedīcija:

vmēnesi 75 rbļ. — kap.

Piesūtot mālā un pa pastu:

,1 mēnesi . 90 tbļ. - kap.

« ats evišķa numura: saņemot
ekspedicijl. , 3 , 25 ,

iļe atkalpārdevējiem 3 . 75 ,

Latvijas valdības ^fw oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jfe!^^^W^^

svētdienas
un dienas

Redakcija:
#1^^^ lllfel^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīga, pilī Jn& 2. Te5.Jvfe9-89 ^^^^^^^&* Rīgā, pilī Ns 1. Tel. M 9-57
Runas stundas no 11—12 TP*Wi||p«»TI Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām . . . . 180 rbļ. — kap..
par katra taļāku rindiņu . . 6 , — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslējīgu
rindiņu 8, — .

c) privātiem par katra vienslējīgu
rindiņu 10 . — ,



Rucavas muitas nodaļas dep. un spec. līdzekļa rēķins D. N. 241 Liepājas nodaļa
Reņģes , , , , , , , ,242 Jelgavas
Meitenes , „,,, . , ,243 ,
Šenbergas , ,,» , , , , 244 Bauskas ,
Neretas , ,,,, , „ , 245 Jēkabmiesta ,
Eglaines , , » . . , 246 Daugavpils „
Zilupes „ ,,., , , ,247 Rēzeknes
Rītupes , , , , ,248 „ ,
Indras , , » » , . , ,249 Daugavpils ,
Rodovojes „ , , , ,250 Rēzeknes
Goliševas „ ,,,,, , ,251 ,
Posinjes , , , , ,252
Rūpniecības departamenta , , , , , , 253 Rīgas
Jūrniecības , ,,, , , ,254 ,
Rīgas ostas valdes » , , , , , 255
Liepājas , , „ , ,256 Liepājas
Ventspils „„ » , . » . i, 257 Ventspils

VII. Zemkopības ministrija.
Ministrijas kanclejas dep. un spec līdzekļu rēķins „ 260 Rīgas
Zemju departamenta » » » , , ,261 , ,
Lauksaimniecības depart. , , , „ , , 262 , ,
Mežu departamenta , , » , , , 263 , ,
Skrundas virsmežniecības , , , , , 264 Aizputes ,.
Cīravas „ . , , , 265
Alūksnes , , , „ , , , 266 Alūksnes
Stāmerienes „ , » , , , , 267 , ,
Gulbenes , , , , , , 268
Lipnas , , , , , 269
Bauskas , , , , „ 270 Bauskas
Cesvaines , , , . , » , 271 Biržu „
Lubanes „ „ , , , 272
Cēsu , , , „ , , ,273 Cēsu

?LCJ3S » » » » » » » £i ^ » »

Bebrenes „ , , , ,275 Daugavpils „
Daugavpils „ , , , , , ,276
Bornes , „ , , , 277 „
Rušonu , , , , „ , ,278 ,
Benkavas , , , , , , , 279 Jelgavas ,
Bērzsīpeles , , „ , , 280
Auces , , * , , « , Zoi , ,
Jelgavas , , , , ,282 „ ,
Klīves , » » , , , » 283 » ,
Iecavas , „ , , , 284
Vircavas „ , „ , , 285
Daudzevas , , , , „ , , 286 Jaunjelgavas ,
Taurkalnes , , , „ ,287 ,
Rembates ,, . » , , » ,* 288
Kokneses „ ,,„,,,289 , ,
Krustpils , » » , , , , 290 Jēkabmiesta ,
Elkšņu , ,,.,,,291 ,
Jēkabmiesta , »,,,,„292 „
Saukas „ » , , , , , 293 , ,
Slotas n , , , , , , z»4 , ,
Alšvangas , „ , , „ 295 Kuldīgas
Kuldīgas , „ , , ,296
Ranku , , , , , , ,297 , ,
Rendas , , , ,298
Piltenes , „ , , , ,299
Nīcas „ „ „ , , 300 Liepājas
Priekules , „ , , , , ,301
Rucavas , „ , , „ ,302
Ludzas „ , „ , , , , 303 Ludzas
Zilupes , , , „ , , , 304
Kalsnavas „ , „ , ,305 Rīgas
Baldones , , , , , 306
Vecmuižas „ „ , „ „307 ,
Bīriņu „ , , , „ 308
Piebalgas „ „ , , , 309
Ropažu , ,,, , , 310
Slokas , , , , „ 311
Juglas , , , , „ 312 „
Rīgas , » ,, » , ,313 , „
Bolvu , , „ , , 314
Nītaures , , „ , , 315
Skulberga „ . , , , , ,316 Rūjienas
Rēzeknes , , „ , ,317 Rēzeknes
Ruskulovas , „ , , ,318
Varkļaņu , , , , , ,319
Kārsavas , „ . , ,320
Viļakas , , , , ,321
Saldus „ , , , , , 322 Saldus ,
Kursišu , , , , , , 323
Lutriņu „ , , , „ 324
Vīciema , . , „ , , 325 Smiltenes
Gaujenes „ » , , ,326
Smiltenes , , , „ , . „ 327
Dundagas , , , , ,328 Talsu
Kandavas , , „ , , 329
Engures . , , , , 330
Talsu , , , , , . , 331
Bruņniecības , , . , , , ,332 Tukuma
Tukuma , , , , , , , 333
Vecmoku , , , , „ 334 ,
Popes , , , , , 335 Ventspils ,
Ventspils „ . , , , 336
Ugāles , , , , , 337 ,
Vecsalaces „ , , , ,338 Valmieras
Burtnieku , , , , , ,339
Lugažu , , , , . ,340
Valmieras , ,,, , , ,341
Kārķu , ,,, , , ,342 Valkas

DiaiisusKa
A. parvaiue.

depozitu un speciālu līdzekļu rēķins D. N.350 Rīgas nodaļa

XI. Satiksmes ministrija.
Ministrijas kanclejas dep. un spec. līdz. rēķ. D. N. 351 Rīgas nodaļa
Šoseju un zemes ceļuvirsv. , » » » , 352 , „
Apriņķu ceļu inž. Rīga , , , , 353

, Cēsīs , , , ,354 Cēsu „

Apriņķu ceļu inž. Jelgavā dep. un spec. līdz. rēķ. D. N. 855 Jdgavas
^

vecceutechn. Valkā . . . - - " g* gņtfteae,
, inž.Daugavpili, , . , - *» gfuga vpu, '

I , techn. Vent&lf . , . - - - *»
^

pils ;
Dzelzsceļu virsvaldes , « » " 3g3

6 ',
Galv. dzelzsceļu darbn. , , - » " ? 364 1 ipn«;*. .
Liepājas dzelzsceļu darbn. . . - - - *£ ^K,
Ceļu un būvju virsv. likv. , , . - - gg

Hl&*
Pasta un telegr. „ ,».»»" »

XII. Darba ministrija.

Ministrijas kanclejas dep. un spec. līdz. rēk. ... » 370 Rīgas Bo
^

XIII. Apsardzības ministrija.

Ministrijas kanclejas priekšnieka dep. un spec. līdz. rēķ. . 372 Rīgas

Budžetu unkred.parv. , „ , " 374 *
Kara tiesu pārvaldes „ , , , , » ? Jt » .
Kara tiesaspriekšsedetaja , ,,,• > » ? j?'|J »
Kara pārmāc iest. parv. , , , , * *yl
Ēku un būvju parv. , , . , » » » °L' ?

„ , , , Rīgas raj. pr-ka , , , , . 2£ļ ,, - .
, , , , Liep. „ . , , , . - - 379 Liepājas

. , . „ Daugavp. raj.pr., , , , , , 380 Daugavpils ,
Ministrijas_ komandanta „ , " Šao
Rīgas pilsētas „ . ,,» ,» » jr°~
Valdības pils , „»».» * ™*ļ
Satversmes Sapulces, » , » » » » ^°| «
Virsnieku kluba priekšnieka „ , » ^85
Rīgas dzelzsceļu mezgla komand. , , ^°6 ,
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Rīgas kāja apr. priekšu. , , ,390 Rīgas
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Daugavpils „ , ,,,,.» - 392 Daugavpils ,
Rēzeknes „ , ,,,,»» ,393 Rēzeknes ,
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Cēsu . . ,,,,,,. 395 Cēsu
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Tukuma-Talsu » -,,,,,, ,398 Tukuma ,
Jaunjelg.- Ilūkstes , ,,,,,,,399 Jēkabmiesta
Ventspils „ x »,,,,, .400 Ventspils ļ
Ludzas „ , ,,,,,,,401 Ludzas
Aizputes-Kuldīgas „ ,,,,,, ,402 Aizputes
Kara skolas priekšnieka „ , , , , i 403 Rīgas
Virsnieku kursu priekšnieka , , , » , , 404 ,
Instruktoru bataljona komandiera , , , „ „ , 405 ,
Kara saimniec. pārv. priekšnieka , „ , , , ļ 406 ,
K. S.P. galv. pārt. un īuraž. nol.pr-ka „ , , , , , 407 ,
, , , , , , » Valmieras

noliktavas priekšnieka , , , , , . 408 Valmieras
K. S. P. Rēzeknes nolikt, pr-ka „ „ , , „, 409 Rēzeknes
, , , Vecgulbenes , ,,,,,, ,410 Rīgas
, „ „ Daugavpils , ,,„„,, ,411 Daugavpils
„ , , Liepājas , ,,»» ,, «412 Liepājas
, , „ maizes ceptuves ,,,,,,,413 Rīgas
„ „ , galv. mantu nolikt. ,,,,,,,414
, „ „ amunicijas darbnicas »* ,„»„» ,415
„ , „ apavu „ ,,,,» , ,416
» » » apģērbu , ,,» , » » ,417 ,
, , , darba bataljona komand. „, , , , ,418 ,
, , , transporta darbnicas pr-ka ,, ,, , ,419 ,

Artilērijas pārvaldēs , , » , , , ? 420
Galv.artil. nol.un Pļaviņu nod. „,,„,, ,421 ,
Liepājas artilērijas noliktavas ,„,,,,„ 422 Liepājas
Artilērijas darbnicas ,,,,,,,423 Rīgas
Instruktoru batarejas komandiera ,„„ ,,„ , 424 ,
Kara techn. pārvaldes pr-ka , , , ', „ , 425

, mechaniskas darbnicas , , „ , „ , , 426
, techniskās noliktavas ,»»,,, , 427 ,
, sanitāras pārvaldes ,,,,,, ,428 ,
, slimnicas »,,,„, ,429

Liepājas kara slimnīcas prieknieka , „ , „ , „ 430 Liepājas
Daugavpils, , „ , „ , , , , 431 Daugavpils
Rēzeknes , , , , , , , , ,432 Rēzeknes
Robežsargu divīzijas komandiera , , , , , , 433 Rīgas
\- , P"lka , , , „ , , ,434 Rēzeknes
2. » , , ,».,,, 435 Valmieras
3-, » , ,,,,«? 436 Jelgavas
Kurzemes divizijas , , , , , „ ,437 Liepājas
Vidzemes , , ,.,,.. 438 Rīgas
Latgales , , , , , , , ,439 Rēzeknes
Zemgales_ , , , . , , . ,440 Daugavpils
Techniskās j . , . , , ,441 Rīgas

1. Liepājas kajn. p. komand. , , , , , ,442 Liepājas
2 Ventspils „ , „ , , „ „ . , 443
3. Jelgavas , . . , . . , , ,444 Jelgavas
4. Valmieras , . , . , , , „ ,445 Rīgas
%Ē-" ? . . . , , ,446 Rīgas nod
6. Rīgas , » , , . 447
7. Siguldas , , ,..,,,,448 Alūksnes
8. Daugavpils , . , , , , , , ,449 Daugavpils
9. Rēzeknes , . , . „ „ „ , ,,450 Rēzeknes

10. Aizputes , , „ g ;J| * 451 Daugavpils
1. Dobeles -,...,. 452
2. Bauskas j , u 453 Rigas

13. Tukuma , , , 454
Latgales partizāņu pulka * l l l "lI455Cēsu
1. jātnieku pulka -».,.. ,456 Daugavp ils
Kurzemes artiler. pulka . , , . . 457 Liepājas
Vidzemes , . a^r Rīpa s

l:Ss - ? :::::: : S SS--Zemgales 46Q Daugavpils
Smagas artilērijas diviziona , 461 Rīgas
Daugavgrīvasartilērijas diviz. , " " " " 4fi2
Bruņoto vilcienu »•».., " ;„ "
Sapieru bataljona ? ,. »'- - J?J
Bruņoto auto diviziona " ' " " * * irs "



Aviācijas diviziona komand1era dep. un spec līdz. rēķ. D. N. 466 Rīgas nodala
Elektrotehniska diviziona „ -- .. ' , 467
Artilērijas apmācības inspektora , , „ _ ,468
Bruņošanas pārvaldes priekšnieka , , . „ ,469
Kaujas kuģa «Virsaitis*komandiera , , , _ _ .470 "

Valsts kontrole.
Valsts kontroles dep. un spec. līdz. rēķins 480 ņ-lgSiSnoda,Kredita departamenta direktors A. K ā r k 1i ņ š.

Valsts budžeta nodaļas priekšnieks J. Benšons.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

launatveramo dzimtssarakstu nodaļu
saraksts

Aizputes * Jelgavas, Jaunjelgavas,
Ilūkstes un Valkas apriņķos.

ļ) Aizputes apriņķī:
a) Tāšu-Padures pagasta dzimts-

sarakstu nodaļa — izdalās š. g.
1. jūnija no Valtaiķu pagasta
dzimtssarakstu nodaļas rajona.

b) Rudbāržu pagasta dzimtsarakstu
nodaļa — izdalās š. g. 1. jūnijā no
Valtaiķu pagasta dzimtssarakstu
nodaļas rajona.

c) Sieksātes pagasta dzimts-
sarakstu nodaļa — izdalās š. g.
1. jūnija no Valtaiķu pagasta dzimts-
sarakstu nodaļas rajona.

3) Jelga vas apriņķī:
a) Sīpeles pagasta dzimtssarakstu

nodaļa — izdalās š. g. 1. maijā no
Dobeles pilsētas dzimtssarakstu no-
daļas rajona.

b) Jēkabnieku pagasta dzimtssa-
rakstu nodaļa — izdalās š.g. 1. maijā
no Zaļenieku pagasta dzimtssarakstu
nodaļas rajona.

S) Jau n jeIgāvas apriņķī.
a) Erberģes pagasta dzimtssarakstu

nodaļa — izdalās š. g. 1. maijā no
Lielzalves pagasta dzimtssarakstu
nodaļas rajona.

o) Mēmeles pagasta dzimtssarakstu
nodaļa — izdalās š. g. 1. jūnijā no
Lielzalves pagasta dzimtssarakstu
nodaļas rajona.

c) Sunākstes pagasta dzimtssa-
rakstu nodaļa —izdalās š. g. 1. jū-
lijā no Eķengrāvas pagasta dzimts-
sarakstu nodaļas rajona,

4) Ilūkstes apriņķī.
a) Borovkas pagasta dzimtssarakstu

nodaļa — izdalās š. g. 1. jūnijā no
Skrundalīnes pagasta dzimtssarakstu
nodaļas rajona.

?) Valkas apriņķī:
aj Vecgulbenes pagasta dzimts-

sarakstu nodaļa — izdalās š. g.
1. jūnijā no Vec-Gulbenes miesta
dzimtssarakstu nodaļas rajona.

t)) K ārķ u pagasta dzimtssarakstu no-
daļa — izdalās š. g. 1. jūnijā no
Ērģemes pagastadzimssarakstunodaļas rajona.

€) Jaunvāles pagasta_ dzimtssa-
rakstu nodaļa — izdalās š.g. 1. jū-
nijā no Trikates pagasta dzimts-
sarakstu nodaļas rajona.

Rīgā, 12. maijā 1922. g.
Tieslietu ministrs Holcmanis

Vecākais juriskonsulta
^vietas izpildītājs Bode.

Paziņojums.
Tieslietu ministrija paziņo. ka ar š. g.

1. jūniju likumu par civilstāvokļa aktu
reģistrāciju ievedīs pilnos apmēros Re-
«eknes, Daugavpils un Ludzas apriņķos.

Dzimtssarakstu nodaļu sarakstus publi-
ces papildinoši.

%ā, 1922. gadā 12. maijā.
Tieslietu ministrs Holcmanis.

Vecākā juriskonsulta _
vietas izpildītājs Bode.

Pasta ziņas.
10. maijā slēgta pasta palīga nodaļa

Kalnciems pie Kalnciema pagasta
valdes, Jelgavas apriņķī.

Administratīvais iinansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Kļaviņš.

. iatvijas konsulāta adrese Ņujorkā
u sekoša:

Consul ol the Republic of Latvia
Mr. Arthur B. Lule.

38, Park Row, suite 201—202,
New-York, N. Y., U. S. A.

,»sos tirdznieciskos jautājumos pec
formācijām jāgriežas vai nu pie Lat-
Jļijas konsulāta Ņujorkā, vai pie mušu
Negācijas Vašiņtonā.

Paziņojums visām valsts iestādēm un
RiSā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Darba ministrijas veselības nodaļa pa-
ziņo, ka sakotar š. g. 15. maiju, valsts
ierēdņu centrāla ambulancē Dr. E. Kalniņa
vietā nervu slimniekus pieņem Dr. MSllers
no pulksten 5 līdz 6 pēc pusdienas un
Dr. Kreišmaņa vietā, sirds un plaušu
slimniekus Dr. A. Eicens no pulksten 2/»
līdz 372 pēc pusdienas.

1922. g. 12. maijā. ]* 41365.
Departamenta vicedirektors H. Punga.

Veselības nodaļas vadītājs
Dr. A. L a z d i ņ š.

Pārlabojums
pie takses telegramām uz Ziemeļamerikas
Savienotam valstīm (via Marconi) —
Skat. .Valdības Vēstneša" M 1/1922. g.

New _York: New York City
un visas citās iestādēs, pie
kurām starptautiskā telegrāfa
iestāžu sarakstā ir piezīme:
Tarif de New York City . . . Rbļ. 76.—

Ekspluatācijas direktors V. Krūmiņš.
Nodajas vadītājs An ševi es.

Iecelšanas.
Rezolūcija >fe 1900.

1922. g. 12. maijā.
Talsu apriņķa pamatskolu inspektoru Frici Kun-

dziņu skaitīt izslēgtu no izglītības ministrijas
darbinieku saraksta, no š. g. 25. aprija (miris).

Talsu apriņķa pamatskolu inspektora pienākumus
uzdodu izpildīt bez īpašas atlīdzības Tukuma ap-
riņķa pamatskolu inspektoram J. Zālamanam.

Izglītības ministrs A. D a u g e.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs.

*
Rīkojums Ni> 30.

Jeceļu par Rīgas ieslodzīšanas vietu katoļticīgo
mācītāju, priesteri Jāni Jāzepa d. Ploņs, skaitot
no š. g. 12. maija.

Rīgā, 1922. g. 12. maijā.
Par galvenās cietuma valdes priekšnieku K u be.

Jaunas valstis

Ltetava.
lietava no Viļņas neatsacīsles.

Dženovās konferences aprindās un ār-
zemju presē bija izplatījušās baumas, ka
Lietavas delegācija esot noturējuse ap-
spriedes ar Polijas ārlietu ministri Skir-
mundu un esot izteikuse piekrišanu at-
sacīties no pretenzijām uz Viļņu, ja Lie-
tavai pievienos Klaipēdas apgabalu. Lie-
tavas delegācijas preses birojs, atsauk-
dams šās baumas, aizrāda, ka šāda veida
sarunas nav iespējamas, jo Lietava ne-
var savu galvuspilsētu pārvērst par mai-
ņas objektu.

Lietavas de jure.
Pēc Lietavas presē saņemtām ziņām,

Lietavas de jure atzīšanas jautājumu uz
kādas Lietavai draudzīgas lielvalsts iero-
sinājumu, pašlaik apspriež sabiedroto
valstu valdībās, un jautājums tuvojas
labvēlīgai atrisināšanai.

(Lietavas preses birojs.)

Igaunija.
Dzīva kuģniecība.

Rēvelē, 12. maijā. (ETA.) Rēveles
ostā pašlaik vel nepieredzēta rosība.
Iebraukuši 82 kuģi. LTA.

Somija.
Valdības krīze.

Helziņforsā, 12 maifā. Somijas
parlamenta ārlietu komisija, apspriežot
Varšavas konvencijas 7. pantu, izteikuse
ar 11 pret 4 balsīm ārlietu miuistrim
Holsti neuzticību.

Sakarā ar to un ievērojot parlamenta
lēmumu atlikt Varšavas konvencijas rati-
ficēšanu līdz rudenim, ministru kabinets
šodien pēcpusdienā iesniedza valsts pre-
zidentam atlūgumos. LTA.

Polija.
Līgums ar Itāliju.

Romā, 12. maijā. (Radio.) Šodien
pulksten 4 Dženova parakstīts saimnie-
cības līgums starp Itāliju un Poliju.

LTA.

Ārzemes

Valūtas jautājums Dženovās kon-
ferencē.

Rīgā, 12. maijā. Dženovās konfe-
rence sava kopsēdē 3. maijā v a 1 u-
lutas jautājumos pieņēmuse se-
kosas rezolūcijas:

1) Svarigs priekšnoteikums Eiropas
saimnieciskas dzīves atjaunošanai ir
naudas vērtības stabilēšana
katra atsevišķa valstī. ,

2) Vēlams atsavināt bankas, sevišķi
emisijas bankas, no jebkādiem poli-
tiska rakstura_ iespaidiem un panākt ga-
rantijas, lai tās darbotos vienīgi pēc liet-
derīgam finansielām metodēm. Valstīs,
kuram _ centrālas emisijas bankas nav,
vajadzēs tādu dibināt.

3) Valūtas uzlabošanai speramie soļi
bus atviegloti, ja izdosies attīstīt pastā-
vīgu praktisku kopdarbību starp centrālām
emisijas bankām vai vispār bankām,
kuras kontrolē kredītpolitiku atsevišķās
valstīs. Tāda centrālo banku kopdarbība,
kurai nebūt nav nepieciešami jāaprobe-
žojas ar Eiropu vien, dotu iespēju sa-
skaņot kreditpolitiku, neaiz-
karot nevienas bankas brīvību. Būtu
vēlams noturēt drīzā laīkā centrālo banku
priekšstāvju konferenci, lai iztirzātu liet-
derīgākos līdzekļus šī ieteikuma izve-
šanai dzīvē.

4) Vēlams visu Eiropas valstu valūtas
pamatot uz kopīgas mērauklas.

5) Zelts ir vienīgā kopīgā
mēraukla, par kuras pieņemšanu ta-
gadēja brīdī varētu vienoties visas Eiropas
valstis.

6) Vispārības interesēs vēlams, lai
Eiropas valdības jau tagad deklarē, ka
zelta merauklas_ ievešana ir viņu gala
mērķis, un lai tās vienojas par prograrau,
ar kuras realizēšanu domā šo mērķi
sasniegt.

7) Tik ilgi, kamēr valsts budžetā ir
deficīts, kuru sedz ar papirnaudas izlai-
dumiem, vai banku kreditiem, nav iespē-
jams realizēt naudas reformu un panākt
noteiktu valūtas zelta kursu. Tādēļ par
svarīgāko no visām reformām Jāuzskata
valsts izdevumu sabalansēšana ar
Ienākumiem fksadus, atturoties no
jauniem parādiem, kas nebūtu nodroši-
nāti ar pretvērtību.

Budžeta sabalansēšanai nepieciešama
pilnīgi attīstita nodokļu sistēma; tomēr
ja izdevumi pavairoti tādā mērā, ka no-
dokļu nasta pārsniedz zemes saimnie-
ciskās spējas, šī nasta pate var novest
līdz jaunai papirnaudas inflācijai. Pa-
relzakā Izeja ir izdevumu samazināšana.
Budžeta līdzsvars lielā mērā atvieglinās
ārējo parādu dzēšanu. Tomēr atzīstams,
ka zināmās valstīs parādu suma ir tik
liela, ka nav iespējams panākt budžeta
līdzsvaru bez aizņēmuma ārzemēs.

8) Otrs līdzeklis būtu noteikt un
fiksēt valūtas zelta vērtību. Šo

soli iespējams spert katrā atsevišķā
valstī tikai tad, kad to pieļaus saimnie-
ciskie apstākļi; ikvienai valstij tad jāiz-
šķir jautājums, vai ta atjaunos agrāko
zelta paritāti, vai ari noteiks jaunu pa-
ritāti tuvu naudas vienības maiņas kursam
fiksēšanas brīdī.

9) Minētie līdzekļi paši par sevi varētu
būt pietiekoši, lai panāktu noteiktu zelta
mērauklu; bet viņas usturešanu spēkā
ļoti sekmētu nevien centrālo banku kop-
darbība, bet ari starptautiskas konven-
cijas noslēgšana izdevigā brīdī.

Šīs konvencijas nolūks būtu centra-
lizēt un saskaņot zelta pieprasījumusun
tādā ceļā novērst celta pirkšanas spējas
svārstīšanos, ko varētu izsaukt, ja ne-
tiktu lietoti pretlīdzekļi, dažādo valstu
pūles iegūt sev vienā laikā un savstar-
pīgi konkurējot dārgmetālu rezerves.

10) Nav nepieciešama visu valstu pie-
dalīšanās starptautiskā konvencijā, kuru
paredz iepriekšējā rezolūcija, bet jo
vairāk viņai būs dalibnieku, jo lielākas
būs izredzes uz panākumiem.

Tomēr neviena programa, kuras no-
lūks būtu stabilizēt naudas vienības
pirkšanas spēju, nevarēs dot vēlamos
rezultātus, ja Eiropā nevienosies saziņa
ar Savienotām valstim par soļiem, kas
būtu jāsper; tādēļ vēlams uzaicināt Sa-
vienotās valstis līdzdarboties. LTA.

Anglija un Krievija
Londonā, 12. maijā. (Reuters).

Parlamenta sēdē finansu ministrs Horns
vēlreiz uzsvēra, ka Anglija nedoma pie-
šķirt aizdevumu padomju valdībai.* LTA.

Notikumi Krievijā.

Maskavā, 9._ maijā. Atcelts:
valsts monopols uz zvērādām. LTA.

Tirdzniecība ua
rūpniecība.

Karst.
Rīgas biržā, 1923. gadi 15. maijā.

Zelta franks (0,29033 gr.) . . 50.00
Amerikas dolāra 251.75 — 257.75
Angļu mārciņa . 1125—1145
Francijas franka 23.00 — 23.30
Beļģijas franks 2100 — 21.50
Šveices franka „ 48.75 — 46.75
Zviedrijas krona ......65.00 — 66.00
Norvēģijas krona 47 00 — 48.00
Dānijas krona 54.00 — 55.00
Cechijaa krona 491 —5.04
Holandes guldenis 98.00 — 99.50
Vācijas marka 0.85 —0.90
Somijas marka . 5.33 — 5.43
Igaunijas marka. 0.78 —0.83
Polijas marka 0.00 — 0.08
Padomes rbļ......... —
10 rbļ. zelta 1225.00
Zelts „ 93/7
Sudrabs 00.00

. sīks ........ 00.00

Valsta krāj- nn kredītbanka
A. Varenais, K. Bērajai",

Māksla

Nacionālais teatrs. Pirmdien, 15. maijs
Voldemāra Švatca piecpadsmit gadu dar-
bības jubilejas gadījumā J. Raiņa tautas
dziesma BPūt, vējiņi*. Otrdien,
16. maijā, Zeltmata «Mērnieku laiki"
Trešdien, 17. maijā, pirmo reizi latviešu
valodā Nino Berrini dramatiska freska
„Zaimota j s". Šī luga, kā dzīvs
skatuves darbs, ieguvuse lielu populari-
tāti Itālijā un Berrini ir viens no vispo-
pularākiem itāļu jaunajiem dramatiķiera.
Viņa lugai ļoti dzīva darbība, liels tem-
peraments un īpatnējs kolorits, kuru
sevišķi krāsainu padara tavernas un
dārza skati maija svētkos ar muziķu un
itāļu dziesmām. Piektdien, 19. maijā
teātra kora izrīkojumā opera-bufs „Kor-
neviļas zvani".

Telagramas
(Latvljsa telegrslte »&t»tmm msemfa telegrāfus».}

Helziņforsā, 13, maijā. Somu
parlaments šodien apsprieda ārlietu ko-
misijas lēmumu, izteikt neuzticību ārlietu
ministrim Holsti. Debates ilga visu dienu.

Nobalsojot, parlaments ar 96 pret 62
balsīm ārlietu komisijas lēmumu ap-
stiprināja.

Somijas prezidents, kā dzird, kabineta
atlūgumos pieņems; kam uzdos sastādīt
jauno valdību, vēl nav zināms.

Redaktors: M. Aroni.

šim numuram 6 lapas puses

Jaunjelgavas apr. priekšnieka
palīgs 2. iecirknī

Aizputes apr. pr-ka palīgs 2.iec. izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklau-
sības atvaļinājuma apliecību Nr. 9888,
izdotu no galvenās artilērijas noliktavas
priekšnieka 1920. g.,- uz Klāva Zom-
mera vārda.

Cēsu apr. priekšnieka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
zirga pasi, izdotu no Vecpiebalgas pag.
valdes zem Nr. 633 uz Fridricha Āšiņa
vārda. ** 3297.

Jēkabnieku pag. valde izsludina par
nederīgu no šīs pagasta valdes 27. no-
vembrī 1920. g. zem Nr. 497 izdoto
iekšzemes pasi uz Roberta Kristapa d.
Rozenvafda vārda, kora pieteikta par.
nozagtu.

izsludina par nederīgiem sekošns
nozaudētus dokumentus: 1) iekšzemes
pasi, izdotu no Saukas pagasta valdes
26. februārī 1921. g. zem Nr. 1344 uz
Jura Jēkaba d. Lupsalde vārda; 2) Rē-
zeknes karantīnas apliecību uz JJzeg
Jāņa m. Lupsald, dzim. Dāboliņ vārda;
3) zirga pasi. izdotu no Saukas pagasta
vafdes 19. maijā 1920. g. zem Nr. 301
uz Martas Pētera m. Grinberg vārda.

Ventspils apr. priekšu. 1. iec. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudēto Lat-
vijas pasi uz Kārļa Jāņa d. Veidemaņa,
saukts Vītols, vārda, izdotu no viņa 25.
jūlijā 1921. g. zem Nr. 2758. J& 747.

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec., izslu-
dina par nederīgu vācu okupācijas varas
laikā pasi uz Augusta Pētera d. Sidla
vārda, izdotu 1916. g., kura pieteikta
par nozaudētu.



Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudētu karaklau-
sības apliecību zem N° 13692, 25. apr.
1921. g., Izdotu no Rīgas kara apr.
priekša, uz Kārļa Jāņa dēla Rassup
Tārda, dz. 1884. gada.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izslu-
dina par nozaudētu karaklausības aplie-
cību zem Nš 125, 5. oktobrī 1919. ņ.,
izdotu no Rīgas kāja apriņķa priekš-
nieka uz Pētera Aleksandra dēla
Markova vārda.

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs 5. g. 29. aprilī

apstiprināja statūtus

IMefta n ršpnīstllsas aKtiju
saujailfiiiai „Laieksim",

kuras mērķis ir: iegūt Eksport un 1m-
port sabiedrību pin Latvijas tirgotāju
savienības, ievest un izvest, iepjrkt pār-
dot un ņemt komisijā, kā iekš, ta ār-
zemes preces, jelvielas, izejmateriālus,
pusfabrikātus, fabrikātus un visāda veida
ražojumos, veicināt tranzītu un attīsti!
rūpniecību.

Visi tagadējie Eksport un Import sab.
pie Latvijas tirgotāju savienības biedri
skaitās par akc. sab. dibinātājiem.

Sabiedrības pamatkapitāls — 100,000
zelta franku, 5.000 akcijas par 20 zelta
frankiem katra.
? Valde atrodas Rīgā, Vaļņu ielā 20. '

Par tirdzn. un b. n.pr V. Oailīts.
Par darbvedi A. Zalpeters.

fHHinnaiBBBBMBaiBHHHBIraBH

Ka;a saimniecības pBMdg
pārdos

HisU (op liiiiii
29 maijā 1922. g., no pulksten 10 k,
saimniecības galvenās mantu nolikta?*
transporta nodaļā, Rīgā, Mafijas

v«

>£ 100,sekosas karaspēkam nevai»<trt„
mantas: 1) 12 dažādus vecus d&vieglos ratus, 2) ap 7000 pudus dažān"veca skārda un vecas dzelzs, 3) ļ it
mobili 4»/a zirgu spēka, 4) 115 M?£
spaļu un 5) 4700 lietotas mucas

P M

Divjūga rati, skārds, dzelzs, lokomn.
bile un mucas apskatāmi katru dienaizņemot svinamas dienas , no pulksten9—15, kara saimniecīsas galvenās mantonoliktavas transporta nodaļā, Rīgā m*.tijas ielā J* 100, bet spali — Ce' isīerilinu austuve, Rīgā, Zasulaukā, Zīsulant,
ielā JvTe 9. UM

Torgu noteikumi nn sīks pārdodamo
mantu saraksts tiek pazi ņoti kara sani.
niecības pārvaldes mantu daļā, Rībj
Nikolaja ielā X° 23, dz. 6, istaba $ '
katru dienu, izņemot svinamās diena»'
no pulksten 9—15.

Ūtrupe.
Pie Kalsnavas pas, nama, 26. m aijā

i a.. pulkst. 11 dienā, tiks pārdots

a'tkfātS valrāksol. viens drēbju skapis,
gaišdzeltenā krāsa, vērtība 80 r., ku£S
fprakstīts 3fikabam BIttem, deļ ienā-

kuma nodokļa piedzīšanas spaidu kārta
no pēdējā.

Madonā, 11. maijā 1922. g. J* 66

Madonas iec. pol. priekšn. (paraksts}.

Lenču pagasta valde,
Cēsu apriņķī, paziņo, ka sākot ar
15. maiju 1922. 9

tiek atvērta

Jiiiaalslt flC|f .
ar darbības rajonu — Lenču pagasts.
Nodaļa atradīsies pagasta namā.

Pagasta valde.

ŪTRUPE.
23. maijā i. S. pulksten 11 dienā, pie

Dzelzavas pagasta mājas

ispīttalllāiaiiiHaGā
viena ķēve 10 g. veca, vērtība 8000 r,
kura aprakstīta 3āņam Lledes-Kalnl-
ņam, dēļ nodokļa un soda naudas pie-
dzīšanas spaidu kārtā, par sviesta no-
devu nenodošanu.

Apskatīšana ūtrupes dienā uz vietas.
Madonā, 8. maijā 1922. g. Ni> 3153,2883

Madonas iecirkņa policijas
priekšnieks K a z m a r s.

Dažādi sžiidinaj
Paziņojums.

Pamatojoties uz muitas lik. 1045.,
1048., 1049. un 1065. p. p. firma

„Eiiman i tmf
ir ar Liepājas muitas valdes lēmumu
28. februāri 1922. g. sodīta ar naudas
sodu un preču vērtības samaksu, kop-
sumā 681,539 rbļ 63 k

Pārsūdzība var tikt iesniegta uz fi-
nansu ministra vārda, caur Liepājas
muitas valdi, trīs nedēļu laikā, skaitot
no šī paziņojuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn.".

Liepājā, 12. maijā 1922. g.
Muitas valdes priekšn. v. i. J. Bergs.

Darbvedis H. C i r n 1s.

mBSM

Tiesu sludinājumi.
Jaunjelgavas apr. tiešo prlstavs

paziņo, ka saskaņā ar Rīgas apgabalt.
spriedumu 22. maijā š.3., pulkst.10 rītā,
Seces stac. un Seces pag., Lāča mājas, un
23. maija 5. a.. pulkst. 10 no rītā, Seces
pag., Cimeņu un Benķlejas mājās,

izpārdos
33ņa Dunkela kustamo mantu, sastā-
vošu no baļķiem, slīperiem, gulšņiem un
malkas, novērtētus par 70,000 rbļ.

Pārdodamos koku materiālus varēs
apskatīt pārdošanas dienās uz vietas.

Tiesu pristavs E r n s t s o n s.

Iffft Pitljar Iii. iet. pilSnMs
paziņo, ka 19. maijā š. g. pulksten
10 rītā. Antonijas ielā Ks Hb, dzīv. 7,

ii īia iitsolaoā
A. Scffes kustama manta, sastāvoša no
dažādām mēbelēm, tējmašinu u. cit.,
novērtēta par 21500 rbļ., dēļ Rīgas pils.
valdei pienāk, tirdzniecības apgrozijuma
nodokļa piedzīšanas.

III, poiic. iec. priekjfn. ?? r e i va 1 d s.

līgas VIL peliL ietlAga iiftlSnieb
ar šo izsludina, ka 23. maijā š. g„
pulkst. 12 diena

izpāisliiili
ozola koka divanu ar spoguli, trauka
bufeti, krēslus un 3 tfimo spoguļus —
Romanva ielā }& 43/45, dz. 2, pie
Gentas Zalklnd, par 25.000 rbļ. soda
naudas nesamaksāšanas.

Rīgas VII. pol. iec. priekšn. (par.).
Darbvedis (paraksts).

Citu iestāžu slud.
Codes pagasta valdei

vajadzīgs

DARBVEDIS.
^Kandidātus lūdz pieteikties personīgi
yai rakstiski pie pag. padomes 22. maijā
1922. g. Priekšsēdētājs Rozenbergs

Jelgavas apriņķa ceļu
inženieris

iziiās vaiinlaiā
šosejas nomales un brīv-

zemi ša gada
siena pļaušanai

Torsus noturēs sekošās dienās:
1) uz Jelgavas-Jaņišķu šosejas 26.maijfi

$. g., torgi sāksies pulksten 9 rītā,
otra verstē un vajadzības gadījumā
turpināsies ari 27. maijā;

2) uz Jelgavas-Rīgas šoseas 29. maijā,
torgi sāksies pīkst. 9 rītā pie Liel-
upes tilta; 3

3) uz Jelgavas-Dobeles (Grīvu) šosejas
30. maijā, pīkst. 10 rītā otrā ventē.

Tuvākas ziņas Jelgavā, Upes ielā 10.

Tiešo nndok]u departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 22. maijS S. fl„ pulksten 1 dienā,
Rīga, 1. Ņevas iela Ns 30, valsts ier.
kocper., tiks pārdota vairāksolī-
šanā Leopolda Dakobsona kustama
manta, novērtēta par 279.580 rbļ. un sa-
stāvoša no manufaktūras precēm, dēļ
viņa par 1921. g. proc. peļņ. nod. segs.

Rīgā, 13. maijā 1922. g.
Piedzinējs E. Grantē.

Pie Knrzeies divīzijas itala
(Liepājas kara ostā) 23. maijā S. g.,
pulkst. 10 rītā, tiks pārdoti vairāk-
solīšanā armijai nederīgi

8 zirgi.
Pie solīšanas tiks pielaisti vienīgi

zemkopji, kurieni no pašvaldības ie-
stādēm būs apliecība par to, ka vi-
ņiem ir zeme, priekš kuras apstrādā-
šanas vajadzīgi zirgi. 1

JIIHM1MIMI III «?III ?? M<»TMIWJMWMJWIWHMPMĪŪi.WIJmitf,'

Vrf'fcOtf'Sfl Ar š° paziņoju, ka
i VHU#i sestdien. 27.maijā
1922 g- pulksten 10 rītā, Rembates
muiža, zemju pārziņa kancleja,

pārdos vairāksolīšanā
sekošas foļļjrip atrodošas Skrīveru

kara laika lilJlOJ, pagastā, .Mildiņu"
.Mucenieku" mājās ua Vinterfeldes
pusmuižā:
1) dzīvojama ēka, koka, skaidu jumtu,

22X18, 5X7.
2) dzīvojama ēka, koka, salmu jumtu,

37X20X7. _
3) dzīvojama eka, koka, salmu jumtu,

42X21X7.
4) dzīvojama ēka, koka, salmu jumtu,

88X28X9.
5) dzīvojama ēka, koka, salmu jumtu,

21X16X7-
Bez tam sekošas nelikvidētas mantas:

1 gatera rāmi, atr. Skrīveru muižā.
I ūdens rezervuāru, apm. 200 spaiņu
tilpums un dzelzs trejērus, atr. Rembates
mui;ā. 1 komplektu zirgu aizjūga ar
piederumiem. 1 slaucamu govi, 10 g. v.

Tuvākas zi as dabūjamas katru dienu
no pulksten 9—3, rajona pārziņa kanci.
Rembates muiža.

Rīgas apr. 1L rajona valsts zemju
pārzinis J. R u d z i t s.

im\m ansfsleiis īleaierzioāfp ij
ar šo dara zināmu, ka pie augstskolai

b .atasis iieifts laielrii
Reflektantus lūdz iesniegt savus taķ.

stiskus piedāvājumus ar dzīves aprakst»
un aizrādījumu uz viņu ziniskiem dar-
biem mm. fakultātes dekānam, aagit»
skolā lidz 30. ma Jam s. g.

,, Sekretārs doc. (paraksts).

Vānes (pag. vaidlei^
Talsu apriņķī,

vai. darb?@dis.
Kandidāti tiek lūgti ierasties 29. maiji

3. S-, pulkst. 9 no rīta, Vānes pagasti
namā pie padomes, līdzņemot apliecībai
par iepriekšējo darbību.
Pag. priekšn. v. i. Fr. Zigismundi.

Darbveža t. i. N. Re iz nieki.

Akciju sabiedrības „lzstāde"

akcioBati ārkārtēja pilna sapit
ceturtdien, 1. Jūnijā s922.g., plk.6 dieni,
izstādes biroja telpās, 1. Pils ietā 24, dz. },

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums par otrās izstādei

priekšdarbiem
2) Direktora-rīkotāja līguma apstiprināšana
3) Sabiedrības tālākā darbība,
4) Dažādi jautājumi.

Piezīme: Balsstiesību sapulcē baudi
tie akcionāri, kuji vismaz 7 dieņas_pimw
pilnas sapulces savas akcijas uzrādījuši
valdei atzīmēšanai biedrības grāmatās.

Vaids.

Mm OMentoi"
Sdu fabrikas akc. sab.

1JioenJoa sii®
notiks 30. Jūnijā s. g.. pulkst. 4 pēc
pusdienas, Rīgā, Torņkalnā, Bauskai
ielā J* 14, dz. 1, ar sekošu

dienas kārtību.
1) Norēķins par 1921. g.
2) Dažādi priekšlikumi. Valde^,

Paziņojums.
Liepājas muitas valde

ar šo wz\ņo vispārībai, ka piektdien,
9. Jūnijā 1922 g.. pulksten 10 no rīta,
muitas valdas telpas,

atklātā lairaHaoā
tiks pārdotas dažādas konfiscē-

tas mantas un preces,
kā: manufaktūra, galantērijas un tabakas
preces, kā ari viens zirgs ar pajūgu.

_ Pārdodamie priekšmeti būs apskatāmi
ūtrupes dienā.

Muitas valdes priekšn. v. i (paraksts).
Darbvedis H Cīrulis.

Samaksas zīmi11

srāmafinaf „
pēc ,Valdības Vēstneša' 1* 1°'"

22. augusta š. g. publicēto "^'""V
par traktiefu,kafejnīcu,K?toreju un viesnīcu apgrozīju

nodokli ^jdabūjami Valsts tlposrafljfl. P"
p«- 9 rbļ. grāmatiņg

^^^

Mati anālais te® l?*U i
Pirmdien, 15. maijā, pīkst. V»»*

^Voldemāra Š*arca XV g. skat dar*'

„<$m, rejiff? - m* ,
Otrdien. 16 maijā, pulksten Ht^J.

„JKēmieftu l®»*
ttātava".

Liepājas Miimm kredītbiedrība
saskaņa ar kreilītbiedribas pilntiesīga»
sapulces lēmumu 21 aprilī 1922. g-

galīgi iMi mii.
kamdēļ visi, ka;n būtu kādas prasības
pret Liepājas savstarpējo kredītbiedrība,
tiek uzaicināti pieteikties kreditbiedriba*
telpās, Liepājā, Pasta ielā Ns 2, ļe!fH
nīgi vai rakstiski sešu mēnešu la"*
skaitot no izsludināšanas dienas .Valo-
Vēstnesī*, uzdodot sumas lielumu , n^
guldījumti zīmes, vai tekoša rēķina n»'
mūru ar atzīmi,kad izdarīts noguldi)»
un vai dokuments atrodas īpašnieka w :
kā«,_vai nozaudēts.

Pec sešu mēnešu notecēšanas tiks w
skatīts, ka visas varbūtējās prasības P'
min. kredītbiedrību ir pieteiktas, un F
matojoties uz iesniegtām prasībām »

tiks izmaksāšana. Kredītbiedrībai pa»

viņas noguldītāji nav zināmi aiz ļa |
mesla, ka pasaules karam sākoties k«

biedrības grāmatas tika evakuētas »

Peterpili un līdzšim vēl nav atpakaļ

ņemtas. ( . .^. \
Liepājas savstarpējas kredītbieanu

1 likvidācijas komisija. ^

Mangaļu pagasta valde,
Rīgas apriņķī, ar šo dara zināmu, ka ar
1. maiju 1922. 9.,

ir atvērta

Jdrisaim sadaļa"
ar darbības rajonu — Mangaļu pagasts.

Nodaļa atrodas pagasta namā un pa-
ziņojumus pieņem otrdienās, ceturtdienās
un piektdienās. Laulības noslēdz ceturt-
dienās.

Mangaļos, 12. maijā 1922. g.

Pag. priekšnieks P. Vītols.
Darbvedis V. Grunts.

PĀRGROZĪJUMI
1909. s. 28. februāra vietējos nolikumos par tirgošanos ar

lopiem, lopu kaušanu un gaļas apskatīšanu Rīgas pilsētā.
Pieņemti _ f&21. g. 22. septembra un 1922. g. 28. februāra
domes sēdēs un iekšlietu ministrijas apstiprināti 1922. g.

1. aprilī zem X* 104401.
§ 12 atcelt un ta vietā likt sekošo:
Nokauto lopu zarnu_ izkārnījumi paliek lopa kautuves valdei

bez kāda sevišķa atlīdzinājuma. Kauto liellopu un sīklopu asinis
paliek šo lopu īpašniekiem.

§ 16 piezīmi atcelt un tās vietā likt sekošo:
Piezīme. Atsevišķi no nokauto lopu rumpjiem jēlā veidā

ievesiie iekšējie orgāni, kā piem. plaušas, aknas, zarnas
u. t. t. pirms pārdošanas vai lietošanas jāplombē.

§ 17 strīpot sekošo (pēdējo teikumu šinī pantā):
Gaļas produktus, kuriem jau ir lopu ārsta apliecība un kādas

lopu kautuves stempele vai plomba, izmeklē bez maksas.
§ 32 atcelt sekošo (pirmo teikumu šinī pantā):
Par lopu tirgū ievestiem lopiem tūliņ pie ievešanas jāaiz-

maksā pie kases no iekšlietu ministrijas 1896. g. 18. jūlijā
apstiprinātā taksē nosacītie nodokļi un jādabū pret šo samaksu
tirgus biļete.

Šī panta atceltās daļas vietā likt sekošo:
Pēc lopu iedzīšanas lopu tirgus sētā tūliņ jāsamaksā nodoklis,

saskaņā ar lopu skaitu un pēc pilsētas domes noteiktās takses, un
pret šo samaksu jadabon tirgus biļete.

§ 43 atcelt sekošo (pirmo teikumu):
Ieiet lopu kautuvē bez lopu kautuves valdes īpašas atļaujas

brīv tikai tām personām, kurām tur kādas darīšanas, kas stāv
sakarā ar lopu kautuves lietošanas nolūkiem.

ši panta atceltās daļas vietā likt sekošo:
Bez lopu kautuves valdes īpašas atļaujas brīv ieiet lopu

kautuvē tikai tām personām, kuras izņēmušas sevišķas ieejas kartes
(uz dienu, mēnesi vai gadu).

§ 47 atcelt sekošo (pēdējo teikumu):
Buļļi jāved kaušanas telpās ar aizsietām acīm un vismazāk

divu vīru vadībā.
§ 90 atcelt un ta vietā likt sekošo:
Par ievestās gaļas izmeklēšanai ierīkoto pilsētas iestāžu lieto-

šanu nosacītā maksa (skat. pilsētas domes noteikto taksi) jāatlīdzina
jau iepriekš, un pret to saņemtā kvīte jāuzrāda tanf ierēdnim, kas
izdara gaļas izmeklēšanu.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n sk i s.

Dziuokļu nodokļa nomaksas termiņi.
Papildinot š. g. «Valdības Vēstneša" Ns 43 publicētos no-

teikumus un pamatojoties uz noteikumiem par dzīvokļu nodokli
Rīgā § 14, Rīgas pilsētas valde paziņo, ka dzīvokļu nodoklis par
tekošo gadu samaksājams divos termiņos: nodokļa pirmā puse
nomaksājama pilsētas valdes nodokļu nodaļas kasē līdz š. g.
15. jūnijam un nodokļa otra puse nomaksājama līdz š. g.
30. septembrim.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
2 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.
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Bruņošanas pārraide"io mSr „» ffiSLS? *
TORGUS

uz armijas vajadzībām nederīgiem 10 gab. smagiem, 12 gab.
viegliem ,automobiļiem un 4 gab. motocikletiem.

Tuvākas ziņas par pārdodamam mašinām saņemamas bruņošanas pārvaldes
apgādības dajā, Nikolaja iela J* 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas). Mašinas ap-
skatāmas arsenālā, Helēnas un Valmieras ielu stūrī (bij.Baltijas vagonu fabrikā),
katru dienu, i?ņemot svēdienas, no pīkst. 10 līdz i2. Pirkšanas piedāvājumi,
nomaksāti ar zīmognodokii (katra loksne 20 rbļ. — atbildei 20 rbļ.) slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu ,Uz torgiem 7. jūnija" iesūtāmi līdz 7. jūnijam š.g., pulksten
9.30 min. no rīta bruņošanas pārvaldē. Torgos, kā rakstiskos, tā mutiskos, B
tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no personām, kuras iemaksās bruņošanas H
pārvaldē 10.000 rbļ. drošības naudas no katras mašinas. 1

Jaunos nātns.
,,LETAS" mazā bibliotēka:
Ks i. Moljera, Daiļavas, komēdija vienā cēlienā 10 rbļ.
Jfe 2. Friedeberta Tuglasa, Vasaras nakts mīla. Novele 10 ,
Jfe 3. E Vildenbrucha, Raganas dziesma. Balāde 10 ,
Jfe 4. Oskara Uailda, Lorda Artura Sevila noziegums. Novele .... 10 »

Atrodas sagatavošanā un iznāks maija Deižās:
J* S. Oskara Uailda, Kenteviļas spoks. Novele.
>fe 6. Jakoba Mandmetsa, Sacirsta laiva. Stāsts.
Jfe 7 Friedeb:rta Tuglasa, Popits un Huhu. Stāsts.
Jfe 8. Eino Leino, Vienas dienas taurenīts. Stāsts.
J& 9./10. Rabindranata Tagores, Augošs mēnesis.
Ns It. Oktavs Mirbo, Iemīlējušies. Joks vienā cēlienā.
Jfe 12. Fransua Koppē, Kremonas vijolnieks. Komēdija.

J. Jureviča, Dzejnieka nāve. Dzejas 20 rbļ.
Migueļa Servantesa, Don-Kichots 1. d. Romāns 150 ,

I. d. 1. puse 75 ,
I. d. II. puse 75 ,

yronoBHoe VTiomeme (22. luapra 1903 r.) no M3Aa-
HiflMļ> H. C. TaraHitesa, nofl-b peaaKiļiefi K/iena
KOHCvnbT. npM mmh. (OCTMiļ. fl. H. AkoSm 960 rbļ.

riocTaHOBJieHie 12. nHBapn 1922 r. o6"b vcjiobhomtj
OCJOHfleHiH 15 „

JļMCiļKnnMHapHbiH ycTaB-b 120 „
Vairumā .Ldas' grāTiatveikalos: Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un

Rēzeknē. Mazumā visos grāmatu veikalos un ,Lētas" dzelzsceļu kioskos. 1
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