
, Lāčplēša karaordeņa domes anketa.

„tviias Satversmes Sapulce.

u -L departamenta rīkojumi visām
Maltiitas iestādēm Latvijā.

. ms par pārgrozībam preču alfa-
bētiskā nomenklatūra un klasifika-
ojā uu pagaidu _ noteikumos un
tarifā precu pārvadāšanai.

IImi li»M WH»MiIHHMWiWI IM»l"l

1. Ordeņa Ne . . . Vārds un uzvārds . . ,
2. Karaspēka daļa un i a) varoņdarba laikā . .

dienesta pakāpe ( b) tagad
3. Vai mobilizēts, iesaukts, vai brīvprātīgi iestājies
4. Kad un kur
5 Cik il^i kalpojis: a) Latvijas nacionālā armijā: no ..... . līdz .

b) bij\ latviešu strēlnieku pulkos
c) citās armijās, uziādot tieši kādās . , . .

6. Kad un kur izdarīts apbalvotais varoņdarbs
7. Vai saņēmis arī kādas citas balvas par kaujas nopelniem (dienesta pakāpes

paaugstinājumu etc), kad un kādas, par ko

8. Vai kontuzēts, ievainots (kritis kanjā), kad un kur
9. Vai saņem_ pensiju un cik: pats . ģimene . ._.

10. Vai ir vēl kādas citas goda zīmes,kā: ārzemju ordeņi, ordeņi no agrākiem laikiem

11. Kad un kur dzimis
12. Ģimene — sastāvs un katra vecums:
13. Pavalstniecība 14. Tautība
15. Izglītība: vispārējā — speciālā —

militārā ,
(kad, kur)

jo. Arods vai nodarbošanās: a) pirms kara
. b) tagad
»'. Dzīves vieta a) pirms kara
I» v~ . , b) tagad „ .,
,0- i\.aas «n kur pieder nekustams īpašums: a) pašam

b) vai kādam ģimenes loceklim . .
"Ja zemkopis, tad a) vai ir vecsaimnieks, jaunsaimnieks, nomnieks vai graudnieks

' b) zemes platība , _ •
c) vai zeme piešķirta no zemes fonda ka L. K- O. kavalierim

d) vai saimniecība labi ierīkota, vai kara nopostīta......
e) kāds saimniecības inventārs , » -
f) vai saņēmis pabalstu vai aizdevumu no valsts —

5n . kādu, cik ; ? '
«? Ja strādnieks , ierēdnis, brīvas profesijas, tad uzrādīt gada algu resp. ienākumu
,, l'elnmu . . . . . .
j.f tirgotājs — tad gada apgrozību un ienākumu ? ;; ? , :
• Ja rū pnieks — tad gada apgrozību,, ienākumu, nodarbināto strādnieku skaitu

Vai ir baudijis kādas no
'
ordeņa'statutos paredzētām priekšrocībām. . . . . . . •

f Kādas būtu speciālas vēlēšanās attiecībā uz ordeņa kavalieru stāvokli, kuras

ft f
>t izteikt. .

Adrese pastāvīgā dzīves vietā: ?
1922. g.

Paraksts:

Pi f*ime: Dome lūdz pie anketas izpildišanas atbildēt uz katru j»tijumii
P^fmateSo mērķis ir - dabūnot no katra viena Lāčplēša ordeņa kavaliera sīkas «J«, P« ,a^a™

««tadit kopēju vispārīgu pārskatu par ordeņa kavalieru saimi, viņas «^"^^S'™» *• t.; kas vēlētos sniegt plašākus motivētus paskaidrojumus uz dažiem jautājumiem.
10 var izdarīt otrā pusē vai uz atsevišķas lapas . . ., i.„„,_« nēc iesoēias
. Dome arī lūdz anketai pielikt ordeņa kavaliera ģīmetni , (totofTrahji u), ^c^e«
ķabinetlielumā , ar autogrāfu (pažrocīgu -parakstu) nz tas, pr.ekš mušu varoņu Lacpiesu

'
SKtiX līdz ar ģīmetni iesūtīt Lāčplēša rļ« ^/tSo?aSfbas vaiPaces prezidenta kanclejā) vii nu tieši, vai caur savu daļu, vaiar. uvako. paavaiaio

v^ibas iestādi, kuras ar šo tiek lūgtas sekmēt šis anketas iesūtīšanu domei.

Latvijas Satversmes
Sapulce.
Sēde 26. maija.

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste
pulksten 5.50,

Turpinās vispārējas debates par at-
savinātās zerriesun muižu no-
Tērtēšantt un atlīdzības mak-
su. Debatēs piedalās: Antons, Dr.
Reinhards, barons Firkss, Fr.
Trašuns, K. Pauļuks, Vel mērs,
Buševicsj Ķlīve, Cielens un
Lindiņ š,

Pēc tam, kad ari abi referenti (D o m ?
iro v s k i s no agrarlietu an P h r g a 1 s

no juridiskas komisijas) izteikušies, sēdi
siedz pulksten 10,30, nobalsošanu par
pāreju uz pantu lasīšanu atliekot uz nā-
košu sēdi, otrdien, 30. maijā.

Lāčplēša kara ordeņa dome,
ievietojot zemāk anketas formu, lūdz
visus ordeņa kavalierus piesūtīt domei
šo anketi un savu ģīmetni. Anketas
blankas izsutīs tuvākās dienās, bet nesa-
ņēmušie var viņas dabūt domes kanclejā,
pieprasot personīgi vai pa pastu.

Ievērojot šīs anketas nozīmi un mūsu
varoņu albuma vērtību, dome lūdz kava-
lierus piegriest vajadzīgo nopietno vē-
rību šai lietai.

Pamats: L. K. O. D. 1922. g. 4. maija
lēmums M II, § 12.

Rīgā, 1922. g. 24. maijā. JNfs 3568.

Domes priekšsēdētājs,
Satversmes Sapulces prezidents

J. Čakste.
Sekretārs, ģenerālis P. Radziņš.

Valdības rīkojumi un
pavēles.
Pārlabojumi.

Muitas tarifā ,, Valdības Vēstneša" va-
kardienas numurā (Ns 116) ieviesušās
sekošas iespieduma kļūdas, kuras še izla-
bojam : IV. grupā 66. pantā 3 punktā
litera b. _ iespiesta likme 0,20, kur vaja-
dzēja būt: 1,20.

Bez tam VIII. grupā 177. pantā iz-
laist s 3. punkts, kas skan šādi:

3) papīrs un kartons ar iz-
greznojumiem ; papīra iz-
strādājumi, kā: kuvēri;
puķes; trafareti zīmē-
šanai, abažuri un tam-
līdzīgi; izstrādājumi no
papīra, kartona, papjē-
mašē un kartona-pjera, ar
izgreznojumiem, izņemot
tos, kuri attiecas uz 215.
p., kā arī šī p. (177.).
4. pkt. minētos". . . . 3,50

Apstiprina.
1922. g. 26. maijā.

Satiksmes ministrs
J. Pauļuks.

Rīkojums Nr. 188
1922. g. 26. maijā

par pārsrozībām preču alfabētiskā
nomenklatūrā un klasifikācijā un
„Pagaidu noteikumos un tarifā preču

pārvadāšanai".
Lieku priekšā preču alfabētiskā no-

menklatūrā un klasifikācijā paredzētos
kokus un kokumaterialus sadalīt pagai-
dām trijās kategorijās:

I. kategorija — apstrādāti koku ma-
teriāli,

II. kategorija — neapstrādāti koku
materiāli

un III. kategorija — malka, apses
bluķi, kluči un stimbani, mieti un koku
materiālu atkritumi, un vešanas maksu
par 1. kategorijas kokiem aprēķināt pēc
3. klases, II. kategorijas — pēc 4. klases
tarifa, bet 111. kategorijas pēc šemas J* 1.

Sakarā ar augšminēto 1921. g. 28. jū-
nijā apstiprinātā preču alfabētiskā no-
menklatūrā un klasifikācijā (skat. «Val-
dības Vēstnesī" Nr. 212 un «Dzelzsceļu
virsvaldes rīkoj. krāj. J* 40 1921. gadā")
izdarāmi sekosi pārgrozījumi:

16. lapas pusē uzskaitītie un divās
kategorijās sadalītie koki un koku mate-
riāli jāsadala trijās augstāk minētās ka-
tegorijās sekosi:

I. kategorija.

Visi apstrādātie koku materiāli (aptēsti,
apzāģēti, ēvelēti, nodarvoti, piesūcināti ar
darvu, naftu vai citu pūšanu aizturošu
viela) :

Brusas, mūrlatas, dēļi (izņemot
dēļu galus, apgriezumus, atšķelt- <u
nes un malas), dēlīši, frizas, M
gulšņi, slīperi, lafetes, jumta lu- ļ *
bas, latas, mucu galdiņi, plankas, «
skali, šķindeļi.

II. kategorija.

Koku materiāli neapstrādāti (ar mizu.
nomizoti, saplēsti un šķelti):

Baļķi, botsmasti, grodu koki,
kārtis, pāļi, sijas, spāru koki,
galotnes, stabi, stenceļi, stutu
koki un šķilas, kā arī apaļi
ozola, gobas un kļavas bļuķi,
kluči un stimbani; nomaļi garāki s
par 2,85 metriem un tievgalā -
biezāki par 8,89 santimetriem
(2 vērš.) un visi pārējie neap-
strādātie koku materiāli, kuri
neietilpst III. kategorijā.

III. kategorija.

1. Malka dažāda. *
2. Bluķi, kluči un stimbani,

apses katra resnuma, bet ne
garāki par 2,85 metriem (4 arš.).

3. Bluķi, kluči un stimbani
dažādu koku sugu (izņemot
ārzemju koku sugu, kā arī ozola,
gobas un kļavas) ne garāki par
2,16 mtr. (3 arš.) un ne resnāki ~
par 222 m/m (5 vērš.)_ tievgali, ļ

*
4. Mieti ne garāki par «

2,85 mtr. (4 arš.) un tievgali
ne resnāki par 6,66 santim. lC/J

(17a vērš.).
5. Nomaļi ne garāki par

2,85 mtr. (4 arš.) un tievgali ne
biezāki par 8,89 santimetriem
(2 vērš).

6. Dēļu gali, apgriezumi,
atšķeltnes un malas.

Līdz ar šādukoku materiālu sadalīšanu
3 kategorijās pagaidu noteikumu un tarifa
preču pārvadāšanai § 55. jāizdara sekosi
pārgrozījumi:

Punktā a), 60. lapas pusē, apzīmē-
jums .koki" jāizlabo sekosi: Koki
1) nomenklatūras I., II. un III. kategorijā
paredzētie ozola, gobas un kļavas koku
materiāli.

2) I. kategorijā paredzētie: brusas,
mūrlatas, frīzas, gulšņi, plankas, slīperi,
dēļi, izņemot segtos vagonos
pārvadājamos dēļus, dēlīšus (arī
komplektos, kastīšu izgatavošanai), plan-
kas, gulšņus, slīperus, vīksnes, oša, ka-
staņa, bēiza, priedes, egles, alkšņa, apse*
un vītola.

II. kategorijā paredzētie: baļķi, botmasti,
sijas, pāļi, stabi un visi pārējie sorti-
menti, kufiem ir abi sekosi apmēri:
garumā 4,27 metri (6 aršīnas) vai vairāk,
bet resnums tievgalā 311 mm (7 veršoki)
vai vairāk.

Va ldība» Vēstnesi" «Skot no 1. janvāra:

"**saoemot ekspedīcijā:
, , ... 75 rbj. — kap.

nnēsol • '

Piesūtot mājā un pa pastu:
... 90 rbj. - kap.

ĪSS"—= .*T3 ..
,SS3£*- 3 - » ?

Latvijas valdības ^ņ oficiāls laikrakstsiznāk katru dienu, izņemot Jfej^^B^g
svētdienas un

svētku
dienas

Redakcija:
Ji^^S!^^^^

Kantoris

un ekspedicija:
Rīgā, pilī Ns2. Tel. m 9-89 ^^^U^^^Rīgā, pilī Nģ 1. Tel. Nb 9-57
Kunas stundas no 11—12 ^l^^^^nT Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slējigām rindiņim .... 180 rbļ — kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 , — ,

b) citam iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslejīgu
rindiņu 8, — .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu 10 . — .

^^^^^^^^o^^o^o^^^^^o^o^^^o^^^^^^

ffi God. p

1 Jaus Vēstneša" abonentiem. I
P| Ievērojot to, ka daudzi no „Valdības Vēstneša" abonen-

tiem vēl līdz šai dienai nav samaksājuši savu abonementu par j@j
§1| I. ceturksni (no 1. apriļa līdz 1. jūlijam) un ari agrāk, valsts ļ^ļ
p| tipogrāfija ziņo, ka nesaņemot ziņas par parāda nolīdzināšanu

p| līdz 1. jūnijam, viga būs spiesta „V. Vēstneša" piesūtīšanu pār-
pS. traukt (ari obligatoriskiem abonentiem), jo līdzekļu trūkuma dēļ

viņai nebūs iespējams samaksāt vajadzīgo pasta nodokli par ļ^
p| „Valdības Vēstneša" pārsūtīšanu. |S|;

ļP Valsts tipogrāfija. M\



Punktā b) 61. lapas pusē, apzīmē-
jums „koki un koku materiāli" izliekams
sekosi:

Koki: 1) nomenklatūras I. kategorijā
paredzētie: dēļi, dēlīši (ari komplektos,
kastīšu izgatavošanai), plankas, gulšņi
un slīperi, vīksnes, kastaņa, oša un bērza,
ja tos pārvadā segtos vagonos.

2) Visi pārējie koki un koku mate-
riāli, izņemot šā paragrāfa punktos a), c)
un d) minētos.

Punktā, c) 62. lapas pusē, apzīmē-
jums „koki" jāizliek sekosi :

Koki: 1) Nomenklatūras I. kategorijā
paredzētie dēļi, dēlīši (ari komplektos,
kastišu izgatavošanai), plankas, gulšņi
un slīperi un II. kategorijas bluķi, kluči un
stimbani, kuri pēc saviem apmēriem ne-
ietilpst punktā a: egles, priedes, alkšņa,
apses, liepas un vītola, ja tos pār-
vadā segtos vagonos.

2) I. kategorijā paredzētie mucu gal-
diņi, skali, šķindēji lubas un II. katego-
rijā paredzētie — nomaļi un kārtis:
alkšņa, ap?es, egles, lazdas, liepas, prie-
des un vītola.

HI. kategorijā paredzētie: mieti, bluķi,
kluči, stimbani, dēļu gali, apgriežami, at-
šķeltnes un maks: alkšņa, apses, ievas,
lazdas, liepa?, priedes, pīlādža un pa-
egies.

Punktā D), 64. lapas pusē apzīmē-
jums .koki" izliekams sekosi:

Koki: III. kategorijā paredzētie mieti,
bluķi, kluči un stimbani, dēļu gali, ap-
griezumi, atšķeltnes un malas: egļu,
kārklu un vītola.

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

Latvijas dzelzsceļu galvenais
direktors K. B ļ o d n i ek s.

Finansu direktors: V. Bastjāns. . Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums
kara laikā uz Krieviju evakuēto īpaš-

niekiem.
Atsaucoties uz ārlietu ministrijas tele-

fonogramu J* 91107, valsts kara zaudē-
jumu komisija paziņo, ka visiem kara
laikā — no 1914.—1917. g. — uz Krie-
viju evakuēto kuģu (tvaikoņu, burenieku,
velkoņu) un citu peldošo līdzekļu īpaš-
niekiem, kuri vēl nebūtu pieteikuši savus
īpašumus reevakuacijai, jāiesniedz pie-
teikumi valsts kara zaudējumu komisijai,
Rīgā, Aleksandra ielā JYs37/39. ist. 116,
līdz š. d. 8. jūnijam. Pieteikumiem
jāpievieno ari attiecīgie dokumenti ār-
lietu ministrijas un Krievijas sūtniecības
apstiprinātos norakstos.

Pēc noliktā termiņa iesniegtās prasī-
bas netiks tālāk virzītas.

Valsts kara zaudējumu komisija.

Cēsu apriņķa dsimtssarakstu nodaļu
saraksts.

1) Cēsu pilsētas dzimtssarakstu no-
daļa ar rajonu :

Cēsu pilsēta, Cēsu, Raiskuma un
Līvu pagasti. (Nodaļa atvērta
1921. g. 1. jūlijā, pagasti pievie-
noti 1922. g. 1. maijā.)

2) Baiškalna pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Baiškalna pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā.)

s5) Bērzones pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Bērzones pagasts (Nodaļa at-
vērta 1922 g. maijā.)

4) B r i ņ ģ u pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Briņģu pagasts. (Nodaļa atvērta
1922. g. 1. maijā.)

5) Bučauskas pagasta dzimtssa-
rakstu nodaļa ar rajonu:

Bučauskas pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā.)

6) Dzelzavas pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajona:

Dzelzavas pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 15. maijā.)

7) Drabužu pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Drabužu, Rāmuļu un Kārļu pa-
gasti. (Nodaļa atvērta 1922. g.
1. maijā.)

8) Drustu pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Drustu un Gatartas pagasti.
(Nodaļa atvērta 1922. g. 1.maijā.)

9)Grazdonas pagasta dzimts-
sarakstu nodaļa ar rajonu:

Grazdonas pagasts. (Nodala at-vērta 1922. e. 1. maiiā.1

10) Iršu pagasta dzimtssarakstu no-
daļa ar rajonu:

Iršu pagasts. (Nodaļa atvērta
1922. g. 10. maijā.)

11) Iršu kolonijas pagasta dzimts-
sarakstu nodaļa ar rajonu:

Iršu kolonijas pagasts. (Nodala
atvērta 1922. g. 1. maijā.)

12) Kalsnavas pagasta dzimts-
sarakstu nodaļa ar rajonu:

Kalsnavas pagasts. (Nodala at-
f_

vērta 1922. g. 23. maijā.)
13) Kusas pagasta dzimtssarakstu

nodaļa ar rajonu :
Kusas pagasts. (Nodaļa atvērta '
1922. g. 30. aprīlī.) '

14) Ļ aud o n a s pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Ļaudonas, Ļaudonas-Odzienas un
-\iea?L paSasti- (Nodaļa at-

vērta 1922. g. l. maijā.)
J

15) Lazdonas pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Lazdonas, Sarkaņu un Praulienas
pagasti._ (Nodaļa atvērta 1922.»
2. maija.) '"'

Sarkaņu pagastā š. g. i, ;g.
nija tiek atvērta patstāvīga dzimta
sarakstu nodaļa ar rajonu Sarkanu
pagasts.

16) Liepās pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Liepas pagasts. (Nodaļa atvērta
1922. g. 1. raaījā.)

17) Liepkalna - Ozolu pagasta
dzimtssarakstu nodala ar rajonu:

Liepkalna - Ozolu* pagasts. (No.
daļa atvērta 1922. g. 1. maijā.)

18) Lenču pagasta dzimtssarakslu no-
daļa ar rajonu:

Lenču pagasts. (Nodaļa atvērta
1922. g. 15 maijā.)

19) Lubānas pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Lubānas pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g, 1. maijā.)

20) Lubejas pagasta dzimtssarakstu

nodaļa ar rajonu:
Lubejas' pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā.)

21) Madonas miesta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Madonas miests. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā.)

22) Mārcienas pagasta dzimts-
sarakstu nodaļa ar rājouu:

Mārcienas pagasts. (Nodaļa at-
atvērta 1922. g, 1. maijā.)

23) Mārsnēnu pagasta dzimts-
sarakstu nodaļa ar rajonu :

Mārsnēnu pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 20. maijā.)

24) Mēdzūlas pagasta dzimtssa-
rakstu nodaļa ar rajonu:

Mēdzūlas pagasts (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā)

25) Meiianu pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu :

Meiranu pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā.)

26) R a m k a s pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Ramkas pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā.)

27) Raunas pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Raunas, Jaunraunas _ un Brantu
pagasti. (Nodaļa atvērta 1922. g-
1. maijā)

' Brantu pagastā š. g. 1. jSuip
tiek atvērta patstāvīga dzimtssa-
rakstu nodaļa ar rajonu Branta

pagasts.
Jaunraunas pagasta * v

1. jūlijā tiek atvērta patstāvīga
dzimtssarakstu nodaļa ar rajofl»
Jaunraunas pagasts. ,

28)-Saikavas pagasta dzimtssaraks™
nodaļa ar rajonu: ...

Saikavas pagasts., (Nodaļa atver»

1922. g. 1. maija.) . .,
29) Sērmūkšu pagasta dzimtssaraKs»

nodaļa ar rajonu : J.
Sērmūkšu pagasts. (Nodaļa »l
vērta 1922. g. 1. maija.)

30) Jaunpiebalgaspagastadfli»sarakstu nodaļa arrajonu:.Jaunpiebalgas pagasts. (N°*
atvērta 1922."g. 1. maija)

31) Vecpiebalgas pagasta dzimts*
rakstu nodaļa ar rajonu: ,^

Vecpiebalgas pagasts. (N°uar

atvērta 1922. g. 12. maija.) .
32) Priekuļu pagasta dziratssara»»

nodaļa ar rajonu: . sm
Priekuļu pagasts(Nodaļa ai»

1922. g. 1. maija.) kM
33) Veismaņu pagasta dzimtssara*

nodala ar rajonu: , &
Veismaņu pagasts. (Nodaļa

vērta 1922. g. 1. maija.)

Muitas departamenta rīkojumi visām muitas Iestādēm Latvijā.*)
1921. gads.

21) 20. aug. cirk. Ni 7081 Nāvīgas vielas var saņemt aptiekas un personas,
(muitas valdēm). kurām izdota attiecīga atļauja no veselības depar-

tamenta.
22) 7. sept. cirk. f* 7776 Petroleja, ievesta cisternās, kuģu tankos, koka un

(rnuit. valdēm un nod.). dzelzs mucās.
1) Petroleja, kura ievesta cisternās un kuģu tan-

kos, nomuitojama, pieskaitot pie netto svara 15°/o
no netto kopsvara (uz taras rēķina).

2) Petroleja, ievesta koka mucās, muitojama
brutto.

3) Petroleju, ievestu dzelzs mucās, atļauts muitas
rajonā pārliet koka mucās. Šādos gadījumos pie
petrolejas netto svara pieskaitāmi 15% no netto
kopsvara. Dzelzs mucas (tukšas) pēc tam atļauts
izvest atpakaļ bez muitas.

23) 10. sept. cirk. N° 7953 Adu plombēšana.
(muitas vaid. un nod.). Paziņojam, ka zoļu ādas nav plombējamas. Saus-

ādas, jēlādas un tamlīdzīgas, uz īpašnieka vēlēša-
nos plombējamas.

24) 12. sept. cirk. N° 8000 Tranzīts brīvs no tranzītnodokļa
(muitas valdēm un nod.). Izpildīšanai. Tranzīts visos virzienos caur Latviju

uz visām kaimiņu valstīm brīvs no jebkādiem se-
višķiem tranzītuodokļiem.

25) 14. sept. cirk. N» 8060 Neparakstītu un neizpildītu čeku izvešana uz ār-
(muitas valdēm un nod.). zemēm.

Ievērojot to, ka nākuši priekšā vairāki gadījumi,
* kad izceļotājiem iz Latvijas uz robežas aiztuiēti ne-

i' i izpildīti čeki, paskaidrojam, ka neparakstīti un ne-
izpildīti čeki (atsevišķi un grāmatiņās), nav uzska-
tami kā naudas dokumenti, tamdēļ viņu izvešana
pār robežu bez sevišķām atvēlēm aiļauta.

26) 6. oktobrī cirk. N» 8982 Rupji koka dēlīši, uz kuriem uztīti audumi, nav
(muitas valdēm un nod.). ieskaitāmi preču svara.

27) 18. okt. cirkulārs Ni 9624 Muitas nodaļām Daugavpilī un Valkā atļauts no-
(muitas vaid. un nod.). raustot preces arī pec importa tarifa §§ 84 un 85.

Pie šaīs §§ minēto preču nomuitošanas, — ja viņas
ievestas cisternās — pie netto svara jāpieskaita 15°/o
un muita aprēķināma pēc šī teorētiskā daudzuma.
Naftu, petroleju u. t. t. atļauts nomuitot arī pa
dalām. — Jāgriež vērība uz to, vai akcizes jautā-
jums nokārtots.

28) 22. okt. cirkulārs >6 9939 Izvedamie uz ārzemēm izlabošanai un ievesti at-
(Rīgas un Ventspils muitas pakaļ: mašīnas, instrumenti u. t. t. un izvedmuitas
valdēm). depozīts.

Paziņojam, ka gadījumos, kad mašīnas, instru-
menti, aparāti u. t. t, tiek izvesti_ uz ārzemēm iz-
labošanai un ievesti atpakaļ, katrā ziņā jāsastāda
akts, sīkt apzīmējot priekšmetus, Nr., zīmes u. 1.1,
salīdzinot izvesto un ievesto svaru. Par starpību
ņemt ievedmuitu ; pie izvešanas deponēt izvedmuitu.

29) 10. nov. cirkulārs J* 10748 Tranzitpreces vn muitas pavadoniba.
(muitas valdēm). Ar šo aizrādām, ka pa dzelzsceļu sūtāmās tranzit-

preces, sūtāmas ar muitas pavadoni tikai tad, ja
preču īpašnieks izteic uz to savu vēlēšanos. Ja
tāda vēlēšanās netiktu izteikta, tad vagoni vai at-
sevišķas tranzitpreču vietas noplombējamas ar muitas
plombēm un sūtāmas tālāk, pieliekot dzelzsceļa
pavadzīmes.

30) 11. nov.. cirk. J£ 10838 Uzglabāšanas nodoklis par tranzita un reeksporta
(muit. vaid. un nod.) precēm.

Attiecibā uz jautājumu, kā aprēķināt uzglabā-
šanas nodokli no tranzita un reeksporta precēm,
paziņojam, ka uzglabāšanas nodoklis no minētām
precēm aprēķināms tādā pat kārtā, ka no muito-
jamām precēm, iepriekš pielīdzinot viņām, saskaņā
ar konosamentu, attiecīgu § unmuitas likmi. Ja
prece minēta zem plašāka vispārīga nosaukuma,
tad par pamatu ņemams tarifa §, kas noteic aug-
stāko likmi. P. p.: konosamentā prece minēta
zem «manufaktūras preces*, — Jāda gadījumā
ņemama augstāka likme, kāda pastāv uz manufak-
tūras precēm, un izejot no šīs likmes, jāpiemēro
attiecīga uzglabāšanas nodokļa kategorija.

31) 15. nov. cirk. Ni 10980 Tranzitējami pasažieru ieroči.
(visām muit. iestād.) Zināšanai. Saskaņā ar tarifa komisijas lēmumu

tranzitceļa caurbraucošiem pasažieriem piederoši
ieroči sūtāmi uz īpašnieka rēķinu uz to muitas
iestādi, caur kuru, uz īpašnieka aizrādījum:;, viņš
atstāj Latviju, ja iespējams, ar to pašu vilcienu.

f

32) 25 nov. cirk. K» 11372 Oriģinal faktūras eksporta un importa muitu lieta,
(visām muil. vaid. un Zmāšanai. Iesniegtas muitas valdēm eksporta
nodalām). importa lietas_ oriģinal faktūras, izsniedzamas vi

īpašniekam pec tādu pārbaudīšanas par pienārī
zimognodokļa nomaksu, atstājot pie lietas faktu,
norakstu, piezīmējot, ka faktūru noraksti anl.v
nātā veidā apliekami ar zīmognodokli pēc „
teikumu 37. p. B0"

33) 25. nov. cirk. J*. 11380 Sacharina iepakājums.
(muit. vaid. un nod.) Zināšanai. Nomuitojot sacharinu kilogram

kastes nav skaitāmas pie tuvāka iepakājuma.
Departamenta vice direktora vietas izpildītājs E. Dundurs.

Nodaļas vadītāja vietas izpildītājs K j a v i ņ I.
, Darbvedis R. Jedrovics.

Sk. „Vald. Vēstn." š. g. J*J& 110, 113 un 114.



<Ui Veļķu pagasta dzimtssarakstu no-

dala ar rajonu:
Veļķu pagasts._ (Nodaļa atvērta
1922.' g- 1- maija.)

«5') Vēj āvas pagasta dzimtssarakstu
' nodaļa ar rajonu:

Vējavas pagasts. (Nodaļa atvērta
1922. g. 14. maijā.)

«g) Veselauskas pagasta dzimtssa-
raksta nodaļa ar rajonu:

Veselauskas pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā)

37) Vestienas pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Vestienas pagasts. (Nodaļa at-
vērta 1922. g. 1. maijā.)

jg) Cesvaines pagasta dzimtssarakstu
nodaļa ar rajonu:

Cesvaines, Grašu, Karzbadas un
Oļu-Apeltierms pagasti.

^
(Nodaļa

atvērta 1922. g. 1. maijā.)
39) . C i r s t u pagasta dzimtssarakstu no-

daļa ar rajonu:
Cirstu pagasts. _ (Nodaļa atvērta
1922. g. 1. maija.)

par dzinitssa?akštu nodaļu atvēršanu

an iekārtu Dzērbenes, Jumurdas, Ērgļu,
Kairinu , Kraukļu, _ Kosas, Lauberes-Vie-
sienas, Liezeres, Neķena, Ogres, Patkules,
Skujenes, Vietalvas, Vietalvas-Odzienas
«n Sausnējas pagastos publicēs papildi-
noši pēc attiecīgu ziņu saņemšanas no
minētiem pagastiem.

Rīgā, 1922. g. 24. maijā.
Tieslietu ministrs H o 1 c m a n i s.

Vecākā juriskonsulta
vietasizpildītājs Bode.

Latgales apgabaltiesas miertiesnešu
Iecirkņu saraksts.

Daugavpils apriņķis.
I. iecirknis.

Daugavpils pilsētas I. un 111. policijas
iecirkņi ar dzelzsceļu preču stacijas ra-
jonu — Daugavpilī.

II. iecirknis.
Daugavpils pilsētas II. un IV. policijas

iecirkņi ar abu dzelzsceļa pasašiep sta-
ciju rajoniem — Daugavpili.

III. iecirknis.
Kapiņas, Maļinovas un Višķu pagasti

— Aglonē.
IV. iecirknis.

' Liksnas, Līvānu un Kolupes pagasti —
pagaidām Daugavpilī.

V. iecirknis.
Jasmuižas, Varkovas un Preiļu pagasti

— Preiļos.
VI. iecirknis.

Krāslavas, Izvoltas un Izabeļinas pa-
pasti — Krāslavā.

VII. iecirknis.
Ošanas, Dagdas, Pustinas un Pridrui-

skas pagasti — Dagdā.
VIII. iecirknis.

Krustpils, Ungurrnuižas, Mežmuižas un
Aiviekstes pagasti — Krustpilī.

Rēzeknes apriņķis.
I. iecirknis.

Rēzeknes pilsēta ar dzelzsceļu staci-
jām — Rēzeknē.

II. iecirknis.
_ Ozolmuižas, Rozenmuižas, Makašaim,
Bērzgala un Dricānu pagasti — Rēzeknē.

III. iecirknis.
Rozentovas, Silajona un Ružaines pa-

gasti — Maltā, pagaidām Rēzeknē.
IV. iecirknis.

Viļānu, Sakstagala, Vidsmuižas un
oikovas pagasti — Viļānos.

V. iecirknis.
Andrupīnes, Kaunatas un Vaivodu pa-

gasti — Kaunatā.
VI. iecirknis.

Varklaņu, Borkovas, Atašienas, Stirnie-
nes un Rudzatu pagasti — Varkļanos.

Ludzas apriņķis.

I. iecirknis.
Ludzas pilsēta un Zvirgzdienas un

Michalovas pagasti — Ludzā.
II. iecirknis.

Eversmuižas Pildas, Nerzas, Rundanu
<ū Janovoles pagasti — pagaidām Ludza.

III. iecirknis.
Kārsavas, Zaļmuižas, Kokorevas, Bal-

«novas , Višgorodas un Gavru pagasti —
Kārsavā.

IV. iecirknis.
Istras, Posinas, Landskoronas pagasti —

Rosina.
V. iecirknis.

Viļakas, Toikovas, Kačanovas un Lipnas
Pagasti — Viļakā.

VI. iecirknis.
Bolvu, Rugāju un Domopoles pagasti —

Bolvos.
v *

Šis iecirk ņu sadalījums pieņemts tiesas
kopsapulce 1922. gadā 20. maijā.

Latgales apgabaltiesas
priekšsēdētājs J. Kala es.

Sekretāra pagaidu vietas izpildītājs
Vidējais.

Ziņojums.
28. izceļotāju ešelonu uz padomju

Krieviju iekšlietu ministrijas karaģūstekņu
un bēgļu nodaļa nosūtīs 1922. ģ. 19.
jūnija.

Uz šo ešelonu jāpierakstās apriņķos
dzīvojošiem izceļotājiem pie saviem
apriņķu priekšniekiem _ vēlākais līdz
3. jūnijam, bet pārējiem vēlākais
līdz 1922. g. 15. jūnijam iekš-
lietu ministrijas karaģūstekņu un bēgļu
nodaļa, Rīgā, Aleksandra ielā Ms 37
(ieeja no Stabu ielas caur sētu).

Pierakstīšanās uz šo ešelonu pēc šiem
termiņiem vairs nepieņems.

Pie pierakstīšanās jāuzrāda visi perso-
nības dokumenti.

Izceļotājiem Jāieronas stacijā ešelona
atiešanas

^
dienā, pulksten 7 vakarā.

Izceļotājus lūdz savas iedzīves ne-
likvidēt līdz tam laikam, kamēr nav sa-
ņēmuši atpakaļ vizēšanai iesniegtos do-
kumentus.

Grāmatas, dokumenti un fotogrāfijas,
kupis izceļotāji grib izvest uz padomju
Krieviju, iesniedzami _caurskatīšanai iekš-
lietu ministrija, istabā N? 1, vēlākais ne-
dēļu pirms ešeiona atiešanas.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs J. Eizenbergs.

Karaģūstekņu un bēgļu nodaļas
transporta vadītājs Jakobsons.

Lauku tirgu sarakstu papildinājums.
Iekšlietu ministrija š, g. 22. maijā at-

ļāvuse noturēt Zasas ,pagastā divus
gada tirgus — pirmdienā pēc 23. apriļa
un pirmdienā pēc 27. augusta.

Rīgā, 1922. g. 24. maijā. >fe 106469
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Lauku nodaļas vadītājs K. Freij vaids.

Lopu īpašnieku ievērībai.
Paskaidrojums par lopu
sērgu apkarošanas no-

dokli.
Lauksaimnieki stipri nemierā ar lopu

sērgas nodokli un aizrāda, ka tas nesa-
sniedzot savu mērķi, bet tikai lieki ap-
grūtinot iedzīvotājus. Ja paskatāmies
pagastu izpildu komiteju spriedumos,
tad labi daļa no tiem, it īpaši no Kur-
zemes, leišu robežas pagastiem, no-
beidzas ar jc'mumu: lopu sērgas nav
pie mums bijušās ne pērngad, ne arī
šogad, tāpēc nolēma lūgt _ veterinarvaldi
mūs pavisam no lopu sērgu nodokļa

ut; rnēs viņu gatavi maksāt, ja
sērgas pie mums parādīsies.

Tādēļ nebūs lieki paskatīties nopiet-
nāki, kas lopu sērgu nodoklis ir, ka viņš
cēlies un kādi mērķi sasniegti. Atbrī-
votā Latvija, kā mantojumu no lielas
Krievijas, saņēma arī tādu dāvanu, ka
visādas lopu lipīgās slimības, kūpu skaita
galvenā kārtā minami liellopu (govju)
plaušu sērga un liellopu mēris, ka arī
zirgu ļaunie ienāši un ļaunie plaušu un
krūšu plēves iekaisumi. Jaunās valsts
līdzekļi bija aprobežoti un tie paši bija
vajadzīgi ārēja ienaidnieka atsišanai.
Bet te bija vajadzība arī uz otru fronti
karot, tas ir ar lipīgām lopu slimībām.
Neapkarojot lipīgas slimības, lopkopība
vispirms būtu galīgi iznīcināta Vidzemē
un tad arī Kurzemē. Lai no jauna posta
un iznīcības glābtu atbrīvoto valsti, bija
jāatron līdzekļi un tādi bija atrasti lopu
sērgu nodoklī. Tādā ceļa izdots 1920. g.
15 martā likums par atlīdzības izsnieg-
šanu sērgu dēļ nogalināto un sērgās
kritušo lopu īpašniekiem.

Pateicoties minētam likumam un no-

doklim bijis iespējams liellopu plaušu
sērgu ierobežot pilnīgi, bet ļaunos gal-
vas-ienāšus sastapa tikai retos gadīju-
mos, pie zirgiem, kuri slepeni ievesti
no Lietavas un Polijas. Taļak pērno
vsssru no Polijas Latgale ievazātais liel-
lopu mēris draudēja no jauna iznīcināt
lopkopību nevien Latgalē, bet arī
Vidzemē un Kurzemē. Nebūtu te bijuši
līdzekļi, nebūtu bijis veterināro spēku
un naudas kritušo un nogalināto lopu
atlīdzības izsniegšanai. Mēris, pateico-

ties līdzekļiem un stingri spertiem
veterinar_ - sanitāriem soļiem, izbeidzās
samēra ātrā laikā, kas it gaiši pierāda,
kādi panākumi bijuši sērgas nodoklim.
Bet te nu dzirdamas balsis no vairā-
kiem Kurzemes pagastiem: liellopu
mēris nav _ pie mums bijis ap tūkstots
gadu, nebūs arī tagad, mēs sērgu no-
dokli neatzīstam un prasām mūs no
viņa atsvabināt. Bēdīga parādība tādus
iebildumus dzirdot. Ja karš Kurzemē
arī no Katrīnas laikiem nebija bijis, mēs
pat iedomājamies, ka visu kara agrākie no-
stāsti ir vem laiku atmiņas un ka tādi kari,
kuri atstājuši mums vēsturigu ēku un
piļu drupas, mūs nekad vairs nepie-
meklēs, bet tomēr savus dēlus mēs sū-
tījām Krievijas armijā, apzinādamies, ka
līdz ar kara briesmām Krievijai ari mums
tādas pat briesmas draud. Bet kas tad
ir lipīgas slimības? Tās ir tādas pat
kara_ briesmas, kuras ne ar ugunīgām
bultām, bet ar saviem sīkorganisma dīg-
ļiem nežēlīga kārtā iznīcina cilvēka un
lopu valstu Ka te nu lai valsts izpalīdz,
ja viņai būtu līdzekļi tikai no tiem sa-
biedrības locekļiem, kari tos apzinīgi
maksa? Saprotama lieta, ka ne lipīgu
sērgu apkarošana, nedz arī cits kāds
visparīpi nederīgs valsis uzņēmums tādā
ceļa nebūtu izvedams dzivē. Tikai tad,
kad katrs sabiedrības loceklis ko-
pīgiem spēkiem valsts likumus ievēro un
izpilda, valsts var veikt lielus daibus.
Tādēļ likums ievērojams nevien tad, kad
tas pašam zināmā mērā nāk par labu,
bet ari tad, kad ar to citiem sabiedri
skiem locekļiem izpalīdzēts.

Tomēr dzirdamas balsis arī no citas
puses. Tās norāda, lai atlīdzību izsnie-
dzot par katru kritušu lopu, tad lauk-
saimnieks būšot gatavs pat vēl vairāk
maksāt. Tas norāda, ka lopu sērgas
nodokii_ nesaprot. Laba daļa lauksaim-
nieku ta tad domā, ka samaksājot no
liellopiem 6 rbj. un no sīklopiem 1 rbl.
nodokļa būtu jāsaņem atlīdzība par katru
boja aizgājušu mājkustoni, kas ir pār-
pratums. Lopu sērgu nodoklis ievests
lipīgu slimību apkapšanai un atlīdzības
izsniegšanai par lipīgās slimībās kritušiem
un nogalinātiem lopiem, turpretī at-
līdzība par vispārīgās slimībās kritu-
šiem lopiem būtu lopu apdrošināšanas
biedrību vai valsts uzņēmumu uzde-
vums. Šādas biedrības priekš kara dar-
bojās vairākās zemstes, bet tad no katra
lopa pienācās maksāt 5 līdz 7% no lopa
vērtības. Cerams, ka ir tādas biedrības
pie mums varēs darboties, tiklīdz vairāk
nokārtosies saimnieciskie apstākļi. Bet
tagad, kur lopu sastāvs katru mēnesi
svārstās, kur lopu vērtības nav regulē-
tas, tas vēl nav iespējams.

Šimbrīžam atlīdzība par kritušiem un
nogalinātiem lopiem tiek izsniegta:
A) saskaņā ar 1920. g. 15. marta likumu,
kas izsludināts «Valdības Vēstneša"
Ks 66. — 1920. g., pie: 1) ļauniem
ienāšiem (malleus), 2) liesas sērgas
(anthrax), 3) trakuma sērgas (Ļyssa),
4) liellopu (govju) u plaušu sērgu
(pleuropneumonia contagiosa bovum) un
B) saskaņā ar pārgrozījumiem 1920 g.
15. marta likumā, kas izsludināts „Val-
dibas Vēstneša" N2 12. — 1922. g. pie
5) liellopu (govju) ļauna galvas karsoņa
(corvza gangraenoza bovum), 6) liellopu
mēra (pestis bovina) un 7) zirgu
influencas (influenca equorum).

Veterinarvaldes priekšnieka
palīgs veterinārārsts* K. A t r e n s.

Latvija un citas valstis
MJniitru prezidents Itālijā.

Rīgā, 26. maijā. Itāļu laikraksts
„Corriere diplomatica e consolare"
10. maijā ievesto sarunu ar Latvijas
ministru prezidentu Meierovicu par Lat-
vijas saimniecisko un politisko stāvokli.
Pēc ministru prezidenta domām valstij,
kura grib dabūt kreditu no ārzemēm,
vispirms jāsistematizē pašai sava finan-
sielā bilance. Latvija preder pie tām
valstīm, kuras šinī ziņā ir vistuvāk nor-
mālam stāvoklim. Dženovas konferences
ekonomiskā komisijā Latvijas priekš-
stāvis noteikti uzstājies pret ierobežo-
jumiem un aizstāvējis brīvās tirdznie-
cības nepieciešamību. Latvija jau gadu
atpakaļ atcēluse tirdzniecības ierobežo
jumus un ir gatava pazemināt savu
muitas tarifu. Ari ^ vispriviliģētākās
valsts* princips, pēc latvju ieskatiem,
būtu piemērojams bez ierobežojumiem.
Attiecībā uz transporti Latvija
aizstāv visliberālākos prii . Cik
paredzams, apstākli l ā tu-

vākā nākotnē negrozīsies, kādēļ,
ņemot vērā Krievijas ekonomisko stā-
vokli, jāmēģina panākt vienošanos, kura
padomju valdība varētu izpildīt. Šāda
vienošanās nodibinātu mieru Austrum-
eiropā un uzlabotu visas Eiropas ekono-
misko stāvokli «Latvijas ģeogrāfiskais
stāvoklis," saka ministru prezidents,
„mūs dara par vidutājiem starp austru-
miem un rietumiem. Latvijā noslēdz
tirdzniecības darījumus, notiek preču ap-
maiņa, banku operācijas un tranzīts starp
Krieviju un _ rietumiem. Šīs funkcijas
mes_ turpināsim un viņas attīstīsies vēl
vairāk pec līguma noslēgšanas ar Krie-
viju. Mes esam karā daudz cietuši, vē-
lamies paši uzturēt mieru un palīdzēt
citiem šinī zina. Attiecībā uz varbūtē-
jam kara operācijām esam deklarējuši
savu visnoteiktāko neitralitāti pret ik-
vienu valsti"

Beidzot ministru prezidents izsaka pa-
teicību Itālijas valdībai un tautai par
viesmīlīgo uzņemšanu.

Krievijas ārlietu komisariāts
uzdevis sūtniecībai Rīgā pieprasīt no
Latvijas valdības dzelzsceļu tarifa paze-
mināšanu, lai tas nebūtu augstāks par
Igaunijas tarifu.

Rīga
Paziņojums.

Trešdļen, 1922. g. 31. maijā, pulksten
12 diena, Latvijas uviversitates svētku
zālē svinīgi_ atklās piemiņas ierakstu
Latvijas laba kritušiem studentiem par
godu. Mācības spēki un tie studenti,
kas piedalījušies cīņās par Latvijas at-
brīvošanu, kā arī kritušo studentu pie-
derīgie var saņemt ielūguma kartes uz
šīm svinībām universitātes sekretariātā.

Rektora vietā P. Šm i d t s.

Programa profesora A. M. Tsiigrena
priekšlasījumiem

Latvijas universitātē 1922. g. 26., 27.,
29. un 30. maijā.

26. maijā.
1. priekšlasījums. Vidusāzijas arcbeo-

loģija. Bronsas laikmets Minusinskas
apvidū. " Turku kultūra. Turkestanas
drupu pilsētas.

27. maijā.
2. priekšlasījums. Baltijas archeolo-

ģisko pētījumu vēsture. Akmeņu laik-
mets. Dzīves vietu atliekas. Agrākais
Vircjerva ezers un Peipus ezers. Akmeņu
laikmeta kapenes. Sakari ar kaimiņu
novadiem. Sveši kultūras viļņi.

29. maijā.
3. priekšlasījums. Bronzas laikmets un

vēlākais dzelzslaikmets Baltijā, sevišķi
Igaunijā. Bronzas laikmets kultūra. Tā
sauktās akmeņu rindu kapenes. Dažādi
kultūras iespaidi. Tā sauktais gotiskais
jautājums. Jautājums par Baltijas iedzī-
votāju tautību pirmā gada simtenī pēc
Kristus.

30. maijā.
4. priekšlasījums. Jaunākais dzelzs-

laikmets. Pelnu kapi un kapu kalniņi.
Tautiskie priekšmeti. Sudraba lietas.
Austrumeiropas un Vakareiropas naudas.
Upuru akmeņi. Pilis. Baltijas aizvē-
stures pētīšanas uzdevumi.

Bezmaksas ieejas kartes vēl turpina
izdot sekretariātā.

Tirdzniecība un
rOpniecība.

Kursi
Rīgas biržā, 1922. gadā 27. maijā.

Zelta franka (0.29032 gr.) . . 50.00
Amerikas do'ars 251.75—257.Angļu mārciņa 1127—1147
Francijas franka 23.00 — 23.tO
Beļģijas franks 2125 — 21.75
Šveices franks ....... 48.25 — 49.25
Zviedrijas krona 65 50 — 66.50
Norvēģijas krona ...... 4600 — 47.00
Dānijas krona 55.25 — 56.25
Cechijas krona ....... 484 — 494
Holandes gnldenls 98.75—100.25
Vācijas marka 0.83 — 0.88
Somijas marka 5.23 — 5.33
Igaunijas marka . 0.78 — 0.83
Polijas marka 0.00 — 0,07
Padomes rbļ. . —
10 rbl zelta 1225.00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta . . .... 93 š. 5 p.
Krievijas sudrabs {** „ ; ; ;

^
}

par 1 M.

Valsts krāj- an kredītbanka
!. Prledm anls, K. Bēniņi,

?

Redaktors: M. Aroas.
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Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š. g. 17. maijā

apstiprināja statūtus Ttrdznlecibas-rūo-
niecībai akciju sabiedrībai .NAFTA",
kūjas mērķis ir: vest tiadzniecibu ar
nafta, naftas produktiem, mineraleļļām
un citām mineralprecēm, iepērkot tās
valstis, kūjās ir naitas avoti un naitas j
pārstrādāšanas ietaises vai minerālu rak-
ravēs un pārsūtot tās uz Lafviju priekš ļ
vietējām tirgus vajadzībām, vai arī iz- ļ
sūtot tās tālāk kā tranzita preci uz citām I
kaimiņu valstīm. Bez tiešas tirdzniecī- ļ
bas ar jau gataviem naftas ražojumiem
tin mineralprecēm sabiedrība centīsies
ievest šo ražojumu izejvielas un pār-
strādāt tās savās fabrikās gatavās Sirgus
preces.

Sabiedrības dibinātāji ir: Edvards ļ
Traubergs — Rīgā, Raiņa bulv. 6,
dzīv. 3; Indriķis Ulmanis — Rīgā,!
Terbatas ielā Nr. 38, dz. 7; Jāris Ru-ļ
manis — Rīgā, Slokas iela Nr. 65;
Ādolfs Klīve — Rīgā, Nikolaja ielā
Nr. 23, dz. 19; Augusts Kalniņš —
Rīgā, 1. Altonavas ielā Nr. 7.

Pamatkapitāls: 100.000 zelta franku,
1600 akcijās par 100 fr. katra.

Valde atrodas Rīga.
Tirdzn. un b. n. pr. A.K a c e n s.
Pr. darbveža A. Zalpēters.

Ripas apgabaltiesa, ii, blninaMia.
saskaņa ar savu š. g. 8. aprija lē-
mumu, meklē Kāri! Pidriķa d. Antonu,
53 g. vecu, piederīgu pie Jaunpiebalgas
pag, Cēsu apriņķī, kurš ar šās tiesa*
1922. g. 25. febmara spriedumu uz sodu
iik. 581. p. 1. d. pamata sodīts ar asto-
ņiem

^
mēnešiem cietuma, kāds spriedums

ir stājies likumīgā spēkā un izpildāms.
Visas iestādes un personas, ku-

rām būtu zināma tagadējā Antona
dzīves vieta, tiek lūgtas to apcietināt
un ievietot cietumā, ieskaitot Rīgas ap-
gabaltiesas 2. kriminalnodaļas rīcībā un
paziņojot par to tiesai.

Rīgā, maijā 1922. g. LJ* 43.
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).

Sekretārs A k e r mans.

Paziņojums.
Finansu ministra biedrs š, g.' 19. maijā

apstiprināja statūtus akciju sabiedrībai
„ĀDA", kuras mērķis ir: iegūt, nomāt,
ierīkot, atjaušot un pārdot visādas fa-
brikas un rūpn. uzņēmumus, kuri izga-
tavo apavus, dažādas ādas, viņu izstrā-
dājumus, materislus, kup nepieciešami
galveno priekšmetu ražošanai, — kā ari
citus šai rūpniecībai radnieciskus (iz-
ņēmumus Latvijā un ārzemēs.

Sabiedrības dibinātāji ir:
Krievijas pavalstn. Nikolajs Jāņa d.

Petrovs un Latvijas pavalstn. Ābrams
Mendeļa d. Kāns.

Pamatkapitāls: 20.000 zelta fr., 400 ak-
cijas pa 50 franku katra.

Valde atrodas — Rīgā.
Tirdzn. un b. nod. pr. A.Kacens.

Darbvedis A. Zalpēters.

Tiesu sludinājumi.
Sīaas apgabaltiesa, 1. diMala.

uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar . šo
dara zināmu, ka tiesa 6. martā 1922. g.
Teodora Jēkaba Deli (Deutsch)
prasības lieta pret Agrafenu Deli
(Deutsch), dīim. Paškovskij, par lau-
lības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
starp Teodoru Jēkabu Deič un Agrafenu
Deič, dzim. Paškovskij, 20. aprīlī 1914. g.
Žiobinas baznica; piedzīt no prasītāja
valstij par labu 400 rbļ. tiesas nodokļa.

Ja atbildētāja, civ. prec. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzēta laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 2. maijā 1922. g. N? 432760
Priekšsēdei, b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. Stūre.

ffe'gas apgabaltiesa, 1. civilnod..
ttz Uk. par laul. 77. p. pamata, ar 3o
dara zināmu, ka tiesa 3. aprilī 1922. g.
31na Pillā (Pil) prasības iteta pret
Mariju Almu Piil (Pīl), dzim. Kļaviņ,
par iauiības šķiršanu aizmuguriski n o -
sprieda: slēgtu Rīgas Debesbrauk-
šanas baznicā, 5. aprilī 1909. g-, starp
prasītāju Jāni Pili (Pīl) nn atbildētāju
Mariju Almu Miķeļa m. Pili (Pīi), dzim.
Kļaviņ, laulību šķirt atbildētājas

^
vainas

deļ, prāvnieku nepilngadīgo bērnu —
meitu Elizabeti, dzim. 26. martā 1911. g.,
atstāt prasītāja audzināšanā līdz viņas
pilngadībai. _

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728.,
73 i. un 748t p. p. paredzētā laikā ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai par-
auti sija, tad spriedums stāsies likumīgā
?pškā.

Rigā, 3. maijā 1922. g. Jfe 432807
Priekšsēd. D. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v.'Stūre.

Rīgas apgabali 1. kriminalnod.,
saskaņā ar savu š. g. 19. aprija
lēmumu, meklē uz _ sod. lik. 583. p.
IT. d. pamata apsūdzēto pie Rīgas pil-
sētas piederīgo Feodosiju Jāņa dēlu
Troflmovu, 12 gadus vecu, kura seviš-
ķas pazīmes: samērā ar gadiem lielāks
augums un uz kreisā vaiga izsitums.

Visām iestādēm an personām, kurām
tinams, kur atrodas minētais Troflmovs
un viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas ap-
gabaltiesai.

Rigā, 28. aprilī 1922. g.
Priekšsēd. b. J. Krūkļands.

Sekretāra palisja v. i. A. Blumbergs.

ligas apgabaltiesas i iet. tiesas pristais
paziņo, ka 6. juniiS 1922. g., pulksten
10 rīta, Rīga, Nikolaja ielā Ns 8, dz. 1,
tiks pārdota Oskara Bertolda
kustamā manta, sastāvoša no ozola koka
skapja un kumodes ar tualetes spoguli,
apvērtēta par 10.000 rbļ.

Rīgā, 24. maijā 1922. g.
Tiesas pristava O. Jankovskis.

ligas apgabaltiesa, 3. civiMaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Kristīnes Dāņa m.
Grūnberg, dzim. Freiman, lūgumu uzai-
cina visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 31. janvārī 1922. g. publicēto
25. maijā 1921. g. Valmierā mirušā Pē-
tera Vīluma dēla Grūnberga nota-
riālo testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz mi-
rušā Pētera Viļuma d. Griinberga man-
tojumu vai sakarā ar šo mantoj., kā
mantiniek., legatar., fideikomisar., parād-
devej. un t. i, pieteikt savas tiesibas,
pretenzijas _ un ierunas_ minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

Ja tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas atzīs kā atteikušās no
ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet_ testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 3. maijā 1922. g. Ns 1160.
Priekšsēdētāja v. V. Freimanis.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabait 3. civiinodaļs,
uz civ. ties. Hk. imr., 2011—2054. aa
2079.p.p. un Balt. ņrivarties. kop. 2451 p.
pamata, uz Johannas Otto pilnv.
zvēr. adv. G. Riezenkampfa
lūgumu, saaicina visas aersonas,
kaiam ir kaut '«idas pretenzijas, ^rīdi
vai i.rrunas ciat šaī tiesā 2. ma'jā _l922. g.
publicēto 29. martā 1922. g. Rīfjā mirušā
Konstantīna Aleksandra d. Otto testa-
mentu, kā ari visas personas, kurām ir
sani kādas '-'esību «z mirušā
Konstantiva Otto mantojumu, va!
sakarā ar šo tnastojumu, kā aiastinfekie»,
tegatarijjem, Jideikootusarijiem, parld
Devējiem o. i. i., . pieteikt s*vas ne-
Slbss, aretenzījas ass ierunas min. lmm\
sešu mēneša wikā, sksitot no C
sludinājuma kspieSanss dlanas ,Vmdības
Vēstnesī*.

Ja tas minētā termiņā nebūs isdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušas
ao ierunām nn zsvdēju&u ssvas tiesibas,
bet mantošanas līgumu pasšudmās rw
Ulnsttrigā spēks gājuša. J& 1653

Rīgā, 3. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kaive.

ligas apgabaltiesa, 3. tiiiinodala,
uz Latvijas civ. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka Po-
lijas pilsoņi: Zālamans (Zlame) Chaima
d. Trembacki un 3ohana Icika m.
Trembackl, dzim. Šmulovič, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra Lieveņa 20. aprilī š. g., reģistra
N° 18, ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, , ir atcēluši Balt. gub.
civillik. 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 4. maijā 1922. g. 1673.
Priekšsēdētāja v. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
*z clv. ties. ust. 293., 301. un 309. p. p.
aamata uzaicina Georgu Medvedkovu,
kūja dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šaī tiesā, sa-
ņemt norakstus no viņa sievas Sinaidas
Medvedkovas iesūdzības raksta, viņu
laulības šķiršanas lietā un no pieliku-
miem — iesūdzības raksta un laulības
apliecības un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
izīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
oapīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 12. maijā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. R. M u 11 e r s.

^__^ Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. tees. kārt. 1958. p
paziņo, ka šīs tiesas sēde š. g. 29. Jūnija
attaisīs un nolasīs 28. martā 1922. gadā
mirušās Annas Jura m. Svingel testa-
mentu. L. Na 638/22.

Jelgava, 24. maija 1922. g.
Priekšsēdētāja v. M at i s on s.

Sekretārs Zandersons.

ligas apgabaltiesas i iet. tiesas pristais
paziņo, kā 10. jūnijā š. g., pulkst. 10rīta,
Rīgā, Aleksandra iela N° 100, dz. 47, tiks
pārdota Jāņa Foseja kustama
manta, sastāvoša no mēbelēm, traukiem
un cit., apvērtēta par 13.205 rbļ.

Rīgā, 24. maijā 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rīgas precu sftacijs
29. maijā 1922. g.. pulksten io L

tiks pārdoti ufrupg
līdz šim no saņēmējiem ne.izpirkti sekosi sūtījumi:
1) sūt. Gauja-Rīga Preču JMs 18741«; '

stāvošs no 2 riņ. egles malkas **"
100 kg. nosūtītājs J. ViSpinš «, - '
dubl. uzrādīt. P9, 5a'» >

2) sut.Daugavpils-Rīga Precu jp, ««.
sastāvošs no 2 m. kartupeļu ,

~
sv3sv. 135 kg., nosūt. un san'?,'=

J. _ Krūmiņš. 5a?en >-
3) sut. A!ašiene-Rīga Preču N> 1044c

sastāvošs no 2 k. redeles stikla
77 kg, nosūtītājs N. Kreiso^saņēmējs dubl. uzrad. '"

Rīgas preču stacijas ,
priekšnieks (paraksts).

uazaoijsiudināj.
SSusšiftāfiseiis.

Uz akciju sabiedrības .liepā la«
banka" statūtu §§ 5., 7. un 8 r*mata, bankas valde pagodinās darīt zj.
namu akcionāru kungiem, ka viņa sa-zinoties ar bankas_ padomi, nosacijust
akciju nom i nālas vērtības atlikušo 750/,,
iemaksas laiku līdz '

25. ranllam mi 5,
Pec iemaksas pagaidu apliecību vietā-tiks izdotas_ akcijas. Iemaksas var b>

darīt sekošas bankas:
Liepājas bankā un tās nodaļās;
„Bank fiir Handeļ& Industrie* (Darm-

stādter Bank) un tās nodaļās Vācijā;
Lietavas komercbankā Kaunā;
.Nordische Bank fiir Handel & Jnrj».

strie, Berlin*.
Ake. sabiedr. .liepājas banka"

pārvalde.
Lieoāiā, 16. maiia 1922. e. «r

LtaāiMliīlasFīlīismatti
1922 gada 8. burtnioa

iznākuse un dabūjama valsts spiestuvē,

pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jagrteJ»'
:-: ar pieprasījumiem.

Maksā bez piesūtīšanas 18 rbļ.,
:-: ar piesūtīšanu 20 rbļ. •'

Saturs:
81) Likums par Latvijas pievienošana*

1906. g. 6. jūlija Zeņevas konvenci-
jai (un pate konvencija) par kaf°ļ£
šās annijās ievainoto un slimo S'"
vokļa uzlabošanu. .

82) Likums par politisko vienosan»
(un pate vienošanās) starp I gaunija
Latviju, Poliju un Somiju.

83) Likums par samierināšanas kam"»
agrarlietās atcelšanu. ,

84) Papildinājums pie rīkojuma P"
valsts lielā ģerboņa lietošanu.

85) Rīkojums par termiņa pagannasan»
no Krievijas uz miera ligum» V'
mata atdabūjamo mantu un ie-

guldījumu pieteikšanai. ?
86) Noteikumi par lauku dzīves *t;au

nošanu. , 1n «c
87) Noteikumi par akcizes nodokli »

spirtu. v -.g.
88) Kara stāvokļa pagarināšana V

robežu joslā.

ligas apgabaltiesas 4. iet. tiesas pristais
paziņo, ka 12. Jūnijā š. s, pulksten
10 rītā, Rīgā, Vaļņu ielā N° 24, dz. 8,
tiks pārdota Ludviga Rapeporta
kustama manta, sastāvoša no mēteļa,
pulksteņa un cit., apvērtēta par 1,100 r.

Rīgā, 24. maijā 1922. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Citu iestāžu slud.

. Ūtrupe.
Svitenes pagasta tiesa,

pamatodamies uz sava lēmuma 20. maijā
š. g., i zp ārdos 6. jūnijā 1922. g.,
pulksten 10 rīta, pret

^
tūlītēju samaksu,

Svitenes Vidukļu mājās, mantiniekiem
piederošo mantibu, sastāvošu no
zirgiem, kumeļiem, govīm, teļiem,
aitām, mēbelēm, drēbēm, lauk-
saimniecības lietām, pļaujma-
šīnām, arkliem, ecēšām, ratiem,
zirgu lietām un t. t.

Tiesas priekšsēd. AI Skujenieks.
2 Darbvedis A. Stirna.

ligas apgabali. 5. iec. tiesa pristavs
paziņo, _ ka 2. lunljfi S. g„ pulksten
9 diena, Rīga, Bruņinieku iela N° 87,
dz. 31, tiks izp ārdot s Edes Pēter-
son kustams īpašums, sastāvošs no
dažādām mēbelēm, uz otriem torgiem,
novērtēts par 4000 rbļ. Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā ari apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā uz
vietas.

Rīgā, 24. maijā 1922. g.
Tiesu pristavs E. Smēlis.

Pārskatu, un sarakstu blankasnorēķināšanai valsts iestādēs,
pec finansu ministrijas apstiprinātiemparaugiem (skat. šā gada 27.,/lV !vaT-Vestn ;93) dabūjamasValsts tipogrāfijā, pilī.

Latulias strēlnieku pulks
uzaicina visas iestādes, karavīrus unprivātpersonas , kam būtu kādas pra-sības pret , pulku, iesniegt tādas līdz
bŠ&ut' %-,?fzeknē' lie,ā Nik°lajaiela Nr. 40. Velak iesniegtās prasībasneti<s ievērotas. j£27054.

RēzsKnos apriitā UwM rajona
. zemju pārzinis

izdos

vairāksolīšanā
2. jūnijā š.g., puikst. 10 no rīta, Kau-
natu pagasta, Balta Dugstigalu muižā:

Kaunatu pag. — Rikapoles un Ro-
sicas muižu ķieģieļu cepļus, Kaunatu
muižas ūdens dzirnavas un smēdi;

Rozenmulžas pag. atrodošās Bali-
novas muižas vēja dzirnavas;

Vaivodu pag. — Pržemisļas muižas
tvaika dzirnavas, un šo pagastu robežās
esošos ma.zos ezerus.

Iznomājamo ezeru saraksti izlikti Rē-zeknes apriņķa valsts zemju inspektora
Kanclejā un vietējās pašvaldības iestādēs.

Tuvākas ziņas saņemamas valsts zemju
pārziņa kanclejā B -Dukstigalu muižā.

Kaunatu rajona vals's zemju
pārzinis (paraksts).

Darbvedis T. Rozenbachs.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina 7. jūnijā 1922. g.

KOHKURENCl===-
8000 kišr. honcepfpoplļo piegādātai.

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz ista >ā 136, no pulksten 12—2. 1

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
9

izsludina uz 7. jūniju 1922. g.

KONKURENCI==^-
5000 mtr. kaņepāju Ijūteņu plejādāšonūl.

Tuvākas ziņas izsniedz istabā 136, no pulksten 12—2. 1

DARBA KONKURSS.
Techniskā divīzija

izdos 7. janilS 1922. 8.. pulksten 11 dienā, Rēzekne, apriņķa valdes telpas

atklātā mazāksolīšanā
robežu grāvju rakšanas un stigu izciršanas darbus Rītupes,
Piteļu ezera un Zilupes rajonos, par katru rajonu atsevišķi.
Pavisam izrokamais grāvju gājums ap 35 verstēm un izcertamais

stigu garums ap 18 verstēm.
Konkursa dalībniekiem jāiesniedz rakstisks pieteikums, apmaksāts ar

20 santimu lielu zīmognodokli, un iepriekš solīšanas jāiemaksā drošibas nauda
par darbiem: Rītupes rajonā — 2.600 rbļ., Piteļu ezera rajonā — 6.000 rbļ. un
Zilupes rajonā — 9.700 rbļ.

Tuvākus paskaidrojumus par darba izvešanu izsniedz technlskās divīzijas
apmācības daļfi, kairu dienu no pulksten 9—3 dienā Rīgā, Nikolaja ielā 10/12, j
dz. 11, un Rēzeknes apriņķa vaide, 2

-

iiisiffi ioiffis Biili Pārvaldes līp raisos
paziņo, ka izsludinātais uz 29. maiju 1922. g.

= KONKURSS =-
jaunbūvju uzcelšanai Cēsīs, pie „Pubu!5na" ka-ear-
mēin un dažādiem remontu darbiem Rīgā, Citade-
les ēkā Nr.50, neparedzētu apstākļu dēļ, tiek pārcelts uz

7. jooijii f. g. ož Mii M M. t ' W W M1M.
pie kam mazāksolīšanā būs mutiska un rakstiska. Mutiska tolīšana notiks pirms
rakstisko priekšlikumu csurskatīšanasun viens un tas pats dalībnieks varēs pie-

dalīties tikai viena no sacensības veidiem.

Konkurss uz dažādiem remontu darbiem Rīgā, Citadeles ēkā Nr. 29 —
tiek atcelts.

Izglītības mnustfflia sKelu fiepurlcments
izsludina uz 9. jūniju 1922. g., pulksten 1 dienā, Daugavpili

KONKURENCI
I) tawā, Pefrooradas ii Hi. 3. M&i M i

! 2) valsts Dangavpils vidusskolas ias initi iiiaii.
Tuvākas znas var dabūt katrā darba dienā no pulksten 9-3; diena. Rīga,

Nikolaja ielā M 36a, skolu departamentā, istabā J* 16 un Daugavpili, Vladimira

ielā Ns 32, skolas kanclejā.

Rakstiski priekšlikumi un lūgums pielaist mutiskā sacensība, nomaksati iu

20 zelta santimi lielu zīmognodokli līdz ar 60000 rbļ. drošības naudas iemaksu

par 1) punktā apzīmētiem darbiem un 16.000 rbļ., par 2) punkta apzīmētiem

darbiem, iesniedzami skolas kanclejā līdz 9. jūnijam, pulksten 12 d:ena.

iPBislii on mpijiei
Valsts tiDografIIO, Rīgas pUT,lst 1,

dabūjamas dažāda biezuma, pēc
darba ministra apstiprināta"parauga:

1) liMmM darba mmtlņi
l) strfidnleku saraksta grāmatas

(forma Ks 51).

3) VlspOrīgss strādnieku algv rS-
|Ina grāmatos (form» ks 521.

Samaksas zīmlīt
«rfimatiņas

pec .Valdības Vēstneša' Xs 187., ne
22. augusta š. g. publicēto rīkojumu

par traktieru, kafejnīcu, kondi-
toreju aa viesnicu apgrozījumu

nodokli
dabūjami V'afsts tipogrāfijā, pilī Mi 2

ņ*.t 9 rbj. sramfliina.

Valsts tlposraojl
i r dabūjamas:

pirtikos, ražotāju un patērētais
biedrlou un kooperatīvi! gadi

pārskatu BLANKAS
priekš pārskatu publicēšanas .Valdība»

Vēstnesī* un ^Ekonomistā*.
:-: Blankas maksa 80 kap. jabaj^jf
Latvijas Satversmes _ Sapulces 1922. g.

24. marta kopsede pieņemtais

Likums par tlarHa laīhp
atsevišķ. eksemplāros izkaršanai darbnīca*

dabūjams
Valsts tipogrāfijas kantori,

Rigā, pilī Ns 1.
Maksā bez piesūtīšanas 1SOJtapjļgjļ,-;
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