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instrukcija par pagastu pašvaldību bu-
džetu un pārskatu sastādīšanu un
par nodokļu aprēķināšanu un pie-
dzīšanu.

Rīkojums par Goročiču dzelzsceļa staciju.
?-??? «.i ?»???.???? -i.,,.. t

Sodu likumu sromatn neīsts unlotffl
Valsts tipogrāfijas apgādība drīza laika (apm. marta sākuma) iznāks tieslietu

ministrijas sevišķas komisijas sagatavotie
1903. gada 22. marta Sodu likumi latviešu valodā

ar vajadzīgiem paskaidrojumiemnorādījumiem 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
skajtu no ša izdevuma jau tagad, nenogaidot pašas grāmatas iznākšanu, lai varētu
iekārtoties ta, ka tiktu apmierināti visi pieprasījumi.

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

MBB iMhflti Hfl ļMta.
Instrukcija

par pagastu pašvaldību budžetu un
pārskatu sastādīšanu un par nodokļu

aprēķināšanu un piedzīšanu.
(Izdota saskaņā ar likuma

par pagastu pašvaldība lh pie-
zīmi pie 67. panta un piezīmi
pie 91. panta.)

!. Pagastu valdes sastāda savus bud-
žetus un aprēķina nodokļus uz laiku no
I. apriļa līdz nākoša gada 31. martam
(likums par pagastu pašvaldību 93. p.).

Piezīme. Pēc 1921. g. 17. februāra
instrukcijas budžeti tika sastādīti uz
laiku no 1. janvāra līdz 31; decem-
brim. Ievedot ar likumu par pa-
gastu pašvaldību noteikto budžetu
gadu rodas pārējas laikmets,

'% i. no 1. janvāra līdz 1923. gada
31. martam. Uz šo laikmetu attie-
cināms-uz 1922. gadu apstiprinātais
budžets 7" apmēros tiklab ieņē-
mumu kā izdevumu posteņos (lik.
98. p.).

2. Pagasta valdes darbība pie budžeta
sastādīšanas norit laika no 1, janvafs
līdz īd. februārim. Pagasta valde ienā-
kumu un izdevumu atsevišķas sumas
nākošā gada budžetā ieved pēc tekošā
gada patieso budžeta ienākumu un izde-
vumu samam vai pēc oficiāliem paziņo-
jumiem, likuma prasībām un padomes
lēmumiem. Pie katra budžeta posteņa
?ai nu attiecīgā budžeta blankas nodalī-
jumā, vai sevišķā pielikumā pagasta
valde dod izsmejošas ziņas, vai aprēķinu
par ievesto samu saskaņā ar likuma
92. pantu. Budžeta paraugs še klāt
pielikts. (Būs iespiests „Valdības Vēst-
aeša* 292. numurā.)

3. Pagasta valde aprēķina izdevumu
budžetu visām tām vajadzībām, kādas
paredzētas likuma 3. un 13. pantos un
ciktāl tās nav pārgājušas uz' apriņķa
valdi likuma 19. pantā paredzētā kārtībā.

Piezīme. Apriņķa padomes lēmums
par pagastu pienākumu uzņemšanos
ir saistošs visiem apriņķa pagastiem.

4. Pagasta valdes kārtējie izdevumi ir:
1) Pārvaldes orgāna administratīvie

izdevumi: algas un dažādi atalgo-
jamu veidi pagasta valdes, padomes,
tiesas, komisijas un citu pagasta
iestāžu darbiniekiem pēc uzraugu
iestāžu apstiprinātām _ normām;
kanclejas piederumu apgādāšana un
pašvaldības telpu remontēšana.^ ap-
kopšana, apsildīšana, apgaismošana,
apdrošināšana, skursteņu un ateju
tīrīšana; policijas telpu apgādā-
šana, apsildīšana un apgaismošana.

2) Nespējnieku apgādāšana: patversmju
ēku remonti, apkurināšana, apgai-
smošana, apdrošināšana, skursteņu
un ateju tīrīšana; uzturs nespēj-
niekiem patversmē, drebēs un citi
piederumi, nespējnieku ārstēšana
un mirušo apbedīšana; pabalsti
nespējniekiem ārpus patversmes
naudā un grauda.

3) Veselības aizsardzība: ārstu, feldšeru,
vecmāšu algošana; slimnīcu uzturē-
šana; ārstniecības un dezinfekcijas
līdzekļu apgādāšana; baku un citu
aizsargu līdzekļu potēšana; veteri-
nārā palīdzība un lopa sērgu ap-
karošana.

$) Izglītības veicināšana: skolas namu
remontēšana, skolas telpu īrēšana,
apkurināšana,apgaismošana, apdro-

šināšana, skursteņu un ateju tīrī-
šana; skolas mēbeļu apgādāšana;
mācības spēku algošana, apkalpo-
tāju algošana, mācības līdzekļu un
skolas bibliotēku apgādāšana; lasī-
tavas ierīkošana, kursu sarīkošana.

5) Lauksaimniecības, rūpniecības, koo-
perācijas, tirdniecības un kredīt-
iestāžu nodibināšanas veicināšana.

6) Pasta un telefona iestāžu pabalstī-
šana, pasta sūtījumu piegādāšana;

7) arestēto uzturēšana un pārsūtīšana un
8) kara iestāžu darbības sekmēšana.
Piezīme. Ceļu, tiltu un celtuvju

labošanas izdevumi nav. visolrējl,
pagasta budžetā uzņemami.

5. Parādi rezerves kapitālam _ un
iepriekšējā gada ieņēmumu budžeta kā
nepiedzenamas atzītas vai nepareizi uz-
ņemtās sumas uzņemamas budžetā.
Tāpat uzņemamas ari rezerves kapitāla
papildināšanai vajadzīgās sumas. Nepa-
redzētiem izdevumiem zīmējama atsevišķa
suma ne vairāk kā 5°/o no kārtējiem
izdevumu m„
..^4^-^ajadzības gadījumos sastādams
ārkārtēju izdevumu budžets; še uzņema-
mas sumas parādu un °/o nomaksai.,
speciālu kapitālu dibināšanai (piem. skolas
ēku būvei) u. t. 1.

7. Gadījumos, kad saskaņā ar likuma
par pagastu pašvaldība 19. pantu daži
pagastu pašvaldību pienākumi būtu pār-
ņemti no apriņķa pašvaldības, pagastu
valdes iemaksā apriņķa kasē šo pienā-
kumu izpildīšanai vajadzīgo sumu pēc
apriņķa padomes lēmuma.

8. Ienākumu kopsuma sastādās no
1) agrākā budžetu ienākumu atlikumiem,
ja tie nav ieskaitīti rezerves kapitālā,
2) pagastam piederīgu kapitālu, īpašumu
un saimniecisku uzņēmumu tīras peļņas
un 3) nodokļiem un piemaksām pie valsts
nodokļiem.

9. Nākošā gada budžeta ienākumos
ieskaitāmi agrāko gadu budžetu atlikumi
pēc apstiprinātiem gadu pārskatiem, bet
tekošā gada varbūtēji atlikumi atsevišķa
pantā tikai ar apriņķa valdes piekrišanu,
ja iepriekš skaidri redzams, ka sagaidāms
ievērojams pārpalikums.

10. Tāpat budžeta ienākumos ieskai-
tāmi : I) procenti no pagastakapitāliem, no
katra atsevišķi, 2) ienākumi no pagastam
piederīgiem īpašumiem un 3) saimniecisku
uzņēmumu peļņa. Kapitālu procentes
ierakstāmas atvelkot kuponu nodokli,
ienākumi no īpašumiem bez izdevumu
atvilkšana?, bet uzņēmumu peļņa pēc
pārskatiem, ierakstot sīkākas ziņas par
ieņēmumiem ua izdevumiem atsevišķa
kontā, saskaņā es katra uzņēmuma spe-
ciālo budžetu.

11. Nekustama īpašumu nodoklis ap-
rēķināms pēc nekustama īpašumu taksē-
tās ienesīguma vērtības. Lai pareizi kon-
statēta kopvērtība, pagasta valde vispirms
pēc apriņķa nekustamu īpašumu nodokļa

komisijas datiem sastāda sevišķu sa-
rakstu-grāmatu, _ kurā pirmā nodalījumā
alfa hetiskā kārtā uzraksta visu pagasta
robežās esoša nekustamu īpašumu no-
saukumus, izņemot valsts mežus, pie kam,
ja viena nosaukuma īpašums ir dalīts vai
tiks dalīts starp vairākiem īpašniekiem, tad
pie šī īpašuma jāatstāj tik daudz līniju,
cik īpašnieku jau ir vai varētu būt, kuri
tad nākoša otrā nodalījumā atkal ierak-
stāmi alfabētiskā kārtā. Turpmākos no-
dalījumos jāieraksta: 1) taksētā un ap-
stiprinātā vērtība latos (frankos), (Vid-
zemēt vienu ienākumu rubli rēķinot
līdzšs'i 10 latiem), 2)' aprēķinātais no-

*»g |a! ssāmjo \a 'mnltā^L-Kēr-' tsbas, r 6) couokļa paTnazinaļurruj kara
postījumu, jaunsaimniecību, atmatu un
nelaimes gadījumu dēļ latos. Nedalītas
muižas vai citu tr vairākiem īpašniekiem
īpašumu vērtību ieraksta pirmā nodalī-
jumā pagaidām kopīgā suma, bet pēc
izdalīšanas katras daļas vērtība ierakstāma
pret īpašnieka vārdu.

j 12. Par no nodokļa atsvabināmām
Jaunsaimniecībām uzskatīt no fonda zemes
izdalītas saimniecības, kurām agrāk nav
bijis atsevišķu robežu un patstāvīgas
saimniecības raksturs un kurām nav at-
sevišķu saimniecības ēku. Tās jaun-
saimniecības, kuras turpmāk vēl tiks iz-
dalītas un piešķirtas, atsvabināmas no
aodokļa uz 5 gadiem, sākot ar nākošo
budžeta gadu pēc viņu piešķiršanas laika
centrālā zemes ierīcības komitejā.

13. Par atsvabināmām no nodokļa
izpostītām saimniecībām uzskatamas tās
saimniecības, kurām nopostītas visas
ēkas. No pārējām pa daļai nopostītām
saimniecībām lauku nekustamu īpašumu
nodoklis par labu pašvaldībām pamazi-
nāms par zināmiem procentiem tādā
kārtībā, kāda noteikta attiecība uz no-
postītām saimniecībām noteikumos par
lauku nekustamu īpašumu novērtēšanu
aplikšanai ar nodokli («Valdības Vēst-
neša 1921. g. 245. numurs). Atsvabinā-
šanas laiku skaitīt ar nākoša budžeta
gada sākumu.

14. Nekustama īpašuma nodoklis lauku
pašvaldībām par labu ņemams kā pat-
stāvīgs nodoklis nesaistot to ar valsts
nodokli.

15. Procentuālā peļņas nodokļa un
progresivā ienākumu nodokļa sagaidāmas
sumas pagasta valde ieraksta nākošā
gada budžetā pēc tekošā gada datiem,
kurus ta saņem caur apriņķa valdi no
nodokļa inspektora grāmatām.

16. Izpriecas nodokļa sagaidāmā suma
ievedama jaunajā budžetā vadoties pēc
tekošā gada sagaidāmiem ieņēmumiem.

17. Personīgais nodoklis aprēķināms
nz visiem darba spējīgiem pagasta pil-
soņiem, neskatoties uz mantas stāvokli
un amata, iedalot tos sekošās grupās:

1) neprecēti vīrieši, atraitņi un_ precēti
vīrieši bez bērniem vecuma no 21
līdz 40 gadiem ;
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2) tādi pat vīrieši vecumā no 41 līdz
50 gadiem un precēti virieši un at-
raitņi ar bērniem no 21 līdz 40
gadiem;

3) sievietes bez bērniem vecumā no
21 līdz 40 gadiem ;

4) neprecēti vīrieši, atraitņi un_ precēti
vīrieši bez bērniem vecuma no 18
līdz 20 gadiem ^unnoSl līdz 60 ,
gadiem, ka ari precēti viriesPvečuma /
no 41 līdz 50 gadiem un sievietes
bez bērniem no 41 līdz 50 gadiem;

5) precēti vīrieši un atraitņi ar bēr-
niem vecumā no 18 līdz 20 ga-
diem un

6) tādi pat vīrieši vecumā no 51 līdz
60 gadiem un sievietes vecumā no
18 līdz 20 gadiem.

Piezīme. Maksātāju saraksts sa-
stādams pēc iedzīvotāju saraksta,
aprēķinot vecumu uz 1. aprīli, katrā
grupā beidzamo gadu ieskaitot.

18. Apriņķa valde, saziņā ar nodokļu
inspektoiu un valsts statistisko pārvaldi,
paziņo līdz 1. februārim visām sava ap-
riņķa pagastu valdēm, kāda ir izrēķināta
par tekošu saimniecības gadu 7 dienu
brutto peļņa priekšējā pantā minētiem *
pirmās grupas nodokļu maksātājiem, ne-
ievērojot viņu mantas stāvokli un amatu.

19. Pēdējās (VI.) grupas maksātājs
maksā trešo daļu no pirmās grupas
maksātāju nodokļu sumas. Vieglākas
izdalīšanas pēc pieņems mas maksāšanas
vienības sekosi: I. grusa 3: II. grupa.r„,v; m. -gnrpa ~z^z, »-; fe.3»p* i,
V. grupa 1,4 un VI. grupa 1. Kad sa-
skaitītas visas maksātāju vienības, tad ar
šo vienību samu izdalāma starp personīgo
nodokļu maksātājiem budžetā ievedamā
nodokļu suma, un iznākums tad rāda, cik
liels nodoklis krīt uz sestās grupas
maksātāju. Pareizinot šo sumu ar 3, da-
būjam pii mās grupas maksātājam maksā-
jamo nodokļu sumu, Sī pēdējā suma ne-
var būt lielāka kā no apriņķa valdes
paziņotā pirmās grupas maksātāja 7 dienu
peļņa. Bet ja ši suma iznāktu lielāka,
tad budže'ā ievedamā personīgā nodokļa
sama jāsamazina.

20. P;e priekšējos pantos apskatītiem
kārtējiem ienākumiem pagastā vēl pie-
der: 1) sodu naudas par termiņā nesa-
maksātiem nodokļiem, 2) sodu naudas
par pagasta valdes rīkojumu nepildīšanu
un no pagasta padomes uzliktie sodi,
J1X kanclejas nodoklis, 4) atlīdzība par
apriņķa nodokļu iekasēšanu. Šo ienā-
kumu sumas ievedamas budžetā, piemē-
rojoties tekošā gadā patiesi sagaidāmām
sumām.

21. Budžetu sastādot jaizsmeļ likumā
atļautās nekustamu īpašumu un personīgo
nodokļu likmes vienādos apmēros; pā-
rējie ienākumu avoti izsmejami pilnīgi.

22. Ja i/isu priekšējo pantu (8.—20.)
ienākumu kopsuma resegiu izdevumu
kopssmu, tad pagasta padome samazina
izdevumus. Nepieciešamības gadījumā
iercsina jautājumu par jaunu nodokļu ie-
vešanu vai jau pastāvošu nodokļu likmtt
paaugstināšanu tādos apmēros, ka segtos
kārtējie izdevumi, un to iesniedz caur
apriņķa padomi iekšlietu ministrijai,

23. Ārkārtējo izdevumu segšanai pa-
gasta valde sastSda ieņēmumu papildu
budžetu, kurā paredz ne'zsmeltos nor-
mālos nodokļus un varbūtējā iztrūkuma
segšanai paredz līdzekļus iz likuma 66.
pantā minētiem avotiem.

24. Pēc ienākumu un Izdevumu sumu
saskaņošanas sastādītais budžets parak-
stāms no pagasta valdes un virzāms tā-
lāk likuma 94., 95. un 96. pantos pa-
redzētā kārtā, stingri ievērojot likumā no-
teiktos termiņus.

25. Apriņķa valde tūliņ pēc budžeta
saņemšanas paziņo pagasta . valdei par
saņemšanas dienu. Likuma 27. pantā.

Sludinājumu maksa:
fi) tiesa atadītajam) līdz 30 vien-

slējīgām rindiņām . . . . 180 rbļ. — kap.
par katm teļSkv rindiņu . . 6 , — .

b) dtām iestādēm en amata per-
sonām, par katra vienslejīgu
riadiņ* 8 . — .

e) privātiem par katra vienslejīgu
ršadlņs 10 . — .

aļajoa par .ValdībasVēstnesi* sairat eo 1. janvāra;
Saņemot akspstiloIJS:

Mi I mēnesi 75 rbļ. — kap.

PteaStot māja m pa pasta:

Ak ( fsēnsai 90 rbļ. — kap.
fm fliceviZķn asmsra: saņcsaoi

«ferpedidjā 8 . 25 .
fteatkalpārd«vēj3enj 3 , 75 .

Latvlias valdības ļkMJ* oMais laikraksts
tenāk katru dienu, izņemot trM^^^^m^<^

«vSidienaeun
svētku dienas

Redakcija: jaff&aEgpW0^Š!hKantoris
un

ekspedīcija:
RlgS, pili Jfe 2. TeLM 9-89

^^^^^^^^ R̂īga. pil! Jft 1. Tel. Mš 9-57
Rasas stuadas ao 11—12 ^TT'a^ļM^ si Atvērts ao palkstea 9—3



minētais mēneša termiņš skaitāms no
budžeta saņemšanas dienas līdz tai die-
nai, kad apriņķa valde atbildi nodevusi
uz pasta.

26. Pēc budžeta apstiprināšanas pa-
gasta valde to ieved sevišķās budžeta
ieņēmumu un izdevumu norēķinu grā
mātās stingri pieturoties pie apriņķu
valžu ar iekšlietu ministrijas piekrišanu
izdotās instrukcijas par grāmatu un pār-
skatu vešanu un ieņēmumu un izde-
vumu dokumentu sastādīšanu.

27. Par likuma 70. pantā minēto no-
dokļu aprēķinu uzskatams pēc šīs in-
strukcijas sastādītais budžets, kura no-
raksts izliekams pagasta valdes telpās
un maksātājiem pieejams izsludinātās
dienās un stundās. Nodokļu maksātāju
raksti sastādami pēc šīs instrukcijas
11. un 14. pantu noteikumiem un tiem
jābūt maksātajiem pieejamiem līdzīgi
nodokļu aprēķiniem.

28. Pagasta valdei ir tiesība, ja ta
atrod par vajadzīgu, prasīt no nodokļu
maksātājiem sevišķa paziņojuma iesnieg-
šanu pēc likuma 72. panta. Paziņojuma
paraugs še klāt pielikts.

29. Pēc budžeta apstiprināšanas pa-
gasta padome noteic nodokļu nomaksas ter-
miņus piemērojoties pagasta kases vajadzī-
bām, un ievērojot laikmetus, kuros mak-
sātājiem ienāk līdzekļi. Šos termiņus
pagasta valde izziņo maksātājiem katram
ar sevišķu paziņojumu pēc dotā parauga.
Maksātāju paraksti par paziņojumu sa-
ņemšanu sakārtojami sarakstu kārtībā
un uzglabājami pagasta valdē. Maksā-
tājiem jāaizrāda stingri ievērot termiņus
un neizpildīšanas sekas.

30. Pie nodokļu saņemšanas pagasta
valde ievēro apriņķa valdes ar iekšlietu
ministra piekrišanu dotu instrukciju.

31. Termiņā nesamaksātus nodokļus
pagasta valde piedzen spaidu kārtā caur
izķīlāšanu. Dēļ piedzīšanas izdarīšanas

» pagasta valde sūta vienu no saviem
locekļiem. Pie piedzīšanas pagasta
valdes loceklis var pieaicināt vajadzības
gadījumos policiju. Piedzīšanu izdarot
pagasta valdes loceklis pielīdzināms
tiesībās, kādas dotas valsts nodokļu pie-
dzinējiem un pie parādnieku kustamas
mantas un ienākumu apķīlāšanas, apķī-1

latas mantas nodošanas glabāšanā, ūtru-
pes izsludināšanas,, ūtrupes noturēšanas,
piedzītās sumas izdalīšanas a. t. t, vāļ-
āts loceklis piemērojas noteikumiem,kādi
pastāv valsts nodokļu piedzīšanas ziņa
(.Valdības Vēstnesī" 1920. g. 108. nu-
mura).

Rīgā, 1922. g. 21. decembrī.

Iekšlietu ministrs A. K v i e si s.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. K l i n k 1a v s.

Apstiprinu.
1922. g. 20. decembri.

Satiksmes ministrs
.— J. P a u 1 u k s.

Rīkojums Nr. 393.
1922. g. 20. decembrī.

Par Goročičas stacijas (FopoiHiH 3an.
aop.) ieslēgšanu tiešā preču satiksmē ar
Latvijas dzelzsceļiem.

Ar 1922. g. 20. decembri lieku piekšā
ieslēgt tiešā preču satiksmē ar Latvijas
dzelzsceļiem Goročiči staciju (fopommH).

Sakarā ar to: Latvijas un Krievijas kon-
vencijas «Papildinājumā pie līguma par
tiešu satiksmi un preču vagonu lietošanu
142. lapas pusē Krievijas dzelzsceļu
staciju sarakstā (kā krievu, tā latviešu
tekstā) pēc Uņečas stacijas ierakstāma
«Goročiči" (FopomiHH).

Dzelzsceļu galvenā direktora vietā
T. Dumpis.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.
Eksploatacijas direktora vietā

Kļa v i ņ š.

MWm ieilāža pāiīplainL
Mākslas akadēmijā

mācības beidza 16. decembri un atjaunos
ar 1923. g. 11. janvārī. Ziniskos priekš-
metos pārbaudījumus noturēs no 8. līdz
10. janvārim.

Kanclejas pārvaldnieks Spruka; kis.

Latvijas bankas nedēfas pārskats

az 1922. g. 20. decembri.
Akti vā.

Kase:a) bankas naa-
das zīmes . Ls. 824.57U.—

b) valsts kases
zīmes . . . 2.051.892.41

Zelta lējumos un mo-
^ ^^Ārzemju valūta .... 29.746.396.87

īsa termiņa vekseļi. . . 7.015.281.44
Aizdevumi pret nodro- iCC QQ A \ašinājumiem .... 4.166.894.14
Citi aktīvi. . . . . , 1.742.764.78

Ls. 58.563.697.36

P a s i v ā.
Bankas naudas zīmes

apgrozībā . . . . Ls. 8990.000.-
Pamata kapitāls.... 8.000.000.-
Termiņa noguldījumi . „ 69 755.35
Tekoši rēķini. .... 14.046065.37
Valsts rēķini .....6.929.090.11
Valsts depoziti .... 13.148439.85
Citi pasivi. . . . . , 7.380.346 68

Ls. 58.563 697.36

Piezime. Līdz š. g.
20. decembrim ap-
grozībā izlaistās Lat-
vijas bankas zīmes
par . . . . . . Ls. 8.990.000.—
(astoņi miljoni deviņi
simti deviņdesmit

tūkstoši latu)
ir nodrošinātas ar . Doil. 224.473.16
(divi simti divdesmit
četri tūkstoši četri
simti septiņdesmit
trīs dollari un seš-

padsmit centi)
un £ 328.904.6/8
(trīs simti divdesmit
trīs tūkstoši deviņi
simti četras angļa
mārciņas sešišiliņian

.astoņi pensi)
pēc 19. decembra Londonas biržas zelta
kursa.

Rīgā, 1922. g. 21. decembri.
Padomes priekšsēdētājs

Ringolds Kalnings.
Galvenā direktora vietā K. Vanags.

Darba ministrijas tizalsmāļums
visām valsts, pašvaldības u»

privātām iestādēm.

Darba ministrija uzaicina visas valjfe
pašvaldības un privātas iestādes, ka ariuzņēmumus, griesties vaļadzības ga<£.
jumā ar pieprasījumiem pec darba spēka
pie Rīgas pilsētas darba apgādes, Torņt
ielā Nr. 4, tālruņi Nr.Nr. 563 un 564.

Uz š. g. 16. decembri darba apgādi
bija sekošs skaits bezdarbnieku:

Šuvējas _...... . 132
Tekstilstradnieces . *r»*T** 41
Mājkalpotājas .... 431
Kantoristes 128
Higiēnas strādnieces. . 3$
Laukstrādnieces . . . 140
Ķimisku vielu apstrādāt. 42
Nekvalificētas strādnieces 1071
atos arodos . . . . 129

Kopā . .2147

Metalstrādnieki. . . . 392
Transportstrādnieki . . 40
Kokstrādnieki .... 36
Būvamatnieki .... 34$
Kantoristi._ 70
Mājkalpotāji .... —
Maiznieki 41
Laukstrādnieki.... 35
Nekvalificēti strādnieki . 815
Citos arodos . . . . 94

Kopā . .1868

Departamenta vice-direktors H. Paaga.

Paziņojums.
Atvērta pasta palīga nodaļa Rugāji

vienkāršu un ierakstītu sūtījumu opera»
cijām Rugāju pagasta valdē, 18 verstet
no Bolviem.

Jaunpiebalgas pasta kantori
ierīkots telefons artelegramu pieņemšana
un nodošana pa telefonu.

Pasta palīga nodaļa „Vecmuiža,
dzelzsceļu stacija" slēgta.

Administratīvais finansu direktors
Kra miņa.

Nodaļas vadītājs KļaviņS.
" Apstiotinu. f i ' ' y

o.,v„, «»PHSSn|ķi! „,*** saraksts areststo ptnudisanai pa dsetescefla,». JX5ZL£?" e"™°
1922. g. 20. decembri. No 1923. g. 1. janvāra.

Rīga—Jelgava—Liepāja Rīga.... atiet 8.50 ma., Jelgava .. pien. 10.15 mn., Liepāja .. pien. 16.25 mn.,
katru pirmdiena. vilc. >6 15. atiet 10 30 mn., vilc. Ns 15.

I- J vilc. J* 15.
maršruts] Liepāja—Jelgava—Riga Liepāja .. atiet 23 15 mn., Jelgava ..pien. 5.11 mn., Rīga .... pien. 6 30ma.,

katru pirmdienu. vilc. Ns 4. atiet 5.26 mn., vilc. Na 4.
vilc. Ns 15.

( Rīga—Madona—Vecgulbene—Alūksne Rīga .... atiet 15.25 ma, Madona . . pien. 20.50 mn., Vecgulbene pien. 22.40 mn., Alūksne . . pien 304miLotrdienas — 2 nedēļās 1 reizi. vilc. Nš 8. atiet 20.55 ma., vilc. J* 8. vilc Ns 6
vilc. Ns 8. atiet 1.00 mn.,

"_ vilc. No 6.
maršruts Aiuksne-Vecgulbene—Madona—Rīga Alūksne., atiet 20.00 mn., Vecgulbene piea. 21.50 mn., Madona .. pien. 2.30 mn.. Rīea Dien 7 ^ mntrešdienās — 2 nedēļas I reizi. vilc. Nk 6. vilc. Ns 6. atiet 2.39 mn„ vilc Ns3

atiet 0 40 mn., vilc. J* 7.
vilc. Ns 7.

j Rīga-Krustpils-Rēzekne-Daugavpils Rīga atiet 23.05 mn.. Krustpils.. pien. 2.45 mn., Rēzekne I.. pien. 5.53 mn., Daugavpils Dien 9 05mn.katru trešdienu. vilc. Nš6x. atiet 3.00 mn., vilc. Ns6x. vilc Nfc7
m v3Ic- * 6x. atiet 6 35 mn.,

vilc J-k 7
maršruts

^^^^JjjKjJP^»^ Da«eavPiIs
*Wg*

15 ma., RēzekneI.. pien. 22 55 mn., Krastpfls. . pien. 2.30 ma.. Rīga .... pien. 6.45 ma,,
atiet 2330 ma., vilc Ns 5

vilc. Nš 5.
Rīga-Cēsis—Valmiera—Valka . . . Rīga.... atiet 8.10 mn., Cēsis. ... pien. 11.04 mn. Valmiera niMiu»Mn v«„ . r*f .„

Iv k8"" <"<*""'='"' * >* 5* u*-t- ra ' &[šo? 1°::v '"* • • "Sr'^s-
?*sV *-£-^ • ? valk*-- "ir^r- Vataiera- 8H555 ^is-&?£' "*? ••""? 2000.rl vilc. N» li. vilc |fe iļ.

Vlc
r Rīga—Jelgava—Tukums—Ventspils. . Rīga.... atiet 1540 mm, Jelgava .. pien. 17 20 mn Tukums n niM ,Bonsestdienās - 2 nedēļās 1 reizi. vilc. Nš 161. atiet 17 35 SJ*' THkHms "*- P?-19-30 mn., Ventspils . pien. 23.02 ma*

V. vilc.* 151." .ttetlftJi^
Vi,C
*'

maršruts Ventspils—Tukums—Jelgava—Rīga. . Ventspils, atieto 40 ma., Tukums II.. pien 3 59mn IH»»™,
vllc
'^'svētdienās - 2 nedēļās 1 reizi. vilc. W 6. vSc J* 6

g ™ ' * P!°'ran- %» pien. 10.25m*
atiet 6 26 ma. ^™-> vilc. J* 152.

vilc. Ns 152. 15il

Piezīmes: 1) pie pārvadāšanām pec šī maršrutu saraksta dzelzsceļš ierāda arestētiem un n»Vo*7l 7- "
nodaļas vispārējos pasažieru vagonos; aresieuem un pavadu komandām atsevišķas

2) stacijas Vecgulbene, Rēzekne un Tukums jāizdara pārsēšanās
3) vilcienos, kuri maršrutu sarakstā nav paredzēti, arestēto pārsūtīšana nav atlanta-4) Rēzekne pārsūtīšanai nolemto arestēto pieņemšana un nodošana Jāizdara 2«!r- n- ,_no apcietināšanas vietām līdz stacijai « atpakaļ izdara tSai(R^S. £? *™l™ L Pavadīšana

ņojot sava darbība ar Rīgas kara apriņķa priekšnieku («teknes) kaa apriņķa pārvalde, saska-

Galvenā staba satiksmes daļas priekšnieks , palkvedis-leitaaats Oaol..Satiksmes nodaļas priekšnieks, virsleitnants Birziaf.



Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 14.
(Beigas.)

1252. Šudelis, Eduards Jāņa d„ 49 g.,
^Kuldīgas apr. Sātiņu pag, Saldus iec.
miert. 1922. g. 17. oktobrī, 581. p. 4. d.,
2 ned. ciet. (Akts J* 458/22. g.)

1253. Šulmeister, Neze Friča m.,
25 g., Ventspils apr. Popes pag., Rīgas
X. iec. miert. 1922.g. 6. oktobrī, 581. p.,
-3 mēn. ciet. (Akts Ns 910/22. g.)

1254. Trapučka, Andrejs Miķeļa d,
30 g., Bauskas apr., Šenbergas pag.,
Bauskas apr, 2. iec. miert. 1921. g.
24. janvārī, Jelgavas apgt. 1922. g
15. septembrī, 581. p. 1. d., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 31/22. g)

1255. Trofimovs, Teodozijs Jāņa d.,
11 g., Rīgā, Rīgas 4. iec. miert, 1922. g.

3. novembrī, 581. p. 1. d., 55. p.,
1 mēn. ciet., nepilngadības dēļ nodot
labošanas un audzināšanas iestādē Irlavā.

,<Akts * 426/22. g.)
1256. Tubels, Žanis Jēkaba d., 29 g.,

Smažu pag. Aizputes apr., Liepājas
1. iec, miert. 1922. g. 16. novembrī,

581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
M 1201/22. g.)

1257. Tumšs, Mārtiņš Mārtiņa d.,
58 g., Jaunjelgavas apr. Biržu pag,,
Jelgavas apgt. 1922. g. 12. okt., 51.,
S36. p. 1. d. 1. pk., 2 ned. aresta.
<Akts N> 62/22. g)

1258. Urbāns, Rūdolfs Kārļa d.,
29 g., Ventspils apr. Ēdoles pag., Vents-
pils apr. 1. iec. miert. 1922. g. 18. okt,
akc. lik. 1202. p., 7 dienas aresta.
<Akts Ns 402/22. g.)

1259. Vāks, Marija Jāņa m., 30 g.,
Liepāja, Liepājas apgt. 1922. g. 20. okt,
448, 442. p. 1. d„ 2 ned. ciet (Akts
J* 71/22. g.)

1260. Veinbergs, Pēteris Jāņa d.,
€1 g., Jaunjelgavas apr. Saukas pag.,
Jelgavas apgt. 1922. g. 12. okt, 51.,
€36. p. 1. d 1. pk., 2 ned. aresta.
<Akts Ns 62/22. g.)

1261. Vicki (ari Vitckas), Eduards
Krišjaņa d., 32 g., Bauskas apr. Run-
dāles pag., Valkas apr. 4. iec. miert.
1922. g. 15. nov,, 581. p. 1. d., 4 mēn.
ciet (Akts Ns 449/22. g.)

1262. Vizbuls, Jānis Jāņa d., 38 g.,
Jelgavā, Jelgavas pils. miert. 1922. g
11. nov., 617. p,, 10 latu naudas soda,
vai maksāt nespēšanas gad. 3 dienas
aresta. (Akts J* 946/22. g)

1263. Voronkovs, Pēteris Kirila d.,
16 g., Krievijas pav., Rīgas 4. iec. miert.
1922. g. 4. nov,, 581. p. 1. d., 55. p.,
2 ned. ciet., nepilng. dēļ nodot audz.
un labos, iest. Iilavā. (Akts J*811/22. g)

1264. Zauerhagen, Luize Jāņa m.,
43 g., Dobeles apr. Lielbērzes pag.,
Saldus iec. miert. 1922. g. 7. okt,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
n 464/22. g.)

1265. Zeņķis, Julius Eduarda d.,
18 g., Rīgā, Rīgas 4. iec. miert 1922. g.
4. nov., 581. p. 1. d., 57. p., 3 ned.
ciet, nepilng. deļ sods samaz. par x/« d.
|Akts Ns 811/22. g)

1266. Zeņķis, Pēteris Jāņa d., 24 g.,
IRūjienā, Valmieras apr., Valmieras apr.
4. iec. miert. 1922. g. 3. nov., 581. p.
5. d, 51. p., 3 mēn. ciet (Akts
3* 462/22. g.)

1267. Ziemeļ,Maiga Kaupa m., 49 g,
Liepājas apr. Bārtas pag., Liepājas apgt.
1922. g. 20. okt., 157. p. 1. d., 2 ned.
^iet. (Akts Ns 89/22. g.)

1268. Zīle, Jānis Jāņa d., 18 g.,
ŠRīgā, Rīgas 4. iec. miert. 1922. g.
4. nov., 581. p. 1. d., 57. p., 3 ned. ciet.,
nepilng. dēļ sods samaz.parV-<Akts Ns 811/22. g.)

1269. Ziņģis, Ernests Matisa d.,
40 g, Novgorodas gub., Saldus iec.
aniert 1922. g. 5. okt, 581. p. 4. d.,
1 mēn. ciet (Akts J* 501/22. g.)

1270. Zviedris, dzim. Kalniņ, Anna
Pētera m., 55 g., Siguldas pag. Rīgas
apr, Rīgas apr. 2. iec. miert. 1922. g.
15 nov., 573 p. 2. d., 1 men. ciet.
ļAkts Nš 510/22. g.)

Rīgā, 1922. g. 21. decembrī.

Pieslieta ministrijas departameata
direktors Brikovskls.

Nodaļas vadītājs J. S a a 111s.

Iekšzeme.
Kafā izpostīto pagastu valdēm.

lauksaimnieku biedrībām un izpostītiem
lauksaimniekiem.

Saskaņā ar savu valdības apstiprināto
statūtu 5. paragrāfu Latvijas kafā izpostīto
apgabalu pagastu pilnvarnieki pārvēlami
ikgadus, tālab Latvijas kafā izpostīto ap-
gabalu kongresu padome ar šo lūdz visas
izpostīto pagastu valdes, lauksaimnieku
biedrības un izpostītos lauksaimniekus
izdaritša gada decembra otrā pusē jeb
nākoša gada ļanvafa pirmajā pusē savu
delegātu pārvēlēšanu šādā statūtos pare-
dzēta kārtā: a) katra pagasta valde izvēl
nosava vidus 1 delegātu, b) visas vie-
tējas lauksaimnieku biedrības kopīgi par
visam no sava vidus 1 delegātu un c)
paši izpostītie lauksaimnieki no sava
vidus, neatkarīgi no pagasta valdes un
biedrībām un nepiedaloties neizpostītām
saimniecībām, 2 delegātus. Līdzšinējos
delegātus var ari no jauna izvēlēt. Par
pārvēlēšanu iznākumiem, kā ari jaun-
izvēlēto delegātu vārdus un adreses lū-
dzam paziņot kongresu padomei Rīgā,
Stabu ielā 12, dz. 32, ne vēlāk kā līdz
1923. g. 15. janvārim.

Latvijas izpostīto apgabalu
kongresu padome.

iļatfļ ļļi _^^^^

Māksla.
Marijas Leiko viesu Izrādes

nacionālā teātri ceturtdien beidzās arlie-
liem panākumiem. Māksliniece uzstājās
9 izrādēs: «Titū* un «Legro kundzē".
Neviena izrāde nebij maz apmeklēta, bet
visas vai nu ļoti labi apmeklētas vai iz-
pārdotas. Pēc atvadīšanās izrādes nacio-
nālā teātra direkcija un mākslinie-
ciskais personāls pasniedza viešņai puķu
balvas ar vāzi un dramaturgs Kārlis
Freinbergs visu vārdā runāja atvadīša-
nās vārdus, uzsvefot tos augstos mākslas
mirkļus, kurus māksliniece sniegusi, un
aicinot viņu uz «mājās pārnākšanu" pa-
visam. Cerams, ka viešņa šinī pavasarī
atkal uzstāsies nacionālā teātri, pie tam
viņa uzaicināta to darīt, varbūt Ibsena
«Jūfas sievietē" un D'Annuncio„ Džo-
kondā". Publika pavadīja viešņu uz ska-
tuves ilgiem aplausiem, vēl tanī pat
vakarā māksliniece aizbrauca uz savu
dzīves vietu Berlinē. ~ -^šā^gj

" " ""?*"" i 'i * **1"**"T*bw-_—

Nacionālais teātris. Biļetes uz svētku
izrādēm iepriekš vislabāk iegādāties sest-
dien, jo svētdien visu dienu kase būs
slēgta. Tiem, kam gribas sagādāt sev
un bērniem pasaku prieku, protams,
daiļa balva būs Annas Brigader «Maija
un Paija", kuru izrādīs visās svētītu
dienās pulksten 2. Tāpat ļoti vērtīgi
darbi ir plašajai mākslas publikai: pir-
mos svētkos pīkst. 7 vakarā Raiņa skai-
stais «Pūt vējiņi" , otros svētkos Aspa-
zijas aizrautīgā „Vaidelote" un trešos
svētkos Gogoļa asprātīgā komēdija «Re-
vidents". 28. decembrī izrādes nebūs,
bet 29. decembri — pirmo reizi A. Upīša
komēdija «Peldētāja Suzanna", uz
kufu biļetes sāks pārdot trešos svētkos.

n_-i_. mi mmMM,
Kursi.

SSga* birža, 195S. gads 23. decembri.

100 Latvijai rbļ. 2—
Asffisrikss dolāri 5,10 — 5,15
Angļa fsšrrfsa 23,66 — 23,96
100 Francijas franki .... 37,84 — 38,22
100 Betija» franki .... 34,67 — 35,05
100 Sveteea franki. ... 97,17 — 88,15
100 Zviedrijai karaša . . .. 137,29 — 138.67
100 Norvēģijas kuroša . . . 96,53 — 97,51
100 Oaaaifgs kronas .... 105,75 —106,81
100 Holandes galdefi . . 203 24 — 205,29
10000 Violas markas . . , 7,51 —7,59
iOO Somijas raa-kaa . ... 12,73 — 12,98
100 Igaunijas «erkfia. . . . 1,46— 1,50
10000 Polijas markas . . 3.25
100 Čechosiovsta krooaa . 15,64 —15, 95
100 Sislijaa lira» 25,77 — 26,30
Padomes rbļ, ...... —
!0 krieva adta rbj. .... 25,50
Zelts (Loadoaā) per i bskš tira

«eStfl. ........ —

m**mt*4tū\» {JJ, ^ ; ; J;^}m i *
S°/o neatfou. ais$*ra. . . . 2, 2,10
20 selie fe. 8°/* RS&. hip. feJ«dr

ijjltt Elstes . —
iC zelta ft. S*/b iggss jsšte. fcs.

bledr. ķfla «fasēs .... —
I 00 «cita it. S°/o Rjgas p*i. kr.

biedr. ķ8«! JHasss —

Ršgse biržas komitejas koteeljss komisijes
p-tekšaēdeiSj* A. Kaccnt

Zvēr. biržas raiklcrfcM. Okmiam

{asas ostā ienēkuSI kuģi.
31. decembri.

Harald, vācu tvaikonis, 678 reģ. toi. bratto, ar
gabala precēm.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar gabalu precēm.

No Risas ostas fzgflluii kuģi.
20. decembri.

Arniston, angja tvaikonis, 2080 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju, Leitim un Aberdieni ar gabalu
precēm.

Orlanda, vācu tvaikonis, 1288 reģ. ton. brutto, uz
Antverpetti ar gabalu precēm.

Strassburg, vācu tvaikonis, 943 reģ. ton. brutto,
uz Hamburgu ar gabalu precēm.

Libau, zviedru tvaikonis, 332 reģ. ton. brutto, tu
Rēveli ar gabalu precēm.

Elisabet, vācu tvaikonis, 585 reģ. ton. brutto, nz
Roterdamu ar kokiem.

Hop, norvēģu tvaikonis, 1353 reģ. ton. brutto, nz
Orangemonthu ar kokiem

limenau, vācu tvaikonis, 1201 reģ. ton. brutto, nz
Amsterdamu ar kokiem.

Francillon. franču tvaikonis, 2206 reģ. ton. brutto,
uz Vesthartlepolu ar kokiem.

21 decembri.
Dekret, krievu tvaikonis, 721 reģ. ton. brutto, uz

Stokholmu ar gabalu precēm.
Uranus, vācu tvaikonis, 7(5$ reģ. ton. brutto, nz

Hamburgu ar kokiem un gabalu precēm.

___________

Uepfljas osta Ienākuši kug-
19. decembri.

Varonis, latvieša burtvalkonis, 250 reģ. ton. brūti*,
no Pāvilostas.

No Liepājas ostas Izgājuši kuģi.
19. decembri.

Varonis, latviešu burtvaikonis, 250 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu.

L. O. Ns 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu tukšā.

Hidrograts, latviešu tvaikonis, 263 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili tukšā.

Hertha Hcnkel, vācu tvaikonis, 1341 reģ. ton.
brutto, uz Ventspili ar plankām.

Tatti, vācu tvaikonis, 578 reģ. ton. brutto, ttz
Hamburgu ar jauktu lādiņu.

Lietavas prezidentam
Stulslnska kungam.

1922. gada 22. decembrī.
Kaunā,

Pasteidzos no visas sirds novēlēt
savam mīļajam draugam daudz laimes
viņa ievēlēšanas gadījumā augstajā
Valsts Prezidenta amatā. Izsaku ce-
rību, ka Jūs arī turpmāk ar tādu
pašu enerģiju un pārliecību, kā līdz
šim, veicināsiet mūsu abu brāļu tautu
politiskas un kulturelas tuvināšanās
lietu, ko arī es uzskatu par vienu no
saviem galvenākiem pienākumiem.

Čakste.

Redaktors: M. Āro-s.

Šim numuram 6 lapas puses.

Ukūmo .malda: Aktīm krāpa
1922. gada 25. burtnīca

iznākuse un dabūjama valsts tipogrāfijā,
pilī, 1. istaba, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā: -i
bez piesūtīšanas 15 rbļ.
ar piesūtīšanu . 17 .

Saturs:
250) Noteikumi par kara tiesu resora

amatpersonu noziedzīgu nodarījuma
piekritību.

251) Noteikumi par tiesām un tiesāšanas
kārtību jūras karaspēkā.

252) Noteikumi par notāru un to viet-
nieku atlīdzību.

253) Noteikumi par dažu civilprocesa
likumos minēto sumu pārrēķināšana
latos.

254) Pārgrozījumi likuma par civilstā-
vokļa aktu reģistrāciju.

255) Noteikumi par saistības priekšmetu
deponēšanas kārtības grozīšanu.

256) Noteikumi par Rēzeknes pilsētas
robežu paplašināšanu.

257) Pārgrozījums noteikumos par valsts
kontroles departamentu kolēģija
tiesībām.

258) Noteikumi par satiksmes ministra
tiesībām nosacīt pasažiepi un ba-a
gāžas, kā ari precu pārvadāšanas
kārtību un tarifus.

259) Pārgrozījumi pagaidu noteikumos
par zemes ceļu labošanu.

260) Papildinājums noteikumos par at-
sevišķu pienākuma atalgojums
valsts uzturamās skolās.

261) Noteikumi par tirgošanos ar ārst-
niecības līdzekļiem ārpus aptiekām.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentaras ārzemju telegramas)

Parizē, 22. decembrī. (Reiters.)
Sūtņu konference oficiāli paziņojusi
Lietavas lesacijal . ka sabiedrotie no*
iemušiatzit Lietavas neatkarību de Jure.

Žeņevā, 21. decembrī. Par tauta
savienības ģenerālsekretāra vietas izpil*
dītāju iecelts A v e n o 1 s.

Bordo, 21. decembrī. (Radio). Da-
maskā svinīgi atklāta Sirijas muhamedāņu
augstskola.

^^^^

Literatūra
Svari. Satīrisks mākslas žurnāls.

N- 53—1922. g.
Skolotāju Gada grāmata ar kalen-

dāri ju 1923. gadam. Latvijas Skolotajai
Savienības izdevums.

,.Letas mazā bibliotēka" Nt 26/27:
P. Ermanis, Es šaubos, es
ticu. J"fe 28: Kazimira Tetma-
jera Kaujas laukā. Tulkojis
Valts Dāvids. Ns 31: Oļiveretto
Viņpus laba un ļauna.

Ārzemes.
VIciļa un Krievija.

Maskavā, 22 decembrī. Atskaitot
Volfu, Kropu un Stinnesu, ar_ padomju
Krieviju noslēgušas līgumus vēl 20 citas
Vācijas firmas. LTA.

Šveices aizdevums Austrijai.
Žeņevā, 21. dec Šveices kārtu pa-

dome apstiprinājusi 20 miljonu zelta
kronu lielu aizdevumu Austrijai. LTA.

Amerika un Francija.
Berlinē, 22. dec Pēc vācu laik-

rakstu ziņām no Amerikas, Vašingtonas
valdība uz jaunu Rūras apgabala okupā-
ciju, kuru projektē Francija, atbildēšot
ar savu tagadējo Reinzemes okupācijas
nodaļu tūlītēju atsaukšanu. LTA.

Latvija un citas valstis.
Mūsu pilsoņi no Krievijas.

Zilupē, 22. decembrī, Vakar izda-
rīta Krievijā apcietināto Latvijas pilsoņu
pirmā ešelona apmaiņa pret Latvijā ap-
cietinātiem pilsoņiem. LTA.

Jaunas valstis.
Somija.

Somijas parlaments izslēdzis no sava
vidus

komunistu Vaeisanenu ar 106 pret 76
balsīm. Izslēgšana netikusi tādēļ, ka
Vaeisanens uz tiesas lēmuma pamata
zaudējis pilsoņu tiesības. LTA.

Valts budžets.
Helziņforsā, 22, decembrī. Šo-

dien Somijas parlaments slēdz šī gada
sesiju. Nākošā sesija sanāks 1. februārī.
Parlaments pieņēma nākošā gada budžetu:
kārtējiem ienākumiem paredzēti
2.447979.300 somu marku, ārkārtējiem
— 18.201.000, kopā 2.466.180.300 marku;
kārtējiem izdevumiem — 2.2q0.622.540,
ārkārtējiem — 417.932.600, parādu at-
maksai paredzēti 15 miljoni. Budžets
pieņemts ar 167.374 840 marku lielu
iztrūkuma. Parlaments pilnvaroja
valdību izdarīt nākošā gadā ārēju īsa
termiņa aizņēmumu 200 miljonu marku
lielumā. LTA.

Polija.
Slkorska kabinets.

Varšavā, 21. decembrī. Jaunais
Polijas valsts prezidents Voicjechovskis
nepieņēma Sikorska demisijas paziņo-
jumu, kuru ministru prezidents iesniedza
pēc valsts prezidenta iestāšanās amatā.
Līdz ar to viss Sikorska kabinets uz-
skatams par apstiprinātu. LTA.



Mmn (Kļas pāmlr m.
toda|a

nozlksalisni
10.000 pudu siena

piegādāšanu
divīzijas karaspēka daļām.

Sacensība mazāksolīšanā notiks mutiski
kā ari rakstiski slēgtās aploksnei
5. Janvāri 1923'' 8, pulksten 11, a^gādības daļas kanclejā, Liepājā, kara
ostā. Rakstiski piedāvājumi, samaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
turpat līdz 5v janvārim 1922. j,
pulksten_ 10. Personām, kas piedalās
sacensība, jāiemaksā 12 santīmi drošības
naudas no puda uz piedāvātā siena
daudzuma. 2

Daļas priekša..v. i. kāpt. (paraksts),

Tiem iMfilIiif.
Rīgas apgabali 2. kriminalncd.,
atsauc savu sludinājumu, iespiestu
,VaW. Vēsln.* 1* 195, š g.. 1. sept.,
par Mārtiņa T>āva d. Krūmiņa mek-
lēšanu, jo min. Krūmiņš atrasts.

Rīgā, 21. decembrī 1922. g.
Priekšsēd. b. J. Stumbjergs.

Sekretāra pal. J. Diande.

Tttio isdolfo kpartanli
daladu maksājamu piedzinējs paziņo,
ka 28 decembri 1922. g.. pulksten 2 d.,
Rīgā, 1. Mas kāvs s iela J* 2b veikalā,
pārdos vairāksolīšana Moteļa
Grlvlņa kustamu mantu, novērtētu par
2,934 rbļ. 50 kap.. saslāvošu no dcciraal
svariem un dažādām kolonialprecēm,
dēļ viņa 1921. g. proc. peļņas nodokļi
segšanas.

Rīgā, 22. decembrī 1922. g.
' Piedzinējs KaziņS.

SIB līsta «te!].
TORGS

Pamatojoties uz zemju departamenta
rīkojumu par atsavināto muižu invent.
likvidēšanu, ar šo paziņoju. Ka 5. lanv.
1923. s- Rīgajs apr. valsts zemju ins-
pekcijas telpas, Rīga, Romanova ielā
Jft 24, dz. 6, atklātā vairāksol Sānā
pārdos Zudzenes muižas atsavināto in-
ventāru: 1 mrsļamo gsņģi, 6 cik-cak
ecēšas, 4 arklus un 3 sugas aunus, 3 g.
vecus-. Tuvākas ziņas inspekcijā no
pulkst. 9—3.

Rīgā, 22. dec. 1922. g. 10705
Rīaas apr. 2. raj v. z. pārz. J. R u d z i t s.

Apriņķa ceļo Inženieris Liepājā,
Jēkaba ielā Ns 6, Izdos

iīliiī
10. lanvarf 1323. g. pulksten 12 dienā,
21,6 mtr. gara koka tilta būvi
per Vartajas upi, pie Tadaiķu
ielejas kroga, uz Tadaiķu-Isriedes

ceja.
Torgos var piedalīties rakstiski un

mutiski. Torgu dalībniekiem jāiemaksā
drošības naudu 5,00 rbļ. Tuvākas
ziņas kanciejā. Torgu nenotikšanas
gadījumā noturēs pēcforg'js 13. janvāri
1923. 3-. pulksten 12 dienā. 1

Valkas apr. ce|u Inien. izdod mnzāk-
solit.īj. rakst. un mutiska sacens., otrdien,
9. Janvāri 1923. g., pulkst. 10 rrtā.
Smiltene, Vēvtru iela N? 3.

I. Tiltu ] unbOves;
a) pār Melnupi pie Ādammuižas, iemāks,

droš. naudas 1,500 rbļ,
b) pār levēdni pie Jaur.annasmuižas, iem.

droš. naudas 10,000 rbl,
c) pār Tirzu, pie Aza dzirnavām, iem.

droš. naudss 9,000 rb|.,
d) pār Ab lu pie Trikates, iem. droš.

raudas 8.C00 rbļ. 2
I*. Koku izciršanu uz Valkas-Giujenes

ceļa, jaunbuvejāmā gabala Lipšu-
Filikkrogs, iem. droš.naudu 8,000 rbļ.

Sacensība bOs sallae.
Tuvākas zņas turpat, darbd. no 9—3.

īm vUķ toartaMlā
dažādu maksājamu piedzinējs paziņo,
1-a 29. dec 1922._g, pulkst. 12 dienā,
Rīgā, Dzirnavu iela 1* 87/89, nardos
vairāksolīšanā Leiba Ša p i r o
kustamo mantu, novērtētu par 24.970 r.
un sastāvošu no galošām, Mļķēm, zie-
pēm, tējas, pspir šiem un citām mantām,
dēļ Viņa 1921. gida proc. peļņas nod.
segšanas.

Rīgā, 12. decembrī 1922. g.
P'edmšis Dctin?s. Una klīda! iziii.

Rīgas pilsētas po icijas XI. iecirkņa
priekšnieka , Vnldības Vēstneša" Nš 283
sludinājumā par 28. decembrī š. g.
vairāksolīšanā pārdodamās koku zāģē-
tavas Drcvs un Hertviga 2 liellaivas
ievēsusēs novērtēšanas kļfldi: 5000 un
6000 r. vietā vajaga būt 50000 un
60 000 r., kas ar šo tiek izlabots.

XI. pol. iec. priekšnieks Jūrmans.

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa Nr. 5555, uz Berta» Hnocn
vārda pazaudēta un ar šo tiek izslu-
dināta par nederīgu.

ltt DOtlOnļe departamenta
dažādu msksājumu piedzinējs paziņo,
ka 29. decembri s. g., pulkst. 2 diena,
Higā, 1. Smilšu iela N» 19 (Rīgas trans-
porta artelis) pārdos vairaksolī-
lani tvana Kutiskēra kustamo
saantu, novērtētu par 2,660 rbļ. un sa-
atgvošu no dažādām mēbelēm, dēļ viņa
1920. g. proc. peļņas nod. segšanas.

Rīgā, 20. decembri 1922. g.

Piedzinējs A. Ozoliņš.

liias iļiataitleiii2. Isc tiesa mm
Kārlis Krebs paziņo, ka 30 de-
cembri s. Sj pulksten 10 rītā, Rīgā,
Ģertrūdes ie]ā Ks 39, dz. 23. pārdos
ctrā ūtrupe Jana Rubeņa kustamu
mantu, sastāvošu no divām kājminam.
šujmašīnām, novērtētu par — rbļ. .

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

ligas gpiattsšs 2. lic. tie pīisižis
Kārlis Krebs paziņo, ka 29. de-
cembri š. g., pulksten 12 diena, Rīga,
Čiekurkalna, 8. šķērslīnija K° 5, pārdos
mirušās Marijas Onltovskas, dzim.
Circen. kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par 2,500 rbļ.

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

Tiesu pristavs Krebs.

Paziņojums.
Dasiav pils u Hikstn apiiAs iihts

zemju inspeKclJa
dara atklāt:b*.i zināmu, ka zvejas tiesības
uz visiem valsts fondā ieskaitītie;!! un
sākot ar 23. aprīli 1923 g., vēl neizno-
mātiem ideņieci (ezeri . upes un t. f.)
atrodošamiem augšā minēties apriņķos, Iz-
dos uz laiku no 3—6 gadiem, saskaņā
ar noteikumiem par zvejas tiesībām
vasts ūdeņos (skat. Zeaies lericīoas
Vēstnesī M> 26).

Zvejas nomas pieprasījumi uz vietas
iesniedzami līdz iznomāšanas dienai
pulkst. 10 rītā, slēgtās aploksnēs, ar uz-
rakstu: Daugavpils un Ilūkstes spriņķu
valsts zemju inspekcijai — „Zve]as tie-
sibu nomžšarsa", apriņķa inspekcijas
kanclejā ^Daugavpilī, Teātra ielā J& 4)
pret kvīti.

Zvejas nomas pieprasījumiem pievie-
nojami bez sīkām ziņām par ūdeņu no-
saukumiem un atrašanās vietu, ka arī
viņu lielumu, vH attiecīgi pierādījumi
par nomnieka iespēju nodrošināt pie-
prss; to ūdeņu kārtīgo izmntošanu, uz-
rādot pieprasījumā, kādu renti latos pie-
prasītājs apņemts mak-.āt par gadu.

Gadījuma, ja ezeri ietilpst _ vairākos
pagastos, tad tādi tiks iznomāti ne pa
daļām, bet kā atsevišķas vienības.

Pieprasītājiem
^

uz tluk Jes apriņķi at-
rodošam, vai ts ūdeņiem jāierodas 11. Jan-
vaff 1923. s. palkst. 10 no rīta, apr.
valsts zemju inspekcijas kanclejā lh turpat
jāi maksā arī puse no solītās gada nomas
maksas, ka drošības naudas.

U. Daugavpils apriņķi ntrodošamies
valsts ūdeņiem, piepMsīršjiem jāierodas
12. Janvāri 1923. 5.. pulkst. 10 no rīta,
izdarot tfdu pat nomaksu.

Iznomājamo ezeru saraksti ieskatāmi
apriņķa inspoVcijā, pie rajonu valsts
zemju pārziņiem un visās Daugavpils un
Ilūkstes apriņķu pilsētu, miestu un pa-
gastu valdēs. 1

Daugavpils-Ilūkstes apriņķu
vaMs zemju inspekcija.

Tiešo Bofekļ «epartaieuii
dažādu maksāiumu piedzinējs paziņo,
ka 1922. g. 29. decembri, pulksten S
dienā, Rīgā, Karir.es ielā J* lb,
pārdos vairāksolīšanā Kārie*
Lauga kustamu mantu, sastāvošu no
drēbju skapja ar spoguļa durvīm, dēļ
viņa 1921. g. ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 22. decembrī 1922 g.
Piedzi.iēļs M. B u šs.

ii

lips aiesialiižsas 2. iec. tiešs pisian
paziņo, kā noliktā 18. decembri 1922. g.,
puiksten 10 diena, Biķern'eku ielā X» 1,
kustamā īpašuma pārcfošaaa p\e tirdz-
niecības-rūpniecības ssbiedr. .Vulkan'
naudas samaksas dēj Ir atcelta.

Rīgā, 16. decembri 1922. g.
Tiesu pristavs Krebs.

lāuberes-Ozolu poš. tiesa,
Rīgas apriņķī, pamatodamas uz sava
lēmuma un pag tiesas likumu 11. d.,
220.—226. p. p., caur šo uzaicina sešu
mēnehr laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas trešo reizi .Valdības
Vēstnesī", visas personas un iestādes
pieteikt savas tiesības uz šī pagasta
pilsoņa, nelaiķa Jāņa Miķeļa d. Auziņa
atstāto kustamo mantu. Vēlāk nekādi
iebildumi ne^ik: ievēroti.

Lauberes Ozolu pag., 9. nov. 1922. g. 70
Priekšsēd. A. Pumpurs.

2 Darbvedis K. Mietulis

Nacionālais taatars.
Ziemai nētkn rspertuais.

Pirmos svētkos, pulksten 2 dienā:-

JUaija un (Faila.
Pulksten 7 vakarā

.Sūt, vējiņi."
Otros svētkos, pulksten 2 dienā;

JUaija um (Faila
Pulksten 7 vakarā

Vaidelote.
Trešos svētkos, pulksten 2 dienā:

OVlaiļa un (Faila
Pulksten 7 vakarā

(Revidents.
NB. Svētdien. 24. decembri 1922. »V

kase būs visu d enu slēgta.

Rīga Christian Sciences biedr.

ārkartēla pilos biedru sapulce
tiek sasaukta 4 lanvar! 1923. g., pīkst.
7 vak., biedrības telpās, I. Ganibu dambī 6.

Dienas kārtība:
1. Statūtu pārgrozīšanas jautājums.

2. Rakstisku priekšlikumu iztirza'iana un
ziņojumi no vietām.

3. Velēšanas. Pagaidu valde.. '

Jamlelgnai apr. slimnīcai
ir vajadzīga

iilta MM asSiia:
Personas, kūjas velētosieņemtščvietu, tiek uzaicinātas iesūtīt Jaunjelgavas^

apr. valdei pieteikšanās rakstus, n eliekot
īsu dzīves aprakstu un dokumentu no-
rakstu par izglīūbas cenzu un agrāko
nodarbošanos.

Jēkabmiestā, 20. dec. 1922. g. 5927'

Jaunjelgavas apr. valdes priekšsēd.
(paraksts).

Darbvedis P. Lapiņs.

Eļign II. pakāpa pamatskolai
vajadzīgi

2 skolotili-
(muzikāli ).

Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties?
pie Eķ^ngrāves miesta domes 5 Janvarfi
1922. g, pulksten 2 pēc pusdienas,
iesniedzot attiecīgus dokumentus.

Alga pēc valdības normām. Adreser-
caur Eķengrāvi, Jaunjelgavas apriņķī.

Priekšsēdētājs D u m p e.
Sekretārs B a g a t a i s.

Irs-Sii*iiiiiai
vajadzīgs

mežsargs,
Bērs-Sīpeles II. iecirkņa mežniecībā, sf
dzīves vietu .Dnbeļu* mežsargu mājā,,
Volguntes pagastā. Jelgavas apriņķi.

Kandidāti, kufi vēlētosšo vietu ieņemt,
tiek uzaicināti pieteikties rakstiski vai
personīgi, līdz 5. Janvārim 1923. g»
pie Bers-Sipeles virsmežziņa (caar Līv-
bērzi), iesniedzot dokumentus par agrāko
nodarbošanos līdz ar isu dzīves apraksta,
un pašrocīgi rakstītu lūgumu.

Bērs S'psles vlrsmežnlec'ba.

Balli iMInliffll
Šķibes m$0m

(caur Krimūnām), Lipstu I. pakāpes
pamatskolai, vajadzīgs

II. skolotājs -ja.
Alga pēc valdības noteikumiem, brīvs<

dzīvoklis, apkurināšana un apgaisraošunat
Pieņemšana 3 Janvāri 1923. g., pīksi
12 dienā, pagasta padomē.

Šķibē, 18. decembri 1922. g.
2 Pagasta valde.

Rīgas 3. polic. iec. priekšnieks
pazīņo, ka 2». decembrf i. g, nulktt.
10 nta . «īgā, Aleksandra ie'ā J* 35,
dz. 1, pārdos

vairāksolīšanā
pils. Pēterim Veissam piederošas
melna koki klavieres .Kisltng' firmas,
novērtētas par 9,336 rbļ, dēļ dažādu
maksājumu piedzīšanas.

Rīgas III. pol. iecirkņa priekšnieks
F r e i v a 1d s.

teaptarts valsts tžpf?s?t^lļž

Apriņķo tēlo inženieris Jelgavā
izdos 1923. g, 4. lanvarf. pulksten 12sava _ kanclejā, Upes ielā Nr.10mutorgiemT "^

SaCe
"

Sibā (beZ pēc-

mazakprasitūiūin
apm. 3200 kub. metru akmeņu sa-

^
?"?"« If'los. Praviņmuižaš "meņu drupmafavā, Tukuma apr

a.uuu rb| drošības naudas. Tuvākas
"g" kanclejā no pulksten 9-3. 3

Rīgas apgabali 3. civiinodaļa,
saskaņā ar civ. proc lik. 1958 o or
9o paziņo, ka 9. Janvāri 1923. g.
asi ietās nodaļas atklāta tiest.^ sēde
nolasīs 11. jūlijā 1922. g, Bērzones
pag., mirušā .Stokenu' mājas īpašnieka
Pētera Andreja d. Zvaigzne notar.
testamentu. L N; 2924

Rīgā, 21. decembri 1922. g.
Priekšsēd. v. V ei d n e r s.

Sekretārs A. Kal-- -- ./ _

Ilsas issAaitlssii l lu tltse lītais
Kārlis Krebs paziņo, ka _ 29 dec.
1922. g.. puiksten 11 rītā, Rīgā, Čiekur-
kaina, 8 šķē'Slīnijā Ks 10a, veikalā,
pārdos Jāņa Baloža kustamo mantu,
sastāvošu no viena zirga, mēbelēm

^ ve i-
kala iekārtas un precēm, un novērtētu
par 31,100 rbļ.

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

Tiesu pristavs Krebs.

Rucavas virsmežniecība
19. Janvāri 1923 g., pulksten p dienā Liepājas apriņķa

valdes telpās, Liepāja, Peldu iela Nr. 39,

pārdos torsos
1) apm. 75 pudus priedes sveķus, novērtētus uz 13500 rbļ. Atrodas mežsarga

2) 42tukšaTmucas. novērtētas mz 4200 rbļ. Atrodas Lieiājā, Reinberga spīķerL

3) apm 450 lietotas pie malkas pludināšanas dažāda gājuma kārtis, novērtētas

uz 900 rbļ. Atrodas Liepāja, Dienvidrītu ostmala.
4) Paurupes mežniecībā, kvartālos HŠNŠ 48. 49, 57,58,59 68.J*""*

™}
tondmleku nodaļām augošu malkas koku «nežu, zaļus un sausus skuju un lapu

kokus, pēc sagatavota materiālu daudzuma, izņemot buv- un lietas kokus

apm. 190 kub. asis, apvērtētas uz 114000 rbļ = 2280 latu.
5) 7 pēdas gara mizotu egles papirmalku. atrodas pie Rucavas-Dubeņu dz-Ja

23 klm. 7,375 k. a.
36 . 2,000 . ,

Kopā . . 9,375 k. a. = 28125 rbļ.

Solīšana notiks mutiski on slēgtās aploksnēs. Torgos jāiemaksā 10°/o dro-
šības naudas no nosoli ās vienībss vērtības.

Tuvākas ziņas sn;edz virsmežniecības kanclejā, Rucavas meža muižā, caur
f»ucavu. Rucavas virsmežniecība.

Baldones virsmežnMS
29. Jafimar! 1923. gadā, pulksten 12 dienā, Mercendorfes

pagasta nama telpās,

pārdos vairāksolīšanā
iitīisisitipniMliil,

atrodošos pie Mercendorfes etacijas uz Vecmuižas - Mercen-
dorfes atzarojuma līnijas.

Rbļ. kap. Rbļ.
1 vienība. I'/"kub.as., vērtībā 4312 50 15 vienība, 2 kub. as., vērtība 4500
2 , 2«/is . . . 5625 - 16 4 . . . 9000
3 ,5 . , , 11250 — 17 4 . . . 9000
4 ,4 ... 9000 — 18 , 2/u . , , 6000
5 , 4»/is , . . 10500 — 19 3 , , , 6750
6 . 4/H , , . 9375 — 20 4 . , . 9000
7.4 ... 9000 — 21 4 , . . 9000
8 ,2 ... 4500 — 22 . 4 . , , 6600
9 ,4 , , 9000 — 23 3 , , , 4950

10 , 4 , , 9000 — 24 . 2 . , , 3300
11 , 2 , . 4500 — 25 , 2/i2, , , 4675
12 , 4 ... 9000 — 26 2 . , . 3300
13 , 4 ... 9000 — 27 / 2 . , , 3300
14 ' , 2 , . . 4500 —

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Priekš torgiem jāiemaksā
10/c droltbfs naudas no vienību vērtibss, kura suma pēc nosolišanas attiecīgi
jāpapildina-

Tmākis ziņas sniedz virsmežniecības kanclejā, Baldones meža muižā un
3. iecirkņa mežzinis — Metcenio.fes muižā.

BalcSonas virsmežniecība.

T._ M__ 2 Kura ralmnlecib, psrunlde
O ? 9 ?? mn* ^ nU™ torsos

piegādāt: 1) puskažoku aitu ādas. . apm. 1600 g.
2) kažoku aitu ācSas .... „ 3400 g.

Torgi notiks 10. Janvāri 1923. g., pulksten 10 — kara saimniecības pār-
valdes mantu daļā, Rīga, Nikolaju ieh J* (0/12, dz. 1 (ieeja no Elizabetes ielas).

Ar zīmognodokli samaksāti lūgumi dēļ pjelpišanas mutiskos torgos ie-
sniedzami kara saimn. pārvaldes mantu daļas apgādāšanas nodaļai, vai torgu ko-
misijai pirms torgu atklāšanas; raksti-ki piedāvājumi, samaksāti ar zīmognodokli,
iesniedzami slēgtās aploksnēs ar uzraks'u: „Uz kažoku ādu torsiem 1923. g.
tO. lanvarf" — kara saimniecības pārvaldes mautu daļas tpgādāJanas nodaļai
Rīga, Nikolaja ielā 1* 10/12, dz. 1, līdz 10. janvārim 1923 g, pīkst 10, izņemot
svinamas dienas. Torgu noteikumus paziņo un kažoku ādu aprakstus izsniedz
kara saimniecības pārvaldes mantu daļas apgādās, nodali, katru dienu no 9—15

Mežu departamenta techniskā dala,
Todlebena bulv. Nr. 6.

un rakstiskā SfiCGlļSlDcl
5. janvāri 1923. g., pulksten 10 rītā, 2

Taurkalna virsmežniecībā atrodošās čiekuru kaltes atjaunošanas
darbus: mūra kslorifera (krāsns) uzbūvi un ēku remontu.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, nomaksāti ar at.iecīgu zīmot'-nodokfi iesniedzami līdz augša uzrādītām laikam. *
Reflektanti, kuri iesniedz rakstiskus piedāvājumus, nevar ņemt dalību mutiskāsacensība. Pirms sscensību sākšanas, daībniekiem jāiemaksā 10 000 rbļ. drošībasnaudas. Sīkākus noteiķumits un paskaidrojamus par darba apmēru izsniedz mežudepattam. techniskā. daļa, Tcdlebena bulv. 6, dz. 8, ist. 8. Mežu departaments

Rīgas transporta artelim „Ekspress" (dzeltenie),
L. Smilšu ielā Nr. 19,

t^Smz^m)
m MZ Šim Vel niizņemtās mantas - uz kurā* g«l Parāds zem

== izūtrupēs =
24. un 25. Janvāri 1923. gadā, pulksten 10 no rīta, L Smilšu Iclfi Nr. 19.

! : Pilsētas ūtrupnieks K Urbāns.
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