
Latvijas slimo kasu savienības statūti.
Takse par pasta paciņām no Latvijas

uz Igauniju un Somiju no 1922. g.
1. aprija.

Papildu takse pacfņām uz Krieviju un
Ukraini.

Valdības rīkojumi un
pavēles

Apstiprinu.
Darba ministrijas departamenta

direktors R. Veidemans.

Latvijas slimo kasu savienības
statūti.

§ I.
Lai veicinātu

^
slimo kasu darbību un

attīstītu Latvijā, uz rūpniecības darba
Jikuma 296. panta un šo statūtu pamata
nodibināta Latvijasj-slimo kasu savienība
ar mitekli Riga.

Savienības mērķi.
§ 2.

Latvijas slimo kasu savienības mērķi:
a) vienādas ļin plānveidīgas darbības

ievešana Latvijas slimo kasēs;
b) pastāvošā algotā darba spēka ap-

drošināšanas likuma dzīvē izve-
šana;

c) slimo kasu un apdrošināto kasu
ifc'kū interešu un tiesību aiz-

stāvēšana apdrošināšanas likuma
un siimo kasu statūtu robežās;

d) teorētisko un praktisko sociālās ap-
drošināšanas jautājumu izstrādāšana
un plašāku masu informēšana par
šiem jautājumiem;

e) medicīniskās palīdzības un vese-
lības kopšanas organizēšana kases
dalībniekiem un viņu ģimeņu lo-
cekjiem;

f) juridiskās palīdzības sniegšana sa-
vienībā ietilpstošām slimo kasēm
un to dalībniekiem;

g) veikt visus citus darbos algotā
darba spēka apdrošināšanas laukā,
kuri ir paredzēti slimo kasu normai-
statūtu 2. pantā un citu no val-
dības apstiprinātu slimo kasu statūtu
attiecīgos pantos par slimo kasu
mērķiem un uzdevumiem.

§ 3.
Šo mērķu sasniegšanai Latvijas slimo

kasu savienībai ir tiesība:
a) ierīkot ambulances, dzemdētāju pa-

tversmes, slimnicas, ārstniecības
punktus, aptiekas, sanatorijas, bērnu
dārzus un vasaras kolonijas;

b) izdot periodiskus un citādus preses
izdevumus par sociālās apdrošinā-
šanas, slimo kasu darbības sekmē-
šanas, kasu statistikas u. c. tam-
līdzīgiem jautājumiem;

c) ierīkot juridiskas palīdzības snieg-
šanas birojus;

d) sarīkot publiskas lekcijas jautā-
jumos, kuri ietilpst slimo kasu
darbības laukā vai saistās ar to;

e) sasaukt slimo kasu priekšstāvju
konferences un kongresus un pie-
dalīties šāda veida kongresos iekš-
zemē un ārzemēs

^f) piedalīties izstādēs iekšzemē un
ārzemēs par slimo kasu darbības
jautājumiem;

g) izlaist anketas, lai izzinātu slimo
kasu dalībnieku un viņu ģīmeņu
locekļu saslimšanas gadījumus, ve-
selības stāvokli, sanitari-bigieniskos
darba un dzīves apstākļus, ģimenes
sastāvu un par līdzīgiem citiemuz
kasu darbību attiecošamies jautāju-
miem;

a) ierīkot kursus un apspriedes slimo
kasu darbinieku sagatavošanai;

i) noslēgt visāda veida līgumus, iegūt,
atsvešināt un apgrūtināt ar parā-
diem nekustamus īpašumus un
vispār baudīt juridiskām personām
piešķirtas tiesības apdrošināšanas
likuma un valdības rīkojumu ro-
bežas,

§ 4.
Latvijas slimo kasu savienībai ir savs

zīmogs ar viņas nosaukumu.

Savienības sastāvs.
§5.

Par savienības dalibniecem var but
visas Latvijas slimo kases.

§6.
Slimo _ kases iestājas par dalībniecēm

savienībā uz viņas pilnvarnieku sapulces
lēmuma pamata, nobalsojot par to ar
vienkāršu balsu vairākumu, ja pilnvar-
nieku sapulcē piedalās a/s no pilnvar-
niekiem, bet pie vienkārša pilnvarnieku
skaita ar 2/s balsu vairākumu,

§7._
Uzņemšana savienība notiek ar savie-

nības valdes lēmumu, ja savienībā uzņe-
mamā siimo kases valde rakstiski ap-
ņemas pildīt visus uz viņu, kā uz sa-
vienības dalībnieci,attiecošos pienākumus.

§ 8.

Izstāšanos no savienības pieteic savie-
nības valdei attiecīgas slimo kases valde
uz kases piltivan.ieku sapulces lēmuma"
pamata. Lēmums tiek pieņemts ar vien-
kāršu balsu- vairākumu, ja sapulcē pie-
dalās 2/s ,10 pilnvarniekiem, bet pie vien-
kārša pilnvarnieku skaita ar 2/s balsu
vairākumu.

§ 9.
Attiecīga slimo kase pēc iepriekšēja

(8) pantā nosacītas pieteikšanas kārtības
skaitās no savienības par izstājušos
3 mēnešus pēc savienības gada pārskata
pieņemšanas un savstarpēji norēķinājās
par zaudējumiem un pienākumiem, kuri
cēlušies savienībai vai slimo kasei līdz
minētam laikam.

§ 10,
Savienības dalībnieces — slimo kases

— izslēgšanu no savienības ierosina sa-
vienības valde un izslēdz kongress
(stāt. § 20. paredzētā kārt), ja dalīb-
niece — slimo kase — nepilda savus
pienākumus pret savienību, vai ja pēc
trīskārtēja atgādinājuma nenolīdzina
parādus savienībai.

Piezīme. Izslēgtā slimo kase var
no jauna tikt pieņemta savienība uz
kongresa lēmuma pamata, bet lab-
prātīgi izstājusēs kase uz savienības
valdes lēmuma pamata, saskaņa ar
statūtu § 6.

Savienības orgāni.
§ 11.

Savienības pārvalde sastāv no:
a) kongresa,
b) padomes,
c) valdes.

§ 12.
Kongress ir savienības augstākais

lēmēja orgāns.
§ 13.

Kongresu sasauc padome vienu reizi
gadā uz kaitēju sēdi.

§ 14.
Ārkārtējas kongresa sēdes sasaucamas

pēc vajadzības uz padomes lēmumu, ka
arī uz Vsavienībā ieejošo slimo
kasu pieprasījumu.

§ 15.
Kongress ir pilntiesīgs, ja viņa pieda-

lās vairāk par pusi no visu savienība
ieejošo slimo kasu izvelēto delegātu
skaita un ja kongress izziņots un viņa
dienas kārtība izsūtīta, ne mazāk par

vienu mēnesi pirms kongresa sanākšanas
dienas. Kongresa dienas kāitība iesū-
tāma darba ministrijai reizē ar lūgumu
kongresa sasaukšanai.

§ 16.
Ja kongresu sasauc padome uz 1ļa no

savienībā ieejošo slimo kasu pieprasī-
jumu, tad bez valdes uzstādītiem dienas
kārtības jautājumiem kongresa dienas
kārtībā jāliek visi pieprasītāja uzdotie
jautājumi un kongress ir pilntiesīgs pie
ta_ paša dalībnieku skaita un izziņošanas
kārtības, kā tas norādīts § 14. '

§ 17.
Priekšstavjus uz kongresu izvel attie-

cīgas slimo kases pilnvarnieku sapulce
no kases dalībnieku vai kases algoto
darbinieku vidus.

Piezīme. Kongresa delegāta izde-
vumus sedz attiecīga slimo kase.

§ 18
Priekšstavība kongresā sastādās no

savienībā apvienoto slimo kasu delegā-
tiem — pa vienam no katriem 750 kases
dalībniekiem. Kases ar mazāku par 750
dalībnieku skaitu sūta vienu delegātu.
Dalībnieku pārpalikumam lfdz 100 nav
tiesības sūiīt delegātu.

Piezīme. Viena kase var sūtīt ne
vairāk par 10 delegātiem.

§ 19..
Kongresu atklāj savienības valdes priekš-

sēdētājs. Kongress izvēl iz sava vidus
prezidiju un sekretāru ar vienkāršu balsu
vairākumu.

§ 20.
Visi kongresa lēmumi tiek izšķirti ar

vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jau-
tājumus par savienības likvidāciju, viņas
statūtu grozīšanu, dalībnieču — kasu —
izslēgšanu no savienības un izslēgto
kasu uzņemšanu savienībā, nekustamu
īpašumu iegūšanu, atsvešināšanu un ap-
grūtināšanu ar parādiem, kuri jautājumi
izšķirami ar 2/s balsu vairākumu.

1. piezīme. Padomes un revizijas
komisijas vēlēšanas izdarāmas aiz-
klāti, visi citi jautājumi balsojami
atklāti, ja aizklātu balsošanu ne-
pieprasa kāds no kongresa dele-
gātiem.

2. piezīme. Priekšlikums ar vien-
līdzīgu balsu skaitu par un pret —
skaitās par atraidītu.

§ 21.
Vismaz vienu nedēļu pirms kongresa

sanākšanas dalībniecēm — slimo kasēm —
jāiesūta savienības valdei tās dalībnieku
pilnas sapulces protokola noraksts, kurā
ir izvēlēti delegāti uz kongresu, pie
kam slimo kases revizijas komisijai pie
protokola noraksta ir jāpievieno ziņojums,
cik dalībnieku ir slimo kasē uz tekošā
vai pagājušā mēneša pirmo dienu.

Padome.

§ 22.
Padomi izvel kongress iz delegātu

vidus uz vienu gadu. Padome sastāv
no 11 locekļiem un 6 kandidātiem.

§ 23.
Padomi sasauc valde ne retāki, ka

vienu reizi divos mēnešos.
Piezīme. Padomi sasauc valde ari

uz trīs padomes locekļu pieprasījumu.

§ 24.
Padomes sēde jāizziņo visiem pa-

domes locekļiem rakstiski vienu nedēļu
pirms padomes sanākšanas, nosūtot reize
ar to no valdes uzstādīto dienas kārtību.

§ 25.
Padome izvēl iz sava vidus valdi no

5 locekļiem uz vienu gadu. kuri paši
savā starpā sadala amatus.

1. piezīme. Sēdes vadīšanai pa-
dome izvēl priekšsēdētāju un se-
kretāru katrā padomes sēdē.

2. piezīme. Revizijas komisijas un
valdes locekļu amati nevar tikt ap-
vienoti.

§ 26.
Padomei piekrīt:
1) uzraudzība par valdes darbību;
2) uz revizijas komisijas ziņojuma pa-

mata atcelt valdes atsevišķus lo-
cekļus pirms viņu pilnvaru izbeig-
šanās un izdarīt jaunu valdes lo-
cekļu vēlēšanas;

3) dot vispārējas direktivas un norādī-
jumus valdei;

4) apspriest kongresā iekustinātos jau-
tājumus un rast ceļus viņu realizē-
šanai caur valdi;

5) pašai ierosināt savienības mērķos
un uzdevumos paredzētos jautāju-
mus, tos izlemt un realizēt caur
valdi;

6) ierosināt un sagatavot jautājumus
kongresam un noteikt viņa dienas
kārtību ;

7) lemt par nekustamu īpašumu iegū-
šanu, atsavināšanu un apgrūtinā-
šanu ar parādiem, pie kam šie
lēmumi liekami priekšā kongresam;

8) caurskatīt valdes sastādīto darbības
plānu un ieņēmumu un izdevumu
budžetu, tos pieņemt, papildināt,
grozīt vai atraidīt;

9) caurskatīt savienības gada pārskatu,
kujš caurskatīts iepriekš no revīzi-
jas komisijas, un likt to priekšā
kopā ar savu atsauksmi kārtējam
kongresam.

§ 27.
Padomes lēmumi par ienākumu un iz-

devumu budžetu un kongresa lēmumi par
nekustamu īpašumu iegūšanu, atsavinā-
šanu un apgrūtināšanu ar parādiem
iesniedzami darba ministrijai un tie stā-
jas spēkā tikai pēc viņu apstiprināšanas.

§ 28.
Padome ir pilntiesīga, ja viņa pieda-

lās ne mazāk par 9 locekļiem, pie kam
valdes locekļiem ir lemjošas balsstiesības,
izņemot gadījumu, kad tiek balsots par
viena vai otra valdes locekļa darbību.

§ 29.
Visus jautājumus padome izlemj ar

vienkāršu balsu vairākumu; pie vienlī-
dzīga balsu skaita par un pret jautājums
skaitās par pagaidām atklātu unj'āiz-
lemj nākošā kārtējā vai ārkārtēji
kongresā.

§ 30.
26. panta 4. un 5. punkta paredzētie

padomes lēmumi nāk spēkā četrpadsmit
dienu laikā pēc viņu nosūtīšanas attie-
cīgai kasei, ja pa to laiku nav ienākuši
valdē protesti pret padomes lēmuma, ao
darba ministrijas vai arī vismaz no/*
savienībā apvienoto slimo kasu valdēm.

§ 31.
Padomes locekļi var tikt atalgoti.

§ 32.

Mirušā, no savienības izstājušas, iz-
slēgtā vai citādi kā zaudējušā iespēju
piedalīties padomes sēdēs locekļa vieta,
valde uz padomes lēmumu ezaicina nā-
košo kandidātu.

Piezīme. Padomes un_ valdes lo-
ceklis skaitās par izstājušos, ja 3
mēnešus no vietas viņš nav vairs
kases dalībnieks, vai algots kases
darbinieks.

Valde.

' § 33.
Padomes izvelētie valdes locekļi iz

sava vidus izvēl uz vienu gadu priekš-
sēdētāju, viņa vietnieku, sekretāru, viņa
vietnieku un kasieri.
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Iznāk katru dienu, izņemot ^^J^&^ļ^^^

svētdienas

un svētku dienas

Redakcija: nfc-0.i^ fe^^. Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī JsTs 2. Tel.JA9-89 V^^^^^^P^Rīgā, pilī N° 1. Tel. M 9-57
Runas stundas no 11—12 ^E^S^&^T Atvērts no pulksten 9—3

???inaHuiiiiiiMM.^^—. .—,

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no !. janvāra:
Saņemot ekspedicija:

Par 1 mēnesi 75 rbļ. — kap.
Piesūtot mājā un pa pastu:

Par 1 mēnesi 90 rbļ. — kap
Par atsevišķu numura: saņemot

ekspedicija 3 , 25 ,
Pie atkalpārdevējiem 3 „ 75

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām .... 180 rbļ. — kap.
par katru tālāku rindiņu . . 6 . — .

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

c) privātiem par katru vienslējīgu
rindiņu 10 , — .



§ 34.
Valdes pienākums ir:
1) izvest dzīvē kongresa un padomes

lēmumus;
2) vest tekošosavienības sarakstīšanos,

darbvedību, grāmatvedību »n no-
rēķiaāšanos;

3) reprezentēt savienība pret trešam
personām, valsts iestādēm un sabie-
driskām organizācijām;

4) sastādīt darbības plānu, budžetu
un gada pārskatu;

5) pieņemt ārstniecības, savienības
technisko un biroja personālu un
nosacīt tiem atalgojumus.

§ 35,
Savienības gada parskats,-*lidz ar revī-,

zijas komisijas atzinumu ceļams priekšā
kongresa apstiprināšanai.

§ 36.
Par padomes un valdes locekļu algām

lemj savienības padome uz gadu vai
īsāku laiku uz priekšu.

§ 37.

Pilnvaras, līgumi, akti un dokumenti
īpašuma lietās, ar kuriem savienība uz-
ņemas zināmus pienākumus, jāparaksta
trim valdes locekļiem, starp šiempriekš-
sēdētājam vai viņa ^biedrim, vai ari
speciāli uz to no valdes pilnvarotam
loceklim un sekretāram, ievērojot tādos
gadījumos šos statūtus un likumā pare-
dzētos noteikumus.

§ 38.
Savienības naudas samu, norēķinu un,

vispār valdes _ darbības kontrolēšanai,
kongress izvēl revizijas komisiju no
vismaz 3 locekļiem un 2 kandidātiem
uz vienu gadu. ««>

§ 39.
Revizijas komisija uz viena locekļa

uzaicinājumu sanāk uz kārtējām un ār-
kārtējam revizijām.

§ 40.
Revizijas' komisija protokolē savus

lēmumus un atzinumus sevišķā proto-
kolu grāmatā un paziņo tos valdei un
nākošai padomes vai kongresa sēdei. »

Savienības līdzekļi.
§ 41. _

Savienības valde sastāda izdevumu un
ieņēmumu budžetu, kurš ir vajadzīgs
saskaņa ar kongresa vai padomes at-
zinumiem savienības uzdevumu veik-
šanai; sadalot savienībai pienācīgo
iemaksu surau starp savienībā ieejošām
slimo kasēm, proporcionāli kasu ienā-
kumiem.

§ 42.
Pec budžeta apstiprināšanas no darba

ministrijas katrai kasei mēneša laikā pēc
paziņojuma saņemšanas attiecīga daļa no
viņai piekrītošās sumas jāiemaksā sa-
vienības valdei.

Piezīme. Iemaksas savienībai no-
tiek pa gada ceturkšņiem.

§ 43.
Kases, kopskaitā vismaz piecas, ja

viņas atrod viņam maksāt* piekrītošās
daļas par nepieņemamām, var viena mē-
neša laika pec attiecīga paziņojuma
iesniegšanas savienībai — izstāties no
savienības.

Piezīme. Šajā izstāšanās gadījumā
viņam netiek piemērots šo statūtu
§ 9 par izstāšanās kārtību.

§ 44.
Ja apstiprinātais budžets nesedz visus

ša budžeta periodā paredzētos un no
padomes pieņemtos izdevumus, tad valde
var iesniegt padomei papildu budžetu,
kurš nak spēka pēc ta apstiprināšanas
no darba ministrijas,

§ 45. ^
Valdei ir tiesība piedzīt likumā pare-

dzeia kartībā no attiecīgas kases valdes
viņai maksāt piekrītošo budžeta daļu no
apstiprinātā budžeta.

§ 46.
Nepieciešamības gadījumos valdei ar

padomesjēmumu uz darba ministrijas
apstiprinājumu ir tiesība izdarīt aizņē-
mumus un izlietot tos padomes norādī-
tam vajadzībām.

Savienības darbības
pārraudzība.

§ 47.
Vispārēja pārraudzība par savienības

darbību piekrīt darba ministrijai. Visi
kongresa un padom?s lēmumi iesniedzami
darba ministrijai vienas ne'.ēlas laikā, un

šie lēmumi stājas spēkā, ja divu nedēļu
laikā pēc iesniegšanas pret tiem darba
ministrija nav cēluse iebildumus. Izņē-
mumus par budžetu un nekustamiem
īpašumiem sk. § 27.

§ 48,
Savienības valde iesniedz darba mini-

strijai gada un kases pārskatus un citas
pieprasītās ziņas par savienības darbību
— termiņos, kādus nosaka darba mi-
nistrija.

§ 49.
Darba ministrijai tiesība atstādināt līdz

tiesas spriedumam no amata pienākumu
izpildīšanas tos savienības valdes locek-
ļus, kuri pārkāpj likumu vai savienības
statūtu noteikumus. Par likuma statūtu
vai savss varas robežu pārkāpšanu vah
des locekļi ir atbildīgi, kā personīgi, tā
ari ar savu mantu.

§ 50.
Atstādināto valdes locekļu vieta savie-

nības padome darba ministrijas noteiktā
laikā ievēl vietniekus. Ja padome to
neizpildītu, tad darba ministrija var uz-
dot savienības valdes pienākumus veikt
atlikušiem valdes locekļiem un ja tādu
nebūtu — sevišķi šim nolūkam ieceltai
personai.

Savienības likvidācija.
§ 51.

Savienība var likvidēties uz kongresa
lēmuma pamata ar 2/s klātesošo delegātu
balsu vairākumu. Tādā gadījumā kon-
gress izvēl iz sava vidus likvidācijas
komisiju no 5 locekļiem un uzdod tai
izdarīt likvidāciju.

§ 52.
Savienības likvidācijas gadījuma, viss

viņas kustamais un nekustamais īpašums
tiek pārdots publiskā ūtrupē, iekasētā
ūtrupē suma kopā ar kasē atrodošos
sumu tiek izdalīta starp kasēm, savienības
dalībniecēm, proporcionāli viņu izdarītām
iemaksām.

§ 53.
Pie savienības likvidācijas ar zaudē-

jumiem, tiek pilnvarota persona vest
tiesas ceļā procesu pret to personu
kopsurnu (ja tāda ir), kuru rīcības dēļ
zaudējumi ir cēlušies. Pretējā gadījumā
zaudējumus sedz visas savienībā apvie-
notas slimo kases proporcionāli viņu
izdarītām iemaksām.

§ 54.
Pēc likvidācijas jautājuma nokārto-

šanas, likvidācijas komisija sasauc likvi-
dācijas kongresu, kurš galīgā veidā
apstiprina likvidācijas komisijas darbību
un savienību izsludina vispārīgai zinā-
šanai ^Valdības Vēstnesī" par likvidētu.

Takse
par pasta paciņām no Latvijas

uz Igauniju un Somiju
no 1922. g. 1. apriļa.

Uz Igauniju :
par paciņām līdz 1 kilo-

gramam = 2 mārc.
14 lotes 85 rbļ. — kap.

par paciņām līdz 5 kilo-
gramiem = 12 mārc.
7 lotes,. 125 „ — „

par paciņām līdz 10 kilo-
gramiem = 24 mārc.
14 lotes . . .. . . 205 , — ,

Uz Somiju:
par paciņām līdz 1 kilo-

gramam = 2 mārc.
14 lotes 122 rbļ. 50 kap.

par paciņām līdz 5 kilo-
gramiem = 12 mārc.
7 lotes 200 . — .
Rīgā, 1922. g. 6. martā.
Eksploatacijas direktors V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs A n še v i c s.

Papildu takse
paciņām uz Krieviju un Ukraini.
(Skaties .ValdībasVēstneša* Mi 42.)

Izziņotā apdrošināšanas maksa par
parastām paciņām (25 rubļi par
10.000 rubļiem) pārgrozīta se-
kosi:
par pirmiem 10 zelta fran-

kiem (500 rubļi) . . 30 rbļ. — kap.
par katru tāļaku zelta

franku (50 rbļ.) līdz
25 zelta frankiem
(1250 rbļ) - . 50 „

par katru taļaku 1 zelta

franku (50 rubļi) sakot
ar 26 ;telta frankiem ļ
un vairāk. ._ . . . 1 rbļ. 50 kap.

augstāka uzdota vērtība ļ .
200 zelta franki
(10.000 rbļ.) . .. .... . 300 . — A
Takse vienāda kā uz Eiropas Krieviiu

un Ukraini, tā ari uz Āzijas Krieviju. \

Ekspluatācijas direktors V. Krūmiņa
Nodaļas vadītājs Anševiesi

Gaidības iestāžu
šziņoimni

Paziņojums un izskaidrojums.

Š. g. 17. februāri Satversmes Sapulce
pieņēma likumu, pēc kura agrāras refor-
mas likuma I. d. 3. panta e punkta un
14. pantā noteiktais termiņš lūgumu
iesniegšanai valdībai un tiesai tiek pa-
garināts līdz š. g. 23. aprilim, šopēdējo
dienu ļīdzieskaitot:

ļ 1. attiecībā uz nekustamiem īpašu-
miem, kuri atrodas Latvijai pievienotos
agrākās Kaunas guberņas apvidos;

J2. personām, kuras nav laika (t. i. līdz
1921. g. 1. aprilim) iesniegušas lūgumus
aiz iemesliem, kurus tieslietu ministrs
atzīs par pietiekošiem sekošos gadījumos:

Ja) attiecībā uz līgumiem, kuri noslēgti
pec 1915. g. 23. apriļa un līdz 1920. g.
li oktobrim ierakstīti zemes grāmatas,
resp. apstiprināti pie vecākā notāra
(Latgalē),
I b) attiecība uz līgumiem, kuri slēgti

pirms 1920. g. 16. septembra bez liku-
mīgas ierakstīšanas zemes grāmatas, resp.
apstiprināšanas pie vecākā notāra (Lat-
galē), ja līguma objekts līdz ar to pār-
gājis ieguvēja lietošanā un ja līguma
slēgšanas dienu apliecinājuši valsis vai
pašvaldības iestādes^aš notārs,

Tieslietu ministrija tāpēc aizrāda vis-

pārīgai zināšanai, ka ministrijai iesnie-
dzami nekavējot attiecīgi lūgumi, ja tas
nebūtu jau izdarīts, visām tāmpersonām,
1) kas līdz 1920. g. 16, septembrim pir-
kušas bijušās Krievijas valsts zemes,
muižu, to daļu un tamlīdzīgas zemes,
kuras minētas agrārās reformas likuma

i!, d. 3, p. e punktā, bez līgumu ierak-
stīšanas zemes grāmatās vai apstiprinā-
ļšanas pie vecākā notāra (Latgalē) un
m sevišķi tām personām, kas līgumus
$>ar minēto zemju pirkšanu noslēgušas
lēc 1915. g. 23. apriļa (vecā stila) un ja
tādi jau ievesti zemes grāmatās vai ap-
stiprināti pie vecākā notāra (sk. agrārās
itfoimas lik. I. d. 14. pantu).

Iesniedzamos lūgumos jāpaskaidro
iemesli, kāpēc iesniegšana nav notikuse
likumā paredzētā laikā, t. i. līdz 1921. g.
1. aprilim. Lūgumiem pievienojami ari
dokumentariski pierādījumi par to, ka
līdz ar līguma noslēgšanu pirkta zeme
pSrgājusc ieguvēja lietošanā, pie kam
līguma slēgšanas dienai jābūt apliecina
tai no valsts vai pašvaldības iestādēm,
vai no notāra.

Līdz ar to tieslietu ministrija aizrāda,
ka visas tās zemes, uz kurām attiecas
agrārās reformas likums un par kurām
lūgumi neoūs iesniegti līdz š. g, 23, ap-
rilim, pāries, pēc šī termiņa notecējuma,
valsts zemes fondā.

Tieslietu ministrs V. Holcmans.
Departamenta direktors M. L a p i ņ š

Nodaļas vadītājs P i n k u 1 s.

Tiešo nodokļu departamenta paziņo-
jums pilsētu un miestu nekustamu

īpašumu nodokļa lietā.
Tiešo nodokļu departaments paziņo,

ka saskaņā ar pilsētu un miestu neku-
stamu īpašumu nodokļa rīkojuma
24. pantu (publ. «Valdības Vēstneša"
f* 211 — 1921. g.) minētais .nodoklis
par 1921. gadu aprēķināts sekošos no-
dokļu iecirkņos: Rīgas pilsētā I., II., III,,
IV., V., VI., VII, VIII, IX., X, XI., XII.,
Jelgavas pilsēta, Liepājas pilsēta I. un
II. iec., Daugavpils pilsētā, un apriņķu
pilsētas un miestos: Rīgas apriņķa I. uu
II. iec, Cēsu, Valmieras, Valkas, Tukuma,
Jelgavas, Bauskas, Talsu, Liepājas, Kul-
dīgas, Jaunjelgavas, Aizputes, Ventspils,
Ilūkstes, Rēzeknes, Ludzas, un nodokļu
listes izsūtītas maksātājiem 1922. g.
28. februārī dēļ nodokļa nomaksas līdz
1922. gada 31. martam.

Rīgā, 1922. g. 4. martā.
Direktors A. Vinters.

Nodaļas vadītājs A. Kauli ņš.
Darbvedis A. Mazu»- s.
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Tleso nodokļu departamenta paziņa
jums* lauku nekustamu īpašumu no.

dokļu. lietā.

Tiešo nodokļu departaments pazi ņo
ka saskaņā ar lauku nekustamu īpašiuntļ
nodokļa rikojuma 30 pantu (pU5i
.Valdības Vēstneša" tt 211 — 1921. j/ļ
minētais nodoklis par 1921. gadu iz.
vests sekošos _ apriņķos: Rīgas apriņj™
II. iec. un_ Ilūkstes, un maksātāju sa-
raksti nosūtīti 1922._ g. _februari attie-
cīgām pagastu valdēm dejļ nodokļu no-
maksas līdz 1922. g. 15. martam.

Rīgā, 1922. g. 4. martā.
\ Direktors A. Vinters .
\ Nodaļas vadītājs A. Kauliņš]

Darbvedis A. Mazurs.

I Aizrādījums.
ievedmuitas tarifu 3. lasījumā iesāks

cautekatītiinansu-budžeta un tirdzniecības-
rūp&ecības komisijas.9. martā, pulksten
10 rītā.

Komisiju locekļus un organizācija
priekšstāvjus lūdz ierasties neiztrūkstoši.

Komisijas techniskais vadītājs
A.Kuške.

Dzelzsceļu ziņas.
No 4. marta uz Valkas—Ipiķu Ūnijas

atklāta komeicoperacijām un kā patstā-
vīga tariiu stacija Omuļi, pie kam preču
operācijas izdarīs tikai pilnlādetient
vagoniem.

No 6. marta atjaunota kustība, biļešu
pārdošana un bagāžas un preču pieņem-
šana uz Ventspiis—Stendes šaursliežu
ceļiem, izņemot zaru līnijas Cīruļi—Roga,
Valdegale—Engure; tāpat atklāta kustiba,
biļešu pārdošana un bagāžas un preču
pieņemšana uz Meitenes—Bauskas līnijas,

Lielupes tilta izfemšanas dēļ, pie
Buļļiem pārtraukta biļešu pārdošana līdi
8. martam un bagāžas pieņemšana līdi
turpmākam rīkojumam uz Rīgas jūrmalas
līnijas stacijām n > Rīgas puses tālāk par
Priedaini un no Tukuma puses tālāk par
Buļļiem. Biļešu pārdošanu atjaunos
8. martā, izdarot pasažieru pārcelšanu
pār Lielupi pie Buļļiem pēc iespējas ar
bukaieriem uz paša pasažieru rēķina.

Eksploatacijas direktors.

Dabisko Odeņu iznomāšana. -

Ievērojot ienākušos pieprasījumus da-
bisko ūdeņu iznomāšanas lieta, zemju
departamenta zvejniecības un zivkopības
nodaļa paskaidro atklātībai, ka uz centra-
iās zemes ierīcības komitejas 28. februāra
lēmumu, z ve j as tte sī b as dabis-
kos valsts zvejas ūdeņos
(ezeri, upes), kuri paliktu neiznomāti
uz BZemes Ierīcības Vēstnesī" W 26,
nodrukātiem noteikumiem par z vejas
ttesībām valsta ūdeņos, — tiks iznomā-
tas vairāksolīšanā ne vēlāk par š. ļ
10. aprili (apriņķu valsts zemju inspek-
toru noteiktos katrā apriņķī termiņos)
saskaņā ar instrukcija N° 7 par rūpnie-
cības uzņēmumu iznomāšana. DabisJiS
ūdeņi vairāksolīšanā tiks iznomāti !i€$
kais uz 3 gadiem.

Par departamenta direktoru
E. Macir/ š-

Nodaļas vadītājs V. Miez)»-

DBrmalas pilsētas zemes iericibas
komiteja

ar šo ziņo visiem tagadējiem un agr»*
jiem Majoru robežās esošo gruntsgabala
lietotājiem un pieprasītājiem, ka 1922.&
9. un 10. martā skatīs cauri un izšF ?
pieprasījumus uz gruntsgabaliem, Ķ"
atrodas Majoros starp jūru un dzelz
ceļu, fin 1922. g. 15. un 16. martā tāp
skatīs cauri un izšķirs pieprasījumus'
gruntsgabaliem starp dzelzsceļu un«
gas ielu.

Visi dokumenti savu tiesību nosup
nāšanai uz gruntsgabalu iegūšanu iesi
dzami minētā komitejā pārbaudīšanai
reģistrēšanai līdz pieprasījumu caurs»»
šanai katru dienu no pulksten 9 l»^

Rīgas jūļ-malaszemesierīci"komitejas priekšsēdētāj»
P. Grīsl'

Latvijas ģenerālkonsulāts LondonS

ziņo, ka 1921. g, 3. decembrī miris -J.
nica Liphook'as pilsēta, Anglija, latv
jūrnieks Henrick Lagsding (Indriķi»

^diņš), dzimis 1878. g. 18. aprili SaD»
Kurzemē. Viņš kalpojis uz kuģa »
lina". Ārlietu ministrijā atrodas «e j
ģīmetne, kā arī 1914. g. 26. apn»
viņa brāļa rakstīta vēstule. _ _ ,$

Mantinieki tiek lūgti p ieteikties »

ministrija — rietu mnodaļa — "
ielā Ni 3, dz. 3.



«ecelšarvas.
Pavēle tk 13

Līdzšinējo pasta-tctegrafa virsvaldes I. šķins
fbvoiii Jāni Berķi ieceļu par adminUtratīvi-
ķdhka deparUrrienta saimniecības un finansu

f

ļlsļas I. šķiras sekretāra vietas izpiidīiāju, skaitot
. g. g 1. kbroara.
Rīgā, 1922. g. 3 februārī

ļ. Pavēle Jft 14.

[par konzulariem aģentiem bez atlīdzības no valsts
izekļiem ieceļu: Villiam'u J. H. Dicksonu
berdinā (Aberdeen) un Bosvell'u L. Nairn'n
kindeja (Dundee), skaitot no š.g. 11. februāra.
Rīgā, 19-2. g- 11- februārī.

Pavēle Ns 15.
! Politiski-ekonomiskā departamenta kanclejas
, šķirs sekretāru Emilu Vīgrabu ieceļu par ta
iša departamenta austrumu nodaļas I. šķiras
ļkretaru, skaitot no š. g. 1. februāra.
Rīgā, 1922. g. 13. februārī.

Pavēle J* 16.
Kžrli Studentu ieceļu par politiski-ekonomiskā

epartamenta kanclejas II, šķiras sekretāra vietas
pildītāju, skaifo? no š. g. i. februāra.
Rīgā, 1922. g, 13. februārī.

Pavēle Ns 17.
Aģenta pasu lietās Daugavpilī vietas izpildītāju

arh Papīru uz paša lūgumu atsvabinu no die-
esta, skaitot no š. g. 15. februāra.
Rīgā, 1922. g. 13. februārī.

Pavēle m 18.

Ģenerālkonsulāta Maskava pirmo sekretāru Kārli
're i man i, uz paša lūgumu atsvabinu no die-
esta, skaitot no š. g. 31. janvāra.
Rīgā, 1922. g. 13. februārī.

P a v ē 1e K° 20.
Manas kandejas III. šķiras sekrētam Elfridu

.auvu uz pašas lūgumu atsvabinu no dienesta,
kaitot no š. g. 20. februāra.
Rīgā, 1922. g. 21. februārī.

Pavēle .Ns 22.
Politiski-ekonomiskā departamenta Baltijas

ralstu nodaļas I. šķiras sekretāru Ernestu
Jirgensonu uz paša lūgumu atsvabinu no
[ienesta, skaitot no š. g. 28. februāra.

Rīgā, 1922. g. 24. februārī.

Pavēle Ns 23.
Par konsulāriem aģentiem bez atlīdzības no

ralsts līdzekļiem ieceļu: R e g i n a 1 d'u G. San-
1e 1l'u Sutamptona (Soulhampton) un A 1 e k -
i a n d r u M o w a t'u Vikā (Wick), skaitot no
L g. 1. marta.

Rīgā, 1922. g. 24. februārī.
Pavēle N°. 24.

? Apstiprinu sūtņa Krievija iecelto ^Pēteri
iili ņu par Pēterpils konsulāta otro Isekretaru,
kaitot no 1921. g. 11. septembra. * "

Rīgā, 1922. g. 24. februārī.
Pavēle J* 29.

Sūtniecības padomnieku Varšavā Pēteri) 1 i ņ u uz paša lūgumu pārceļu uz Rīgu kā
ietumu nodaļas vadītāju politiski-ekonomiskā
teparlamenta, skaitot no š. g. 1. februāra.

Rīgā, 1922. g. 28. februārī.
Pavēle Nš 30.

Jāni Mežu ieceļu par konsulāro aģentu
Havana — Kuba bez atlīdzības no valsts līdzek-
ļiem, skaitot no š. g. 1. martā.
[ Rīgā, 1922. g. 28. februārī.

Pavēle X* 31.
Alfrēdu C o k e r'u ieceļu par konsulāro

aģentu Liverpūlē bez atlīdzības no valsts līdzek-
ļiem, skaitot no š. g. 3. marta.

Rīgā, 1922. g. 3. martr-..
Ārlietu ministrs Z. A. M e i e r o v i c s.

Ministra kabineta šefa J. Lazdiņš.

Rezolūcija.
Ieceļu Teodoru Bauinani par robežsargu kon-

'irolieri Ilūkstes apriņķī, skaitot no š. g, 6. marta.
Rīgu, ly22. g. 1. manā.
Administratīvā departamenta direktors J. Ie va.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r oz i ņ š.

*
Rezolūcija.

Ieceļu Kārli Burkevicu par robežsargu kontro-
lieri Ludzas apriņķī, skaitot no š. g. 6. marta.

Rīgā, i922. g. 2. martā.
Administratīva departamenta direktors J. I e v a.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Rezolūcija.
Ieceļu Juliusu Vorpu par dzelzsceļu policijas

Daugavpils nodaļas robežsargu kontrolieri, skaitot
sio š. g. 6. marta.

RTgā, 1922. g2. manā.
Administrativa departamenta direktors J. I e v a.

Iekšējas apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Caroziņš.

»
Rezolūcija.

Ieceļu Jāni Indriksonu par dzelzsceļu policijas
Valmieras nodaļas robežsargu kontrolieri, skaitot
mo š. g. 6. marta.

Rīgā, 1922. g2. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

*
Rezolūcija

Ieceļu Pēteri T o n t e go d i par dzelzsceļu policijas
Jelgavas nodaļas robežsargu kontrolieri, skaitot no
i- g. 6. marta.

Rīgā, 1922. g. 2. martā.
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Garoziņš.

*
Rezolūcija.

Ieceļu Kārli Elerlu par dzelzsceļu policijas
liepājas nod«ļas robežsargu kontrolieri, skaitot no
*? g. 6. marta.

Rīgā, 192? g. 2. liMftā.
Administratīvādepartamenta direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ8.

Rezolūcija.
Ieceļu Kārli Berķi par dzelzsceļu policijas

Kezeknes nodaļas robežsargu kontrolieri, skaitotno s. g, 6. marta.
Rīgā, 1922. g. 2. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

*
Rezolūcija.

Ieceļu Jāzepu Dobelinski par dzelzsceļu poli-cijas Daugavpils nodaļas robežsargu kontrolieri,
skaitot no s. g. 6. marta

Rigā, 1922. g. 2. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Garoziņš.

*
Rezolūcija.

Ieceļu līdzšinējo Ludzas apriņķa pagastu aiz-
sargu nodaļu instruktora vietas izpildītāju Sigismundu
Rubuli par robežsargu kontrolieri tai pašā ap-
riņķī, skaitot no š. ļg. 1. marta

Rīgā, 1922. g. 2. martā.
Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Garoziņš.

Rezolūcija.
Ieceļu Jezupu Lauri par robežsargu kontrolieri

Ludzas apriņķī, skaitot no š. g. 11. marta.
Rīgā, 1922. g. 2. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības parvaides
priekšnieks J Garoziņš.

*
Rezolūcija.

Ieceļu Alfrēdu Skudru par robežsargu kontro-
lieri Jaunjelgavas apriņķī, skaitot no š. g 6. marta.

Rīga, 1922. g. 2. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības pāi valdes
priekšnieks J. Garoziņš.

*
Rezolūcija.

Ieceļu Oto Lagzdiņu par robežsargu kontro-
lieri Ludzas apriņķi, skaitot no š. g. 11. marta.

Rīga. 1922. g. 2. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzibas pārvaldes
priekšnieks J. Garoziņš.

#
Rezolūcija.

Ieceļu Jāni Baidiņu par robežsargu kontrolieri
Valmieras apriņķī, skaitot no š. g. 11. marta.

Rīga, 1922. g2. martā.
. Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības parvaides
priekšnieks J. Garoziņš.

Rezolūcija.
Ieceļu Jāni Stuceri par robežsargu kontrolieri

Valmieras apriņķī, skaitot no š. g. 6. marta.
Rīga, 1922. g _ 3 martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības pārvaldes
priekšnieks J, Garoziņš.

*
Rezolūcija.

Ieceļu līdzšinējo iekšējās apsardzības pārvaldes
I. šķiras darbvedi Eduardu Vorošinski par
robežsargu kontrolierī Kuldīgas apriņķī, bkaitot
no š. g. 6 marta.

Rīgā, 1922. g. 3. martā.
Administratīva departamenta direktors J. Ieva.

Iekšējas apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Garoziņš.

Rīga
Paziņojums

par 1922. g. nodokli no b i 1 j a r
diem, automobiļiem, ai o to
cikletiem, velosipēdiem, mo-
torlaivām, laivām un jachtām

Rīgā.
Pamatojoties uz noteikumiem par pil-

sētu ienākumiem, izdevumiem, budžetiem
un pārskatiem (p. p.51., 52. un 70—73),
pilsētas dome š. g. 16. februārī nolērnuse
ņemt par 1922. gadu sekošu nodokli:

no automobiļiem, moto-
cikletiem, motorlaivām,

laivām un jachtām
par katru laiva 50 rbļ. gadā;
par katru zēģellaivu 250 rbļ. gadā;
par katru velosipēdu 100 rbļ. gadā;
par katru vieglo automobili, motocikletu;

motorlaivu un motorjachtu 100 rbļ.
gadā no katra zirga spēka;

par katru smago automobili vai motor-
laivu preču un pasažieru pārvadāšanai
50 rbļ. gadā. no katra zirga spēka;

no biljardiem:
par katru biljardu, kuru tura Rīgā peļņas

nolūkos, jāmaksā 1000 rbļ. gadā.
Maksāšanas termiņi:

Nodoklis no automobiļiem, moto-
cikletiem un velosipēdiem samaksājams
līdz_ 1922. g. 15. aprilim; nodoklis no
laivām, motorlaivām un jachtām samak-
sājams līdz 1922. g. 30. jūnijam; no-
doklis no biljardiem samaksājams 2 ter-
miņos: puse līdz 1922. g. 31. maijam
un otra puse līdz 1922. g. 31. oktobrim.

Pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Nedējas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rigā,

ko reģistrējuse no 1922. g. 26. februāra
līdz 4. martam Rīgas pilsētas stati-
stiskā valde pēc ārstu paziņojumiem:

ri « B
Slimības nosaukums -3«?=

</> g

Tvphusabdom Vēdera tīfa ... —
Typhus exanth .... Izsituma tīfs . . 8
Febris recurrena . . . Atgulās drudzis . 1
Febris interni Purva drudzis . . 1
Variola et variolois . . Bakas —
MorbiUi Masalas .... 3
Scarlatina Šarlaks 7
Tussia convulsiva . . Garais klepus . . 1
Diphtheritis Difterits .... 1
Influenza cum Pneumonia lnfluenca .... —
Cliolera asiatica ... Āzijas koliera . . —
Dysenteiīa Asins sērga . . —
Parotitīs epidemica . . Ģīmja satūknms

(Mums) .... 2
Vnlvo-Vaginitis gonorrhoica —

Māksla

Nacionālais teatrs. Otrdien, 7. martā,
par parastām cenām Bomaršē jautra ko-
mēdija .Figaro kāzas* (.Trakā
diena*). Trešdien, 8. martā, divas iz-
rādes : pulksten 2 Raiņa traģēdija ,J ā
zeps un viņa brāļi*. Pulksten 7
vakarā Annas Brigader drāma .Ausmā*.
Ceturtdien, 9. martā, pulksten 5 vakara
vecāko klašu skolēniem Šekspira traģē-
dija „Lirs*. Tuvākā novitāte (15. marta)
Zeitmata .Mērnieku laiki Sla-
tavā".

Tirctemeoība un
. rūpniecība.

Kursi.

Rīgas biržā, 1922. gadā 7. martā.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . . 50.—
Amerikas dolārs 251 75—257.7S
Angļu mārciņa 1114—1134
Francijas franks 23.00—23.E0
Beļģijas franks 21.50-22.00
Šveices franks —
Zviedrijas krona 6700—68.00
Norvēģijas krona 4450-45.50
Dānijas krona 5375—54.75
Čechijas krona 4.18—4.28
Holandes guldeni* 96.75-98.25
Vācijas marka 94—99
Somijas marka 517—5/27
Igaunija» marka 0.70-0.75
Polijas marka 0.00 —t .'.7
Padomes rb}
10 rbļ. zelta 1225.00

Valsts krāj- un kredītbanka

5 i 1 i n s k i, £. Auškaps.

Teiearamas>
{L*tviin * ««JegtaJa aģenta*** itzztalu tefcgMinsž.t

Maskavā, 5. martā. Poļu misijas
darbinieka Frankeviča slepkava notiesāts
uz 5 gadiem cietumā.

Maskavā, 5. martā. Saratovas gu-
berņā konstatēti saslimšanas gadījumi ar
mēri. A

Londonā, 6. marta. (Reuters.)
Parlamenta kuluāros šodien no autori-
tatīvas puses aizrādīts, ka politiskā
krize likvidēta — Loid-Diordžs
nolēmii palikt amatā, ievērojot konser-
vatīvās partijas Iideru vienprātīgi izteikto
vēlēšanos.

Kopenhāgenā, 6. martā. (D. P. F.)
Dānijas ķēniņš un ķēniņiene oficiāli pa-
ziņo, ka kroņprincis Frederiks saderinājies
ar Grieķijas princesi Olgu.

P a r i z ē, 5. martā. No Smirnas ziņo,
ka grieķi vairākās vietās Mazazijas frontē
atklājuši stipru artilērijas uguni.

Parizē, 5. martā. Sabiedroto sūtņu
konference vakar apsprieda jautājumu
par militāro kontroTi Vācijā Sēde pie-
dalījās maršals Fošs un ģenerālis Veigands,

Eilvezē, 6. martā. (Radio.) Leip-
cigas paraugu tirgus atklāts 5. marta,
piedalīties 100.000 apmeklētājiem.

Romā, 5. martā. .Nacionālā aiz-
sardzības padome" F i u m ē izsiudiiiājuse
pilsētas pievienošanu Itālijai. Noskaidrots,
ka pēdējās sadursmēs ievainotas 40 per-
sonas. Itālijas ministru kabinets no-
lēmis nekavējoties spert soļus, lai at-
jaunotu Fiumē likumīgo kārtību _ un
nodrošinātu iedzīvotājiem brīvas vēlē-
šanas. Itālijas parlamenta prezidents de
Nikola atteicies no amata.

Eilvezē, 25. martā. (Radio.)
5. martā Vitenbergā notika Lutera
svētki, kuros piedalījās liels skaits evaņ-
ģēlisko baznīcu un sabiebrību priekš-
stāvju no iekš- un ārzemēm. Svētki
notika 400 gadu piemiņai no
jaunā testamenta pārtulkošanas dienas.
No ārzemju viesiem runas sacīja
ercbiskaps Sederbloms no Upsalas,
kurš iekustinājis svētku sarīkošanas ideju;
ercbiskaps Jergerīsens no Kopen-
hāgenas, somu biskaps Gqmerns,
ungāru biskaps R a i t a j s, mācitajs
Jungers no Ukraines un mācitajs
V e r 1i no vācu evaņģēliskas sinodes
Ziemeļamerikā.

Dublinā, 4. martā. (Reuters.) Trīs
apbruņojušies laupītāji uzbruka diviem
pensiju departamenta ierēdņiem, kuri
veda somiņu ar 500 mārciņām sterliņu.
^Laupītāji ar visu naudu aizturēti, bet
sadursmē ievainotas vairākas personas,
starp tām nāvīgi Īrijas cietumu valdes
priekšnieks.

Redaktors: M. Aronf.

Jaunās valstis.
Polija.

Kabineta krīze.
Rīgā, 6. martā. Poļu preses birojs

ziņo: Valsts galva piegēmis Poņikov.?ka
kabineta demisiju un uzdevis ministriem
turpināt darbu līdz jauna kabineta sa-
stādīšanai. Sarunas ar Viļņas delegātiem
turpinās bez kabineta līdzdalības.

LTA.

Ārzemes,
Čerčila runa.

Londona, 5. martā. (Reuters.)
Ministrs Čerčils Lofborā (Loughborough)
uzstājies ar plašu runu par iekšējas un
ālējās politikas jautājumiem. Valsts
iekšējā dzīvē varot sagaidīt lielu cīņu
un vajagot nopietni sagatavoties, lai šo
cīņu varētu vest pēc labi izstrādāta
plāna, ar spējīgiem vadoņiem un dis
ciplinētu armiju. .Nākotnes lielā cīņa
būs pret komunisma briesmām; vienoti
mēs uzvarēsim, šķelti kritīsim. Es ceru,
ka pienāks laiks, kad tagadējā koalicija
pārvērtīsies par vienotu nacionālu
partiju.*

Novērtējot stāvokli arēja politika,
Čerčils izteicās, ka Anglijas iespaids
nekad neesor bijis lielāks kā tagad. Par
to jāpateicoties Anglijas konsekventai
mierā politikai; pārvarot sevī atriebības
jūtas pret neseno ienaidnieku, Anglija
vienmēr centusēs darīt visu iespējamo,
lai atjaunotos Viduseiropas saimnieciska
dzīve, ar kuru lielā mērā saistīta arī
Angiijas labklājība.

Īrijas jautājumā Čerčils brīdināja no
domām, itkā visas grūtības un briesmas

jau pārvarētas. Lai atjaunotu Īrijā kār-
tību un mieru, angļu valdība ķērusēs
pie diviem jauniem ieročiem, kuri daudz
spēcīgāki, nekā visi līdzšim 700 gadu
laikā lietotie. Šie ieroči ir — angļu
ticība Īrijai, īriem pašiem uzliktā at-
bildība. LTA.

-Militāra konference Krievijā.
Maskavā, 5. martā. (Radio.) Atklāta

Ukraines un Krimas karaspēka un
Melnās jūras flotes komandējošā sastāva
konference. Par goda priekšsēdētājiem
ievēlēti Tročkis un Kameņevs. Ukraines
un Krimas karaspēka virspavēlnieks
Frunze apsveikšanas runā izteicās, ka
apspriedes uzdevums esot sagatavot ar-
miju uz varbūtējām bruņotām sadursmēm,
kuras ir iespējamas tuvākā nākotnē. Ap-
spriede pieņēma rezolūciju, kurāaizrāda .ka
kapitaliskām valstīm esot tendence izdarīt
spiedienu uz padomju valdību bruņotas
intervencijas ceļā, un paziņo, ka sarkan-
armieši, komandieri un komisāri silti
apsveicot padomju valdību, kura rūpē-
joties par padomju republikas uzbūvi,
panākot kopdarbību ar kapitālistiskām
valstīm. LTA.

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi, izdoto
Emīlijai Vija ra. Eicbvald no Bērzmuižas
pag, valdes 1921. g. 11. maijā zem Nr. 24.

Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina par nederīgu nozau-
dētu Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
Kroņa Vircavas pagasta valdes 1920. g.
zem Nr. 270 Jānim Jēkaba d. Anštrat.



rats pstriļas aSmloistrativais
UaiBe&ts,

pamatod. uz 1920. g. 15. septembra,
likuma par uzvārdu maiņu p. 10,
dara zināmu, ka uz: 1) Dāņa Dāvida d.
Podiņa, viņa sievas Minnas Friča m.
dzim. ' Jaunzem, un dēla Kārļa, 2) Ar-
ncida Jēkaba d. Brenča, 3) Jāzepa
Jāņa d. Surždlņa un_ sievas Helēnas
Jāzepa m., 4) Annas Jāņa m. Sarkanais,
viņas meitas Marijas, dēla Jāņa un pē-
dējā sievas Ievas, dz. Kude, 5) Oskara
Oskara dēla Leiferta un viņa sievas
Lūcijas Andreja m., dzim. Kaušel,
6) Žaņa Jāzepa d. Ackeia-Zalmanovlča
un viņa sievas Johanas Ādolfa m,
dzim. Ackel, 7) Paula Inta d. Sillgalļa
un viņa sievas Annas Eduarda m., dz.
Kalau, 8) Pētera Jāņa d. GrUnberga,
viņa sievas Marijas Jāņa m., dz. Stirne,
dēlu: 3āņa, Pētera Voldemāra un meitas
Amālijas, attiecīgiem lūgumiem, kuri
izsludināti .Valdibas Vēstnesī* J* 260,
16. novembrī 1921 g. un pret kuriem
triju mēnešu laikā iebildumi nav celti,
iekšl. ministrs

nolēma:
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:

1) Jānim Podiņam, viņa sievai Minnai
nn dēlam Kārlim — uzv. .Strauts";

2) Arnoldam Brencim — uzvārdi
,A vo ts";
3) Jāzepam Šurždiņam nn viņa sievai

Helēnai — uzvārdā .Bļodnieks".
4) Annai Sarkanais, viņas meitai Ma-

rijai, dēlam Jānim un pedeja sievai
Ievai — uzvārdā „M a t u ti s";

5) Oskaram Leifertam un viņa sievai
Lūcijai — uzvārdā .Turaus";

6) Paulam Sillgailim un viņa sievai
Annai — uzvārdā .Kaufmans";

7) Žanim Ackel-Zalmanovič un viņa
sievai Johanai — uzvārdā .Ackels";

8) Pēterim Grūnbergam, viņa sievai
Marijai, dēliem Jānim un Pēterim Vol-
demāram un meitai Amālijai — uzvārdā

.Zaļkalns".
M. Visi dokumenti, kā pases, apliecī-

bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem
no visādām iestādēm, kā arī valsts,
amata un privātām personām, skai-
tāmi ka izdoti uz lūdzēju jauniem
uzvārdiem.

III. Šis lēmums stājas spēkā no 16. iebr.
1922. gadā; saskaņā ar likumu par

uzvārdu maiņu p. 11., pievest, lēmumus
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
ša sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas pārsūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmumi atzīti
par likumīgā spēkā gājušiem.
Rīgā, 28. februārī 1922. g. Nā 52635/V

iekšlietu ministrijas administratīvā
depart. vice-direktors A..Ziepnieks.

Nodaļas vaditājs J. Sitbriedis.

NOTEIKUMI
par nodokli no zirgiem

Rīga.
Pamatojoties uz noteikumiem
par pilsētu ienākumiem, izdevu-
miem, budžetiem un pārskatiem
1922 g. 30. janvāra domes

sēde pieņemtie.

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

§ 2. Nodoklis 1922. gadā jāmaksā
sekošos apmēros:

1) par visiem zirgiem,
izņemot šinī panta
tālāk minētos gadīju-
mus 500 rbļ. gadā

2) par lauksaimniecība
nodarbinātiem zirgiem 300 , ,

3) par zirgiem, kurus
zirgu uzpircēji tur pār-
došanai 100 . ,

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

§ 3. Nodoklis nav jāmaksā par zir-
giem, kuri pieder: 1) karaspēka nodaļām,
valsts komunaliestādēm, 2) personām,kas
uzturas Rīgā ne ilgāk par 14 dienām,
3) ārvalstu diplomātiskiem prīekšstāvjiem,
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 nodokļ i kasē bez iepriek-
šēja uzaicinājuma un ne vēlāk, kā līdz
15. martam. Par zirgiem, kuri iegādāti
vēlāk, kā līdz tekoša gada februāra 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, ku[i minēti
šo noteikumu § 2, punktos 3. un 4., un
par kuriem nodoklis visos gadījumos
jāmaksā pilnā apmērā.

§ 5. Ja nodokli nesamaksa domes
noteiktā lakā, tas piedzenams divkārtī-
gos apmēros

§ 6. Nodokļa samaksa atzīmējama
attiecīgā 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 vīenamēneša laikā
Rīgas pilsētas nodokļu kasē.

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

§ 9. Sūdzības un lūgumus šī nodokļa
lietā izšķir pilsētas valde.

§ 10. Nodokļa kontroli izdara pil-
sētas valdes nodokļu nodaļa ar policijas
palīdzību.

§ 11. Ar šo noteikumu _ publicēšanu
skaitās atcelti .Valdības Vēstnesī* Ns_ 13
1920. gada 17. janvāra publicētie
noteikumi par zirgu nodokli. 1

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

noteikumi
par nodokli no govīm un

cūkām Rīgā.
Pamatojoties uz noteikumiem
par pilsētu ienākumiem, izdevu-
miem, budžetiem un pārskatiem
1922. g. _ 30. janvāra domes

sēdē pieņemtie.

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

§ 2. Nodoklis 1922. gadā jāmaksā
sekošos apmēros:

a) no slaucamas govs . . 250 rbļ.
b) no cūkas, ne_ vieglākas

par 100 mārciņām .... 100 rbļ.
Piezīme. Par govīm Un cūkām,

kuras tur pārdošanai uzpircēji, no-
doklis jāmaksā desmit reizes ma-
zākā_ apmērā, nekā iepriekš šinī
pantā minēis.

§ 3. Nodoklis nav jāmaksā par govīm
un cūkām, kuras pieder: a) valsts iestā-
dēm, b) pilsētas iestādēm, c) Sarkanam
krustam, d) labdaribas iestādēm.

§ 4. Nodoklis samaksājams katru gadu
aprļa mēnesī pilsētas nodokļu kasē bez
iepriekšējā atsevišķa uzaicinājuma. Ja
kāds no augšminētiem mājlopiem ie-
gādāts vēlāk, kā līdz tekoša gada apriļa
mēnesim, tad attiecīgais 'nodoklis no-
maksājams vēlākais viena mēneša laikā,
pie kam tikai puse no gada nodokļa jā-
maksā par tiem mājlopiem, kuji iegādāti
kalendāra gada oirā pusē.

§ 5. _ Ja nodokli nesamaksā domes
noteiktā Jaikā, tas piedzenams divkārtē-
jos apmēros.

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

§ 7. Namu īpašniekiem vai viņu
pilnvarniekiem jāuzdod katru gadu pil-
sētas nodokļu nodaļai līdz 1. februārim
ziņas par visām govīm un_ cūkām, kas
atrodas viņu staļļos, atzīmējot mājlopu
īpašnieku vārdus un uzvārdus, kā ari
lopu skaitu uz atsevišķām blankām, kū-
jas dabūjamas pilsētas valdē un polici-
jas iecirkņos.

§8. Sūdzības un lūgumus 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 Jvfa 53,
— 1921. g. 8. martā publicētie noteikumi
par nodokli .no govīm, aitām, kazām un
cūkām. 2

Rīgaspilsētas palva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Tiesu sludinājumi

rtigaa apgabalt reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ai apgabaltiesas admi-
nistrativās _ nodaļas_ lēmumu 15. februārī
1922. gada reģistrēta bezpeļņas sabie-
drība zem nosaukuma: Kultūras un ap-
gaismošanas biedrība .ryc/iH" (Kokle).

.Saoiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. & B i 11e.
Sekretāra p. J. O šs.

3īgas apgabalt reģistr. nodaļa
*z civ. proc. lik. 1460'. p. pamata pa-
z 50, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvas nodaļas lēmumu 15. februāri
1922. g., reģistrēta bezpeļņas sabiedr. zem
nosaukuma; Latvijas kooperācijas dar-
binieku savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rigā. Priēkšsed. v. E. Bitte.

Sekretāra p. J. O šs.

Migas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz civ. proc. lik.146071. p. pamata pa-
zijo, kasaskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 15. februārī
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabie-
drība zem nosaukuma: Ogres bibliotē-
kas biedrība.

sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Ogres pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra p. J. O š s.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks 4. martā
1922. g., izsludina par nozaudēto kafa
klausības apliecību zem ,N° 3642, no
31. augusta 1920. g. izdotu no armijas
satiksmes būvn. nod. pr-ka uz Tomasa
Miķeļa d. Dreiie vārda.

Rīgas apgalt. reģistrac. nodaļa

uz civ. pr. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 15. februāri
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabiedrība
zem nosaukuma: studentu savienība
^Korporācija Concordia RSgenzIs".

Sabiedrības valde* sēdeklis atrodas
Rigā. Priekšsēdētaja v. E. B i 11 e

Sekrftsra p. J. O šs.

KlOdas izlabojums
Liepājas apgabaltiesas sludinājumā,

.Vaid. Vēsta." š. g., .N5 48, p _ ar Dun-
dagas savstarpējas ugunsapdrošināšanas
biedlības reģistrāciju ieviesusēs kļūda:
izlaists biedrības nosaukums, kadeļ min.
sludinājuma priekšbeidzama un beidzamā
rindiņājāiasa: .savienību reģistra l.daļā
ir ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
„ Dundagas savstarpējs ugunsapdro-
šināšanas biedrība", kuras valde at-
rodas Dundagā. 148/21

Gitu. iestāžu slud.
12. 0 ietinis Ventspili,
izsludina 15. marta 1922. g.,

KONKURENCI
uz asenizacias darbiem,

pie dzelzsceļu ēkām no Ventspils līdz
Stendei pa ,K* platuma ceļiem un pa
visiem Ventspils-Stendes pievedceļiem,

Piedāvājumi, samaksāti ar ztmogno-
dokli 20 rbļ., aizzīmogotos kuvēros ar
uzrakstu:

Jz konkrati 15. martā 1922. g.",
jaiesniedz _ 12. iecirkņa kantora pārzinim
(darbdienas no 9—3), ne vēlāk ka līdz
14. martam S. g. pulksten 10 rītā.

Ar līguma noteikumiem var iepazīties
12. iecirkņa kantori Ventspilī (Pārventā).

Piedāvājumos pieprasāmā maksa jā-
uzrāda par 1 kub. metru, vai par mucu,
uzrādot tilpumu.

Kuldīgas apriņķa valsts
zemju inspektors

dara vispārībai zināmu, ka otrdien,
21. martā i. g„ pulksten 10 dienā,
inspekcijas kanclejā, Kuldīgā, Romanova
iela N° l, tālrunis 11,

= izies vaiisolii=
uz laiku no 23. aprija 1922. g. līdz
23. aprilim 1923. gadam

zvejas tiesības.
1) Nabas ezerā ar Nabas upiti, Padures

pagasta,
2) Āpu ezerā, Kurmales pagastā uri
3) Ventas upes ūdens «rituma .Rumbas"

valsts daļā, pie Kuldīgas.
Tuvākas ziņas dabonamas inspekcijas

kanclejā katru darba dienu.
Kuldīgā, 2. martā 1922. g. N° 689

Kuldīgas apriņķa valsts
zemju inspektors (paraksts).

Darbvedis Ķ. Goba.

_ Apsardzības ministrijas
eku un būvju pārvaldes

Rīgas rajons
izsludina uz 3. apriti 1922. g„ pulksten
10 diena,

KONKURSU
asenizācijas darbu imūnai no kapeka
dalām ieptās ēkas polka sētā, Bolde-

raiā, Daugavgrīvā no Mangaļsalā.
Ar_ attiecīgu zīmognodokli nomaksātie

piedāvājumi valsts valodā iesniedzami
slēgtas aploksnēs līdz 3. aprilim 1922. g.,
pulksten 10 dienā, Rigas rajona dzivokļu
un īpašumu nodaļā, Citadeiē Ns 24, ar
uzrakstu:

Asenizācijas konkursam.
Cenām jābūt uzrādītām par kubikpēdas
izvešanu no katras augšminētas vietas.
Konkursa dienā uzņēmējam jāstāda
priekša zalogs 5000 rubļu apmērā. Pēc
aplokšņu atvēršanai var tikt pielaista
nw iska mazaksolīšana starp reflektantiem,
kuri iemaksājuši drošības naudu. Ar
noteikumiem reflektanti var iepazīties
rajona dzīvokļu un īpašumu nodaļā,
Citadelē jN* 24. 2

Iespiesta velt» fipoKiflfiļa"

SludinSjums.
Visām personām un iestādēm, kam

būtu kādas naudas pra.ibas pret

7. Siguldas kājnieku pulku
par 192L/22, budžeta gadu, jāpieteic
tādas rakstiski minēta pulka saimniecības
daļas priekšniekam Alūksne līdz
15. martam š. g Pēc ši termiņa ie-
sniegtas .prasības netiks ievērotas.

7. Siguldas kājnieku pulka
saimn.-pr. v. p. i. pulkv.-IeitnBebris.

Darbvedis, kara 1. ier. B r u ve 1 s.

Auto divizions
uzaicina visas fiii. diviziona keravīros,
kam vel pienākas atalgojumi nauda, sa-
ņemt tādus diviziona saimn. daļa (tech-
niskās kazarmās) līdz 25. martam š. g.,
pēc kam nekādas prasības rsetiks ievē-
rotas un nauda t ks iemaksāta valsts kasē.

Ubm uvaldtas nk8iw |&-
1922 gada .2. burtnīca

iznākuse un dabūjama valsts spies!t
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāerta
:: ar pieprasījumiem.

Maksā bez piesūtīšanas 20 jw
:-: ar piesūtīšanu 22 rbļ. ;. .'

Saturs:
19) Pārgrozījumi pagaidu notelb

par pagastu un apriņķu nodokļi,
20) Noteikumi par nodevu likuma 2(5

2. un 3. pk. atcelšanu.
21) Noteikumi par visu naudas w

pārrēķināšanu zelta frankos un,
kriminālu un disciplināru lietu 4
kritības tiesām un kara priekšnit
bai attiecīgu grozīšanu.

22) Pārgrozījumi 1920. g. 15. m
likuma par atlīdzības izsniegs?
sērgu dēļ nogalināto un sēij
kritušo lopu īpašniekiem.

23) Noteikumi par tiesu iekārtas ?
civil- un kriminālprocesa Hkui
dažu pantu grozīšanu.

24) Noteikumi par miertiesnešu komp
tences paplašināšanu civillietās.

25) Pārgrozījums noteikumo _ s par daži
pārgrozījumiem valsts pārvaldes lie

esasmii& ivaiuua

, u { .
26) Pārgrozījumi un papildinājumi i

teikumos par tirdzniecības-rūpnk
bas nodokli.

27) Pārgrozījumi un papildinājumi ti
niecības darba likuma.

28) Papildinājums noteikumos pat i
zemju pasēm.

29) Papildinājums alkoholu satura
vielu ražotavu un tirgotavu pates
nodokļu sarakstā.

30) Pārgrozījums pie 1921. g.30. augas
pārgrozījumiem noteikumos parki
zaudējumu komisijām.

31) Noteikumi p»r „Zemes Iericit
Vēstnesi".

32) Papildinājums likuma par būvkot
izsniegšanu lauksaimniecības vi;
dzībāni. _

\ 33) Papildinājums _ valsts īpašuma pi
valdes likuma par izpirkšanas afc
nodevām.

34) Pārgrozījumi pagaidu noteikumi
par zemes ceļa labošanu.

35) Pārgrozījumi rīkojuma par nodot
no nekustamiem īpašumiem p
un miestos.

36) Noteikumi par medīšanu.
37) Noteikumi par mežaizsardzību.
38) Noteikumi par nodokli no peldi

šiem līdzekļiem un _ pa ie!
ūdensceļiem pārvadājamiem mali
rialiem.

39) Noteikumi par dārgmetāla satura!
priekšmetu pārbaudīšanas un ap:
mešanas nodevām.

40) Noteikumi par zvērinātu mērolek
un viņu palīgu darbību. ' __

Dažādi jsludinaj,
Jelgavas taertakas Bīsss oodsiai

(agrāK Baltijas lauksaimnieku savttarpiga
kredītbiedrība), pieteiktas par zudušām
no viņas izdotas sekošas noguldījumu
zīmes uz Hugo Jana d. Lassman vārda:

A. 1863 par c. rbļ 50.—
C. 84 , . 100.—
D. 82 , , 200 —
A 3324 , . 125 —
A. 2399 , , 350.—

Komercbanka uzaicina visus, kam pie
minētām zīmēm būtu kādis prasības,
pieteikt tās 3 m ē n e šu laikā, skaitot
no šīs dienās. Pretēja gadijumā zīmes
tiks uzskatītas par nederīgām un to
vieta izdotas jaunas. ,

liiuoina par nederīgu kara klausīb.
apliecību, izdotu oo 3. Jelgavas kājnieku
pu ka komandiera 13. septem. 1920. g.
zem Ns 9000 uz Romāņa Jāņa d. Finka
vārda.

Mfl^RIIffētH
un tamdēļ

skaitāma par
īlU&UUUKLU nederīgu vācu diplomā-
tijas 10. oktobrī 1921. g. zem Ni> 2436,
izdota pase uz Vācijas pavalstnieces
Edit Jacob vārda. Pase, terminēta uz
vienu gadu un nozaudēta 30. novembrī
192i. g. Rīga. 787

DjiTrtlIfiiītaS un tam_dēl skaitāmas par
rtiiUUUSiai nederīgam: Latvijas pase,
izdota no Vaidavas pagasta valdes
20. aprilī 1920. g. zem J* 357 un kara
klausības apliecība, Izdota 24. aprilī
1920. g. zem K° 2186 uz Friča Jāņa d.
Veisis vārda.

Bauskas apriņķa ipelMeka pal. I. ist.
izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas pasi uz Lībes Benceļa m. Men-
deisona vārda, izdotu no Bauskas pol
pr-ka 27. martā 1920. g. zem Ns 365.

Samaksas
^
ilmki

grāmatiņas
pēc .Valdības Vēstneša" Ns 187-, f

22. augusta š. g. publicēto rīkojumi)

par traktieru, kafejnīcu, kondt
toreju un viesnīcu apgrozi]*

nodokli
dabūjami Valsts tlpograftlS, pili I*'

J>u 9 rbļ. grāmatM___ .

iilii un ipiiļ
Valsis licografiiB, Rīsos pM, 4'

dabūjamas dažāda biezuma , p<-
darba ministra apstiprināta paraug3,

1) S«i(ekii dāma srfiirtf
2) StrfliSnieku saraksta ort"*

(iorma Ni> 51). ,

3) vrspfirīgssstrscfnfekual?aķinu grāmatas (formaj^

Otrdien. 7. martā, pulksten 7 v»

„5Bg«r© &6xo*u)
Treitil«n, 8. martā, pulksten t „
,. Jāzcgts *m vtņopr

Pulksten 7 vakara

„Mmmrnā". .
Ceturtdien, 9. marta, ?""«" "

Skolēnu izrāde: (f

„3f£av&Ms Sft* -

Aizp&tes apriņķa priekšnieka palīgs L iet.
izsludina par nederīgu nozaudētu iekš-
zemes pasi, izdotu no Aizputes pilsētas
policijas priekšnieka zem Jfe 827 uzJaņ? Friča d. Haaze vārda.

Mm Um Uillmli
izsludina par nederīgu nozaudētu, noIgaunijas konsula Rīgā, izdotu Igaunijaspasi uz Antona Reiņa d. Pulst vārda

VALSTŠTiPOGRAFŪA
dabūjama atsevišķa brošūra

Instrukcija par bevkoku izsnieg-šanu no valsts un komutialmežīcm
uz, 1920. g. 21. decembra likuma pamata
Iesp.,Valdības Vēstneša' 1921.g. 32. num.
Maksā bez piesūtīšanas 10 ibļ., ar pie-

sūtīšanu 11 rbļ.'

Tieslietu ministrijas kodifikacijas noda)»
izdevumā iznakusc grāmat»

Ministriju rijiB ii
kas iespiesti .Valdības Vēstnesi'

no 1919. g.l.augusta līdz 1921. g.30.zf
Saraksts sastādīts pēc resoriem »

priekšmetiem aliabetiskā kārtībā, ar w>
diem norādījumiem un atzīmēm. .

Dabūjams valsts spiestuvē, pilil;'kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījurnie
Maksā30 th}., ar piesūtīšanu pa pastuflļļ

Latvijas augstskolas legHImacUas
karte Nr. 4792, uz Almas Tflman
vārda pazaudēta un ar šo tiek izslu-
dināta par nederīgu.

Skaitīt par nederļgu nozaudēto per-
sonas apliecību, izd. no Rēzeknes kara
saimnlec. noliktavas prieksn. 5. novembrī
19:1. g., zem }& 6525, uz Šarloti Hertas
vardu. ; 7857_

ihTIIlrtRTS zirga pase zem Ks 644, izd
ruMluUBla no Ventspils pag. valdes,
U2 Džona Bauviovskv vārda.

NftTMlliotS un tan,dēļ uzskatama par
ilufculiiitllu nederīgu Latvijas iekšzemes
pase, izd. no Vandzenes pag. valdes
7. martā 1921. g. zem *& 1530 uz Jāņa
Krišfelda vārda.

NnTffllffāv'ff Personas Pase> izdota
IlUIUUUelU no Borovkas pag. valdes
4. augusta 1921. g. uz AJfonsa Gabrieia
d. Jaunzem vārda.

MftimtdMn Latvijas pase zem N°494,
IIU&UUUUU izdota no Liepājas pref.
už Biiles Tana m. Ozoliņa vārda, kuru
skatīt par nederīgu.

Vecpiebalgas pag. tiesa
dara vispārībai zmamu, ka mirušā Vec-
piebalgas pagasta Mūrnieku mājas īpaš-
nieka Reiņa Kamara atstats testaments
caur juku laikiem iznīcināts un no jauna
ar lieciniekiem atjaunots un šī testamenta
nolasīšana ūn apstiprināšana nolikta uz
4. aprīli £. g., kadeļ pagasta tiesa uz-
aicina visus interesentus šinī lietā pie-
teikt savas prasības pagasta tiesai līdz
minētai dienai.

Vecpiebalgā, 28. iebr. 1922. g. Ns 5
Priekšsēdētājs P. Zirnis.

2 Darbvedis P. Tirzits.

Sventas pagasta valde,
Ilūkstes apriņķī.

Tā, kā ir atrasta iekšzemes pase zem
Ns 790 uz Vladislava Fēliksa dēla
ZAVADSKA vārda un zirgu pase zem
X» 321 uz ta paša vārda, Sventas pag.
valde atsauc savu rakstu zem
Ks 232 — 28. februāri š. g. par minēto
dokumentu izsludinās, par nederīgiem.

Pagasta priekšnieks Leipč.

ff UZAICINĀJUMS

i:z Centrālo preču noliktavu sabiedrības Rīgā dalībnit

ārkārtēju minu sapulci
otrdien, 14. martā 1922. g., pīkst 12 dienā, Rīgas Biržas komitejas telpa,

Dienas kārtība:
n Gada pārskata par 1921. g. pārbaudīšana sakarā ar sabiedrib».

īpašumu pārvērtēšanu zelta traukos.
2) Direkcijas ziņojumi. Direkcija.
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