
SsliUss rīkojami an psuēlis.
Noteikumi

par ārzemju akciju un palu sabiedrību
darbību Latvijā.

1. Ārzemju akciju un paju sabiedrības,
kā ari citas sabiedrības ar aprobežotu
atbildību var darboties Latvijā vienīgi ar
iinansu ministra atjauju.

2 Tādas atļaujas dabūšanai minētiem
uzņēmumiem jāiesniedz finansu ministrim
lūgums uzradot;

a) sabiedrības nosaukumu un mērķus
Latvija ;

b) pamatkapitāla lielumu ārzemēs un
vietējam operācijām izdalīto kapi-
tālu ;

c) pilnvaroto aģentu vārdu un uz-
vārdu.

3. Lūgumam jāpievieno:
a) statūti oriģinālvalodā un latviskā

tulkojumā;
b) attiecīgas ārzemes valdības vai tiesu

iestādes apliecība par uzņēmuma
likumīgu apstiprināšanu vai reģi-
strēšanu ;

c) Latvijas konsulāta vai legacijas ap-
liecība, ka Latvijas akciju un paju
sabiedrības bauda tanī valstī tādas
pat tiesības, kādas Latvijā piešķirtas
ārzemju uzņēmumiem;

d) apņemšanāsraksts darboties saskaņā
ar Latvijā tagad pastāvošiem un
nākotnē izdodamiem likumiem un
valdības rīkojumiem;

c) izvilkums no vispārējās sapulces
protokola par nodaļas dibināšanu
un kapitāla izdalīšanu operācijām
Latvijā, ja tas nav jau paredzēts
siatutos;

f) apstiprinātas bilances an gada pār-
skatus par pēdējiem 2 gadiem;

g) likumīgā pilnvara uz tās _ personas
vārdu, kas sabiedrības vārdā parakstīs
noteikumus sabiedrības darbībai

Latvijā,

Piezīme. Par sabiedrības tiesībām
jāiesniedz apliecība no Latvijas
priekšstāvja attiecīgā valstī, tāpat
jāpieliek pēdējā apliecinājums, ka
lūgumrakstam pieliktie dokumenti
sastādīti un apstiprināti saskaņa ar
attiecīgā valstī pastāvošiem likumiem.

> 4. Finansu ministrija, atļaujot ārzemju
sabiedrībām darboties, apstiprina tam
katrā atsevišķā gadījumā tuvākus notei-
kumus un iespiež tos finansu_ ministrijas
izdevumā uz sabiedrības rēķinu. Par
noteikuma apstiprināšanu sludina BVal
dības Vēstnesī".

5. Sabiedrībai jāieceļ par savu piln-
varoto aģentu Latvijā atbildīga persona
(vai vairākas personas), kam_ pastāvīga

dzīves vieta Latvijā, ar tiesībām un pie-
nākumiem;

a) atbildēt sabiedrības vārdā visās
tiesu darīšanās, kas var celties sa-
karā ar sabiedrības darbību Litvija;

b) patstāvīgi izšķirt visus jautājumus,
kas attiecas uz sabiedrības darbību
Latvijā.

Par atbildīgā aģenta (aģentu) iecelšanu,
ka arī ta dzīves vietu un adresi, jāziņo
Iinansu ministrijas kredīta un tiešo no
w>Mu departamentiem, un jāsludina «Val-
dības Vēstnesī" un .Ekonomista" un
mazākais divos citos Latvijas laikrakstos.

Jas pats jādara pilnvaroto un viņu
«zīves vietas mainas gadījumos.

Nodaļā jākoncentrē visu to sabiedrības
operācij u rēķinvedība, kuras norisinās
Latvijā .

6. Sarakstīšanas nodaļas darīšanās ar
valdības un sabiedriskām iestādēm Lat-
vijas valsts robežās jāved latvievu valodā.

Nodaļai pie firmas nosaukuma jāpie-
vieno tas valsts nosaukums, kur atrodas
sabiedrības galvenās valdes sēdeklis.

7. Atbildīgā aģenta pienākums ir:
a) pēe gada pārskata apstiprināšanas

vispārējā akcionāru vai biedru
sapulcē, divu mēnešu laikā, bet ne
vēlāk kā 6 mēnešus pēc darbības
gada izbeigšanas iesniegt finansu
ministrijas kredīta un tiešo
ncdokļu departamentiem katram
2 eksemphros pilnīgus pārska-
tus un bilances par sabiedrības ope-
rācijām Latvijā, kā arī pārskatus
par visām sabiedrības operācijām
līdz ar attiecīgi apliecinātiem pro-
tokola norakstiem par pārskatu ap-
stiprināšanu vispārējās sapulcēs.

b) Publicēt nodaļas noslēguma bilan-
ces un izvilkumu no gada pārskata,
uzrādot izvilkumā starp citu:

1) Operācijām Latvija nolikto ka-
pitālu ;

2) rezerves un citus kapitālus;
3) peļņas un zaudējumu rēķinu par

darbības gadu un skaidru peļņu.
c) Paziņot tiešo nodokļu departamen-

tam visus papildu datus un pa-
skaidrojumus, kuri būtu vajadzīgi
pārskatu pārbaudīšanai, atbildot par
šādu pieprasījumu neizpildīšanu
likumā paredzētā kārtībā.

8. Par vispārējo sapulču laiku un
vietu akcionāri vai biedri paziņojami ar
sludinājumiem „Valdibas Vēstnesī" vis-
maz 1 mēnesi priekš sapulces dienas,
uzdodot sludinājumos dienas kārtību,
sapulces vietu un laiku, kā ari to kre-
dītiestādi Latvijā, kurai iesniedzamas
sabiedrības akcijas tiesību iegūšanai pie-
dalīties minētās sapulcēs.

9. Sabiedrības darbība Latvija apro-
bežojās vienīgi ar iinansu ministra
apstiprinātos noteikumos aprādītiem
mērķiem un darbības apjomu, pie kam
apvienošanās ar citām tamlīdzīgam sa-
biedrībām un uzņemumiem

^
ka arī

operācijām Latvijā nolemta kapitāla
palielināšanai vai samazināšanai, obligā-
ciju izlaišanai uz Latvijā atrodošiemies
īpašumiem katru reizi jāizprasa Latvijas
finansu ministra atļauja.

Par statūtu grozīšanu vai papildinā-
šanu, par nodaļu vai centrāles likvi-
dācijas sākumu un beigām sabiedrībai
jāziņo tai pašai ministrijai.

10. Finansu ministrijas izsniegtās at-
ļaujas, darboties Latvija, zaudē speķu:

a) ja nedala nav atklājuse darbību
,, noteikumos" apradīta termiņa, bet
ne vēlāk par 6 mēnešiem no 4. p.
norādītās sludināšanas dienas;

b) ja sabiedrībai vairs nav tiesības
darboties savā valstī vai par viņu
izsludināts konkurss;

c) ja notecējis termiņš, \Mz kuram
bijis atļauts nodaļai darboties Latvija.

11. Ja sabiedrības centrāle izbeidz
darbību, tad reizē ar viņas likvidācijas
sākumu jāstājas ari pie nodaļas likvi-
dācijas.

Rīgā, 1922. g. 29. novembri.

Finansu minisia vietas izpildītājs
A. Riekstiņš

Kredīta departamenta direktors
A. Kārkliņš.

Mi\m Iestāžu perējami.
Latvijas bankas nedējas pārskats

uz 1922. g. 29. novembri.

A k t i v ā.
Kase: a) bankas nau-

das zīmes . Ls. 797.160.—
b) valsts kases

zīmes . . „ 2.304.304.58
Zelts lējumos un mo-

nētās „ 12.938 212 21
Ārzemes Valūta ...» 23.383.776.—
īsa termiņa vekseļi. . „ 6.795.892.01
Aizdevumi pret nodro-

šinājumiem ...» 3.198.96366'
Citi aktivi. . . . . , 2.735.668 08

Ls. 52.213.976.54

P a s i v ā.
Bankas naudas zīmes

apgrozībā . . . . Ls. 5000.000.—
Pamata kapitāls ...» 8.000.000 —
Termiņa noguldījumi . „ 64 13753
Tekoši rēķini. . . . „ 17.846703.76
Valsts rēķini ...... 2.765.496 42
Valsts depozīti . . . „ 12.700,575 32
Citi pasīvi. . . . . , 5 837 063.51

Ls. 52.213 976.54

P i e z i m e. No š. g.
1. līdz 29. novembrim
apgrozībā izlaistas
Latvijas bankas nau-'
das zīmes par . . . Ls. 5.000 000.—
(pieci miljoni latu)
ir nodrošinātas ar . Doll. 224 698 13
(divi simti divdesmit
četri tūkstoši seši
simti deviņdesmit
astoņi dollari trīs-

padsmit centi)
un £ 162.6607/10
(simts sešdesmit divi
tūkstoši seši simti
sešdesmit angļu mār-
ciņas septiņi šiliņi

un desmit pensi)
pēc 28. novembra Londonas biržas zelta
kursa.

Padomes priekšsēdētaja vietnieks
A.Klīve.

Galvenā direktora vietā K. Vanags.

Paz iņojums
par valsts kases 100 rubļu zīmju

viltojumu.
Apgrozībā konstatēts jauns valsts kases

100 rubļu zīmju viltojums (pēc skaita
N° 6). Viltojums ir pietiekoši labi iz-
gatavots ar litogrāfijas un citu technisku
līdzekļu palīdzību un ir uzskatams par
nopietnāko no līdz šim apgrozībā ken
statētiem 100 rubļu zīmju viltojumiem.

Viltojums iespiestsuz papira ar hori-
contalām gaišām linijām. Šis papīrs ir
ļoti zīmīgs viltojuma atšķiršanai no
īstām zīmēm un ne caur ko neatšķiras
ari no 500 rubļu viltojuma J£ 5 papira.
Kamēr īsto zīmju gaišās, horicontālās
ūdenszīmju linijas ir iestrādātas papīri
papīri izgatavojot ua tādēļ nav savā
starpā absolūti vienāda asuma un tais-
numa, bet ar izplūdušām malām, tikmēr
viltojumu gaišās linijas ir uzkrītoši
skaidras, asas un taisnas, joj viņas ii
gatavā papīri vēlāk iespiestas.

Reljefa zīmējums zīmes abās puses ir
nekorekti izstrādāts un mazliet saplūdis.
Zīmes labajā pusē atrodošais pakavvei-
dīgais laukums, uz kura atrodas burts
„L" un kreisajā pusē saules fons aiz
ozola stumbra — viltojuma ir daudz
tumšāks un saplūst ar apkārtējo fonu!;
pie īstām kases zīmēm minēto laukumu
fons ir gaišāks nekā apkārtējais. Zīmes
kreisā pusē ozola lapu, zaru un sakņu
kontūras ir neskaidras un saplūdušas

Krievu uzrakstā pa labi no ozola vārdā
„PyBJIEH" īstām kases zīmēm šī vārda
burtu iekšējie baltie laukumiņi ir ierā-
mēti ar melnu strīpu, bet viltojuma bur-
tos „P" un „y" tādu nav.

Bez augšā pievestiem defektiem vilto-
jumā atrodamas daudzas krāsu un zīmē-
jumu neskaidrības un nekorektības, kuras,
pie salīdzināšanas ar īstām valsts kases
zīmēm, ir diezgan viegli konstatējamas.

Viltotās zīmes līdz šim parādījušās
apgrozībā ar sērijas burtu M un L ap-
zīmējumiem.

Rīgā, 1922. g. 29. nčvembrī. J* 4585.
Kredita departamenta vice-direktors

Rob. Ba It gailis.
Valstspapīru spiestuves valdes

priekšsēdētājs R. Z a r r i ņ š.

Rezolūcija Nr. 5414.

1922. g. 29. novembri.
Ņemot vērā ar sekmēm veikto ļoti

grūto gleznu pirkšanas darbu, gleznu
pirkšanas komitejas locekļiem no mākslas
muzeja budžeta 3. § paredzētām sumām
izsniegt katram 300 rbļ. par sēdi, sākot
no ta laika, kad viņi saņēmuši pēdējo
atlīdzību, līdz š. g. 31. decembrim.

Izglītības ministrs A. D a u g e.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nodaja

ziņo par sekošām pārgrozibām attiecībā
uz vīriešu kārtas Latvijas pilsoņu izceļo-
šanu uz ārzemēm:

Apsardzības ministrijas atļauja izbrauk-
šanai uz ārzemēm turpmāk vajadzīga:

1) virsniekiem, ārstiem, provizoriem un
kara laika ierēdņiem, kas dzimuši 1875. g.
un jaunākiem un

2) pārējiem pilsoņiem, kas dzimuši
1905—1893. g. (ieskaitot)

Ārzemēs pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas
pilsoņiem, izņemot 1899. līdz 1902. g.
(ieskaitot) dzimušos, ārzemes pases paga-
rināmas parastā kārtībā, nepieprasot
apsardzības ministrijas piekrišanu.

1902. līdz 1899. g dzimušiem pilso-
ņiem pases pagarināmas tikai pec attie-
cīgu dokumentu uzrādīšanas par kara
klausības attie ību nokārtošanu.

Ārzemju pasu nodaļas vadītāja
A. Rudzīt.

Paziņojums.
Sākot ar piektdienu, š. g. 1. decembri,

Rīgas-Zilupes vilcieni Nt 5/6 norīkoti
pēc sekoša izmainīta saraksta:

Vilciens Mb 6 no Rīgas aties 23.05
(līdz šim 23.00) — Zilupē pienāk 8.05
(līdz šim 7 40), atpakaļ no Zilupes
vilciens J*5 aties pēc līdzšinējā saraksta,
bet Rīgā pienāks 6 45 (līdz šim 5.55).

Sakarā ar Rīgas-Zilupes vilcienu jā-
raksta maiņu, sākot ar sestdienu, 2. de-
cembri, izmainīts arī Jaunlatgales- Daugav-
pils vilciens N° 7, kurš r.o Jaunlatgales
aties 3.55 (līdz šim 3.30), Daugavpilī
pienāks 9 05 (līdz šim 8.25). Vilciens
N» 8 Daugavpils Jaunlatgale paliek ap-
grozībā pēc līdzšinējā saraksta.

Dzelzsceļu virsvalde.

Atsaucu
„Valdība s_ Vēst nēša" š. g. 79. numurā
izsludinātā 7. Siguldas kājnieku pulka
virsseržanta - dezertiera Kārļa Jura d.
Z ā 1 ī š a meklēšanu, jo Zālīts atrasts.

Pamats: 7. Siguldas kājnieku pulka
komandiera raksts 1922 g. 27. novembrī
zem J* 12663.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs
pulkvedis-leitnants M u i ž u 1 s.

Vecākais darbvedis, kapa ierēdnis
K r i e v i ņ š.

Ministru kabineta sēde 1922. g. 30. no-
vembri.

Noteikumi par ārzemju un paju sabie-
drību darbību Latvijā.

Latvllas valdības jgj^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JhļS^S^Š

svētdienasun svētku dienas
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Sludinājumu maksa:
; a) tiesa sludinājām!līdz 30 vien-

slējīgāra rindiņām .... 180 rbļ.— kap
par katra Salaka rindiņu . . 6 . — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru vienslejīgu
rindiņa , 8 . — ,

ļ e) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa 10 „ — .

jgajcM par. Valdības Vēstnesi "sākot no I. ļsavara:
Saņemot ekspedīcijā:

jpii| mēnesi . 75 rbj. — kap.

Piesūtot māja un pa pastu:
fn I mēnesi 90 rbļ. — kap.
fai atsevišķs namttra: saņemot

ekspedīcijā , 8 . 25 .
f*g atkalpārdevējiem 3 . 75 .



Rūpniecības departamenta patentu
valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma
II. daļas 137. panta, par preču zīmēm,
paziņo, ka izdotas apliecības p;ir sekošo
preču zīmju vienīgo lietošanas tiesību:

Akciju sabiedrībai »Zwirnerei Acker-
mann", A. G. Sontheim", Sontheimā,
Vācijā — zīmējums (sievietes galva) —
diegiem.

Tam pašam — zīmējums (krustam sa-
likti zobeņi) — diegiem.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
.Schlusselgarn" — diegiem.

Engel & Co., Rīgā — zīmējums (pa
vārs) — cepjamam pulverim, vanilinam,
zelē ekstraktiem, pudiņu pulveriem.

Alf. _ Th. Susch, Rīgā, — zīmējums
(trīsstūris) — aptieku precēm, dažādām
ķīmiskām vielām un ražojumiem.

Ferd. Mūihe. s, Ķelnē p e Reines —
vārds .Toska" kosmētiskiem un smaržu
līdzekļiem.

O karam Kampe, Rīgā, — zīmējums
(drakons) — elektriskām batarejām.

Akc. Sab. .Lafetme", Rīgā, — etiķete
(zīmējums un vārds ,Zephyr") — papi-
rosiem.

Bass,_ Ratclifi & Gretton, Ltd., Anglijā
— zīmējums (rombs) — alkoholiskiem
dzērieniem un alum.

Tam pašam — etiķete (zīmējums ar
rombu vidū) — alkoholiskiem dzērieniem
un alum.

.Portal, Dingval & Norrif, Ltd. Lon-
dona", — zīmējums (trīsstūris ar burtiem
»OB") — spirituoziem.

Chaimam Aisenstat, Liepājā — zīmē-
jums (vabole) — ziepēm.

Joffe, Veiler & Co, Rīgā — etiķete
(zīmējums) — stēiķelēm.

Burvikovam, Mattisen & Joffe. Rīgā —
zīmējums ar vārdu ,Lux" — ķimiski-
kosmētiskiem ražojumiem ar garšas
vielām.

Fr. V. Smidtam, Rīgā — etiķete (zī
mējums un skaitlis 333) — ūdensizturīgai
līmei,

Hazlehurst & Sons, Ltd, Liverpolā,
Anglijā — etiķete (zīlējums im vārds
„Marigold") — ziepēm, mazgāšanas lī-
dzekļiem, svecēm, tļļām, stērķelēm, veļas
zilumiem, preparātiem zobiem un matiem,
parfimerijām, tualetes priekšmetiem,
spodrināšanas un tīrīšanas līdzekļiem,
glicerīnam, ķimiskām vielām, lauksaim-
niecībā un dārzkopībā derīgiem prepa-
rātiem, Icpārstniccības un veselības kop-
šanas līdzekļiem, krāsām un krāsošanas
preparātiem.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu

.Ante'ope Brand" — tāin pašām precēm.
Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu

.Skylark* — tām pašām precēm,
C. H. Pcrsons & Bros., Ltd., Anglijā —

zīmējums ar uzrakstu .Cannon" — tām
pašam precēm.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
„Lizard" — tām pašām precēm.

A. & F Pears, Ltd, Anglijā — vārds
.Bubbles" — tām pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums un vārdi
,A. & J. Pear's" — tām pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums un vārdi .A.
& J. Pear's Unscented" — tām pašām
precēm.

Tam pašam — vārdi ,Pears soap" —
tām pašām precēm.

Benjarain Brooke & Co., Ltd., Anglijā
— etiķete (zīmējums un uzraksts „Mon-
key Brand") — tām pašām precēm.

Christr. Thomas & Bros, Ltd., Anglijā
— zīmējums un vārds »Arrow" — tām
pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums un vārds
,Mars" — tām pašām precēm.

Hodgson & Simpson, Ltd., Anglijā —
vārdi .Bull's eyē" — tām pašām precēm.

Lever Brothers, Ltd., Anglijā — vārds
.Starlight" — tām pašām precēm.

Tam pašam — etiķete (zīmējums un
vārds .Fortūna") — tām pašām precēm.

Tam pašam — vārds .Sunlight" —
tām pašām precēm.

Tam pašam — etiķete krāsās (zīmē-
jums un vārds .Sunlight") — tām pa-
šām precēm.

Tam pašam — etiķete (zīmējums un
vārds .Sunlight" ar uzrakstu angļu un
krievu valodās) — tām pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu

.Velvēt Skin Soap" — tām pašām
precēm.

Tam pašam — zīmējums un vārds
„Vim" — tām pašām precēm.

Tam pašam —vārds .Plantol" — tām
pašām precēm.

Tam pašam — etiķete krasas ar uz-
rakstu ,Lifebuoy" — tām pašam precē».

Tam pašam — etiķete krāsās (gulbis)
— tām pašām precēm.

Tam pašam — vārds »Lever" — tam
p8Š':m precēm.

Tam pašam — vārds .Ufebuoy" —
pašām precēm.

Tyson & Comp., Ltd. Anglija — zī-
mējums ar uzrakstu .Stag Brand" —
tām pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums ar vardu
.Revolver* tām pašām precēm.

Vīnolia Co., Ltd. Londona — zīmē-
jums un vātds ,Vinolia" — tām pašām
precēm.

The .Sanitas" Co., Londoi» — vārds
.Sanitas" — tam pašām precēm.

Edvard Cook & C— Ltd., Londona —
vārdi .Solace* — tām pašām precēm.

Tam pašam — vārds „Cofectant* —
tām pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums un vardi
„Throue Brand" — tām pašām precēm.

A. & F. Pears, Ltd., Londona — zī-
mējums (bērns) — tām pašām precēm.

Tam pašam — zīmējums un vārds
.Pear's" — tām pašām precēm.

F. S. Cleaver&Soas, Ltd. Londona —
vārds . Juventa" — tām pašam precēm.

Angus Vatson & Co., Ltd. Anglija —
etiķete (zīmējums ar uzrakstu .S'*ipper")
— konservētām zivīm, gaļaiaugiem,
augļiem un citām barības vielām.

Akciju sabiedrībai ,Hylin & Co.",
S'.okholmā, Zviedrijā — vārds .Rakiu"
— dažādām precēm.

Akciju sabiedrībai .Grurame & Son",
Stokholmā, Zviedrijā, vārds .Stomatol"
— dažādām precēm.

Akciju sabiedrībai .Schūlke & Meyer",
Hamburgā, Vācijā — vārds .Lysol" —
dažādām precēm.

Akciju sabiedrībai .Herroann Digno-
vity", diegu un dziju fabrika, Chemnica,
Vācijā — zīmējums un vārds .Digno-
vity's Kronengarn" — d'egiem.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
.Greifengarn" — diegiem.

Tam pašam — zīmējums un uzraksts

.Vasengarn" — diegiem.
Ķimiskai fabrikai Eisendrath, G. m.b, H„

Me'ttmann, Reinland, Vācijā — zīmējums
ar uzrakstu . Immaiin" — apavu krēmam,
lakām, smērēm, glazūrām, ādas krāsām,
ēteriskām eļļām, ziepēm, mazgāšanas
an balināšanas līdzekļiem, krāsām, stēr-
ķelēm, slīpēšanas līdzekļiem, birstēm

Tam pašam — vārds .Immaiin", tām
pašām precēr-,

.Trūd", tabakas fabrikai Rīgā — etiķete
zīmējums un vārds .Stop" papirosiem

.Siege! & Co.", Ķelnē, Braun?feldā,
Vācijā — etiķete — zīmējums un vārds
.Solarine" — metālu spodrināšanas lī-
dzekļiem.

M. N Admakis, tab. fabr. Rīgā, —
etiķete — zīmējums un vārds .Bravo"
— papirosiem.

Tam pašam — zīmējums un vārds
.Enkurs" — papirosiem.

Sabiedrībai .Imanta", Rīgā, — vārdi
„Sab. Imanta" — lauksaimniecības mā-
siņām.

Sabiedrībai .Maggi" — G. m. b. H.,
Singen, Vācijā — zīmējums un uzraksts
.Maggi's Suppen Reis" — dažādiem
konserviem, barības un garšas vielām.

Tam pašam — zīmējums ar uzrakstu
.Kreuzstern" tām pašām precēm.

Tam pašam — vārds .Maggi* —
dažādam barības vielām, garšas vielām,
eļļām, tīrišanas un spodrināšanas
līdzekļiem.

Tam pašam — zīmējums, uzrakstu
sakopojums un vārdi .Maggi's Fleisch-
brfih-Wurfel" — konserviem un dažādām
barības vielām.

Tam pašam — zīmējums, uzrakstu
sakopojums un vārds .Maggi" — kon-
zervēm, barības vielām, ēteriskām eļļām,
tīrišanss un spodrināšanas līdzdļiem (iz-
ņemot pr. ādam), slīpēšanas līdzekļiem.

Zallel Dvelaitsky, Rīgā, — vārds .Star"
— krāsām.

Departamenta direktors J. Vāgels.
Patentu valdes priekšnieks J. P u r i c s.

Pārlabojums.
.Valdības Vēstneša* š. g 255. numura

2. lappusē iespiesta rīkojumā Ht 347.
par siena, salmu un āboliņa pārvadāša
nas tarifa pazemināšanu un par sagāsto
preču sūtījumu minimālā svara atcelšanu
ieviesusēs sekoša kļūda : II. slejā, 22. rindā
no augšas, aiz punkta apzīmējuma ,e)«
izlaists vārds .neiesaiņotu".

Dzelzsceļu galvenā direktora
palīga vietas izpJdīiājs

J.Kalceaaus.
Finansu direktora palīgs

J. Bērziņš.

• Valdības darbība
Mlntetm kabineta sēde

i §22. g 30. novembri.

1. Pieņem papildinājumu noteikumos
par 1902., 1901., 1900. un 1899. g. g.
dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu kara
dienestā un nolemj to iesniegt Saeimai.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
156 personas; noraida 6 personu lūgu-
mus dēļ uzņemšanas Latvijas pavalst-
niecībā.

3. Atsvabina no amata, uz pašu lū-
gumu, tieslietu ministrijas kodifikacijas
nodaļas redaktoru Ernstu T r e i j u un
Latgales apgabaltiesas locekli Oļģertu
D z i nteru.

.__»_<ļi_M_»_ita«Bw*ig'*m{^^ mm

Obligatoriskā grāmatvešana.
(Likumprojekts.)

1. Visām personām, sabiedrībām un
iestādēm, kas nodarbojas ar tirdzniecību,
rūpniecību, vai citāda_ veida peļņas uz-
ņēmumiem, un maksā tirdzniecības vai
rūpniecības nodokli, jāved pareizi un
skaidri uzņēmuma grāmatas.

2. Pēc dubultas grāmatvešanas sistē-
mas grāmatas jāved tiem uzņēmumiem,
kuriem jāizņem tirdzniecības rūpniecības
nodokļa noteikumu 31. panta pielikumā
paredzētās:

a) tirdzniecības zīmes: ieskaitot virs-
kategoriju A un pirmo kategorija;

b) rūpniecības zīmes: no pirmās ka-
tegorijas līdz ceturtai kategorijai, pēdējo
līdzieskaitot, un

c) visiem uzņēmumiem, kuriem jā-
publicē pārskati par savu darbību.

3. Pēc _ vienkāršas grāmatvešanas si-
stēmas grāmatas jāved visos tajos uzņē-
mumos, kuriem jāizņem zemākas tirdz-
niecības rūpniecības nodokļa zīmes, nekā
minēts iepriekšēja (2.) pantā.

4._ Uzņēmumos, kuros paredzēta du-
bulta grāmatvešana, obligatoriski jāved
sekošas grāmatas:

a) Inventuras_ grāmata — grāmatu at
klāšanas un grāmatu noslēgšanas dienā
visa faktiski esoša detalizētā aktiva un
pasīva ierakstīšanai. Faktiskā inventūra
grāmatas ierakstāma vai nu pēc preču
un materiālu iepirkšanas rēķiniem vai
biržas cenām, skatoties, kura no tām
zemāka.

b) Memoriāls vai žurnāls — visu ap-
grozījumu ierakstīšanai.

c) Virsgrāmata — kurā atklājami at-
sevišķi rēķini visiem apgrozījumiem, kā:
īpašnieka kapitāla rēķins, nekustama vai
kustama īpašuma rēķini, debitoru vaikreditoru rēķini, preču vai materiālu rē-ķini, kases rēķins, tirdzniecības izdevumu
rekins, zaudējumu un peļņas rēķins
vienīpašnieka uzņēmumā — no veikalaizņemto sumu rēķins īpašnieka privat-
īzdevumiem a. t, t. Virsgrāmata jāvedta, ka lai no tās varētu sastādīt pilnīgu
un skaidru bilanci un redzēt uzņēmuma

I stāvokli. Y

d) Kases grāmata — kurā ierakstāma
visas skaidras naudas saņemšana un izdo-
šana Izdevumos katra naudas izmaksa jā-
ieraksta atsevišķi, bet ieņēmumos tekošos
kases dienas ieņēmumus par sīkumos
pārdotām precēm vai materiāliem var
ierakstīt vienā kopējā sumā un ieve-
dumā, bet citāda veida kases ieņēmumi,
tāpat kā izdevumi, ierakstāmi atsevišķi.
Grāmata noslēdzama ne retāk, kā reiz
mēnesī, izvedot atlikumu uz nākoša
mēneša pirmo dienu.

e) Reskontro grāmata — kurā katram
debitoram un kreditoram atklājams savs
tekošs rēķins.

i) Preču vai raaterialu_ gramsta — visu
piikto, pārdoto un aizsūtīto preču rA
materiālu ierakstīšanai, uzdot vērtību un
daudzumu.

g) Izejošo vēstuļu norakstu reģistra-
tors — kurā jāuzglabā visu izejošo
rakstu noraksti.

Ienākoš e raksti uzglabājami oriģināla.
h) Izejošo rēķinu vai faktūru norakstu

grāmata — kurā jāuzglabā visu izejošo
rēķinu vai faktūru noraksti.

5. Uzņēmumos, kuros paredzēta vien-
kārša grāmatvešana, jāved sekošas grā-
matas :

a) Inventūras grāmata — grāmatu at-
klāšanas un grāmatu noslēgšanas dienā
visa faktiski esošā detalizētā aktiva tin
pasiva ierakstīšanai. Faktiskā inventūra
grāmatā ierakstāma vai nu pēc preča un
materiālu iepirkšanas rēķiniem vai biržas
cenām, skatoties, kura no šīm cenām
zemāka.

b) Kases grāmata — kurā ierakstāma
visas skaidras naudas saņemšana un iz-
došana. Izdevumos katra naudas iz-
maksa jāieraksta atsevišķi, bet ieņē-
mumos tekošos kases dienas ieņemamus
par pārdotām precēm vai materiāliem
var ierakstīt vienā kopējā sumā n"
ieveduma, bet citāda veida kases ieņē-
mumi, tāpat_ kā izdevumi, ierakstāmi
atsevišķi. Grāmata noslēdzama ne retāk,
ka reiz mēnesī, izvedot atlikumu M
nākoša mēneša pirmo dienu.

c) Virsgrāmata — kurā jāieraksta visi
preču un materiālu apgrozījumi, iegā-
dātais inventārs, saņemtie un izdotie
parāda un citi līdzīgi dokumenti, kā:
vekseļi, vērtspapīri, akcijas u. t. t., kā
ari kam, par ko un cik uzņēmuma īpaš-
nieks palicis parādā citām personām »°
iestādēm; cik. par ko un kādas pef"
sonas un iestādes viņam parādā, maksā-
jumu izdarīšanas vai saņemšanas termiņi.

Piezīme. Personas, kurām jāizņem
trešās vai ceturtās šķiras tirdzniecī-
bas zīme, sestās vai septītās šķira*
rūpniecības zīme, t. i. kuru gada
apgrozījums nepārsniedz 10.000 zelta
frankus, var vest tikai kases grāmato.

6. Visām personām un iestādēm, kal
nodarbojas ar valūtas maiņu un citam
naudas operacijara, jāved pilnīgi ieraksti
grāmatas. Bet personām un iestadētfi
kuru operācijas izsauc ārzemju valūta»
vajadzību un kuras šo savu operacij*
noregulēšanai lieto ārzemju valūtu, pēdēja
jāieraksta sevišķā valūtas grāmatā ub jā-
atver virsgrāmatā sevišķs .Ārzemju va-
lūtas rēķins*.

" "
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Epideroioloģiskās nodaļas vadītājs Dr. J. Zentels.
Darbveža vietas izpildītājs Vesmans.



7. Visu uzņēmumu grāmatas vedamas
valsts valodā, neizslēdzot latgaliešu iz-
loksni, un valsts valūtā.

piezīme. Ārzemju firmu nodaļas
grāmatas var vest ari citā valodā,
izņemot ebreju valodu.

g. Grāmatas vedamas pēc grāmatve-
šanas pamatprincipiem:: bez pārlaboju-
mieru, Jīniju izlaidumiem, Izkasījumiem,
sasmērējamiem, pierakstījumiem rindu
starpās un neaprakstītās vietās starp
jerakstījumiem. Grāmato lappuses nu
mūrējamas pienācīga kārtā jau pirms
grāmatu lietošanas.

9. Kļūdas grāmatās izlabojamas:
a) nepareizi uzrakstīto

^
ar sarkanu tinti

viegli pārstrīpojot, bet ta, ka varētu izla-
sīt nepareizi uzrakstīto. Pareizais teksts
-vai skaitļi rakstāmi virs izlabojuma. La-
bojumi jāapliecina arkasiera vai grāmat-
veža parakstiem, uzradot pareizo tekstu
vai sumu un atzīmējot izlabošanas datumu.

b) nepareizi ieraksti anulējami, pār-
strīpojot nepareizi uzrakstīto ar sarkanu
tinti un strīpojumu apstiprinot, atzīmējot
datumu.

10. Par nepareizu ierakstu memoriālā,
žurnālā vai kase, kurš nav īstā laikā
ievērots un_ izlabots, bet gan izvests pa
sistematiakām grāmatām, tiklīdz ko to
atrod, jāsastāda jauns sevišķs ieraksts
((storno), kas _ anulē nepareizo ierakstu,
un pēc tam jāpārved citās grāmatās.

f 11. Visu uzņēmumu grāmatas noslē-
' dzamas ne retāki, kā reiz par 12 mēne-

šiem, skatoties kādu noslēgšanas termiņu
īpašnieks atzīst par izdevīgāku, un jāsa-
stāda bilances un atsevišķs zaudējumu
un peļņas rēķins.

12 "Šaubīgus parādus galīgi nevar
-norakstīt līdz lietas nokārtošanai. Bilancē
tos var paradīt ari mazākā sumā.

13. Darbību uzsākot, bez izņēmuma,
visiem uzņēmumu- īpašniekiem, kuriem
jāved grāmatas, jāsastāda sīks uzņēmumā
ieguldāmo līdzekļu apraksts un iesākuma
bilances.

14. Jaunu darbības gadu iesākot grā-
matu atklāšanas bilances datiem jāsaskan
ar iepriekšējo . grāmatu noslēgšanas
bilanci.

15. Likumīgā kārtā vestu grāmatu
ierakstījumi noder par pierādījumiem
strīdos un prasībās uz tirdzniecības pro-
cesa un civilprocesa likumos norādītiem
pamatiem.

16 Uzņēmuma grāmatu ierakstījumi
uzskatami kā neaizkarams komercijas
noslēpums, un bez 17. pantā minētiem
gadījumiem, tiesība prasīt, lai uzrāda
uzņēmuma grāmatas, pieder tikai tiesai

17. Uz valdības rīkojumu un notei-
kumu pamata visas uzņēmumu grāmatas
katrā laikā jāuzrāda rīkojumos un no-
teikumos norādītām valdības iestādēm
-vai personām, sakarā ar:

1) nodokļu uzlikšanu;
2) ša likuma pienācīgu izpildīšanu un
3) valsts un sabiedrības labklājību;

pie tam īpašnieks nav spiests atstāt
savas grāmatas šaīs iestādēs vai pie
šīm personām. Bez tam īpašniekam
vai viņa pilnvarniekam, saskaņā ar val-
dības rīkojumiem un noteikumiem, par
uzņēmuma darbība jāsniedz šaīs rīko-
jumos un noteikumos norādītām ļestādēm.

rakstiski pārskati, pēc šo iestāžu atzi-
numa un noteiktiem paraugiem. Par-
akāti iesniedzami valsts valodā.

18Katra uzņēmēja tiešs pienākums
ir grāmatas vest saskaņā jir nodokļu
maksāšanas šķiru un pienācī__ tas uz-
glabāt ; pie tam, bez jau minētam obli-
gatoriskām grāmatām katrs var ierīkot
un vest tādas palīga grāmatas, kādas
^iņš atzīst par derīgām.

. 19. Ja pēc īpašnieka atzinuma ievesto
palīga grāmatu ierakstījumi pilnīgi saskan
ar obligatoriski vedamo grāmatu ierak
stijumiem, viņām ir likumā noradītā
uzticamība un spēks.

20. Iekšzemē darbojošās uzņēmuma
atsevišķās nodaļās un kantoros gramat-
vešanu var ierīkot pēc uzņēmuma
īpašnieka ieskata, saskaņā ar šo likumu.

21. Visas tās personas, sabiedrības
Bn iestādes, kurām jāved viņu uzņē
kurnam piemērotas un likuma nosacītas
grāmatas, bet kūpas grāmatas nav ve_
<hišas vai ved tās nekārtīgi, tiesas ceļā
sodāmas: pirmo reizi ar naudas sodu
«dz 500 zelta frankiem, otru reiz līdz
1000 zelts frankiem, bet trešo reiz — ar
tirdzniecības, rūpnieciskas ražošanas un
v>8āda citāda veida komerciāla rakstura
operāciju izvešanas tiesību atņemšanu uz
*isiem laikiem.

22. Visiem ierakstījumiem uzņēmumagrāmatas jabut izdarītiem uz attaisnojošu
dokumentu vai cītu pierādījumu pamata.

23. Neviena uzņēmuma īpašnieksnevar atsacīties no grāmatu vešanas, ja
likums no viņa to presa, pie tam pargrāmatas pielaistām nekārtībām un ne-pareizībai^ neatkarīgi no

ta, kas tās
pielaidis, jāatbild kā īpašniekam, tā grā-
matvedim.

24. Grāmatas uzglabājamas ne mazāk,
ka desmit gadus, skaitot no noslēgšanas
dienas.

25. Grāmatu nolaupīšanas gadījumā,
vai ari ja tas iznīcinātas no ugunsgrēka
vai _ caur citu kādu nelaimes gadījumu,
īpašniekam vai viņa pilnvarniekam divi
nedēļu laikā par notikumu jāpaziņo ad-
ministratīvam personām vai iestādēm,
ka: nodokļu inspektoram vai policijai.

26. Administratīvā persona vai iestāde,
parliecinājasēs par ziņojuma pareizību,
izdod apliecību, uz kuras pamata cietu-
šais atsvabinams_ no atbildības par
grāmatu nnuzglabāšanu.

27. Ar šo likumu atvieto Krievijas
tirdzniecības likumu 1903. g. izdevuma
669.—691. pantu noteikumu un tamdēļ,
ar ša likuma izdošanu minētie punkti
zaudē speķu.

Latvija un citas valstis.
Masu tirdzniecības lieta ar

Čechoslovaķlju.
Prāgā, 30. novembri. 7. un 14.

novembri Latvijas konsuls, inženieris
Krasts, noturēja priekšlasījumus at
debatēm čechu valodā par tirdzniecības
izredzēm pie Latvijas un Čechoslovakijas,
tirdzniecības līguma noslēgšanas. 21. no-
vembri konsuls Krasts par līdzīgu tematu
runāja Prāgas tiidzniecības kameras
austrumu daļā. Priekšlasījumu vakaros
debatēs piedalījās arī daži Čechcslova-
ķijas ministri, lieltirgotāji, žurnālisti un
citi sabiedriski darbinieki. LTA.

Jaunas valstis,
Polija.

Parlamenta atklāšana Polijā.
Pēc svinīgās dievkalpošanas Varšavas

Sv. Jāņa katedrālē, kuru noturēja kardi-
nāls Kakovskis un kurā piedalījās valsts
galva, valdība, diplomātiskais korpuss,
senatori un seima deputāti, 28. novembri
pulksten 12 dienā tika atklāts poļu

.

Valsts galva Piļsudskis svītas pava-
dībā ieradās seima namā, atklādams
viņu ar novēlējuma nolasīšanu, kurā pa-
strīpoja, ka tagadējā seima atklāšanas
moments un satversmes sapulces atklā-
šanas moments nav līdzīgi viens otram.
Valsts galva ir laimīgs, ka var atklāt
pirmo parlamentu, nebūdams piespiests
aicināt pie cīņas pienākuma, bet aici
nādams pie miera darba, kurš tagad var
tikt mierīgi veikts, tā ka mušu robežas
ir nospraustas. Griezdams palātas uz-
manību uz miera ieturēšanas nepie-
ciešamību pie starptautisku jauta
jumu apspriešanas, ka miera ietu-
rēšana šinī apgabalā priekš mums izradās
par pietiekoši drošu, ticība uz pašu
spēkiem, kā arī uzticība pret draugiem
un sabiedrotiem, kuri mums ir un kujiem
pretī Polija pratīs turēt savu doto vardu.
Saimnieciskais stāvoklis pēc 4-gadejas
valsts pastāvēšanasir ievērojami uzlabojies.
Finansieiās grūtības — ta ir _ parādība,
kas tagad sastopama visa Eiropa pec kara.
Mums ar savu intensīvo darbu radikāli
jāmaina tagadējais finansielais stāvoklis.
Apelēdams pie visu iedzīvotāju, visu
partiju un politisku iestāžu patriotiskas
kopdarbības, valsts galva paziņoja seimu
par atklātu, un uzdeva ieņemt priekšsē-
dētāja vietu vecākam deputātam Brauns-
fordam (Brovvnsford).

Pēc priekšsēdētāja runas deputāti no-
deva parakstīto zvērastu un pieņēma pa-
gaidu instrukcijas.

Senāts sanāca tanī pašā dienā, pulk-
sten 8 vakarā, ar tādu pašu forma ievē-
rošanu. Savā runa valsts galva pastrī-
poja, ka valsts konstitūcija ir ierobežo-
juse senāta nozīmi, kas pilnīgi saskan ar
t' âciējo demokrātijas garu, un iz'eica
vēlēšanos, lai senāts pabalstītu tos, kas
cenšas pēc konfliktu regulēšanas, ievez-
dams nepieciešamo līdzsvaru.

Senāta priekšsēdētāja vietu ieņem vis-
vecākais (87 gadus vecais) poļu neatka-
rības cīnītāju patriarchs, sociālists Boļe-
slavs Ļimanovskis, kurš savā runā rak-
sturoja poļu nacionālās kustības 19. gadu
simtenī, norādīdams uz senāta uzdevu-
miem. Pēc tam senatori deva zvērastu,
un tika pieņemtas pagaidu instrukcijas.

Poļu preses birojs.

Atskaņas par notikumiem Grieķijā.

Londonā, 30. novembri. No Lo-
zanas ziņo, ka Grieķijas bijušo ministru
nošaušana atstāj use miera konferencē
loti nelabvēlīgu iespaidu. Tomēr domā,
ka konferences darbība netiks traucēta.

Politiskās aprindās pārrunā vārbūbbu,
ka sabiedrotie varētu revidēt savu līdz-
šinējo vienošanos par Rietumtraķijas at-
stāšanu Grieķijai. Aizrāda, ka sabiedrotie
ieinteresēti Rietumtraķijas jautājumā daudz
mazākā mērā, nekā grieķi.

Londonā, 30. novembri. Anglijas
ministru kabinets šodien noturēja ap-
spriedi par Grieķijas bijušo ministru no-
šaušanas politiskām sekām. Atēnās pa-
licis angļu sūtniecības pirmais sekretārs
Bentings, kurš ir arī starptautiskās
iinansu komisijas loceklis.

Londonā, 30. novembri. Londonā
baidās, ka angļi Grieķijā galīgi zaudē-
juši savu iespaidu, tā ka viņiem nebūs
iespējams aizstāvēt princi Andreju,
kuram šinīs dienās jāstājas karatiesas
priekšā. Princis Andrejs, kā zinām, ir
radniecībā er angļu karaļu ģimeni, jo
viņa sieva ir angļu princese Alide no
Battenbergas.

Berljnē, 30. novembri. Pēc ziņām
no Atēnām, Grieķijas karalis tiek savā
pilī turēts zem apsardzības, jo viņš pre-
tojies ministru notiesāšanai un izteicis
vēlēšanos atstāt Grieķiju gadījumā, ja
notiesāšanas tomēr notiktu.

Romā, 30. novembrī. Tāpat kā
Londonas prese, ari itāļu laikrakstu vis-
asākos vārdos nosoda Grieķijas ministru
notiesāšanu. «Messagero* izsakās, ka
ta ir tiesiskā slepkavība, no kuras Grie-
ķija vēstures tiesas priekšā nekad ne-
spēs attaisnoties. Romā runā, ka val-
dība esot nodomājuse pat pārtraukt
diplomātiskos sakarus ar Grieķiju. Itāļu
politiskās aprindās noteikti sagaida, ka
notiesāšana atstās manāmu iespaidu uz
Lozanas konferenci. Venizels šoreiz
esot paspēlējis- Ļoti daudz itāļu virs-
nieki, sevišķi no augstākām aprindām,
atdevuši atpakaļ viņiem piešķirtos grieķu
ordeņus. LTA.

Francijas armija.
Parizē, 30. novembrī. Francijas

parlaments pašlaik apspriež armijas bu-
džetu. Kara ministrs Mašino uzsvēra, ka
Francija samazinājuse kara klausības
laiku uz pusi un militāros izdevumus par
vienu trešdaļu. „Kā šādos apstākļos,"
jautāja ministrs, «var būt runa par Fran-
cijas imperiālismu ?* LTA.

Rīga.
Latvijas Sarkanā krusta

dubultoto 5 klašu naudas loteriju N° 3
un 3-a II. kla?es izlozi atklās š. g.
3. decembri pulksten 10 no rīta Latvijas
Sarkanā krusta telpās, Skolas ielā Ns 1.

II. klases vinnestu izmaksa sāksies
Š. g. 20. decembri.

Loterijas J*_ 2 V. klases vinnestu iz-
maksu izbeigs š. g. 26. decembri.

I. klases vinnestu izmaksu izbeigs
1923. g. 6. februārī.

Loterijas nodaļas pārzinis K. Krefts.
Darbvedis A. Grauers.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Piektdien, 1. dec,

Aspazijas „Va i del o t e", cenas šoreiz
pazeminātas (no 15 līdz 75 rbļ) Sest-
dien, 2. decembrī, Gogoļa slavenā ko-
mēdija .Revidents", kuru pirm-
izrādē publika uzņēma ar jūsmu.

Marija Leiīco izvēlejnsēs savām
viesu izrādēm Berenikas lomu Arvida
Jārnefelda drāmā ,T i t u s", par kuru
viņa ļoti sajūsmināta un Elinas lomu

>
*J ū r a s sievietē*. Bez tam Ur,
mākslinieces speciālu vēlēšanos pāris
reizes atkārtos Heinricha Manna drams
„Legrp kundze", kurā viņa ar ār-
kārtējiem panākumiem tēlo titula lomu.

Teātra birojs.

īlrtaftcia s_ HpnietibL
Kursi.

Rīgas birt*, !9„. gada 1. decembri.

100 Latvijas rbL 2,—
Arcerikas dolārs 5,15 — 5,20
Angju raārdņa 23,25 — 23,48
10t Francijas franki . . . 35,71—36,u 7
100 Beļģijas franki .... 32 90 - 32,23
100 Šveices franki ... 96,07 — 97,04
100 Zviedrijas kronas . . . 138,53 —139,93
100 Norvēģijas kronas . . 95,17 — 96,13
100 Dānijas kronas ... 104.92 — 1C598
100 Holandes gtstfHfņt . . 203 81—26587
10000 Vācijas martos . . 6 64— 6,71
100 Somijai martos .... 12,71 — 12,97
100 Igaunijas martas. . . 1,48 — 1,52
10000 Polijas mastos . . 3.5:)
100 Čecboslevaka krona» . 16,12 — 16,45
100 I ailjas liras . . . . 24,38 — 24.88
Padomes fbj, —
10 krieva erita rbļ 25,50
Ze ts (Londonā) psi ! tmci _;a

lelta —
Krievijas sssdrsfes {*|, o ' 0 76}P*'5°/o neatkar. sS&jfers. . . . 2, 2,10
20 relta rr. fe°/o Rīg. hip. b4_dj. I

ķīla zīmta —
50 zeita ii. 6°/» Rīgas pils. kr.

biedr. ķīla _īists .... —
100 zelta ir. 89/e Rīgas pils. kr.

biedr. ķl!_ zīmes —

Rīgas biržas komitejas koteeijas kostisijas
priekšsēdētājs R. 8 a 1 i g a i i«s.

Zvēr. birta» mākleris M. Okmians.

ffl&as ostā Ienākuši ku_l
29. novembri.

Kirsten, dāņu tvaikonis, 1196 reģ. ton. brutto, no
Fredericijas ar balastu.

Tor, somu tvaikonis, 306 reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar fosfātu.

Minos, vācu tvaikonis, 717 reģ. ton. brutto, ne
Hamburgas ar gabalu precēm.

Coblenz, vācu tvaikonis, 933 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

Fiducia, vācu tvaikonis, 1.69 reģ. ton, brutto, no
Stetines ar balastu.

Vesta, norvēģu tvaikonis, 1290 reģ. ton. brutto,
no Kopenhāgenas ar balastu.

30. novembri.
Franciska, franču tvaļkonis, 2116 reģ. ton. brutto,

no Hulas ar oglēm

No Rīgas ostas hsgāluš! kuģi.
29. novembrī.

Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. ton. brutto,
uz Stokholmu ar gabalu precēm.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju ar gabalu precēm

Ērika, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem tuklā

Liepājas ostā Ienākoši kuģi.
28. novembrī.

Peritia, vācu tvaikonis, 2117 reģ ton. brutio, na
Ventspils ar malku.

Gladiator, vācu buftvaikonis, 207 reģ. tcn. brutto,
no B rgo.

Rhein, vācu prāmis, 738 reģ. ton. bratto, no
Borgo tukšā.

Teiegramas.
(Latvijas tetegraiaaģerttatas ārzemju telegtarase.)

H a m b u r g ā, 30. novembri. (Volfs).
Šeit notikušas sadursmes ar komunistiem,
kuri pieprasīja sava partijas biedra Knus-
kena atsvabināšanu no cietuma. Knuskens,
kurš 1920. gadā aizvedis uz Krieviju kādu
vācu zvejniecības tvaikoni, kopš 9 die-
nām uzsācis bada streiku.

Prāgā, 30. novembri. Prāgas čechu
universitātē divas reizes nedēļā tiek la-
sītas lekcijas par latviešu un leišu valodām.

Parizē, 30. novembri. Sabiedroto
ministru prezidentu apspriede par Brise-
les konferenci totiks, cik paredzams,
Londonā 9. un 10. decembrī. Poankarē
un Teuniss jau paziņojuši, ka izbrauks
uz Londonu nākošā nedēļā. Musolini
atbilde uz ielūgumu vēl nav saņemta.

Parizē, 30. novembri. Grieķijas
karalis izteicis vēlēšanos aizbraukt uz
ārzemēm. _Hawass" apstiprina ziņu, ka
sakarā ar to viņš pašlaik tiek turēts pilī
zem uzraudzības.

„Petit Parisien" ziņo, ka pieņemoties
baumas par gaidāmu diplomātisko sa-
karu pārtraukšanu starp Itāliju un Grie-
ķiju. Laikraksts uzsver, ka franču val-
dība no savas puses par tik radikāla
soli nedomājot.

Redaktors: M. Aroos.
_fS8_B____8__B_HB______H__B

Šim numuram 6 lapas puse».

Šim numuram iet līdzi ka pielikums
Mežu departamenta toigL



Paziņojums,
Finansu ministra vietas izpildītājs ap-

stiprināja š. g. 25. novembrī statūtus
tkc. sab. .Kalkunu rOpniec. Iestādes",
kuras mērķis ir atjaunot un attīstīt dar-
bību Ilūkstes apriņķī a'rodošās nn J.
Karjakinai piederošās raugu un spirta
dedzināšanas fabrikā, tvaika un ūdens
dzirnavas un ķeģeļu fabrikās, ierīkot
lina vērpšanas un aušanas fabriku un
citas rūpniecības iestādes, kā ari vest
tirdzniecību Latvijā an citās valstīs ar
saviem un svešiem ražojumiem.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pa-
valstnieki:
1) J. Karjakina,
2) Fr. Kemps, dziv. Rīgā, Raiņa bulv.

)_ 5, dz 16,
3) P. M^ļnikovs, dzīv. Rīga, Romanova

ielā N? 70, dz. 3.
4) A. Turkopuls, dzīv. Rīga, Kurmanova

ielā Ns 24, dz. 5.
Sabiedrīoas pamatkapitāls Ir 100.000

lati, kurš sadalīts 10G0 akcijās par 100
latu katra. Valde atrodas Ka .kuries.

Tirdzn. un b. nod.pr. v. i. V. G a 11ī t s.
Revidents A. Zalpeters

tiesu sMiiliiiL
: _i„iMMĪk_iaMļa,

saskaņa ar savu š. g. 22. novembra lē-
mumu atsauc .Valdības Vēstneiī"
J* _ 207. iespiesto sludinājumu par
apsūdz. 3āņa Andreja dēla Stārķa
meklēšanu, jo minētais Stārķis ir ap-
cietināts un ievietots Rigas Centtal-
ctetumā.

Rīgā", 28. novembri 1922. g.
Priekšsēdētāja biedrs D a u k ša.

Sekretārs K iihle.

liii iid ii nodokļa
solim papilina.

Pamatojoties _ uz pilsētas domes š. g.
7. septembra lēmumu, kas apstiprināts
no iekšlietu ministrijas pašvaldībās de-
partamenta ar rakstuM» 111518 š. g.
28. oktobrī, Rīgas pilsētas valde paziņo,
ka noteikumos par sludinājumu un afišu
nodokļi Rīga (publicēti š. g. Valdības
Vēstnesī M° 40) 3. panta pēdējais tei-
kums tiek papildināts ar vārdiem:..vienlaicīgi ar iznākšanu", liekot tos
pec vārdiem: , jālsniedi nodokļu no-
daļai". Tapec minētais teikums visumā
tagad skanēs sekosi: .Drukatavas īpaš-
niekiem jāiesniedz nodokļu nodoļai, vien-
laicīgi ar iznākšanu, ka periodiska laik-
raksta vai izdevuma pirmais numurs, tā
ari vienreizēja drukas darba viens ek-
semplārs, ja tajos ievietoti vai paredzēts
ievietot ar nodokļiem apliekamus slu-
dinājumus."

Minētais papildinājums stājas spēkā
divu nedēļu laikā pēc viņa izsludināša-
nas Valdības Vēstnesī. 8415. 1
Rīgas pilsētas galva: A. Andersons.

Pilsētas sekietars A. Pļavinskis,

Kijas apgabali 3. civiinodaja,
«tskaņā ar civ. proc. Hk. 1958. p. ar šo

. paziņo, ka 12. decembri 1922. g. mi-
aētās nodaļas atklātā tiesas sēdē no-
lasīs 9. apriiī 1922. g., Vecates pag,
.Ventes" mājas mirušā MSria Anša d.
Sulte noiarielais testaments.

Riijā, 28. novembrī 1922 g.
Priekšsēd. v. D. Cimmermanis.

Sekietars A. Kalva.

ftigas apgabali 3. civiinodaja,
Mtkaņā ar civ. oroc. afc. 1958. p. 3
.3 paziņo, ka 12. decembri 1922. «.,
ttti'.sētas nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 19 novembri 1921. g., Salacgrīvā
mir. Nikolaja Krišjaņa dēla Kalniņa
mājas ;e**«ff»errt* L. J* 2798.

Kī_a, 29 novembrī 1932 g
Priekšsēd. v. D. Ci m m e r m a n i s.

???- '-. ? -? ? -? <. K a'.Vi..

Sīgai apgabaltiesa 3. lec. pristais.
S. Terpilovkis paziņo, ka 6. dec.
1922. 3:, pulksten 10 rītā, Rīgā, Lielā
Maskavas iela f_ 71/73, dz. 9, pārdos
mir. loselova mant. masas kustamo
mantu, sastāvošu no galda skapja,
šujmašīna?, krēsliem, gultas un cit., no-
vērtētus par 1,811rbļ. 70 kap.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Otrā ūtrupe nolikta uz 13. decembri
1922 s- pulksten 10 rīta, turpat.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis.

Jttiptssta pagasta tiesa,
Talsu apr., pamatodamas uz savu 15. no-
vembra š. g lēmumu un pag. tiesu ust
fl. daļas 222.-226. p.p., uzaicina 1918. g.
miruša Jaunragasla N° 91 zem nozau-
kuma .Soročinci" mājas īpašnieka, Ma-
keja Jegora d. Pankova, visus man-
tiniekus, pārada devējus un ņēmējus,
pieteikt šai pag. tiesai savas tiesības un
prasi as sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinā'uma iesp ēšanas trešo reizi
_V_ldīb. Vēsta.".

Vēlāki pieteiktas prasības un tiesības
netiks ievērotas.

Priekšsēdētājs F. K o r f s.
2 Darbvedis P. Laukmans.

Stacija Rīga I,
nozaudēts pasaž ātruma preču zīmes
dublikāts Rīga l.— Indra, J* 71061, uz
1 kasti adatu, svarā 23 klg., skaitīt par

nederīgu.

Ūtrupe.
Pie Lubejas pagasta nama,

8. decembri 1922. _., pulksten 11 dienā,

pārdos atklātā wM\M
pret tailteiu samaksu Pēterim Ressels
piederošu sekošu īpašumu;. 1) vienu
sirmas spalvas, 4,-. g vecu ērzeli, un
2) vienu melnas spalvas, 9 g. vecu
zirgu, kurš novērtēts uz 15,000 rbļ., un
aprakstīts dēļ soda naudas par akcīzes
sod. l,k. 36 _ p. pārkāpumu, piedzīšanas
spaidu kārta.

Aprakstīta īpašuma apskatīšana ūtru-
pes dienā uz vietas.

Madonā, 24. novembrī 1922. g. J&9220
Madonas iecirkņa policijas

priekšnieka v. i L e i m a n i s.

Skulberģu virsmežniecība
12. decembri 5 s.. pulkst. 12 dienā,

Mazsalace, Valtenberģi pag valcē

pārdos forggos
Skulbe;ģ.i II iec. mežnecībā, gar ceļ-
malām, iznumurētos priedes, eg es un c.
sugu augošus kokus, sadalītus sekošās

v enībās:
1) Puša apg., kv. Ns 76 — 204 gab.

taks. 5756 kub. pēd, novērt. 721 lat
2) Puša apg., kv. Ns 69 — 101 gab '

taks. „323 kab. pēd., novērt. 462 lat
3) Vatcis apg., kv. Ņ> 82 — 272 gab.

taks. 9530 kub ped., novērt 1241 lat.
Tuvākas ziņas un pārdošanas notei-

kumi virsmežniecībā nn Skulberģu H iec
m-žniecībā

Skulberģu vtrsmežnlec ba.

Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 4. decembri 1922. 3., pīkst.
10 rītā, Niko' aja ielā J_ 37, dz. 6„
pSrdos 3ēkaaam Šērām piederošas
mantas, kā: klavieres, zāles gamitara
un cit., novērtētas par 113.525 rbļ, dēļ
soda naudas piedzīšanas
Rīgas 3. pol. iec. prekšn. Freivalds.

Jaunjelgavas apr. priekš»
nieka palīgs I. iecirkni

ar šo dara zināmu, ka 31. Oktobri i. &
Jaunjelgavā, uz Lielās-Daugavas ielas,
pretim pārceltuvei,

atrasts 1 melsis ādas eaife ifti
kura atradās 1000 rbļ padomju naudas,
15 rubļi 15 kap. Latvjzs naudas,
ve;s niķeļa bseloks, ar zīmējumu skre-
jošs ērglts. Dokumen u, kas norādīto
īpašnieku, nav, kamdēļ tādus uzaicina
pieteikties viena mēneša laikā no iz-
sludināšanas dienas Jaunjelgavas apr.
priekšnieka 1. iec. pal km:cleji >fe 6083-

, Vidzemes divīzijas pārvaldes
apgādības daļa

izdod

, luilnliliii
2000 pudu rudzu salmu

. __!__(?**• 8"*" maisiem) un3000 pudu auzu salmu(zirgu barībai) plesžd.šanu divīzijas
karaspēka daļu vajadzībām .

Sacensība mazāksolīš*nā notiks mu-
r

K_Jl«t_t _5SSlēgtās «P'oksnēs? 4. decembri 1922. g. pulksten 10 rītā

i Kt,.."'kanc,eiā'**Ta -
? Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos?
^f;. nomaksāti ar attiecīgu _ mog.i nodo*ii, iesniedzami turpat orgu dienā? purns torgu atklāšanas; rakst ski piedāvā

' r_ecembr..^.«?««^SSl?
,: ««mori", iesniedzami Vidzeme*
Sfeka

P
m

ārVTK^^bas d
*

i ?rie«sniekani ,.Tambovas ielā, līdz i de
i cembrim , pulksten 10 rītā
?

cen.1bi°1_.
^

-L'Padalīties sa-

;i£lE§«5
; Trika

^ļ_ļii8l8r^id9? "asi*£rj"š*3zL raudētu
17. martā 1921 „ „ Pagasta valdes

J^^^&^&i^^^

:

Rīga- Christian Science's biedr,

iīiia pilna biedra sapil
tiek sasaukta 14. decembri š. 8.. p'ķ st
7 vak., biedrības lelp.iS, I. Ganību dambī 6.

Dienas kārtība:
1. Valdes un priekšl isītāju lietas no-

skaidrošana.
2. Satupu pārgrozīšanas jautājums.
3. Raksti ku priekšlikumu iztirzāšana urt

ziņojumi no vietām.
4. Vē ēšanas. Valde. ^

Jelšauns KomarEtonHflS
akcionāru

ārkārtēja pilna sapulce
29. decembri 1922. g., pīks* ' ^f."
Jelgavā, Katoļu ielā 44, bankas telpas.

Dienas kārtība'-
1. Akciju kapitāla pavairošana;
2 Statūtu pārgrozīšana;
3. Valdes priekšlikumi.

Jelgavā, 28. novembri 1922. g-
Valf»^

Otrā Risas saustorpi.a *
kredītbiedrība

griež biedru vērību uz to, ka termiņa
Diarakst šanel uz biedriem rezervē-
tām akcijām no Ul_as kredītbankai
akciju sabiedrības,

noiel 39.taM 1922.6.
Par akciju izsniegšanu nebiedriem^

tuvākas zņss izsn'ed', bankas direkcija.
OtrSs R gas kredītbiedrības

direkcija — Blgž-

Nacionālais teaw».
Piektdien, 1. decembri, pulksten 7 vak.

„Vaideloie"~
Sestdien, 2. decembri, pulksten ^ vaK-

(Revidents * nr
Svētdien, 3. decembri, pīkst. 2 dien-

JUaija un <?aij<*-
Pulksten 7 vakara:

„Vaidelote -

DaDiavpili apr. vālīti zemji tupekt
izsludina uz 10. janvāri 1923. g., pulkst

10 no rīta,

sacensību
Preiļu miestā, Daugavpils apr. atrodošo*

kota zāģētavas iekārtas:
zāģu gatera; lokomobiles un dinamc
mašīnas līdz ar piederumiem un zāģē-

tavas eku pārdošanai

vairāksolīšanā.
Rakstiski priekšlikumi, nomaksāti aizīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uz-rakstu: ..Vairāksolīšanas sacenstbt

10 lanvar! 1923. _. . kā arī rakstisk
lūgumi dej pielaišanas pie mut skas sacensibas, līdz &r drošības naudas iemaksu 10°/o apmēra no novērtēšana
sumas un no kuras sāksies vairāksolī-
sāna, iesniedzami Daugavpils valst<zemju inspekcijai, Daugavpilī, līdz sa-censības dienai pulkst. 10 rītā.

Zāģētavas iekšējā iekārta tiks pā dot;atsevišķi urh zāģētavas ēkas noplēšana
atsevišķi, pie kam priekšrocība ēku iegūšanai tiks pieiķirta iekšējās iekārta'ieguvējam.

. yi, eT,s4!i.tas Pa«» dalībnieks var piedalīties tikai vienā no sacens. veidiem
Sacensība notiks Daugavpili , Teatriela „_ 4, apr. valsts zemju inspekc telpās
Tuvākas ziņas ieskatīšanai izsnied;apr. valsts zemju inspe'-c-ja, katru dienino pulkst. 9-lc, vai Pre.ļu rajona valst-zemju pārziņa kanclejā, Preiju muižā.
2 Daupavpitsajr v. z. inspekcija.

Iespiests vaistg Upostraitjī

Otu leslčža timsĶ
Ventspils ostas (ie

15.decembri š.g. pārdos

vairāksolīšanā
noārdīšanai saspridzinātas
elevatora dzelzs galerijas ar
režģu balstiem starp torgiem
un upi, 2 vecas dzelzs nolikta-
vas uz elevatora teritorijas, kā
ari vecus dzelzs laužņus (at-
kritumus) ostas valdes' darbnī-

cas sētā.
Ar noteikumiem iepazīties var ostas

valdes techniskā daļā darbdienās no
pulksten 9 līdz 3 diena.

Ventspilī, 29. novembrī 1922. g.
3 Osta» valde

Jaijelgavas sadraodzīga biedri
izdos 5. decembri i. g., pulkst. 2 dienā

vairāksolīšanā
uz 3 gadiem biedribas

EKONOMIJU.
Tuvākas zīgas pie biedribas priekšnieka

Jaunjelgavā, L-Daugavas ielā 7, tālrunis
J* 7. Torgi notiks pilsētas valdē.

2 Vaid* .

—1111—I ? I II ????lll_ -._. JW_- III I "^ .__————_—— I I?111 ^_t—?»

Finansu ministrijas
linu noda|a

1) izdos 12. decembri S. g.

jauktos lorp izābtiiā:
a) 1100krāsota koka birku ndāiaoo.
k) 9.000polo linu pa&āiio striķu pasala?, oo ooOalas oiafoila.

Rakstiski piedāvājumi, ka a>ī lūgumi dēļ atļaujas piedalīties mutiska sa-
censībā, nomaksāti ar zīmognodokli 80 santimu apmērā, iesniedzami līdz 12. de-
cembrim S. 8.. pulkst 10 no rīta finansu ministr/j s linu nodaļa, Nikolaja iela

Ns lb, slēgtās aploksnēs ar uznkstu: „Uz mutisko (rakstisko) striķu (birku)

sacensību;, iemaksājot iepriekš nodaļai 15,000 rbļ, drošības naudas par darbu
un piegādājumu kārtīgu izpildī5anu.

Mazāksolīšana būs mutiska un rakstiska, pie kam mutiski torgi notiks pirms
rakstisko piedāvājumu caurskatīšanas; viens un tas pats dalībnieks var piedalīties
tikai vienā no sacensības veidiem

Sīkākas ziņas par darbu noteikumiem saņemamas linu nodaļā, darba dienas
no pulkst 9—3 dienā, turpat apskatāmi arī izgatavojamo prieušmetu paraugi.

2) pārdos 13. decembri š.g.pulkst. 11 no rīta, Rīgā, Krasta
stacijas noliktavā Nq 16,

iii isilā vairāksolīšanā:
a) 17.05 gab. dažādu iokšo maisu. Mitu partijās,
6) apm. 30 Dūdu lioi izsilu.

Mežu departaments
paziņo, ka sludinājuma par torgiem 6. decembrī
1922. g. (iespiestā ,/Valdības Vēstnesi" Nr. 249),

ievedami sekosi k|Qdy izlabojumi:

§,,_, PĀRDOS:
Kādā .5rS Novērtējumi Drošības nauda

virsmežniecībā i|| ^„ ™ļ; rubļos izcirtuma «rīšanai

^ ha gab.
._

Nītaures ... 10 — 438
, ' . . 2 — — 246950 17293

... 10 tek:tā strīpots: .Dgates Nītaures ceļa malā".

Daudzevas . . 2 68,71 ļ 140 ļ — —

Gaujenes ... 3 tekstā nāk klāt: „kv. 51 (daļa)'.
... 4 117.-.9 ļ — ļ 4943100 247200

, ... 4 tekstā strīpots ,kv. 213".
Juglas .... 4 2,36 ļ — 112850 3600

.... 4 tekstā strīpots ,kv. 33*.
Kuldīgas ... 1 41,44 — 4509900 —

... 4 21,04 — 1529200 —
. teksta strīpo's: .kv. kv. 42, 69, 75",

' ' " nak klāt: „kv. 34".
Raņķu .... 2 47,59 — ļ — —

.... 10 — 555 [ 261200 ļ 18300
lft teksta strīpots: .Sila apg. kv. 8 Vecdro^as nov* • 1U

ļ kv. 16".

Torgi notiks P_yiu„ ielā Mv, 13.
Mežu departaments.

VecmulZas virsmežniecība,
19 decembri 1922. g., pulksten 12 diena, Vecmui_5(

pagasta valdes telpās, caur Vecmuižu,

pārdos ualrfiksollšant
atrodošos mežā: Vecmuižas un Lindes novados -

sausu priedes, egles un citu Jauktu arSn, tranšeju,
zaru un toļālužos stutmalku.

I . Apgaitas B « f_ 3 S_ %'ģ
N j___!" Vien 'bas

|J nosaukums. *| S| -| -| Latv.rbj. cena.
*> <?Z ____________ __________

1 Krieviņa 8/ia - - - 8,167 8,167
2 Sudmalu 2V* - - - 2,500 2,500
3 Rūsiņa 10/" - - ? - 10.084 10,084
4 Drākenas H/" — — — 11,334 11,334
5 Oe-itaa 22*/i2 - - - 22,334 22,334
6 Aurmaņa 4 — - — 4,000 \

, — — — 6»/ia 6,750 / 10,750

7 Majora 17/»a - - - 17,667 17,667
8 Dzeņa 9/ia — — — 750 750
9 Orīnava 8"A« - - - 8,917 8,917

10 Vizentala .... 3/ia — — — 3,667 \
— 17»/ia — — 5,175 / 8,842

11 Ā_uk?lna 37/ii — — — 27,167 37,157
12 Vaidava 17»/ia — — — 17,750 17,750
13 Rēbusa — 7*/s — — 2,250 2,250
14 Pilāta 148,12 — — — 14,250 )

. - - 2V« - 834
— — — 4/i2 4.750 J 19,834

Solīšana notiks mutiski uu slēgtās aploksnēs. Pie vairāksolīšanas tiks
pielaisti un piedāvājumi atzīti no pēršanām, kuras iemaksās torgu komisijai 100/s>
no piedāvātas sumas.

Tuvākas ziņas sniedz virsmežniecības kanclejā —Zvirgzdā, II. iec. mež-
zinis — Zī var tos un IV. iec. mežzinis — Birzgale. N» 720.

Vecmuižā, 19. novembrī 1922. g.
2 Vecmuižas virsmežniecība.
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