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«tdkioi par jaunbūvju un remont-
darbu izvešanas un uzraudzības
kārtību pie valsts, sabiedriskām un
rūpniecības ēkām.

IglfiSUS naižs PlfpftlUl
Nosacīti notiesāto saraksta Nr. 22,

kas ievietots š. g. 3. maijā «Valdības
Vēstneša" 92. numurā zem Ns 2080,
«Roniševskis" vietā lasāms «Koniševskis".

Rīgā, 1923. g. 7. maijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktora vietā J. S a u 1 ī t s.
Nodaļas vadītāja vietā M. Lešinskv.

Adreses.
Jaunatvērtās Latvijas konsulārās aģen-

tūras Cork'ā (bijā) adrese:
9, Grand Pa?ade,

Cork, Ireland.
John C. Foley, konsularaģents.

*
Jaunatvērtās Latvijas konsulārās aģen-

tūras Dublinā adrese:
103, Grafton Street, Dublin.

J. H. Weir Jcbnston, konsularaģents.

Meklējam©personu saraksts Nr. 98

7500. Atlass, Aktivs Josifs Berova d.,
28 g. v., Latvijas pav., pedeja dzīves
vieta Daugavpilī, Miesnieku ielā fk 79. —
Daugavpils prefekta 1923. g. 20. marta
raksts Ns 4958, sodīts ar viņa s". g.
7. febr. lēmumu par dzīvošanu ar note-
cējušu pasi. ar 20 Īstiem vai 5 dienām
aresta. — Paziņot dzfves vietu meklē-
tājam.

7501. Agapovs, Ivans Stepana d.,
dzimis 1891. g., pied. pie Višgorodas
pag., Ludzas apr. — Iekšlietu ministrijas
emigrantu un bēgju nodajas 1923. g.
4. apriļa raksts >fe 122916, sodīts ar iekš-
lietu ministra biedra š. g. 23. marta lē-
mumu par nelega's robežas pāriešanu
ar 20 latiem, vai 7 dienām aresta. —

Nogādāt Rēzeknes karantina_ bēgju at-
svabināšanas komisijas rīcība.

7502. Borovskis, Vladislavs Semjona
dēls, 28 g. vecs, Latvijas pavalstnieks,
polis, katoļticīgs, pēdēja dzīves vieta,
Judovka, Ilūkstes apr. — Daugavpils
prefekta 1923. g. 20. marta raksts Ni 1304,
sodīts ar viņa 1923. g._ 27. janv. lēmumu
par atrašanos publiska vieta piedzērušā
stāvoklī ar 20 latiem, vai 10 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu meklē-
tājam.

7503. Bogdanovs, Grigorijs Praskov-
jas dēls, 52 g. vecs, Maļinovas pag.
pilsonis, pēdējā dzīves vieta Daugavpils
apriņķī, Maļinovas pagastā. — Daugav-
pils prefekta 1923. g. 16. marta raksts
Ns 343/306 sodīts ar viņa š. g. 17. janv.
lēmumiem fts 2001_ un 2000, par trokšņo-
šanu publiska vieta piedzērušā stāvoklī
ar 50 latiem, vai 17 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vietu meklētājam.

7504. Beinarovič, Emilija Stepana
meita, 42 g. veca, Preiļu pilsone, pēdējā
dzīves vieta Preiļu m. — Daugavpils
apr. 5. iec. miertiesneša 1923. g.28. marta
raksts J* 529, sprieduma izpildīšanai, ka
sodīta ar ieslodzīšanu cietumā uz 3 mē-
nešiem. — Ievietot cietumā.

7505. Brūvers, Jānis Jāņa d,, 25 g.
vecs, Volguntes pag,, Jelgavas apr. pil-
sonis, vidējā augumā, bālu seju, gaišiem
matiem un apcirptām ūsām, pēdējā
dzīves vieta Jelgavā, Lielajā ielā N> 65.
— Jelgavas pils. III. pol. iec. priekšn.
1923. g. 17. marta raksts N° 1459/22. g.,
apv. patvarīga dzīves vietas atstāšanā,
ka sastāvošs zem policijas uzraudzības
uz sod. lik. 34. un 35p. p. — Apcie-
tināt un piesūtīt meklētājam.

7506. Cissers, Jankels
^

19 g. vecs,
1923. g. 10. janvarī_ saņēmis iekšlietu
ministrijā pasu nodaļā certifikatu Ns 1318.
— Iekšl. min. ksragūstekņu un bēgju
nodaļas 1923. g. 27. marta raksts
J* 122593. — Nodot karagūstekņu un
bēgļa nodaļas rīcība.

7507. Cissers, Bērs, 23 g. vecs,
1923 g._ 10. janvāri saņēmis iekšlietu
ministrija pasu nodaļa certifikatu N> 1317.
— Iekšlietu min. karagūstekņu un bēgļu
nodaļas 1923 g. 27. marta raksts
Ns 122593. — Nodot ksragūstekņu un
bēgļu nodaļas rīcība.

7508. Dulken, Jānis Jēkaba d., 37 g.
vecs, Dulken, Olga Karlines m. (sieva),
30 g. v., Dulken, Lisi Jāņa m. (meita)
5 g. vecs, Dulken, Laimara Jāņa m.
(meita) 2 g. veca. — Iekšlietu min.
emigrantu un bēgļu nodaļas 1923. g.
4. apriļa raksts Mš 122769 nav reģistrēju-
šies bēgļu nodaļā. — Nogādāt bēgļu
etapa punkta Rīga, Kazaku ielā >fe 3/5,
pārziņa rīcība.

7509. Feodorovs, Vasilijs 20 g. vecs,
pied. pie Ostrovas apr. Gribsļevas pag.,
pēdējā laikā dzīves vieta Ludzas apr..
Kačanovas pag., Siprichinas ciemā, mati
dzelteni, acis pelēkas deguns vidējs,
garā augumā. — Ludzas apr. Jaunlat-
gaies iec. pel. pr-ka _ 1923. g. 17. marta
raksts 1*1719,izvairās no karadienesta.—
Apcietināt un paziņot meklētājam.

7510. Gintovic, Tekla Antona m.,
60 g. v., poliete, atraitne, agrākā dzīves
vieta, Daugavpilī, Kapu ielā ** 20. —
Daugavpils pilsētas prefekta 1923. g.
16. marta raksts Ņs 22123, sodīta ar viņa

pag. g. 22. dec. lēmumu par atrašanos
publiskā vietā piedzēruša stāvoklī ar
20 latiem, vai 7 dienam aresta. — Pa-
ziņot dzīves vietu meklētajam.

7511. Garkalns,_ Antons Jāņa d.,
15 gad. vecs, vidējā augumā, apaļu ģīmi,
dzeltenām uzscimun tumšiem matiem,
dzives vieta pēdēja laikā Jasmuižas pag.
Bebru sādžā. — Preiļu iec. pol. pr-ka
1923. g. 10. marta raksts M> 64, apv.
zādzībā. — Apcietināt un nosūtīt me-
klētāja rīcībā.
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Sludinājumu maksa:
I) tiew ihnilnStumilīdz 30 vien-

ttejīglin rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katm tālāku rindiņu . . — . 12 .

b) citam iestādēm on amata per-
sonām pu katra vienslejīgu
rindiņa — , 16 .

C) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa, ., — .20,

fflUīļtic rīkojumi on psnites*
Pieņemti techniskās padomes

sēdē 192a g. 25. aprīli.
Noteikumi

par jaunbūvju un remontdarbu iz-
iešanas un uzraudzības kārtību
pie valsts, sabiedriskām un rūp-

niecības ēkām.
1, pie darbu izvešanas var stāties tikai
*'attiecīgu projektu un maksas aprēķinu
jpjtiprināšanas, saskaņā ar noteikumiem

par valsts, sabiedrisku un rūpniecības ēku
projekts sastādīšanu un apstiprināšanu.
2, Pēc projekta un aprēķina apstipri-
ijianas, pirms darbu sākšanas, būves
īpašnieks vai iestāde, kuras vajadzībām
Uve tiek izvesta, iesūta projektu spstlpri-
lājušai iestādei atbildīgā dsrbu vadītāja
paraksta par darbu vadības uzņemšanos.
1, piezīme. Darbu vadītāji var

būt tikai personas, kuras bauda
būvtiesības Latvijā un ir reģistrētas
iekšlietu ministrijas būvvaldē.

3, Techniski poiicijiskā virsuzraudzība
par būvdarbu likumīgu izpildīšanu pie-
krīt iekšliet» ministrijas būvvaldei; kāpēc
ritini iestādēm un personām, kuras izved
uit kādus jaunbūvju vai pārbūvju darbus
pie valsts, sabiedriskām un rūpniecības
fiām, jāziņo par šādiem darbiem iekš-
Beta mibistrijes būvvaldei:
1) Pēc pamatu iemūrēšanas.
2) Pēc ārējās izbūves nobeigšanas,

t. i. pēc sienu uzbūves, grīdas un
griestu siju ielikšanas ar vajadzī-
giem nostiprinājumiem un jumta
apsegšanas, bet katrā zinā priekš
«ienu apmešanas, griestu pildījuma
«zbēršauas un grīdas segas pie-stiprināšanas

v Pēc visu būvdarbu nobeigšanas,
"«skaitot arī iekšējos darbus.
Par remontiem pie valsts, sabie-
driskām un rūpniecības ēkām, kuri
apdraud sabiedrisku drošību, kāari vigiem citiem pie minētām ēkām
« valsts neatmaksājamiem pabal-
stiem izvedamiem remontiem, ja-ziņo būvvaldei:

a) darbus sākot un
b) pēc darbu nobeigšanas,

iesūtot atbildīgā darbu vadītāja pa-
"ksttt Par darba vadības uznesa-sānos.

' Piezīme. 3. pantā minētie no-
li, mi Beat«ecas nz satiksmes,
apsardzības un finansu ministrijas

^
Jopuecibaa departamenta būvēm.
/,'^'fflc Ziņojumu par buv-
JJju stāvokli iesniedz atbildīgais
Sivadītājs ar būves īpašnieka

^
"dzparakstu.
u,'e ZJ m e- Par nepareizu ziņojumu'«niegsanu , vainīgais atbild saskaņā

4, pjr o
Jušana,Ja\minēlaPaziņojuma
bfivvaldPR - uvdarbu apskatīšanu izdara
"stājam parstavis > piedaloties darbu

itāļa, a ļļ' 9fvērā apstiprinātos zīmē-
^"fDontii0 č' nz bavdarbiem attiecošos
*nas lait' *?riem pa visu ;darbu izve-

da vieta )aatl0Qa8 kārtīgā stāvoklī
"tādam, «ii8Dskatižanas rezultātiem
1. p . ?

Beier s!?' Būvvaldes pārstāvja
bSvd9faDas nevar būt par iemeslu

2, f^arbu apturēšanai.
apsksHs 'oe' ^a*gšā minētiem

Pārstāvi as Petiodiem būvvaldes
bieim 11,Pārliecināties par dār-

ki ^ ēku Ja!-laikā-?* jāved rt?K J unbuvēm darbu vadītā-uarbu žurnāls, kurā jāieraksta

atsevišķu būvdarbu grupu sākšanas na
pabeigšanas diena, apliecinot ierakstus
ar sava parakstu.

Turklāt pie atbildīgiem betona vai
dzelzsbetona darbiem minētā žurnālā
jāieraksta katru diena laika tempe-
ratūra un stāvoklis un tanī dienā izvesto
darbu spmēra daudzums, lai būtu iespē-
jams katra laikā gat vajadzīgās ziņas.

6. Iepriekšējā punktā minētā žurnālā
revidējošais ierēdnis ieraksta visus savus
novērojumus un atzinumus pie darbu
apskatīšanas. Būvdarbu vadītājs vaja-
dzības gadījumā _ izsniedz revidējošam
ierēdnim apliecinātu norakstu no žurnālā
ierakstītiem apskatīšanas rezultātiem,
iesniegšanaļ savai priekšniecībai.

7. Ja bnvvaldes pārstāvis pie apska-
tīšanas atrastu tādus darbus vai viņu
izvešanai lietotus līdzekļus, kuri varētu
apdraudēt sabiedrības drošību, tad šos
darbus var apturēt uz būvvaldes rīko-
juma pamata ar policijas palīdzību.

8. Pēc būvdarba nobeigšanas pie
sabiedriskām un rūpniecības jaunbūvēm,
tas _ apskata sanitartechniskā komisija,
kura piedalās būvvaldes, veselības de-
partamenta un vietējās policijas pārstāvji,
bet pie rūpniecības ēkām ari pārstāvis
no rūpniecības departamenta.

Uz augšminētās komisijas lēmuma
pamata būvvaldē izdod atjauju ēkas
lietošanai.

Piezīme. Apskatīšanai jānotiek ne
vēlāk kā 2 nedēju laikā no paziņo-
juma saņemšanas dienas par darbu
nobeigšanu. Ja komisija noteiktā
laikā neierodas, ēku līdz apskatī-
šanai var lietot, par ko būvvaldē iz-
dod pagaidu atļauju.

9. Ja pēc paziņojuma saņemšanaspar
būvdarbu stāvokli sakarā ar 3. un 8. p.
izbraukusē komisija vai būvvaldes pār-
stāvis neatrod būvi ziņota stāvoklī, ēkas
īpašniekam jāsedz visi caur izbraukumu
valstij cēlušies zaudējumi, pie dienas
naudas un citiem izdevumiem pec attie-
cīgām valsts dienestā stāvošu personu
amata kategorijās noteiktām normām,
iemaksājot attiecīgas sumas iekšlietu
ministrijas kasē.

10. Valsts vajadzībām izvedamiem
būvdarbiem bez 5. pantā minēta darbu
žurnāla vēl jāved sekošas grāmatas un
žurnāli:

1) Darba spēka žurnāls, kura
darbu vadītājs ikdienas atzīme un
parakstās par strādnieka skaitu,
uzrādot viņa darba kategorijas un
dienas maksu, ka ari braucēju
skaitu (kā valsts, ta privāto).

Piezīme. Minētais žurnāls vaja-
dzīgs pie darbu izvešanas ar dienas
strādniekiem, bet ja darbus izved
izdodot uz akorda vai torgu kārta,
tad šis žssrnals nav obligatorisks.

2) Darbu uzmērīšanas žurnāls,
kurā ievedami tādu darba uzmero-
jumi dabā sakara ar viņu izvešanu,
kuru daudzums un apmērs

ināšanas vairs

pie darbu turp
nav noteikti pārbaudāms. Mi-
nētos uzmērījuma» izdara perio-
diski darbu vadītājs, pieda-
loties uzņēmējam nn ieinteresētas
iestādes pārstāvim. Augšā minētas
personas parakstās žurnāla,apstipri-
not uzmērīšanas pareizību. ,

Piezīme. Uzmērojami papildināmi
vajadzības gadījumā ar paskaidroša-
nas zīmējamiem, vai citiem datiem.

3) Materiāla gramsta, kuras
ienākumu nodalījuma ievedamibūvei
vajadzīgie, iegādātie materiāli»
izdevumu nodalījuma — pie būves
izlietotie, šādā kārtā: visi būvei
vajadzīgie materiāli ievedams mate-
riālu grāmatā, atzīmējot viņ* pirk-
šanas cenu un uzrādot pieņemša-
nas laika un kad šie materiāli ap
skatīti no techniskās puses; sakara

ar to uz visiem maksāšanas doku-
mentiem, kvītēm un rēķiniem atzī-
mējams materiālu grāmatas lap-
puse un tekošais numurs, kur šie
materiāli ierakstīti grāmatā.

1. piezīme. Minētā grāmata ve-
dama arī tanis gadījumos, ja mate-
riālus saņem darbu vadītājs uz sa-
viem pieprasījumiem tieši no valsts
centrālās noliktavas.

2. piezīme. Ja darbi tiek izvesti
ar uzņēmēja materiāliem, tad sada
materiālu grāmata atkrīt, un viņas
vietā tikai ievedama grāmata uzņē-
mējam izsniegto valsts materiālu
ierakstīšanai, ja tādi tiktu izsniegti.

4) Rīkojumu grāmata,, kurā
ierakstāmi visi darbu vadītāja būv-
uzņēmējam dotie rīkojumi attiecībā
nz atsevišķu darbu vai darba daļu
izvešanu.

12. Ja neparedzētu iemeslu dēļ rastos
vajadzība atkāpties no apstiprināta pro-
jekta vai arī mainīt pašu projektu vai
kādu viņa daļu, būvdarbu vadītājam ne-
kavējoties jāiesniedz projektu un maksas
aprēķinu apstiprinājušai iestādei caur-
skatīšanai un apstiprināšanai nodomātais
pārgrozījuma projekts, pieliekot klāt pa-
skaidrošanas rakstu, ar motivēti uzrā-
dītiem iemesliem, kādēļ atkāpšanās no
apstiprinātā projekta vajadzīgs.

Piezīme. Ja caur atkāpšanos no
apstiprinātā projekta kapitālo kon-
strukcijas daļas netiek grozītas, vai
citos grdījumos pārmaiņas izmaksa
nepārsniedz 500 latu, tad pārgrozī-
juma projekta iesniegšana nav obli-
gatoriska.

13. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie nes likumīgu atbildību.

1923. g. 4. maijā.
Iekšlietu ministra vietā

A. B i r z n i ek s.
Būvvaldes priekšnieks,

inženiers E. K o 1 p a k s.



7512. Jānos, Andrejs Anša d., 41 g
vecs , Aizputes apr., Kazdangas pag . pil-
sonis, kalējs, agrākā dzīves vieta,Ludzā. —
Ludzas apr. pr-ka 1923. g. 10. marta
lēmums J* 21627/313, sodīts adm. kārtā
par trokšņošanu ar Ls 50,—, vai 20 die-
nām aresta. — Izpildīt lēmumu un pa-
ziņot meklētājam.

7513. Jaškuls, Staņislavs Jāzepa d.,
pēdēja dzīves vieta Osunes pag., Pizanu
sādžā. — Daugavpils apr. pr ka 1922,g.
20. sept. lēmums Ns 4013, sodīts ar
20 lat. vai 14 dienām aresta par sabie-
driska miera traucēšanu piedzērušā stā-
voklī. — Izpildīt lēmumu un paziņot.

7514. Kairovs, Jānis Ignata d., 34 g.
vecs, precējies, Ludzas apr.,Zvirgzdienes
pag., Dubinova ciema pilsonis.—Ludzas
apriņķa pr-ka 1922. g. 30. dec. lēmums
Ns 37917/1914,sodīts adm. par kārtības un
sabiedriska miera traucēšanu ar Ls 100
vai 1 mēn. arssta. — Izpildīt lēmumu
un paziņot meklētājam.

7515. Kirilovs, Jēkabs Kirija dēls,
dzim. 1902. g. 25. aprilī, agrāki dzīvojis
Kačanovas pag.. Podubsasciemā. (Tuvāku
ziņu trūkst.) Ludzas apr. pr-ka 1923. g.
7. febr. lēmums Ns 20674/188, sod.adm.
kārtā par ieroču turēšanu bez atļaujas
un nicinošu izturēšanos pret policiju
pie dienesta pienākumu izpildīšanas un
nodarbošanos maiņas punktā bez attie-
cīgas atļaujas ar Ls 200, vai 30 dienām
cietumu. — Izpildīt lēmttmu un paziņot
meklētājam.

7516. Kondratjevs, Nikolajs Miķeļa d.,
41 g. vecs, Daugavpils pilsonis, pareiz-
ticīgs, pēdējā dzīves vieta, Daugavpilī,
Polockas ielā Ns 5. — Daugavpils pil-
sētas prefekta 1923, g. 20. marta raksts
Ns 17981, sodīts ar viņa no 1922. g.
30. okt. lēmumu par dzīvošanu bez
attiecīgiem personības dokumentiem ar
10 zelta frankiem vai 3 dienām aresta.
— Paziņot dzīves vietu meklētājam.

7517. Korneckis, Antons Oiipa d.,
52 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, katoļ-
ticīgs, pēdējā dzīves vieta Odesas ielā
J* 33. — Daugavpils prefekta 1923. g.
20. marta raksts Ns 21410, sodīts ar
viņa p. g. 29. decembra lēmumu par
dzīvošana bez attiecīgiem personības
dokumentiem ar ,20 lat. vai 7 dienām
aresta. — Paziņot dzīves vietu meklēt.

7518. Kīkis, Jānis Kriša d., Remtes
pag. pilsonis, 2. Ventspils kājnieka pulka
kareivis. — Tukuma apr. pr-ka 1923 g
28. marta raksts Ka 132, dezertējis
1919. g. 16. oktobrī. — Arestēt un no-
sūtīt 2. Ventspils kāja. pulka komandiera
rīcībā.

7519. Lauterer, Līna Paula m., dzim.
Kuacevič, 30 g. veca, Liepājas pilsone. —
Rīgas XIII. iec. izmeklēšanas tiesneša
1923. g. 24. marta raksts Ns 661, apv.
sod. lik. 616. p. 1. d. 2. p. — Paziņot
dzīves vieta.

7520. Maiaieks, Jāais Ernesta dēls,
piederības vieta nav zināma, 2. Vents-
pils kājnieku pulka kareivis. — Tukuma
apr, pr-ka 1923. g. 28. marta raksts
J* 132, dezertējis 1919. g. 22. dec. —
Arestēt un nosūtīt 2. Ventspils kājnieku
pulka komandiera rīcībā.

7521. Meinart, Rozālija Staņislava m.,
49 g. veca, Ilūkstes apriņķa, Sventes pag.
pilsone, pēdējā dzīves vieta Rīgā Mar-
staļu ielā J* 14. — Daugavpils apr.
pr-ka 1922. g. 26. jūlija lēmums >fe 3116,
sodīta ar 20 latiem vai 14 dienāmaresta
par nelegālu valsts robežas pārnākšanu
no Krievijas. — Izpildīt lēmumu un
paziņot.

7522. Medvinskij, Fruma Lemka m.,
56 g. veca, iekšl. min. pasu nodaļā sa-
ņēmusi certifikatu J* 478, un Rīgas
prefektūra izbraukšanas vizu J* 10565
ar atļauju uzturēties Latvija, ne ilgāki
par 1922. g. 11. aagustu— Iekšlietu
min. karagūstekņu un bēgļu nodaļas
1923. g. 24. marta raksts J* 123040, par
neatļautu uzturēšanos Latvija. — Nodot
karagūstekņu un bēgļu nodaļas rīcībā.

7523. Poksans,, Vikentijs Ādama _d.,
45 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, agrākā
dzīves vieta Daugavpilī, Viļņas ielā
Ns 42. — Daugavpils prefekta 1923. g.
24. marta raksts Ns 425, sodīts ar viņa
š. g. 17. janvāra lēmumu par ^trašanos
publiskā vieta piedzēruša stāvoklī ar
20 latiem vai 7 dienām aresta. — Pazi-
ņot dzīves vietu meklētājam.

7524. Rubans, Donats Pāvela d, pē-
dējā dzīves vieta Osuaes pag. Pizanu
sādžā. — Daugavpils apriņķa pr-ka
1922. g. 20. sept. lēmums JMš 4013, so-
dīts ar 20 lat. vai 14 dienām aresta par
sabiedriska miera traucēšanu piedzēruša
stāvoklī. — Izpildīt lēmumu un paziņot.

7525. Rupeik, Anna Mārtiņa m., Aiz-
putes apr., Rudbāržu pagasta pilsone,
47 g. veca. — Jelgavas apgabaltiesas
prokurora 1923. g. 27. marta raksts
Ns 2542, ar Jelgavas apgabaUiesas_ 1921.
g. 21. apriļa spriedumu apsūdzība pec
sodu lik. 616. p. 1 d. 2. pleta un 618. p.,
notiesāta ar ieslodzīšanu pārmācības nama
uz 1 gadu un 6 mēnešiem. — Apcieti-
nāt, ievietot cietumā un ieskaitīt meklē-
tāja rīcībā dēļ spriedumā minēta soda

.
7526 Sidorovs, Finagejs Fedota d.,

41 g. vecs, Latvijas pavalstnieks, krievs,
vecticībnieks, pēdējā dzīves vieta Dau-
gavpils apr., Maļinovas pag. Sargeliska
sādžā. — Daugavpils prefekta 1923. g.
17. marta raksts JXn 310, sodīts ar viņa
š. g. 17. janvāra lēmumu par trokšņo-
šanu publiskā vielā piedzērušā stāvoklī
ar 40 latiem jeb 10 dienām aresta —
Paziņot dzīves vietu meklētājam.

7527. Sardiiko, Glikerija Nikolaja m.,
23 g. veca, Daugavpils pilsone, krieviete,
pareizticīga, pēdējā dzīves vieta Daugav-
pilī, Iebraucamā ielā Ns 77. — Daugav-
pils prefekta 1923. g. 20. marta raksts
Mi 12921, sodīta ar viņa 1923. g. 13.
februāra lēmumu par dzīvošanu bez per-
sonības dokumentiem ar 60 latiem vai 2
ned. aresta. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

7528. Savedovic, Brucha Boncha m.,
60 g. veca, Rīgas prefektūra saņēmnse
iebraukšanas vizu M 10571 ar atjauju
uzturēties Latvijā ne ilgāki par 1922. g.
15. augustu. — Iekšlietu min. karagū-
stekņu un bēgļu nodalās 1923. gada
24. maita raksts Ns 123038, apv. par
neatļautu uzturēšanos Latvijā. — Nodot
karagūstekņu un bēgju nodaļas rīcībā.

7529. Sokolova, Elizabete Ivana m.,
18 g. veca, saņēmusi iekšl. min. pasu
nodaļā certifikatu Ns 624 un Rīgas pref
izbraukšanas vizu Mi 15303, ar atļauju
uzturēties Latvijā ne ilgāki par 1922. g.
20. oktobrī. — Iekšlietu min. karagūst.
un bēgļu nodaļas 1923. g. 24. marta
raksts Mi 123042, apv. par neatļautu
mt%rešanos Latvijā. — Nodot ksragu-
stekņa un bēgļu nodaļas rīcībā.

7530. Sīmanis, Augusfs Mārtiņa d.,
49 g. vecs, Valmieras pagasta pilsonis,
dzīv. Valmierā Jāņa parka celmos. (Tu-
vāku ziņu trūkst.) — Valmiera» apriņķa
pr-ka 1923. g. 2S. marta raksts >4 10164,
sodīts ar viņa 1922. g. 8. decembra
lēmumu, par kārtības ua miera traucē-
šana piedzērušā stāvoklī. — Paziņot
dzīves vietu meklētājam.

7531. Stepans, (Stepans) Miķelis,
čigāns, 1922. g, maija mēnesī dzīvojis
Talsos, no kurienes 13 maijā izrakstījies
uz Reades pagastu, kar palicis dažas
dienas un tad aizgājis uz Usmas pagastu,
bet tsr nav reģistrējies. (Tuvāka ziņu
nav) — Tukuma apr. miertiesneša
1923, g. 26. marta raksts M 737, apv.
sod lik. 138. p. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam.,

7532Stefan, Ženija, čigāniete, 1922.
gada sakuma dzīvoja Rīga, Čiekssrkalnā,
1. šķ. Ūnija M 3 no kurienes 1922. g.
24. aprilī izrakstījusies uz Cēsīm, bet tur
nav reģistrēta. (Tuvāku ziņu nav.) —
Tuksma apriņķa miertiesneša 1923. g.
22. marta raksts J* 707, apv. sodu lik.
138. p. — Paziņot dzīves vietu meklē-
tajam.

7533 Stepans, Fricis Jāzepa d., 66 g.
vecs, čigacs, agrāk dzīvojis Rēzeknes ap-
riņķī, Ozolmuižas pagastā. — Daugav-
pils apr. 4. iec. miertiesneša 1923. g.
21. marta raksts Ns 422, apv. sodu lik.
276. p. — Apcietināt, ievietot Daagav-
pils cietuma un paziņot meklētājam.

7534. Sinicins, Vasiiijs Radiona d„
35 g. vecs, agrāk dzīvojis Rēzeknes apr.
Ozolmuižas pag. — Daugavpils apriņķa
4. iec. miertiesneša 1923. g. 21. marta
raksts M 422, apv. sodu lik. 276. p. —
Apcietināt, ievietot Daugavpils' cietumā
un paziņot meklētajam.

7535. Stepaas, Jānis Augusta d , Latvi-
jas pavalstu., agrākā dzīves vieta Dau-
gavpilī, Stāva ielā M 1. — Daugavpils
prefekta 1923. g. 19. marta raksts
M 10606, sodīts ar viņa š. g. 7. febr.
lēmumu par dzīvošanu bez personības
dokumentiem ar 40 latiem vai 7 die-
nām aresta. — Paziņot dzīves vietu
meklētajam.

7536. Šmidts: Jānis, Krotes pag.,
Liepājas apr. pilsonis, dzim. 1896. g.
liela slaika auguma._ gaišiem matiem,
taisnu degunu, pēdēja dzīves vieta Aiz-
putes apr. Assites pagastā, Zidaru mājās.
— Liepājas apriņķa priekšnieka 1923. g.
26. marta raksts J^fe 877, apv. par pieda-
līšanos laupīšanā. — Apcietināt un no-

gādāt Liepājas apriņķa priekšnieka rī-
cībā.

7537. Šilbajoris, Aleksandrs Jāzepa
d, pied pie Kaunas gub., Šauļu apr,
Trišku pag, dzira. 1901. g. 30. maija,
maza auguma, gaišiem matiem, zilam
acīm, sarkanu apaļu seju, mazam melnam
ūsām, uz kreisa vaiga plata zema karpa.
Agtāk dzīvojis Priekules pag., Liepājas
apriņķi. — Dobeles kājn. pulka koman-
diera š. g. 10. janvāra raksts Ns 8993,
dezertiers. — Apcietināt un nogādāt
pulkā, paziņojot Liepājas apriņķa priekš-
niekam.

7538. Šabins, Filips lija d., 32 g. v.,
Šabin, Anna Ivana m,, 34 g. v., saņē-
muši certififcatus Ka 623 un Rīgas pre-
fektūrā izbraukšanas vizas ar atļauju
uzturēties Latvijā ne ilgāki par 1922. g.
20. oktobri. — Iekil. min, karagūstekņu
un bēgļu nodaļas 1923. g. 24. marta
raksts >6 123041, apv. par neatļautu
uzturēšanos Latvija. — Nodot kara-
gūstekņu un bēgļa nodaļas rīcība.

7539. Tumaševics, Fēliks, 35 g. v,
agrāk dzīvojis Ludza, Makkavas ielā
M 8. (Tuvāku ziņa trūkst). — Ludzas
apriņķa 1. iec. miertiesneša 1923. g.
15. marta raksts Jfc 428, apv. sod. lik.
138. p. — Paziņot dzīves vieta meklē-
tājam.

7540. Tormanst, Teodors Jāņa d.,
29 g. vecs, latvietis, pareizticīgs, agrākā
dzīves vieta, Asaru pag, Spelena sādžā.
— Daugavpils prefekta 1923. g. 23, marta
raksts fk 20949, sodīts ar viņa p. g.
3. decembra lēmuma par trokšņošanu
publiskā vietā piedzerošā stāvoklī ar
20 latiem, vai 7 dienām aresta. — Pa-
ziņot dzīves vietn meklētājam.

7541. Vinetskij, Elja Ovseja d.,
40 g. v., Vinetskij, Gltele, 33 g. v,,
Vinetskij, Musja Elja m., 13 g. v„
Vinetskij, Anna Elja m, 10 g. v., saņē-
muši certifikattas Ns 476, 477 un Rīgas
prefektūra izbraukšanas vīzas ar atļauju
uzturēties Latvijā ae ilgāki par 1922. g.
10. novembri. — Iekšl. min. kara-
gūstekņu un bēgļu nodaļas 1923. g.
24. marta raksts N» 129029, apv. par
neatļasta uztarēšanos Latvijā. — Nodot
karagūstekņu un bēgļu nodaļas rīcībā.

7542. Volinskis, Lipa Micheļa d.,
ebrejs, dzira. 1897. g-, pied. jjieLidas
pils., Polija, juveliera. — Iekšl. min.
emigrantu un bēgļu nodaļas 1923. g.
5. apriļa raksts Ht 1227S9, sodīts ar
iekšl. ministra biedra š. g. 10. maita
lēmumu ar 100 latiem, vai 1 mēnesi
aresta, par nelegālu robežas pārnākšanu
no Lietavas un izbēgšanu no Rēzeknes
karantinas š, g. 20. martā. — Nogādāt
Rēzeknes karantinas bēgļa atsvabinā-
šanas komisijas rīcībā.

7543. Zavickis, Staņislavs Antona d.,
27 g, vecs, Latvijas pavalsta., latvietis,
agrākā dzīves vieta Daugavpils cietoksnī.
— Daugavpils prefekta 1923. g, 20. marta
raksts Nt 15154, sodīts ar viņa p. g.
13. septenibra_ lēmumu par trokšņošanu
publiska vietā piedzēruša stāvoklī ar
40 latiem, vai 10 dienām aresta. — Pa-
ziņot dzīves vietu meklētājam.

Rīgā, 1923. g. 17. aprilī. Ns 20664.
Administratīvā departamenta

direktora I. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i n s.

Meklējamo persona saraksts Nr. 99.
7544. Bričs, Eduards Matīsa d., Lu-

dzas apr. Michalovskas pag. . Ošorgu
sādžas pils. Dienējis Liepājas kājn. pulkā
no kurienes dezertējis 1920. g. 8. maijā.—
Kurzemes divīzijas komand. 1922. g,
28. dec. raksts Mi 4612/a, dezertiers. —
Apcietināt un nogādāt Liepājas kājnieku
pulka komandiera rīcībā.

7545. Bilevskis, Jāzeps Ādama d.,
Ludzas apr. Kārsavas pag. pils. Dienējis
Liepājas kāja. pulka, ao kur ienes dezer-
tējis 1921. g. 31. dec. — Kurzemes divi-
zijas komandiera 1922. g. 28. dec. raksts
Ma 4612/a, dezertiers. — Apcietināt ua
nogādāt Liepājas kajn. pulka komandiera
rīcība.

7546. Baranovs, Jānis Konstantīna d.,
38 g. vecs, Jelgavas pils. — Rīgas 2. iec.
miert. 1923, g. 16. marta raksts
Ni 1249/22, apv. s. I. 510. p. — Paziņot
dzīves vietu.

7547. Brūvēts, Jānis Jāņa d., 25 g.vecs, Volguntes pag, Jelgavas apr, pil-
Eonis, vidēja auguma, bālu seju, gaišiem
matiem, apgriestam ūsām. — Jelgavas
pils. policijas III. iec. priekšnieka 1923.
g. 19. marta raksts M 1459/22, patva-
rīgi atstājis dzīves vietu, kā apvainoti s.

1. 589. p. I. p< v., -<£ I7. jļkt 63. p^ un
sfep^l p.ei ,tinat un nogādāt meklētai» ^ Apc£

7548. Eklons, AugH ie-dzimis 1872. g., Rīb|.nii„ M*** to,
luterticīgs, aglk d| ojlfe latvi^
des ela * no.- - g*ĢertJ
miertiesneša 1923 g io. pils - 9. it,
M 395. apv. s. 1. 581 D jT* *ļ
cietināt ua nogādāt meklēts,-, - ~T V7549. Erzums, 0^1?^-vecs, Latvijas pilsonis. lT«tmiertiesaeša 1923. a ic gas «?»
M 633, apv. s. 1. 138. n ~ V^dzīves vietu. " p&iļu

7550. Falkonfreits, žano u*24 g. vecs, pierakstīts pie Vecau?'^
3?™»VfP^ -Utg&eV a2j|J,Daugavpils apr. I. iec ?KS
tiesneša 1923. g. 17/21 ' £?« **
d. 3. d. — Pazinot *.;.:.ua 571

,

-? 55}' IFeodor°vskis, Aleksejs auseja d Ludzas apr Višgoroda pa^pilsonis. Kalpojis 2. Ventspils k „
kurienes dezertējis 1921. g 5 ļu
Kurzemes divīzijas komandiera " 1qm
28. dec. raksts M 4612/a, dezertierisApcietināt un nogādāt 2. Ventspils k'T
komandiera rīcībā.

7552. Grigorjevs, Pāvels MatoniLudzas apr. Michalovas pag. piiļj
Dienējis Liepājas k. p„ no kurienes 1zertējis 1919. g. 28. nov. - Kurze^divīzijas komandiera 1922. g. 28,k
raksts Ml 4612/a, dezertieris. - Ap*tinat un nogādāt Liepājas k. p, koo»
diera rīcība.

7553. Geruckis, Sergejs Miķeļa i,
26 g. vecs, pied._ pie Vitebskas ņ\agrāk dzīvojis liela Maskavas ielā fijj,
āz. 41. — Rīgas pils. 3. iec. mleitien!
1923. g. 19. marta raksts Ni 98, apv,
s. 1. 616. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu,

7554. Gruzdiņš, Asgusts Mārtiņa d,
dzim. 1882. g. 8. aug., Valmieras apr.
Rosberģu pag. pils., agrākā dzīves vieta
Rembates pag. — Rīgas 4. iec. mier-
tiesneša 1923. g. 23. marta raksts M8ļ
apv, s. 1. 581. p. 1. d. — Nogldāt me-
klētāja kamerā.

7555. Immermans, Jēkabs Benjamiņi
d, 26. g. v., pierakstīts pie Liepāja»pil-
sētas, žīds. — Latgales apgt. Daugav-
pils apr. 1. iec, izmekl. tiesn. 1923. {,
16. marta raksts Nš 1325, apv. sod, I
51., 589. p. 1. d. — Pazinot dzīva
vietu.

7556. Jarsson, dzim, Vāczemaiek, Ha
Andreja m, 32 g. v., Vadakstes pat
Tukuma apr, pilsone, agrāk dzīvoji»
Aleksandra ielā Ns 125, dz. 21. - Rļf
pils. 3. iec. miert. 1923. g. 13- Ba!tt

raksts Ns 8, apv. sod. lik. 528, M
Paziņot dzīves vieta.

7557. Kutia Kutrevics, Leons W
d., 36 g. v., Rīgas pils. pilsonis, p«
izdota no Rīgas prefekta 1922. «.8 W
J6 215659, agrāk dzīvojis Kātoja »
H 33-22. - Rīgas apr I. te «J
1923. g. 28. marta raksts Ka 29AV'

sod. lik, 139. p. - Paziņot meklēt»
dzīves vietu. . ... i

7558. Lapšins Aleksejs g» |
dzim. 1902. g. 8. maija, ^Jļ
Borkovas pag. pils., dzīves viet1 gj
pagastā, dārki ciemā, aviācijas1 drgj
kalvis. - Rīgas pils. komand. lft»|
27. marta raksts M 7254, W*
20. martā dezertējis. - Apdēta»
nogādāt meklētajā rīcība. ,

7559, «"«"ļJ-gjļStt
ped. pie Ludzas apr. Racw«

feli
Dienējis Kurzemes artilen« jg
bat. no kurienes dezertējis. ^
1. novembri. - KurzemesitaVfo
mandiera 1922. g. 28. ^A»"
j*4612/a, dezertiers. - APļk^nogādāt Kurzemes artilērijas P»

mandiera rīcībā. Katrina(L
7560 Orlovskij, Pavels Ka'?

dzira. 1902. g. 14. JanX;'Tves vieta tf
Rēzeknes apr. p ilsonis aw kare iv»
pat, 7. Siguldas kājnieku p«W

^-Rīgas pils. komendanta JB -

ineSnL.JjnļJ.^JJSai»}
karaspēka daju. (.Vaid. V.j n. ^0
kārt. M 693.) - Apcietināt
meklētāja rīcība. ,-epa i, »

7551. Odumiņš, Jaai
^
Jļ^gjjs Iļ

dzas apr. Domopoļes Pfkurieūesjg.
pajas kājnieku P«''pn0i - Kl~L iqiq a. 20. novefflfn. 9.

1

nes divizijas komand era

^decembra raksts J* 4612 a, w&
Apcietināt un nogādāt L.ep 1

pulka komandiera naba-
^

r

7562. Plikums, bW«*D ieBejtf w

Domopoļes pag- P^ooiS -



L^^nes dezertējis 1919. g.
«5 ku - !_ Kurzemes divīzijas ko-

^decembn-
^

decembra raksts

^ dezertiers. - Apcietināt un

^
liepājas kājnieku pulka koman-

SfffiDgolds, Augusts Edes d.,

^.oi I Valdegales pag. Talsu
^- !r latvietis, Latvijas pavalstnieka,

>P- iils lielā Maskavas iela **49.
>

dzlV<£' gI iec. miertiesneša 1923.
'KJta raks * 424, apv s. 1
?Jļ475. P- P- - *?"<* dzIves

fe Ročenkova , dzim. Styx Mal-

F^dviga m-- dzim. 1888. g., pied.
*n-« vāciete, luterticīga, agrāk dzi-
<R,gā Sulcas ielā to 45, dz 24.
ļfļSijft iec. miertiesu. 1923. g.
:SSsts M 425, apv s 1.581.p.

l j-Apcietināt an nogādāt mekie-

;|ibaRatenberg, Gotlība Jāna m.,
Tv., Ksldigas pilsone, luterticīga,
1 džīvojasi Rīgā, bez noteiktas dzī-
4 - Rīgas pils- 9- iec mier-

J* 923. g. 4. apriļa raksts * 504,
fs 1. 262- P- *? d ' ~ Pazioot dzlves

?566 Strazdiņ, Marija Pētera m„
J» 1888. g. 30. janv., Kazas pag.

B« apr. pilsone, latviete,_ pase zem
V 473 ģērbusies zaļa_ adīta jaka, mel-
« svārkos, brūna, rūtaina galvas laka-

jj kālis melsi šņorzābaki un pelēkas
m- R'gas 2- porcijas iec. pr-ka
i

' g. 29. marta telefonograma I* 25,
Mi, 28. martā izbēgusi no sava
ii»ok|a Marijas ielā J* 132,_ dz. 92,_apv.
ļģs - Nogādāt meklētajā rīcība.
ffil, Sarkans, Osips Karpača d,,

lite apr. Michailovas pag. Ošorgu
ias pilsonis, dienējis turpat no
ciienes dezertējis 1920. g. 8. maija. —
Ssrzemes divizijas komandieja 1922. g.
I dec. raksts J« 4612/a, dezertiers. —
ļļdetināt un nogādāt Liepājas k. p.
iiMDdfera rīcībā.
3i Timmermans, Peters Andreja d.,
itksnes pagasta pilsonis, dzim. 1903. g.

i, tepi — Rīgas 11. iec. miertiesneša
S g, 17. marta raksts J* 231, apv.
<rf,lik. 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves
Sll.

?o58, Vidiņš, Kārlis Kārļa d., 24 g.
«t, Bērzmuižas pag. Jelgavas apr. pil-
»iis, pēdējā dzīves vieta Lēdurgas pag.
Mirgas mājās, no kurienes pārnācis
Miga. — Rīgas 11. iec. miertiesneša
» g, 19. marta raksts to 32, tiek
«tile"is sprieduma izpildīšanai. — Pa-
nnot dzīves vietu.
Jirt Valaina (Valainis) Broņislavs
y i, dzim. 1902. g. 14. decembrī,tagavpils apr. Kapiņu pag pilsonis,
iivittis, agrāka dzīves vieta Daugavpils
'?*, Kapiņu pag, Staskaņu sādžā,
%"asguma, īsi apcirptiem tumšiem
™ran, tumša seju, izspiedašiem vaiga
'*% spiču degunu, ģērbies krievu
!™iu mētelī un tādā pat cepurē,
'«njspi's pulka jauniesauktais kareivis,
" ., innPkājnieku pulka koman-
8]a 923. g. 18. marta raksts to 1063,? dezertēšaaa. — Apcietināt an no-» meklētāja rīcībā.

*fi 1923. g. 20. aprilī. to 20705.
Administratīvā departamenta

direktorsJ. Ieva.
^šējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. G a r o z i a š,

Iecelšanas.
ļj .. Pavēle i* 29.

»»aX. ,ivi'iafidisks departamenta saimnieci-
;, i«vin dT n°- d8las '? 5

^
iras sekretāru Brnno

Bllol ni» „»?* lūgumu atbrīvoju no dienesta,

* '23- g- 16. aprilī.
«l'etu ministrs Z . A. Mele rovi es.

Kabineta šefs i. LazdinS.

Latvija un citas vaistis
latvieši Amerika.

Savienotās valstīs nodibinā-
jušas dažas jaunas latviešu organizācijas:
Filadelfijas latviešu biedrība un latvju
jaunatnes klubs. J^ēdējā iestājas par
biedriem galvena kārtā personas, kas ne
visai sen ieradušās Amerikā. Šo organi-
zāciju izrīkojumi bijuši ļoti dzīvi ap-
meklēti, Jaunatnes klubs mitinās Ymca's
telpas. LTA.

Jaunas valstis
Igaunija.

Parlamenta vēlešsnas.
Rēvelē, 7. maijā (ETA.) Šodien

Igaunija beigušas parlamenta vēlēšanas
Vēlētāju piedalīšanās vispār stipri vājāka,
nekā referenduma par ticības mācībām,

LTA.

Ārzemes

Krievija pret katolicismu.
Berlīnē, 7. maijā. _ Padomju val-

dība devusi savām pārstāvībām ārzemēs
rīkojuma turpmāk neizdot atļaujas ie-
braukšanai Krievijā katoļu misionāriem.

LTA.

Literatūras konvencija stsrp Krieviju un
VSciju.

Berliaē, 7. maijā. Uz Pēterpili iz-
brauc Vācijas rakstnieku-dramatiķa sa-
vienības pārstāvji paraksti^ jaunu litera-
tūras konvenciju starp Vāciju un Krie-
viļu. LTA.

Reperaciju fautējumS.
L i f i 1 d ā, 7. maijā. (Radio.) Angļu

laikrakstu Romas korespondenti ziņo, ka
itāliešu valdības aprindās vairākuma
ieakati par vācu reparacijas piedāvājumu
ir apmēram tādi pat, ka Anglijā. Itālijas
valdība laikam ari nosūtīs uz Berlīni
atsevišķu atbildi. LTA,

Angļu ķēniņu pāris Romā.
Romā, 7. maijā. (Stefani.) Anglijas

ķēniņš Georgs un ķēniņiene Mēri šodien
pēcpusdienā ieradušies Roma ar special-
vllcienu, kur» no Specijas līdz galvas-
pilsētai pavadija itāliešu gaisa flote.
Romas stacijā augstos viesus svinīgi sa-
ņēma Itālijas ķēniņš un ķēniņiene, troņ-
mantnieks, ministru prezidentsMusolini
un milzīgi ļaužu bari._ Ceļa uz pili
publika sarīkoja viesiem jūsmīgasovācijas.

JL*1r\.

Senlaiku pilsēta atrasta.
.Information" ziņo no Meksikas, ka

inženiere Džemss Filomons atradis Ko-
limas vulkāna tuvuma kādas senlaiku
pilsētas drupas, ķeras vecums aprēķināts
nz 4000 gadiem. LTA -

Straujš rflpnlecibas uzplaukums
Amerlkfl.

„Daily Express « ziņo par lielu rosību
Savienoto Valstu mpniecība, kas dažas
nozarēs pārspēj pat 1920.g. uzplaukumu.
Gadu atpakaļ Ņujorka bija vairāk ka
miljons bezdarbnieku, turpretī tagad bez-
darba nemaz vairs nav. Viiaar Savie-
notās Valstīs novērojams pat darba speķa
trūkums

Sakarā ar to algas daudz rūpniecības
nozarēs spēji aug un pieprasījums pec
kvalificētiem, kā arī nekvalificētiem, strad-

niekiem ļoti liels. .United States Steel

Corporation- marta beigās bija neizpildīt,
pasūtījumi uz 7.403000 tonnām tērauda
pret 4.494.000 tonnām gadu ^P*™^

Bavārijas nadonalsodalfstu armija.

.Munchener Post" sniedz interesantaziņojumu par ta saucamo Bavārijas na-
cionālsociālistu (Hitlera .fašistu*) gatavo-
šanos sakara ar 1. maiju. Viss liecina, ka
nacionālsociālistu militārā organizācija
attīstījusies jau ļoti tāļu nn krīzes brīdi
var izrādīties par daadz lielāka reālu
spēka, neka vācu sabiedrība to atklāti
grib atzīt

Minētais laikraksts ziņo: ,1. maija
rrta Minchenē sapulcējās vesela nacionāl-
sociālistu armija. Tie bija mobilizējuši
savu .pirmo pulka", skaitā ap 10.000
vīru. Visi dalībnieki ieradās kareiviski
apbruņoti: ar tērauda ķiverēm, modernām
kājnieka šautenēm, patronu jostām un
citiem piederumiem. Katram bija trīs
rokas granātas. Atsevišķas kolonas bija
iedalītas vados un apgādātas ar smagiem
un viegliem ložmetējiem lielā skaitā.
Bija uzstādīta pat kāda 12 santimetru
lauka lielgabalu baterija. Nacionālsociā-
listu lidmašīnas bija sagatavotas prokla-
māciju izkaisīšanai pilsētā. Militārā
virsvadībaatradāskapitanaGēringa rokās".

Laikraksts atzīmē, ka Bavārijas valdība,
lai novērstu asiņainas sadursmes, bija
izsaukusi uz Minētiem regulāro kara-
spēku no ārienes an daudz policijas.

LTA.

Rīga
Latvijas bērnu palīdzības savienība

sarīko Latvijā bērnu dienas no
20. maija līdz 24. jūnijam. Rīgā bērnu
dienas būs 26. un 27. maijā. Bērnu diena
sarīkošanā plaši piedalās valdības, paš-
valdības un sabiedriskas iestādes, organi-
zācijas un sabiedriski darbinieki. Bērnu
dienu mērķis ir izplatīt tautā_ pareizus
uzskatus par bērnu audzināšana un
kopšana.

Bērnu dienu programā paredzēti:
1. Bērnu gājiens.
2. Izstāde ar divām nodaļām: a) hi-

giēnas (mātes aizsardzība, bērns
zīdaiņa, rotaļa an skolas vecumā),
b) bērnu darbu izstāde.

3. Bērnu apskate ar veselīgāko bērna
godalgošanu.

4. Bērniem piemēroti priekšnesumi
(dramatiski uzvedumi, koncerti, kine-
matogrāfi, miglas bildes u. c.)

5. Priekšlasījami: a) bērnu vecākiem,
sevišķi mātēm, par bērna kopšanu
un audzināšana, b) bērniem, se-
višķi skolniekiem par higiēnu,
tikumību u. t. t.

6. Bērnu dienu žurnāla .Mūsa
bērni* izdošana un izplatīšana.

7. Izpriecas bērniem skolotāja vadībā
(dziedāšana, rotaļas, deklamācijas,
vingrošana, dažādi uzvedumi, vizi-
nāšanās u. c.)

8. Līdzekļa vākšana bērnu dienu vaja-
dzībām un bērnu dienu idejas
turpmākai popularizēšanai.

9. Bērnu dienu sarīkošana provinces
pilsētās un uz laukiem.

Bērnu dienu sarīkošanai nodibinājusies
sevišķa rīcības komiteja ar atsevišķam
sekcijām, kuras vada bērna dienu sarīko-
šanas darbus.

Latvijas bērnu palīdzības savienība sa-
gatavo skrejlapiņas par bērnu veselības
kopšanu, sagatavo arī bērnu dienam pie-
mērotus priekšlasījumus nn diapozitīvus
burvju lukturiem. Skrejlapiņas un dru-
kātus priekšlasījumus izsniegs bez
atlīdzības uz pieprasījumu organizācijām
un iestādēm, kuras rīko bērnu die-
nas; tāpat bez atlīdzības pec iespējas
aizdos ari diapozitīvus. Žaraals .Mūsu
bērni" domāts izplatīt par samēra ne-
liela maksu. Viņā bus^

1) bērna veselī-
bas kopšana, 2) audzināšana an 3) daiļ-
literatūras, kā ari bērna pašu sacerējumu
nodaļas. Izstādi, ja maz bus iespējams,
samazinātā veidā atkārtos lielākos centros.

Latvijas bērna palīdzības biedrība
griežas pie visām pašvaldības un sa-
biedriskām iestādēm un organizācijām,
sabiedriskiem darbiniekiem, betit sevišķi
pie skolu padomēm un skolotajiem._ ar
lūgumu, organizēt un veicināt bērnu
dienu sarīkošanu uz vietām, izmantojot
un piemērojot augšminēto programu vie-
tējiem apstākļiem.

Savienība lūdz visas organizācijas un
iestādes, kuras grib tēmu dienas sarīkot,
paziņot: 1) kur un kad bērnu dienas
tiks rīkotas, 2) cik liels bērnu , dalīb-
nieku skaits paredzams, 3) kādu pro-
pagandas materiālu rīkotāji veļas, 4) cik
liela skaitu žurnālu ,Musu_ bērnu" viņi
pieprasa, 5) vai vēlās līdzekļu vākšanas
listas a. t. t. Savāktie līdzekļi izlietojami

nz vietām plašākas intereses modināšanai
par bērna vajadzībām. Atskati an no-
rēķini par bērnu dienu idejiskiem an ma-
teriāliem panākumiem organizācijām jā-
iesūta Latvijas bērnu palīdzības savie-
nībai.

Visi paziņojumi, pieprasījumi u. t. t.
adresējami Latvijas bērnu palīdzības sa-
vienībai, Rīga, Skolas ielā Ni 1. Birojs
atvērts no 9 līdz 3. Tālrunis 6-66.

Latvijas bērnu palīdzības
savienība.

Māksla

Nacionālais teatrs. Otrdien, 8. maijā,
tautas izrādē, par lētām cenām, pēdējo
reizi Gogoļa komēdija .Revidents".
Trešdien, 9. maijā, Rūdolfa Blaumaņa
.Uganī"._ Izrādei jauna interese: Ed-
gara _ loma uzstāsies jauns tēlotājs —
Liepājas aktiers J. Ša b e r t s._ Ceturt-
dien, 10. maijā, pulksten 2 dienā, ierēdņu
izrādē V. Damberga komēdija .Mēs
vjņus gūstīsim". Biļetes jan da-
būjamas teātra kasē (ne aroda biedrībā.}
Pulksten 7/» vakarā Heijermansa komē-
dija .Ķēžu locekļi". Soma rakst-
nieka Alekša Kivi jautro komēdiju .Kaza
brauciens" A. Mierlauka režijā, izrā-
dīs pirmo reizi sestdien, 12. maijā.
Biļetes jau dabūjamas.

TlntenfedSs un mpnlecOML

Kursi.
Rīgas birža . . 1933. gada 8. maijā

500 Latvija* ifeļ 2,—
Asteitksi ecfss» . , , , . 5,10 — 5,15
&sgle stfttslga ..... 23,57 — 23 8r
100 Ffflscifae tesfeļļ . . , . 33,10 — 34 35
100 Ba!#!sa intski . . . . 28,85 - 30,—
103 Sveces taj&i. > . . 92.02-92,94
100 Zvi*dr!ja* krasa» . . . 134,41 —137,15
90 Norvēģijas fcrcau , . . 83,75 — 88,—

iOG Dānija* kroscs . , . . 9510 — 99 00
100 Hcissdss gaidei . . . 199,60 — 201,61
10000 VSdffiE ssasfkas * . . 1,25 — 1,55
100 &om\iāt mmtm .... 13,45 —14,45
106 igasmljfti RMifegs , , . 1,47 —1,53
IK) M 50, 52,—
10000 PoJljsa «ecfcta ... 1,80
180 Č*cS!o*Scvska tooass . . 15,25 — 16 00
100 lieiijai Hrss . . , , . 23,50—24,60
Padonei rbļ.
10 krieva *a!ta ibj. , . .". 25,50
Zelli (Loadcraē) pm i ssast tfra

«lia. , , .
Krievija aatofcsļ JJ, ļ ; ; JJjj}pat 1rsi.

5°/a ««aitai. Ringe* 2, 2,10
SS Balta h. 6°/* &fg. kiņ. MwJj.

ķils sSEtaa. ...,; . —
50 utis b. f/« Rigsa 98i*. *r.

biedi, ķils Blāsma ....
100 salta fc. gO/8 mm* P»te. *!

biedi, ķfl» s5s*b —
6°/o Zemes bankas ķīla līmes] 98

Rīgas biržas komitejas kciacljas komisijas
prieklsēdētfijs A Kacass,

Zvēt. biržas makiets M. Oktaisne.

Rīgas osti lenJHciiši kuģi.
5. maijā.

A)exsander, igauņu tvaikonis,550,44 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar ūdenī.

6. maijā.
Revolucia, krievu tvaikonis, 433,29 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar balasta.
Hoffnung, Dancigas tvaikonis, 312 reģ. ton. brutto,

no Karalaučīem.
Oudrun, dāņu tvaikonis 1906 reģ. ton. brutto, no

Karalaučiem ar balasta.
Teodor, latviešu tvaikonis, 94 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.
Vesta, norvēģu tvaikonis, 1290 reģ. ton. brntto,

no Reveles ar balastu.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, no

Ainsžiem ar gabala precēm.
7. maijā.

Pernigel. latvieša tvaikonis, 168 reģ. ton. bnite
no Ventspils ar gabala precēm.

Regina vācu tvaikonis, 1303 reģ. ton. brutto, ne
Stetines ar gabalu precēm.

Lenswerik, holandiešu motorkuģis, 138,31 reģ. ton.
brutto, no Limh atnes ar superfosfātu.

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

B e r 1i n ē , 8. maijā. Laikraksti zino,
ka Berlīnē notikušas sadursmes starp
.Bismarkbund'a" locekļiem un komuni-
stiem, pie kam abās pusēs lietoti ieroči.
Vairākas personas ievainotas. Policija
izšķīra kaušļus un apcietināja 7 nacionā-
listus un 3 komunistus.

P a r i z ē. 7. maijā. Ungārijas mi-
nistru presidents grafs Betlens un finansu
ministrs šodien izbraukuši uz Londonu;
trešdiem tie atgriezīsies atkal Parizē, pec
kam dosies uz Romu.

Redaktors: M. Arons

^
pavēlej* 31.

^ Aae»»'»š" «• l - "Pf'la: »• šķiras
^mentf d " » Bauk« no polttiski-ekonomiskā

^ aeDartli!™? ,no<lalas "2 administrativi-
2v «rkVi,. ta kancleiu. II. šķiras sekretāru
?*" p asn n„U°, a(Iministrativi-)uridi!kā depar-

'" 'bas nn .r8|as uz u Paša departamenta
S iS 'ansu nodai»

jļ' 8 16. apriU.
"««ministrs Z. A. Meierovics.

Kabineta šefs J. L a z d i n Š.
*

JWeiI , Pavēle ^ 34.

^
no

i e ^ļatlidjības no valsts tīdaēk iem,

^ 1923 Vi tP"la-
rt 8- 20. apriH.
mministrs Z. A Meierovics.

Kabineta šefs J. Lazdiņš.

Pavēle J* 36.

««^jT
*?

??& martaPav«» » 16 uz likuma
Snnl -reS -ta -37

uPan,a Para<rtano affiata atorī-
a t f«l*0 ««ta,«*aJ Helzinforsā pirmo sekretāru
M*?£lš

D
l klU "LceJu pal ataše īu sfitniecībāiAtstava, skaitot no & g. 21 atK ia

RigI, 1M3 g, 20. aprili. * '
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovics.

Kabineta šels J. Lazdiņš.
.-j^B- *

Pavēle Ni 37.
u.^"

C. Foley feeeju par konsulāro aģentu
Ķo rka (Cork) bez atlīdzības no valsts līdzēKiiem.skaitot no š. g. 1. maija.

Rīga. 1923. g. 27. aprilī.
Ariieta ministrs Z. A. Meierovics.

Kabineta šefs J. Lazdiņš.

Pavēle J>6 38.
Sakarā ar ģenerālkonsulāta Londonā II sekretāra

Teodota Ozoliņa iesaukšanu kara dienestā atbrī-
voju viņu no ieņemamā amata, skaitot no š. 2.
1. apriļa. *

Rīgā, 1923. g. 27. aprilī.
Ārlietu ministrs Z. A. Meierovica.

Kabineta šefs J. Lazdiņš.



Paziņojums.
Pfaunsu ministra 1923. g. 3. maiji

apstiprinājis paija sabiedrības

Jaunas Bn oitnle"
atstatas. Saskaņā ar statūtiem sabiedr.
«tais, lai:

) veicinātu un attīstīta Unu rūpnie-
cību un ražošanu Latvijā.

b) nodarboties ar linu, to ražojumu
nn izstrādi), tirdzn. iekš- un ārzemēs,

c) izpildītu visāda veida komisijas
operācijas saskaņā ar linu, to ražo-
jumu iz trādājuma iepirkšanu nu
pārdošanu iekš- un ārzemēs.

Sabiedr. dibināt ir Latvija pilsoņi:
1) Benj. Lindbergs, dz. Snvorova ielā

hk 31a, dz. 19.
21 Teodors Spāde, dz. Reimeia ielā 1.
3) Eduarda Ogriņš.dz Cēsīs,Vinterkalnā 4.
4) Paula Ašmanīs, dz. Nikolaja' ielā J* 4.
5) Peters Bekers.
8; Pauls Neimans, dz. Ganu ielā 2, dz. 12.
7) Ansis Frišmans, dz. Jelgava I, Valles

ielā N;8.
8) Eduards Laurscns. dz. Dzirnavu Ielā 68.

Sabiedrības kapitāli sasildās no biedru
pajn naudām, pa 1000 Ls katra, un ie-
stāšanās naudas 20 Ls apmēros. Sa-
biedrība atklāj darbību, kad viņa iestā-
jušies vismaz 2 reizes tik daudz biedru,
cik vajadzīgi valdes, padomes un revī-
zijas komisijas sastādīšanai.

Valdes sēdeklis atrodas Rīga.
Tirdzn. un b. nod, pr. A. K a c e n s.

Revidents V. Q ai līts.

i

Birtu pagasfa Hess?
Jaunjelgavas apr., ar šo izsludina, ka
Jānis Jura d. PluiUs, 62 g. vecs, un
Līze Jura m. Muztt 55 g. veca, no
Biržu pagasti, Prukšanu mājam, vēlās
adoptēt sev par dēlu Miervaldu Mārtiņa
un Olgas d. Darbiņu, dzimušu
10. februāri 1907. gadā. Ja kādam ir

kādas ierunas šai adoptacijas lietā, tad
tādas viņam jāpieteic šaī tiesai sešu
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi'
pēdējo reizi.

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks pieņemtas un adoptēšana
tiks apstiprināta.

Biržos, 10. aprilī 1923. g.
Priekšsēdētājs I. P i! a n s.

2 Darbvedis A Ja nke vies.

Dzelzsce ļu virsvalde izsludina *ko«*»
KONKURENCES:

16. maija 1925 g.. uz zibeņa aizsargiem, numcratoriem un elektriskiem zvaniem.
1_. , ...svina kabeli un telefona komutatoru rezervu daļām.
17. I \ , , tērauda un dzelzs drāts tauvām.
». * ... finieri, bērza, trīskartainu.
19 ...d«vu, akmeņogļu 55.000 kg nn darvu koka 5000 kg.
t9. * ... dzen- nn šujamām siksnām, āda un ādu kruponos, priekš

manžetēm.
23 ... dzelzs drāti, cinkotu un neclnkotu, telefonu, atlaidinātu nn

lodējamu, kopi 17136 kg.
23. . ... Morzes telegr. aparātu un telefona aparātu piederamiem
24. * ... ūdens vadu caurulēm ar piederamiem;
28 elektrotechniskiem piederumiem._ 1

Tuvākas ziņas Izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istabā 122a, no pīkst. 12—14.

«Hvat zirgu ***?_*„} ** *J1pagasta vald^.^^

«derīgu Pazaad^/^l^izdottt no Cēsu pilsētul^*'_»».g.. N.2643.?*£$»• l .£_JrL"ļ_*iL»?!*»_J* ** Kajļ

nederīgu Ja„"?*}>*ii£
y«We». 7. maiji i»i *'?. k!izdoto personas pasi t.. ' '">!*!pazudušu. m'I» PfetelkJ'

"ļ^^iāšstT^Tirr^nederīgu Mārtiņa p_„*S»psai, izdotu no š-s v»m b,'« teSSLlU^SSUļī?
«JSS T^S\ģ^??»•». 17. angtā1gf««'Iii.
zirga pasi zem & 26 kl^par nederīgu. ' U[a Pw£

n " . >S ļlļRozēnu pag. valu> ^^ņedengu, ka nozaudēta „ f" '^ *izdotu „o šās pag. vaid ",'°S1920i zem Ns 630,p Aw
d. Jekabsona vārda. ,Mis9

fipfiļļļe te|e tnženierisBnH
m. Ludzas ielā 1* 6, izdos 25. maija

1923. 9. pulksten 10 rīta,

mszoliprasitājiein
sekošo koka tlKu būves

darbus:
1. Uz Rozentovas-Andrepinas ceļa pie

Baldus sādž. 16 mt. gar. Drošības
nauda Ls 140,—

2. Uz Rozentovas-Andrepinas ceļa pie
Livku sādž. 15,75 gar. Drošības
nauda Ls 120,—

3. Uz Silajāņi-Ribiniški ceļa pie Suri-
kovkas 15,50 gar. Dtoīības nauda
Ls 140,—

4. Uz Silajāņi-Ribiniški ceļa pie Sach-
novkas 22,— gar,. Drošības nauda
Ls 200—. 2
Pēctorgi notiks 28. maljfi 1923. gada,

pulksten 10 rīta, turpat. Ns 484

Apdrošināšanas akciju sa-
biedrības

„Dausava"
kārtēja

pilna sapulce
notiks 30. mallfi 1923. g, pulksten 5-os
pec pusd., sabiedrības telpās, Rīgā, lielā
Pils ielā Ns 6.

Dienas k S rtl b a:
1) Pārskats par 1922. g. un revīzijas

komisijas ziņojumi.
2) Peļņas sadalīšana.
3) 1923. g. izdevumu budžeta ap-

stiprināšana.
4) Statūtu pārgrozīšana.
5) Likumīgā laika iesniegtie akcionāru

priekšlikumi.
6) Revīzijas komisijas vēlēšana

VALDE.

Aiviekstes pagasta valde,
Daugavpils apriņķī, izsludina kā ne-
derīgus sekosus nozaudētas doku-
mentus: 1. Izdotu no 4. Valmieras
kajn. pulka atvaļinājuma apliecību
6. marta 1920. g. zem Ms 1959, uz
Pētera Jāņa d. E g 1ī š a vārda. 2. Izdotu
no Daugavpils apriņķa apsardzības
priekšnieka atvaļinājuma apliecību
1. jūlijā 1920. gada zem Ns 2643, _ uz
Jāņa Jura d. Konovalova vārda.
3. Izdotu no Aiviekstes pagasta valdes
1. jūlijā 1922. g. zem N» 196 iekšzemes
pasi, uz Annas Pētera m. Lietaviet
vārda. 4 a) izdotu no Uagurmuižas
pagasta valdes iekšzemes pasi 21. jūnijā
1921. g. zem Ns 2932 uz Pēteja Jāņa d.

E g 1ī ša v:-rda un b) izdotu no Aiviek-
stes pagasta valdes parlieksmi 29. janv.
1923. g. zem Nu 237, Pēteram Jāņa d.
Eglīšam (par nodotu zirga pasi
Ns 577, izdcu no Krustpils pagasta
valdes 28. novembri 1920. g.). 5. Izdotu
no Ungurmuižas pagasta valdes 17. febr.
1921. g. zem Ne 2722 iekšzemes pasi,
uz Zaras Mendeļa m. Ooldbergv.
6. Iziotu no Vestienes pagasta valdes
17. jūlijā 1920. g. zem J*795 iekšzemes
pasi, uz Jurka Kriša d. Kozlovska
un 7. no tas pat pagasta valdes 1. jūlijā
1920. gadā zem N» 796, uz Lavīzes
Mārtiņa m. Kozlovskij vārda izdotu
iekšzemes pasi.

Bažem sļīpM.
Neretas patērētāju biedrības

protokols.
1923. g. marta mēn. 29. dienā, Neretas

pag. namā, notiek Neretas patērētāja
biedrības

iāiji giloaii sapulce,
Sapulci atkāj bļedrības valdes priekš-
sēdētājs P. Bruvers, pulksten 3 dienā.
Sapulce sasaukta, izziņojot ar pavēstēm,
dīvas nedēļas pirms sanākšanas, saskaņā
ar statūtu § 31. Sapulcē, no 314 biedriem,
piedalās 64 biedri, kādēļ, neskatoties
uz ieradušos biedra skaitu, saskaņā ar
statūtu § 33,

sapulce, H otrreizēja, pilntiesīga
lemt par dienas kārtības jautājumiem,
kas bija paredzēti nenotikušā pilnā sa-
pulcē 11. marta š.g. 4) Biedrības statūtu
pārgrozīšana un pārreģistrēšana.

4) Appriežot ceturto dienas kārtības
jautājumu par statūtu grozīšanu un pār-
reģistrēšanu, sapulce, atklāti balsojot,
nolemj ar 38 pret 3 un 13 balsīm at-
turoties, pieņemt pilna sapulcē nolasītos
Kopdarbības nodaļas I izdevuma statūtus
ar sapulcēpieņemtiemsekošiem ierakstiem
an pārgrozījumiem:
§ 1: .Neretas*, Neretas pagasts un ap-

kārtne.
§ 12: 10,590.
§ 13: 2500.
§ 32: V».
§ 41: Neretos pagasta nama.
§ 67: Neretas pagasta namā.
§ 72: un .Valdības Vēstnesī*.

Pilnā sapulcē pieņemto pārgrozīto
statūta parakstīšanu un viņu pārreģistrē-
šanas izvešanu, sapulce, atklāti balsojot,
vienbalsīgi nolemj pilnvarot šādus valdes
locekļus: Jāni Liepiņu, Jāni Bērziņu un
Frici Kfndratu.

Sapulces vadītāja, protokolista un
ievēlēto protokola parakstītāja paraksti.
Izvihums saskan ar orģinalu.

Neretā, maijā 1923. g.
Valdes priekšnieka v. M. Dell ērts.

Sekretārs K u n d r a t s.

Bdus pagasta valde
izsludina, kā nozaudētu, kara klausības
apliecību uz Anča Jāņa d. Kukaiņa
vārda, izdotu no Valmieras kara apriņķa
priekšn. 10 decembri 1921 g. Ns 16889.

Ērģemes paga-ta valde
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
Latvijas iekšzem. pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 27. novembrī 1920. g. zem Ns777
nz Pāva Jāņa d. Sakara v. Ns 789

Emburgas pagasta valde,
Jelgavas apr., ar šo izsludina pu ne-
derīgu, kā nozaudētu, zirga pasi Ns 283,
izdotu no Vidrišu pag. valdes, Rīgas
apr. uz 16 g. vecu, 1 arš. 12','a veršok
augstu, me'nu zirgu ar sevišķām pazīm.:
virs acīm mazi balturaiņi, kuru no īpaš-
nieka pircis Ādolfs Neimanis, kas at-
zīmēts pasē. Pagasta valde.

Iespiests valsts tipogrāfija.
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Rīgas apgabait. reģtstr. nodaļa
«2 cfv. proc. Hk. I460. p. pamata
paziņo, ka saskaņā_ ar viņas 26. jisrta
1923. g lēmumu pārreģistrēta .Adužu
savsterpīgā palīdzības biedrība uguns-
grēku gadījumos* zem jauna nosaukuma
.Ādažu savstarpējā ugunsapdrošinašanas
biedrība' ka ari biediības biedru pilnā
sapulcē 18 martā 1923. g. pieņemtie
grozītie biedrības statūti.__

Biedribss valde* sēdeklis atrcdss
Sdažu pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretāra pal. J. Ošs.

Domes sēde 1923. g. 7. aprilī
pieņemtie un no Iekšlietu mini-
strijas, pašvaldības departamenta

š. g. 24. aprilī apstiprinātie

mgas Jūrmalas pilsētas

iliieiiiii
par

kaitīgu kukaiņu
iznicināšanu.

§ i.
Visiem zemeņu dārzu īpašniekiem un

nomniekiem zemeņu ziedu laikā ir jā-
nolasa mazākais vienu reizi nedēļā visi
no kaitīgā kukaiņa .Zemeņu ziedu
dūrēja* — .Antonomus rubi* aizdurtie
zemeņu stādu pumpuri.

§2.
Visi no kaitīga kukaiņa aizdurtie un

««lasītie pumpuri nekavējoši sadedzināmi.
§3.

So noteikumu pārkāpēji tiks sodīti
likumā noteiktā kartība.

§4.
Še noteikumi nāk spēkā divu nedēļu

laikā pēc viņu izsludināšanas .Valdības
Vēstnesi*.

Pilsētas galvas b. K. Stepermans.
Sekretārs K C i e m i ņ š.
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Kļūdas Izlabojams.
.Valdības Vēstneša* 91. Ns iespiestā

sludinājumā par dokumentu nozaudēšanu
(6. lap. p,, 4. slejā, apakšā) nepareizi
minēts, kā šo sludinājumu izdara .Tabu
apriņķa priekšnieks*, patiesībā jābūt:
.Talsu apriņķa priekšnieka palīgs
II. lec un t. t.\ kas aršo tiek izUbots
iāļak pašā sludinājuma izlabojami uz-
vārdi: p. 3. nodrukāts Lekbergam, jābūt
Lēnbergam, p. 12. nodrukāts Jak-
sonam, jābūt Jansonam.

Talsu apriņķa priekšnieka palīgs
II iecirkni (paraksts).

Piņķu pagasta raitie
(Rīgas apriņķī), 17. maljfi 1923. g.,
pulksten 12 d enā, pagasta namā,

izdos Mteffi iesi
Annas I. pak. pamatskolas

pārbūves darbus,
kamdēļ ielntresēiie uzņēmēji tiek uz-
aic i nāsi ierasties minētā dienā pie
pagas-a valdes dēļ nolīgšanas.

Tuvāki paskaidrojumi pagasta valdē.
Pie nolīgšanas jāiemaksā 10°/o drošības
naudas no līguma sumas.

Priekšsēdētājs (paraksts).

Tukuma apr. valsts zemju Miers
pārdos atklāta

vairāksolīšanā
J unpils pag., . Jurģu* ķieģeļu ceplī,
25. maljfi š.S. pulks; 11 dienā, vairākus
simtus 6, 5, 4 un 3 colu un apmēram
150,000 pusotra coh drenāžu caurules.

Tuvākus noteikumus un paskaidroju-
mus sniedz inspektora kanclejā, Tukumā.

TaSss epr;priekšnieka palīgs II. leL
ar šo dara zināmu, ka 19. maljfi š g.,
pulkst. 10 diena, Zemītes muižā, Taisu
apr. pārdos

wairāksoiiSanā
dsžādu kustamu mauta, pieder. Ernestam
Kalniņam, sas āvošu no zirgiem un
slaucamām govīm, novērtētu uz 45,371 r.
dēļ nomas maksts piedzīšanas par
1921./22. g. no Kalniņa, pēc zemju dep.

raksta 18. aprīli 1923. g„ zem J<6 7996.
Kandavā, 4. maiji 1923. g.

Priekšnieka pal. (paraksts).

Demenes pagasta padomes
bU9komisl]a

Ilūkstes apriņķī (caur Grīvu), 10. Jknljfi
1923. g„ pulKSien 12 dienā, pagasta
nama,

iiiilpssijij
Taržekas pamatskolas nama

būves darbus,
kamdēļ ieintresētie uzņēmēji tiek uz-
aicina',! personīgi vai rakstiski iesniegt
savus piedāvājumus dēļ nolīgšanas.

Tuvākus paskaidrojumus dod un ie-
pazīstina ar plānu, darba aprakstu un
kondicījām psg«sta mājā, sākot no
15. maija 1923. g. J* 27

Demenē, 30. «prilī 1923. g.
Pflgasta priekšsēd. v. Michalovskfs

Darbvedis J. Zariņš.

NiTfnnriofn valsts ierēdnu ko8'«IIUMIUUCIU biedru grāmatiņa zem
."* 69i, uz Hirmana Llnse vārdi.

Vandzenes pagasta valde
izsludina par nederīgu pazaud. Latvijas
iekšzem, pa»i, izdotu no šīs pag. valdes
zem Ni 191, 26. jūnijā 1920. g. uz
Aleksrndra Friča d. K a 1 n i ņ a v.

Zvārdes pagasta valde
izsludina par nederīgiem, kā pieteiktus
par sadegošiem, sekošus dokumentus,
izdotus no Zvārdes pagasta valdes:

1) Pa>e ar Ns 785, izdotu 1920. gada
26. jūlija uz Lības Jāņa m. Kapelk v.

2) Zirgu p;ses: ar Ns 158, izdotu
1920. g. 7. janvārī un ar J* 646, izdotu
1922. g. 7. augustā uz Friča Kapeika v.

Rozēnu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudētu Latvijas
pasi, izdotu no Rozēnu pagasta valdes
22. martā 1920. g. zem Ns 676, uz
Kristīnes E z e r g a i 1 vārda.

Lutriņu pagasta valde, Kuldīgas
apr, ar šo izsludina par nederīgu, ka
nozaudētu, zirgu pasi priekš Ādama
Lejas 15 g v., melna zirga. Min.
pase izdota no Durbes pagasta valdes,
20. martā 1920. g. un uz viņas ir at-
zīme par zirga pāriešanu Miķeļa Frel-
berga īpašuma, iedz. Lutruņu pag.,
Kuldīgas apr, Kalnēju mājās. 1* 454.

Lutriņu pagasta valde,
Kuldīgas apriņķī, ar šo izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, zirga pasi, iz-
dotu no nezināmas Iestādes, nezināmai
personai, priekš 10 g. vecas meln. ķēves.

Uz pases bijuse atzīme par ķēves pār-
iešanu Anša Druvaskalna, iedz. Lutriņu
pagastā, Strauteņu mājās, īpašumi.

n^ļļgVĪ^

Ti%U
Edgara loma -«

^, i
aktiers ! » pttii<^ -

_

ifintii ?
1923, gada 6, burtnk»

ianalmtl an dabūjams.«ļ*K
pilī, 1. istabā, kur «f ^far plep«!»fia»leB1-

—— Burtnīca ***si'J *\
bez plesStilsfiM Ls.

^ai piesotīton . .*

Sit»"^M\
- io9i p 4- n0, ^345) Pārgroz.)um. ^'K.

likuma par bijušoiiv
banku aizdevunnetnLa J

^46) Likums par p ilset
;

sanu Krāslavas Riestam,

47) Likums par birs"»
;

48) Likums par ^ļļLatvijas ev.-lut. dm'v
biskapam Riga- .pmesf»»11 '!!

49) Likumsparval^ešķirto un P??^,,ziflitflP«1
tīšanu uņ pa-rdoMfl^n

ļ
vai atdošanu dao™

50) Noteikumi par dzelzsc i}
dienesta apģērbj ,,

51ffi^Sfi dieflesB

52) &* *jfrJ&
SS2TiW-J^
ūdeņos^ _.—' .M

Skrundas pas. valda mk
nederīgu, kā nozaudētu Latvijas i
pasi, zem Ņ? 889, Ud. no Raņķu %
valdes, uz Ādama Jāņa d Frelmaai ?

Kolupes pag. valdt izsludini v
nederīgiem sek, dokumentus: II»
zaudēto zirga pasi, uz Pēiera Igsitil
Lazdana vārda, izd. 30. aug. l»l.
no šās pag. valdes, zem J4 871«
2) atvajināj. apliec, izd. no keja inj'
pārv. darba bataljona komand., 20. rff
1922. g., zem f* 14112, uz Kusa
Jāņa d tepera vā. ..

Rīgas kara apr. priekšnieks lai* j
par nederīga nozaudēto m^ļ
apliecību sera J* 4451, n <«"i
1920. g., izdotu no Rīgas m*\
priekšn, uz Valda Jāa d. »«*
štclna vaida. _____

_—-'

—nazstraupes pag vawT~>par nozaudētu un Dederig™'^*sibas apliecibu, izd. no l. ut,V*pulka komand., 29. nov m ?'"*
M 1164. uz Juliusa Pāj^jJ
. Ķuma pag valde, H^"izsludina par nederīgu ka Z_zirga pasi, zem Ns 183, izdotus1920. g. no JaimnlŽM' p'*>
Jāņa Gradovskavārda,ar,tSzirga pārdošanu KiūMņan .taffl
fi^ °Siņam "" "gj

Annas pag. valde izsludina p(, 1zaudētu un nederīgu zirga «J{Z
no šas p«g. valdes, 20. Iebr |«o,
zemN>438, uz Otto Jāņa d. Sedltimn'

Skrīveru pag. varde ar šo iz&j,
par nederīgu, ka nozaudētu, Latvimiek&emes pasi, zem ^ 1827, ^4. augustā 1921. g. no Rīgas m ?
p?Ll IL!?^*J_j!lJ_ā,tl''- R"8"«i,

Jaunsvirlaukas pag. valda iikl
sludina par nederīgu,ka nozaudēti tai
iekšzemes pasi, ndno Krona-Virau
pag. valdes 4. maija 1920. g zeni)*ļ6i
uz 2sņa Kārļa d. Putnērsja vārda.

Skrundas pag. v&lge izsludinu
nederīgu, ka nozaudētu, Lstv. iekliei»
pasi, zem Ns 589, izd. no Skrundiiļļ
vaidēs, uz Emmas Krista m. Popu

Galvena! cietumu valdei
vajadzīgas

1050 arš. marengo,
1450 „ pelēkas,
200 H melnas uzvalku drānas un
700 segas.

Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar paraugiem un
cenu nododami galvenā cietumu Valdē Antonijas ielā Ns 6, dz. 1, lidz
1923. g. 26. maijam.

Ar drānu un segu kondicijām un noteikumiem var iepazīties valdes
saimniecības nodaļā no pulksten 9—3.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz dv. ties. lik. 293., 301. nn 309. n p_ pa-
mata uzaicina Tekla Doroteja Blum,
dzim. Zilac, kūjas dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šaī
tiesā saņemt norakstus no viņas vīra
Jāņa d Blūmi iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lieta un no pielikumiem
an uzdot savu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā.

Ja minētā laikā aicināma neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 24.aprilī _ 1923. ģ.
Priekšsēdētaja v. A L a u k e.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
?z dv. ties. lik. 293., 301. us 309». p.p.
pamata uzaicina baronu Hanu, kura
dzīves vieta nesinama, četru mēnešu
laikā ierasties šaī tiesā saņemt norakstus
no lesūd*ib«s raksta, lūguma un pie-
tikuma Kārļ» Smēla prasības lietā pret
baronu Kārli Hanu 4000 rbļ. vērtibā un
uzdot savu dzīves vietu Jelgavas pilsēta

ja minēta taikā aicināmais neierasti»
lietu noliks nz termiņa an izspriedis bei
«tea klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet wv»
dalvea vietu Jelgavā neuzdos, aicina-
iļļļaļ u tiesas sedl un visus pārējos
BBPir" 8tst2s ties** kacdejā.
Ķekavā, 24 aprilī 1923.g. LN5 25023

Priekšsēdētāja v. A L a u k e
Stkittsr» A. Veidenbergs.

lMJ_llll! *
TORGL

Ar šo daru zināmu vispārīgai intere-
sentu ievērībai, ka 1923. g., 19. mSHS,
ap pulksten 10 no rīta,

Nītaures pag. mājā
uz torsiem atklāta

vairāksolīšanā
nfīl'ffflf' dažādas, no lielinieku varas
yUlUUJ pamestās un valsts īpašumā
pārņemtās, bojātas mēbeles, kā: galdus,
krēslus un clt

Pārdodamie priekšmeti apskatāmi uz
vietas — Nītaures muižā, pie IV. rajona
Valsts zemju pārziņa.
Rīgas apriņķa IV. rajona valsts

z-roiu pārzinis, agron E Alberings
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