
STffli par .Latvijas Sarga" sodīšanu

nJuns būvamatnieku un strādnieku
alga normēšanas lietā.

Nojums par Latvijas bērnu dienām._
Zm departamenta rīkojumi visam

muitas iestādēm.
Mas departamenta ievedmuitas tarifa

pap ildinājumi un paskaidrojami.

Utviiā ievešasai atjautu kombinētu ārst-
niecības zāļu, preparātu un patent-
līdzekļu saraksts.

Saeima.
Svinīga sēde 1. maijā

īa bija pieminas sēde, kurā cildināja
Satversmes Sapulces sasaukšanu un viņas
darbību un nozīmi,kādēļ uz šo sēdi bija
aicināti ari bijušie Satversmes Sapulces
locekļi, kas tagad vairs nav Saeimas lo-
cekļi. Sēdi atklāja pulksten 12 un 10
min. Saeimas priekšsēdētājs F r. V e s ?
mans ar sekošu runu:
.Augstā sapulce! Šodien mēs pulcē-

jamies šai augstā namā pirmo reizi kopā,
vīta Latvijas brīvi vēlētā likumdevēju
saime, lai pieminētu to dienu, kad
šeit lasījās kopā pirmie vēlētie
tautas vietnieki, kuriem bija lemts
izstrādāt mūsu jaunajai valstij satver-
lai, M tai pagaidu valdības vietā pa-
itāvigu pilntiesīgu v a 1 d i b u, no-
tīriet agrāro jautājumu un ievir-
zīt mūsu saimniecisko dzīvi noteikta
budžeta rāmjos. Gan jau arī mūsu
pirmais parlaments, mūsu Latvijas poli-
tisko partiju radītā Tautas Padome bļja
nospraudusi virziena linijas valsts iekār-
to, bij izšķīrusies par orientēšanos uz

neramiem, bij izvēlējusies valsts iekār-
to Ņļ^ to ceļu, pa kādu ar sekmēm
lulgajHšas Vakareiropas lielās demokra-
»L ~~ ke* ^m celam vajadzēja panākt«I formelu apstiprisājumu no visss tau-
1! 'vi vēlēta orgāna puses. Ķeroties

P« ii iormela darba, Satversmes
Mptlcei ievedot valsts satversmē
mokratijas pamatnoteikumus, reizā

"to visā valsts dzīves ārpusē no-
™1mjm šis demokrātijas principu izvel-
JJMias process. Mūsu izpildu varas
ganiem nācās bieži revidēt savu dar-
vo\ 't

acas ' at8akoties no agrāko nebri-iaiku nomierinsšanas paņēmieniem,
J«|ot savu darbību ar mūsu brīvo
bn" .,gadejām prasībām. Mūsu ne-
K k * P°litisk ās zemgrīdas parti-
brivo i -i!a ,t,a*« "o savas agrākās ne-
brīvo ffi? frazeolofeiJas un no agrāko ne-laiku cīņas paņēmieniem un pie-
Visiem - taktiku i««najiem laikiem
<Si nnn^-a P0,it'skiem virzieniem nā-
«jāj nr »!Sd5t » Lai atrastu demokra-
mt

p
n- Piemērotu kopdarbības

kārtaTdonT va,sts dzives tagadējā ie-
aitm l- iespēju visiem šiem virzie-
«ait ? Pārliecināšanas ceļā pa-

vairāk»n,oaviem mērķiem tautas
Uzot ki ,L PekrišaBM

' lidz ar t0 izslē-
ceļus (5JUB kaitīgus visus citus
Mtf'i, s..sv !uzdevums, kuru va-
p,3%ga „ l Satversmes Sapulcei, bija
«zticība. aVa"tas vietnieku vairākuma
jen?,b,B5ta valsts pārval-

I"» ar b!'V\ adīšana, un pie
^ditu «i darbiba« programu, kura
?«dalīt» H,*j-^stā nama vairākuma
H atdīrt "Sai valdībai nācās
^ kritit* šai aaenamā BZ
'Nkas \V33» opoziciju un
i <*' |\\lze * nācās pārorgani-
k 13 vajrsbPleaņotos jaunam augsta
2* Vit>*ZTBn lai " J^nu darbī-
JH t̂t» * -atbalstoties uz šo jauno
SSn»' TCtu turP*nāt savu grūto

io s ' variD
ais ^versmes Sapul-WI 8s uzdevums bij mūsu

agrāra jautājuma atrisinā-
šana. Kara radītias rūpniecības sabru-
kums mušu pilsētās bija radījis lielu
skaitu bezzemnieka, lielu skaitu strād
nieku, kuriem pilsētās vairs nebija iespē-
jams atrast nodarbošanos, maizi un peļņu
un kajiem vienīgi atlika plūst atpakaļ
uz laukiem, lai tur lauksaimniecībā at-
rastu jaunu spēku pielietošanas punktu.
Bez šiem zemes gribētajiem mūsu vec-
saimnieku atstātās saimniecībās un tāpat
lielrentnieku lielsaimniecībās pa kara ga
diem bija attīstījies liels skaits ar inventāru
apgādātu sikrentuieku,kuriem tagad, vec-
saimnļekiem no bēgļu gaitām pārnākot,
bija jāapskatās pēc jaunas dzives vietas.
Bez tam vairāki desmiti tūkstoši mūsu Lat-
vija» atbrīvotāju, mušu varonīgās armijas
kareivju pēc cīņas nobeigšanas velē
jās dabūt to zemes stūrīti, kurš viņiem
cīņās ejot bija solīts un kurš viņiem bija
tik nepieciešams, lai varētu atgriesties
pie mierīga darba. Visi šie apstākļi —
Latvijas īpatnējie apstākļi prasīja agrārā
jautājuma strauju un radikālu atrisina
samu. Par tādu agrārreformu izšķi-
ras arī Satversmes Sapulce un lai gan
šis agrārreformas gaita nav norisinājusies
bez sarežģījumiem, tomērmums ir iemesls
cerēt, ka agrsrreforma savā gala iznākumā
izrādīsies par dzives spējīgu un par pie-
mērotu dzīves prasībām. Beidzot mūsu
Satversmes Sapulcei nācās ari domāt par
valsts saimnieciskās dzīves

nokārtošanu, par tās ievirzīšanu no-
teiktos budžeta rāmjos. Nācās atteikties
no daudziem mūsu pirmā vētru un
dziņu laikmeta sapņiem «n nodomiem,
nācās skatīties acīs rūgtai tiešamībai un
rēķināties ar to, ko izpostītā zeme spēj
un var dot. Nācās saskaņot mušu valsts
izdevumus ar mūsu valsts un zemes
īstām spējām. Ari šai ziņā Satversmes
Sapulcei galvenos pamatos ir izdevies
savu uzdevumu veikt. Apziņa, ka
Satversmes Sapulces radītie valsts
iekārtas pamati ir noderīgi, lai mēs
mūsu Latviju izveidotu par laimīgu, par
saimnieciski stipru, brīvu un neatkarīgu
zemi, šī apziņa kļūst vispārēja untajai
mūs kopo visus vienā kopēji izjusta mušu
tautas lūgšanā «Dievs, svētī Lat-
viju!" (Klātesošie nodzied valsts
himnu). Šīs dienas sēde slēgta."

liftos rIkdloil m mmm
Rīkojums.

Pamatojoties uz noteikumiem par pa-
stiprinātu apsardzību (Kiiev. lik. kopoj.
XIV. sēj., 103. — 111. PP, 1916. g.
izdevums), un uz iekšlietu ministra
1920. g. 5, novembrī izdotiem obligāto-
rbkiem noteikumiem par pastiprinātu
apsardzību, 3. pantu (.Valdības Vēstneši"
1920. g. 257. numurā),

nolemju: aizliegt laikraksta .Latvi-
jas Sargs" izdošanu, skaitot no šās
dienas, pa visu pastiprinātās apsar-
dzības laiku.

Rīgā, 1923. g. 2. maijā. W 217549.
Iekšlietu ministrs P. Berģis,

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. V i 1 d e.

Rīkojums.

Laikraksts .Latvijas Sargs" š.g. 90. nu-

murā ievietotā rakstā .Inteliģences tiku-
mība un tautas eksistence", izplata melu
ziņas par valdības darbību un nicinoši

izsakās pārvaldību. Tāpēc pamatojoties
uz noteikumiem par pastiprinātu apsar-

dzību (Kriev. lik. kopoj. XIV. sej.,

103 —111. P-P-» 1916. g. izdevums),
un uz iekšlietu ministra 1920. g. 5. no-
vembri izdotiem obligatoriskiem noteik».
miem par pastiprinātu aPs!r.^ka*
publicēti .Valdība» Vēstneša" 1920_g257. numurā, kā ari uz ministrukabmeta

1919. g. 16. m& likuma kartība izdo-

tiem pārgrozījumiem noteikumos par
pastiprinātu apsardzību, kas pieņemti
1921. g. 16. septembri un publicēti
.Valdības Vēstneša" 1921.g. 210. numurā,

nolemju: sodīt laikraksta .Latvijas
Sargs" atbildīgo redaktoru Kārli
Poli, dzīv. Rīgā, Terbatas ielā Ns 50,
dz. 1, ar pieci simti latiem vai ne-
samaksāšanas gadījumā ar trīs mē-
nešiem aresta.

Rīgā, 1923. g. 2. maijā. Nt 217553.
Iekšlietu ministrs P. Berģis.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K, V i 1 d e.

Rīkojums Nr. 1.

Papildinu iekšlietu ministrijas 1922. g.
17. novembra rīkojumu Ns 10, būvamat-
niekn un strādnieku algu normēšanas
lietā (iesp. .Vaid. Vēstn." 1922. g.
263. numurā) ar sekojošo:

1. Krāsotājiem, tapsētājiem, stiklinie-
kiem un skārdniekiem Rīgā un Rīgas
Jūrmalā maksimālo algu par 8 stundu
garu dienu palielināt uz 165 rubļiem.

2. Sastādot maksas aprēķinus pēc
.Normu grāmatas" darbu izvešanai pil-
sētās ir atļauts lietot ari maksimāls
buvamatnieku un strādnieku algas, ja
pēc vietējiem apstākļiem vidējās aigas
izrādītos par zemām.

3. Ja darbi tiek izvesti saimnieciskā
kārtā ar dienas algādžiem, tad vajadzības
gadījumos, kā pilsētās, tā arī apriņķos,
resoriem tiesība maksimālās dienas algas
palielināt līdz 20°/o. Ja šādi palielināta
alga vēl izrādītos par zemu, tad tālākai
algas palielināšanai katrā atsevišķā ga-

dījuma resoram jāvienojas ar valsts
kontroli.

Ar šo tiek atcelts minētā rīkojuma
7. pants par algas paaugstināšanu līdz
10°/o dažiem pasta un telegrāfa virsvaldes
amatniekiem un strādniekiem.

Rīgā, 1923. g. 30. aprilī.
Iekšlietu ministrs P. Berģis.

Būvvaldes priekšnieks,
inženiers E. K o 1 p a k s.

Rīkojums skolu priekšniekiem.
Latvijas bērnu palīdzības savienība

sarīko Latvijas bērnu dienas šinī gadā
no 20. maija līdz 24. jūnijam. Rīgā bērnu
dienas domāts sarīkot 26. un 27. maijā.
26. maijā ir paredzēts noturēt īsus diev-
kalpojumus Doma un Jaunā Ģertrūdes
baznīcā, pēc tam bērnu svētku gājiens,
Valsts Prezidenta un valdības apsveik-
šana, izrīkojumi teātros un kinemato-
grāfos, un higiēniskas un pedagoģiskās
izstādes atklāšana. 27. maijā — fiziskās
audzināšanas demonstrācijas uz Esplo-
nades, bērnu svētki un priekšlasījumi
vecākiem. Lai _ bērniem, kuri atrodas
mācības iestādēs,_ dotu iespēju piedalīties
bērnu dienu gājienā, kā arī dsžādos
priekšnesumos, atļauju nenoturēt
skolas darbus Rīgas mācības
iestādēs š. g. 26. maijā, bet
pārējās pilsētās un uz laukiem
taī dienā, kuru noteic skolas
padome, atkarībā no bērnu
dienas sarīkošanas uz vietām.

Rīgā, 1923. g. 27. aprīlī. MA1203.

Izglītības ministrs P. Gailits.
Skolu departamenta direktors L. Ausējs

Muitas departamenta rīkojumi visēm muitas iestādēm Latvijā ).

1923. g.
83) 8. marta cirkulārs. Ns 6672. Ievērojot to, ka dažas muitas iestādes ierosi-

(visām muitas valdēm un nājušas jautājumu, vai 3°/o naudas sods par
nodaļām.) precēm, pieteiktām ka nezināmām (muitas likums

384. p.), ir ņemams ari_ gadījumos, ja lieta gro-
zās ap pasažieru vai parceļotāju mantām, muitas
departaments paziņo ievērošanai un izpildīšanai
sekošo:

1) 3% naudassods ņemams par pasažieru un
pārceļotāju mantām, ja tās pieteiktas kā .ne-
zināmas" no spedicijas firmas;

2) 3% naudas sods nav ņemams minētos
gadījumos, ja pieteikšanu izdara pats jpasažiers,
vai mantu īpašnieks-parceļotājs, jo šādā gadī-
jumā pieteikuma iesniegšana no pasažiera vai
mantu īpašnieka nav obligatoriska.

84) 8. marta cirkulārs. J* 6673. Tā ka nākuši priekšā gadījumi, kur muitas
. (visām muitas valdēm un iestādēs pretēji muitas likuma 1218. p. visus

nodaļām.) iekasētos naudas sodus sadala, ieskaitot pusi
valsts ienākumos un pusi gratifikācijas izmaksai
muitas darbiniekiem, aizrādām, ka, saskaņā ar
minēto likumu pantu, naudas sodi visos tajos
gadījumos, ja muitas likuma nav aizrādīts, kādam
resoram par labu, vai kādam nolūkam viņi jā-
nodod, ieskaitāmi valsts ieņēmumos.

85) 26. marta cirkulārs. Ns8578. Meitenes un Reņģes muitas nodaļām atļauts
(Rīgas muitas valdei. Reņģes nomuitot preces pec ievedmuitas tarifa 176. p.
un Meitenes muitas nodaļām ) la un lb pkt. (lupatas).

86) 31. marta cirkulārs. Ns8993. Sakarā ar Saeimā pieņemto likumu par pār-
(visām muitas valdēm un grozījumiem noteikumos par muitas iestādes

nodaļām.) ņemamo kanclejas nodokli, kurš publicēts š. g.
16. marta .Valdības Vēstneša" 56 numura,
muitas departaments paskaidro, ka pag. g.
19. decembra rīkojums J* 25354 un ta papildi-
nājums no š. g. 20. janvāra zem Ns 1901 par
kanclejas nodokļa aprēķināšanu uzskatami par
atceltiem, skaitot ar š. g. 31. martu.

Rīgā, 1923. g. 30. aprilī / 2. maijā. Ns 12301.

Muitas departamenta vice-direktors E. Dundurs.
Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š,

Darbvedis R. Jedrovics.

Skaties .Valdība» Vēstneša* pag. g. 110, 113, 114, 117, 118, 121, 124, 173,201, 255, 279
un i. g. 15., 45. un 67. numuro».

VakBbMVēatneal" aikot no l. lanvaja:
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.
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Sludinājumu maksa:
8) tiesa aladinājomi lidz 30 vien-

sleļigam rindiņām 3 lat. 60 sant.
pai katru tālāku rindiņu . . — . 12 ,

b) citām Iestādēm un amata per-
senam pat katru vienslejigu
rindiņu. . — . 16 ,

c) privātiem pat katru vienslejigu
rindiņa. — .20.

Latvijas valdības £** oficiāls laikraksts
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Muitas departamenta ievedmuitas tarifa papildinājumi un paskaidrojumi 4).
1923. g.

140) 19. marta cirkulārs te 7784. Grozot 1922. g. 17 jūnija cirkulāru
te 10330 (publ. 1922._g. .Valdības
Vēstnesī" 148. numura) muitas de-
partaments paziņo, ka ebreju maces
muitojamas pēc ievedmuitas tarifa 3. p. 1. pkt.

ar likmi Ls. 0,36. 1it. a.
141) 23. marta cirkulārs Ns8391. Speķis (svaigs, žāvēts un sālīts)

muitojams pēc ievedmuitas tarifa 34. p.
pielīdzinot to gaļai.

142) 26. marta cirkulārs Ns8615. Zobu bakstāmie no koka muitojami
pēc ievedmuitas tarifa ..... 61. p. 2. pkt.

kā koka izstrādājumi.
Rīgā, 1923. g. 30. aprilī/2. maijā. Ns 12302.

Muitas departamenta vice-direktors E. Dundurs.
Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.
Darbvedis R. Jedrovics.

*) Skaties ,.Valdības Vēstneša" pag. g. 19., 41., 62., 102., 124., 143., 173-, 201., 227., 255. un
i. g. 15. un 45. numuros.

Latvija ievešanai atiautu kombinētu
Ārstniecības zāļu, preparātu un patent-

ildzēkīu saraksts,
kuri muitojami pēc ievedmuitas tarifa
113. § attiecīgiem pantiem.

Kāds preparāts Firma
103) „TrypafIavin" L. Kassella & Co.

Frankfurta / p. M,
104) .Argofiavin" Ta pate,
105) ,Trypanbiau" Ta pate.
106) ,Cuprexa* E. Merck, Darm-

Štadtē.
107) „Magnocid" Ta pate.

Pamats: Veselības departamenta
raksti te 1703/137789 no 1923. gada
22. marta un Ns 2878/138796 no
1923. g. 23. aprija.

Rīgā, 1923. g. 3. maijā, te 12361.
Finansu ministrs A. Buševics.
Muitas departamenta vice-direktors

E. Dundurs.

VBUmms liitili pozlgohnL
Nosacīti notiesāto sarakstā Nr. 1

(skaties 1922. g, 24. aprija «Valdības
Vēstneša" 90. numuru)

zem te 29 ievietotā Janson, Pauline
Jāņa m., dzēšama iz augša minētā sa-
raksta, jo saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas I. g. 28. marta lēmumu uzliktais
viņai sods dzēsts.

Rīgā, 1923. g. 2. maijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

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

Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 22.
2014. Āboliņš, Jānis Andreja d.,

41 g., Jaunpils pag. Rīgas apr,, Rīgas
apr. 2. iec. miert. 1923, g. 22. martā,
581. p. 1. d., 3 ned. ciet. (Akts
te 113/23. g.)

2015. Altans. Fricis Ernesta d., 50 g.,
Rāvas pag. Liepājas apr., Liepājas apr.
miert. 1923. g. 14. martā, 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts te 126/23̂ g.)

2016. Ausraanis, Vilis Ādama d„
26 g., Rendas pag. Kuldīgas apr., Kan-
davas iec. miert. 1922. g. 5. dec, Jel-
gavas apgt. 1923. g. 7. martā, 581. p.,
1 mēn. ciet. (Akts te 198/23, g.)

2017. Bauman, Marija Friča m„
24 g., Kandava, Talsu apr., Rīgas apgt.
1923. g. 12. marta, 442. p. 1. d„ 3 dien.
aresta. (Akts Ns 201/23. g.)

2018. Berķis, Pēteris Pētera d., S4 g„
Jaunpils pag. Rīgas apr., Rīgas apr.
2. iec, miert. 1923. g. 22. martā, 581. p.
1. d„ 3 ned. ciet. (Akts Ns 113/23. g.)

2019. Bērziņš, Kārlis Mārtiņa d , 30 g„
Katlakalua pag. Rīgas apr,, Rīgas 2. iec
miert. 1922. g. 27. febr., Rīgas apgt.
2. krim. nod. 1923. g.. 26. febr., 51.,
574. p. I. d., 1 men. aresta. Spr. pec
kop. ar Rīgas 2. iec. miert. 1922. g.
27. febr,, 591. p. 1. d., 2 ned. aresta.
(Akts te 450/23. g)

2020. Berzups, Eduards Miķeja d.,
39 g., Valmieras apr., Rīgas apgt.
1923. g. 1. martā, 642. p. 1. d. 1. pkt.,
2 ned. aresta. (Akts te 138/23. g,)

2021. Birjans, Roberts Miķeja d.,
43 g, Mores pag. Rīgas apr,, Rīgas apr.
2. iec. miert. 1923. g. 22. martā, 581. p.
1. d., 3 ned. ciet. (Akts Ns 113/23. g.)

2022 Bitte, Jānis Jāņa d., 27 g.,
Rīgas apr. Bebru pag., Rīgas apr. 3. iec.
miert. 1923 g. 12. febr., 184, p. 1. pkt.,
3 dienas a.e3ta. (Akts te 27/23. g.)

2023. Bolšakova, Uljana Prokofija m.,
45 g., Rēzeknes apr. Rozenmuižas pag.,
Rēzeknes apr. 2. iec, miert. 1923. g.
20. martā, 581., 20., 53. p.p., 2 ned.
ciet. (Akts te 119/23. g.)

2024. Brambergs, Ernests Jāņa d,
38 g., Dundagas pag. Ventspils apr.,
Ventspils_ apr. 2. iec. miert. 1923. g.
13. marta, 184. p, 2 ned. aresta. (Akts
Ns 106/23. g.)

2025. Brīvuls, Kārlis Andreja d.,
37 g., Valmieras apr. Limbažu pag.,
Valmieras apr. 3. iec. miert, 1923. g.
16. jasv., Rīgas apgt. 2. krim. nod.
1923. g, 14. Burtā, 581. p. 4. d., 3 mēn.
ciet. (Akts M 458/23. g.)

2026 Bruver, Milda Jūlija Ernesta m.,
25 g,, Tukuma, Liepājas 2. iec. miert.
1923. g. 26. martā, 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts te 29/23. g.)

2027. Buls, Augusts Zaadera d.,
36 g., Valmieras apr. Unguru pag.,
Rīgas 2. iec. miert. 1923. g. 6. febr.,
Rīgas apgt. 2. krim. nod. 1923. g.
21. martā, 581. p., 1. d„ 3 mēn. ciet.
(Akts te 604/23. g.)

2028. Ciesman, Anna Indriķa m.,
19 g„ Lutriņu pag., Liepājas apgt.
1923. g, 14. martā, 448., 442. p. 1. d„
57. p., 2 ned. ciet. (Akts te 34/23. g.)

2029. Cirpons, Jānis Jēkaba d.,
31 g, Kokorevas pag. Ludzas apr.,
8. Daugavpils k. p. tiesa 1923. g.
27. martā, 51., 591. p. p„ 2 ned. ciet.
(Akts te 19/22. g.)

2030. Čače, Fricis Friča d., 35 g.,
Arlavas pag. Talsu apr., Ventspils apr.
2, iec. miert. 1923. g. 13. martā, 184, p.,
2 ned. aresta. (Akts te 112/23. g.)

203i, Dambis, Žanis Jēkaba d„ 30 g.,
Cieceres_pag.Liepājas apgt. 1923. g.
10. marta, 652. p. 1. d., 3 dienas aresta.
(Akts Ns 7/23. g.)

2032. Davidsons, Kārlis Jāna d..

26 g., Rīgas apr. Viskaies pag., Rīgas
apt. 3. iec. miert. 1923, g. 16. martā,
58L p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
te 151/23. g.)

2033. Depers, Ādolfs Jāņa d., 15 g.,
Rēzeknes apr. Sakstigales pag. Latgales
apgt. 1923. g. 19. janv., 49., 522. p.
1. d., 55. p. 2. pkt, nodot mazg. noziedz.
kol. (Akts Ns 14/23. g.)

2034. Derums, Augusts Kārļa d,,
58 g„ Drabužu pag. Cēsu apr., Rīgas
apr. 2, iec. miert. 1923. g. 22. martā.,
581. p. 1. d„ 3 ned. ciet. (Akts
te 113/23. g.)

2035. Dimitrijevs, Aleksandrs Ni-
kandra d„ 18 g., Ludzas apr. Kokorevas
pag., Ludzas apr. 3. iec. miert. 1923. g.
12. janv., 581. p. 2. d., 3 mēn. ciet.
(Akts te 430/23. g.)

2036. Ermans, Eduards Dāvā d.,
42 g., Aumeisteru pag. Valkas apr.,
Rīgas apgt. 1923. g. 28. febr., 470. p.
1. d. 2. pkt., 3 men. ciet. (Akts
te 118/23. g.)

2037. Fogelis, Alberts Fridricha d.,
24 g., Liepājā, Liepājas apgt. 1922. g.
10. nov., tiesu palāta 1923. g. 6. febr.,
639. p. 1. d., 1 mēn. aresta. (Akts
te 104/22. g.)

2038. Freilichs, Fricis Ernesta d.,
23 g., Reiiģu pag. Tukuma apr., Dau-
gavpils apr. 7. iec. miert. 1923. g.
20. martā, 184. p. 1. pkt., 1diena aresta.
(Akts te 158/23. g.)

2038a. Gailis, Pēters Pētera d., 34 g.,
Valmieras apr., Rīgas apgt. 1923. g.
1. martā, 642. p. 1. d. 1. pkt, 2 ned.
aresta. (Akts te 138/23. g.)

2039. Galabejs
^

Jānis Jēkaba d., 40 g.,
Vecpils pag. Liepājas apr., Liepājas 2.
iec. miert 1923. g. 19. martā, 581. p,
I. d., 3 mēn, ciet. (Akts te 197/23. g.)

2040. Gintess, Roberts Jāņa d., 34 g.,
Tukuma apr. Lielauces pag. Dobeles-
Auces iec miert. 1923. g. 21. marta,
581. p. III. d., 51. p. 1 mēa. ciet, (Akts
te 159/23. g.) .

2041. Graudiņš, Aleksaaders Jāņa d.,
35 g., Jaunpils pag. Rīgas apr., Rīgas
apr. 2. iec. miert. 1923. g. 22. marta,
581. p. I. d„ 3 ned. ciet. (Akts te
113/23. g.)

2042. Gurvič, Anna Osipa m., 22 g.,
Polijas pav., Viļņa, Daugavpils apr. 2.
iec. miert. 1923. g. 26. martā, 49., 581.
p I. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns220/23.g.)

2043. Ivanans, Antons Ievas d., 14 g,
Daugavpils apr. Preiļu pag., Daugavpils
apr. 5. iec miert. 1923. g. 26. janv.,
581. p. 2. d., 55. p., nodot atb. uzr.
Spr. pēc kop. ar Daugavpils apr. 5. iec.
miert. 1923. g. 26. janv., 55., 60., 58L,
573., p. p. 2. pkt., nodot atb. uzr. (Akts
te 84/23. g.)

2044. Jansons, Roberts Annas d.,
19 g., Tukuma apr. Slokenbekas pag.,
Tukuma apr. miert 1923. g 5. apr.,
581. p. 4. d., 57. p., 2 mēn. aresta.
(Akts te 177a/23. g.)

2045. JasionovičB, Francis Vikentija d.,
54 g., Lietavas pav., Kaunas gub., Lie-
pājas apgt 1923. g. 9. febr., 204, p.
1. d., 3 dienas aresta. (Akts te 8/23 g.)

2046. Jaunzems, Ernsts Jēkaba d.,
20 g., Liepājas apr. Paplakas pag., Lie-
pājas apgt. 1922. g. 10 nov., tiesu
palāta 1923. g. 6. febr,, 639. p. 1. d,,
3 ned. aresta. (Akts te 104/22. g.)

2047. Jokmanis, Juris Jura d., 21 g.,
Kuldīgas apr. Turlavas pag., Tukuma
apr. miert 1923. g. 23. martā, 184. p.
1 d., 1 diena aresta(Akts te 144/23. g.)

2048. Kalniņš, Dāvis Jēkaba d., 40 g.,
Valmieras apr., Rīgas apgt. 1923. g.
1 martā, 642. p. 1. d. 1. pkt, 2 ned.
aresta. (Akts te 138/23. g.>

2049. Kalniņš, Rūdolfs-Pēters Pētera
d., 12 g., Daugavpils apr Ungurmuižas
pag., Latgales apgt. 1923. g. 27. febr.,
464. p. 1. d„ uz s. 1. 55. p. 2. pkt pam.
nodot mazg. noziedz. kolonijā. (Akts
te 26/23. g)

2050. Karpičenok, Ksenija Nikolaja
m„ 24 g., Krievijā, Latgales apgt. 1923.
g. 20. febr., 443. p. I. d. 3. pkt. 591. p.
I. d., 49. p.60. p„ 1 mēn. aresta. (Akts
te 120/23. c>

2051. Ķimenis, Jānis Kriša d„ 34 g.,
Kuldīgas apr. Kuldīgas pag,, Kaldīgas
iec. miert. 1922._g. 6. dec,Liepājas apģt,
1923. g. 9. martā, 581. p. I. d, 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 151/23. g.)

2052. Kleins, Ernsts-Vilhelms Friča
d,, 20 g., Rīga, Kuldīgas iec miert.
1923. g. 19. martā, 181 p. II. d. 2. pkt,
1 mēn. ciet. (Akts m 27/23, g.)

2053. Korojkova, Pelageja Andreja m.,
24 g., Rēzeknes apr. Andrupenas pag.,
Rēzeknes apr. 5. iec. miert. 1923. g. 22-
febr,, 581. p,, 3 mēn. ciet. (Akts te 9/23 g.)

2054. Kozak, Anna Annas m., 20 g.,
Turlavas pag. Kuldīgas apr., Kuldīgas
iec miert. 1922. g. 4. dec, Liepājas
apgt. 1923. g. 9. martā., 616 p. I. d. 2.
pkt., 2 ned. ciet (Akts te 208/23. g)

2055. Kukain, Olga Ādamam., 25 g,
Nīgrandas pag. Aizputes apr, Priekules-
Vaiņodes miert. 1923. g. 15, martā,
581. p., 3 mēn. ciet. (Akts te 12/23 g.)

2056. Kūms, Johaus Bernhards Jāņa
d., 28 g, Mangaju pag. Rīgas apr., Rīgas
pils. 9. iec miert/ 1923. g. 27. febr.,
184. p., 3 dienas aresta. (Akts
te 120/23. g.)

2057. Legzdiņ, Irma Pētera m., 27 g.,
Rīga, Rīgas 5. iec miert 1923 g.
19. marta, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet
(Akts te 224/23. g.)

2058. Liepiņš, Pēteris Jēkaba dēls,
26 g., Rīgas apr., Viskaļu pag, Rīgas
apr. 3. iec. miert. 1923. g. 12. febr.,
184. p. 1. pkt, 3 dienas aresta. (Akts
te 27/23. g.)

2059. Loceniek, Antoniņa Georga m,
27 g., Suvalkas gsb„ Liepājas apgt
1923. g. 27. febr., 190. p. 1. d,, 14. p.,
1 men. ciet (Akts te 29/23, g.)

2060. Loceniek, Marija Marcelina ra.,
21 g., Palanga, Liepājas apgt. 1923. g.
27. febr., 190. p. 1. d., 14. p., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 29/23. g.)

2061. Luļs, Pēteris Michaila d., 23 g.,
Daugavpils apr., Pustines pag., Daugav-
pils apr. 7. iec. miert 1923. g. 20. martā,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 139/23. g)

2062. Magons, Hago Augusta d.,
23 g., Bolvu pag. Ludzas apr., 8. Dau-
gavpils k. p. tiesa 1923. g, 27. martā,
51., 591. p„ 2 ned. ciet (Akts
Ns 19/22. g.)

2063. Makevics, ErnestT^55 g., Talsu apr. Nogaleii> i
iec. miert. 1923. g. 27 LSl" ^2. d., 4 mēn. cief (Ata^S' P

2064. Muzikants, fttedi p ?«
41 g., Gaviezes ms īLi.'^ i.
miert. 1923. g. 6. martā, B74 *?, l»'
3 mēn. ciet. (Akts Ns 171/23*

i d"2065. Naģis, Jānis Jāņa «i «Jelgava, Jelgavas apgt i'<», fc
15. martā, 616. p. l. d 2 pkt ,' t
ciet (Akts te 12/23. g) '"*i.

2066. Ozol, Marija JēkabavLutriņu pag., Liepājas apgt n0J "»
8. martā. 442. p. 1. a *% ™J- (,
(Akts te 17/23. g) " 2 TCd - 4

2067. Ozols, Jēkaba Jāņa d <k
Taisu apr. Zantes pag,, Tuku'L *>
miert. 1923. g. 5. ap?., Ī84 p \ļ
3 dienas aresta. (Akts N°143m«N2068. Paliepa, Pēteris &>
38 g, Valkas apr., Rīgas apgt, \m ;
1. martā, 642. p. I. d 1 pkt ? !'
aresta. (Akts te 138/23. g)

2069. Pauzer, Elvira Jāņa m 19,
Grobiņas pag., Liepājas apr.'J$
1923. g. 27. martā, 581. p. ifi, 2£ciet. (Akts Ns 188/23. a\ **

2070. Peiper, Anna Ilzes m., 23«
Vērgales pag., Liepājas apgt. 1923 »9. martā, 442. p. 1. d., 2 ned. ciet(Akts Ns 177-III,g./22. g.)

Ķ

2071. Pelcis, Jānis Pētera d., 30 ?
Kuldīgas apr., Lutriņu pag. Saldus ik
miert. 1923. g. 16. marlā, 574. p, 1 <ļ1 men. ciet (Akts Ns 156/23 g) ' "

2072. Pirt, _ Marija Andreja a, 24
Medzē, Liepājas 1. iec. miert. 1923, «
23. martā, 574. p. 1. d., 1 mēa, ciet
(Akts Ns 70/23. g.)

2073. Plaude, Jānis Jura d, 18g,,
Lutriņu pag., Liepājas apgt. 3-923. g!
10, marta, 51., 166. p. 1. d. 2, pkt,,
57. p., 2 mea. ciet (Akts Ns 25/23. g.)

2074. Priedits, Pēteris Jēkaba d,
44 g., Cēsu apr., Rīgas apgt. 1923, g,
1. marta, 642. p. 1. d. 1. pkt,, 2 ned.
aresta. (Akts te 138/23. g.)

2075. PsitciņI, Ernests Jura d, §0g,
G;iķu pag., Kuldīgas iec. miert. 1923,g,
19. martā, 181. p. 2. d., 2. pkt,, 3 mēi
ciet. (Akts Ns 28/23. g.)

2076. Reimattus, Helene Andreja m,
26 g., Ventspils apr. Daadagas pag,,
Talsu iec. miert. 1923. g. 27. martā,
581. p. 2. d., 4 mēn. ciet. (Akti
te 123/23. g.)

2077. Reifers, Kārlis Andreja d,
20 g„ Sarkanmuižas psg. Ventspils apr„
Ventspils apr. 2. iec. miert. 1923, g.
27. martā, 247. p. 1. pkt., 20 lati
naudas soda vai 7 dienas aresta, (Aid»
te 267/23. g.)

2078. Remes, Audrējs Ernesta i,
61 g., Zūru pag. Ventspils apr,, Vents-
pils 2. iec. miert 1923. g. 13- ?«ļ
547. p. 3 pkt., 581. p. 4. d., 2 ned.
ciet, (Akts Ns 108/23, g.)

2079. Resnais, Jāais Jēkaba d., #*
Vecpiebalgas pag. C?su apr., Rig« F
9, iec. mieit 1923. g. 27. febr., ?IĶb
3 dienas aresta. (Akts te 135/2i. gj

2080. Roniševskis, Silva Arkādija i,

22 g„ Rēzeknes apr. Viļānu miesta, 1^
zeknes apr. 4. iec miert. !»«?*
21. febr., 581. p. 1. 4, 2 ned. u*
(Akts te 92/23. g.) d ļ

2081. Roze, Roberts KMJ gjJļJ
g., Zentenes pag. Talsu apr., ftg» PJ
9,' iec. miert. 1923. g. »£. "»SSas %3 diesas aresta. (Akts te 248^^

2082. Rubens, Heinrichs W
21 g., Kokorevas pag.ļ-jdia»k8. Daugavpilsk. p. fļpmarta, 51., 591. p.i «s HCU'
te 19/22. g.) i-drikad. Slfr

2083. Rubuls, Andža Indriķa a,
^ ,

Kuldīgas pag., Kuldīgas iec nn«^ det |
g. 20 martā, 581. p. 1. <*-, * ffleB

(Akts te 31/23. g.) arrfg Ernesta d, i
2084. Rūmnieks, Eduards: w

^
,

18 2., Talsu apr. Ārlavas pifr.
^ ,

^.miert. l923.g. 27. marta 4^,
^

p. 1. d., 57. p. 3. p«t., 6 m

(Akts te 126/23. g- )_ . i, 25«;
2085. Ruškuls, ianis Antopa

^Dagdas pag. ^"^Ari^iS
Pils%pr. 7. iec. miert. 1923J ^
180. p. 1. d., 3 dienas are»

te 39/23. g.) Proesta *.Ķ
2086. Saule, Anna Enjej pag , »

Jaunjelgavas m? V«gBf i $gas 10. iec miert l«^* *. (*>

581. p. I. d., 3 b»
te 267/23. g.)KārJa d, l

[Ļ x
2087. Siliņs, Kari» ^» Rigas »

Rīgas apr., DreiļiņB pag
^

br . rf ]
pulka tiesa, 1923. g. 2L^^
1. d„ 3 mēn. kara ciet. (A*



""^T^nova, Apoionija Jāņa m , 35 g„

^' -i. aor. Krāslavā, Daugavpils
?a<ii miert 1923. g. 1. martā,
a*f' d 3 mēn. ciet. (Akts
jji. P- *" %

1*i <$obb, Jeruchims Mendeja d.,
^'Svas gab., Rigas 10. iec

**? ,5q g 26. m*rtā, 591. p. 2. pkt
^Imin ciet. (Akts Ns 326/23. g.)
'?io Sokolovskis, Matīss Kristapa d.,

2 Vānes pag. Talsu apr., Liepājas
SĻ, ZTe 8 martā, 441. p„ 2 ned.

*t (Akts Ns 9/23. g.)
!,Si Sproge, Līna Andreja m., 32 g
?? «r Vānes pag., Rīgas apgt.

ļ?.^:marti, 442. p. 1 d., 3 dienas
l5l; (Aktste 123/23. g.)
%SprQģis, Andrejs Jāņa d 16

martā, 51, 166. p. I. d. 2. pkt.,
!. T 1 d. 2. pkt, ievietot mazg. no-
tin taW.iestāde. (Akts te25/23. g.)

9098 Stsnke, Eduards Friča d., 34 g.,
biskaš aP- Vecsaules pag,, Rīgas

? finieri 1923. g. 23. martā. 574, p.
ā men. ciet. (Akts te 236/23. g)

2094 Siiebriņ, Anna-Alvine Mārtiņa
. jo'e, Jaunjelgavas apr. Dignājas

i Jelgavas apgt 1923, g. 17. febr.,
Sd I*.*** (Akts te 301/22. g.)
2095. Saginova, Jevdokija Antona m.,

55», Rēzeknes apr. Rozesmuižas pag.,
teknes apr. 2. iec miert 1923. g. 20.
0itā, 581., .20., 53. p. p„ 2 ned. ciet.
ļSd, J4 119/23. g.)
2098, Šarķevjcs, Roberts Jura d., 44

i Tukuma apr. Vadakstes pag., Dobe-
iet-Auces iec. miert. 1923. g. 21. maita,

ii p„ 581. p. 3. d. 1 mēn, ciet. (Akts
«159/28 g.)
2097, Seršeas, Matīss Jāņa d., 34 g.,
SSgā, Rīgas 10, iec. miert. 1923. g. 19.
martā, 581. p. 1. d,, 3 mēn, ciet. (Akts
«297/23. g.)
2098, Spicmeisters, Kārlis Teodora

i, 19 g,, Osndagas pag. Ventspils apr.,
Ventspils apr. 2. iec. miert. 1923. g. 27.
Mitā, 58!. p. 1. d„ 57. p., 2 mēa. ciet.
Itkli 99/23, g)
2099, Timoškins, Boļeslavs Cezara d.,
8 ļ, Ludzas apr. Michaiovas pag., Lu-
faupr, 1, iec. miert 1923. g. 27. febr.,
ŠĪ. p, 1 mēa. ciet (Akts Ns 103/23. g.)
2130. Treiman, dzim. Kurše, Vera-
Mja Marija Jāņa m,, 29 g., Grobiņā,
Liepājas apgt. 1923. g. 28. febr., 442. p.
U,2ned. ciet. (Akts te 10/23. g)
2101, Vasser, Marija Klementija m.,

21 g.Lietavas pav., Liepājā, Liepājas
? miert. 1923. g. 20. martā, 581. p.
U4 d, 2 ued. ciet (Akts Ns 134/23. g,)

, 2102, Vepre, Pēteris Jura d., 45 g„
«Jelgavas apr. E^bcrģes psg„ Jaun-
avas ieC, mlerti 1923^ g, 26. martā,
*• P- 1. d., 3 mēa. ciet (AktsNs 93,-23. g.) , v
2I0S, Vītols, Rūdolfs Jāņa d., 30 g.,

3» U. iec. miert 1923. g. 9. martā,

N85/23.)'''
3 mēn' d£t- (AMS

2M. Zaķits, Konstantīns Teodora d„
ii a!kas aP- Alsviķu pag., Dau-
» apr. 7. iec. miert 1923. g.
fi;£\- P- 1 P- 1 diena aresta.ik 8 *108/23. g.)
537 n

Z!€«' Ādolf* Gotliba d.,
aierf * i Q§ā 0Va? «" Kandavas iec.
ii „' ,.g' 16. martā, 581. p. 1. d.,
' Jļ. * men. ciet (Akts Ns 94/23. g.)

H ?? Zehagels, Morics Ādolfa d.,
ML, aševā Pētera-Pauja gHb,
? , \F\?«' 1923 g- 16. mirtā,
^f "?> oi., 55. p. p,, nodot Irlavas
*«' /23 aIaatnkoloaiJā. (Akts
2107 y
We'Z

D
V'!dri

^ ^
J"fa d., 63 g,

* »iert Tq^aUSk
^

apr- Jelgavas
% Sl' 8- 20- okt- Jelgavas
*
toir.A 20 - martā> 616. P . 1. d.
SlOg , ned-ciet- (Akts te 542/23. g.)
^es aDr'v-gate Jā9a ra'« 6°g'

5t *3$?«t? U*SS
^C;iT 5/23 - s)

»• g. ^8. aprīlī.
125lletu ttj.«islrijas departamenta

direktors B r ik o v s k i s.NodaJas vadītājs J. Samīts.

J ^nās valstis.
s

Somija.

*iJ*°šfbas savienība

$%». ļno.igaaizēties pavisam 24
n atliek 5u pašlaik darbojas jau"nodibināt vēl 7 LTA.

Lietava.
Lietavas ministru prezidents

Galvanauskas
Patizē uh Žeņevā iesniedzis sabiedroto
sūtņu padomei un tautu savienībai pro-
testa notas pret sūtņu konferences lēmumu
par Lietavas robežu ar Poiju. Lietavas
valdība svinīgi paziņo, ka «neatzīst
sūtņu konferences lēmumu un nelokāmi
uztur spēkā visas Lietavas tiesības uz
veco galvaspilsētu Viļņu un Vilnas ap-
gabalu". Tta.

Ārzemes

Vācijas priekšlikumi.
B e r I i a g , 2. maijā. Vācu repa»

rācijas nota pagājušo nakti izstrā-
dāta'galīga veidā un šodien iesniegta
sabiedroto valdībām. Nota uz-
sver, ka Ruras akupacija esot stipri sa-
mazinājusi Vācijas maksātspējas, un
piedāvā sabiedrotiem 30 mil-
jardus zelta marku kā augstāko
reļjaracijas parādu kopsumu, kādu Vā-
cija spējot uzņemties. Vācu valdība liek
priekša realizēt 20 miljardus no šīs
sumas bez kavēšanās ar lielu starp-
tautisku aizņēmumu, bet pārējos
10 miljardus vēlāk jaunu kreditu zeltā

'-— pēc 3 un 5 gadiem. Šo aizņemamu
procenti no reparaciju kopsumas jāat-
rēķinot LTA.

Krups apcietināts,
B e r 1 i b ē, 2. maijā. No Esenes tele-

grafē, ka apcietināts Kmpa firmas galve-
nais īpašnieks, Krups fon Bohlens,
kuru franču izmeklēšanas tiesnesis bij
izsaucis no Berlīnes kā liecinieku apcie-
tināto firmas direktora lietā. LTA.

Sveke.
Berlinē, 1. maijā. Š/eicē pēdējā

laika kantonu vēlēšanās komunisti cie-
tēsi ļoti smagas neveiksmes; arī par
sociāldemokrātiem nodoto balsu skaits
stipri mazinājies, Bazeles kantossā sociāl-
demokrāti zaadējuši savu līdzšinējo vai-
rākumu. LTA.

Kabineta krīze Dienvidslāvija Ieilgst
Prāgā, 1. maijā. No Belgrades

ziņo, ka arī demokrātu partijas vadoņa
Davidovica mēģinājumi nodibināt koalī-
cijas valdību beigušies bez panākumiem.

Rīga.
E^kursiļa uz P&illu.

Maija 1. dienā a?zbraaca uz Poliju
Latvijas tirgotāju un rūpnieka priekš-
stāvji skaitā 13 bz Poliju, poļa preses
biroja duektora Zinarska kunga pavadībā.

..Policijas Vēstnssis."
Ar šādu nosaukumu sācis ar 1. maiju

iznākt īpašs policijas laikraksts prefekta
J. Dambekalna redakcija.Laikraksta
izdevēja — iekšlietu ministrija.

.Policijas Vēstnesis" sastādīts ļoti
interesanti. Vispirms atrodam tur val-
dības, sevišķi iekšlietu ministrijas rīko-
jumus attiecībā uz patrejžējo. iekšējo
stāvokli uh notikumiem, ka ari prefekta
piveles usj paziņojumus gan viņam pa-
dotai policijai, gan galvaspilsētas iedzī-
votājiem vispār par zināšanu

^
Tāļak

seko garāki raksti un apcerējumi par
policijas lietām. Ta jau pirmā nu-
murā atrodam divus tādus plašākus
rakstus — «Noziedznieki un pases*
(no Rgas kriminālpolicijas priekš-
nieka G. Tifentala) un .Politiskā
bandītisma cēloņi un apkarošana Latvija".
Tad nāk apskats par dažādiem zīmīgiem
notikumiem — bet sevišķi par tādiem,
kuriem šā, vai tā kādas tiešas attiecības
ar polciju — gan Latvijā, gan citās
valstīs. Kronika noslēdz redakcijas daļu,
kurai tad beigās seko sludinājumi.

Avīze iznāk divreiz nedēļa — otrdie-

nās un piektdienās. Numurs maksa
6 santimi. Redakcija «n kantoris Vec-
pilsētā Ns 8,

Var teikt, ka.pēc šāda policijas orgāna
bija jūtama nopfetna vajadzība. Nove-
ļam, lai .Policijas Vēstnesis
palīdzētu policijas darbinie-
kos stiprināt likumības un
godīguma apziņu, kā to prefekts
laikraksta ievadījuma izsaka.

Latvijas grāmatvežu savienības

valde ar šo paziņo, ka 2. clīslcusijas va-

kars par zvērināto grāmatvežu jautajum.
dažādu apstākļu dēļ pārcelts uz treš

dienu 9. maija, pulksten 7 vakarā, sa-
vienības birojā, Todlebeaa bulvāra te 4,
dz. 1.

Tirdzsdedba ss rfspnleci&s.
Kursi.

Rigta bžtSa, 1923. gada 3 maijā

100 Latviju ibļ. . . . . . 2-
fcstetikat sk>1a» 5,10 — 5,15
AMl» «ifdĢft ...... 23,66 - 23 90
100 FraisdjM fiao&S , . . . 33 30 — 34,55
100 Be&ijas toaJki .... 29,05 — 30 30
300 Svēte» lmk$. ,-. - »-, 92,07 — 93,00
100 Zviedrijas krosu , , . 134,53 —137,28
100 Norvēģija» kreses , . . 8495 — 89,20
100 Daaijaa teooa* . , , . 9620 — 100,10
$00 HolsadM gaidei , , . 199.80 — 201,82
10000 VSdfu sesrkse ... 1,35 - 1,65
100 Somiju mutes* . . ,. , 13,50 —14,50
100 Igaunis» «ftifcaj . , . 1,47— 1,53
'*9G U« . ...... 50, 52,-
10000 Pstijas Heufttt , . , 1,65
190 Ctchoatovaiui ksams . . 15.25 - 16,00
100 itaiija* ttm . . . . . 24,60-25,70
Padomes ifaL ,,' ,,<-,' .. .
10 teieva iteSte «bi . . , . 25^0 — -
Zalta (LoadoB«> p«j 1 mti tim

BOlfaj.. . r » - .* " • -.

m^ftem^mJ.^_ ; ; ļg>i^
S/» nefltkaj, »is«ea»,.-.,.. 2, 2,10
20 sslto li. ^/ej®*. itin. fcš*«fe,

ķil« 8lat«e, ...... —
S9 ultait. 5»/c ragu pm, k<.

biedi, ķilss sīme» , . , —
100 «eHa fe.«»/« RlgupiiK, fc< '

biedr. ķiH »•»»»«
Zemes bankas ķiha sīaies . .1 98^

Rigas birZaa komitejas kotadjas Komisijas
priekšsēdētājs A K a c e n i

Zvēt. biržas māklera Th. Sumtaers

Risas ostā SenēkuāS kuģi.
28, aprilī.

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutte, no
Ventspils ar sijķem.

Vulkan, vācu tvaikonis, 594 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

29. aprilī.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, no

Ainažiem ar gabalu precēm.
Sara, dāņu tvaikonis, 1573 reģ. ton. brutto, no

Karalaučiem ar balastu.
Margrete, dāņu tvaikonis, 1207 reģ. ton. brutto,

no Karalaučiem ar balastu.
L. P. Holmblad, dāņu tvaikonis, 2143 reģ. ton.

brutto, no Rēveles ar gabalu precēm.
Daugava, latviešu tvaikonis, 1429 reģ. ton. brutto,

Landsfertna ar balastu.
Arnistcn, angļu tvaikonis, 2080 reģ. ton. brutto,

no Stetines ar balastu.
Ingrid, zviedru tvaikonis, 206 reģ. ton. brutto, no

Limbamas ar superfosfātu.
30. aprīli.

Austra, latviešu tvaikonis, 491 reģ. ton. brutto,
no Stokholmas ar gabala precēm.

Hans Bftge, dāņa tvaikonis, 2094 reģ. ton. brutto,
no Karalaučiem ar balastu. ...

Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Proletari), krievu tvaikonis, 1123 reģ. ton. brutto,
no Bones ar oglēm.

Pernigel, (atviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brntto, no
Ventspils ar gabala precēm.

Ostsee, vācu tvaikonis, 815 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar gabalu precēm.

1. maijā.
Teodor, latviešu tvaikonis, 94_ reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.
Mercur, vācu tvaikonis, 3011 reģ. ton. brutto, no

Hamburgas ar balastu
Minos, vācu tvaikonis, 7i 8 reģ. ton. bruttor no

Hamburgas ar gabalu precēm.
2. meijā.

Nordernev. vācu tvaikonis, 384 reģ. ton. brutto,
no Hamburgas ar gabalu precēm.

K® Rigas ostas Izgājuši ku£).
30. aorllī.

M8we. -vācu burenieks, 79,9 reģ. ton. brutto, uz
Malmi ar kokiem., '

Victoria, vācu tvaikonis, 660 reģ. ton. brutto, uz
Karalaučiem tukša.

KrimnJda, latviešu tvaikonis. 1999 reģ. ton. bnitto,
uz Oenti ar liniem un kokiem.

Venus, dāņu tvaikonis, ?456 reģ. ton. brutto, uz
Oenti ar liniem un kokiem.

Blan'he, zviedru tvaikonis, 386 reģ. ton. brutto, uz
Ro'erdamu ar kokiem.

Dusseldoii, vācu tvaikonis, 1192 reģ. ton, brutto,
uz Hamburgu ar gabala precēm.

1. maiji,
Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115 reģ. ton. brutto,

uz Karalaučiem ar kokiem.
Ida Blumenthal, vācu tvaikonis, 1549 reģ. ton.

brutto, u? Hamburgu ar rudziem un gabalu
precēm.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. too. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Nikolais. latviešu burenieks, 65 reģ, ton. brutto,
uz Ķirbižiem tukša.

Milda, latviešu burenieks, 53 reģ. ton. brutto, uz
KirbiŽiem tuklā.

LtepSlas ostu Ienākuši kuģi.
?6 aprilī.

Leksveer, vācu motorku§is,342 reģ. ton. brutto, no
Cvindtechta ar fosiatu.

27 aprilī.
Svava dāņu tvaikenis, 1?12 reģ. ton. brutto, no

Vismaras ar jauktu lādiņu.
Pernigel. latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto

no Ventspils ar jauktu lādiņu.
Trygg zviedru moterkuģis. 182 reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar jauktu lādiņu.
Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar jaukta lādiņu.

29. apriti.

Pclonia, dāņu tvaikonis. 7500 reģ. ton. brutto, ne
Dancigu ar jaukta lādiņu.

Ellen, dāņu tvaikonis, 196 reģ. ton. brutto, no
Svendborgas ar balastu.

Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,
no Dancigas ar jauktu lādiņu.

Katholm, dāņa tvaikonis 1510 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar koka tranzīta.

Widder, vācu burtvaikonis, 270 reģ. tcn. brntto,
no Dancigas.

>fe 94 vācu prāmis, 569,8 reģ. ton. brutte, no
Dancigas ar oglēm.

Ns 165, vācu prāmis, 437 reģ. tcn. brutto, ai
Dancigu ar eglēm.

No Uepāļas ostas tegālušl ksžāl.
26. aprīli.

Austrums, latviešu tvaikonis, 128 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili tukšā.

Moskan, vācu tvaikonis, 617 reģ. tcn. brutto, u
Dancigu ar balastu.

27. aprīli
Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ ton. brutto,

uz Dancigu ar jauktu lādiņu.
Dione, vācu tvaikonis 1107 reģ. ton. brutto, uz

Hulu ar kokiem un labību.
Susanne, Dancigas tvaikonis, 370 reģ. ton, brutto.;

uz Dancigu ar balastu.
Joh. Tieman, vācu tvaikonis, 1299 reģ. tcn. brntto,

uz Dancigu ar balastu.
Gertrud, vācu tvaikonis, 372 reģ. ton. brutto, uz

Klaipēdu ar jauktu lĒdiņo.

28. aprilī.
Loksveer, vācu motorkuģis. 342 reģ. ton. brutto,

uz Klaipēdu ar fesiatu.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brarte,

uz Ventspili ar jauktu lādiņu.

19. aprilī.

Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar jauktu lādiņa.

Kajsa. zviedru motorkuģis, 98 reģ. ton. brutto,
uz Vesternesu ar auzām.

Ventspils osiā ten&kuš! kušl,
26 aprilī.

Thu.-e, zviedru tvaikonis, 439,04 uģ. ton. brutto,
no Stokholmas tukšā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84reģ. ton. brutto,
no Rigas ar gabalu precēm.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brntto, no
Liepājas ar gabalu precēm.

Austrums, latviešu bufenieks, 128,23 reģ. ton.
brutto, no Liepājas tukšā.

28. aprilī.
Bengore Head, angļu tvaikonis, 2608,72 reģ. ton.

brutto, no Rīgas ar gabala precēm.
Teodor, latvieša tvaikonis, 94,24 reģ. ton. brutto,

no Rīgas ar gabala precēm.

29. aprilī.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168.84 reģ. ton. bratto,
no Liepājas ar gabala precēm.

Esther, vācu tvaikenis, 498 72 reģ. ton. brutto, no
Rīgas ar kokiem.

No Vens$p!5s ostas izs$iu$l ku&I.
26. aprilī.

Brookvak, angļu tvaikonis, 2833,90 reģ. ton. brutto,
uz Mančesteri ar plankām.

Rūķ' s, latviešu burenieks, 70,09 reģ. ton. bratto,
uz Rīgu ar siļķēm.

Pejrnigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. bratto,
uz Liepāju ar gabalu precēm.

27. eprili.

Uga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brutto, uz
Liepāja ar gabalu precēm.

Gustav Salling, dāņu tvaikonis, 1298,11 reģ. ton.
brutto, uz Hula ar kokiem.

28. aprilī.

Gaida, latvieša tvaikonis, 331 reģ. ton. brntto,
uz Rīgu ar gabalu precēm.

Thure, zviedru tvaikonis, 439,04 reģ. ton. brutto,
uz Kopenhāgenu ar rudziem.

29. aprilī.

Pernigel latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. bratto,
uz Rīgu ar gabalu precēm.

Telegramas.
(Latvijas telegraia aģentūras ārzemju telegramu.)

Vīnē, 1. maijā. (Volfs.) Maršals
Fošs ceļā iz Poliju .šodien ieradies
Vīnē.

Literatūra.
„Utvijas Tirgotājs" Latvijas Tirgotāju

Savienības oiiciozs. Tirdzniecības un
rūpniecības mēnešraksts te 3. (Polijas
numurs).

Redaktors: M. Arons



lēmuma pMlnāsima.
Rīgas muitas valde

paziņo, ka Finansu ministrijas muitas
departamenta, pamatojoties uz Senāta
10. februāra š. g. rīkojumu Ns 607,

nolēma:
Kuģa .Inga Kunstman' kapteini, Vā-

cijas pilsoni, Maksi Sankovskr sodīt
par kontrbandu ar Ls 396.— aizturēto
konjaku, cigaretes un tabaku konfiscēt
kā kontrabandu un pārdot valrakso-
IHanl.

So lēmumu var pārsūdzēt 1 mēnešu
Itlka uz Senātu. (Skat. .Vaid. Vēstn,*
Nfe 229, no 1922. g.)

Rīgas m. valdes pr. v. i. Krūmiņš.
Kontrabandas nod. pārzinis (paraksts).

fltSD Sļif SfļiM
mtstaumtu. i.mnuiiin,

«i Uk. par laul. 77. p. pamata, ar io
dara tinamu,ka tiesa 20. martā 1922. g.,
Uxas Katrīnas Briedis, dzim. Migiiņ,
prasības lieta pret Pēteri Sīmaņa dēlu
Madis, par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: slēgtu Piņķu
draudzē 7. augustā 1916. gadā, starp
Pēteri Sīmaņa dēlu Briedis un Lizi
Katrfn! Jēkaba m. Briedis, dzim. Migiiņ,
laulību šķirt; piedzīt no prasītājas Līzas
Briedis valstij par labu četri simti (400)
rbļ. tiesas nodokļa; piešķirt prasītājai
Lizai Katrīnai Briedis atpakaļ, viņas
pirms laulības uzvārdu MMfgllņ".

Ja atbildētājs civ. proc. uk. 728., 731.
ma 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
Utaai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
tpriedums stāsies likumīgi spēkā.

Rīgā, 23 aprilī 1923. g. J*432543
Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.

Sekretāra v. Stūre.

mu apittait. 5. Ik. ii»Risini
paziņo, ka 8 maija 1923. g„ pulksten
9 rītā, Rīgā, Gogoļa ielā Ns 3, pārdos
mir. E d Dzeņa man», m. kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, drēbēm,
traukiem un 1.1., un novērtētu par
33.662 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējamu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. aprilī 1923. g.
__ Tiesu prlstavs E. Smeils.

Oti iifii ilīisiJ
Bobu karantīnas pārzinis

pārdos

sacensībā
14. maltā 1923. 8. pulksten 12 dienā,

Rēzeknes karantīnā,
8 finieru barakas noplēšanai un

168 tukšas siļķu mucas.
Sacensība notiks mutiski un rakstiski.
Rakstiski piedāvājumi nomaksāti ar

attiecīgu zimognodokli, slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: .Uz sacensību 14 maija i.g."
iesniedzami Rēzeknes karantīnas kancleja,
Gdz mutisku torgu sākumam

Pie sacensības tiks pielaistas personas,
kuros iemaksās pirms torgu sakuma
3090 rbļ. drošības naudas, par līguma
kārtīgu izpildīšanu. Ns 4059

Tuvāki noteikumi ieskatāmi karantīnas
"kancleja. pie saimniecības vadītāja.

Rēzeknes karantīnā, 30. aprilī 1923. g.
Karantīnas pārzinis A. L a p i ņ š.

3 Darbvedis A. Bērziņš.
Svētes pag. valde izsludina par ne-

derīgu nozaudētu zirgu pasi zem Ns 417,
izdotu no šīs pagasta valdes, 21. janv.
1922 g uz Didriķa Biumfeida vārda.

Iespiests valsta tipograuja.

Vidzmuižas pagasta valde
izsludina par nederīgu nozaudēto iekš-
zemes pasi uz Pētera Ādama dēla
Groza vārda, izdotu no šīs pag. valdes
25. jūlijā 1921. g., zem Ne 350.

Valles pagasta valde
ar šo izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, pasi, izdotu no Bārbeles pag.
valdes 19. jūnijā 1920. g. uz Mārtiņa
Jāņa dēla Steina vārda. N» 813.

Talsu apr. priekšn.pailgs
II. Iecirkni

ar šo paziņo vispārībai, ka saķerts

zirgs ar sskošām pazīmēm:
ķēve ap 15 g. veca, gaiši bēru sp.ilvu,
2 arš. 2 vērš. augsta, uz labās pakaļ-
ciskas iededzināts burts .O* uz kreisās
paksļciskas burts ,B* un J*J* 182 un
Ns 8, uz kreisa priekšpleca Ns 380.

Zirga Īpašnieks tiek uzaicināts pie-
teikties 1 mēneša laikā. Nš 1912

Kandavā, 28. aprilī 1923. g.
Talsu apriņķa priekšnieka palīgs

II. iecirknī (paraksts).

Kalnciema pagasta valde,
Jelgavas apriņķī, izdos

maziksolīšanā
15. maijā 1923. g, pulkst. 2 pēc pusd

vietējā pagasta nespējnieku
patversmes nopostīto ēku atjau-
nošanas un izlabošanas darbus.

Drošības nauda ieguldama 10°/o no
nosolītās sumas Tuvākas ziņas un no-
sacījumus var saņemt un ieskatīties pag.
valdes kancleja katru dienu no pīkst. 9—3.

Kalnciemā, 26. aprilī 1923. g.
Valdes priekšnieks Jaunzems.

N» 1287 22 g. Darbvedis V. Cālers

ižu ali ai. m\V
valde uzaicina sabiedrības ikkmierasties uz *

Kārtēja pilna sopiun
kura nolikta uz 24. mallS š. 0 .„,J5 vakarā, valdes telpās, Rīgā .NoliEielā 3, dz. 6.

Dienas kārtība:
1) Revizljas komisijas ziņojumi 1»1922 g. pārskata un bilance, 1

ņemšana.
2) Vēlēšanas.
3) Tekošie jautājumi.

Ja šinī dienā nesanākta statūtos a&.
teiktais akcionāru skaits, tad

otra pilna sapulce
to pašu. jautājumu apspriešanai notiks
7. JunIJS 3. g„ tanī pašā vietā un laftj
un skaitīsies par likumīgu, neskatoties«t
to, cik akcionāru vai viņu pilnvarots
bus ieradušies uz sapulci.

Mšliii iisiip mn\k
izsludina mutiskus un rakstiskus

TORGUS
12. mailfl š. 8., pnlkst. 10 no rīta, (sa-
skaņa ar noteikumiem paj valsts uzņē-

mumiem un piegādājumiem)
par būvremonta darbiem semi-
nāra ēkā, Āgenskalnā, I. Alto-
novas ielā Ne 6, kppsumā par

apm. 40.000 latu.
Pieteikšanās uz torgiem, ar attiecīgu

zimognodokli, iesniedzama slēgtās ap-
loksnēs līdz 12. maijam š g., pulkst.
10 rītā būvvaldē, istabā Nš 150, klāt
pieliekot 4000 lata drošības naudas.

Torgi būs galīgi.
Ar darbu aprakstiem un noteikumiem

var iepazīties būvvaldē sākot no 3. maija
š. g. ikdienas no pulkst. 10—2 dienā.

1 BBvvalde.

DuŽfiui dņļlDB3D!ni.
„Valdschtescheiia"

alas b7llža akci]n sabiedrība,Rīgā.

Generalsapulce
otrdien. 29. mslja 1923. g., pulkst. 3,

Rīga, Jāņa ielā 3, dz. 3.
Dienas kārtība:

Direkcijas priekšlikums pārdot sabie-
drībai piederošo Varšavas nekustamo
īpašumu.

Akcionāriem, kuriem .uzrādītāja* ak-
cijas, jāiesniedz šīs jeb apliecības par
viņu uzglabāšanu kredītiestādēs, sa-
biedrības direkcijai ne vēlāk kā 7 dienas
priekš pilnas sapulces. Direkcija

SU krāi-aizdevs saldr. valde
uzaicina biedrus uz

aili pili sāpi
13.maija š. g, pulkst. 1 pēc pusdienas

Strenču saviesīgās biedrības telpas.
Dienas kārtība:

1) Sapulees darbinieku vēlēšanas.
2) Sabiedrības statūtu pārgrozīšana un

pārreģistrēšana.
3) Tekoši jautājumi.

Ja minētā dienā uz sapulci neierastos
vajadzīgais biedru skaits, statūtu pār-
grozīšanas jautājuma izspriešanai, tad

otrreizēja sapulce
notiks 27. maija i. g. turpat, tanī pašā
laikā un bus pilntiesīga neskatoties uz
ieradušos biedru skaitu. Valde.

?BBaaaaaan

valde neaicina mm.
^ierasties uz kartēju »l«Par,

attiiim Jf
31. m.U. i. * ,Ķļfstt
valdes telpās, pulkst. a

^.
Uz dienas kārtības sekos

^.
1) Bilances, ««§"&&«*

šanas pa* 192Z " .nstiprin**"!,,*caurlūkošana un gP ^,^
2) Valdes direktoru , *"> &

reviziias komisfjM »»

3) Da3i pr-^sapU,f
e,
<

Lai likumīgi »°**?Jjļ viņa ?V
jāierodas akcionanem^e

^niek,em, kur, var rep«
^J»J,

kā vienu P'^'0 nS«,V, W

vielS^dfv^T ^tf
kārtējas saptuces.

Jaonpieiialgajarāj-ai*

*pilna sapulce
notiks 13. aprilī 19- V>

^/pusdienas, Jaunpiebalgas pag. «*»

Dienas kārtība:

1) Prezidija vēlēšanas.
2) 1922. g. darbības parsm»
3) Statūtu pārreģistrēšana.
4) 1923. g. budžets.
5) Procentu apmēra noteiks**
6) Vēlēšanas
Ja šai dienā statūtosVg*ffw

skaits neierastos, tad otra
^ ^pulcē, ar to pašu dienas kan

22. maijas. 8. P^^ #
un sapulces lēmumi bus as .̂
visiem biedriem,neraugoties

^šos biedru skaitu. *Z-^-

HkstB apr. līisaiiiissi
jratfbļiUm sii

sasauc otros Vasaras svētkos, 21. nīti
1923. g„ pulksten 11 dienā, Eglaini

pašas namā,

pilnu Medni m%
ar šādu dienas kārtību:

1. Sapulces darbinieku vēlēšanas
2. Ziņojums par sabiedrības stivok'L
3. Sabiedrības nosaukuma pārgrozīšani-
4. Jannu statūtu pieņemšana an i*

reģistrēšana.
5. Paju lieluma noteikšana.
6. Valdes, padomes un revīzijas locekle

vēlēšanas.
7. Budžets 1923. gadam.
8. Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

Ja minētā dienā un stundā nelsffl*
statūtos paredzētais biedru skaits, «
tai pašā dienā pulksten 1, notiki

otrreizēja sopDft
kura būs pilntiesīga pie katra !»«*
biedru skaita. (Skat. Valdības Vest»
Nš 236, no 19. oktobra 1922, g.).

, Vj™'-

ZOru pagasta tiesa,
Ventspils apriņķī, pamatodamies uz savu
17. marta 1923. g. lēmumu un pagastu
tiesu civ. proc. lik. II. d. 276. un 277. p.,

Jāziņo , ka 17. martā 1923. g., Kristaps
aņa dēls Štekerhofs pieņēmis bērna

vietā (adoptējis) AdlnS Valta meitu
Hucniek, dzim. Vittenberg, piešķirot
pēdējai mantošanas tiesības.

Personas, kuram pret minēto adoptē-
šanu b'jtu kādi iebildumi, tiek uzaicinātas
tās pieteikt 6 mfinešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi'.

Priekšsēdētājs U. M i 11 e n b e r gs.
Darbvedis Fr. Eglīts.

BUS INlNtlim, i. rtillaiiiļi,
ut Uk. par laul. 77. p pamata, ar io
dara zināmu, ka tiesa 12. marta 1923. g.,
Izraiļa isika liorem prasības lietā pret
Zaru Kelhi Josseļa m. iiorehi, dzimusi
Fajn, par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: laulību, kura
slēgta Rīgā, 6. jūnijā 1905. g, starp
Izraliu klku Moteļa d. Morelrs un
Zaru Keiiu Joseļa m. Morcln, dsimusi
Fajn, šķirt; prāvnieku nepilngadīgo dēlu.
Miršu, dzimi ? 7. janija 1905. g, atstāt
izraHa Moreina audzināšanā.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 723., 731
aa 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rigā, 23. aprilī 1923. g. Ns 432544
Priekšsēdei, b. J. J a k a t i ņ i.

Sekretāra v. Stūre.

ARSENĀLS, 8.maiji 1921fc iU.1l rītā UHn

rakstisku sacensību
uz zemāk minēto mantu un materiālu piegādāšanu:

Vara skārds 1 mm 1,5, 2. 2,5 mm *10PMisiņa skārds 1. 1,5, 2. 2,5 un 3 mm, 0,5 mm ā 20 .
Dzelzs skārds (melnais) 0,5 mm 50

1. 1,5, un 2. 3 mm ā 100 .
2,5 . . . ' 50 .

] *
^8

* mm biezu ar pretešķību 40—45 kgr.
uz kv. mm "" »

. . , 4 mm biezu 20 .
Baltais skārds 9—10 mārc. smags 28'X56" loksne . . 1350 lokses
Tērauda skārds 0,5, 1. 1,5, 2. 2,5 un 3 * 10 P«l<
Sarkanais varš — stangās vai lauzuma 50 ,
Angļu alva .Lamb un Flag* 99°/o
Čuguna sametlnāšanas stienites 5 mm <J> 20 marc

8 mm d> 40
, 10 mm q 20 .

Alumīnija sametināšanas stiepule 5 mm <p 20
, pulvers 2 kgr.

Lauku telefona tērauda kabele . 100 pudi
Smirģel audeklis NsNs 000, 00,0 * 400 loksn.

NšNe1, 2, 3 un 4 ā 1000 »
Kalēju akmeņu ogles 1500 pudi
Lietuves koks » - - 2000 .
Kalciju karbīds 25 ,
Zalpetera skābe % 5 .
Sēlskabes 15 .
Koka skrūves dažādas 1860 gross
Naglas 3* 40 pudi

. 2V2' 30 .

. 2V*' 3»
Papes naglas »/* 4 pudi,

1" ,? ,.... ..-• -6 .
Bultes ar uzgriežņiem 6 itant.' galvām s/s'Kl/** 500 gab.

. . . 4 /s*X2* 500 „

. . . V«"X1' «» -

. , . */is«X2' 600 ,
, , . pusapaļām galvām V*"X1" 30°
, . . 5/i6Xl/»"Xl/2*»n/s"X2' S 200 ,

Metālu skrūves ar pusapaļām galvām 3/i«*Xl./*1*./»»*Xl. '/** » 200 .
. , zeņķu galvām »/ie'Xl\VO<l ,/»X1,V*" ā 200 .

Sķelttapiņas 6 mmX50 mm 3500 ,
1 mm, 1, 5. 2. 2, 5. 3 un 3,5 mm a 5000 ,

4 mm 2000 .
Priekškaramās atslēgas 200 ,
Vīļu birstes (tērauda) 150 ,
Ozola koka riteņu spieķi 28*X4,V*X3,/* 2000 .
Oša 28'X4,/2X3,/4 2000 „
Ozola plankas 3", V' biezas ua ne šaurākas kā 9" (visiem spieķiem)

jābūt novārītiem un ozolu plakām pilnīgi sausam .... 200 kb. p.
Kaņepāju virvi 3/s* 0 4500 mtr.
Linu aukla 1, 5 mm $ 900 .
Cements .Portland" 50 mucas
Dzelzs ķieģeļi 35,000 gab.
Jumta darva 10 pudi
Lauka akmeņi • • 2kb. as.

Piedāvājumi nomaksāti ar 40 sanf. zimognodokli valsts valoda un valūtā,
uzrādot noteiktu piegādāšanas laiku, slēgtās aploksnes ar uzrakstu: „Ux sacen-
sību 8 maijā 3. 8.". iesniedzami arsenāla saimniecības daļa (Lienes un Valmieras
ielu stūri), lidz pulkst. 10 rītā, uzrādītā dienā. Paraugi iesūtāmi ne vēlāk, kā
līdz 5. maijam i. g. Sacensību dalībniekiem iesniedzot piedāvājumus jāiemaksā
Ls 120.— droš. naudas un pie pasūtījumu saņemšanas 10°/o no darījuma vērtības.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi turpat 1

Kara saimn. Liepājas noliktava
izdos mutiskos ^T^\ ^\ ^2k^\C
un rakstiskos| \g# 1% VJ ^P %#

apm. 3100 pudu svaigas liellopu gaļas piegādāšanu
ildz 31. augustam i. g. Torgi notiks Liepājā, kara ostā, Liepājas noliktavas

kancleja, 17. maija i, g, pulksten 10 no rīta.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu; ,.Uz ga|ss torsiem

17. maiJS s. g.'\ un lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos nomaksāti ar at-
tiecīgu zimognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai kāja saimniecības Liepājas
noliktavas priekšniekam vai torgu dienā torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā noliktavas kasē 1 Ls
drošības naudis no katra puda uz piegādājamo gaļas daudzumu.

Gaļas kondīcijas un sīkākus noteikumus izsniedz ik dienas Liepājas no-
liktavas kancleja.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina sekošas

KONKURENCES
23. maijā 1923. g. uz vara caurulēm 2260 klgr. un vara drāti 400 klgr.
24. . 1923. g. . vagonu bukšu spilvenu; skeletiem 2580 gab. un svina

caurulēm 900 klgr.
26. . 1923. g. . kaļamo dzelzi 110,5 ton.; gumijas izstrādājumiem; dažādiem

un ķieģeļiem ugunsdrošiem. I
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvalde istaba Ns 122a no plk. 12—14.

Piektdien, 4. maijS 1923. g, pulksten 10 rītā,

izūtrupēs
Vaļņu ielā Ns 23, uz _ Rīgas pilsētas bariņu tiesas lēmuma, 16 martā 1923. g.,
zem Nš 800, prombūtne esošo Antonijas Piotnik, Pētera Suvorova, Alekseja
Siilsklna, Leonttja Petrova, Georga Rusauska, Aleksandra Staixevlča,
Kir|a Got loba. Michalļa Kļuvis, Elizabetes Zelman un 3-gora Butkisa
dažādas mantas. Pilsētas utrupnieks K Urbāns.

MHllflNAX" Labilas akciju sabiedrības valde Rīsa,
sasauc

kārtēju pilnu sapulci
1923. g. 25. maija, pulksten 4 pēc pusd., valdes telpās, 1. Grēcinieku ielā N? 24.

Dienas kārtība:
1. Darbības pārskata priekštikšana par 1922. gadu.
2. Revīzijas komisijas atsauksme un lēmums šinī lietā.
3. Budžets.
4. Valdes locekļu vēlēšana pēc statūtiem § 25.
5. Revīzijas komisijas velēšana.
6. Priekšlikumi.

Kemeri. ™^^2Sčru-dOļia-oslskBlresvannos. Donu ^mKūrmāja vasaras zāle ar ērtu skatuvi izrīkojumiem buietp ? *?»»»

miest?Vair«^ vSau%d&sTrgus.
Pietiek0ŠS

^ '^^

Pasts, telegrāfs, telefons
Uz pieprasījumiem izsutis tuvākas ziņas (prospektus). *

Ķemeru peldvietu un sēravotu direktors Dr. DiIm.

Dzelzsceļu virsvalde Sl^ffā^
rakstiskā un mutiskā KONKURENCĒ bSIvdarbus ''

1) Skrīveru stacijas ēkas izbūves, drošības nauda 3le;

2) Puskazarmes pusbūves uz 42. ver. Rīgas-Daugavpils li 'nijas, droš ba? ^ ^nauda
otrdien, 15. maija 1923. g., pulksten 12 dienā," tāpat ' izdii..° ?

1) Kazarmes pusbuvi Dzērbenes stac. uz Ieriķu-Vecgulbenes liniias
drošības nauda «.

2) Puskazarmes pusbūvi 75. verstē uz Ieriķu<• Vecgulbenes ' linijaš 'drošības nauda n
un trešdien 16 maija 1923. g, pulksten 12 dienā, tāpat izdn. ?

Meitenes stac. ēkas izbūvi, drošības nauda r '/
Tuvākas ziņas Gogoļa iela N* 3. istabā 311, darbdienās no 'liUi^
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