
Latvijas Satversmes Sapulces pieņemtie:
Likums par agrārās reformas likuma

I. daļas_ 3. panta e punktā un
14. panta noteikto termiņu pagari-
nāšanu.

Pārgrozījums pagaidunoteikumos par
pilsētu domnieku velēšanām.

Latvijas Satversmes Sapulce.
Ministru kabineta sēde 1922. gada

17. februārī.
Rīkojums zivju smakšanas lietā.
Jūrniecības departamenta rīkojums.
Pilsētu prefektiem, apriņķu un miestu

priekšniekiem.

Latvijas
Satversmes Sapulce

Sede 17. februārī.
Sēdi atklāja prezidents J. Čakste

pulksten 5.50.
Iesniegts steidzams pieprasījums mi-

nistru prezidentam attiecībā uz pastipri-
nāta apsardzības stāvokļa pagarināšanu
dažos apriņķos. Pieprasījumu parakstī-
juši Menders, Rudevics un citi. Steidza-
mību pieņem, bet pašu pieprasījumu pēc
īsām debatēm atraida.

Dažus likumus nodod atpakaļ komisi-
jās. Pieņem dažus sīkus likumus, kā arī
ar Dr. Kasparsona pārgrozījumiem
likumu par tautas augstskolām
(referents K. D ē ķ e n s).

Satversmes Sapulces locekļu izmeklē-
šanas komisījas vārdā Vesmanis re-
ferē par sekošiem Satversmes Sapulces
locekļiem, kurus pieprasīts izdot tie-
sāšanai, un par kuriem komisija taisījuse
savus atzinumus:

1. Jāni Birznieku, apvainotu uz sodu
lik. 636. p. 1. daļas par to, ka pielaidis
Jelgavas apriņķa padomes sēdē lemt par
griešanos pie tieslietu ministra ar lūgumu
dēļ Hevkinga atstādināšanas no valsts
dienesta, tiesāšanai neizdot.

2. Pēteri Zeiboltu, apvainotu uz sodu

lik. 368. p. un not par kara stāv. IV.
nod. 14. p. pamata, par to, ka būdams
par dzelzsceļnieku savienības priekšsē-
dētāju ievietojis ..Sociāldemokrātā* rakstu,
saturošu musināšanu uz streiku, tiesā-
šanai neizdot.

3. Andreju Bērziņu, apvainotu uz
sodu lik. 636. p. 2. d. pamata par to,
ka pārkāpdams savas varas robežas
Gutcmaņa kontrabandas lietā, pielaidis
soda nomaksu pa daļām, atdevis kon-
fiscētās kinofilmas atpakaļ un nodarījis
valstij ar to zaudējumus, tiesāšanai
neizdot.

4. Ernstu Moricu, apvainotu uz sodu
lik. 129. p. pamata par 1921. g. !. maijā
uz Esplanādes laukuma turētu ruuu, tie-
sāšanai neizdot.

5. Eduardu Radziņu, apvainotu uz
sodu lik. 129. p._ pamata, par 1921. g.
1. maijā Valmiera turētu runu, tiesāšanai
neizdot.

6. Kristapu Eliasu, apvainotu uz sodu
lik. 533. p. pamata par Paula Apsita ap-
melošanu presē, .Sociāldemokrāta* J* 44
no 1920. g. ievietota korespondence no
Ēveles, tiesāšanai neizdot.

7. Kristapu Eliasu, apvainotu uz sodu

lik. 533. p. pamata, par neslavas celšanu
presē bij. satiksmes ministrim Ādolfam
Kuršinskim ,Sociāldemokrāta" *fe 89
1921. g. nodrukāta rakstā « Spekulācija,

kukuļi, revīzijas", tiesāšanai neizdot.

8. Kristapu Eliasu, apvainotu uz sodu

lik. 533. P- pamata, par neslavas celšanu

presē inženierim Jānim Dzelzitim, kore-
spondencēs no Cēsīm, kuras nodrukātas

.Sociāldemokrāta' *K J P* 19,
1920. g. un J*>* 26 un 30, 192L g-'
tiesāšanai neizot

9 Kristapu Eliasu, apvainotu uz sods

lik
'

533- P- un 54°- P- 2- d- Pa!?ata»
nar neslavas celšanu Alfrēdam Dunic

rakstā ,Ari konsuls', kurs ievietot

.Sociāldemokrāta - X>- 231, 1920. g,

tiesāšanai neizdot.

10. Kristapu Eliasu, apvainotu u
sodu lik. 533. p. pamata, par neslavai

celšanu presē Ādolfam Stegemanim
korespondencēs no Jelgavas, kuras no-
drukātas .Sociāldemokrāta" J* 130.,
1919. g. 16. decembri un J* 13. un 21.,
1920. g., tiesāšanai neizdot.

11. Rūdolfu Lindiņu, apvainotu uz
sodu lik. 532. panta 3. punkta un 533. p.
pamata par Palsmanes pagasta padomes
apvainošanu .Laukstrādnieka" J* 13.,
1921. g, rakstā no Palsmanes, tiesāšanai
neizdot.

12. Rūdolfu Lindiņu, apvainotu uz
sodu lik. 533. p. pamata, par neslavas
celšanu valsts zemju pārzinim Maršanam
korespondencē no Vecpiebalgas, kura
nodrukāta .Laukstrādnieka" J* 6,
1921. g., tiesāšanai neizdot.

13. Augustu Kalniņu, apvainotu uz
sodu lik. 636. un 530. pantu pamata,
par Žaņa Sandta, Ludviga Birznieka un
Alises Veiss aizkaršanu vārdiem, tiesā-
šanai neizdot.

14. Kristapu Eliasu, apvainotu uz
sodu lik. 154., p. II. d. pamata par valsts
varas nonicināšanu rakstā .Kas aizstāv
Latgali?", kurš nodrukāts .Sociāldemo-
krāta" >fe 262., 1920. g., tiesāšanai
neizdot.

15. Rūdolfu Lindiņu, apvainotu uz
sodu lik. 532. un 533. p.p. pamata, par
neslavas celšanu mērniekiem "Rubulim
un Klintām korespondencē no Kurmales,
kura nodrukāta .Laukstrādnieka" J* 8,
1921. g, tiesāšanai neizdot.

16. Kristapu Eliasu, apv. uz sodu
lik. 533. p. par neslavas celšanu Cēsu
komandantam Jansonam korespondencē
no Vecpiebalgas, kura nodrukāta .Sociāl-
demokrāta" J* 46, 1919. g„ tiesā-
šanai neizdot.

17. Kristapu Eliasu, apv. uz sodu lik.
533. p. par Valmieras apr. pamatskolu
inspektora K- Robežnieka apvainošanu
korespondencē no Valmieras, .Sociāl-
demokrāta" J* 12, 1920 g., tiesāšanai
neizdot.

Satversmes Sapulce ar visām pret
kristigo nacionālo un bezpartejiskā centra
balsīm apstiprina komisijas atzinums,
t. i. nolemj pieprasītos neizdot.
Tāpat pēc garākām debatēm nolemj ne-
izdot V, Dermani, kurš apvainots uz
sodu likuma 129. panta pamatu (par
1921. gada 1. maijā uz Esplanādes lau-
kuma turētu runu), lai gan komisija ar
3 pret 1 balsi bīja nolēmuse viņu izdot,
un lai gan arī referents V ī g a n d s to
prasīja.

Sēdi slēdz pulksten 9,30.
Nākoša sēde otrdien, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums

zivju smakšanas lieta.

Pamatojoties uz .Rīkojumu par zvejas
nokārtošanu Latvijā* (.Valdības Vēst-
nesis" 192!. g. J* 209 p. 2.) zemkopības

istrija uzliek par pienākumu visiem
czertt īpašniekiem un nomniekiem visos
ezeros, kuros būtu manāms gaisa trū-
kiims zem ledus, zivju smakšanas no-

mas dēļ, izcirst vajadzīgā skaita un
lielumā āliņģus, kuri turami vaļā.

Pašvaldības iestādēm uzdots notei-
kumus par āliņģu izciršanu, uzvietam
plaši izziņot. Par katru zivju slāpšanas

gadījumu, kurš nav ticis novērsts, pazi-
ņojams zemju departamenta zvejniecības
un zivkopības nodaļai.

Šo noteikumu neizpildīšanā vainīgi»
saucami pie likumīgas atbildības.

Zemkopības ministra biedrs
R. L i n d i ņ š

Zemju departamenta direktora vietā
E. Maciņš.

Zvejniecības un zivkopības nodaļas
vadītājs V. Miezis.

Pilsētu prefektiem, apriņķu un miestu
priekšniekiem.

Finansu ministrijas tiešo nodokļu
departamentam piesūta zirgu pases ar
usrakstiem par zirgu pirkšanu un pār-
došanu vaj maiņu dēļ soda uzlikšanas
par zīmognodokļa noteikumu pārkāpu-
miem.

Ievērojot to, kā aprādītā veida uzraksti
par šiem darījumiem ir samērā jauni
dokumenti un visi ar tiem sakarā izdarītie
zīmognoteikumu pārkāpumi attiecas,
galvenam kārtām, uz lauku iedzīvotajiem,
kuriem nav bijis iespējams pietiekot
iepazīties ar zīmognodokļa fikumu,
tiešo nodokļu departaments liek juras
priekšā, kā pagaidu rīkojumu, neiesūtot
departamentam sarakstīšanos, minētās
lietas par zīmogsodu izbeigt, piedzenot
zīmognodokli ordinārā apmērā, zīmog-
markās vai skaidrā naudā no visiem šāda
veida darījumu slēdzējiem; pie kam
markas dzēst ar zīmogu, bet naudu ie-
maksāt valsts kasē pret kvīti.

Bez tam departaments piemetina, ka
visi darījumi līdz 1921. g. 15. oktobrim
par zirgu pirkšanu, pārdošanu un maiņu,
bija nomaksājami ar l°/o zīmognodokli.
bet pēc 1921. g. 15. oktobra ar 1/i°/o
zīmognodokli no darījuma sumas.

\ 1922. g. 16. februāri.
Direktors A. V i n t er s.

Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

fOrnlecības departamenta rīkojums
1922. g. 17. februārī. Nt 1144/107.
Grozot no bijušās ūdensceļu direkcijas

.Valdības Vēstnesī" 1920. g. 20. marti
J* 66 izziņoto ūdensceļu sarakstu un
viņu sadalījumu pa pārzinu rajoniem,
jūrniecības departaments, sakarā ar vie-
tējiem apstākļiem, sastādījis jaunu sa-
rakstu tiem ūdensceļiem, kurus tas pār-
ņem savā tiešā pārzināšanā, kā:

1. Daugavas ūdensceļa I. rajons:
Daugava no Krievijas robežas līdz
Aiviekstes grīvai un Daugavas pie-
teka Dubna.

Rajona pārzinis Daugavpilī.
2. Daugavas ūdensceļa II. rajons:

Daugava no Aiviekstes grīvas līdz
ostas robežai (Glumajām krācēm) un
Aiviekstes upe no Lubānas ezera līdz
grīvai.

Rajona pārzinis Jaunjelgavā.

3. Pārējā Daugavas daļa no
.Glumajām" krācēm uz leju padota
Rīgas ostas valdei. Tāpat ari
Ķīšu ezers un Buļļupe līdz Vārnu
krogam.

4. Lielupei ūdensceļu rajons:
Lielupe līdz Vārnu krogam cn ietekai
jūrā,Mūsa, Mēmele,Babites ezers, Gate,
Gates kanāls, Spunupe. Bērzes lejas
gals sākot no Dobeles, Bērzes kanāls,

Mato* par .VaMibas Vēstnesi « sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 75 rbļ _ kap
Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 90 rbļ. — kao
par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcija 3 25
pje atkalpārdevējiem 3 75 *

BMI^HHUB]MMBaHH^Hni^BHBHHBHHBDB^HnBIMH«,»*^M «_?___

Latvju preses 100-sadu jubileja Pīgāipl s. zb. feimmri
PRESES IZSTĀDI * SVINĪGAIS AKTS ^ PRESES BALLE

, Mākslas muzeja atklās pulksten 11 rīta Nacionālā operā, pulksten 1 dienā Virsnieku klubā pulksten 10 vakarā

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 17. februāra kopsēde
pieņemtais

Likums
par agrārās reformas likuma I. daļas
3, panta e punktā un 14. pantā no-
;: 'teikto termiņu pagarināšanu.

Agrārās reformas likuma I. daļas
3. panta e punktā »8 14. pantā noteik-
tais termiņš lūgumu iesniegšanai valdībai
un tiesai pagarināts lidz 1922. g. 23. ap-
rīlim, šo pēdējo dienu līdzieskaitot:

1. attiecībā uz nekustamiem īpašumiem,
kuri atrodas Latvijai pievienotos agrākās
Kaunas guberņas apvidos;

2. personām, kuras nav laikā iesnie-
gušas lūgumus aiz iemesliem, kurus
tieslietu ministrs atzīs par pietiekošiem:
a) attiecībā uz līgumiem, kufi noslēgti
pēc 1915. g. 23. apriļa un līdz 1920._ g.
L oktobrim ierakstīti zemesgrāmatas,
resp. apstiprināti pie vecāka notāra;
b) attiecībā uz līgumiem, kuri slēgti
pirms 1920. g. 16. septembra bez liku-
mīgas ierakstīšanas zemes grāmatas, resp.
apstiprināšanas pie vecākā notāra, ja
līguma objekts lidz ar topārgājis ieguvēja
lietošanā, un ja līguma slēgšanas diena
apliecināta no valsts vai pašvaldības
iestādēm, vai no notāra.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 17. februāra kopsēdē
pieņemtais

Pārgrozījums
pagaidu noteikumos par pilsētu

domnieku vēlēšanām.

ļL 1919. g. 18. augusta pagaidu no-
teikumos par pilsētu domnieku velē-
šanām 8. panta beigas izteikt sekosi:

8. „ Tiesas lēmumi šinīs
lietās jāizpilda, Bet tos var pārsū-
dzēt senātam mēneša laika no lē-
muma pasludināšanas dienas. Pār-
sūdzības senātam iesniedzamas
caur apgabala tiesu."

U Likums stājas spēkā ar izsludināšanas
dienu. ,

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

p. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretārs.

Latvijas valdības ^w oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot Jfeāļ^^^P^^

svētdienas
un dienas

Redakcija: ji^^ŽŽn ^^^^L Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī Ns 2. Tel. Ne 9-89 «S^^^^^^ Rīgā, pilī N° 1. Tel. W° 9-57
Runas stundas no 11—12 IT^^pS-^ni Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām .... 180 rbj. — kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 . — .

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

c) privātiem pai katra vienslējīgu
rindiņu 10 . — .



Svēte, Auce, Iecava. Misa, Driksa,
Platone, Vircava, Svitene, Garoza,
Viesīte, Susēja un Zalve.

Rajona pārzinis Jelgavā.
5. Gaujas ūdensceļu rajons:

Gauja ar pietekām: Tirzu, Palci (no
Rauzas grīvas līdz Gaujai), Brasla,
Gaujas Daugavas kanāls, Mazais un
Lielais Baltezers, Lielā un Mazā Jugla
un Juglas ezers.

Rajona pārzinis Ādažu Doros
pie Aldaru muižas (caur
Ropažu staciju).

6. Ventas ūdensceļu rajons:
Venta, Abava un Lielirbe (bez pie-
tekam).

Rajona pārzinis Ventspilī.
7. S a 1 a c e no Burtnieku ezera līdz

Salagrīvai.
Ūdensceļa uzraugs Salacgrīvā.

8. Liepājas ezers un Bārtas upes
lejas gals no Tislas upes grīvas,
Pāvilosta un Durbes upes lejas gals
no Tabras upes grīvas.

Liepājas ostas valde.
Pārējie ūdensceļi (upes, ezeri), kurišaī

saraksta nav minēti, saskaņā ar iekšlietu
ministrijas piekrišanu paliek vietējās ad-
ministrācijas pārzināšanā.

Dažādos ūdensceļu lietošanas jautāju-
mos ieinteresētas personas vajadzības
gadījumos jūrniecības departaments lūdz
griesties pec piederības pie attiecīgo
ūdensceļu rajonu pārziņiem, vai vietējās
policijas ierēdņiem, bet pārpratumu ga-
dījumos ar vietējiem ierēdņiem — ziņot
jūrniecības departamentam.

Jūrniecības departamenta
direktorsA. L o n f e 1 d s.

Par kuģniecības nodaļas vadītāju
M. Farnasts.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums
visām valsts Iestādēm un Rīgā
dzīvojošiemvalsts darbiniekiem.

Darba ministrijas veselības nodaļa pa-
ziņo, ka sākot ar š. g. 16. iebruari
slimniekus pieņem valsts ierēdņu centrālā
ambulancē,_ Baznicas ielā J* 18, sētas
mājā, 2. stāvā.

Ambulance atvērta katru darbdienu no
pulksten 12 līdz 6 vakarā.

Slimnieku pieņemšanas stundas:
Iekšējās slimībās Dr. Matvejs no pulksten

3 līdz 4.
Sirds un plaušu slimībās Dr. Džonsons

no pulksten 5 līdz 6.
Plaušu slimībās Dr. Kreišmans no pulksten

127a līdz I/*
Sieviešu slimības Dr. Lazdiņš no pulksten

12 līdz 1.
Sieviešu un ķirurģiskas slimībās Dr. Me-

žancs no pulksten 3 līdz 4.
Ķirurģiskās slimībās Dr. Jaunzems no

pulksten 4 līdz 5.
Nervu slimībās Dr. Kalniņš no pulksten

1 līdz 2.
Bernu un iekšējas slimības Dr. Kivickis

no pulksten 5 līdz 6.
Ādas, venēriskās un pūšļa slimībās:

vīriešiem:
pirmdienās, trešdienās un piektdienās
Dr. Brands no pulksten 5 līdz 6;

sievietēm:
otrdienās, ceturtdienās un sestdienās
Dr. Mazkalniņ no pulksten 3 līdz 4.

Bez tam mājas pieņem:
Acu slimībās Dr. Jansons — Elizabetes

ielā J* 16, no pulksten 10 līdz 12.
Ausu, kakla un deguna slimības Dr. E.

Bergs — Marijas ielā Mk 11 no
4 līdz 5.

Uz mājām var izsaukt sekošus rajonu
ārstus:

Dr. A. Liepiņš — Aleksandra ielā .r* 114.
Dr. J. Mīlenbachs — Marijas ielā N: 55.
Dr. V. Ozols — Spitaļu ielā J* 24-a.
Dr. J. Kašins — L. Nometņu iela Mi 17.
Dr. J. Lejnieks — Torņkalna, Jelgavas

šosejā >6 33-a.
Dr. K. Rožkalns — L. Maskavas iela

J* 141.
Dr. J. Širons — Peterpils šoseja_ J* 77.
Dr. A. Steinhardts — Slokas ielā J* 11.

1922. g. 15. februāri. N> 40442.
Departamenta direktors

R. Veidemans.
Veselības nodaļas vadītājs

A.Lazdiņš.

Valsts medicīniskā personāla un
aptieku papildu saraksts Rīgā:

Ārsti:
Dr. Šīrons, Peterpils šosejā N> 77.

Aptiekas:
Rīgas pilsētas aptieka, Jēkaba ielā Ns 9
.Juglas" A. Kučbacha aptieka, Pēter

pils šoseja Ns 112.
1922. g. 16. februārī. J6 40448.
Departamenta direktors R, Veidemans

Veselības nodaļas vadītājs
Dr. A. Lazdiņš.

Darba ministrijas uzaicinājums

visām valsts, pašvaldības un
privātām iestādēm.

Darba ministrija uzaicina visas valsts,
pašvaldības un privātas iestādes, kā arī
uzņēmumus, griesties vajadzības gadī-
jumā ar pieprasījumiem pēc darba spēka
pie Rīgas pilsētas darba apgādes, Marstaļu
ielā Nr. 9/11, telefoni Nr.Nr. 563 un 564.

Uz š. g. 16. februāri darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Šuvējas 191
Mājkalpotājas .... 303
Kantoristes 64
Nekvalificētas strādnieces 1144
Citos arodos . . . ' .247

Sieviešu kopā . . 1949

Metalstrādnieki. . . . 402
Transportstrādnieki . . 27
Kokstrādnieki .... 42
Būvamatnieki .... 284
Kantoristi 53
Mājkalpotāji .... 11
Maiznieki 27
Nekvalificēti strādnieki . 623
Citos arodos . . . . 89

Vīriešu kopā . . 1558
Departamenta vicedirektors H. P u n g a.

iecelšanas.
Rezolūcija Ns 2.

Veselības departamenta direktors Dr. Barons
uz paša lūgumu atsvabināts no amata pienākumu
izpildīšanas, skaitot no š. g. 16. februāra.

Uzdodu izpildīt pagaidām veselības departa-
menta direktora pienākumus minētā departamenta
direktora palīgam Dr. Kivickim, skaitot no augš-
minētās dienas.

Rīgā, 1922. g. 16. februārī.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Valdības darbība
Ministru kabineta sēde

1922. g. 17. februsrī.

Apspriež valsts 1922./1923. g. izdevumu
budžetu.

Iekšzeme

Paskaidrojums.

Vakarējā numurā iespiestais uzaicinā-
jums BVisu izpostīto pagastu valdēm"
nav oficiāls rīkojums, bet ir izpostīto
apgabalu kongresa padomes iesūtījums.

Latvija un ostas valstis
Dr. O. Grossvalds pie Beļģijas karaļa.

Rīgā, 17. februārī. Otrdien, 14. fe-
bruārī Beļģijas karalis pieņēma Latvijas
sūtni Dr. O. Grossvaldu, kurs iesniedza
karalim ar uzrunu savas pilnvaras. Kara-
lis atbildēja, apsveikdams sūtni un iz-
teikdams cerību, ka attīstīšoties labas
attiecības starp Latviju un Beļģiju.
Runas beigās karalis uzsvēra, ka visa
Beļģija ar prieku apsveikuse mūsu ne-
atkarības nodibināšanos, un lūdz nodot
sveicienus mūsu valsts galvai un valdī-
bai. Pēc tam sūtnim Grossvaldam ar
karali un ārlietu ministri bija garāka
saruna par Latvijas apstākļiem un vēstu-
riskiem uzdevumiem.

Jaunas valstis

Pohja.

Sanitārkonference.
P a r i z ē , 16. februārī. Ievērojot tautu

savienības ģenerālsekretāra seraDrumon-
da priekšlikumu, Polijas valdība sasauc
Varšavā 12. maijā starptautisku sanitār-
konferenci. LTA.

Kanā|a būve.

Parizē, 16. februāri. Poļu rūpnieki
un finansisti pašlaik izstrādā projektu
kanāla būvei, kas dos iespēju transportēt
Augššlēzijas ogles pa ūdensceļu tieši
līdz Danagai, kur tās ielādē juras tvai-
koņos. LTA.

ĀrzemB®

Poļu un leišu nesaskaņas-

Ž e ņ e v ā, 9. februārī. Poļu un Lie-
tavas valdības abas divas atbildējušas uz
tautu savienības padomes lēmumu 1922. g.
13. janvāri attiecībā uz Viļņas jautājumu.

Savā 21. janvāra vēstulē Lietavas val-
dība dziļi nožēlo, ka padome atraduse
par vajadzīgu atteikties no saviem mēģi-
nājumiem nokārtot nesaskaņas, un izsaka
gatavību nodibināt diplomātiskus un
konsulārus sakarus ar Poliju, līdzko
pēdējā ieņems pret Lietavu taisni tādu
stāvokli, kādu prasa nonnalas attiecības
starp divām patstāvīgām un neatkarīgām
valstīm. Lietavas valdība ļoti lūdz pa-
domi uzturēt kontroli apgabala, kas
radījis, nesaskaņas, un iecelt tur virsko-
misaru. Bez tam Lietavas valdība ap-
ņemas padoties visiem padomes notei-
kumiem par dažādo etnisko g/upu aiz-
sardzību poļu ieņemtā Viļņas apga-
balā. Ar gandarījumu Lietavas valdība
atzīmē padomes paskaidrojumu, ka
padome nekādā ziņā nevar atzīt Viļņas
jautājuma atrisināšanu ar poļu valdības
organizētām vēlēšanām.

Poļu valdība savā 23. janvāra notā
izsaka sirsnīgu pateicību visiem padomes
locekļiem, it sevišķi Himansa kungam,
par viņu pūlēm nokārtot poju-leišu
nesaskaņas, un paziņo, ka, pateicoties
tautu savienībai, novērsta asinsizliešana.un
laimīgi pagājušas garam bruņotas sadurs-
mes briesmas starp abām valstīm. Poļu val-
dība piekrīt padomei, ka nav vairs vajadzīgs
uzturēt militāru kontroles komisiju, un pie
ša gadījuma pateicas minētās komisijas
locekļiem par miera labā veikto derīgo
darbu. Uz padomes vēlēšanos poļu
valdība gatava nodibināt diplomātiskus
un konsulārus sakarus ar Lietavas valdību;
bet ja Lietavas valdības atbilde būtu
atraidoša, tad poļu valdība izsaka gatavību
pēc padomes gribas lūgt kādu draudzīgu
valsti aizstāvēt Poiijas intereses Lietavā.
Poļu valdība pieņem padomes lēmumu
par pagaidu demarkācijas līnijas noteik-
šanu, pievienojot Viļņas un Suvalku ap-
gabalus neitrālai joslai, zem noteikuma,
ka abas valstis patur savas teritoriālās
tiesības. Kas attiecas uz Lietavas val-
dības protestu pret parlamenta vēlēšanām
Viļņā, tad poju valdībai jāatraida Lietavas
valdības celtie iebildumi. Saskaņā ar
padomi poļu valdība domā, ka Lietavas
valdībai savas robežās jāierēro minoritatu
līgumu galvenie principi. Lietavas val-
dībai jāuzņemas tie paši pienākumi,
kādus Polijai uzlika 1919. gada 28. jūnija
līgums par minoritātēm. Minoritatu aiz-
sardzības jautājumā Polija paziņo, ka
viņa principā ir ar mieru izņēmuma gadī-
jumos pieņemt padomes priekšstāvjus.

(Tautu savienības informācijas nodaļa.)

Stāvoklis Krievijā.
Maskavā, 16. februārī. (Radio.)

Novorobninskas ciema zemnieki (Sata-
tovas guberņā) pieņēmuši sekošu rezo-
lūciju : ,Ja nedēļas laikā mēs nesaņemsim
palīdzību, mums visiem jāmirst bada
nāvē. Līdz šim ēdām kaķus, suņus,
stepes peles, dažādas ādas — tagad ne-
kas vairs nav atlicis. Ukraines, Liel-
krievijas, Sibirijaz zemnieki, mēs palī-
dzējām jums, kad jūs cietāt badu. Tagad
palīdziet mums, glābiet no bada nāves."

Notikumi tāios austrumos.
Maskavā, 16. februārī. (Radio.)

No Čiias oficiāli ziņo, ka Chabarovskas
virzienā merkuloviešu karaspēks pēc
3 dienu kaujas izsists no apcietinātām
pozīcijām Gorodajevas rajonā un atkāpjas.

LTA

Vranseja armijas atliekas. «
Maskavā, 16. februārī. (Radio.)

Budapeštā ieradušies 3000 Vrangeja ka-
reivju. Ungārijas prese ziņo, ka paval-
donis Horti gribot koncentrēt Ungārijā
visas krievu Galipolē novietotās armijas
atliekas. LTA.

Rīga
Pamatojoties uz noteikumiem pat

pilsētu ienākumiem. Izdevumiem ,
budžetiem un pārskatiem 1922. g.
30. janvāra domes sēdē pieņemtie

Noteikumi
par nodokli no zirgiem Rīgā.

§ 1. Zirgu īpašniekiem vai turētājiem
ar p. 3. minētkra izņēmumiem jāmaksā
pilsētai par labu nodoklis, kura lielumu
ik gadus noteic pilsētas dome.

§ 2. Nodoklis 1922. gadā jāmaksā
sekošos apmēros:

1) par visiem zirgiem,
izņernotšinīpantataļak
minētos gadījumus 500 rbļ. gadā

2) par lauksaimniecībā
nodarbinātiem zirgiem 300 „

3) par zirgiem, kups
zirgu uzpircēji tur pār-
došanai . . ' . . . 100 „ „

4) par zirgiem, kuri no
laukiem ievesti Rīgā
pārdošanai,par kuriem
nodoklis pašvaldības
iestādēm nav samak-
sāts un kuri tiek atkal
izvesti no Rīgas . . 100 , n

§ 3. Nodoklis nav jāmaksā par zirgiem,
kuri pieder: 1) karaspēka nodaļām, valsts
komunaliestādēm, 2) personām, kas
uzturas Rīgā ne ilgāk par 14 djenam,
3) ārvalstu diplomātiskiem priekšstavjiem,
kas akreditēti pie Latvijas valdības,
4) ārvalstu palīdzības un apgādības
komisijām, 5) cirkam, un manēžām un
6) par zirgiem līdz 3 gadi veciem.

§ 4. Nodoklis par visu gadu nomak-
sājams pilsētas nodokļu kasē bez iepriek-
šēja uzaicinājuma un ne vēlāk ka līdz
15. martam. Par zirgiem, kuri iegādāti
vēlāk kā līdz tekoša gada februara _ mē-
nesim, nodoklis nomaksājams pilnā ap-
mērā vēlākais viena mēneša laikā, pie
kam tikai puse no gada nodokļa jāmaksā
par zirgiem, kuri iegādāti kalendāra gada
otrā pusē, izņemot zirgus, kuri minēti
šo noteikumu § 2 punktos 3. un 4. ua
par kuriem nodoklis visos gadījumos
jāmaksā pilnā apmērā.

§ 5. Ja nodokli nesamaksā domes
noteiktā laikā, tas piedzenams divkārtīgos
apmēros.

§ 6. Nodokļa samaksa atzīmējama at-

tiecīgā zirga pasē.
§ 7. Kad zirgu nodoklis tekošā gadā

samaksāts citai kādai pašvaldības iestā-
dei Latvijā, bet tikai mazākā apmērā,
kā minēts šajos noteikumos, tad nodokļa
starpība nomaksājama viena mēneša laikā
Rīgas pilsētas nodokļu kasē.

§ 8. Namu īpašniekiem vai viņu piln-
varniekiem jāuzdod pilsētas valdes no-
dokļu nozarei ik gadus līdz 1. februārim
zirgu skaits, kas atrodas mājas staļļos,
un zirgu īpašnieku vārdi un dzīves vietas,
uz atsevišķām blankām, kuras dabūjamas
policijas iecirkņos un pilsētas valdē.

§_ 9. Sūdzības un lūgumus šī nodokļa
lieta izšķir pilsētas valde.

§ 10. Nodokļa kontroli izdara pilsētas
valdes nodokļu nodaļa ar policijas pa-
līdzību.

§ 11. Ar šo noteikumu publicēšanu
skaitās atcelti «Valdības Vēstnesī" J* 13
no 1920. gada 17. janvāra publkētie
noteikumi par zirgu nodokli.

Rīgas pilsētas galva

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

Pamatojoties uz noteikumiem par
pilsētu ienākumiem, izdevumiem,
budžetiem un pārskatiem 1922. g.
30. janvafa domes sēdē pieņemto

Noteikumi par nodokli no govīm
un cūkām Rīgā.

§ 1. Govju un cūku īpašniekiem, vai
turētajiem, ar § 3. minētiem izņēmumiem»
jāmaksā pilsētai par labu nodoklis, kura
lielumu ik gadus noteic piisētas dome.

§ 2. Nodoklis 1922. gadā jāmaksā
sekošos apmēros:

a) no slaucamas govs . . 250 tbĻ
b) no cūkas, ne vieglākas

par 100 mārciņām. . . 100 »
Piezīme. Par govīm ub cūkām»

kuras turpārdošanai uzpircēji, no-
doklis jāmaksā desmīt reizes mazāka
apmērā, nekā iepriekš šim" pantā
minēts.



§ 3. _ Nodoklis nav jāmaksā par govīm
an cūkām, kuras pieder a) valsts iestā-
dēm, b) pilsētas iestadēm,_ c) Sarkanam
krustam, d) labdarības iestādēm.

§ 4. Nodoklis samaksājams katru gadu
aprija mēnesī pilsētas nodokļu kasē bez
iepriekšēja atsevišķa uzaicinājuma. Ja
fcāds rioaugšminētiem mājlopiem iegādāts
vēlāk ka līdz tekoša gada aprija mēnesim,
tad_ attiecīgais nodoklis nomaksājams
vēlākais viena mēneša laikā, pie kam
tikai puse no gada nodokļa jāmaksā par
tiem majjopiem, kuj-i iegādāti kalendāra
gada otra puse.

§ 5. _ Ja nodokli nesamaksā domes
noteikta laika, tas piedzenams divkārtējos
apmēros.

§ 6. Ja nodoklis par 1. punktā minē-
tiem mājlopiem tekošā gada jau iemak-
sāts citai kādai pašvaldības iestādei Lat-
vijā, bet tikai mazākā apmērā, kā šajos
noteikumos minēts, tad nodokļa starpība
samaksājama viena mēneša laikā Rigas
pilsētas nodokļu kasē.

§ 7. Namu īpašniekiem vai viņu
(pilnvarniekiem jāuzdod katru gadu pil-
sētas nodokļu_ nodaļai līdz 1. februārim
ziņas par visam govīm un cūkām, kas
atrodas viņu staļļos, atzīmējot mājlopu
īpašnieku vārdus un uzvārdus, kā arī
lopu skaitu uz atsevišķām blankām, ku-
ras dabūjamas pilsētas valdē un policijas
iecirkņos.

§ 8. Sūdzības un lūgumus šī nodokļa
lietās izšķir pilsētas valde.

§ 9. Nodokļa kontroli izdara pilsētas
valdes nodokļu nodaļa ar policijas pa-
līdzību.

§ JO. Ar šo noteikumu publicēšanu
skaitās atcelti «Valdības Vēstnesī" Nr. 53,
— 1921. g. 8. martā publicētie, noteikumi
parjiodokli no govīm, aitām, kazām un
cSkam.

Rīgas pilsētas galva
A.Andersons.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Pamatojoties uz noteikumiem
par pilsētu ienākumiem, izdevu-
miem, budžetiem un pārskatiem
1922. g. 3,0. janvafa domes sēdē
pieņemtie

Noteikumi par nodokli no suņiem Rīgā.
§ 1. Suņu īpašniekiem, vai turētājiem,

kari dzīvo Rīgas pilsētas robežās, jā-
maksā ar 2. punktā minētiem izņēmu-
miem pilsētai par labu sevišķs nodoklis,
kura lielumu ik gadus noteic pilsētas
dome.

Piezīme. Nodoklis 1922. gadā jā-
maksā 100 rbļ. par katru suni.

§ 2. Nodoklis nav jāmaksā par lū-
šiem: a) kuri pieder karaspēka daļām,
b) kurus tura sētās ķēdē, c) kuri pieder
ārvalstu diplomātiskiem priekšstavjiem,
d) kūpi atrodas pilsētā ne ilgāk par divi
«ēdējām, e) par policijas suņiem, f) par
suņiem, kuri pieder kurlam un aklam
personām.

§3. Nodoklis nomaksājams katru gadu
bez iepriekšēja uzaicinājuma pilsētas no-
dokļu kasē divās līdzīgās daļās, — par
pirmo pusgadu līdz 15. martam, par otro
pusgadu līdz 1. augustam. Par_ suni,
kurš iegādāts vēlāk kā līdz tekošā_gada
janvāra mēnesim, nodoklis nomaksājams
vēlākais viena mēneša laikā, pie kam taj
gadījumā, kad suns iegādāts gada otra
pusē, par viņu jāmaksā tikai puse no
gada nodokļa.

§ 4. Ja par suni nodoklis tekošā gadā
samaksāts citai kādai pašvaldības iestā-
dei Latvijā, mazākā apmēra, neka minēts
šajos noteikumos, tad nodokļa starpība
nomaksājama 1 mēneša laikā Rīgas pil-
sētas nodokļu kasē.

§ 5. Ja_ nodokli nesamaksā domes no-
teiktā laikā, tas piedzenams divkārtīgos
apmēros.

§ 6. Katram sunim jāpiekar skaidri
saredzama marka, kura saņemama pil-
sētas nodokļu kasē pret šīs markas iz-
gatavošanas izdevumu samaksu.

Markas jāizņem arī priekš tiernsuņiem,
par kuriem nodoklis nav jāmaksā.

§ 7. Namu īpašniekiem, vai viņu piln-

varniekiem, ik gadus līdz 1. februārim
jāuzdod viņu īrniekiem piederošo suņu
skaits (atsevišķi pie tam atzīmējot ķēžu
an istabas suņus) un attiecīgo īrnieku
vārdi, uzvārdi un dzīves vieta uz atse-
višķām blankām, kuras dabūjamas poli-
cijas iecirkņos un pilsētas valde.

§ 8. Lūgumus un sūdzības šī nodokļa
lietās izšķir pilsētas valde.

§ 9. Nodokļa kontroli izdara pilsētas
valdes nodokļu nodaļa ar policijas pa-
līdzību.

§ 10. Ar šo noteikumu publicēšanu
skaitās atcelti „ Valdības Vēstnesī" J* 13
1920. gada 17. janvārī publicētie notei-
kumi par suņu nodokli.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs: A. Pļavinskis.

Pamatojoties uz noteikumiem par
pilsētu ienākumļem, izdevumiem,
budžetiem un pārskatiem 1922. g.
30. janvāra domes sēdē pieņemtie

Noteikumi
par sludinājumu un afišu]nodokil Rīgā.

§ 1. Rīgas pilsētai par labu jāmaksā:
a) sludinājumu nodoklis un b) afišu no-
doklis.

§ 2. a) Sludinājumu nodoklis jā-
maksā no sludinājumiem Rigā izdotos
laikrakstos, žurnālos, kalendāros un citos
drukas darbos 5°/o lielumā no sludinā-
juma faktiskās (netto) cenas.

No sludinājumu nodokļa atsvabināti
1) valsts un komunālo iestāžu sludi-

nājumi,
2) darba meklētāju sludinājumi un
3) plakāti, afišas un sludinājumi, kuri

attiecas uz pilsētas domes un par-
lamenta (saeimas) vēlēšanām.

Nodoklis jāmaksā arī no valdības iz-
devumos ievietotiem privātiem sludinā-
jumiem.

b) Afišu nodoklis jāmaksā no Rīgā
drukātām afišām, plakātiem, izrīkojumu
programām un reklāmu lapiņām 10°/c
lielumā no pasūtījuma cenas, neskatoties
uz to, vai tos izplata Rīgā vai ārpus
Rīgas.

§ 3. Laikrakstu vai žurnālu izdevē-
jiem un drukatavu īpašniekiem jāsa-
maksā sludinājumu un afišu nodoklis
pilsētas valdes nodokļu nodaļā par katru
pagājušu mēnesi līdz nākošā mēneša
25. dienai, iesniedzot pie tam norēķinus
par ieņemtām nodokļa sumām. Attiecibā
uz periodiskiem izdevumiem, kuri iznāk
retāk kā 6 reizes mēnesī, izdevēji var
vienoties ar nodokļu nodaļu arī par
citiem nodokļa norēķinu un maksāšanas
termiņiem. Drukatavas īpašniekiem jā-
iesniedz pilsētas nodokļu nodaļai kā pe-
riodiskā laikraksta vai izdevuma pirmais
numurs, tā arī vienreizēja drukas darba
viens eksemplārs, ja tajos ievietoti vai
paredzēti ievietot ar nodokļiem aplie-
kami sludinājumi.

§ 4. Laikrakstu un žurnālu izdevējiem un
drukatavu īpašniekiem uzliek par pienā-
kumu savās grāmatās iekārtot sludinā-
jumu un afišu kontus tā, ka caur to tiek
garantēta nodokļu kontroles iespējamība.
Nepilnīgas grāmatvedības gadījumos
pilsētas valdei tiesība prasīt sevišķu
grāmatu vešanu, kuras nodrošinātu afišu
un sludinājumu nodokļa pareizas kon-
troles iespējamību. Drukatavu īpašniekiem
tiek uzdots uzdrukāt uz afišām, plakātiem,
programām un reklāmu lapiņām tekošu
numuru, drukatavas nosaukumu un tās
atrašanās vietu.

§ 5. Par sludinājumu un afišu nodokļa
pareizu samaksu ir atbildīgs laikraksta
izdevējs vai drukatavas īpašnieks.

§ 6. Uz nodokļu nodaļas ierēdņu pie-
prasījumu drukatavas īpašniekiem un
laikrakstu izdevējiem jādod visi vajadzīgie
paskaidrojumi, jāuzrāda attiecigas kvītes,
grāmatas un citi nepieciešamie dokumenti,
attiecībā uz sludinājumu un sftišu no-
dokļiem, kā arī jāatļauj ieeja drukatavas
vai laikrakstu ekspedīcijas telpās kon-
troles nolūkā.

§ 7. Ja nodokli nesamaksā domes
noteiktā laikā, tas piedzenama divkārtīgos

apmēros.

§ 8. Šo noteikumu neizpildītāji so-
dāmi ar naudas sodu līdz 300 rbļ., bet
par apzinīgu nepareizu ziņu sniegšanu
sodāmi ar naudas sodu līdz. 1000 rbļ.
Sodu uzliek attiecīgas tiesu iestādes, pie
kam šīs sodu naudas nak pilsētai par
labu.

§ 9 Ar šo noteikumu publicēšanu
skaitās atcelti .Valdības Vēstnesī" N° 82

1920. gada publicētie noteikumi par
sludinājumu un afišu nodokli.

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

Māksla.
Nacionālais teatrs. Sestdien, 18. fe-

bruārī, otru reizi jau par zemākam cenām
Sardū vēsturiskā traģēdija BG r a f s d e
Rizor s"._ Svētdien, 19. februārī, pulk-
sten 2 diena Raiņa velnu nakts „Spē-
1 ē j u, dancoju". Pulksten 7 vakarā
Annas Brigader drāma .Ausmā",
Pirmdien, 20. februārī Sardū vēsturiskā
traģēdija «Grafs de Rizors" «Kul-
tūras Balss" ceļojošo bibliotēku fondam
par labu. Otrdien, 21. februārī, tautas
izrādē Kārļa Freinberga drāma jurasā
un salā." Teātra birojs.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursi.

w i RīgāValūta _ _
18. tebruari.

Angļu mārciņa 1000—1020
Amerikas dolārs 228.50—234.50
Francijas franks 20.00—20 50
Beļģijas franks 19.00—19.50
Šveices franks —
Itālijas lira —
Zviedrijas krona 60 75—61 75
Dānijas krona 47.75-48 75
Norvēģijas krona 38.75-39 75
Austrijas krona —
Čechijas krona 4.43—4.53
Holandes guldenis 86.25—87.75
Vācijas marka 1.10—1.15
Ostrublis —
Somijas marka 4.64—4.74
Igaunijas marka ........0.68—0.73
Polijas marka 0j08—0.09
Padomes rbļ —
Zelta franks (lats) 50.00
10 rbļ, zelta ? . . .1 1100.00

Rīgā, 1922 g 18. februārī.

Valsts krāj- un kredītbanka
Silinski, E. Auškaps.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.

1922. g. 16. februāri.

73. Svinta, norvēģu tvaikonis, kapteinis Chri
stensens, uz Kardifu ar 430 kb. as. stutmalkaa

71. Skulda, norvēģu tvaikonis, kapteinis Pēter
sens, uz Grangemu ar 215 kb. as. stut
malkas, 50 t. liniem, 150 std, plankām.

LlepSIas osti 15. februāri atradās 42 kuģi
izgājuši 2, 16. februāri ostā atradās 40 kuģi.

Fslegramas
(Latvijas tetegssia aģentūras ārzemju telegraraja.

LTA. Helziņforsa, 17. februārī.
Helziņforsas ostā iesalušais vācu kuģis
«Arnim* sadedzis. Kuģa lādiņš sastāvējis
no liniem.

Helziņforsa, 17. februārī. Abo
pilsētā atklāta Somijas komunistu
centrālā organizācija. Apcieti-
nāti vairāki kareivji.

Londonā, 18. februarL (Reuters.)
Apakšnams vienbalsīgi pieņēma otra la-
sījumā likumprojektu par Īrijas brīvvalsti.

Londonā, 16. februārī. Anglijas
banka samazinājuse diskonta procentus
no 5 uz 4/a.

Literatūra

Rčsumč mensuel des travaux de la
Sociētē des Nations. Janvžer 1922.
(Tautu savienības darbības menešpar-
skats 1922. gada janvāri.)

Saturs: I. Vispārīgs pārskats. II. Sa-
vienības organizācija: 1) Pastāvīgā^tarp-
tautiskā tiesa. 2) Statūtu papildinājumu
komisija. 3) Statūtu 16. pants un saim-
niecisku spaidu līdzekļu lietošana. 4) Ko-
misija, kurai uzdots izpētīt samierināša-
nās gaitu. 5) Starptautiskais central-
birojs reibinošu dzērienu tirdzniecības
kontrolei Āfrikā. 6) Bruņošanās: a) sa-
pulces lēmums par bruņošanās izdevumu
sašaurināšanu; b) pētijumi par atbruņo-
šanos. 7) Komisija intelektuālas kop-
darbības jautājumu izpētīšanai. 8) Sa-
vienības finanses: a) aprēķinu revizija,
b) izdevumu sadalīšanas komisija. 9) Starp-
tautiskā darba biroja kompetences. 10)

Līgumu reģistrācija. 11) Padomes ap-
spriežu pieejamība publikai. HI. Tech-
niskas organizācijas: 1) Saimniecības un
finansu organizācija. Finansu komitejas
darbība. 2) Pagaidu organizācija higiē-
nas jautājumos. 3) Satiksmes un tran-
zita organizācija : a) pases; b) satiksmes
un tranzīta techniskā un padomdevēja
komisija. Dzelzsceļu transportu apakškomi-
sijas pirmā sēde. IV. Administratīvie jau-
tājumi: 1) Dancigas brīvpilsēta: a) Vislas
kontrole un administrācija; b) dancigiešu
ieguvumi vai zaudējumi; c) pagaidu
tirdzniecības līgums starp Poliju, Dan-
cigu un Norvēģiju; d) brīvpilsētas kon-
stitūcija; e) poļu un dancigiešu līgums
1921. g. 21. oktobri; f) atbalsta osta
poļu kara kuģiem Danciga; g) virs-
komisara iecelšana; h) pārsūdzība par
virskomisara lēmumiem. 2) Sarās ba-
seins: a) vācu protests pret noteikumu
par Sarās apgabala iedzīvotājiem; b) val-
dības komisijas 4 locekju iecelšana;
c) valdības komisijas 10. periodiskais
ziņojums. 3) Minoritatu aizsardzība:
a) Igaunijā, Latvijā un Lietavā; b) Ct-
licijas armēņi. V. Politiski jautājumi:
1) Poļu-leišu nesaskaņas. 2) Izmeklē-
šana Albānijā. 3) Ungārijas lietas
a) ungāru valdības vēstule par statūtu
11. un 17. pantu iztulkošanu; b) robeža
starp Ungāriju un serbu-kroatu-slovēņu
valsti. 4) Austrumkarelija. 5) Konven-
cija par Alandu salu neitralizāciju.
6) Augššlezija. IV. Sociālie un huma-
nitārie jautājumi: 1) Savienības virs-
komisara loma Konstantinopolē. 2) Tirdz-
niecība ar opiju. 3) Tirgošanās ar sie-
vietēm un bērniem: a) padomdevēja ko-
misija; b) 1921. g. konvencija. VII. Ne-
kroloģija: pulkveža Šefera nāve.
^—11 II . I I I I M^—— III I I

šječsfcta*; M. AforHs.

Madonas lec. policijas prietšsieii
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par nozan-
dētiem: 1) Latvijas pasi Nš 92, izdotu
no Vietalvas pag. valdes uz Emmas
Pētera m. Reizniek vārda; 2) zirga pasi
>fe 191, izdotu no Vietalvas pag. vaidēs
uz Jāņa Jāņa d. Reizniek vārda; 3) per-
sonas apliecību (N° nezināms), izdota no
Mārcienes iec. komandanta uz Pētera
Pētera d. Apiņa vārda; 4) kāja klausibas
apliecība Nš M935, Izdota no Rīgas kara
apriņķa priekšnieka uz Kārļa Eduarda d.
Jurģit vārda; §) Latvijas pasi Nš 124,
izdotu ne Lubānas pag. valdes uz Leo-
nijas Ernesta m. Brutan vārda; 6) Lat-
vijas pasi Ns 62, izdotu no Lubānas pag.
valdes uz Gotfrida, Oskara d. Ozoliņa
vārda ;_ 7) Latvijas pase Nš 3145, izdotu
no Rūjienes policijas priekšnieka uz
Bertas Jēkaba m. Dobul vārda ; 8) Lat-
vijas pasi N» 74, izdotu no Ļaurionas-
Odzienas pag. valdes uz Andreja Andreja
d. Apsiša vārda; 9) Latvijas pasi Nš i 106,
izdotu no Lubānas pag. valdes uz Ernesta
Matiša d. Porit vārda; 10) zirga pasi
Nš 142, izdotu no Lubānas pag. valdes
uz Jāņa Sekstes vārda; 11) kāja klausī-
bas apliecību Nš 10207,izdotu no 6. Rīgas
kājnieku pulka komandiera no Edvarda
Mārtiņa d. Gailit vārda; 12) zirgu pasi
J* 246, izdotu no Kalsnavas pag. valdes
uz Jāņa Andža d. Šiliņa vārda; 13) Lat-
vijas pasi Ns 903, izdotu no Kalsnavas
pag. valdes uz Emmas Toma m. Runģis
vārda; 14) Latvijas pasi Nš 127, izdoto
no Ļaudonas pag. valdes uz Andreja
Pēteja d. Lauciņa vārda; 15) Latvijas
pasi Nš 460, izdotu no Patkules pag.
valdes uz Annas Brenča m. RozentaI
vārda; 16) Latvijas pasi Ns 266, izdotu
no Ļaudonas-Odzienas pag. valdes uz
Pēlēja Pēlēja d. Apara vārda; 17) Lat-
vijas pasi Ns 168, izdotu no Praulienas
pag. valdes uz Līzes Jēkaba m. Berķis
vārda; 18) Latvijas pasi Nš 375, izdotu
no Praul ienes pag. valdes uz Andreja
Jēkaba d. Kumisara vārda; 19) Zirgu
pases N» 177 un 26, izdotas no Prau-
lienes pag. valdes uz Jēkaba Mārtiņa d.
Kumisara vārda; 20) Apliecību, zābaku
saņemšanai Nš 39, izdotu no Cēsu apr.
priekšnieka uz Kārļa, Annas d. Pabrika
vārda; 21) Zirgu pasi Nr. 96, izdotu no
Mārcienas pag. valdes uz Pētera Jāņa
dēla Mūrmaņa vārda; 22) Personas ap-
liecību (Ns nezināms), izd. no Kalsnavas
komandanta uz Lizes Krustiņa m. Ozoliņ v.;
2S) Latvijas pasi Nš 632, izdotu no
Kraukļu pag. valdes no Ādolfa Jēkaba d.
Roziņa vārda; 24) Latvijas pasi Nš 450i
izdotu no Kraukļu pag. valdes uz Jāņa
Jāņa d. Krūmiņa vārda.

Alūksnes pagasta valde izsludina par
nederigu, kā nozaudētu, zirga pasi _ uz
pilsoņa Saša Drēlnieka vārda
izdotu no šās pagasta valdes 10. februāri
1920. g. zem Nš 60.

Tiek izsludinātas par nederīgām —no-
zagtās personu pases, izdotas no Kolupe»
pag. valdes; 10. nov. 1920. g. zem Ns 61
uz Staņislava Saviča vārda;
4. jūnijā 1921. g, zem Ns 1507 uz
Martas Savic vārda; zirgu pase no
30. augusta 1920. g. zem Nš 738 uz
Staņislava Saviča vārda an ne
30. augusta 1920. g. zem Ns 7S9 ne
Antona Linde vārda.



Tbsu sludinājumi

Latvijas karatsesa,
pamatojoties uz savu rīcibas sēdes lē-
mumu an Kara tiesu lik. 951. un 953 p
meklē bij. Rīgas zirgu depo kareivi
3£kabu Nikolaja d. Lavrovu, kurš apv.
par noziegumiem, kas paredzēti kāja soda
Bk. 1903. g., izd. 51. un 581. p.

Minētais Lavrovs, dzim. 10. marta
1900. g., pareizticīgs, 3 klašu pagasta
skolau izglītības, zemkopis, Ludzas apr„
Lipnas pag., Kruzenovas eiema piederīgs.

Personām, kārām būtu zināma »iya
«turēšanās v)e*a, nekavējoties ?iņci
kara tiesas * i tuvākai _ policijai, kurai
to arestēt mi ;.^?Idat tJēc _ oiftderibs».

Kāja tiesas priekšsēdētājs
pcukv.-leim. J. Birkenšteins.

Sekretārs, k. 1. iei. A. Rara -s*

Jelgavas apgabali reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 14607i. p.
pa;iņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
13. iebr. 1922. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Vilces lauksaimniecības bie-
drību .Zeme", ievedot viņu kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Vilces jaunā muižā.

Jelgavā, 14. februārī 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Mii liets.
Sekretāra pai. v. i. D. L e ši n s k i s.

Rīgas apgabali. 3. civi Inodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
,?. p. pamata paziņo, ka pēc 30. de-
cembri 1919. gada Krievija mirušā
inženiera Dohana Teodora Kramiņa, ir
atklāts mantojums, un uzaic, kam it uz šo
tnantoj., vai sakara ar to tiesības kā
mantiniek., legatar., lideikomis., kreditor.
unt. t., pieteikt šīs tiesības min. tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no ši
sludināj. iespieš. dienas .Vaid. Vestn.".

Ja minētas personas savas tiesības
asgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Riga, 15. februāri 1922. g. Nš 1084
Priekšsēdētāja v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Valstspapiru spiestave

vēlās pirkt:
10 gab. asi slīpētus dimantus pritkJ

gravēšanas mašinas. 100 metrus raito
valču drebi Nš 7, 82 cm platumi,,
100 gab. Hamburgas, cietas, korektūras
štlftes. 3 grāmatas Husnika fotolil»
pārveduma papīri- 200 kgr. valžu;
massas. 100 kgr. .Cuzatc" massu priekš
valču massas. 100 metru melno kalik
ar iespied. P. M., 96 cm. 10 pudu teek-
niska terpentīna. 5 pudu vieglā bencint
10 pudu galdnieka līmes. 2 pudu angļi;
clnnes. 1 pārnesamo trisiāzu ampere-
metru līdz 50 amp.

Piedāvājumi, vēlams ar paraugiem^ar 20 rbļ. zīmognodokli iesniedzami
valstspapiru spiestuves kanclejā, lieSļ
Maskavas Ielā J& 11, vēlākais līdj
4. martam s. g. 3^

Vaidavas pagasta valde,
Valmieras apr., izsludina par nozaudētu
nn nederīgu Latvijas pasi, izdotu no
Cēsu apriņķa priekšnieka 1. iecirkņa
jpalīgs 1920. g. 12. aprilī Zem Ns 4676,
sz Marijas Jana m. Dziedat") v,

Rīgas apgabalties. 3. civi!rtod<
18 dv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 26.^febr.
1915. gadā Rīga miruša 3ohana Pētera
Jēkaba d. Freljmana alias Frelmane
ir atklāts mantojums, un uzaic, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarij., (ideikomis.,
kreditor. an t. t., pieteikt šis tlesibas min,
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludiu. iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī*.

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
rinas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rigā, 15. februāri 1922. g. Nš 1221.
Priekšsed. D. Cimmermans.
, Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabali reģ. nodaļa,
aamatodamās uz civ. i lik. 1460". p. pa-
«iņo , ka minēta tiesa, civilnodaļas
13 febr. i 922. g. atklātā sēde nolēma
reģistrēt Mūrmuižas savstarpējo uguns-
apdrošināšanas biedrību, ievedot
viņu kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Nurmat'žas pagastā.

Jelgavā, 14. februāri 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Miiliers.
Sekretāra pal. v. i. D. Lešinskis.

Vietalvas-Odzienas pag. tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatojoties uz savu no-
lēmumu 17. augustā 1921. g., uzaicina
pieteikties šai pagasta tiesai četru
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas trešo reizi
«Valdības Vēstnesī', šī pagasta Ivanu
māju īpašnieka nelaiķa Andreja Jēkaba
dēla Ambalna mantiniekus, parādu de-
vējus un ņēmējus,^ deļ apstiprināšanas
mantošanas tiesībās.

Pēc šī termiņa notecēšanas, pietei-
kušos neievēros.

Priekšsēdētājs A. Ār i ņ š.
1 Darbvedis M e ž m a 1s.

Citu iestāžu slud.
Valstspapiruspiestuvē

liela Maskavas ielā Nš 13
27. februāri 1922. g.. pulksten 11 rītā

is pārdoti vairāksolīšanā:
366 mārc. sienas kalendāru bleķi.
120 gab. gāzes lampu cilindri.
58 gab. gāzes lampu kupoli.

100 gab. gāzes lampu liras.
434 marc. kartona grāmatu muguras.

2 gab. vecas petrolejas krāsniņas.
1 gab. veca cepešu krāsne.

62 gab. stipras koka (burtu) kastes ai
vākiem.

19 pudi burtu vāku papira.
300 , albumu papira.
200 , aktu papīra.
40 . ietinam, papira. 2
18 , zīda papira.

Rīgas apgabaltiesas l. iecirkņa pristavs
paziņo, ka 27. februāri 1922. g., pulk-
sten 10 dienā, Rīga, liela Kalēju ielā
Ns 9/11, eksprešu noliktavā tiks izpārdots
Doras Labanovskas palikušais kustams
īpašums, sastāvošs no elektriskām kla-
vierēm, ar visiem piederumiem,novērtēts
par 11,000 rbļ.

Rīgā, 15. februāri 1922. g.
Tiesu pristavs Vildaus.

Sīgas apgabaltiesas III. iet. pristavs
25. februāri 1922. g, pulksten 10 rītā,
Rīgā, Ģertrūdes ielā Nfc 90, izpārdos
Ludviga Rozenvalda kustamu mantu,
sastāvošo no lokomobile, riņķa zāģa,
bormašlnas un dt., novērtēto par
88,500 rbļ.

Otro ūtrupe ?A?$°S£ī?
Tiesu pristavs S. T. T e r p i 1 ov s k 1 s.i

līp ostas «iili,
Pētera-Pavila iela,

uz ostas obligatorisko noteikumu pamat)
izdos 28. februāri 1922. g., pulks»
2 dienā

mazāksoliēanā
baļķu, malkas un citu
koka materiālu p!u>

dinSšanu
šiDi gala, Rīgas ostas rājusi, sāliet k

«te krāces līdz dzeizstiltant.
^TMazaksolīšana notiks mutiski un sae»
sībā pielaidīs tikai tos, kurj iemiksās
par piedalīšanos torgos 50.000 rbļ., ta<P
sumu nenosūtītajiem izmaksāspēc&čīkstēs atpakaļ. Nosolītajam drošību
nauda jāpapilda līda 500.000 rbļ., i<"
maksājot to torga komisijai. Tuy51i»
paskaidrojumus sniedz ostas valde kst»
darba dienu no pulksten 9—3 dienā.

Ostas valda.

7. Sīouldas kājnieka paīKa salmolecīliss daft
27. februāri 1922. g., pulksten 11 rifi,
Alūksnē (Alūksnes pilī) tiks izdoti

mazlksolTšanl

pin svaigas lieli 9l
piegādāšana pulka vajadzībām P"
laiku no 1 marta līdz 1. aprīlim 1922.9-
Uz mutisku konkursu tiks pielaist»
tikai personas, kas pirms konkursa pal»*
saimniecības daļas priekšniekam iemāks*
3000 rubļu drošības naudas. Rakstīs»
piedāvājumi ar attiecīgu zīmognodo»
un drošības naudu iesniedzami līdz "ļj
teiktam laikam pulka saimniecības &}f
slēgtās aploksnēs. Turpat var iepaiitf»
ai gaļas piegādāšanas noteikumiem.
7. Siguldas kājnieku pulka saimnieci'1*

priekšnieks, pulkv.-leitn. Bebri'-
2 Darbvedis kara 1. ier. B r ū v ej*

VALSTS TIPOGRĀFIJA
dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukciju par Mukoka ttsļļļg
Saira no valsts un koiMnalnOT
uz 1920. g. 21. decembra likuma pama»

Iesp.„ Valdības Vēstneša" 1921.g.32. nn*

Maksā bez piesūtīšanas 10 ibļ., ar P~
sūtīšanu 11 rbļ. —

nacionālais teātri»
Sesždlen, 18. februāri, pulkst. 7 va»^

„§fa/s df« (īiiz&tsr
Svētdien, 19. februāri, pulksten 2m^
„SpēlēļtM, āamc®}**

Pulksten 7 vakarā
„Jiusmā".

Pazaudētas
2 kvitēs: Nr. 241 no 5.septembra 1921.g
par 4006 rb|. un Nr. 371 no 14. sep-
tembra 1921. g. 3855 rbļ. izdotas no
Rīgas krasta stacijas priekšnieka par
saņemtu drošības naudu rentes liet 1
Minētās kvītes skaitāmas par nederīgām
un uz viņām nepiederīgam personām
nauda nav izdodama. 1 Sebel.

Sīgas apgabaltiesas 3. Iet. pristavs
paziņo, ka 27. februāri 1922. g., pulkst.
10 rīta, Rīgā, kramu tirgu, jaunajā daļā,
bode Nš 60, izpārdos Ivana rlaļi-
novska kustamu mantu, sastāvošu no
dažādām kurpēm, zābakiem nn ko'.sa
bodites (prieks noplēšanas), novērtēto
par 2800 rbļ.

Tiesu pristavs S. T. Terpilovskis.
iespiests valsta tipogrāfija.

Mežu departaments
28. febrnori 1922. suns, pulksten 11 dienā, Todlenena buluarfl Hr. 6,

pfirdos oniFlRselitājiem
malku, baļķus un tēstos materiālus:
Vieta Virsmežniecības Materiālu nosaukums un daudzums

Kārsavas stacijā Kārsavas tēstie materiāli 13,127 gab.
? . egles baļķi 2.165 .

. . khtči 1.290 .
Abavas upē Rendas malkas ......apm. 247 kub. asis

baļķi 850 gab.
» » tēstie materiāli , 5.200 ,

Ventas , — baļķi , 11.000 .
» > — malka , 500 kub. »

— tēstie materiāli , 6.300 gab.
Oeceres . Lutriņu baļķi . 1.500 .
Mēmeles » Bauskas malka . . 720 kub. .

. Daudzevas . 700 . .
Daugavas. Slotas . 1.500 ,
Egllenes . , . . 1.800 ,
Ventas „ Skrundas , 200 .

baļķi . 300 gab.
* Raņķu malka . 600 kub. .

Sasējas , Daudzevas , 1.200 .
Salvites , . 1.000 .

Saukas . , 1.000 ,
Viesites . Daudzevas 3.500 ,

. . Saukas , , 200 .
baļķi 1.200 gab.

Daugavas. Jēkabmiesta malka; 550 kub. ,
Sakas . , 850 .
Btaslas , Bīriņu . 70 .

Cēsa » . . . 300 .
Gaujas , Vijciema 1.000 .

Oaujenea . . 650 ,
» » . stutmalka „ 550 . .

baļķi 500 ,
. . . I tēstie materiāli , 500 „ .

Rakstiskos piedāvājumos, kuri apliekami ar 20 sant. zīmognodokli, uzrādāma cena par kub. asīm un kub. pēdām
un tie iesniedzami slēgtas aploksnes mežu departamentam lidz torgu dienai pikst. 11 dienā ar uzrakstu .Uz torgiem
28. lebrurī 1922.g." Mutiska solīšana iesāksies starp pircējiem no augstākiem rakstiskiem piedāvājumiem, pie kam sa-
censība tiks pielaisti un piedāvājumi atzīti no pesonām, kūjas iemaksās torgu dienā 20°/o no piedāvātas sutnas. Neno-
solrtājiem iemaksātas somas nekavējoties izmaksās atpakaļ, bet nosolītajiem tās jānolīdzina līdz pilnai pārdošanas sumai,
10°/o no viņām tiks ieturētas kā drošības nauda par līgumu izpildīšanu, bet pārējās 10°/o ieskaitītas iemaksas sumā par
pirktiem materiāliem. 2 Mežu departaments.

Mežu departaments
= 1. martā 1922. gadā, pulksten 11 dienā, Todlebena bulvāra Nr. 6, —:

izdos mazdkprasiīājiEm maitas, ije, un lēslo materialB ijiroou no softoSām vietām:
Vienības. Upes. Virsmežniecības. Materiālu nosaukumi un daudzums.

1. Abava Rendas Malka apm. 247 kb.-asis.
Baļķi . 850 gab.

. Tēstie materiāli . 5,200 .
Venta Skrundas Malka . , 200 kb.-asis.

Baļķi ,* ....... . 300 gab.
Raņķu Malka 600 kb.-asis.

. * * ...........•. O0v .
? Baļķi 11,000 gab.

Tēstie materiāli . 6,300 .
Ciecere Lutriņu Baļķi , 1,500 .

2. Mēmele Bauskas Malka . , 720 kb.-asis,
i. , Daudzevas 700
4. Susēja . , . 1,200
5. Salvite . Saukas . . . 1,000

Daudzevas . . . 1,000
6. Viesīte . , . 3,500

, Saukas . , 200
Baļķi . 1,200 gab.

7. Daugava Jēkabmiesta Malka , 550 kb.-asis.
Saka . . 850

8. Daugava Slotas , , 1,500
9. Eglaine . . 1,800

10. Brasla Bīriņu . . 70
Cēsu ļ 300

11. Oauja Vijciema . , 1,000
Oaujenes , . . 650. . Stutmalka . 550

Baļķi . 500
Tēstie materiāli . 500

Piedāvājumos, kuri apliekami ar 20 santīmu zīmognodokli, uzrādāma cena par kub. asīm un kub. pēdām un
de iesniedzami slēgtās aploksnes mežu departamentam līdz konkurences dienai, pulksten II dienā ar uzrakstu: „Uz
konkurenci 1. martā 1922. g." Mutiska solīšana iesāksies starp piedāvājumu iesniedzējiem no zemākiem rakstiskiem
piedāvājumiem, pie kam par piedāvājumiem tiks atzīti un sacensībā pielaisti tie darbu uzņēmēji, kuji iepriekš iemaksās
par piedalīšanos torgos 20,000 rbļ. Nenosolītājiem iemaksātās sumas nekavējoši izmaksās atpakaļ, bet nosolītajiem drošī-
bas nauda par līgumu izpildīšanu jāpapildina līdz 10°/o no uzņēmumu sumām, iemaksājot tas torgu diena, torgu komisijai.

2 Mežu departaments.

Liepājas kara ostas darbnīcām
ir vajadzīgi sekosi materiāli:

100 gab. metalzāģu lapas 18*
8 . šmirģelakmeņi <b 450X50, 350X50 nn 200X25 mm
6 . zāģu asinātāju seibes rj>300X10 un 150X5 mm

38 šmirž-elripiņas iekšpuses slīpēšanai, korundas vai karborundas, rurni».
45. 3> 10, 12, 15, 20, 25, 30 un 35 mm ""?*

1 mārc. gumiju kausēšanai, gabalos
20 mtr tērauda drāti 0 5 mm

1 gab. Amerikas patronu 6* ar 3 klauvām, prieks drejbeņķa
4 . eļļas akmeņus .Arkansas" 6X1/»X/*"

16 st. stieptu misiņu stieņos, (J> 10—76 mm
6 . . , . 6-kant„ 14—33 mm

Tvaika caurules: 25 gab. 45/41 mm ā 4500 mm garas.
50 , 43/51 . . 4950 .
12 . 33/51 . . 4950 .
12 . 49/63 . . 6000 .

50 . 47/64 . , 4300 .
6 , 49/64 . , 4300 . ,

300 . 73/81 . . 5050 .
35 . 65/81 . , 5050 .
85 . 63/70 . . 4300 ,
65 , 75/83 . . 4760 .
2060/76 . . 4760 ,
3081/89 , . 5800 ,
10 . 73/89 . . 5800 .

Katlu kniedes, dažādi mēri.
Piedāvājumus, apliktus ar attiecīgu zīmognodokli, iesniegt līdz 1. marti*

i. g., Liepājas kara ostas darbnīcām. |$

Dzelzsceļu ?irs?alde ^'^^r ^
KONKURENCI

uz 15 tonnām cinkotas dzelzs stiepnles, 1500 tu
Meldiņiem cinko polu un 150 $ab. varu polu piesim

Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem un skices pelu komplektiem, griesties dzel»
ceļu virsvaldē, istabā J* 136, no pulksten 12 līdz 2 dienā. 1
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