
Satiksmes ministrijas rīkojums *6 84.
Rīkojums par degoša akmeņa vešanas

maksu. .

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām . . . . 180 rbļ.— kap.
par katra tāļaku rindiņu . . 6 » — .

b) citām iestādēm un amataper-
sonām, par katra vienslējīgu
rindiņu 8. — >

c) privātiem par katra vienslējīgu
rindiņu 10 , — ,

Apstiprinu.
1922. gada 10. martā.

Satiksmes ministrs
J. Paujuks.

Rīkojums Nr. 84.
Lieka priekšā noteikumos Nt 103, kuri

nodrukāti .Valdības Vēstnesī* J* 76
1921. g. 8 aprilī un dzelsceju virsvaldes
lik. krāj. Ns 17 J921. g. 1l

^
aprilī, ievest

sekošus papildinājumus un pārgrozījumus:
§ 2 lasāms sekošā redakcijā: .Dzelzs-

ceļa zemi pēc kategorijām sadala seviš-
ķas komisijas ceļu iecirkņu priekšnieka
vadībā, kurās ieiet finansu revizors,
eksploatacijas nodaļas priekšnieks, vai
eksploatacijas revizors, vecākais ceļu
meistars un stacijas priekšnieks (ja tiek
sadalīta stacijas zeme), vai vietējais ceļa
meistars (ja zeme tiek sadiiīta u"z posma).

Ja komisijas darbibā gaditos kādi ne-
noskaidroti jautājumi par dzelzsceļiem
piederošās zemes robežām, vai atsavinā-
tās zemes platumu, tad viga var lūgt,
saziņā ar technisko direkciju, komandēt
no dzelzsceļu virsvaldes mērnieku mi-
nēto jautājumu noskaidrošanai."

§ 5. Lasāms sekošā redakcijā: .Ko-
misija sastādītos plānus iesūta techniskam
direktoram, kurš saskaņojot ar eksploata-
cijas direktoru, ceļ tos priekšā galvenam
direktoram apstiprināšanai. Novilkumi
no apstiprinātiem zemes gabalu plāniem
iezūtāmi eksploatacijas direkcijai zinā-
šanai un finansu direkcijai priekš sa-
stādāmā albuma, kā ari stacijām caur
eksplotacijas direktoru izkāršanai redza-
mas vietas."

§ 7. papildināms ar sekoso:
,P i e z ī m e 3. Ja līgums noslēgts

par vairāk zemes gabalu iznomāšanu,
un līgumam izbeidzoties nomnieks
vēlētos nomāt ne visus, bet tikai
dažus no tiem, vai ari pieņemt vēl
klāt kādus zemes gabalus, tad iztecē-
jušais iepriekšējais līgums nav pa-
garināms, bet slēdzams jauns līgums."

§ 10. Papildināms ar piezīmi: ,Nomas
maksa aprēķināma ne mazāk kā par
200 kv. metriem."

§ 12. papildināms ar sekoso:
.Piezīme 1. Par patvarīgu zemes

aizņemšanu un viņas atbrīvošanu kā
stacijā, tā arī uz posma, stacijas
priekšnieks katrā atsevišķā gadījumā
sastāda kā zemes aizņemšanas, tā
arī viņas atbrīvošanas dienā attiecīgus
aktus, kurus bez kavēšanās iesūta
finansu direkcijai. Par zemes aiz-
ņemšanu uz posma un tās atbrīvo-
šanu zinas atnMins nriekšniekam

iesniedz ceļa meistars.
2. p i e z ī m e. No valsts iestādēm

par patvarīgi aizņemtu dzelzsceļa
zemi maksa ņemama vienkāršos ap-
mēros, ja zemi aizņēmušas valsts
iestādes, bet ne uzņēmējs.

3. piezīme. Par nomas naudas ne-
samaksāšanu noliktā termiņā (pie
līguma parakstīšanas) valsts iestādes
maksā 1/go°/o soda naudas par katru
uokavētu dienu.

4. piezīme. Līgumu nepagarina-
šanas, patvarīgas zemes aizņemšanas,
vai nomas naudas nesamaksāšanas
gadījumos dzelzsceļš nepadod vai-
nigām privātām personām un priva-

*tām iestādēm vagonus materiālu un
preču nosūtīšanai no tiem lauku-
miem, kurus -viņas patvarīgi aizņē-
mušas vai nomas naudu nav sa-
maksājušas."

§ 18. papildināms ar piezīmi: „No
valsts iestādēm maksa par patvarīgu
zemes aizņemšanu aprēķināma saskaņa
»r piezīmēm 2. an 3. pie § 12.".

§21. papildināms ar piezīmi: .Maksa
no valsts iestādēm par patvarīgu zemes
aizņemšanu virs līgumā paredzētā vai-
ruma aprēķināma saskaņā ar piezīmēm
2. un 3. pie p 12.".

§ 29. strīpojami vārdi:
.pēc dzelzsceļu virsvaldes aizrādījumiem". ?

Noteikumi papildināmi ar sekoso:
»§ 40. Privātu iestāžu, firmu un personu
materiālus un preces, kuras nokrautas uz
dzelzsceļu zemes, par kuru nav samaksāta
pienācīgos apmēros nomas nauda, vai
par kuras nomāšanu nav pagarināts
līgums, vai arī līgums pavisam nav slēgts,
dzelzsceļu virsvalde var uzskatīt par
pamestu preci un likvidēt to noteikumos
M 57. paredzētā kārtībā (.Valdības
Vēstnesi" Jfe 80, 1920. g. 9. aprilī
un .Satiksmes un Darba ministrijas
Vēstnesī" J* 21,_ 1920

^
g. 17. aprilī).

Šis rīkojums stājas speķa no 1922. g.
15. marta.

Latvijas dzelzsceļu galvenais
direktors K. B } o d n i e k s.

Finansu direktors V. B a s t j a n s.
Eksploatacijas direktors X- Dumpis.

Tecbniskais direktora vietas
izpildītājs K. T im u šk a.

Apstiprinu,
1922. gada 11. martā.

Satiksmes ministrs
J.Pau ļu k s.

Rīkojums Nr. 87.
Liekn priekšā aprēķināt vešanas maksu

par degošo akmeni (degoši slāņi, kuke-
rizits) pēc 3. klases tarifa, noteicot šai
precei, pārvadājot viņu sagāstā veidā, ļ
vagona lādiņa svara norma 17 tonas.

Sakarā ar šo jāpapildina apstiprinātā
pagājušā gada 28. jūnija preču alfabētiskā
nomenklatūra un klasifikācija (skaties
.Valdības Vēstnesi" Ne 212 192L g. un
.dzelzsceļu virsvaldes rīkojumu krājumu*
N- 40 1921. g.), ierakstot 1. lapas pusē
starp apzīmējumiem .aizsmērs" un
.akmeņi, dzirnavu, ari mākslīgi" — .ak-
meņi degošie (degoši siāņi,_ kukerizits)",
18. lapas pusē starp apzīmējumiem .ku-
ģīši* un .kukurūza* — .kukerizits, ska-
ties akmeņi un slāņi degoši", un no-
teikumi par vagonu lādiņa svara normu
(skaties .Valdības Vēstnesī" J&212 1921. g.
un .rīkojumu krājumu" M 40 1921. g.),
ierakstot nodalījumā a) ar 17 tonu
normu starp vārdiem .akmeņi, dabiskie
un mākslīgie neizstrādājumos" un .akmeņ-
ogles" — .akmeņi degošie (degoši slāņi,
kukerizits".

Šis rīkojums stājas spēkā no 1922. g.
15. marta.

Latvijas dzelzsceļu galvenais ,
direktors K. B ļ o d n i e k s.

Finansu direktors V. B a s t j a n s.

Valdības iestāžu
paziņojumi

Paskaidrojums
par Latvijā izlaisto vērtspapīru Izvešanu

un ārzemēm.
Finansu ministrija paskaidro, ka Lat- .

vijā izlaisto vērtspapīru (akciju, obligāciju
un ķīlu zīmju) izvešana uz ārzemēm nav
aizliegta un brīva no 1% izvednodokļa.

Rīgā, 1922. g. 10. martā. >fe 2213.
Finansu ministrs

Ringolds Kalnings.
Krediia departamenta

direktorsA. Karkliņš,
Iecelšanas.

Rezolūcija N» 55.
Ieceļu Vladislavu Tutnani par Ludzas apriņķa

pagastu aizsargu nodaļu instruktoru, skaitot no
8, g. 12. marta.

Rīgā, 1922. g. 10. martā.
Iekšlietu ministrs A. Kviesis.

Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

Ziņas

par mājlopu sērgām Latvijā 1921. gadā.

(3. turpinājums.)

« ģ Rīgas apriņķis . Cūkas 2—13 1 12 — —
w> g Cēsu apriņķis .,- 1 — 2— 2 — ; —
- %.Ž Valmieras apr. . » 4 — 14 19 4 —

** -13 « Jelgavas apriņķis . 1 — 321 — —
.2 ca Tukuma apriņķis , 1 — 2 11 — —

a gj-gļ) Jaunjelgavas apr. , 1 — 1 — 1 — —
M SJ2 Ilūkstes apriņķis , 4— 14392 —
ca '"§.** ? Daugavpils apr. . 1 — 10 5ļ 5 —ļ —
U w Kopā Latvijā Cūkas 15 — 59 13 40 6 —

I

* B Rīgas apriņķis . Liellopi 16 — 28 5 18 5 —
n 9 Cēsu apriņķis . , 31 — 39 12 11 14 2 ~~
o > Valmieras apr. . \ 10 — 12 2 3 7 —
t! ° Teļi j ld — i _ _ i _
* Valkas apriņķis. Liellopi 22 2 24 12 9 5 —
w aj Jelgavas apriņķis\ 3 — 4 12 1 —
« « Tukuma apriņķis , 16 — 20 4 5 11 —
« o Talsu apriņķis . . 1 — 1 — 1 — —
* 2 Ventspils apr. . 4 — 6114 —
a es Kuldīgasapriņķis . » 7 — 15 4 9 2 —
p. £, Aizputes apr. . ļ , [ 9 — 11 3 7 * 1 —
° n Liepājas apriņķis . 8 — 8—8 — —
~ ca Jaunjelgavas apr. . 1 — 11 — — —
- M Ilūkstes apriņķis „ 16 — 18t 10 2 5 1

~ Daugavpils apr. , 4 1 4 1 4 — —
« » Rēzeknes apr. . » 5 — 523 — —
B >, Ludzas apriņķis . 12 ļ — 15 2 13 -——

lS Kopā Latvijā
^
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ļ

Lipīga par- Rīgas apriņķis . Liellopi 4—12 4 — 3 5
mešanas. * Cēšu apriņķis . Teļi -6 —ļ 35 10 — — 25

Abortus enzooticus. Kopā Latvijā Liellopi 10 — 47 14 — 3 30

.i Rīga Liellopi 1 — 1 — — 1 —
Rīgas apriņķis . Zirgi 3 — 3 1 2 — —

o. Cēsu apriņķis . \ 9 — 1 — 1 — —
g Liellopi / ** — 1 — 1 — —
w » Jelgavasapriņķis Zirgi 1 — 1 — l — —
_ a Tukuma apriņķis » \ 4 ~ 3 — 3 — —
M a Liellopi / — 1 — 1 — —

« Ventspils apr. . Zirgi 2 — 2 1 1 — —
« ** Kuldīgas apr. , . - 2 — 2 1 1 — —-
g » Liepājas apr, ., 3 — 321 — —
B H . Ilūkstes apriņķis. , 1 — 1 — 1 — —
> Daugavpils apr. , 1 — 1 — 1 — —
M Rēzeknes apr. . , 1 — 1' —ļ i — —

" Kopā Latvijā ggjpp, [} 21 Z "S J 1 1 Z

°" b ^s aP"""ķ'Liellopi 1 — 1 — 1 — —a g Valmieras apr. . . 2 — 431 —
* g Valkas apriņķis. . 6 4 3 6 1 — —* -° Tukuma apriņķis . 8 — 13 13 — —" .2 Kuldīgas apr. . 9 — 21 16 2 3 —

Ilūkstes apriņķis „ 5 — 5122 —» S Daugavpils apr. , 1 — 6 5 1 — —a
o. Rēzeknes apr. . , 1 — i — i - — —— o Ludzas apriņķis. , ļ 37 — 122 118 4 — —

< ^ Kopā Latvijā Liellopi 70 4 176 162 13 5 —

Valkas apriņķis. Zirgi 1 — 1 1' — — —_, . ... Jelgavas apriņķis . 1 — 1 —^ 1 — —Plankuma drudzis. Kuldīgas apr . , l — i 2 — — —
Morbus macnlosus. Daugavpils apr. , i _ i _ i _ _

Rēzeknes apr. . , 1 —j 1 1 — —\ —-
Kopā Latvijā Zirgi 5 — 5 3 2 — —

(Tarpasāk vēL}

Veterinarvaldes priekšnieks, veterinārārsts J. C ī r a 1i s.

Darbvedis Graudiņš.

Latvijas valdības .%r&^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jfiy^^^W^^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija: J^^^Ž^ r̂^ā^^^k Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 2. Tel. Ws 9-89 ^^^&^^^S^ Rīgā, pilī Ns 1. Tel. Ns 9-57
Runas stundas no 11—12 ^Sr^^^ir Atvērts no pulksten 9—3

Maksa par «Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

pm i mēnesi 75 rbļ. — kap.

Piesūtot mājā un pa pastu:
pgr 1 mēnesi 90 rbf. — kap.
Par atsevišķu nnmnro: saņemot

ekspedīcijā 8 , 25 .
pie atkalpārdevējiem 3 , 75 .



Meklējamo personu saraksts Nr. 38.
(2. turpinājums. )

Ai . Uzvārds, vārds, tēva vārds. Vai ii apcietinātas
S vecums, piederības vieta, **» taeUe. sr kādu rai rferMnl,

«g dzīves vieta pēdējā laikā, Bn par ko apv8teot».
B"(™*

S?j« ārējais apraksts (pazīmes). atrašana» gadījuma,

3707. Klūdziņš, Kārlis Mār- Rig. apgabal. I. krira. nod., Apcietināt,
ti na d., 27 g. vecs, pied. 1921. g. 17. janvārī, apvaiu.
pie Sērenes pag. Jaun- uz sod. lik. 589. p.
Jelgavas apr.

3708. Kivickis, Alfrēds Anša Rīgas pref. VIII. nod., 1921. g. Tāpat,
dēls, pied. pie Dobeles 7. janvārī -iNš 2746, apv. par
apriņķa. dezertešanu.

3709. Kocers, Sachatijs, Rīgas apgabali. I. krim. nod, Tāpat.
Smeika d., 27 g. vecs, 1921. g. 29. janv. te 11088,
Baltkrievijas pavalstn. apv. uz s. 1 467. p.

3710. Kozlovs, Jestignejs, 42 Rīgas krim. pol., 1921. gada Tāpat,
gadus vecs, pied. pie 9. februārī te 264, apvainots
Daugavpils pils. zādzībā

3711. Knbpe, Aleksandrs, dz. Rīgas pils. koman. garn. nod., Tāpat.
1892. g. 11.martā, Un- 1921. g. 1. februārī te 482,
garijas pavalstn., Iman- apv. par dezertešanu.
tas pulka kareivis.

3712. Krīts, Jānis Anša dēls, Rīgas apr. apsardz. pr-ks, apv. Tāpat.
12. Bauskas kājn. pulka par dezertešanu. Rīgas krim.
kareivis. poiic. raksts, 1922. g. 30. jan-

vārī te 1802/R.
3713. Kiver, Katte Krišjaņa m., Liepājas apgabaltiesa, 1922. g. Paziņot dzīves vietu

20 g. veca, pied. pie 7. janv. te 6015, apv. uz s. 1. Liepājas apgabali.
Kurmenes pag., Jaunjel- 616. p. I, d.
gavas apr,, vīd. auguma,
patukla, ar tumši-blon-
diem matiem.

3714. Kārkliņ, Jevgeņija Va- Rīgas krim. pol., 1922. gada Apcietināt,
silija m., dzīv. Rīgā, te 1802/R, apv. par piesavin.
Grāvju ielā te 22, 21 g.
veca, pied. pie Liepājas
pilsētas.

3715. Kirilovs, Nikolajs, 2. Rīgas prefektūras VIII. nod., Tāpat.
Ventspils pulka kareivis, 1921. g. 24. janvārī te 205,
Krievijas pavalstnieks, apv. par izbēgšanu no Rīgas

etapa komand.
3716. Krūmiņš, Jānis Pētera Valkas apr. 3, iec. izm. tiesn., Tāpat.

dēls, 20—25 g. vecs. 1921. g. 13. janv. te 2, apv.
uz s. 1. 51. un 585. p.p.

3717. Koškers, Donats, Moiše Rēzeknes kriminalpol. 1921. g. Apcietināt,
dēls. 18, janvārī, krim. pol. raksts

te 1802/R, 1922. g. 30. jan-
vārī, apvainots zādzība.

3718. Kirkus, _ Alfrēds Kriš- Cēsu apr. priekšnieks 1921. g. Tāpat,
jaņa dēls, piederīgs pie 22. februāri, Mi 538, apvainots
Cēsu apr., Ļaudonas uz kr. s. 1. 581. p. 1. daļas,
pagasta.

3719. Kachler, Ludvigs. Iekšlietu ministrijas ādmini- Paziņot dzīves vietu
strativais departaments 1921. g. Rīgas pref.
21. februārī te 29252, dēļ iz-
raidīšanas no Latvijas.

3720. Kachler, Terēze. Tas pats. Tāpat.
3721. Līrums, Ludvigs Ģe- Rīgas kriminālpolicijas raksts Apcietināt un no-

derta d„ dz. 1887. g., 1922. g. 31. janvārī, te 2468/R, g*adāt meklētāja rī-
piederīgs pie Codes apvainots zādzībā. čība.
pagasta.

3722. Levanova, Lēna Teodora Rīgas 5. iecirkņa miertiesneša Paziņot dzīves vietu
meiia, 25 g. veca, pie- raksts 1922. g. 30. janvārī meklētājam,
derīga pie Jaunjelgavas te 105, apvainota uz s. 1.
apr., dz. v. Bruņinieku 528. p.
ielā te 121, dz. 34.

3723. Levenstein, Jēkabs Da- Pref. pasu nodaļas raksts 1922. Izpildīt rakstu, par
vida d., dz. 1889. g. gada 31. janvārī, te 452 un ko ziņot meklētājam.
25. augusta. 588, atņemama iekšzemespase

un iesūtāma Rīgas prefektam.
3724. Lazdiņš, Rūdolfs Pētera Rīgas kriminālpolicija 1921.g. Apcietināt,

dēls, dz. 1881. g. 5. fe- 14. janvārī, Ne 75, apvainots
bruarī, piederīgs pie naudas izkrāpšanā.
Lēdurgas p., Rīgas apr.

3725. Levitas, Leopolds, 19 g. Jelgavas pilsētas iecirkņa mier- Tāpat,
vecs, Liepājas žīds, tiesnesis 1921. g. 12. janvārī,
kuram trūkst vienai rokai te 191/124, apvainots zādzībā,
puse radītajā pirksta.

3726. Liberts, Žanno Jāņa d., Jelgavas apr. izmekl. tiesn., Tāpat.
34 g. v., vid. aug., 192L g. 14. janvārī te 431,

nets

oru , apaļu seju. apv, zirgu zādzība.
3727. Laudiņš, Rūdolfs Pētera Liepājas krim. pol-, 1921. g. Tāpat,

dēls. 14februārī te 376, apv. par
krāpšanu.

3728. Lakovics, Eduards Pē- Iekš!, ministr, adm. dep., Paziņot dzīv vietu
tera d., 24 g. v. 1921. g. 21. febr. te 29252, Rīgas prefektam.

deļ izraidīšanas no Latvijas.
3729. Lenau .Indriķis .Ukraines Tas pats, 1921. g. 21. febr. Tāpat.

pav, te 29254, dēļ izraidīšanas no
Latvijas.

3730. Lenerts, Žano Vija d. Rīg. pils. komend. garn. nod., Apcietināt
1921. g. 26. febr. te 824, apv.
par dezertešanu.

3731. Lappa-Danilevskijs, Si- Rīg. 5. tec. miertiesu., 1921. g. Tāpat.
gismunds, Lietavas pav. 9. iiiartā te 69, apv. uz s. 1.

149. p. 2. d.
3732. Ligants, Oskars. Rīg. 5. iec. miertiesu., 1921. g. Tāpat.

10. martā te 189, apv. uz s. 1.
581. p. 2. d.

3733. Langaus, Jānis Pētera d. Rig. pils. komand., 1921. g. Tāpat.
1. febr. te 464, apv. par iz-
bēgšanu no konvoja.

3734. Lācīt, Olga Miķeļa m. Rīg. 5. iec. raiertiesn., 1921. g. Tāpat.
19. martā te 224, apv. uz s. 1.
581. p.

3735. Libermans, Izraels, Liepājas kriminalpol. 1921. g. Apcietināt.
Chaima dēls. 1. aprilī, N« 1615, apvainots

uz.s i. 616. p. 1. djļas.

»*« »g: &i?&#Sl£ ESSff»*
3o! Sovenibi piederīfs par degvīna dedzināšanu.

3737. āSrdz, Vichter, Rīgas 4.^--^.fļSļ; **«*?*
Elena Moiseja meita, 1921. g. 29. maja, te iomi,

24 g. veca, agr. dzīves apvainota uz s. i. 091, p.

vieta Rīgā, Stabu iela

3738. Luzdonf Staņislava. Ilūkstes apr^a izmeklēšanas Tāpat.

Ksavera d., 35 g. vecs, tiesnesis 1921. g
^

27. maija,

piederīgs pie Ilūkstes te 923, apvainots uz s. 1.

apr., Dvietes pagasta. 386. p. ,

3739. Manteufels, barons, Kār- Liepājas apgabaltiesas kri- Tāpat

Iis 45 e. vecs, vidēja minainodaļa V3ZU. g.te. ae-

auguma, paresns, sir- cembri, te 3496, apvainots uz
Liem matiem. s. 1. 100. un 102. pp. I. un

2. daļas.
3740. Mardekaj, Pauline Kriša Rīgas 8. iecirkņa miertiesnesis Tāpat,

meita, 50 g. veca, pie- 1920. g. 22. novembri, te 1125

derīga pie Bukaišu pag., un 1921. g. 8. maija te 186,
Dobeles apriņķī, apvainota uz s. 1. 574. p.

3741. Masalskij, Donats Alek- Rīgas 7. iecirkņa miertiesnesis Tāpat,

sandra d., 39 g. vecs, 1921. g. 5. marta, te 304,
piederīgs pie Daugav- apvainots zādzība.
pils pilsētas.

3742. Mārtiņš, Augusts Gu- Liepājas apgabaltiesa 1921. g. Tāpat,
stāva d., 18-19 gadus 15. janvārī, te 2059, apvainots
vecs, zemāks par vidēju uz s. 1. 468. p.
augumu, gaisiem ma-
tiem, bez ūsām.

3743. Mazuriņ, Emilija Le- Rīgas 7. iecirkņa miertiesnesis Tāpat,
opolda m., 19 g. veca, 1921. g. 22. janvārī, te 91,
leitiete, ģērbusēs pelēkā apvainota par izbēgšanu no
mētelī, iebraukuse no kameras.
Liepājas.

3744. Minkovs, Ižajs Zālamana Rīgas pref ekt. 1921. g. 25. janv. Paziņot dzīvesvietu
dēls. te 1233, apv. par slepenu deg- meklētajam.

vīna tecināšanu.

3745. Malinovskij,Antons Jura Rīgas 5. _ iec. miertiesn. 1921. g. Tāpat
d., dz, 1887. g. Lieta- 30. marta te 144, apv. uz s.l.
vas pavalstn., pied. pie 591, p. II. d.
Kaunas gub., Papeļskas
pag.

3746. Mašnikovs, Antronijs Rēzeknes izmekl. tiesn. 1921.g. Apcietināt
Prokofija. 3 februārī krimpol. raksts

te 2468, 1922. g. 7. februāri
apv. uz s. 1. 236. p. 7. p.

3747. Martiusons, Kārlis Kārļa Rīgas prefekt 1921. g. 24. janv. Tāpat,
d., pied. pie Rīgas apr., te 257, apv. par izbēgšanu no
Skultes pag., 23 g v. etapa komand.

3748. Miric, Ērnsts Vācijas Iekšlietu min. adm. dep. 1921.g. Paziņot dzīves vietu
pavalstn. 21. februārī te 29252, dēļ iz- Rig. prefektam.

raidīšan. no Latvijas.
3749. Mecgins, Pēters Viken- Rīgas VII. iec. miertiesn. Apcietināt

tijs 30 g. v., pied. pie 1921. g. 9. martā te 331, apv,
Ābeles pag., Novoslek- zādzība,
sandrovskas apr., Lie-
tavas pav.

3750. Mezgin, dz. Vainukas Tas pats. Tāpat.
Stefānija Jāņa m.26g.
v., pied. pie Ābeles
pag., Novoaleksandrov-
skas apr., Lietavas pav.

3751. Meisons, Jēkabs Jēkaba Rīgas 8. iec. izmekl. tiesn. Tāpat
dēls. 1921. g. 28. februārī te 683,

apv. uz kr. s. 1. 589. p. IV.
un V. d un 51. p.

3752. Michelsons, Indriķis Rīgas VII. iecirkņa miertiesn., Apcietināt,
Paula d, 47 g. vecs, 1921. g. 11. martā te 344,
pied. pie Mežmuižas p., apv. uz s. 1. 574. p. 59. n„
Jelgavas apr. 846. p. 848. p. un 851. p.

3753. Malinovskis, Pēteris Pe- Tas pats, 1921. g. 12. aprilī Tāpat,
tera d., 35 gadus vecs, te 469, apv. az s. 1. 616. p.
Polijas pavalstn.

3754. Meija, Jānis Jāņa dēls, Tas pats, 1921. g. 21. aprīli Tāpat
39 g vecs, pied. pie te 503, apv. zādzībā.
Dobeles apr., Garozes
pagasta.

3755. Malcer, Marija Anša m, Liepājas apgabalt, 1921. g. Tāoat24 g. veca, pied pie 15. aprilī, Rīgas krim. pol. r,
Kursīšu pag., Kuldīgas 1922. g. 7. febr. te 2468/Rapr., atraitne,_ neliela apv. uz s. 1. 51. un 583 n d'auguma, tumšam acīm, ' vv'

3756" Sfrt/f^"Fer" 7-pats' 192I'g- 23- aP» . Tāpat,dmatida d., 26 g. vecs, krwi. pol. r., 1922. g 7 febr '
vidēja auguma, dzeltē- te 2468/R, apv. uz s 1 585 o

"
ntejn matiem un ūsām, v'
zilam acīm, pied. pie
Plockas gub., Lipnevas
apr., Kikul pag. V ^aJ u*3757. Muckevičs Ādolfs Teo- IV. Aizmugures iec. kara izm. Tāpat,doia d., 24 g. v., pied. tiesnesis, 1921. g 2 maiiā

to» P3^ Varšavas pils. te 1253/ apv. r̂ d'ezerteSn?3758. Mūrnieks, Voldema», Rīgas VIII.pLijaslSņa Pazinot VIII. polte
«J»-'.8«bl« angJu telefonograma te 15. 1922. g. iecirkņa priekšme-smēli, galva pelēka va- 24 janvārī, nozudis.

g
kamsarās cepure un kājās

melni šņoru zābaki
3?59'

da^Sefen,?,?;? Rf
Pilsētas komandants

ar
Apcietināt un .

no-
uei. pieoengspieDau- telefonogramu te 2928 1Q99 alriīt meklētāa ri-gavpils apriņķa, Kapiņu g. 28. janvārī,patvāri atst c?bāv e' 11S savu karaspēka daļu.

(Turpmāk vā.) *

. .' Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.
te&aejas apsardzības pārvaldes priekšnieks J. Garoziņa



Valdības vietējo
iestāžu rīkojumi.

i Ziņojums.

Izmainot savu ziņojumu, izsludināto
pagājušā gada .VaidibasVeītnesī" Jsfs 187
par tirgus nodokļa normām, Jaunjelgavas
apriņķa valde ar šo paziņo, ka sākot ar
1922. g. 1- aprili tirgus nodokli uz lauku
tirgiem Jaunjelgavas apriņķī iekasēs
saskaņā ar apriņķapadornes 2. februāra
lēmumu, apstiprinātu no iekšlietu mi-
nistrijas pašvaldības departamenta š. g.
13. februārī zem te 102087, sekošos

apmēros:
1. Par zirgu pārdošanai. . . 25rbļ.
2. Par kumeļu pārdošanai . . 10 »
3. Par govi vai bulli pārdoša-

nai 10 , ?
4. Par sīku ragu lopu ... 5 J
5. Par aitu pārdošanai ... 3 ,
6. Par cūku pārdošanai ... 10 n
7. Par zirgu pajūgu tukšā . . 2 ,
8. Par zirgu pajūgu ar precēm , 5 „
9. Par uznesarnām precēm pār-

došanai 3 „
10. No tirgotājiem uz atseviš-

ķiem galdiem par kvadratasi. 15 „
11. Par mazu galdiņu. . . . 10 ,

Jēkabmiestā, 1922 g. 11. martā, te 888.
Jaunjelgavas apriņķa valdes

priekšsēdētājs G. Ziemelis.
Darbvedis P. L a p i ņ š.

FKga
Latvju preses izstāde

(Rīgas mākslas muzejā)
pagarināta iīdz 20. martam,
lai to dabūtu apskatīt arī tie, kas to
vēl nav paguvuši redzēt — un tādu,
dzirdams, vēl esot labi daudz tā uz lau-
kiem, kā pilsētā. Kas šo izstādi vēl
nav redzējuši, tiem vi?ādā ziņā ieteicams
to reiz apskatīt. Izstādē sakopoti nevien
visi latviešu valodā gan iekš , gan ārze-
mēs iznākuši laikraksti un žurnāli, bet
arī viņu vadītāji un līdzstrādnieki noģi-
mējumos, tāpat viņu rokraksti u. t. t
Šādu interesantu sakopojumu gan ilgi
nepiedzīvosim. Bez tam izstāde top pastā-
vīgi paplašināta ar jauniem eksponātiem.
Kur vien pamana kādus robus, tos tūliņ
aizpilda. Tādēļ izstādi var apmeklēt pat
tādi, kas to jau reiz redzējuši.

Meksia

Nacionālais teatrs. Otrdien notiek

^ Mērnieku laiku" ģenerālmēģinājumi,
kādēļ izrādes nebūs. Trešdien, 15. martā,
un ceturtdien, 16. martā Zeltmata .Mēr-
nieku laikiSlātavā" pirmās izrādes.
Populārā romāna dramatizējums modi-
nājis jau plašu interesi. Sagatavošanā:
Saulieša ,Līgo"_ un Šekspira ,Vin-
dzoras jautrās sievas.

Teātra birojs.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

it it t s i,

Rīgas biržā, 1922. gadā 13- martā.

Zelta franks (0,29032 gr.) ... 50.—
Amerikas dolārs 252 75—258.75
Angļu mārciņa . 1108-1128
Francijas franks 22.75—23.25
Beļģijas franks ......... 2125 21.75
Šveices franks ........
Zviedrijas krosa ........ 66.75—67.75
Norvēģijas krona .......4525—46.25
Dānijas krona 53 25—54.25
Čechijas krona 4 41—4.51
Holandes f;uldenia 96.50-98.00
Vācijas snmlca ........0.97-1/2
Somijas marka 5.27-5.37
Igaunijas marka 0.70 - 0.75
Polijas mar-ta 0.G0 -C.08
Padomes rbļ —
10 rbļ zelta 1225.00

Valsts krāj- un kredītbanka
Silinski, K Bērziņi

Ventspils ostā Ienākuši kuģi.
1922. g. no 7. līdz 8. martam.

92. Harald, vecu tvaikonis, kapteinis Meyers,
no Antverpenas ar rudziem.

93. Vineta, vācu tvaikonis, kapteinis Markvards,
no Roterdamas ar rudziem.

94. Elbing ll. vācu tvaikonis .kapteinis Krumceichs,
no Roterdamas ar labību.

No Ventspils ostas Izgājuši kuģi.

19?2. g. no 7. līdz 8. martam.

70. Karls.uhe, vācu t/aikonis, kapteinis Vit,
uz Hamburgu tukšā.

71. Aevlus, vācu tvaikonis, kapteinis Gelerdts,
uz Karalaučiem tukšā.

72. Johannes Russ, vācu tvaikonis, kapteini»
šumachcrs, uz Hamburgu tukšā.

73. Edna, norvēģu tvaikonis, kapteinis Johnsena.
uz Karalaučiem tukšā

Ventspils ostā 6. martā atradās 32 kuģi,
ienākuši 3. kopā 35 kuģi, izgājuši 4, 8. maitā
osta atradās 3l kuģis.

f -siegramas
(Latvijas teiegrnte :«£.m«Ws& ārzemjo telegra»»*.

Helziņforsā, 11. martā. Somijas
valdība atvēlējuse 26 miljonus marku
lielu kredītu zemes ceļu ierīkošanai
Pečengas provincē.

Helziņforsā, 11. martā. Somu
valdība drīzumā publicēs Karelijas kon-
flikta «balto grāmatu".

Maskavā, 10. martā. (Radio.) Uz
Baltijas dzelzsceļu komandētas 46 bri-
gādes ar 23 lokomotīvēm, lai nodrošināta
ārzemju preču transportu.

Maskavā, 10. martā. Jzvestija"
raksta, ka pavasarī varot sagaidīt ban-
dītisma atjaunošanos: laikraksts paredz
sacelšanas, dumpjus, dedzināšanas u. 1.1.

Kopenhāgenā, 10. martā. (D.P.B.)
Dānijas sviesta cenas vakar kri-
tušas par 5 kronām uz 100 kilo-
gramiem, kas tagad maksā 310 kronas.

Eilveze, 10. martā. (Radio.) No
Neapoles ziņo par draudošu Vezuva
i z v_ e r d u m u._ Iedzīvotāji no Vezuva
apkārtnes sadzam bēg uz Neapoli, kur
arī valda uztraukums, jo nevēroti stipri
apakšzemes grūdieni.

E i 1 v e z ē, 10. martā. (Radio.) Pēc
«Chicago Tribune", Savienoto valstu
nepiedalīšanos Dženovas konferencē ne-
varot uzskatīt par pilnīgas izolācijas po-
litiku. Domājams, ka Savienotās valstis
sūtīs neoficiālu priekšstāvi uz Dženovu
informācijas nolūkā.

E i 1 v e_ z ē, 10: martā. (Radio.) Līdz-
šinējais Vācijas apgādības . ministrs Dr.
Hermess atsvabināts no šī amata un
iecelts par finansu ministri.

Londonā, 10. martā. ~ (Reuters,)
Oficiāli ziņo, ka Indijas nacionālistu
vadonis Gandhi apcietināts. Nemieri
līdz šim vēl nav notikuši.

Atēnās, 11. mattā. Grieķa parla-
parlaments ar 161 balsi pret 156 atrai-
dījis uzticības votumu val-
dībai.

Literatūra

,.Zemes Ierīcības Vēstnesis" Nr. 30
zriācis.

Redaktors: M. Ārons.

Jaunās valstis.
Polija.

Jaunais Poņikotska kabinets.
Jaunā Poņikovska kabinetā lielākais

vairākums agrāko ministru patura savus
portfeļus. Iekšlietu ministra Dovnaroviča
vietā nāk Antons Kamenskis, Lodzas
voevoda, par tirdzniecības ministri inže-
nieris Osovskis, dzelzsceļu ministri
inženieris Marinovskis.

Ne federācija, bet autonomija.
Eiropas prese siikti orientējas strīdu

par Viļņas apgabalu pašā būtībā, tā ka
viņu pārsteidz tas fakts, ka zeme, par
kuras autonomiju iet runa, atsakās no tās
un prasa pilnīgu pievienošanu, kamēr
tanī pašā laikā poļu valdība, sakarā ar
nodibinājušos starptautisko stāvokli un
sakarā ar politisko tājredzību noteikti
uzstājās par autonomijas statūtiem.

Katrā ziņā šeit iet runa par autonomiju,
bet ne par federāciju, kā to apgalvo
viens no Rīgas krievu laikrakstiem.

(Poļu preses birojs.)

hrmfūi:.\
Ļeņina runa par tagadējo stāvokli.
Maskavā, 9. martā. (Radio.) Krie-

vijas metālistu kongresā pirmdien Ļeņins
uzstājās ar plašu runu par politiskiem
dienas jauiājuiniem. Runas saturs
saīsinātā formā šāds:

«Mūsu valsts starptautiskā un iekšējā
stāvoklī ir kautkas tāds, ko var pielīdzi-
nāt lūzumam politikā un kas prasa no
visiem apzinīgiem partijas strādniekiem
sevišķu uzmanību. | - _

Staptautiskās politikas galvenais pro-
blems pašlaik ir Dženova, bet ta atrodas
tik nenoteiktā stāvoklī, ka pēc manām
domām paši konferences rīkotāji nezin,
vaj konferencei vispār ir lielas izredzes
sanākt. Mūsu pozīcija šinī lietā bijuse
11r» „-7 i .J -' ? i._:i_a- Xjr~-mi i noieiKia

,

;w agau ir stingri . mes
jau no paša sākuma uzsvērām, ka Dže-
novu apsveicam un savus priekšstāvjus
sūtisim . Mēs labi zinām, ka iesim uz
konferenci kā tirgoņi, tādēļ ka tirdznie
ciba ar kapitālistiskām valstīm mums
nepieciešami vajadzīga, un ar nolūku,
apspriesties par šīs tirdzniecības politiski
vislabāk piemērotiem noteikumiem, ne
vairāk. Kapitālistiskās valstis skaidri
2< ka mūsu tirdzniecības Ilgumu
rinda pastāvīgi pagarinās,

^
praktisko

darījumu skaits pieaug, dažādo tirdz-
niecības uzņēmumu, kuros piedalās
ārzemnieki , tagad jau pie mums ļoti
daudz. Tādēļ to jautājumu praktiskais
Pamats, par kuriem Dženovas konference
runās , kapitālistiskām valstīm skaidri
«nams. Viņām vajadzīgs atjaunot tirdz-
niecību ar Kīieviju, jo tās zin, ka bez
ekonomiskiem sakariem sabrukums tur-
pināsies tālāk, tāpat ka līdz šim.

Ja telegramas no ārzemēm mēs tagad
pastāvīgi atrodam ziņas, itkā pilsonisko
valdību priekšstavji skaidri nezinot, kas
Dženova notiks, itkā tie gatavojoties uz-
stādīt Krievijai jaunus noteikumus, tad
atļaujat_ pateikt viņiem : Jūs nevienu ar
to neparsteigsat, kungi! Jūs esat ko-
mersanti, protat tirgoties labi. Mēs
tirdzniecību vel tikai mācamies un tirgo-
jamies ļoti slikti. Bet mums ir desmi-
tiem, simtiem līgumi un līgumu projekti,
no kuriem redzams, kā mēs tirgojamies.
Ja laikrakstos parādās ziņas, kuru nolūks
ir kādu sabiedēt, mēs varam diezgan mie-
rīgi pasmaidīt. Draudus mēs esam pie-
dzīvojuši diezgan, pie tam daudz no-
pietnākus, neka tagad. Mums draudēja
ar lielgabaliem. To jūs, Eiropas diplo-
mātu kungi, lūdzu nepiemirstat!"

Mūsu rokās ir vesela rinda līgumu,
kurus militāras lielvalstis noslēgušas ar
Kolčaku un Deņikinu. Tos zin visa
pasaule. Katrs zemnieks un strādnieks
apzinās, ka cīnījies pret šīm valstīm un
palicis neuzvarēts. Ja pilsoniskām val-
dībām labpatīk apgrūtināt savas radio-
stacijas ar -zļņām, ka.Krieviju nostādīšot
«pārbaudāmas valsts" lomā, tad mēs
vel redzēsim — kurš kuru veiks.

Es ceru, ka man būs iespējams Dže-
nova personīgi vest sarunas ar Loid-
Džordžu. Domāju, ka mana slimība šo
nodomu neizjauks; pēc dažām nedēļām
laikam varēšu atgriesties savā tiešajā
darba. Bet vai viņi, pilsoniskie politiķi,
dažu nedēļu laikā panāks savstarpējās
norunas, par kurām tie pauž visai
pasaulei, par to es šaubos. Es iedro-
šinos pat teikt, ka viņi paši to 'vēl nezin.

No praktisko uzdevumu viedokļa ļoti
pareizi raksturojis acumirklīgo stāvokli
Trockis. Tūliņ pēc tam, kad pienāca
ziņa par Dženovas konferences atlikšanu,
viņš izdeva pavēli, būt cīņas gatavībā,
jo ārzemēs darbojas spēki, kas mēģina
panākt jaunu intervenciju. Dženovas
jautājumā noteikti jāatšķi r lietas būtība
no tam avižu pīlēm, kuras pilsoniskās
valdības laiž klajā. Katrs mēģinājums
uzspiest mums noteikumus, kā uzvarētai
valstij, ir tukši nieki, uz kuriem nav
vērts atbildēt.

Kapitālistiskās valstis nesaprot mūsu
saimniecības politiku. Mēs varam no-
teikti sacīt, ka mūsu atkāpšanos tagad
iespējams apturēt un mēs to jau darām.
Pietiek 1 Ārkārtīgi grūtos apstākļos mēs
bijām spiesti vest karu pret ienaidnie
kiem; saprotams, ka mums vajadzēja
spert ārkārtējus soļus un dažā ziņā i^i
tālāk, nekā būtu bijis vēlams. Tagad
mēs redzam, ka šis priekšējās pozicījas
noturēt nav iespējams un atkāpjamies,
jo esam iekarojuši diezgan, lai varētu
paturēt nepieciešamās pozicijas.

Ja es uzsveru, ka saimnieciskā atkāp-
šanās tiek nobeigta, tad nav jādomā, ka
mēs piemirstam tās milzu grūtības, kuru
priekšā mēs stāvam. Mūsu jaunās saim-
niecības pamats vēl nav gaiavs. Mierīgi
skatīties nākotnē mēs vēl nevaram. No
ārienes mūs apdraud kara briesmas, bei
vēl bīstamākas ir iekšējās, saimnieciskās
briesmas. Tomēr, ja mūs izaicinās, mēs
karot pratīsim. Panikā ekonomiskais
stāvoklis mūs neieved. Ja kapitālisti
domā, ka iespējams padomju Krieviju
vilkt atpakaļ vēl tālāk, viņiem jāsaka:
»Diezgan 1 Rīt jūs nedabusat neko!"
Ja no padomju varas vēstures viņi neko
nav mācījušies, tad — kā viņiem tīk!"

LTA.

Bads Krievija.

Maskavā, 10. martā. (Radio.)
Voroņežas guberņā bads pieņem
šausmīgus apmērus Lopi gandrīz visi jau
iznicināti, ik uz 400 desetīnām vēl atliek
pa vienam zirgam. Ostrogoškas apriņķī
badu cieš bez izņēmuma visi iedzīvotāji.

Caricinas guberņā bads pastāvīgi
pieaug. Nikolajevskas apriņķī 99% no
iedzīvotājiem atrodas bada nāves priekš-
vakarā.

Nikolajevas guberņā mirstība straujj
pieņēmās. Pašlajk ikdienas reģistrē
apm. 100 bada nāves gadījumu. Orga-
nizētā palīdzība iedzīvotajiem līdzekļu
trūkuma dēļ ir niecīga. LTA.

Ciņa ar streikotājiem.
Johannesburg ā (Dienvidafrikā),

10. martā (Reuters.) Šorīt Benoni rak-
tuvju pilsētiņā notika asiņaina ciņa
starp policiju un streikota-
jiem, kuji apcietinājušies „Workers
Hal!" ēkā. Abās puses ir krituši ca
ievainoti. Vēlāk sakas ielu cīņa paša
Johannesbnrgā, piedaloties lidotajiem un

artilērijai. Pēc līdz šim savāktām ziņām
viens streikotājs nonāvēts, 13 ievainoti,
policijas pusē 4 ievainoti.

Jobannesburgā, 10. martā.
(Reuters.) Streikotāji iedarījuši uzbru-
kumu Brakpanas raktuvei: septiņi po-
licisti pa apšaudīšanās laiku kritu š<, rak-
tuves pāsvaldnieks un divi policisti sa-
ņemti gūstā un nošauti pēc tam. Ņulandzā
sagūstījuši 27 policistus un draud tos
nošaut, kad notiks viņu atsvabināšanas
mēģinājums.

Jobannesburgā, (Dienvidafrikā)
11. marta. (Reuters) Vakar ielu cīņas
starp policiju un streikotājiem turpinājās
visu dienu. Ievainoto un nonāvēto kop-
skaits sniedzas līdz 600. Šodien notiek
apšaudīšanas; policijas stāvoklis drusku
uzlabojies.

J o h a n n e s b u r g ā, 12. martā. (Reu-
ters.) Ielu cīņas vakar turpinājās. Ofi-
ciāli ziņo, ka lidotāji divreiz bombardē-
juši revolucionāro streikotāju pozicijas,
kuriem nodarīti smagi zaudējumi. Lai
atriebtos, revolucionāri sākuši dedzināt
namus Boksburgā un Peronijā.

Jobannesburgā, 12.martā. (Reu-
ters.) Brikstonas rajonā 1500 revolu
cionaru saņemti gūstā. LTA.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 24. janvārī
izklausīja Rīgas apgabaltiesas prokurora
iesniegumu dēļ kuratela iecelšanas par
prombūtnē esošās Jūliannas Helenes
Aleksandras Jāņa m. Sergejevas, dzim.
Sissenberg, mantu, nolēma: par prom-
būtnē esošās Jūliannas Helenes Alek-
sandras Jāga m. Sergejevnas, dzim.
Sissenberg mantu iecelt kurateli, parko
ar pavēli paziņot Rīgas jūrmalas pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 20. februārī 1922. g. N» 1116
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 14. februārī
izklausīja Emīlijas Kriša m. Sausverde
lūgumu dēj kuratela iecelšanas par
prombūtnē esošās TrīnesUbars mantu,
nolēma: par prombūtnē esošās Trīnes
Ubars mantu iecelt kurateli, par ko ar
pavēli paziņot Rīgas jūrmalas pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 24. iebruari 1922. g. Jfe 1209
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas abgabait. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 14. februāri
izklausīja Pēterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas uz .Čuž'e" mājām piederošam
Konrādam f. Gersdorfam, nolēma:
1) atzīt par samaksātu obligāciju par
6,300 r., apstiprinātu 1913. g. 7. marta
zem J* 188, uz nekustama īpašuma
Valmieras apr., Augstrozes muižas
zemnieku .Čuže' mājām, zem zemes
grāmatu reģ. Me 3507, izdotu no
Konrāda f. Oersdorfa par labu Peterpils-
Tulas zemes bankai; 2) dot lūdzējai
tiesību prasīt parada dzēšanu Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļas zemes
grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt civ.
tie«. lik. 2086. p. kārtībā.

Rīgā, 17. februāri' 1922. g. L J* 929
Priekšsēdētāja v. V. Fr e i m a n i s.

Sekretārs Kalve.



Tiesu sludinājumi.

ligas mMlmi i iecirkņa prlitan
paziņo, ka 23. martā i. g., pulkst. 10 rītā,
Rīgā, II. Ganību tlambī Nš 7a, tiks iz-
pārdots uz otriem torgiem Izaka
Zalmaņa Moiseja un Notka Levin kus-
tams īpašums, sastāvošs no 2 elektr.
motoriem, transmisijas, krusta zāģa gal-
diem, zeimera, veļas, vagonetkiem,
sliedēm, transmisijas vebu siksnām, ga-
tera zāģiem u. t t, apvert. par 181,800 r.

Rīgā, 10. martā 1922. g. N
Tiesu pristavs V 11 d a u s.

ligas apgabaltiesas i. iecirkņa pristan
paziņo, ka 22. marta 1922. %., pulkst.
10 dienā, Rīga, Daugavmalas tirgū,
R. Kļaviņa veikalā (būdā) tiks izpārdots
R. Kļaviņa kustams īpašums, sastāvošs
no sviesta, medus, galda svariem, ledus
skapja, koka tirgus būdas un 1.1., ap-
vērtēts par 6,360 r.

Rīgā, 10. martā 1922. g.
Tiesu pristavs V i 1 d a u s.

JirDīecRīas departarneats
Izdos mazākprcssltājlem

Rīgas muita dārza nolikt, rampu koka

grīdas izlabošanu.....
Piedāvājumi, nomaksāti ar _ attiecīgu

zīmognodokli, slēgtās aploksnēs iesnie-
dzami 16. marta 5. g, pulkst. 12 dienā
techniskai daļai, Nikolaja iela la.

Tuvākas ziņas turpat no pīkst. 12—2 d

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.

atklātā tiesas sēdē, 1922. g. 21. februārī
izklausija Pēterpils-Tulas zemes bankas
lūgumu dēļ hipotekarisko paradu dzē-
šanas uz ,Miške M> 48* mājam, piede-
rošām .Jūliusam Ansbergam, nolēma:
1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
4,300 r. apstiprinātu 1911. g. 10. no-
vembrī zem J>fe 763, uz tagad Jūliusam
Ansbergam piederošu Lielstraupes mui-
žas zemnieku zemes .Miške N° 48* mā-
jām Valmieras apr., zem zemes grā-
matu reģ. Jfe 4663, izdotu no Kārļa
Ādama d. Ozola (Ozoliņa) par labu
Pēterpils-Tulas zemes bankai; 2) izdot šī
lēmuma norakstu lūdzējiem, _ Peterpils-
Tulas zemes bankas aizgādņiem, ie-
sniegšanai Rīgas-Valmieras zemes_ grā-
matu nodaļai dēļ hipotēkas dzēšanas
zemes grāmatās; 3) šo lēmumu publicēt
civ. proc. lik. 2086. p. kārtībā.

Rīgā, 27. februāri 1922. g. J* 922.
Priekšsēdētāja v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Citu iestāžu slud.
Tīele sodoSiļa departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 20. martā 1922. a„ pulkst. 2 dienā,
Rīga, Marijas iela N°62, tiks pārdota
vairāksolīšanā Orela Leiba kustamā
manta, novērtēta par 34.800 rbļ. un sa-
stāvoša no dažādām istabas lietām,
trimo spoguļiem un klavierēm, dēļ viņa
1921. g. procentuālai peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 11. martā 1922. g.
Piedzinējs M. Bušs.

īieft selkļs fepaMi
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 15. martS 1922.«., pulksten 2 dienā,
Rīgā, Aleksandra ielā J* 60/62, tiks
pārdota vairāksolīšana Barkana Jē-
kaba kustama manta, novērtēta par
1,250 rbļ. un sastāvoša no dažādām
mēbelēm, dēļ viņa °/o peļņ. nodokļa
segšanas.

Rīgā, 11. martā 1922. g.
Piedzinējs J. V a i v a d s.

Iioiīl iii. būvju i ēKe pārvalde
izsludina

KONKURSU
š. g. 22. maitā pīkst. 10 no rīta uz

500 liii petrolejas piegādājami ligā.
Piedāvājumi, nomaksāti ar_ 20_ santimu

zīmognodokli, iesniedzami slēgtās aplok-
snēs līdz ar paraugiem E. B. p-des 2.
nod., Nikolaja ielā N» 23, dz. 4, līdz
£. g. 22. martam, pīkst. 10 rītā.

Turpat dod paskaidrojumus par pie-
gādāšanas noteikumiem. 2

Pazaudēta
tin_ tādēļ atzīstama par nederīgu pensijas
grāmatiņa Ns 281, uz Annas Legau v.

Latvijas augstskolas leģitimācijas
kārta Nr. 1550, ost Zentas Braman
vārda pazaudēta an ar šo tiek izsludi-
nāta pai nederīgo.

NOTEIKUMI
par nodokli no saini*nrā. "*

Pamatojoties uz noteikumiem
par pilsētu ienākumiem , izdevu
miem, budžetiem un pārsloti»™
1922. g. 30. janvāra dom ,sēde pieņemtie.

§ 1. Suņu īpašniekiem vai tmSjati
kuri dzīvo Rīgas _ pilsētas robežās f'
maksā ar 2. punktā minētiem izņēmum-1 '"
pilsētai par labu sevišķs nodoklis r
lielumu ik gadus noteic pilsētas 'h "Piezīme. Nodoklis 1922 p,^'

maksā 100 rbļ. par katru suni J8'
§ 2. Nodoklis nav jāmaksā par Sluņiem: a) kuri pieder karaspēka dais»

b) kurus tura sētās ķēdē, c) kuri DS>
ārvalstu diplomātiskiem priekšstāvii
d) kuri atrodas pilsētā neilgāk parS
nedējam, e) par policijas suņiem i) „,
suņiem, kuri pieder kurlām un '|J'
personām.

§ 3. Nodoklis nomaksājams w,
gadu bez iepriekšēja uzaicinājuma msētas nodokļa kase divās līdzīgās daļā/
par pirmo pusgadu līdz 15. martam Z
otro pusgadu jīdz 1. augustam,' p!
suni, kurš iegādāts vēlāk ka līdz tekošigada janvāra __ mēnesim, nodoklis no-maksājams vēlākais viena mēneša laiks
pie kam taī gadījumā, kad suns iegādāt*
gada otrā pusē, par viņu jāmaksā tikaipuse no gada nodokļa.

§ 4. Ja par suni nodoklis tekošā gadi
samaksāts citai kādai pašvaldības iestādei
Latvijā, mazākā apmērā, nekā minēts
šajos noteikumos, tad nodokļa starpīb*
nomaksājama 1 mēneša laika Rīgas pil.
sētas nodokļu kasē.

§ 5. Ja nodokli nesamaksā domes
noteiktā laika, tas piedzenams divkārt'.
gos apmēros.

§ 6. Katram sunim jāpiekar skaldi!
saredzama marka, kura saņemama pil.
sētas nodokļu kafcē pret šis markas Iz-
gatavošanas izdevumu samaksu.

Markas jāizņem ari priekš tiem su-
ņiem, par kuriem nodoklis nav jāmaksā,

§ 7. Namu īpašniekiem vai viņu pilu-
varniekiem ik gadus līdz 1. februārim
jāuzdod viņu īrniekiem piederošo suņu
skaits (atsevišķi pie tam atzīmējot ķēžu
un istabas suņus) un attiecīgo īrnieku
vārdi, uzvārdi un_ dzīves vieta uz at-
sevišķām blankām, kuras dabūjams!
policijas iecirkņos un pilsētas valdē.

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

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

§ 10. Ar šo noteikumu publicēšanu
skaitās atcelti .Valdības Vēstnesī" I* 1}
1920. gada 17. janvārī publicētie

noteikumi par suņu nodokli. I
Rīgas pilsētas galva A. Andersons,

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Un» apgabaltiesa 2. Itilrkga mītais
paziņo, ka saskaņā ar Rīgas 4. iec. miertspriedumu 20. martā 1922. g., pulksten
10 rīta, Rīga, Aleksandra ielā N° 40, iz. 7
i z pā r d o s Nauma Glncburga kustamu
mantu, sastāvošo no drēbēm, sudrabalietam un telefona aparāta, novērtēto pat
17,810 rbļ.

Tiesn pristavs K r eb s.
icgņlma vsisS isaogs&iiž!

ligas apgabaltiesas 2. iecirkņa prisiais
paziņo, ka saskaņā ar Rīgas 2. iecirkņamiertiesneša spriedumu , 22. martāWZZ. g pulksten 10 rītā, Rīgā,Dzirnavu iela Ņ» 3», dz. 44, i z p ā r d o .tllrsa Berga kustamu manta, sastāvošono mēbelēm, novērtēto par 7.900 rbļ.

Tiesu pristavs K r e bs.

Vecpiebalgas pag» tiesa
uzaicina mirušās Vecpiebalgas pagasta,
Bāliņu mājas īpašnieces Edes Breikss
mantiniekus pieteikt savas tiesības uz
nelaiķes atstāto mantu pagasta tiesai līdz
4. aprīli 9. g., kurā dienā pagasta tiesa
caurskatīs lietu un apstiprinās manti-
niekus mantošanos tiesībās.

Vecpiebalgā, 28. febr. 1922. g. N° 6
Priekšsēdētājs P. Z i r n i s.

2 Darbvedis P. Tirzits.

Ezeres pag. (Kuldīgas apr.)

ārsta vēlēSanas
noliktas uz 8. aprīli 5. g., pulkst. 12 dienā.

Kandidātu kungi, kas vēlētos šo vietu
ieņemt, top uzaicināti līdz min. termiņam
pieteikties rakstiski Ezeres pag. valdē,
iesūtot norakstu no diploma, vaj min.
dienā ierasties pagasta namā pie pagasta
padomes uz salīgšanu.

Brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu un
elektrisku apgaismošanu, 10—I2pūrvietas
zemes. Alga pēc vienošanās.

Dienesta laiks no I. jūnija 1922. g.
Ezerē, 6. martā 1922. g.

Par priekšsēdētāju G. Vezīts.
Darbvedis M. H o p t a d s.

Kuldīgas apr. I. rajona
valsts zemju pārzinis

30. martā 1922s , pulksten 12 dienā,
S v a r d e s muiža

= izdos vaiisolifasā=
zvejas tiesības,
Kerkliņu (100 ha) un Braisku
(15ha) ezeros uz 1922./^3.

saimniecības gadu.
Tanī pašā dienā un vietā

iisšisviitf
Svardes muiža atstato inventāru:
bojātas ķieģeļu maliņas,

sējmašīnas un i. I.
Tuvākas ziņas rajona kancleja, Ezeres

muižā, caur Reņģi.
Rajona pārzinis.

KONKURENCE.
Ietinu noollii departamenti

izdos jaukta

mazāksoiīšanā
22. martā 1922. gadā, pulksten 11 no
rīta, departamenta telpās, Nikolaj,a
ielā Nr. lb

spirta parunāšanu
no A. Volfšmidta dedzinātavas uz valsts
noliktavu Rīgā, Pionieru ielā Jts 4a un

degvīnu
no Rīgas noliktavas uz Aleksandru
Vārtu dzelzsceļa staciju. Cenas uzrādā-
mas no spaiņa pārvadājamā spirta un
degvīna.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploks-
nēs ar nomaksātu zīmognodokli 40 zelt.
san tin» apmērā un uzrakstu:

Jz ioBlunod 22. martā 1922. i."
iesniedzami departamentam ne vēlāk,
kā līdz 22. martam i. g, pulksten 10
no rīta; vēlāk iesniegtie piedāvājumi
netiks ievēroti.

Pirms torgiem katram dalībniekam jā-
iemaksā 10,000 rbļ. drošības nauda.

Tuvākus noteikumus var saņemt ne-
tiešo nodokļu departamentā, Nikolaja
ielā Nr. lb no pulksten 9 līdz 3 diena.

Rīgā, 11. martā 1922. g.
Departamenta direktors K. Kalniņļš.

Dažādi sludināj.
Ozolnieku RĪBlzfl. m

Tukuma apr,
ar š. g. 1. februāri ir atjaunojušo dar-
bību. Valdes sēdes katru otrdienu, Ozol-
muižā, no pīkst. 12—3 pec pusdienas.
Aizņēmēji tiek uzaicināti nokārtot savu*
maksājumus. Vald&_

uiiaies-Laiirap pagasta nlfe
Aizputes apriņķī, izziņo, ka ar 1. malto
š. g., pie pagasta valdes

ir atklāta

JtioifAdi nodaļa"
ar darbības rajonu Ulmales-Labrag»
pagasts. Nodaļā atvērta katrā dari»
diena no pulksten 10—12 dienā.

Priekšsēdētājs Eg le.
Darbvedis J. Gulb''

Rogovkas kooperatīvs
^ar šo dara vispārībai zināmu, ka no

kooperatīva izdotie dokumenti uz J. ?»"*
kana vārda, no pasludināšanas dien*
skaitās par nederīgiem, jo .^°S°^kooperatīvam ar J. Ivuškanu n

nekas kopējs. jSS

Jaunlaicenes pag. walde te*g
par nederīgu nozaudētu "tv. »

zemas pasi, izdotu no ša pag- v
t

20. novembrī 1920. g., zem*» I"'
Ernesta Jēkaba d. Paegjlfvvjfgjb—

= Ārsts =
ar ilggadēju praksi

mālē vieto uz latiem JSS»
līdz ar noteik. paziņ. uz adr.: Dzei&en»
pasta kant. Dr. _^

Nacionāls featrs.
Trešdien, 15. marti, pulksten 7 v)

„JgKēwmie&** lai**
tflāfava".

^Laikmeta luga 5 cēl., p ēc brāju Ka«dz

romāna, dramatizējis «It Dia!l
^Ceturtdien, 16. marta, pulksten 7 va

„JīĶēvmi&fcvi law*
flmimvtBi".

Sludinājums.
Uzaicinu visus 2. robežsargu pulka,

agrāk I. Robežsargu rajona bijušos kara
vīrus, iestādes un privātas personas,
kam bGtu kādas naudas

prasības pret pulku,
tādas iesniegt rakstiski vai mutiski
2. robežsargu pulka štābā — Valmierā,
Kaugur muižā, līdz 25. martam š. g.

Velaki iesniegtas prasības netiks
ņemtas vērā un neizmaksātā nauda tiks
iemaksāta valsts kasē.

2. robežsargu pulto», saimn. priekšu.,
kara laika ier. R e g u t s.

2 Darbvedis, kara 1. ier. (paraksts).

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1922. g. 7. februārī
izklausija Donas zemes bankas lūgu-
mu deļ hipotekarisko parādu dzēšanas
az .Urgas-Saulīt" mājām, piederošām
Ādamam Zariņam, nolēma:
1) atzīt par iznīcinātu obligāciju par
4,300 r. apstiprinātu 1911. g. 15. sept.
zem J* 640, uz nekustama īpašuma
Valmieras apr., Urgas muižas zemnieku
zemes .Saulit" mājām zem zemes
gržmatu reģ. N° 714, izdotu no Ādama
Miķeļa d. Zariņa par labu Donas zemes
bankai; 2) izdot Donas zemes bankas
aizgādņiem Zemgalim, Dzelzīšam un
Timmermanim šī lēmuma norakstu ie-
sniegšanai Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļai deļ hipotēkas dzēšanas
zemes grāmatās; 3) šo lēmumu _ publi-
cēt civ. proc. lik. 2086. p. kārtība.

Rīgā, 13. februārī 1922. g. K« 919
Priekšsēdētāja v. V. F r e i m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas Mmmi lūpraiLi ata. sabiedrības Jir
MM pilnu Uiicru sapulce

notiks29.martai922.g.vaid.telpās, (.Smilšu ielā 15/17pl.4d.
Dienas kārtība:

ļ. 1921. darbības g*da pārskats un bilance.
2. 1922. gada budžets.
3. Priekšlikumi un ziņojumi.
4. Vēlēšanas.

Akcionāri tiek lūgti 3 dienas iepriekš pilnas sapulces oieteikt «v9a >fe«~.un uz uz otra akcijuizlaidumu attiecīgas kvitēs. P
Valde

Dzelzsceļu virsvalde
27. martā 1922. gada pulksten 11 diena

iznomās

tējas bufetes un bodītes
zemāk uzrādītas stacijās uz laiku no 1. aprija 1922. g. līdz 31. martam 1923. g.
Krāslavā, Zilupē, Rītupē, Kalkunos, Spārē, Punduros, Ružanos, 3 pārtikas bodites

Silupē, 1 bodīte Uriekstē un
bufeti ar reibiRešiem dzērieniem Bauskā.

_ Rejzē ar piesolījumu iesniegšanu jāiemaksā dzelzsceļu virsvaldes galvenā
kase drošības nauda no 1000-25,000 rfj pēc finansu direkcijas noteikumiem

Keflektanti var iepazīties ar nomas noteikumiem un iesniegt rakstiskus nie-soliļumus finansu direkcijā, Rīgā, Pogoja ielā X; 3, istaba Nš 125.

TORGI. Mežu d-ta, 3.nod.,Kfc3. aprilī 1922. gadā, pīkst. 12 dienā,
§lifS BSSsTdEižlfSl * k0"?- koku zāģētavā atrodošās Al-
"^T.JS^^*.-y.MS!EL.S?awgas virmeln. Pilsbergu pag.

Zāģētava sastāv no:
1 lokomobiles .Volf 75 P. S.
2 gateriem.
1 dubultzeimeri.
2 kapzāģiem, 1 dzelzsgr. beņķa, kompl. elektr, apgaismošanas ietaises nn visām zā-

ģētavas buvem.
Torgi tiks noturēti mutiski un slēgtos aploksnes un iesāksies ar 650.000 r.

Torgos piedaloties jāiemaksā IO/o no torgoš. vērtības. Tuvākus paskaidrojumus
pasniedz mežu d-ta 3. nod. 1. sekcijā.

3 _______^ Mežu departaments.

Dzelzs€@|y wlrg?ald©nvgaVpr,,i

knitkllNNiri ^>RlSr.speciālos dzelzs unniiiiiiMiKiiu 559oootl§.Rtfļfinis dzelzs piegādāšanu.
Kokurentam jāiemaksā materiālu apgādības kasē 100,000 rbj. drošības

naudas, kuru dzelzsceļu virsvalde aiztur līdz apsūtījuma galīgai izpildīšanai.
Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem un specifikācijas griesties istabā N° 136, no

pulksten 12 līdz 2 dienā. 2

Dzelzsceļu tfirswalcfe 1&r^f
kutlfrHMitlPIUm^m^1m°'āOliāUiKII jumta papeslente.Min.

Konkurentam jāiemaksā materiālu apgādības kasē 200,000 rbļ. drošības
naudas, kuru dzelzsceļu virsvalde aiztur līdz pasūtījuma galīgai izpildīšanai.

Dēl tuvākiem paskaidrojumiem griesties istabā 136, no pīkst. 12—2 dienā.

" W '
'

iESl prHi

Mežu departaments
28. martā 1922. g., pulkst. 11. dienā, Todlebena bulvāra Nr*

iznomās vairāksolīšana
medību tiesības medību biedrībām uz 6 gadiem,

skaitot no 1. apriļa 1922. g. līdz 31. dezembrim 1927. g.

._ sekošu virsmežniecību mežos:
— " -?? _~~T Gada nomas suma,

Iznomājama meža no kuras iesāksies
Virsmežniecība platība. " va^ksoiīšana.

1. Vecmoku ^r/
6* 10000 ^

2. Taurkalnes 8939. 10 . 0000 .

% Vp™ni?3e , . . 10926,6 . liouu ,

111 *:::::?: : : SS :; Ss,.::::: '''':: SffiS : SS :
8 Slotas 10513,0 , 10500 .

9 Lutrinn 2877,58 , 9200 .

i?: skSas-::::::::::. ioim^i . ismo .
11. Bebrenes 9433,0 . 7500 .
12. Nīces ....< . 16100,49 . 8000 .
13. Rucavas 11885-0 . 21000 .
14. Auces I. ieeirknī 8074,0 . 34000 .
15 h 5783,5 , 17000 .
16." Priekules .". . . . 7962,0 . 11700 .

17. Benkavasl 6197,2 , 13000 .
18. Burtnieka 8025,0 . 24100 .
19. Ropažu . . 7208,0 , 18000 ,
20. Zaķa 5114,0 . 7600 ,

21. Kā?ķu . 4552,0 . 5500 .
22. Sku bergu - 21458,0 ha 30500 .
23. Gulbenls 5650,0 . 7000 .
24 Cēsu 8308,0 des. 12500 ,
25' . Raskolcnm

' '
.
'
. '. i 19825,0 ha 5000 .

26- Iecavas, ; 1228,0 des. 3000 . _
Rakstiski piedāvājumi, kuri apliekami ar 20 sant. zīmognodokli, uzrādot

gada nomas sumu atsevišķi par katru torgu vienību, iesniedzami mežu departa-

mentam līdz torgu dienai, pulksten 11 ar uzrakstu: ,Uz torgiem 28. martā 1922. g.*
mutiski solīšana iesāksies starp konkurentiem pulksten 11., 28. marta 1922. g.

Tuvākus noteikumus var uzzināt mežu departamenta II. nodaļa.


	Valdības Vēstnesis no. 58 12.03.1922�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Article
	Article
	Valdības iestāžu paziņojumi�ுை்ௗಃಊಐಚಜನಳ೯
	Article
	Article
	Article
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㈰〰㜰〰㘱〰㝡〰㘹〱㐶〰㙦〰㙡〰㜵�
	FKga
	Meksia
	Tirdzniecība un rūpniecība.�������ャ䠗ऀ挀ጁࠅ책쨟
	f -siegramas
	Literatūra�as��
	Jaunās valstis.�㐶屵〱〱
	hrmfūi:. \�〱〰㜳〰
	Article
	Article
	Tiesu sludinājumi.�祰攀㈠Ó
	ligas apgabaltiesas i. iecirkņa pristan�����
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	NOTEIKUMI
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4


