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Papildinājums

«Noteikumiem Ievedmuitas lerēķiniša-
sal par eksportējamo prežu ražošanai

izlietotām ārzemju izejvielām".
(Publ. ,Vald. Vēstn." 1922. g. 9. maija

102. numura.)
(Izdoti uz 1922 g. .Valdības Vēstneša»
26. numurā publicēta eksporta tarifa

noteikumu IV. p. pamata)
II. Speciālā daļa.

D. Ievedmuitas atmaksa Rīgas kok-
vilnas vērptuves' un lenšu austuves sa-
biedrībai BLenta" par ievestiem no
ārzemēm kokvilnas diedziņiem pie pēdējo
izstrādājumu: lenšu un spuldžu degļu
eksportēšanas uz ārzemēm:

1. Kontrole izvedama saskaņā ar
«Valdības Vēstnesi" 1922. g. 102. numurā
publicēto noieikumu vispārīgas daļas
2. pantu griežot vēribu uz to, ka ekspor-
tējamie diedziņu izstrādājumi ir tiešām
kokvilnas un saskan ar muitas departa-
mentā un Rīgas muitas valdē uzglabāja-
miem apstiprinātiem paraugiem.

2. No gatavu izstrādājumu veidā iz-
vesto kokvilnas diedziņu tīra svara (bez
iepakojuma) atvelkami 15% uz apretūras
rēķina.

3. Uz katras priekšā stādītas ieved-
muitas kvītes pamata var tikt izdotas
ierēķinu apliecības par sumu, kas līdzi-
nājās 85% no samaksātas ievedmuitas
par attiecīgā daudzumā izvedamiem iz-
strādājumiem sekošā kārtībā:

a) par l. kategorijā ieskaitītām lentēm
un spuldžu degļiem, izstrādātiem no
nešķeterētiem diedziņiem pēc ieved
muitas tarifa 183. p.l pkt. burta a;

b) par II. kategorijā ieskaitītām lentēm,
Izstrādātām pa pusei no cešķeterē-
tiem, pa pusei no šķeterētiem die
džiniem — pēc ievedmuitas tarifa
183. p. 1. pkt. burta a un 183. p.

6. pkt. burta a likmēm, dalītam uz
pusi.

c) par III. kategorijā ieskaitītām lentēm,
izstrādātām vienīgi no šķeterētiem
dziedziņiem — pēc ievedmuitas tarifa
183. p. 6. pkt. burta a.

4. Šie noteikumi attiecināmi uz _ sa-
biedrības .Lenta" eksportētiem izstrādā-
jumiem, sākot ar š.g. 25. jūliju, ja par
tiem katrā atsevišķa gadījuma ir sastā-
dīts attiecīgs akts.

Finansu ministra vietas izpildītājs
A. Riekstiņi

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Pārgrozījums

pie noteikumiem par apdrošināšanas
likumam padoto darba vietu un slimo
kasu savstarpējo vienošanos darba
vietām pārejot no vienas kases uz o ru

Darba ministrijā ienākuši vairāku
strādnieku kolektivu aizrādījumi, ka iz-
vedot dzīvē vienošanos noteikumus, pār-
ejot no vienas kases uz otru, izrādījies,
ka samērā īsajā laikā no noteikumu pu-
blicēšanas dienas līdz š. g. 1. decembrim
vairākas darba vietas nav spējušas veikt

visas formalitātes, caur ko pat teritoriālā
ziņā vēlamām pārvienošanām radušies
formāli kavēkļi.

Ņemot vērā augšā sacīto, darba mini-
strija atrod par iespējamu šinī gadā
lēmumu iesniegšanas termiņu pagarināt
līdz š. g. 30. decembrim.

Rīgā, 1922. g. 18. decembrī. J* 16970
Darba ministrs R. Dukurs.

Departamenta direktors
R. Veiderauns.

Darba ministra R. Dukura runa
bezdarbnieku jautājumā

Saeimā 15. decembri.
Cienījamie deputātu kungi! Man ir

tas gods valdības vārdā siiiegt pec ie-
spējas īsu atbildi uz jautājumu, ko pa-
gājušā sēdē deputāts Veckalns iesniedza
un motivēja sakarā ar bezdarbnieku lietu.
Jautājums skan tā: «Sakarā ar darba
pārtraukšanu dažādos valsts un privātos
uzņēmumos Latvijā ar katru dienu pie-
aug bezdarbnieku sķaite. Patlaban reģi-
strēti bezdarbnieki: Kīgā 4000, Lie-
pājā 1429, Jelgavā apmēram 500, Vents-
pilī apmēram 500, Daugavpilī 511, kopā
apmēram 7000. Protams, ,ka šie skaitļi
ne tuvu nenoteic patieso bez darba pa-
likušo strādnieku skaitu, jo ne visās Lat-
vijas pilsētās un miestos ir atvērtas darba
apgādes un ne visi bez darba palikušie
viņās reģistrējas. Uz sabiedrisko darbu
kredīta rēķina līdz šim tiek nodarbināti
Rīgā 630 cilvēki, Liepājā — 300. Uz-
skatot līdzšinējo valdības gādību par
bezdarbniekiem, kuru stāvoklis dienu no
dienas paliek neciešamāks, par nepietie-
košu, iūlzu Saeimas priekšsēdētāju grie-
sties pie ministru prezidenta ar jautā-
jumu: Vai ministra prezidentam augšā
pievestie apstākļi ir zināmi, un, ja ir
zināmi, tad ko valdība nodomājusi darīt
pieaugošā bezdarba novēršanai."

Attiecībā uz pirmo jautājumu: vai val-
dībai ir zināmi tie apstākļi, par kuriem
runā iesniedzēji, man jāsaka, ka protams
ir zināmi, jo cipari, kurus pieved iesnie-
dzēji, acīmredzot ņemti no darba mini-
strijas, bet iesnied^ēji, vismaz motivētājs,
cik var spriest, tos mazliet noapaļojuši
un tāpēc tie iznāk mazliet pilnīgāki, ne-
kā mūsu rīcībā esošie uz š. g. 1. de-
cembri. Te kopskaitā ņemti pavisam ap
7000 bezdarbnieku pa visām pilsētām.
Pievestas tādas pilsētas, kā Ventspils,
kur minēti ap 500 bezdarbnieku,par kuriem
mums no pašas Ventspils pilsētas valdes
nav neviens raksts ienācis, neviets ziņo-
jums, ne tikai kaut kāds ierosinājums
attiecībā uz sabiedrisku darbu organizē-
šanu. Tāpat attiecībā uz dažām citām
mazākām pilsējām, tā ka patiesību sakot,
cik var spriest fo pārbaudītiem datiem,
kuri pamatoti uz darba apgādes ziņo-
jumiem, šis cipars reducējas par 1500
Bet tas nebūtu no tiķ liela svara. Iesnie-
dzēji savā aizrādījumā konstatēja vēl to,
ka cipars 7000 vēl neesot pilnīgs, liela
daļa no bezdarbniekiem neesot reģistrē-
jušās darba apgādēs un tāpēc patiesais
bezdarbnieku skaits esot daudz lieiāks.
Man ir šinī jautājumā mazliet

^
pretējas

domas. Līdz tam laikam, kamēr valdība
un pašvaldības iestādes sabiedriskos
darbus neorganizēja, tikmēr vēl
varēja runāt par to, ka liels
skaits nereģistrējās darba apgādēs
Bet tagad, kur apmēram pusotra, pat
divus gadus par šiem sabied-iskiem
darbiem netikvien kā runā, bet viņi tiek

izvesti un organizēti un, kā sava moti-
vējumā Veckalns saka, pagājuša gada
„samērā plašos apmēros", no ta laika
runāt, ka mums tagad būtu lielāks bez-
darbnieku skaits, kas nebūtu reģistrē-
jies, nav diezcik dibināti. Jo vairāk es
tā domāju tamdēļ, ka daži preses orgāni
jau no agrā rudens nodarbojušies ar
uzaicinājumiem strādniekiem, reģistrē-
ties darba apgādēs, lai varētu skaidri
noteikt bezdarbnieku skaitu, lai varētu
nākt ar ierosinājumiem pie valdības pēc
attiecīgiem kreditiem un pabalstiem.Sa-
biedriskos darbus izveda pēc iespējas,
ja arī ne pilnos apmēros, un pagājuša
gadā sabiedriskos darbos bija nodarbi-
nāti 35 līdz 40%- Tāpēc tagad, kur sa-
mērā aktivs uzaicinājums bija, reģistrē-
ties visiem tiem strādniekiem, kuriem
nav darba, nav "daudz iemesla šoreiz
domāt, ka ne visi būtu reģistrējušies.
Var šaubities, ka tas tā nav, varbūt tikai
attiecībā uz tādām vietām, kā mūsu
sīkās pilsētas, kurās nav darbu apgādes;
bet tur ari nav īstu strādaieku ši vārda
pilnā nozīmē. Es redzu, ka Radziņa
kungs, Valmieras pilsētas galva, krata ar
galvu un izsaka zināmas šaubas;es zinu,
ka zināmas šaubas var izteikt arī viens

otrs no citu pilsētu priekšstāvjiem, kā
Aizputes, Tukuma u. t. t; bet es do-
māju, ka Radziņa kungam, ir citiem
ļoti labi būs zināms, ka par_ īstiem
strādniekiem ši vārda īstā nozīmē tādās
pilsētās kā Valmitsā un citās mazākās,
nevar būt runas. Te ir runa par tādiem
vietējiem mazpilsētu iedzīvotājiem, kuri
nekad nav bijuši īsti strādnieki (es ru-
nāju par masu); vai nu viņiem bija
mazs namiņš vai kāds cits mazs uzņē-
mums, un tagad, kur saimnieciskā dzīvē
īr liela depresija, viņiemnav kur piepelnī-
ties, un tas tagad viņiem liek
prasīt pēc sabiedriskiem darbiem.
Tāpēc teikt, ka šādi cilvēki ir
parastie strādnieki, to mēs nevaram.
Es zinu, ka šinīs mazpilsētās nemiers ir
taisni pie ? šiem vidus jeb pilsonības
slāņiem. Es labi šo elementu pazīstu,
kā Valmierā, Tukumā un citās pilsētās,
kurš ir_ stipri kreiss, bet pavisam maz
tīri strādniecisks. Tie ir pa kara laiku
izpostīti un tagad darbu neatradušie
elementi, kuri tomēr īstiem strādniekiem
ļoti maz pielīdzināmi. Nenoliedzot tāpēc,
ka šinīs mazpilsētās ir zināma iedzīvotāju
daļa, kurai nepieciešams papildu darbs,
lai kautkādi nodrošinātu savu eksistenci,
patiesīkā gan būtu jārunā par lielākām
pilsētām, tādām kā Rīga, Jelgava, Liepāja
un Daugavpils, varbūt varētu vēl pie-
skaitīt arī Ventspili. Šinī ziņā jāsaka,
ka te ir tas elements, kurš ir bezdarba
stāvoklī un kuru varētu nosaukt par
strādniecisku vārda pilnā nozīmē. Tomēr
arī te, kā piemēram Rīgā un Liepājā,
darba apgādēs ir reģistrējušies ne tik-
vien kā bezdarbnieki — darba spējīgie,
bet samērā liels procents invalidu, vai
nu kara invalīdu, vai arī vispārīgi darba
nespējīgi cilvēki, kā vecas sievas un
atraitnes, kurām nav darba spējīga
ģimenes locekļa, kurš varētu nopelnīt
maizi. Arī tie iet reģistrēties darba ap-
gādē, cerībā ka dabūs nodarbošanos, lai
gan protams, neviens privāts uzņēmums
šādus darba apgādēs reģistrējušos bez-
darbniekus nepieņem. Tāpēc visās lielākās
pilsētās šis elements neizbēgami gulstas
uz pilsētas pašvaldības iestāžu pleciem
un stiprā mērā apgrūtina pašvaldības
iestādes. Tie ir drīzāk ne vis bezdarb-
nieki, bet sociāli apgādājamie.
Tādu skaits pie mums Rīgas pilsētā ir
vismaz 5—600. Tie ir tādi, kas zaudē-
juši darba, spēju vairāk par 30%. Viņi
nev&r iet arī uz laukiem, jo ari tur ne-
viens labprāt nepieņem ģimenes cilvēkus
un tāpēc, par cik šādi cilvēki ir pilsētā,
pēdējā spiesta ar viņiem rēķināties un
nākt kaut kādā kārtā viņiem palīgā.

Ministru kabineta sēde 1922. g. 19. dec.
Papildinājums «Noteikumiem ievedmuitas

ierēķināšanai par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām ārzemju izej-
vielām.

Pārgrozījums pie noteikumiem par ap-
drošināšanas likumam padoto darba
vietu un slimo kasu savstarpējo
vienošanos darba vietām pārejot no
vienas kases uz otru.

mmm iesilis poMinti.

Paziņojums.
Centrālā zemes ierīcības komiteja savā

ša gada 13. decembra sēdē ^protokols
J* 543 p. 1.), apspriežot jautājumu par
pagasta zemes ierīcības komiteju likvi
dēšanu nolēma: no 1923. g. 1. janvāra
likvidēt visas pagasta zemes ierīcības
komitejas, uzliekot viņu funkcijas pagasta
valdēm saskaņā ar likumu. — Pilsētu
un miestu komitejas paliek pagaidām ne-
likvidētas.

Kanclejss pārvaldnieks (paraksts).
Nodaļas vadītāja vietā K r u t a i n s.

Vaists mākslas muzejs,
(Rīgas pilī, dzīvoklis Ns 10)

pa svētku laiku būs atvēris publikai
27. un 31. decembrī, no pulksten 11 hdz
2 dienā. Pārejās dienās, sākot ar
23. decembri, muzejs būs slēgts. Pēc
jauna gadā, sākot ar 2_ janvāri, muzejs
darbosies parastās dienās un laikā.

Muzejs no jauna ieguvis mākslinieku
K. Miesnieka, J. Ansena un A, Strāla
darbus. No satiksmes ministrijas muzejs
saņēmis bez atlīdzības šīs ministrijas
1920, gadā iegūtos mākslinieku Beļ
čovas, G Eliasa, J. Kazaka, Lindberga,
O. Skulmes, N. Strunkes. R. Sutas un
V. Tonēs darbus, kopskaita 11 gleznas
un zīmējumus. Sākot ar 15. decembri
muzjā atkal izstādītas mirušā māksli-
nieka Voldemāra Mafveja intere-
santās studijas. Bez tam muzejā iz-
stādīti mākslinieka Anša Cīruļa
keramikas oriģināldarbi, kt?ri pārdodami.

Direkcija.

Pārlabojums.
,,Valdības Vēstneša" š,g. 276. numura

1. lappusē iespies'ā rīkojumā J£ 375.
par pā'grozībām pagaidu tarifā un no-
teikumos N9 27. ieviesusēs sekoša kļūda:

3. rindā no augšas (neskaitot virs-
rakstu) aiz vārdiem ,11 un III. klasē*
izlaisti vārdi „ar mēneša biļetēm".

Dzelzsceļu galvenā direktora
palīgs J. Kalcenaus.

Finansu direktora palīgs
J.Bērziņš.
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Sodu likumu srBmata ualsts ualcdo
Valsts tipogrāfijas apgādība drīza laika (apm. marta sākuma) iznāks tieslietu

ministrijas sevišķas komisijas sagatavotie

1903. gada 22. marta Sodu likumi latviešu valodā

ar vajadzīgiem paskaidrojumiem, norādījumiem un papildinājumiem saskaņā ar
jauno iekārtu un valsts vajadzībām. Grāmata aptvers 10—12 drukas lokšņu, būs
uz laba papira un maksās 125 rbļ. par brošētu eks. bez piesūtīšanas.

Tā kā ir paredzēts iespiest tikai vienu reizi un nedaudzos eksemplāros, tad
tipogrāfija lūdz ieinteresētas personas un iestādes uzdot viņai katram vajadzīgo
skaitu no ša izdevuma jau tagad, nenogaidot pašas grāmatas iznākšanu, lai varētu
iekārtoties tā, kā tiktu apmierināti visi pieprasījumi.

Pieteikumi adresējami Valsts tipogrāfijai Rīgā, pilī, «Valdības Vēstneša"
kantorī līdz 1923. g. 1. janvārim.

Latvijas ?aldifeas j^Ļ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ,JfeļJ^^^W^ļ^

svētdienas
un dienas

Redakcija: Jrff^j^l^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
RīgI, pil! 16 2. Tel. M 94$

^^^^^^^^^
Rlgi* P»I Ns 1. Tel. 16 9-57

Rnaat atsēdas ao U--12 ^TJT^^*^"Atvērts ao palkstea 9—3

Sludinājumu maksa:
S) tiesa stadinlļitai līdz 30 vien-

slējīgfim rindiņām . . . . 180 rbļ.— kap.
par katra tālāka rindiņa . . 6 , — .

b) ejtem iestādēm an amata per-
sonām, par katra vienslejīgu
rindiņa 8 . — ?

c) privātiem par katra vienslejīgu
rindiņa 10 . — .

SSsfcsa psi .VaMIbat Vēstnesi' sSStot ao 1. janvāra;

Saņemot ekspetiioljfi:
&®t i mēnesi 75 rbļ. — kap.

PlesOtot mfijfi «n pa pastu:
9m 1 mēnesi 80 rbļ. ~- kap.
?m atsevilķa namam: sanamai

«kspedidļl 8 . 25 ,
fS» atkalpārdevējiem..... 3 . 75 ,



Ja uzstādītu jautājumu, ko valdība darī-
jusi bezdarbnieku stāvokļa uzlabošanai un
bezdarba novēršanai, būtu jāsaka sekošais
Runājot par pagājušo ir pilnīgi pareizi,
kā Veckalna kungs teica, ka sabiedriskie
darbi tikuši orgonizēti «samērā plašos
apmēros". Kaut arī viņš, pēc manas
pārliecības

^
negribēja pārspīlēt pozitivo

pusi, tomēr viņš bija spiests atzīt, ka
diezgan daudz licis darīts. Es nesaku
un to neviens nevar teikt, ka tādā ap-
mērā, lai visi bezdarbnieki būtu bijuši
apmierināti, bet ja ņemam salīdzinošus
datus, kādi mums, ir un salīdzinām, kas
darits citas valstīs, jo vairāk ievērojot
mušu gruto_ saimniecisko stāvokli, mūsu
ārkārtīgi grūtas finanses, tad jāsaka, ka
taču ir darits ļoti daudz. Es varētu dot
diezgan sīku pārskatu par to, kas pagā-
juša budžeta gadā darīts. Bet negribu
apgrūtina^ augsto sapulci ar

pagājušiem
datiem, tapec pievedīšu tikai dažus vis-
pārējus ciparus, Piemēram, pagājušā
budžeta gada_ izsniegtas sumas no val-
dības, kas gājušas caur darba ministriju
un ar tās iniciativi izsniegtas pa lielākai
daļai pašvaldības iestādēm, pa daļai ari
atsevišķiem valdības resoriem, sabiedrisko
darbu organizēšanai, pavisam 53 000.000
apmērā. _ Varbūt viena otra suma te
vēl pagājusi garām, bet vismaz šie
53—54 000 000 ir droši un neapšaubāmi.
Rīga dabūjusi apmēram 29Va miljona,
no kuriem vienu daļu kā pabalstu, otru
daļu kā aizdevumu. Liepāja dabūjusi
li 1/2 miljonu, Daugavpils nepilnus divi
miljonus, Jelgava vienu miljonu, Vents-
pils pusotra miljona, dažas mazākas pil-
sētas, kā Tukums, Sloka — 100.000,
400.000, 300.000 u. t. t. Valdības iestā-
des pavisam dabūjušas no valdības rīcībā
esošā rezerves fonda vairāk par 7 miljo-
niem, pilsētu pašvaldības iestādes pa-
visam 46.000.000, kas kopā iztaisa
53.262.000. Neapstāšos tuvākpie darbu
veidiem, kādi par šām sumārn izvesti,
jāsaka tikai, ka uzskats, ka pilsētu paš-
valdības iestādēm vajaga nodarboties ar šo
jautājumu un valdībai vajaga dot viņām
līdzekļus, tomēr nav piiuīgi attaisnojies.
Man jāsaka, ka labu tiesu no šīm sumārn
nevar uzskatīt par racionāli izlietotām.
Tur i? darbi, no kupem daži ļoti vērtīgi
un kurus katrs par tādiem atzīs, kuri
nesuši savu svētību un zināmā mērā
veicinājuši mūsu sairaaieciskās dzīves
uzplaukšanu. Bet ir veselas kategorijas
tādu darbu, kas izdarīti tikai tāpēc, lai
nebūtu par brīvu jāizdala bezdarbniekiem
pabalsts, Vēl vairāk. Mums ir daudz
gadījumu, kur valdība izsniedz līdzekļus
sabiedrisko darbu organizēšanai, bet
pilsētu valdes izlietojušas šīs sumas
savām saimnieciskām vajadzībām un
tāpēc vienā otrā gadījumā ar šīm sumām
bijušas ļoti lielas grūtības. Darbu sa-
rakstos vērtīgi darbi tiešām ir redzami,
bet sumas saņemot, darbus izvedot tiek
veikti pavisam citi darbi, ne tie, kas
sarakstos minēti. Tā šīs sumas aiziet

ne prieks tiem darbiem, kuriem tās
domātas, bet gan dažu citu vajadzību
apmierināšanai. Saprotams, ka ar to
tad nav panākts nedz racionāls darbs,
nedz bezdarbnieku kārtīga apmierināšana,
un tāpēc mums radās tāds iespaids, ka
tādā kārtā, kā pagājušā gadā, šo sa-
biedrisko darbu organizēšana nav liet
derīga. Veckalua kungs savā iesniegumā
uzstājās par to, ka Rīgas pilsētas valde
nav saņēmusi visus pabalstus, kādus
pieprasījusi. Es būtu izteicis vēlēšanos
šinī gadījumā, lai Veckalna kungs būtu
nācis Rīgas pilsētas valdei palīgā sa-
stādīt darbu plānus un pie tam arī
realizēt tos. Tad viņš arī būtu mazāk
nodarbojies ar pieprasījumiem. Mēs jau
vasarā griežamies pie Rīgas pilsētas
valdes, pie tiem jūsu kolēģiem, kuri ii
pilsētas darba nodaļā par vadītājiem, un
lūdzām pilsētas valdi, lai iepriekš sa-
stāda patiešām lietderīgus darba plačus,
kurus ministru kabinets varētu atzīt par
vērtīgiem un tad pilsētas pašvaldioai
izsniegt zināmas sumas, jo mēs jau
vasarā paredzējām, ka mums būs darī-
šanas ar bezdarbniekiem. Vasaras mē-
nešos arī apspriedes bijušas garas jo
garas un arī panākta zināma vienošanās
par zināmiem darbiem, bet par lielu
brīnīšanos tagad mēs esam saņēmuši
sarakstu par tādiem darbiem, kuri nemaz
nav pārrunāti. Rīgas pilsētas valde
mums bija pieprasījusi 3 miļjouu rubļus
un no šis sumas pagaidām atvēlēts
1.200 000 rbļ. Tas noticis 2 decembrī, bet
darbi vēl nav iesākti Veckalna kungam
par to vajadzēja laika painteresēties.
Mums ir zināms, ka Rīgas pilsētas darbu
vadītājs vakar vai aizvakar sūdzējies, ka
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viņš nevarot dabūt sabiedrisko darbu
plānus un projektus un tāpēc nevarot
neko iesākt. Sūdzēties jau var, ka ne-
kas netiek darits, ka sabiedriskie darbi
netiek organizēti, bet viņus pašiem or-
ganizēt nav tik viegli. Starp tiem motī-
viem, kurus pieveda Veckalnakungs, bija
minēts arī tas, ka R'gas pilsētas pašval-
dība neesot saņēmusi atbildes uz dažiem
iesniegumiem. Starp citu esot iesniegts
kāds projekts par apmēram 16 miljonu
rubļu. Par nožēlošanu man jākonstatē,
ka līdz šai dienai darba ministrija nav
saņēmuse neviena tāda iesnieguma. Cik
centīgs Veckalna kungs ir minēt dažus
nākotnē paredzētus iesniegumus un pro-
jektus un pārmest, ka no valdības nekas
netiek darīts, tikpat maz centīgs tas ir,
lai pārbaudītu izdarīto un pabalstītu to
darbu izvešanu, kuriem atļauti kredīti.

Es negribu daudz disputēt par sīm
lietām, jo patiesā aina, kāda acumirklī
pie mums Latvijā ir, ta nav sliktāka,
nekā tas bija gadu atpakaļ. Jau aizrā-
dīju, ka mazliet cipari ir noapaļoti, bet
ja pieņemam

^
ka ir 7000 bezdarbnieku

Latvijā par tām pilsētām, kur reģistrācija
izdarīta un ja arī pieņemam to, ka ir
vēl viena daļa bezdarbnieku, _ kura nav
reģistrēta, tad varam konstatēt sekošo:
Pašvaldības iestādes ļoti nelabprāt or-
ganizē darba apgādes, un ne tikai tas
pašvaldības iestādes, kt;ras_ ir pilsoņi
priekšgalā, par kuriem varētu teikt, ka
tie nevēlas nākt pretī šai lietai, bet arī
tās pašvaldības iestādes, kuru priekšgala
atrodas deputāta Veckalna kolēģi
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rinda pilsētu pašvaldības uzaicinātas or-
ganizēt darba apgādes un izdarīt reģi
straciju, bet par nožēlošana viņas to ne-
dara; bet kad vajaga kreditu, tad viņi
labprāt nāk ar kreditu pieprasījumiem.
Veckalna kungs viņus labprāt pabalsta
un pārmetumus taisa tikai darba mini-
strijai un valdībai. Dažreiz iesniedz
pieprasījumus pēc kredītiem uz tādiem
darbiem, kurus nevar atbalstīt. Ņemsim
piemēra dē|_ Aizputi. Ta ir viena no
tādām pilsētām, kur par īstiem strādnie-
kiem-bezdarbniekiem tiešām grūti runāt,
bet kur ir liels procents tādu, kuri grib
vēl drusku piepelnīt un ir ļoti sašutuši,
ka valdība nenāk viņiem pretī ar kādiem
darbiem. Pagājušo gadu un šogad Aiz-
putes pilsētas valde griezās ar lūgumu,
lai dotu sumas sabiedrisko darbu orga-
nizēšanai. Mēs-pieprasījām, protams, kas
tie ir par darbiem. Izrādījās, ka ceļš no
Aizputes pilsētas,_ kas ved uz staciju, ir
stāvs, pa kuru, kā viņi saka, esot grūti
nobraukt, jo zirgi skrienot un varot no-
tikt nelaimes. Bet šis kalns še jau stāv
simtiem gadu, mūsu tēvu tēvi braukuši
pa to, bet pilsēta tomēr bojā nav aiz-
gājuse. Acumirklī liekas ļoti dīvaini, ka
pie tiem apstākļiem, kādos Latvija tagad
atrodas, kur katrs tūkstotis ir bez
gala dārgs, var runāt par tādiem darbiem.
Protams, ka šādus darba projektus mēs
pabakt.t nevaram. Šogad rudenī stā-
voklis mums nebija tik ass, kā pagājušā
gadā. Nebija tik ass galvenā kārtā tam-
dēļ, ka visu vasaru intensīvā kārtā tika
turpināti tranšeju nolīdzināšanas darbi.
Šos darbus iesāka jau agrā vasarā un
ļoti sekmīgi turpināja līdz pat vēlam
rudenim. Tika pilnā mērā izsmelti visi
kredīti, kas bija paredzēti dzīves atjau-
nošanas padomes rīcībā. Sākot no
Šnārdes, no jūrmalas līdz Jaunjelgavai
un Ilūkstes apgabalam tika aizbērtas ar
zemi tranšejas, un jaunsaimnieki at-
rada, ka šie darbi ļoti labi izdarīti un
zemes, kas bija atstātas atmatā, viņi va-
rēja sākt apstrādāt. Viņi bija ļoti priecīgi,
ka šis darbs tika izdarīts un katrs jaun-
saimnieks, kura lau<ā šie darbi bija iz-
darīti, viņus atrada par pilnīgi apmieri-
rinosiem un izteica lielu pateicību. Tā-
pēc es domāju, ka tos darbus, kas stāv
sakara ar dzīves atjaunošanas procesu,
neviens nesauks par neracionāliem un
ned rgiern. _ Visu vasaru strādāja no
1—1200 cilvēku. Rudenī kredita pie-
trūka un valdība bija spiesta no rezerves
fonda izsniegt .papildām 5 miljoni.
Sakarā ar to, protams novembri un de-
cembri nebija tik liels bezdarbnieku sa-
plūdums pilsētā un tikai novembra otrā
puse saka mazliet straujāk pieaugt, nekā
tas bija iepriekš. Diezgan strauju pie-
augumu deva arī tas, ka Daugavpili tie
darbi, kurus satiksmes ministrija izdarīja,
tika izbeigti. Tur nobeidza stacijas būvi
un ceļa remontu un ap 2 tūkstošiem
cilvēku izrādījās par bezdarbniekiem.
Dšži no tiem bija vietējie, bet pārējie
bija no Rīgas un tāpēc ir dabiski, kalielāks skaits bezdarbnieku ieplūda Rīgā.
Rīga mums uz pirmo decembri skaitījās

ap 3046 bezdarbnieku. Sumas sabie-

drisko darbu organizēšanai atvēlētas no
valdības puses ne tikai ka tie 5 miljoni
agrā rudenī tranšeju darbu turpināšanai,
bet vēl 3 miljoni, kas atvēlēti satiksmes
ministrijai dažu nepieciešamu datbu
veikšanai, kuri nebija paredzēti budžeta
kārtībā. Vēl kādi 3.800.000 dažādiem
valdībasresoriem, ari dažādu saimniecisku
darbu veikšana, un pašas beigas 1.200.000,
pa daļai aizdevums, pa daļai_ pabalsts
Rīgas pilsētas valdei; kopsuma tā tad ar
šiem 5 miljoniem, kurus izsniedza agra
rudenī tranšeju darbiem, no rezerves
fonda izsniegti ap 13.000.000 rubļu, kuri
domāti tieši sabiedrisku darbu orgāni
zēšanai pa daļai Rīgas tuvuma, vai arī
pašā pilsētā, un tāpēc ir dabīgi, ka sie
darbi, kurus izdarīs saimnieciskie resori,
uzsūkusi an uzsūks da|u no Rīgas darba
apgādē reģistrētiem bezdarbniekiem. Nav
gluži pareizi tas, ko teica_ Veckalns, un
kas minēts iesniegumā,ifkā nelielsskaits
no visiem bezdarbniekiem varētu tikt
nodarbināts acumirklī, protiet, kādi 630
cilvēki. Pēc tiem kredītiem, kādi atļauti
valdības resoriem un pilsētai, ja viņi
būtu iesākuši tos darbus, kurt apstipri-
nāti, var tikt nodarbināti gandrīz pie
2.000, nerēķinot tos inteliģentos, kurus
var nodarbināt zemkopības ministrija ka
palīgus mežziņiem sakarā ar būvmate-
riāla izsniegšanu jaunsaimniekiem, tā tad
no 1500 līdz 2000 fiziska darba strād-

niekus, gan vienkāršus, gan amatniekus.
Turpretī reģistrēts skaitlis 1. decembri ir
pāri par 3000, bet suma, kas atvēlēta,
ne vēlāk kā 2. decembrī, atļauj nodar-
bināt apmēram 2000. Ja, protams, saim-
nieciskie resori un Rīgas pilsēta būtu
tūlīt ķērušies pie darbiem, tad darba ap-
gādē reģistrēto skaitlis nebūtu tik liels.
Vairāk kā 50% no visiem reģistrētiem
būtu nodarbināti. Tas nav sliktāks stā-
voklis, kā pagājušā gadā, bet mazliet
labāks. Valdība turas pie uzskata, lai
darbus izved mūsu saimnieciskie resori
un nevis pašvaldības iestādes, kuras nav
tik cieši kontrolējamas.

Un ja tas tā ir, tad nav ari dibināti
sunāt par to, ka valdība acumirklī ne-
būtu darījusi to, kas viņai būtu jādara,
lai nāktu kautcik pretī bezdarbniekiem,
kuri patiesām nevar pie labākās gribas
darbu jitrast. Šinī jautājumā un viņa atrisi-
nāšana ir lielas grūtības; no vienas puses
tiek aizrādīts, kā bezdarbnieki ir visi slinki,
tie vienkārši negribot strādāt. Lauci-
nieki sūdzas par strādnieku trūkumu,
pilsētās turpretī koncentrējās lielas bez-
darbnieku masas. No otras puses
jāsaka, ka pie šī jautājuma atrisināšanas
bieži pieiet ne no lietderības viedokļa,
bet pieiet no politiskas aģitācijas vie-
dokļa, un man jāsaka, un to apliecina
ari paši bezdarbnieki darba apgādē, ka
viena daļa, kaut ari ļoti niecīgs pro-
cents, patiešām ir tādi, kurus tur nemaz
nevajadzēja laist iekšā. (Br. Kalniņš no
vietas: tāpat kā žīdus augstskolā.)
Rīgas pilsētas darba apgādē pēdējā laikā
notikušas sadursmes, viens otrs ir ticis
piekauts un sadurts un pēc tam, kad
policija ieradusies, tad sadurto nevar
vairs atrast, viņš un kaušļi ir pazuduši.
Un taisni tie ļoti biežMr tie cilvēki, par
kuriem paši nopietnākie bezdarbnieki
saka, ka Jos nevajaga laist darba ap-
gāde. Tāda par nožēlošanu ir viena
daļa, bet protams, ka tas nedod ne
mazāko iemeslu teikt, ka reizē ar to
visi bezdarbnieki būtu uzskatami kā
tādi, kas savu grūto stāvokli mēģinātu
izlietot kādiem ļaunprātīgiem nolūkiem.
Tas ta nav. Jums ir zināms, kungi, ka
Latvijā pa pēdējiem gadiem ieplūduši
no Krievijas pāri par 200 tūkstoši bēgļu,
un liela daļa no bēgļiem ir taisni tie,
kuriem nav kāda kustama vai nekustama
īpašuma. Tie, kuriem bijis savs zemes
stūrīts, savs nekustams īpašums, kaul
gan tagad lur ir gruveži un tranšejas,
viņam ir kur nomesties, viņš tur ierokas
un sāk pamazam savu saimniecība at-jaunot, cik tas viņam pa spēkam. Bet
ir tādi, kuriem nav ari ta izpostītā stū-
rīša un tie, gribot negribot, nometas
pilsētas. Bēgļu etapu punkti ir ļotibiezi pilni, tur ir mazi bērai, sievas,pieauguši vīri, kuri nezin savu piede-rības vietu, vai, ja ari zin, tad tik vienviņiem ir līdzēts, ka viņi savu piede-rības vietu atrod. Viņiem nav stāvoklistads,_ ka viņi varētu sev atrastpienācīgu darbu, ja tikai to vēlētos.
£««? waZ viņiem §atava Pienemtkuru katru darbu un to ari dara. Tāpēc
nhS?' J, apŠaubit šia! gājumā šoplašo bēgļu masu un šo vairumu bez-darbnieku, domāt, ka viņi vienkārši aiz

negribas nāk un reģistrējas, ir piin}gj
nedibināti un nevieta. Visi tie darbi,
kurus tikuši valdības resori organizg.
juši, kā tas tiek konstatēts no visām
vietām, strādāti ar lielu centību. Mēj
pārbaudām visus gadījumus pie darba
izvešanas, un sevišķi, ja darbu izdod uz
akorda, kur katrs darbinieks ir ieintenj.
sēts. Taisni šī izdošana uz akorda
pēdējā laikā tiek plaši praktizēta ua
visur nāk atbildes no resoriem un paš-
valdības iestādēm, ka_ strādāts tiek pilnīgi
normāli un ar patiešam piemērotu cen-
tību. Un to mēs redzam arī katru diena
tiklīdz 100 vai 200 strādniekus mē»
varam aizsūtīt uz kādu darbu vieta,
tūliņ iestājas zināma nomierināšanās .un
ikviens, kas darbu dabūjis, strādā tur,
kamēr tur vien krediti nav izsmelti un
darbi tiek vesti. Bet tomēr jāsaka, ka
neraugoties uz visiem mēģinājumiem,
šo bezdarbu jautājumu atrisināt ar sabie-
drisko darbu palīdzību, tas tomēr ir viens
no vissliktākiem līdzekļiem, _ka ar viņa
cīnīties. Mēs neesam šinī ziņā izņēmums
un acumirklī tāpat kā pagājušā gadā,
nav nevienas Vakareiropas valsts, kuras
nebūtu visnopietnākā kārtā spiestas rēķi-
nāties ar bezdarba stāvokli. Anglija,
piemēram, pēdējos mēnešos pārdzīvo
ārkārtīgi asu stāvoklī, kur reģistrēja šie*
pāri par l/» miljonu bezdarbnieku.
Valdība paspējusi organizēt darbus
tikai 200,000, tā tad ļoti niecigai daļai.
Šis asums, cik varam spriest pēc
telegramām, līdz pēdējam laikam
nav mazinājies un jiav likvidēts.
Tāds pats un līdzīgs stāvoklis ir ļoti
daudzās citās Eiropas valstīs: Zviedrija»
vienu laiku sevišķi Danijā_ un arī
daudzās Salkanu valstīs. Jaunas valstis
šinī ziņā nav izņēmums. Polija ir sa-
mērā liels bezdarbnieku procents. So-
mijā tāpat. Igaunijā tas mazāks, bet
tas arī dabīgi, jo tur rūpniecība netika
savā laikā izpostīta, un saimnieciskie
sakari ar Krieviju tai līdz šim bijuši
daudz dzīvāki nekā Latvijai. Tāpēc ari
saimnieciskie uzņēmumi, kādi tur ir, pa
lielākai daļai strādā pilnos _ apmēros.
Tāpēc jāsaka, ka visi mēģinājumi atri-
sināt bezdarba stāvokli ar sabiedrisko
darbu palīdzību, ir palīga līdzeklis, pa-
iiativs. Pareizāki ir, radīt tādu' stāvokli,
kad bezdarba nav, bet tas atka-
rājas no valsts saimnieciskās politikas.
Tāpēc, ja mēs patiešām nopietni gribam
runāt par šī jautājuma atrisināšanu, par
viņa likvidēšanu, tad pēc būtības jārunā
par mūsu saimnieciskās dzīves atjauno-
šanu un saimniecisko problēmu atrisi-
nāšanu. Ko tas līdz, ja mēs varam
vienu vai otru tūkstoti no bezdarbniekiem
uz zināmu laiku nodarbināt, ja saim-
nieciskā dzīvē vispār valda depresija un
viens otrs uzņēmums ne tikai
nepaplašinajas, bet pat sašaurinājas.
Ņemsim tādu stāvokli, kāds ir Jelgavā.
Tur ir viens vienīgs liels uzņēmums —
Hoffa linu vērptuve, kura pie normāliem
apstākļiem nodarbināja samērā lielu
strādnieku skaitu. Visu laiku Hoffs

saņēma pasūtījumus no Vācijas, Pēc
tam, kad Vācijā iesākās strauja valūtai
krišana, visi viņa sakari ar Vāciju izjuka.
Jau vasara darbus pārtrauca. Acumirkli
tur strādā kādi pāris simti cilvēka, kur
agrāk strādāja pāri par tūkstoti. Protams,
tas kontingents, kas tur bija strādājis,
turpat Jelgavā vai viņas tuvumā atrodas
un ga:dakad uzņēmums atvērsies, un
darbi varēs iesākties. Bet tas nenotiek,
jo uzņēmuma darbu sākšanās stāv sa-
karā ar pasaules saimniecisko konjunk-
tūru, jo pasūtījumus un darbu tas
saņēma ne iekšzemē, bet no ārzemēm.
Tāpēc ļr dabīgi, ka nevien mūsu saim-
nieciskas dzīves problemi, bet visas
pasaules saimnieciskie problemi stāv ar
šo jautājumu sakarā. No svara ir, lai
valdība un valsts nāk pretī tik tāļu, cik
tas viņai iespējams, lai kaut ar palīga
līdzekļiem asumu pamazinātu.

No otras puses no bezgala liela svara
lai uz šo jautājumu, kurš var nest lielu*
asumus un sarežģījumus, skatītos o«
tikai no vienkāršā aģitācijas viedokļa.
Bet jāsaka, ka tas, par nožēlošanu, tā ir,
un no vienas otras puses ar šādiem pa-
ņēmieniem nevis palīdz darbu veikt, bet
gan stipra mērā viņu sarežģī vēl va>rāķ
un padara stāvokli asāku, un galu g^a
nekas netiek panākts. Veckalna kuags
aizrāda, ka dažas dienas atpakaļ esot
bijusi bezdarbnieku demonstrācija P*.
darba ministrijas. Stāvoklis esot jo"
ass. Tas tiesa, ka pāris simts cilvēku
4 līdz 5 dienas atpakaļ bijapiemofatnākuši un ļoti uzbudinātā stāvokli tika
vestas sarunas: bet vēlāk noskaidrojās.



kas par iemeslu sim uzbudinājumam un
Šim sašutumam; viņiem esot teikts, ka
līdz šim bezdarbnieki neesot pie dar-
biem nemaz sūtīti. Izrādījās, ka bez-
darbnieki nav pienācīgi par stāvokli in-
formēti un varbūt gan informēti taisni
otrādi, nekā tas ir noticies. Uu tad,kad
viņiem paskaidroja, ka jau 600 cilvēku
nosūtīti pie sabiedriskiem darbiem un
ka saskaņā ar izstrādāto darbu plānu un
pieņemtiem kredītiem varēs turpmāk vēl
aosūtīt līdz 1500 cilvēkiem, tad viņi ap-
mierinājās. Nav nekāda pamata teikt,ka
nekas šeit nav darīts. Visi tie bezdarb-
nieki, kas grib saprast valdības grūto
stāvokli šinī jautājumā un kas redz, ka
tomēr daudz kas tiek šeit darits, izturas
ar visu nopietnību šinī lietā. Negribu
ar to teikt, ka būtu jau par daudz da-
rits un ka ar to pašlaik pietiek. Gribu
Šikai konstatēt, ka pēc manas dziļākās
pārliecības daudz ko vairāk darīt pie
5iem apstākļiem ir grūti. Vienkārši nav
kur ņemt līdzekļus. Bezdarbnieki paši
arī vienu otru reizi aizrādījuši, ka viņi
grib nevis dabūt žēlastības maizi, bet
gan darbu, kādu darbu, kas ir vērtīgs, un
organizēt vērtīgus darbus plašākā stīlā
ta nav tik viegla lieta. Pilsētu domēm
arī ir ļoti grūti tos uzstādīt. Mums
t>ieži vien, lasot darbu garos sarakstus,
Ir ap 50% jāstrīpo nost. Acumirklī mi-
nistru kabinets uzdevis darba ministrijai
kopā ar saimnieciskiem resoriem noskai-
drot tos vēlamos darbus,kuri būtu izvedami
ilgāku laiku un plašākā stilā un kur
varētu lielāku skaitu bezdarbnieku no-
darbināt taisni visgrūtākā sezonā, ziemas
sezonā. Bet tas ir liels un sarežģīts
problems. Satiksmes ministrija pie šiem
jautājumiem strādā, viens no iesniegu-
miem jau pagatavots, t. i. attiecībā uz
mūsu ceļu uzlabošanu. Jāsaka, ka arī
te samērā daudz nevarēs darīt, būs jāap-
robežojas tikai ar nelieliem darbiem.
No laukiem nāk pārmetumi, ka visi
darbi notiekot pilsēta un ka lauciniekiem
nekas netiekot dots. Ceļu uzlabošana
|)ie mums ir ļoti sāpīga lieta, un katrs
ao mums,, kas braucis pa šiem ceļiem,
zin, kādā stāvoklī tie atrodas. Man
liekas, ka šaī ziņā varētu nākt palīgā,
bet skaidrs ir tas, ka šie darbi ir gal-
venā kārtā tikai vasarā izdarāmi. Vasarā
mūsu bezdarbnieku skaits samazinās līdz

minimumam un tikai daži simti paliek
darba apgādēs. Mākslīga bezdarbnieku
uzturēšana pavasarī Rīgā, lai pēc tam
sūtītu uz laukiem pie ceļu darbiem būtu
Ioti nevēlama un nepareiza. Jūs redzat,
ta te ir vesela rinda sarežģījumu. Tik
viegli, kā tas rādās, šo jautājumu nevar
atrisināt. Var gan pie šiem jautājumiem
pieiet viegli klāt, bet _ tas, kas būs
spiests praktiski atrisināt, redzēs, ka šī
lieta nav nebūt tik vienkārša. Bet kā
tas arī būtu, es varu teikt, ka turpmāk
?valdība darīs visu, kas iespējams, lai šo
jautājumu atrisinātu. Acumirklī zemko-
pības ministrija un satiksmes ministrija
strādā k.pā ar mums pie dažu darba
plānu izstrādāšanas, kurus padaļai būa
iespējams izvest tikai ziemā un kuri
«tāv sakarā ar mūsu saimnieciskās dzīves
.atjaunošanu. Dimāju, ka valdība ne-
liegs šiem darbiem vajadzīgos kreditus,

«ar kuru palīdzību varētu sarīkot plašākus
sabiedriskus darbus. Ceru arī, ka pai

?šiem darbiem plašākā sabiedrībā nebūs
uztraukums un pārmetumi Turpretī lielu
4arba daļu, kura ir pilsētās izvesta, mēs
pievaram atzīt par vērtigiembetesam
bijuši spiesti rēķināties ar grūto stāvoklī,
nāKt palīgā bezdarbniekiem, dot viņiem
kaut kādu darbu, lai nenāktu pie
iāda stāvokļa, ka būtu jādod pabalsti
par brīvu, kad cilvēki gaida, ka viņiem
(dos darbu. „_____

Jaunās valstis.
Somija

Attiec bas ar Polija,
tl e i z i ņ f o r s ā, 19. decembrī. Sest-

dien Somijas ārlietu ministrs Vennola

apspriedās ar Polijas sūtni Filipoviču
par ciešāku saimniecisku sakaru nodibi-
nāšanu starp Poliju un Somiju. Ap-
spriede uzskatama kā ievads nākošam
somu un poļu tirdzniecības līgumam.
Somu ārlietu ministrija patlaban izstrādā
konsularlīguma projektu. LTA.

Ārzemes.
Nāves sodi Krievijā.

Maskavā, 19. decembri. Pēterpilī
socialistu-revolucionaru un anarchistu ko-
pēja prāva 9 apsūdzētiem piespriests
nāves sods. LTA.

Rīga.
Uzsaukums.

Pilsoņi! Ziedojiet cietumiem grāmatas
un vecus žurnālus vietējās valodās bele-
tristiska, populāri zinātniska un morā-
liski-ētiska satura, — visu pieņems ar
pateicību. Nodot var galvenā cietumu
valdē, Rīgā, Terbatas ielā J* 1/3, dz. 21,
ka arī vietējos cietumos no 9 līdz 3
darbdienās.

Tieslietu ministrs V. Holc manis.
Galvenās cietumu valdes

priekšnieks Vanags.

Nodoklis (1923 s-) no zirgiem, govīm,
cūkām un suņiem Rīsā.

Ncdokļu normas un notei-
kumu papildinājumi pieņemti
domes sēdē 1922. g. 16. no-
vembri un iekšlietu ministrijas
apstiprināti. (Pašvaldības de-
partamenta š g 24. novembra
raksts J* 112135.)

Pamatojoties uz pilsētas domes š. g.
16 novembra lēmumu, Rīgas pilsētas
valde paziņo, ka 1923. gadā maksājams
sekošais nodoklis:

Par zirgiem:
1) par katru zirgu, izņemot

šinī pantā tālāk mi-
nētos gadījumus . . 500 rbļ. gadā;

2) „ par lauksaimniecībā
ncdarbinātiem zir-
giem 300rbļ. gadā;

3) a zirgiem, kurus zirgu
uzpircēji tur pārdo-
šanai 100rbļ. gadā;

4) , zirgiem, kuri no lau-
kiem ievesti pārdo-
šanai, par kuriem
nodoklis pašvaldī-
bas iestādēm nav
samaksāts un kurus
atkal izved no Rsgas 100rbļ. gadā.

Par govīm un cūkām:
a) no slaucamas govs.... 250 rbļ.
b) no cūkas ne vieglākaspar

100 mārciņām . 100 ,
Piezīme. Par govīm un cūkām,

kuras tur pārdošananai uzpircēji,
nodoklis jāmaksā desmit reizes ma-
zākā apmērā, nekā iepriekš minēts.

Par suņiem:
Par suņiem 1923. gadā nodoklis jā-

maksā 100 rbļ. lielumā par katru suni.
Atstājot arī turpmāk spēkā līdzšinējos

noteikumus par nodokli no zirgiem,
govīm, cūkām un suņiem, kas publicēti
1922. gada 18. februārī un 23. augustā
„Valdības Vēstneša" 40. ua 187. numuros,
pilsētas valde paziņo, ka pilsētas dome
pieņēmusi un iekšlietu ministrija apstipri-
nājusi minēto noteikumu sekošus pa-
pildinājumus, kas stājas spēkā divu
nedēļu laikā pēc publicēšanas « Valdības
Vēstnesī".
A. Noteikumos par nodokli no

zirgiem
7. pants papildināms ar sekošo:

«Zirgu īpašniekiem bez tam vēl jā-
ziņo rakstiski pilsētas nodokļu nodaļai
par katru pārmaiņu zirgu ?kaita. Par
šo noteikumu neizpildīšanu vainīgais
saucams pie atbildības saskaņā ar
30. pantu noteikumos par pilsētu ienā-
kumiem, izdevumiem, budžetiem un
pārskatiem."

B. Noteikumos par nodokli
no govīm un cūkām

7. pants papildināms ar sekošo:
«Mājlopu īpašniekam bez tam vēl

jāziņo rakstiski pilsētas nodokļu no-
daļai par katru pārmaiņu viņam pie-
derošo govju un cūku skaitā.

Par šo no'eikumu neizpildīšanu vai-
nīgais saucams pie atbildības saskaņā
ar 30, '^antu noteikumos par pilsētu
ienākumiem, izdevumiem, budžetiem
un pārskatiem."

C. Noteikumos par nodokli
no suņiem

2. pants papildināms tai ziņā, ka no-
doklis nav jāmaksā

g) par suņiem, kuri nav sasnieguši 2
mēnešu vecumu;

h) par suņiem, kurus tur pārdošanai.
7. pants papildināms ar sekošo:

«Suņu īpašniekambez tam vēl jāziņo
rakstiski pilsētas nodokļu nodaļai par
katru pārmaiņu suņu skaitā, nekavē-
joties uzdodot katru skaita palielināša-

nos un samazināšanos.
Par šo noteikumu neizpildīšanu vai-

nīgais saucams pie atbildības saskaņā
ar 30. pantu noteikumos par pilsētu
ienākumiem, izdevumiem, budžetiem
un pārskatiem."

Rīgas pilsētas galva
A.Andersons.

Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Noteikumi
par nodokli no velosipēdiem Rīsā.

Pieņemti pilsētas domes sēdē
1922. g. 16. novembri un iekš-
lietu ministrijas apstiprnāti.
(Pašvaldības departamenta š. g.
24.novembra raksts Ks 112137.)

1. Pamatojoties uz noteikumu par
pilsētu ienākumiem, izdevumiem, budže-
tiem un pārskatiem 70. p. līdz 73. p.,
katram velosipēda īpašniekam Rīgas pil-
sētas robežās, izņemot šo noteikumu
2. p. minētos gadījumus, jāmaksā pil-
sētas nodoklis 100 rbļ. gadā par katru
velosipēdu.

2, Minētais nodoklis nav jāmaksāpar
velosipēdiem, kuri pieder:

a) ārvalstu diplomātiskiem prieks-
stāvjiem, kas akreditēti pie Latvi-
jas valdības;

b) valsts iestādēm;
c) pilsētai;
d) Sarkanam krustam, ārstu ātrās pa-

līdzības biedrībai,brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrībām;

e) personām un firmām, kas tirgojas
ar tiem, ja šie velosipēdi atrodas
veikala telpās pārdošanai;

f) personām, kas uzturas pilsētā ar
velosipēdu ne ilgāk par divām ne-
dēļām;

g) personām, kas šo nodokli pirms
pāriešanas uz dzīvi Rīgā, samaksā-
jušas pilnā apmērā kādai citai pil-
sētai Latvijā.

3. Nodoklis samaksājams pilsētas val-
des nodokļu kasē ne vēlāk kā 14 dienu
laikā pēc braukšanas atļaujas saņemša-
nas prefektūrā. Pie nodokļa samaksas
jāuzrāda prefektūras izdotā braukšanas
atļauja. Pēc nodokļa samaksas pilsētas
nodokļu nozare izsniedz pret izdevumu
atlīdzību prefektūras atļaujā atzīmētu
braukšanas numuru divos eksemplāros,
no kuriem viens piestiprināms velosipēda
priekšpusē un otrs — velosipēda pakaļ-
pusē, redzamā vietā.

4 Nodoklis maksājams pilnā apmērā,
kā minēts šo noteikumu 1. pantā, ja
prefektūra izdevuse braukšanas atļauju
pirms 30. jūnija; turpretī, ja atļauja
izdota pēc 30. jūnija, tad nodoklis par
tekošo gadu maksājams tikai pusapmērā.

5. Reizē ar kvīti par samaksāto no-
dokli pilsētas nodokļu kase izdod pret
izdevumu atlīdzību nodokļa numuru,
kas piestiprināms redzamā vietā velo-
sipēda pakaļpusē.

6. Ja nodokli nesamaksā noteiktā
laikā, tas piedzenams divkārtīgos ap-
mēros.

7. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā pēc publicēšanas «Valdības
Vēstnesī" un līdz ar to skaitās atcelti
līdzšinējie noteikumi par velosipēdu no-
dokli Rīgā.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Plavinskis.

Nodoklis (1923. s) no motorlaivām,
l«i*ām, Jachtām un bijardlem Rīgā.
Pamatojoties uz noteikumiem par pil-

sētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem
un pārskatiem 51. p., 52. p. un 70. līdz
73. p. p. pilsētas dome ir noteikusi un
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
ments apstiprinājis ar š g. 24. novembra
rakstu hfe 112135, ka 1923. gadā jāmaksā
A. Par katru laivu ... 50 rbļ. gadā

« , buru jachtu . 150 « „
, , motorlaivu un

motorjachtu . 100 » _«
no katra zirga speķa

Nodoklis samaksājams līdz 1923 gada
30 jūnijam. Ja nodokli nesamaksā no-
teiktā laikā, tad tas piedzenams dubultā
apmērā.

Latvija un citas valstis.
Par pre identu Čaksti.

Žurnāls ,L'Europe _ Nouvelle"
16 decembrī ievietojis vēstuli no Rīgas
par pirmo Latvijas prezidentu J, Čaksti.
Autors atstāsta Valsts Prezidenta bio-
grāfiju un uzsver, ka viņš ar savu no-
pelniem bagāto dzīvi ieguvis vispārēju
cieņu valstī, kas pierādījies ari viņa
ievēlēšanā, kad ap viņa vardu apvieno-
jušās daudz un dažādu pretēju virzienu
^partijas.

B. Par biljardiem:
Par katru biljardu, kuru tura Rīgā

peļņas nolūkā, jāmaksā 1000 rbļ. gada.
Nodoklis samaksājams divos termiņos:
puse līdz 1923. g. 31. maijam un otra
puse līdz 31. oktobrim. Ja nodokli ne-
samaksā noteiktā laikā, tas piedzenams
ar 25% piemaksu no noteiktās nodokļa
sumas.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Plavinskis.

Māksla,
Nacionālā teātra svētku repertuārs.

Pirmos svētkos, 25. decembri, pulksten
2 dienā, Annas Brigader «Maija un
Paija"._ Pulksten 7 vakarā Raiņa
« Pūt vējiņi". Otros svētkos, 26. de-
cembrī, pulksten 2 dienā « Maija un
Paija", pulksten 7 vakarā Aspazijas
.Vaidelote". Trešos svētkos, 27. de-
cembrī, pulksten 2 dienā Annas Brigader
, M_a i j a un Paija". Pulksten 7 va-
karā Gogoļa komēdija «Revidents".
29. decembri, pulksten 7 vakarā pirmo
reizi A. Upīša komēdija «Peldētāja
Zuzanna". Uz dienas izrādēm katrs
pieaugušais var ņemt līdzi vienu bērnu
par brīvu, divi bērni var nākt uz vienu
biļeti. Biļetes uz svētku izrādēm tiks
pārdotas sākot no ceturtdienas, 21. de-
cembra. Svētdien, 24. decembri, teātri
un kase būs slēgti.

rnSii.iiciB no rapsieiati
Kursi.

Rigas biris, !98X gads 20. decembrī.

100 Latvija» rbļ , 2,—
Amerikas došais ..... 5,11 — 5,16
Angja miidņa 23,66 — 23,90
100 Francijas intnki .... 38,31 — 38,76
100 Beļģija» franki .... 35.19 — 35,54
100 Šveices takS. ... 96,83 — 97,81
100 Zviedrijas kronas . . , 137,32—138.71
100 Norvēģijas krona» . . 97,27 — 98,25
100 Dānijas kimm ... 105,72 —106,78
100 Holandes gaide?! , . . 20390-205 95
10000 Všdjas msrkm . . . 7,76—7,84
100 Somijas martas .... 12,62—12,88
100 Igaunijas «atkes. . . . 1,46— 1,50
10000 Polijas aasrkaa . . , 3.25
100 CeehoslovakB kronas . . 14 87— 15,17
100 itoiija» liras ..... 25,81—2634
Padomes rbļ, —
10 kricv» seifa ibL .... 25,50
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra ,

setta. ........ —
KrievijassKdmbs {^ ļ ; ; J;g }

par I tM
5°/a neatkar, afeņēsn. . . 2. 2,10
50 celta ir. 8e/a m&- Mp. bieds.

ķliss ziset. —
50 zelta Ir. 6°/o Rīgas pūs, kr.

tsicdr. ķf!» «saies .... ~
100 setts fr. 6^/a Rīgas pils. k(.

biedr. pa žlsses, . . . J —

Rīgas b(t&» kaoii«j8s ieted/as komlslpīt
priekšsēdētājs R. B a 11g a 11i *>,

Zvēr. biržas KūlkfcjšsM. Okreisas

Ministru kabineta sēde
1922. g. 19. decembri.

1. Ieceļ līdzšinējo papildu mierties-
nesi pie Rīgas apgabaltiesas Kārli Krū-
miņu par Rīgas apgabaltiesas locekli.

2. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, miertiesnesi pie Liepājas apgabal-
tiesas Bruno T ā 1b e r g u.

3. Atsvabina no' amata senāta virs-
prokurora biedri Kārli Kvelbergu.

4. Principā piekrīt ārlietu ministra
priekšlikumam, pievienoties 1905. g.
17. jūlija Hagas konvencijai par civil-
procesu.

5. Atļauj Igaunijas pavalstniekam Au-
gustam Feierabendam darboties
kā dziedāšanas un mūzikas skolotājam
valsts vidusskolā Bauskā līdz 1922./23.
mācības gada beigām.

6. Atļauj izglītības kooperativam «Kul-
tūras Balss" sarīkot grāmatu izlozi par
2 000.000 rbļ. un slimo trūcīgo žīdu pa-
līdzības biedrībai sarīkot vienreizēju nau-
das loteriju par 1,250.000 rbļ.

Redaktors: M. Afons.

Šim numuram 8 lapas puses.



Rīgas jsrmalassavstarp.kred.Hiedi,
saskaņā ar pilnas sapulces 29. oktol»
š. g. lēmumu u?! kred. depart. tirdzn.j|
banku nodaļas raksta, 13. decembrī {
te 10325 p*mata,

tiek likvidētai
Tadeļ kreditori tiek uzaicināti ptettftt

savas prasības sešu mēnešu laiki,
skaitot no izsludināšanas dienas, bet pg,
rādnieki savus maksājumus nokārtot taļj
pašā laikā.

Likvidācijai komisija pieņem pietek
kūmus, ka ari maksājumos otrdienās no
pīkst. 9—2. Bulduros, Rēzeknes pr. H \%
izņemot svinamas dienas.

Likvidācijas komisija,

Akciju sabiedrības
„KaBkunurfspn.

iestādas'vispārējā a&iienii mii
notiks 21. Janvāri 1923. g.. pulksten 3,
Grīvā, Aptiekas ieiā J* 51. Dieasj
kartība: darbības uzsākšana un smat*
personu vēlēšana. Dlnin ts|l.

Latvijas koniidanku valde, ift
Šķūņu ieiā Nr. 15,

sz statutsi 8. panta pamala ar šo izslu-
dina, kā uz paga.du apliecībām .NsKsSi
88 un 12S.—137. attiecīgas iemaksa»
termiņā nav ienākušas. Ja 2 nedēļu
laikā, skaitot no ši sludinājums ie-
spiešanas dienas «Valdības Vēstnesī".
iemaksas nebiJs nokārtotas, pagaidu ap»
liecības tiks iz&ludinstas par ne«-
derīgam. V-lfie.-

InāM»
generalsapulce,

trešdien, 10. Jen ari 1923. g., 6 8$P
pusdienas, Kārliaes ieiā te 36.

Dienas kārtība:
1) Darba pārskats.
2) Dažādi jautā umi. "jjg-';

"Tāžāutfēta ū\\mW
zobu āraa kabinetu atklāšanai, izdota *
D. Barkiin vārda, 7. oktobrī 1922 g.
zem te 3073/143767, uzskatama ki
nederīga.

Lāčplēša kara ordeņā^rāmenžšiā
dina par nozaudētu un tamdēļ nederlg»
atv. 8. Daugavpils kājnieku pulka kapraļ*
Indriķa Bīties Lāčplēša kara ordeļļ»
te 199 apliecību zem te 2952 , kurss
vieta izsniegt* dublikāts. X?8179*

Dožldi Mniif
flkc. sū6...LouRsalmniekr
bij. „Liepajas lauksaimr/

konsumbiedriba" '

iiflijii pilna sapulce.
Tā ka uz 14. decembri 1922, <n».

iesaukta dibinātāju pilna sapulce *!
nepietiekošas piedalīšanās nenotiks
tiek, atzeļot sludinājumu no 22. n»
š. g., saskaņā ar biedrības statūtu 63 s
sasaukta 10. Janvāri 1923. g„ Rīpš ' '
Smilšu ielā N° 36, pulksten 6 vakatj

otra dibinātāju pila saj|
ar tādu pašu dienas kārtību.

Šī sapulce ir pilntiesīga neatkarīgi g.
ieradušos skaitu.

Dienas kfirtlba:
1) Paziņojums par Liepājas lauksaimnieļj

konsumbiediības pārvēršanos m
fkc. sab. .Lauksaimnieks*;

2) Direkcijas un revīzijas komisija
vēlēšanas;

3) Priekšlikumi.
Rigā, 20: decembrī 1922. g.

Pilnvarota komisija,

Ar so tiek izziņots vispārīgai zinā-
šanai, ka

.Tirdzniecības un rūpniecības
akciju sabiedrība Interna"

ir nodibinajusēs. Valde.
Ar šo tiek izziņots vispārīgai zinā-

šanai, ka
„Koku zāģētavas un koku apstrā-
dāšanas akciju sabiedr. Troika
ir nodibinajusēs. Valde-

POZDudlfBlSrSKS
izdota uz Paullniss Bites vaida, uzska-
tama kā nederīga. _____

Lāzberga pag. valde, Valkas apri#
ar šo izsludina par nederīgu, kā ^
zaudētu Latv. iekžzemes pasi, izdotu n6

Lāzberga pag. valdes 21. janv. 1921. gt
zem te 906 uz Rudolh Jāņa d Poli_3

Kigas kara apriņķa piiē!iŠMičž&i?,.smd"parnederīgunozaudētokarakl. -usīb'J
ipliecību zem te 1646, 12. man*
1921. g., Udotu no Zemgales arM.
pulka priekšnieka, uz JāņaAndreja*Strazdiņa vārda. __^.

Nacionālais teatrs.
Trešdien 20. decembri, pulksten 7 ve*

HARMAS LEIKO
viesu izrāde

£eģr<9 Ētnmdxc v
Ceturtdien, 21. decembri, pulkst.7vaMARIJAS LEIKO

atvadīšanas izrāde
JCegr© fiimdse.

Rēzeknes apr. Varkļanu ralona
valsts zemju pārzinis

uzajcina Aleksandropoles m-jižas bijuš.
īpašn. E. Scerbacevu vai viņas pilnvar-
niku, pieteikt trīs mēnešu laika, nosludinājuma iespiešanas ,Vald. Vēstn.*,
savas tiesības uz viņa rīcībā esošām
pamestām mēbelēm, pretējā gadījumā
mēbeles tiks pārdotas valrāksolšaofl

14. decembrī 1922. g. te 1023.
Rajona pārzinis A. Vīksniņš.'

Darbvedis A. Cīruļa.
Kārsavas virsmežniecībai, GavruV. iec. mežniecībā, vajadzīgs mežsargs,Tronavas mežanovadā, te 37 apgaitai.Kandidātus lūdz pieteikties līdz 21. de-

cembrim 1922. g., iesniedzot aprakstuun apliecības par agrāko nodarbošanosun izglītību. Lūgumraksts apliekams arztmogn. 80 sant. Kārsavas vlrsmežn

Sprinta ce|H inženieris Mpi!I,
Plosta ielā te 23, izdos 1923. g.
3. Janvāri, pulksten 12 dienā,

= otiiiijos torgoi =
2 (bez pēctorgiem).

1) Tilta pārbūvi pār Pāces upi,
pie Pāces dzirnavām,

2) Tilta būvi pār Rojas upes
pieteku, pie Ziepanu mājām.

Torgos var piedalīties mutiski un
rakstiski, iemaksājot 15.000 un 4000 rbļ.
drošības naudas.

Tuvākas ziņas kanclejā no 9—3.

Ejas ?11. polk. iecirkņa prieKšnieks
ar šo izsludina, ka izpardos

vairāksolīšanā
28. decembri i. g., pulksten 12 dienā,
Ģertrūdes iela te 77, dz. 5, pieklka
Podnosa apķīlātas mantas, sastāvošas
no dažādam istabas mēbelēm un citām
lietām, notaksētas par 12,650 rbļ, iz-
pildot Rīgas apgabaltiesas spriedumu no
17. novembra š. g. te 32623.

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

lieso sSgpasii.
Dzims pagasta tiesa,

Aizputes apriņķī, pamatojoties uz sava
8. septembra š. g. lēmuma un pag
tiesu Ušt. 222., 224. p. p., uzaicina visus
ša pagasta .Spalveja* mājās mirušā
īpašnieka Ernesta Ģierta d. G i n t e r a
mantiniekus, parādniekus, parāda devējus
un citus, pieteikt savas tiesības uz ne-
laiķa atstāto nekustamo īpašumu šaī
ūesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas trešo
reizi .Valdības Vēstnesi*.

Vēlāki pieteiktas prasības netiks ie-
vērotas un ar mantojumu rīkosies pēc
likuma.

Dzērvē, 22. septembri 1922. g.
Priekšsēdētājs A. Zaueis.

2 Daibvedis K. Iltners.

Pārgrozījumi
noteikumos par dzlookla nodokli Rīgā.

Pieņemti pilsētas domes sēdē 1922. g. 16. novembrī un iekš-
lietu ministrijas apstiprināti (pašvaldības departamenta š. g.

15. decembra raksts Ne 112763).

Pamatojoties uz pilsētas domes š. g. 16. novembra lēmumu,
pilsētas valde paziņo, ka «Valdības Vēstneša* 1921. g. 25. jūlija
163. numurā un 1922. g. 22. februāra 43. numura publicētos no-
teikumos par dzīvokļu nodokli Rīga 1. §, 2. §, 7._ § un 8. §
pārlaboti un to vietā stājas spēkā, divu nedēļu laika pēc publi-
cēšanas «Valdības Vēstnesī", sekošie panti:

1. §. Katrs dzīvokļa īrētājs vai ta īpašnieks Rīgā maksā
dzīvokļu nodokli no gada īres vai īres vērtības (skat. 7. §) pec no-
dokļa normas, kuru katrā gadā noteic pilsētas dome (2. §), bet
nevar būt lielāka par 20% no gada īres.

2. §. Dzīvokļu nodoklis 1923. gadā maksājams sekošos
apmēros:

Dzīvokļa gada īre Nodoklis Nodoklis
rubļos °/o °/o rubļos

7801— 9000 2,50 210
9001—10200 2,75 260

10201-11400 3 320
11401—13800 3,5 440
13801-16200 4 600
16201—18600 4,5 780
18601—21000 5 990

21001—24000 6 1350
24001-27000 7 1780
27001—30000 8 2280
30001—33000 9 2830
33001-36000 10,5 3620
36001—39000 12 4500
39001—42000 14 5670
42001—45000 16 6980
45001-48000 18 8370
Pāri pat 48000 20

7. §. Pie dzīvokļu nodokļa aprēķināšanas, gadījumos, kad
dzīvoklis ieņemts no paša nama īpašnieka vai atdots lieto-
šanā pret apkurināšanu vai remonta izdevumu atlīdzību, vai uz
citiem noteikumiem, kā ari apšaubāmos gadījumos, nodoklis ap-
rēķināms ko īres vērtības; īres vērtība aprēķināma pēc citiem
līdzīgiem dzīvokļiem tuvākā apkaimē. Vajadzības gadījuma at-
tiecīgie pilsētas ierēdņi izdara dzīvokļu apskatīšanu uz vietas, ka
ari ievāc visas citas vajadzīgās ziņas.

8. §. Dzīvokļu nodokli ņem pēc ta dzīvokļa īres maksas
vai vērtības, kuru nodokļa maksātājs apdzīvojis vai nomājis
1. decembrī pirms nodokļa gada. 1

Rīgas pilsētas galva A. Andersons,
Pilsētas sekretārs A. Plavinskis.

Mikli par mikli no aoloilūļii i loioilii U
Pieņemti pilsētas domes sēdē 1922. g. 16. novembrī un iekšlietu

ministrijas apstiprināti. (Pašvaldības departam. s. g. 24. novembra

raksts te 112137.)

1. Pamatojoties uz noteikumu par pilsētu ienākumiem,
izdevumiem, budžetiem un pārskatiem 70. p. — 73. p., katram
automobiļa vai motocikleta īpašniekam Rīgas pilsētas robežas,
izņemot 2. p. minētos gadījumus, jāmaksā pilsētas nodoklis
sekošos apmēros:

a) par automobiļiem un motocikletiem — 100 rbļ. gada no
katra zirga spēka,

b) par automobiļiem, kurus lieto preču un pasažieru pār-
vadāšanai peļņas nolūkos — 50 rbļ. gada no katra zirga
spēka. . . _

Piezīme. Zirgu spēka daudzumu noteic (skaties saistošos
noteikumus automobiļu braucējiem) sevišķa komisija
automobiļu pārbaudīšanai, kas apskata automobili vai
motocikletu.

2. Minētais nodoklis nav jāmaksā par automobiļiem un mo-
tocikletiem, kuri pieder:

a) ārvalstu diplomātiskiem priekšstāvjiem, kas akreditēti pie
Latvijas valdības;

b) valsts iestādēm un kurus lieto tikai valsts vajadzībām;
c) pilsētai;
d) Sarkanam krustam, ārstu atrās palīdzības sabiedrībai, ka

arī kuri skaitās par speciāliem ugunsdzēsēju automobiļiem;
e) personām un firmām, kas tirgojas ar tiem, ja šie auto-

mobiļi _un motocikleti atrodas_ veikala telpas pārdošanai;
f) personām, kas uzturas pilsēta ar automobili vai moto-

cikletu^
ne

ilgāki par 2 nedēļām;
g) personām, kas šo nodokli pirms pāriešanas uz dzīvi Rīga

samaksājušas pilnā apmērā kādai cita[ pilsētai Latvijā.
3. Nodoklis samaksājams pilsētas kase pirms braukšanas

atļaujas saņemšanas prefektūrā. Pēc prefektūras izdotas atļaujas
uzrādīšanas pilsētas nodokļu nodaļa izsniedz, pret izdevumu at-
līdzību, atļaujā atzīmēiu numuru, kas piestiprināms pie auto-
mobiļa vai motocikleta.

4. Nodoklis maksājams pilnā apmēra, ka minēts šo notei
kurnu 1. pantā, ja prefektūra izdevuse braukšanas atļauju pirms
30. jūnija; turpretī, ja atļauja izdota pēc 30. jūnija, tad nodoklis
par tekošo gadu maksājams tikai pusapmērā.

5. Automobiļu un motocikletu izmēģināšanas braucieniem
pilsētas nodokļu nodaļa izdod sevišķus numurus, kas skaitās
derīgi ne ilgāk kā uz 2 nedēļām. Šie numuri atšķiras no pastā-
vīgiem numuriem ar citu krāsu un atsevišķu numerāciju. Bez
minētā numura pilsētas valde izsniedz ari sevišķu apliecību
mēģinājumu braucieniem.

6. Nodokļu nodaļa var izdot atsevišķām personām, firmām
un automobiļu darbnīcām mēģiuājumu numurus, kuri derīgi uz
visu gadu. Šādi numuri izsniedzami uz sevišķa pieprasījuma
pamata pret 1000 rbļ. samaksu par katru numuru (10 HP,
a 100 rbļ) un ne vairāk kā-divi numuri vienai personai vai ie
stādei un pie tam ar to noteikumu, ka automobiļus ar šādiem
numuriem drīkst lietot tikai mēģinājumu braucieniem uņ—nedrikst
īrēt privātām personām. Minētā noteikuma neievērošanaš^adījumā
numurs atņemams.

7. Ja nodokli nesamaksā noteiktā laikā, tas piedzenams div-
kārtīgos apmēros,

8. šie noteikumi stājas spēkā divu nedēļu laikā pēc pub-
licēšanas «Valdības Vēstnesī" un līdz arto skaitās atcelti līdzšinēja
noteikumi par automobiļu un motocikletu nodokli Rīgā.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
2 Pilsētas sekretārs A. Plavinskis.

cm festažo siatfiiiflj.
Baippi pilsis valdē.

otrdien, 16. Janvāri 1923. a., pulksten
12 dienā, notiks

vairāksolīšana
(kā mutiska, ta ari ar aizklātu eplokšņu
padošanu), ar šo tiks iznomāti uz 1923
gadu no laika, kad Daugavā iziet ledus
līdz viņas aizsalšanai atkal,

ifiia i lai pārceltuve
no Daugavas labā krasta pie pilsētas
bet ja bus vajadzība, tad visā platībā

pilsētas zemes robežās.
Personām, kurss vēlas piedalīties

vairāksolīšanā, jāieliek 10,000 rbļ. zaloga.
Kondicijas var apskatīt pilsētas valdē
Daugavpilī, 12. decembrī 1922. g.
3 PaugavpHs pilsētas valda.

Iespiesta valsts upograJiji.

Paziņojums.
laku pai elli. strāvas patēripM lini ue maitā 19219.

ņems p£c sekošiem tarifiem:
PauJal tarifs A. 1. (pie sveču kopskaita līdz 55 NS) janvārī 7 rbļ. — februārī

6 rbļ. 50 '<ap. — msrtā 5 ibļ. 50 kap. par katru pievienotu NS.
Paušal tarifs A. II. (pie sveču kopskaita vairāK par 55 NS) janvārī 6 rbļ. —

februāri 5 rbj 50 k*p. — maitā 5_ rbļ., par katru pievienotu NS)
Paušal tarifs A. III (spuldzēm staļļos un kūtīs, kuras netiek ierēķinātas

«veču kopskaitā) janvārī 4 rbļ. 50 kap. — f:bruari 4 rbļ. — martā 3 rbļ, par
katru pievienotu NS).

Skaitītāju tarifs apgaismošanai 35 rbļ. par kilovat-stundu.
Suslas elektrības uzņēmuma pārvaldnieks.

Jēkabmiesta virsmežniecība
9. jan ari 1923. g, pulksten 12 dienā, Salas pagasta valdes

telpās, pie Jēkabmiesta,

pārdos vairāksolīšanā
atrodošos Leimaņu iec. mežniecībā dedzināmo malku.

£ <si ,± „ j * , Daudzums kub. asis Novēr-£ ž Apgaitas Kvartālu Malkas Vsi iL« [Oļ r? ļ (Cl -IZZĪS
2 2 nosaukums tete garums Apses ^deT rublos

r. i EĪILĪ! ,
1 Grotans 96 7 pēd. — 3,5o 1400
2 97 30,1i 65 29053
3 , 98 25,75 161 69550
4 99 13,75 27,50 13062
5 107 , — 21,33 7466
6 . 108 , 1 17,50 7250
7 * 109 , 11,50 235,75 96600
8 Ka'naraupa 117 . — 14,so 4252
9 Dāboliņa 133 , 59,75 63,25tR..1 aiš. 401,83/10 „ 134

. 38 75,50 1 74Q„.
7 pēd. 11,50 25,75 / '

qvzti

11 , 135 30,85 52 37675
12 . 1 arš. 90,33 98,5o 95680
13 — 42 33600
14 » 144 , 2,33 \ janAO

7 pēd. 24,25 14,75 /
lbU48

15 . 145 , 22,50 49,50 31500
16 . 1 atš. 67,67 82,84 73089
17 , 146 , 70,« 58,33 \ „„„.

7 pēd. 1 10,25 /
58524

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Pirms torgu sākuma pircē-
jiem jāiemaksā t0/o drošības naudas no nosolāmo vienību vēitības.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā. 2

Jēkabmiesta virsmežniecība.
—— ? i —— — i.
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