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Mfitmrlk&M un proties.
Noteikumi

par ārvalstu kara kuģu Iebraukšanu
Latvijas ostas un uzturēšanos Latvijas

teritoriālos ūdeņos
1. Ārvalstu kara kuģi var ietraukt

Latvijas ostas un uzturēties Lstv.jas
teritoriālos ūdeņos tikai ar valdības
Iepriekšēju piekrišana, kura katrā atse-
višķa gadījuma izprasāma caur ārlietu
ministriju, norādot kuģa tipu un vārdu,
kā ari iebraukšanas un uzturēšanās
laiku ostās vai teritoriālos ūdeņos.

P i_e z i m e. Bez valdības piekrišanas
ārvalstu kara kuģiem iebraukšana
Latvijas ostās pielaižama tikai ār-
kārtējas nepieciešamības gadījumos
(relāche forcēe).

2. Iebraukšana Rīgas ostā vai Dau-
gavas grīva no saules rieta līdz saules
lēktam kara kuģiem aizliegta.

3. Uz salūtu nācijai ārzemju kara
kuriem iebraucot Daugavā atbild Daugav-
grīvas cietokšņa speciālā salutbaterija,
kura atrodas uz Daugavas labā krasta pie
cietokšņa flagmasta.

4. Citās ostās uz salūtu nācijai atbild
tikai gadījumā, ja tur atrodas Latvijas
kara kuģis, kuram ir salutēšanas tiesības.

Rīgā, 1923. g 12 aprill.
M'nistru prezidents J. P a u 1 u k s.

Apsardzības ministrs Ducens.

Dienas naudu un braukšanas izdevumu
normas ārpus valsts dienesta amatu
kategorijām <t£vošJem tiesu resora

darbiniekiem.
Uz 1923. gada 27. maita noteikumu

par atlīdzību valsts civilresoru darbinie-
kiem komandējumos valsts robežās 1. p.
piezīmes pamata nosaku, saziņā ar darba
ministri, apakšā minētiem tiesu resora
darbiniekiem dienas naudu sekošos
apmēros:

1. Senāta apvienotās sapulces priekš-
sēdētājam, seuata departamenta
priekšsēdētājam, senatoram, senāta
virsprokuroram, tiesu palātas priekš-
sēdētājam, tiesu palātas prokuroram,
tiesu palātas departamenta priekš-
sēdētājam, senāta virsprokurora
bied.rim un apgabaltiesas priekšsē-
dētājam 9 lat. diena.

2. Tiesu palātas loceklim, apgabal-
tiesas priekšsēdētāja biedrim, tiesu
palātas prokurora biedrim, apgabal-
tiesas prokuroram, apgabaltiesas
kameras prokurora biedrim, apga-
bali ie?as loceklim, zemes grāmatu
nodaļas priekšniekam, vecākam
notāram, sevišķu svarīgu lietu iz-
meklēšacas tiesnesim, senāta virs-
sekretāram, apgabaltiesas prokurora
biedrim, svarīga lieta izmeklēšanas
tiesnesim, raiertiesnesjm, izmeklēša-
nas tiesnesim, vecākā notāra pi-
līgam un zemes grāmatu nodaļas
priekšnieka palīgam 8 lat. diena.

3. Papildu miertiesnesim 7 lat. dienā.

Ceļa izdevumi atlīdzināmi:

1) par dzelzsceļa biļetēm: 1. punktā
minētiem darbiniekiem — I. klasē un
2. un 3. punktos minētiem darbiniekiem
— II. klasē.

2) par braucieniem kuģos — I. klasē.

3) par braucieniem pa zemes ceļu —
faktiskie izdevumi, kuri attaisnojami ar
kvitēm.

Rīgā, 1923. g. 18. aprilī.

Tieslietu ministrs V. H o 1c m a n i s.
Departamenta direktors Brikovikis.

Rīkojums
visam vācu pamatskolām.

Vācu pamatskolu programā paredzē-
tais latviešu valodas stundu skaits ar

; mācības gadu 1923/24. — 3., 4., 5. un
6. pamatskolu klasēs tiek paaugstināts
ar vienu stundu nedēļā, pie kas šī
stunda 5. pamatskolu klasēs tiek veltīta
Latvijas ģeogrāfijai un 6. pamatskolu
klasēs Latvijas vēsturei.

Rīgā, 1923. g. 19. aprilī. J* c. 710.
Izglītības ministra biedrs K. Dēķens.

Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks
K.Kellers.

Saeima.
Sēde 20 aprilī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. V e s
? 11 s pulksten 5.5

No miirstru prezidenta ienācis lūgums,
ļiot atļauju saukšanai tiesas ceļā pie at
ļfcikttbas Saeimas locekli K. G u 1 b i. To
Nodod Saeimas locekļu lietu izmeklē-

komisijai.
Saeimai iesniegts likuma ierosi-

.11 m s par pabalstu izsniegšanu jauu-
siecibu un izpostīto apgabalu ap-

bnvet Ierosinājumu parakstījuši T.
ļtndzīts, R. Dukurs, A Petre-

5, R. L i n d i ņ š, V. S a 1n a j s,
fM. S k u j e n i e k s, V. H o 1 c m a n i s.

Ierosinājumu nodod agrarlietu un
fcfietn komisijās, kad šinī lietā iztei-
Ptfes J. Celms un T. R u d z i t s.

Apspriešanā nāk likums par ka-
tedrāļu piešķiršanu La-
vijas evaņģēliski -luteris-

kam biskapara un katoļu b i «•
*ap a m Rīga. (Referents F. Kemps)
«tereuts liek priekšā steidzamību, ko
*fima, aizklāti balsojot ar 63 pret 21
falši pieņem.

Pēc vispāējām debatēm, kurās pie-
ļļaJas O. Nonācs, V. Holcmanis,
**• G. Reinhards, P. Šī m a n s,
e'fkss, Fr. Trasans, A. Bergs,
?o ca govs un Koreckis, pāriet uz
c^w l8sišani» Pa pantiem, kūpas pie-
ļj?,-bez Pargroz jumiem un tad, atkaj
^pi balsojot, likumu visā visuma
ļļļj-jera ar 53 pret 19 balsim, 4 attu-

. V -, Holcmaņa, kā ari Dr. Reinharda
r*»iegtos papildinājumus, vai pārgrozl-
&r

pie dažiem pantiem, kā ari A.
Drtf? Priekšltk« mu, nodot likumu at-
r** "J komisijā, Saeima ar balsa vairā-nn> atraidīja.

^akcijas komisijas ziņojumu sniedza*? B «chnian!,
SMi slēdz pulksten ia55.
Nft«fi sēde otrdien, pulksten 5.

Rikojums Nr. 54.
1923. g. 19. aprilī.

Atļauju ievietot valsts lielo ģerboni uz
ļkaravīru zobenu rokturu gardes.

Pamats. Likums par Latvijas Re-
publikas karogu un ģerboni 4. pants.

Valsts Prezidents J Čakste.

Rikojums Nr. 55.
1923. g. 20. aprilī

Atļauju izkārt valsts lielo ģerboni
tfisansu ministrijas muitas departamenta,
Ēsri Rīgas, Liepājas, Ventspils an
[Daugavpils muitas valžu sēžu zālēs.

Pamats. Likums par Latvijas Re-
publikas karogu un ģerboni 4. pants.

Valsts Prezidents J. Čakste.

VoKObos iestfižo pozlgoluml.
Jaunatvērto dzimtsarakstu nedaļj

ss raksts
Aizputes, Cēsu, Kuldīgas un Valkas apr.
1) Aizputes apriņķ::

a) Ziemupes pagasta dzimtsarakstu
nodaļa — izdalīta 1923. g. 1 aprilī
no Upesmuižas pagasta dzimtsa-
rakstu nodaļas rajona.

2) Cēsu apriņķī:
a) Oļu-Apeltenes pagasta dzimt-

sarakstu nodaļa — izdalīta 1923.g.
1. aprilī no Cesvaines pagasta
dzimtsarakstu nodaļas rajona.

3) Kuldīgas apriņķī:
a) Cieceres pagasta dzimtssarskstu

nodaļa — izdalīta 1923 g. 4 aprilī
no Saldus pilsētas dzimtssarakstu
nodaļas rajona.

b) Saldus pagasta dzimtssarakstu
nodaļa — izdilita 1923, g. 4 ap-
rilī no Saldus pilsētas dzimtssarakstu
nodaļas rajona.

4) Valkas apriņķī:
a) Bilskas pagasta dzimtsarakstu

nodaļa — izdalīta 1923. g. 1. aprilī
no bmiltenes pilsētas dzimtsarakstu
nodaļas rajona,

b) Valkas pagasta dzimtsarakstu
nodsļa — izdalīta 1923. g. 1. aprilī
no Valkas pilsētas dzimtsarakstu
nodaļas rajona.

Rīgā, 1923 g 20 aprilī.
Tieslietu ministrijas vecākā juris-

konsulta vietas izpildītājs Bode.
Nodaļ is vadītāja M o i s e j e v.

Valsts bibliotēka
laikā no š. g. 1. janvāra līdz 1. aprilim
saņēmusi sekošu; dāvinājumus no : Val-
tera un Rapas — 1 grāmatu rādī-
tāju un 1 gada grāmatu: Valtera un
Rapas akc. s>:b apgādneecibas grāmata
rāditajs 1922 23. gadam; Daugavas gada
grāmata 1923. g.; R. Egles — 11 bro-
šūras : MHHCKiīi, H. M. Pīpji CB-ferfe co-
B-fecTH; Kapeen, H. 06mne ochobm
couHo.iorHH; OcrpoBCKHH A. H. Bez-
HOCTb ne nopoK ; Meti īl. FIcKOBHTHHKa;
Xo.aaceBHq B.i. Ilv-reM sepna; Ač.iecn-
MOB. A. O. .Me.lbHHK KO.-UVH, 06M3HUtHK
h CB3T; Ah-ckhh, C. A. Ha KoHompa-
thbhoh KBapTiīpe; LLlHMKeBHM'b, B. By-
.nyiij.ee Me.ioB-fcvecrBa Cb tomkh ap-fenin
HaTypa.iHcra; MaKiofi, RmS. AHapxHCTbi;
TpOUKHfl, J]. TeppopH3M H KOMMyHH3M;
Po^.iep6ax, 3. B. aapese, Jlo.ioca, M.
Stamberga (Valsts bibliotēkas direk-
tora) — 11 grāmatas un brošūras: Insel-
Almanach asf das Jahr 1908, 1-909,
1910, 1911., 1912., 1914., Riga im Jahre
1812, Bruiningk, H. Das Livlāndische
Ri'terschaftsarchiv zu Riga ; L6wis of
Menar, K. Schlojs Dondangen in
Kurland; Msy;hofer, J. Spanien
Freiburg im Breisgaa; Kautzsch, R.
Die neue Buchkunst; V. Meliiia —
3 brošūras: KoHCTHTyimn, .laTBHffCKOH
Pecny6.iHKH 1922 roaa; Latvijas
Legacijas Romā. — 1 komplekta

žarualu: L'Europa oriestale J* 1—12;
Kultūras Fonda — 40 grāmatas:
Blaumann, R. Novellen (4); Blaumann,
R. Durch den Sumpf (4); Rainis, J. Das
goldece Ross (4); Poruck, J. Die reinen
Merzens sind (4); Brigader, A Sprihditis
(4); Skalbe, K. Wintermārchen (4); Jaua-
sadrabin, J. Aija (4); Akuraters, J.
Novellen (4); Blaumaņu, R. Die Indrans
(4); Rainis, J. Joseph und seine B: tider (4);
N. Ķ i m e ļ a — 42 brošūras: Verzeichniss
der 'Nivellemeuts — Fixpunkte auf dem
Oebiete des Rigaschen S:ad!poIizeibezirks
(6); Die Triangulirurgsarbeiten zur Ver-
messucg Rigas ; Lieven, H. Die Revision
des Lehrplanes der Gvmuasien des Dor-
pater Lehrbezirks nach ihren allge-
meinen Gesichtspunkten eiortert (4);
Klemm, C. Die Muskelklopfung, eine
activ'passiveZimmergymnastikfOrKranke
und Gesunde (2); MepreHCb, O.
Kl> BOnpOCy O n0itB03HbIX'b 3Ke.Tfe3HbIXT>
Aoporax-b B-b Poccin (3); HHBe.nnpoBKa
h c-bCMKa ropo^a PHrn, npoHSBeaeHHbia
B-b 1880—1882 roaaxi> (3); Mertens, O.
Zur Frage der Zufuhrbshuen in Russ-
land ; Bettels, G. A Erdol, Schlsmmvul-
kane und Steinkchie (5); Agthe, A.
Die Hafenmauer ara rechten Dtlsaufer
vor der Stadt Riga (5); Bericht tiserdie
Vorarbeiten fIIr die sutematische Ert-
wāsserung und Reinigung der Stadt
Riga, enthaltcad die Arbeiten vom Ad.
Weruer, M. Glasenapp, E Bochmann
und Ad Agthe (2); Althausen, L. Ver-
suche Uber Quecken-Vertilgung (2);
Regeln ffir die Erhebung der Daropf-
kesselsteuer, bestatigt am 8 Juui und
20 November 1898, r.ebst den hierauf
beztiglichen Gesetzespsragnphen (2);
Schreider, W. Mineralische Dungemittel
and Ernteertrāge (3); Das Nivellemeat
und die Neuvermessung der Stadt Riga,
aosgefuhrt iu den Jahren 1̂880—1882 (3);
A. Savina (Ņujorkā) — 2 brošū-
ras : Chase's Pocket Code Civil Proce-
dure New York; Supplemeni to Com-
merce Reports Ns 16; E. B 1a n k a —
1 brošūru : Blanks, E. Republikas preekš-
vakarā ; Edg. Grota — 1 brošūru :
Steche, A. Entwickiungsgang der Welt-
sprache; Līgotņu Jēkaba — 6
brošūras : 3aKOHOAaxe.ibHbie aKTbi <ī>paH-
uin; Latweeschu Isglihtibas Beedribas
Gada-Grahmsta V; Latweeschu Isglihtibas
Beedribas pahrskats par 1911. gada;
H Asars. Rokas g*ahmata atklahtibas
darbineekecm ; Lihdumneeks 1913. g.;
Kalendārs un Rokas giahrnata atklahtibas
darbineekecm 1914. g.; Ārlietu Mi-
nistrijas: 1 žurnāla numuru: La
Revue Contemporaine; G. F o k a
(L e i p c i g ā) — 1 brošūru : Flaig, W.
im Kampi am Tschomolungma den
G.pfel der Erde ; J. Ranka — 212 grā-
matas brošūras, statūtus, rokrakstus,
prospektus, 60 mācibas grāmatu sarakstus
?o 1914.—15. g.g. un 64 skciss grāma-
tas (dubletes): Seeweete pehz 5G0gadeem;
Kahds vvahrds latweeschu lauksaimnee-
keem ; K. Kautskis. Semneeki un rewo-
lucija Kieewijā ; Sem sarkans karoga ;
Taisnība par karu; Roland-Holst, H.
Kas ir ģeneralstreiks ? ; Latweetcha So-
zialdemokrata Saweenibas pirmais wis-
pahrejais kongress, noturēts Rigā 29. un
30. dezembri 1905 g.; Strahdoeeku lik-
tens; Kahds ir Baltijas buhvvstrahdneeku
stahvoklis an kā tas uslafcojams;
Wehsmiņsch, K. Zihņas dseesmas;
Kahds vvahrds latweeschu lauksaimnee-
keem ; Militārisms un sirahdneeku jchķira;
Bebels, A. Sozialiskā kahrtiba ; Politiski
deeuas jautājumi (2); Dzimtkalpa meita;
Longoaes meitiņa; Luis, P. Seewee?es
wara; .Sozialdemokrats >k 5, 8, 9;
.Latweescha Strahdneeks" * 1, 2. 7, 8;
Semneekeem ; Giaudiņsch, K. Wehst»-
rigs wadons zaur Rigu; H Roiaad-
Holst van der Schalk. Apwaartsche
Wegen; Gorter, H. Een klein Hel-
dendicht; Tagadējā sozialisma zilti koks;



Karmen Si!wa. Atreebiba ; Hoffmaas, F.
Godīgais, Jehkabs; Uobags un viņņa
audsekne; Seukjevitsch. Tah'os Ame-
rikas purvyajos; Gorter, H. Een klein
Heldendicht; Kleous; Ataugas. Bele-
tristisku rakstu krahjums. I; Gogoļs, N
Deguns; Teleschows, N. Deeuischka
maize; Kaupiņsch, E. Dsihwes ceļmalā;
Hoffmaus, F. Diwi waroņi; Apoloffs, A.
Gaismas zihņa ar tumsibu; Bogdanows,
M. N. Karpuschkina awots; Kar aug
debesu ātslehgas ? Iwaschewa, P. A.
Mana diena; Kirchuers, F, Mihlestiba
un lauliba; Smildsenietis un R. Dzihvves
ironija; Sahras sirds; Doku Ata —
sirdsapziņa; Puschkius, A. S. Sahrku
taisītājs; Slahpes; Poraks, J. Teesnescha
lihgava un citi stahsti; Schupps, O.
Tehva gods; BUrger E. A. Brihwkunga
lon Mūachhausena zeļojumi un dihwaini
piedsihwojumi (2); Ļermontovvj, M.
Mzlri; Laustee stari; ' Tolstojs, Ļ. N.
Leelais grehks ; K« Kains seeva ņehma?
Gojkijs, M. Drauģeļi; Esera. Saldats;
Tvvens, M. Kā es lauksaimneezibas avvizi
rediģēju un zHas humoreskas; Strindbergs,
A. Mihlestiba un maise; Berned, A,
Baudu Weesuļos; Semneeks par ķehniņu ;
Tolstojs, Ļ. N Behrnu gudriba; No
sabeedribas is'-iumts; Dtinsbergs, E.
Koscha rotas kastite; Itwingsx, W.
Allambras karaļa mantiaeeki; Kraševskis,
F. F., Podneeks Jernola; Nemirowitschs-
Dantshenko, W. Atdsimusi dseesma;
Hoffmans, Fr. Alga pēc nopelna; Haufs,
W. Dseedataja; Kastors un Polluks;
Puichkins, A. S, Poltava; Peezas sest-
deenas is maneem jaunības gadeem;
Uswara; Aadrejews, L. Stahsts par
Sergeju Petrovitschu; Petrows, G. Muh-
schigas pateej ibas valoda; Ņemojewskis,
A. Prometejs; Lejas-Kruhmiņsch. Are-
stants ; Dawis Peteraons; Garschins, A.
Signāls; Baieseus, Spihduļu Brita. K. Z.
Turaidas jampravva Rose; Pee degoschām
mahjam; Puschkins, A. S. Tschigani;
Tschechovvs, A. Svveedru spitschka;
Lejas - Kruhmiņsch. Sarkanās lapas;
VVolgins, W. Slihkone; Weresajews, W.
Swaigsne; Tschehowa stahstiņi. I; Jn-
driķis un Ede; Seibots, Ed. Balādes un ro-
manzes; Brahļi Ramulta; Bogdanovvs, A. J.
Kā es isbehgu no zeetama; Šiliņš M.'
Ko es peeredseju un peedsirdeju; Kur
palikt; Meesa un aismirschanās baudās
ar seevveeti; Dmitrijewa, A. Maina Wira;
Masee Duuduri; Matisiņa peedsihvvo-
jumi; Lappa, M Kristine un Jshle;
Teodors, Kahrkla swilpe; Schtschepkina-
Kuperņik, T. Kas uswatēs?; Jakobsons,
K- Ķehniņa snots; Noseedsees, bet to-
mehr nevvainigs; Arnis, A. Krituschee
komunari; Swahrgulis, Ed. Dsihwes ne-
gaisos ; Breedis, J. Praweetis; Seikens.
Nahkoschais ministrs ; Konopņizkas, M.
Fabrikas duhmi; Homēra Odiseja; Ka-
ramsins, Natālija, bajahra meitiņa; Ma-
sufe, J. Nelaimīgi soļi; Ļermontovvs, M.
J. Nahwes eņģelis ; Par weiti mihlets ;
Hoffmaas, Fr. Pēteris Weeateesigais;
Nasarews, K. W. Pugatschewa ala; Gal-
lijas eekaroschana no Jūlija Zesara; Ka-
sircws, J. Ledus mahja kā laimes un
uswaras nesēja; Gaudesā Anniņa un
Lejaszeema Katrina; Gija Mopasana
stahstiņi I.; G. Schwaba. Herkules un
wiņa vvaroņdarbi; Hoffmans, Fr. Ikweens,
kas grehku dara, tas ir grehka kalps;
Pawils, J. Jaunibas sapņi; K. B. Jauns
spehreens sahtana leeļkundsibam ua wiņa
kalpeem ; Gorkijs, M. Jemeljans Piļajs;
Seuee Pruhschi; HHcxpyKiJ,iH o tpaKTH-
«tecKOti peBHsiH cTamijti h no-fes/toB-b
PhfojOp^obckoh Mceji.-^oporH; VcraBt
ccy.no - c6eperaTe^bH0H Kaccbi phhc-
CKHXT> peMCC^eHHHKOB-b 1910; ycTaBTj
ccy.a;o-c6eperaTe;ibHoft Kaccbi v^HTejieii
H VHHTC.flbHHU'b PH>KCKHX"b ropO^CKHXT>
HaMaJībHHK-b yHHJiHtu,-b 1902; VcraB-b
06mecTBa KBap™poHaHHMaTe./ieH 1908
(3); VeraB-b PitaccKaro ToBapHmecTBa
MoJioHHbiK-b x03aeBT> 1906; ycraBT>
JlH(b^HHACKaro npoīpeccioHajībHaro co-
roaa pa6otnxT> no flepesv 1912; Veram,
jiaTHiucKaro cueHHtecKaro o6mecxBa
1908; ycraB-b Bo^oro^cKaro JlaTbiui-
CKaro 06uļecrBa 1914; ycTas-b 06me-
cTBa noTpe6HTejieH BDarbs" (.TpvAb")
1909; Rigas museja skulptūru saraksts
1908; Asars, H Roka? grahmata atklah-
tibas darbineekecm; Kalendārs beedribu
darbineekecm 1914 gadam; Rokas grah-
mata atklahtibas darbineekecm un ka-
lendārs 1913. g.; Pahrskats par Latw.
Skatuwes Beedribas un Jausā Rigas Teātra
darbibuuniehķineem 1912./13; 1913./14,g.;
Rigas Araatneeka Krahj- un Aisdewu-
Kases statūti 1911; Fiihrer durch die
Ssmmbngea der Gesellschait im Dom-
maseum ; Eder, R. Catalog der Gemalde-

Aasstellung ausā^discber Kfinst'er;
Gemalde Ausstellung Prof. Ludvvig Dett-
manu ; Tarif der Buchdrucker zu Riga;
ycTaBT> npocB-feTHTC^bHaro o6mecrBa
.BtcTHHK-b-SHaniH" 1908 (2); Rigas
skroderu un schuweju arodneeziskas
beedribas statūti 1911 (3); HntucKaa
KHHHCKa BajiriHCKaro flpocpeccioHajībHaro
Coio3a Pa6oiu,Hx-b no jļepenv (2);
ycraB-b ccyao-c6eperaTeribHofl Kaccw npH
Ba^iincKOM-b OčmecTB-b ToproBbixii
npHKa3tHK0BT> 1912; Accap-b, F. Hpo-
CKTb npHMipnaro vcrana Ky;ibTypHO-
npocB-feTHTCJībHaro o6mecTBa (2); Latwju
Demokrātu Saweenibas statūti; Rigas
pilsētas, Rigas mākslas beedribas un
bijuša Rigas rātskunga Friedr. Wiih.
Brederlo saveenoto gleznu krājumu sa-
raksts ; Wadonis pa strahdneeku dsih-
wokļu un ļauschu usturas lihdsekļu is-
stahdi 1907; Ausstellung Wiihe!m Purvit
1904; Bossi, E. Das hohe Lied Cantlcum
Canticorum; Katalog der Gemalde-Samm-
lung der Stadt Riga und des Rigaschea
Kunstvereins; Rigas Latw. Labdarības
Beedribas sceveeschu rokdarbu karšu
programa; Atturības Beedribas .Ausek-
lis" statūti 19% (3); Baltijas Peegreeseju
Beedribas statūti 1912; Latveeschu Kul-
taras Beedribas statūti 1909 (2); Lat-
weeschu grhmatu tirdsneezibas kahrtibas
rullis (2); Latveeschu Jsglihtibas Bee-
dribas statūti 1908; ycraB-b npocbec-
ciona^bHaro oOinecTBa pn«CKHx-b pačo-
MHx-b-CTpoHTe^eH 1908; Rigas Latw.
Labdaribai Beedribas seeweeschu drahnu
schuhschanas kursu programa; Vcrani.
pHJKCKaro npocB-feTHTenbaaro očmecraa
„Ky^bTypa" 1908; Atturības biedribas
„Rīts" statūti 1908; Latweeschu Skatu-
wes Beedribas statūti 1912; Patehretaju
beedribas „Darbs" statūti 1909; Rigas
Pahriikas Beedribas „Brihwiba" statūti;
Rigas Latweeschu namu ihpaschneeku
un ruhpneeku beedribas statūti 1909;
Statūti Latweeschu Teātra Nama ak-
ziju sabeedribai Rigā 1913; Ri-
gas Baltijas Sawstarpejās Kreditbeedribas
statūti 1906; Baltijas Swstarpigās Palīh-
dsibas Beedribas «Paritaet" Krahj-Ais-
dewu Kases statūti 1912; Latweeschu
grahmata tirgotāju an apgahdataju
beedribas statūti 1905; Tarif der Buch-
drucker zu Riga 1912; Gemālde-Aus-
stellung Prof. Ludwig Dettman 1903;
Rigas Latweeschu amataeeku palihdsibas
beedribas likumi 1878; Nosazijumi par
allihdsibu strahdneekeem un kalpo-
taļeera, kā ari to dsimtes lozekļeem ne-
laimes gadījumos fabrikās, kalnraktuwēs
un ka'nruhpneezibas eetaitēs; Latviešu
Skatuves Biedribas statūti 1908 ; Rigas
Amatneeku Krahj- un Aaisdewu Kases
statūti 1900; ycraB-b MeaoTencKaro 06-
mecTaa .npocetmcHia" 1909; Atturības
beedribas .Blāzma" statūti 1909;
Zeturiās Rigas Sawstarpigās Kredit-
beedribas statūti 1907 (2); A. S. Pasen-
kina dsejas; H Roland-Holst van der
Schalk. Kapitaal en Arbeid in Neder-
tand; Dschordschs, H. Nabadsibas no-
seegums; H. Roland-Holst. Die Nieuwe
Geboort; Apsischu Jehksba tulkotee
raksti III; .Baltijas Seeweeschu Sawee-
nibas" statūti 1909; Rigas latveeschu
namu ihpaschneeku ua ruhpneeku bee-
dribas statati 1909; Patehretaju beedriba
„Solidaritāte"; Kreewu-Baltijas Sabee-
driba preeksch isgudrojamu izmanto-
sehanas Rigā; Pontoppidans, H. Nahwe;
Dermans, A. — Andrejs Upits, kā mo-
dernais rakstneeks an kritiķis (rokraksts);
Mācibas grāmatu saraksti 1914—1915;
CBo6o£Hbifi ro^OBOH yKa3are^b kt.
a^(paBHTHOMy nepeneHio 3anpeincHHbix-b
Hs^anin 3a 1914 r.; AncpaBHTHHH nepe-
lenb sanpemcHHb^-b Hsaanifi sa 1915
h 1916 roAt>; Ftihrer durch die gra-
phische Ausstellung. Die Kunst im
Buche; A^dpaBHTHbiH yKa3arejib KHHraM-b
h čpūiniopaM-b, apecrs na KOTopua
yxBep»<aeH'b cyae6HbiMH ycxaHOB^CHiHMH
no 1-e HHBapa 1908 ro^a; Jļonojineaie
K-b a^(paBHTHOMy yKa3aTCJiio KHHraM-b
h dpoiutopaM-b, apecr-b aa KOTopbia
yTBep5KACHT> cyAe6HHMH ycfaHOBJie-
HiflMH no 1-e HHBapH 1908 r.;
A^cpaBHTHbiH yKa3axe^b KHHraMt h
fipoiiHopaM-b, apecx-b na Koxopbin
yxBep>KAeH-b cy^e6HMMH ycxaHOB^e-
hjhmh no 1-e HHBapa 1913 r.;
P. Šīmana — 1 grāmatu: Schieroaan
P. Rechtslage der 6ffentlichen Bankeft
ira Kriegsfalle; Ru dzisa — Dažas
ceļojumu kārtis pa Itāliju; P. Girgen-
sona — 1 brošūru: Fo-TOBateB-b, IT.
HpKyxcKoe jnaofl-ivrbe 1758—1760 r. r.
M. Arona — 2 eks. .Preses Balles
Vēstnesis" r* 1

^
2, 3, M.Skajiņa

(Vladivostoka) — 1 grāmatu: Bo-

ry<yiaacKiH. Kypci. macmen reoaesia;

A. Stāla — 26 biļetenus, brošūras,
noteikumus, likumu projektus: VHI Cesa
coBexoB-6K )^^exeHb. J* 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Co6panie vsaKOHemž u pacnopflJKeaiH
pa6onaro h KpecT&HHcscaro npaBHxejib-
cxBa Mi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9 10;
Galvenās kļahdas Latv/ijas politika;
Kadehļ sastahdijās Needras waldiba?
Latwijas Rewoluzionaro Sozialistu Par-
tijas programa un statūti; Latwijas Sa
twersmes Sapulzes u/ehlesciianu likums^
Latvijas Tautas Padomes Kabrtibas
rullis; Pagaidu noteikumi par pilsehtas
domneeku «rehleschanam; Eekschleetu
Ministrijas likuma projekts par pawalstnee-
zibu; MHpHbia AoroBOp MC3K j[y Pocchch
h rpy3HCH; Latvijas Soztaldemokratijas
programa ua statūti; Latvijas Sozialis-
tiskās Padomju Republikas Dekrētu un
Rīkojumu krahjums J* 36; Balt-
krievu Izglītibas Pārvaldes.
— 2 brošūras: K. Jezovitovs. Par
baltkrieviem un lielkrievietn Lat-
vijā ; Preses Arodbiedrības
— 2 eks.: .Preses Balles Vēstnesis"
>fel, 2, 3; Nezināmā — 9 brošūras:
Radi, Em. La questioa religiease en
Tchēcoslovaquie; Tschechoslovakische
Republik; L'Enzeignement dans la
Rēpubliqae Tchēcoslovaque; De L'Edu-
cation des Esfants Anormaux dans la
Rēpablique Tchecos!ovaque (2); La
question de l'enteignement ea Tcheco-
slovaquie au point de vue national,

d'aprēs Ies dēbats 73717^ "—<
l'Asiemblēe Nationale t hL^ kt
14 au 21 juin i922. (9v°>aqi
G. R. Einiges aus AmiJ*»^*
Lphmiiller.; Christian g?» M."
dische Historja; 80 laikrlw„ Uet^
nalu redakcijām: .Valdības v-n ž
- 2 eks.; .Darba Balss« Ve5t «es
.Latvijas Vēstnesis" — 3 .,"~" 2 4
Kareivis" - 3 eks.; .LatSv^4 eks.; .Jaunākās ziņas- Sar85'
.Jauniba— 2 eks.; lWbei
- 3 eks.; .Latvif ~ 2 eS ^demokrāts" — 2 eks - r "^1 eks.; .Rigasche RuudschM^r
.Rigasche Nachrichtea* ~~,ti
.Laukstrādnieks* — 1.1.,. ° el
Biškopis- - 1 eks.; Latvi; ri^- 1 eks.; .Vairogs""!!°l.Latvijas Tirgotājs" — 1 eks

Valsts Bibliotēka izteic '
Patevisiem ziedotajiem. pat?l c

Iecelšanas.
Zemkopības ministra rīkojama u 1

3- §P*. 1, (.Valdības Vēstaeša"?;
mūra) iespitžam -te pārlabotā redakc

3. §.
Ieskaitu valsts civildienestā un apstiprinu,»
1) mežu departamentā uz brīva \isZ *

nodarbināto pirmās šķiras vecākā erlmatvrtfSbpildļāja Pēteri Skrastinu kVļSS
vecāko grāmatvedi, skaitot no 192s1.g. 12

Direktora vietā J RobežnitkAdministratīvas nt daļas vadītājs A. R uigļ

Pilsoņu saraksts, kas atrāvušies no kara klausības izpildīšanas.
Zemāk sarakstā minētos pilsoņus izsludinu par tādiem, kas atrāvušies

kara klausības izpildīšanas 1922. g. 31. augusta no ministru kabineta apstipria
noteikumu_ kartībā.

Ja kādam būtu zināms, kur zemāk saraksta minētie pilsoņi tagad uztu
tad lūdzu par to nekavējoties paziņot vietējai policijai noskaidrošanai ua pazj
šanai man, kāpēc tie nav ieradušies uz kara klausības izpildīšanu, bet vajadri
gadījumā arestēšanai un nogādāšanai vietēja kara apriņķa priekšnieka rīcībā,
u
'£. 3 Uzvārds, vārds, tēva vārds,
$:£ tautība, nodarbošanās un Agrāka dzīves vieta Piezīmes
Ž-M kad dzimis

1. Akermans, Jānis Mārtiņa Lielvārdes pagastā, Nav ieradies uz pārbai
d., latvietis, zemkopis, Rīgas apr., ķieģeļu sanu pēc dotā 1 gada atv
dzimis 1901. g. 29. jan- ceplī. najuma veselības ttzlaboiai
vari (veca stila).

2. Zariņš, Jānis Pētera d„, Riga, Valmieras iela Nav ieradies uz iedališanuķ
latvietis, kantorists, dzim. K 23, dz. 1. spēka daļā.
1901. g. 27. augustā.

3. Blumentals, Vilhelms Kri- Jeigava.Skrīveruieiā Iesaukts ka no Vācijas aķ
stapa d , autotechniķis, N- 42, dz. 3. zies un nav ieradies uz ie
dzimis 1901. g. 2. no- līšanu kara spēka daļā.
vembrī.

4. Palēns, Ādolfs Pētera d., Rīga, liela Maskavas Roka atrodas no Rīgas 1
Latvijas dielzsceļnieks, ielā J* 118, dz. 5. apriņķa priekšnieka 1922,
dzimis 1901. g. 6. jau- 28. marta izdota aplieciba 1
vari, piederīgs pie Cēsu N° 904/63553, kā ieskaiti!
apr. Priekuļu pag. armijas rezervē 1921. g.

vembrī.
5. Hellmans, Hiršs Gaspona Rīgā, Elizabetes ielā Rīgas kara apriņķa pri«

d., žīds, skārdnieks, dzim. tt 91/93, dz. 23. nieka 1921. g. 4. novea
1901. g. 2. maijā. izdota apliecība Nt 826 475

kā ieskaitītam araija»
zervē. .

6. Nochumovič, ŠolumsIcika Rīgā, Marijas ielā Nav ieradies uz iedali»
d„ žīds, skārdnieks, dzim. N> 57, dz. 24. kara spēka daļa.
1899. g. 26. maijā. ., k

7. Feitelbergs, Izaks Meijera Rīgā, Basteja bul- Roka atrodas Ventspili1 «
d, žīds, dzimis 1901. g. varā Nt 4, dz. 10. apriņķa priekšnieka m
13. oktobri. 31. aegustā izdota apliec

par ieskaitīšana armijas
zervē.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks, pulkvedis Kreicbergs-
Vecākais darbvedis, kara ierēdnis K r i ev i ņ »•

Ortldībcis nsetēlo lestUža riKoluml.
Ventspils apriņķa kaj-ā cietušo

pensiju komisija
paziņo, ka š. g. 27. apriiī, palksten 9 no
rīta, Ventspils apriņķa valdes telpās, tiks
noturēta Šīs komisijas sēde.

Uz izmeklēšanu var ierasties Latvijas
armijas kara invalidi, kuri no komisijas
vēl nav medicīniski izmeklēti, līdzņeraot
pasi, apliecību par nederīgumu kara
dienestam un citus uz kara dienestu
attiecošos dokumentus.

Tāpat jāierodas tiem invalidiem,kuriem
atzītas invalidu tiesības uz vienu gadu
un šis gads jau notecējis.

Var ierasties ari Latvijas armijas kara
invalidu ua Latvijas armijas cietušokara-
vīru trūcīgie un darba nespējīgie ģime-
nes locekļi, līdzņemot pasi un no paš-
valdības iestādes izdotu apliecību par
ģimenes sastāvu un materiāliem ap-
stākļiem; cietušo ģimenes locekļiem jā-
pieaes ari aplieciba par karavīra miršanu.

Priekšsēdētājs A. Girgensons.
Darbvedis K. Samīts.

Latvija un citas vai*
Jautājums par satiksmi starp 1*"

un Polliu. ģ
Polu dzelzsceļumi»«satsaukums.

Poļa dzelzsceļu ministrija, «*
^laikrakstos paradījušam ļļ^joj»

sekošu paskaidrojumu, k«p jlf
poļu viedokli dzelzsceļa satiksme

<J uma: vr i,„Vrite«'
Avīzē -Rigasche Nach ich

g
^gada 20. numurā bijaP»raa1
^kurā iet runa par Viļņa drt^

^
rekcijas uzvešanos pie ņo cik»

^$
dāšanas par tiesas t*$ļF„ P#
nodibināšanos starp .JrfvtBVsk*^kura it kā būta ĶļJliJ'rOT jJ
niecisku sakaru nodibināšana

^vaistīm. Pretēji visam am i^
ka poļu dzelzsceļu valde

f
. B„ »

pūles/lai satiksme starp lļ L^, "
liju atrastos vislabākosJĻfļ &
saimnieciskajā tā an ^tt^

fļļ
Poļu dzelzsceļu gļ tffltP

neapšaubāma faktu, u



rm Turmonti, Zemgale un Grīva,

SSvai stacija ir noderīga tam, lai
Perināta Polijas un Latvijas satiksmes
'Ss J« "kai tādēJ izteicās Par
S stacijas izvēli abpusējai lietošanai,
faiz stūrgalvības, kā to saka

.,'?(*« autors.? ,-vijai dzelzsceļu valde ne vien reiz
?L izteicās, ka satiksmei starp Latviju

11 Polija visizdevīgākā ir Grīvas stacija.
Lē ai dzelzsceļa stacijas ari pastāv
ļ daudzām Rietumeiropas valstīm,
ir robežas tuvumā ir lielas stacijas, bet

J tādu nebija, tur tādas tika celtas, ja
jļii teritorijas apstakļļ to atļāva. _
Turmostn stacijai trūkst attiecīgas teri-
torijas, bet tās vai citas stacijas izbūve
«it» lielus līdzekļus un laiku, bet ne-

lai uzceltā Zemgales stacija ir nepietie-
0 apgādāta, ka tikai pārpratums var
tukaidrot raksta vārdus, ka ta Jechniska
jļi ir labāki noderīga, kā liela Grīvas
stacija.

Ta kā Latvijas dzelzsceļu valde vēlējas
iittā zinā noslēgt pagaidu līgumu par
Jielzsceļa -satiksmi starp Latviju un Po-
i caur Zemgales staciju, tad poļu
taceļu valde jau sen ir apmierinajusj
io līgumu. Līgums tika noslēgts Viļņa

1923 gada 8, februārī.
Dižumā tiks noslēgta pastāvīga Poli-

iji-Latvijas-igaunijas dzelzsceļu konven-
cija par tieša satiksmi starp Poliju-Lat-
lija nnlgauniju, kura nostiprinās satiksmi
tarp abām šim valstīm uz drošiem ,pa-
autiem.

»-?>-—' sr "

iijļaiikii! nedēļas Mals
I*" uz 18. aprīli 1923. g.

.«i v ā. uU - S" b t
P a ? I v ā. LatL S.A * aankas naudas zīmes apgrozībā . 18,497,000 —

-„,. . . 1.159,190 — Pamata kapitāls ..... . &000080 -
*]*&»«****?%« ' '. ? 2,779,069 58 Termina noguldījumi 189 830 50
t jto &****£* • H441.921 26 Tekoši rēķini . . 18 098 871 21
Ļ <$#»**«*". ! . • 42,232,276 76 Valsts rsļtai \\\\ ^gggj 89!SJa"»lat8 V . • • 8,722,512 99 . depozīti 18,592 201 39
*S»> ĻT^ro'sinmmlm . 6|8590ļ 10 ļ Citi padvi 9%7'5S2 49

ļB*' • ' 77,076,843^» j 77,076,843 48

,-a, 18 apriUm š. g. apgrozībā izlaistās Latvijas bankas cīnies par Ls. 18,497,000 —
<jiae: t-Tapadsmīt miljoni četri simti deviņdesmit septiņi tūkstoši lata)

Knātas ar tiru zeltu . . Klg. 200.-
^iSmti kilogramu tira zelta)

^ "" . -.. •,...:.-. S 225,836 22
11jI i simti dvdesmit pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit sešiem dolāriem

SdiJdesaiit trīs cenUem)
?" • • •; • £ 689,767 2/4

fli 'J BirnU astoodesmitdeviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņām
(s^„ mlrcioām, diviem šiliņiem un četriem pensiem)

- tfE. g- *'aP"lL0"*011*8 Wržas Mlta knm -
*iī 1Q25 t?.

līp, 19. ap"" ' Padomes priekšsēdētāja v.: I. Klī v e.
Galvenā direktora v.: K. Vanags.

Ārzemes.
Notikumi okupēta Vācijā,

Berlīnē, 20. aprilī. Par nemieriem
™oeima vācu laikrakstu pēdējās tele-
i'toas ziņo, ka ceturtdienas vakarā stā-
«m kļuvis kritisks. Notiek barikadu
ļ!« un sagaida, ka dumpinieki sturmes
Jenkto piUētas valdes namu. Vācuuoibas prezidents Diseldorfā devis
ļļļwu lielai aizsargu policijas nodaļai^! tūliņ doties no

Duisbargas uz
JMimn, kaut gan franču atļauja nav
= saņemta. Ja franči šo nodaļu neiz-
JMot cauri līdz apdraudētai pilsētai,
Matbildība kritīšot uz viņiem.
Biti l notikuši bezdarbiaieku ne-

lilj^I-5 vlctt Policijai tomēr izdevies

lata!»-,!'- apHlī. Par nemieriem
«£" , ^ūrā) VoK« aģentūra ziņo:
te , - k °nmuistu vadībā sapulcējās
ētas Lm ar mdnu karo§u PP''
%tin3?onama- Pieprasot algu pa-
(CT ! '^riskos darbos Pūlis
«? Mrt aiz»iēgtos vārtus, bet
« brukaJr atturē i'' Kad demonstranti
tt atasiT" . «tkārtoja un izsita magi-
tojicjjji k- ogtts ar b«ta akmeņiem,
iie kam vi* !p*esta li€tot ieročus«
io'j, pi.i demonstranti tika ievai-
n otāji otiK-8 -.zi^am demonstrācijas
Wš»nZ m Panakt franču karaspēka
*! «%ŠUHpar labB - bet kareivjim s'iagru aeitralitati.

M i 1 h e i m a, 20. aprilī. (Volfa spe-
cialtelegrama) Nemieri pilsētā turpinās.
Komunistu vadītie bezdarbnieki ieņē-
muši Milheimas centru un uzcēluši ba-
rikādes. Pilsētas valdes ēka atrodas zem
nemiernieku ugans, ieroča veikali izlau-
pīti. Vietējais pārvaldes prezidents pie-
prasījis policijas pastiprinājumas no
Duisburgas.

Vakardienas sadursmēs divas personas
smagi ievainotas un 15 — viegli.

Bezdarbnieki prasa vienreizēju pa-
balsta precētiem 150 000 marku an ne-
precētiem i 00.000 marku apmērā. Tālāk
pieprasīta visu bezdarbnieku izlietošana
pie sabiedriskiem darbiem un akorda
darbu atcelšana.

B e r 1 i n ē , 19. aprilī. Vācu prese
sirio, ka Milheimas nemieri atbalso-
joties ari citās Rīiras pilsētās, Esenē
šodien lielāks skaits bezdarbnieku sa-
pulcējās maģistrāta ēkas priekšā an
pieprasīja pabalstās. Maģistrāta apsargā
ugunsdzēsēji, jo policija pilsētā likvi-
dēta, Kārtības traucējumi līdz šim vēl
nav notikuši. Par šaubīgu elementu
sapulcēšanos ziņo no Reklinghauzenas.

LTA.
Par vācu markas krišanu.

Beriinē, 20. aprilī. Valstskanciers
Kuno vakar apspriedies ar visu partiju
vadoņiem par markas kursa krišanu un
soļiem, kas valdībai būtu sperami, lai to
apturētu. Laikraksti ziņo, ka pauakta
pilnīga vienošanās. Kanclers vedis sa-
runas bez tam ar vācu rūpnieku central-
apvienību. Pēdējā atsauc baamas, itka
ta lūgusi valdību grozīt līdzšinējo poli-
tiku markas stabilizēšanas lietā.

Reichstaga sēdē saimniecības ministrs
Bekers paziņojai ka valdība turpināšot
markas stabilizēšanu ar plašiem līdzek-
ļiem un, ja vajadzīgs, izlietošot visstin-
grākos līdzekļus pret noziedzīgiem spe
kalantiem, uz kuriem krītot atbildība par
jauno satricinājumu Vācijas devizu tirgu.

Franču rīcība Vācijā.
Beriinē, 20. apriiī. Vakara laik-

raksti ziņo, ka Esenes lielo viesnīcu
a Handeīshof" pārņēmis noma kāds
franču pilsonis .līdz okupācijas izbeig-
šanai*. Laikrakstu korespondentiem tas
paskaidrojis, ka cerot paturēt viesnicu
apm. 30 gadus. Kādu citu viesnīca
izdod uz 6 gadiem. LTA.

Naftas avotu Izmantošana Krievijā.
Parizē, 18. aprilī. Amerikāņu lie-

lās naftas sabiedrības „Barnsdale Corpo-
ration* prezidents Mesons Deijs (Mason
Dav), kurš ieradies Berlīnē no Maskavas,
izteicies ,New york Herald* līdzstrād-
niekam, ka esot ieguvis no padomju
valdības plašu koncesiju: minētā sa-
bied.ība izmantošot visus Baku naftas
avotus. No savas puses ta apņemoties
apgādāt naftas rajonu ar mašinam un
techuiskiem spēkiem. LTA.

Notikumi irijā.
Lifildā, 20. aprilī. (Radio.) No

Īrijas ziņo, ka dumpinieku aplenkšana
klintīs pie Šenonas grīvas pagājušo nakti
beigusies. Tumsā septiņi ieslodzītie
repablikaņi mēģināja izlausties caur
valdības karaspēka posteņiem, bet mēģi-
nājums neizdevās. Divi_ no republikā-
ņiem pie tam nogāzās jūra un noslīka,
bet pārējie sagūstīti. L1A-

Patriarcha TJchona
prāva Maskavā, kā .Rosta" ziņo, sāksies
24. aprilī. LTA.

Saunā valdība Zviedrijā.
Stokholmā, 20. aprilī. Zviedrijas

ķēniņš pieņēmis Trigera iesniegto mi-
nistru sarakstu. Visi jaunā kabineta
locekļi, izņemot ārlietu ministri Heder-
stjernu un vēl divus, kuri stāv ārpus
partijām, pieder pie konservatīvās par-
tijas. LTA.

Fašistu skaitīšana Kafijā.
Beriinē, 20. aprilī. No Romas ziņo,

ka Itālijā pašlaik notiekot vispārēja pa-
rakstu vākšana, lai noskaidrotu, cik liels
ir fašisma piekritēju skaits. Milānā pa-
rakstus esot devuši gandrīz visi piln-
gadīgie iedzīvotāji, ap 350.000. LTA.

Jaunas valstis.
Somija.

Somijas dzelzsceļi
ecējuša budžeta gadā devuši valsty

išmiljonus marku tīras peļņas.
LTA.

f tmzntecffla un ripolecnsfl.
Kursi.

Rīgas birža, 1923. gada 21. aprīlī.

100 Latvijai rfej ļ 2,—
AaterSks* dolaa 5,10 — 5.15
Angfa osārdņ» 23,74— 23,98
100 Frarsdjfl» trauki .... 33,10 — 34,35
100 BejģijBB tianfcl .... 28,55 - 30,00
100 Svētas* tsanH. , , « . 92,54— 93,47
100 ZvrJedrfjei taorjaa ... 135,14—137,90
100 Norvēģijai kronas . . . 89,90-93.100 Dānijas kronas .... 96,25 — 100,15
100 Kciandas gsJdasI . . . 199,70 — 20172
10000 Vācifas rasrsaa . . . 1,85— 2,15
100 SantSjaa ataricas .... 13,55—14,55
100 Igaatiijcs stariņa . ? 1,47— 1,53
100 Uti 50, 52,—
10000 Polija» BUKkua ... 1,65
100 Čechoeievaka. kioaaa . . 15,00 — 15,75
100 Itālijas liies 24,75 - 25,85
Padomes rfeļ. ..... . —
10 krieva aelta rbL . . . . 25£0
Zelts (LoadoBŽ) par 1mtl Sira

aclta. ........ —
Kritvi|aswd«b«{^ ; ; ; 0;7o}» MllltW

5°/» neatkar. Bfea&a..... 2, 2,10
20 celta fr. S°/9 RZg. f#, bisdt.

ķīla liKMS. ...... —
50 salta It. 6°/o Rīgas cik, ki.

btedr. ķīla aīnes . . . . —
100 seifa Ir. 6°/» Stigās pils. kr.

bisdi. ķila s5««a .... —

Rigas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c a i

Zvēr. biržas māklers M. Okmlaat

Elgas ostā tenākuSI kūdi.
19. aprili.

Baitannic, angju tvaikonis, 1147 reģ. ton. brntto,
no Londonas ar gabalu precēm.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 291 reģ. ton. brutto,
no Ventspils.

20. aprilī.
Diisseldorf, vācu tvaikonis 1192 reģ. ton. brutto,

no Hamburgas ar gabalu precēm.
Uranos, vācu tvaikonis, 726 reģ. ton. brutto no

Hamburgas ar taukiem.
Ida Blumenthal. vācu tvaikonis, 1549 reģ. ton.

brutto, no Ventspils sr balastu.
Velta, latviešu tvaikonis, 2347,31 reģ. ton. brutto,

no Stetines ar balastu.

Māksla.
Nacionālais featrs. Sestdien, 21. ap-

rilī, V. Damberga 'jauna komēdija ,M ē s
viņus gūstīsim" ar Šanteklera un
kolēģu improvizācijām par dienas noti-
kumiem. Svētdien, 22. aprilī, pulksten
2 diena J. Akuratera jautrā tautas komē-
dija .Pieci vēji", pulksten 7/» va-
karā Heijermansa komēdija .Ķēžu lo-
cekli" . Pirmdien, 23. aprilī, *B. Āboliņ.
Smilģis beneficizrādē pirmo reizi J. Lejiņa
.Pie dzimtenes krusta". Vijoles
zolo lugā izpildīs A. Arnits. Otrdien,
24. aprilī, Sen-Mahezas un Ron^
nijas Johanson deju vakars: pirmā
izpildīs mistiskas, otrā — karikatnriskas
dejas. — Pēdējā šīs sezonas jubileja —
Alberta Timmas — notiks 30. aprilī, iz-
rādot Ķ. Jēkabsoaa drāma .Sirds-
apziņa" .

Rīga.
Skautu svētki notiks svētdien, 22. apr.

Skautu patrona svēta Jura gadījumā
svētku parāde pulksten 11 uz Espla-
nādes laukuma. Paradi pieņems Valsts
Prezidents, pēc tam skauti izrādīs savus
sasniegumus par notecējušo gadu
publiskās demonstrācijās Latvijas skautu
biedrības laukumā Nikolaja ielā 65/67,
pulksten 12/a.

,

Saturn, norvēģu tvaikonis, 1119 reģ. toa. brate/
no Londonas ar gabala precēm.

Uga, latviešu tvaikonis, 229 reģ. ton. brutto, o*
Ventspils ar gabalu precēm.

Christel Salling, vācu tvaikonis, 1305 reģ. toa-
brutto, no Plensburgas ar balastu.

Liepājas ostā Ienākuši kud!.
19. aprili.

Battiiger, angju tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
no Dandgas ar jauktu lādiņu.

Brasa, vācu burtvaikoais, 149 reģ. ton. brutto, ac
Hamburgas

Rundšau, vācu prāmis, 293 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas.

Ho Liepājas osim tegāfui! kuģi.
19. aprilī.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili un Rīgu ar jauktu lādiņu.

Ventspils ostā ienākusi kuti.
19 aprilī.

Anna Kristīne, dāņu tvaikonis, 329,08 r eģ. ton.
brutto, no Kopenbsgenaa tukšā.

Venns, vācu tvaikonis 602,63 reģ. ton. brutto, no
Bremenoienas ar kokvilnu.

Neebing,'angļu tvaikonis, 1892,47 reģ. ton. brutto,
no Trolhatanas ar lokomotīvēm.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331,00 reģ. ton. biatto.
no Rīgas ai gabalu precēm.

No Ventspils ostas Iesējusi kuti.
19. aprili.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. toa.
brutto, ui Rigu tukšā.

DUna, latviešu velkonis, 60,10 reģ. ton. bmtte,
uz Rīgu tukšā.

Uranus, vācu tvaikonis 726,22 reģ. ton. brutto, as
Rīgu ar gabalu precēm.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,43 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar gabalu precēm.

Ida Blmental, vācu tvaikonis, 1549,22 reģ. toa.
brutto, uz Rīgu ar rudziem.

Komonist, krievu tvaikonis, 1940,96 reģ. toa.
brutto, uz Stettini ar rudziem.

Eduard, vācu tvaikonis, 996,95 reģ. ton.brutto,
uz Kie'i ar rudziem.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramaa.>

Beriinē, 20. aprilī. Milheimas pil-
sētu Rūrā, kura ceturtdien bij pilnīgi
kritusi komunistisku sarkano gvardu
rokās, šodien pēc ielu cīņām atbrī-
vojusi vācu kriminālpolicija, kurai wa
Oberhauzenas un Duisburgas pienākuši
palīgspēki. Dumpinieku pusē
astoņi krituši, policijai četri ievai-
noti. Saņemti gūsta četrdesmit komu-
nistu vadoņi. Komunistu mēģinājums
sarīkot šodien ģeneralstreiku nav izdevies.
Tomēr stāvoalis Milheimā vēl ļoti
nopietns, jo franču iestādes līdzšim vēl '
nav devušas atjauju ievest pilsētā .aiz-
sargu policijas" spēkus.

Oberhauzenā naktī uz piektdienu
komunisti izlaupījuši ieroča veikalus
un sagaida nopietnus nemierus. Rūr-
crtā bezdarbnieki ar padomju zvaigznēm
pie cepurēm ielauzušies pilsētas valdes
namā. Hambornā notikušas sadursmes.
Gelzenkirchenā vakar astoņas . .sarkanās
armijas" rotas sarīkoja apmācības ma-
nevrus franču karakpēka posteņu klāt-
būtnē. Lielas bezdarbnieku demonstrā-
cijas komunistu vadībā notikušas
Dortmundā un Esenē, kā arī Bārmeni
ārpus okupētās teritorijas.

Literatūra.
Svari. Satirisks mākslas žurnāls.

Nš 15 — 1923. g.
Ilustrēts Žurnāls. Izdevējs ,Leta%

Rīgā. J* 16 — 1923. g.
Cīrulītis. Ns 6 — 1923. g.

ii ii ???«i.iiiM—?! ?? in n ii !?? ??????n.wm»...

Pārskata an saraksta blankas
norēķināšanai valsts lesteals,

pēc finansu ministrijas apstiprinātiem
paraugiem (skat. šā gada 27. IV. .Val-
dības Vēstneša" J& 93) dabūjama»

Valats tipogrāfijā, pilī

Redaktors: M. Arons

Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodalās
izdevumā iznākuse grāmata

listi ioiiii saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī*

no 1919.g. 1. augusta līdz 1921.g.30. zepi.
Saraksts sastādīts pēc resoriem ua

priekšmetiem alfabētiskā kārtībā, ar dažā-
diem norādījumiem un atzīmēm.

Dabūjams valsts spiestuvē, pilī 1. istabā, f,
kur ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem.
Maksā 60 sant., ar piešūt, pa pastu 66 sani.
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reformas likumu. .. .
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Ta'su sadraudzigas biedrībakraj-audevu kases padoms
sasauc

tiJrtiipiiijiliii
u2 29. aprīli 1923, g.. pulkst 2 Lkases telpās biedrības nami

Dienas kārtība:
Statūtu pārreģktrčŠ5"a.
Ja šinī dienā nesanāktu statsfa ?

teiktais biedru skaits, tad
otra sapulce

notiks 13-. malJS 1923: g„ pulkst.2 «nUirpat, kura bus pilntiesīga nesktMn
uz sanākušo biedru skaita. j
_____ J_*
iilliirāi-aifcsisiiii

sasauc

Mirtu Pili ii M
29. aprili 1923 g., pulkst. 12 U

Ogres miesta pamatskolas telpās.
Dienas kārtība:

1. Sapulces darbinieku vētēšaas.
2. Sabiddribas pārreģistrēsim».

Vāne

ī8MliriiDjriei!i?liia^liJilii«
aki. sakltir. t.zenīts"i

sasauc

kārtēju
pilna«MeieniM.!
12. mali* š. 9., pulkst 2 dienā, sabirt

telpās, Su.otova ielā .Mi54.
' Dienas kārtība:

1) revizijss komis. ziņo;, un 1&22 g.p
skata un bilances pieņemšana

^2) budžets un darbības plar.s 12 j
S^z īņojumi an pieprasījumi. »*»
" ~

Rīgas kara spr. priekšniek f»
a*r aederig* *»«««« „'f S?oHedba um >* 19647. 39.oktW
izdotu no Rīgas k*ra apr* p»»
Paaļa Miķela d SpolM v»d-_:—.

Rīgu kara apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kara klausības
ipliecibn zem J* 23017, Izdotu 5. martā
1922. g. no 9 Rēzeknes kām. pulka k ra
uz Jāņa Mārtiņa dēla Grfive vārda

Rigas kara apriņķa priekšnieks iz-
jiadina par nederīgu nozaudēto kara-
klausību apliecību zem }* 184 22090
18. okt. 1922. g., izdotu no Rīgas kara
apriņķa priekšnieka uz Pētera Kārļa d.
Augenberga vārda, dzim. 1901. g.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izsludina
car nederigu nozandēto karaklausības
'pUecības dublikātu iem /* 18367,
20. sept. 1922 g., izdotu no Rigas kara
apr. priekšnieka uz Sneiera Zaimaņa
Ābrama d. S m u 1 o v i č a vārda

Rīgu kara apriņķa priekšnieks Izstn-
a.na par nederīgu »ozaadēto kara klau-
sības apliecību zem }* 8920, 8. nov.
1920. g. izdotu no Liepājas kara apt
priekšn., uz Viktora Jāņa d. Anzuls v.

fka ssīisisiii
īiisi saift biilHl-aNitBunx

saskaņā ar savu š. g. 12. aprīļa lēmumu
meklē aps. uz sod. lik. 618. p. pamats
Mocbumn Ābrama d. F 1 e i šm a n i,
31 g. vecu, piederīgs pie Jēkabmiesta,
ei līdzšinējo dzīves vietu Daugavpilī,
Zaļi ie'-ā Ns 44.

Iestādes un personas, kurām zināma
meklējamā Fleišmsņa atrašanās vieta,
tjttķ uzaicinātas apcietināt minēto Fleiš-

mani un ieskaitīt to tiesu palātas rīcībā.
Rīgā, 18. aprilī 1923. g.

Priekšsēdētājs (paraksts).
Sekretāra v. i. Fr. Z e i d e n b e r g s

iiil SMSSlfiJSi!.
Zvārdes pag. darbvedim,

caur Saldu, tūlīt vajadzīgs

kancelists,
kas labi pārzin pag. valdes darbvedību.

Alga 50 Ls mēnesī, dzīvoklis ar ap-
kurināšanu un apgaismošanu. Pieteikties
personīgi vai rakstiski — pieliekot at
tiecīgus dokumentus un īsu biogrāfiju.

Zvārdē, 17. aprili 1923 g.
Darbvedis Ekert i.

KfGdas Izlabojums.
.Vaid. Vēstu." 78. numurā ievietotā

kara saimniecības pārvaldes mantu daļas
sludinājumā ir ieviesusies kļūda: iekan-
tejamā vadmala vajadzīga 4000 mfr. un
ne vis 4500 mtr

Essti brīvvalsts konsulāts Rīsā izslu-
dina par nederigu pazaudētu Igaunijas
ārzemes pasi Jsfe 1562, kura izdota pilso-
nim Pētersm Jāņa d. Drelhak'am no
Igaunijas konsulāta 17. jūlijā 1922. g

Ifāj m&MmiIII. BTiisalisiiļa,
saskaņā ar savu 1923. g. 14. aprija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 279. p., 2
un 3, pkt. pamata apsūdzēto pie Rīgas
apriņķa, Sirīveres pagasta piederīgo
Jāsi Jorģa d. Bērziņu, kura pazīmes
tiesai aav zinsmes.

Visām iestādēm un personām, kurām
bitu zināms, kur tagad atrodas min.
Bērziņš un viņa manta, jāpaziņo par
te Rīgas apriņķa III. iec. izmeklēšanas
tiesnesim

Rīgā, 18. aprilī 1923. g.
Pai priekšsēdētāja b. A. L a z d i ņ š.

Sekretārs K ii h 1 e
^jļja» apsabait 3 civilnodaļa.
4«tk»jp ar civ. pioe. iik 1958. p ar Sc
f*#iao, ka 2. maiji 1823. g. ra'nSfis
acdajas stklštā tiesaa sēdē attaisīs un
«nolasīs 26. maijā 1922. g, Brantu pag.,
minslā Psīrnieku maias īpašnieka Jāņa
JiSiaba dēla P r a u 1 i ņ a publisko
testamenta.

»?S, 19 aerilī 1853 g 1. 1* 1818.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d ne r s.

'ifktv?8t» k. K « i v »,

^teaa apgabali 3. civifnod&fa,
.«.skaņā ar civ. ptoc lik. 1958. p., nt šo
puino, ka 2. meUā 1923. a minētās
nodaļas atklātā tīesss īēd? attaisīs
an nolasīs 17. marta 1922. g., Lēdurgas
pagastā miruša .Silnieku* maļas īpaš-
nieka Kriša Mārtiņa dēla Lapsiņa
snblisko testa «en tu.

Rīgā, 19. aprilī 1923 g. L. J* 1619.
Priekisēd. v. A. V e I d n e r s.

Sekretārs A. Kalve

<<y&8 apgabali 3 civiinociaļa,
?nitmjl bi dv. ļ>we iik 1858. p. n
lo isaiiņo, ka 2. maijā 1923. s~ «Isētā»
««daļas atklātā tiesas sēdē no'asīs
fi. janvārī 1918. g., Valmiera "nirušās
Pattlmas Martas Hemietes Mārtiņa m.
E n k m a n , dzim. Vinovski, notarielo
testamentu.

iJigā, IS. aprilī 1933 g
Priekisēd. v. A V e i d n e r s

Sekretārs A. Kalve.

LatvHas untversttates leShtinaclJas
kartiņa 3* 2020, uz Leo^a Hlrib rs*
vlrda pazaudēta nr. ai šoliek izsindinātc
nt dc rf 9 u.

Rigas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesu pristavs,

J. Āķis paziņo, ka izpildot tiesas, 1. civ.
nod. spriedumu 11. mallā i. g., pulkst
10 no rīta, Valmiera, Smilšu ielā Ns 4,

izpirdos
, parādnieka Pētera Ciguia kustamu īpaš.

sastāv, no govs, drēbju skapja, kumodes,
galdiņa, pulksteņa, kažoka, knnatas, bišu
saimes, kā arī ēkām un iebūvēm, priekš
noplēšanas-aiznešanas, kā: dzīvojamās

i ēkas, brūža, cūku būdām, ēkas fun'da-
mentes ar mūra akmeņu pagrabu, kurš
novērtēts par 31,700 rbļ.

Izzināt saraktu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo msntu varēs pārdo-
šanas dienā mantu pārdošanas vietā.

Valmierā, 16. aprili 1923. g. M» 114.
Tiesu pristavs J. A ķ i s.

IM Bieti» Igpaitaiili
tsžādu maksājuma piedzinējs paziņo,
ira 27. aprīli 1923. g„ pulksten 2 dienā,
Rīgā, Antonijas ielā Ne 16, dz. 16,
pārdos vairāksolīšanā 3ozefa
Kap\ana kistamo mantu, novērtētu
par 41,700 rbļ 'un sastāvoša no dažādām
mtbelēm, dēļ viņa zīmogsoda segšanas.

Rīgā, 20. aprili 1923. g.
Piadalnējg H e i b ov i č s.

Kara fi@sas
jpcatatodamās kz sava rici'oas sēdes
iēmamu, un kara tiesu iik. 951 un 953.
ļ>. p. meklē bij Vidzemes papildu batal-
jona kareivi Jāni Pētera d. B u 1 a t u ,
fcafŠ apvainots par noziegumiem, kādi
pāsedzēti kara sod. lik. 128., 129. un
234. p. p. un sodu lik. 448. un 440. p.p.

B u I a t s piederīgs pie Cēsu apr.,
Saikavas pagasta ar dzīves vietu ta
paša apriņķa Sarkaņu pag., Lībiešos,
dzimis 1890. g., latvietis, luterticīgs,
neprecējies, pēc nodarbošanās zemkopis.

Personām, kuram būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot
S»ja tis»ai vai tuvākai policijai, kurai
Jo tarā: zem uzraudzības, ziņojot 1. iec.
kāja izmeklēšanas tiesnesim.

Rigā, 18. aprilī 1923. g.
Kaps tiesas priekšsēdētājs pulkv.-leitn.

F. Birkenšteins.
Sekretārs k. ier. A. Rumpe.

Iespiests ralsts tlpograHja,

Bruņošanas pārvalde
ar šo izsludina 24. maijā 1923. gadā

konkurenci
n z

?risu w liti materiālu Mae pali sekosiMuti:
Pelēku eļļas krāsu gatavā veidā (priekš kuģu krāsošanas) ?* 2 — 144 kgr.

un J* 3 J* 16 kgr; pelēku krāsu (vienkārša) gatavā veida — 160 kgr; emahtu
(z. v) — 320 kgr; svina baltumu (g. v.) — 320 kgr.; kritu (pulveri) — 1,600
kgr.; okeri zelta (pulv.) - 800 kgr; melnu krāsu (g.v)-80 kgr.; umbra
dedzināto (pulv.) — 160 kgr.; sarkana krāsu (g. v.) — 160 kgr.; cmoben zaļo
(pulveri) — 320 kgr.; svina miniuma (pulv.) — 320 kgr.; portland cementu —
160 kar- pernicu — 1,000 kgr; telegraia krāsu, pr. .Juze' aparātiem — 2 kgr.;
un pr "Morze* aparātiem — 16 kgr.; sērskābi — 320 kgr.; zaļās ziepes — 480
kgr.; tinolu (pr lod) — 4 kgr; dzelzi 3/a* 0 — 800 kgr.; instrumentu tēraudu
1 »/<i*X1V*" — 800 kgr.; tērauda stiepuli V" mm — 16 kgr.; 1 mm — 24 kgr;
H/a mm — 24 kgr. un 2 mm — 16 kgr.

Piedāvājumi, samaksāti ar attiecīgu zīmognodokil (katra loksne ar 40 sant.)
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,.Uz konkurenci 24. maija S. g." iesniedzami,
iemaksājot 500 latus drošības nauda, pārvaldes apgādības daļā, Nikolajs ielā
Ns 10/12, dz. 16, līdz minētam datumam, pulkst. 10 no rīta Cenas uzradāmas
netto svarā, f.anko pārvaldes noliktavā. Paraugi iesniedzami līdz 17. maijam š.g.

Piedāvājumus bez zīmo£nodokļa un uzraksta neievēros 2

Lauksaimniecības departaments
pSfdos valrāksol tāliem

atklātos torgos
8. maltfi S. g« pīkst. 10 rīta, Todlebena balv. >fe 6, IV. s,tāvā, istaba 14, sekošas

mašinas un mantas:
1. Tukuma apr. Praviņu pagasta, Spirgus muižā .Rich. Garref āboliņa

kūlēju J* 14698.
2. Tukuma apr. Annasmuižas pag. .Dīķos* lokomobili .Chivton Shuttle-

worth' 6 HP Ns 21233.
3. Talsu apr. Nogales pagasta, Nogales muižā, maļamo gaņģi .Titanik".4. Jelgavas apr. Zaļenieku pag. Zaļā muiža atrodošos 10 HP dinamo mašinu.
5. Cēsu apr. Brantu pagastā, Launkalna muižā .Ruston Procter' labības

kuļmašīnu.
6. Ilūkstes apr. Bebrenes pagastā, Bebrenes muižā .Ruston Proktor*

J* 9625 labības kuļmašīnu 0
7. Ilūkstes apr. Kaikunu pagastā, Kalkunu dzirnavās .Rich. Garref

J6 28197 lo'somobili.
8. DnugavpiU apr., Višķu pag., Višķu muižā .Ruston Proctor* firmaskuļgarnitura, lokomobile Nš 21907 on kūlējs Jfc 11365.
9. Rīgas apr., Mālpils muižā, Mālpils pag., zeimeri uz koka stellēm untransmisiju ar skrituļiem un .gultņiem.
10. Rīga. Aleksandra ielā te 184 (1. d-ta noliktavā): 3 gab. divcilindru

trijeri, 93 spiralsļirces un 62 gab. membran būvpurapji.
11. Rigas apr., Tinnžu muiža, ceļa rullis.
12. Rēzeknē, liela Ludzas ielā J& 21, atrodošas dažādas lauksaimniecības

mašīnas, mašinu daļas un vecas dzekis.
, , ]- Ku,,iigas apr., Sa^enieku muižā, Kurmales muižā, Kimales muižā un1. lvandej muiža atrodošās siena preses.
„„ av^f-5° Sļ2!,p,^,di! ?e?;sonfl*j kn f"'«gu dienās iemaksās drošības nauduno 5000 hdz 10.000 jub., skatoties pec mašinu un mantu vērtības.

Lauksaimniecības departaments.

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. 3
Tuvākas ziņas izsniedz dzebsceļ i virsvalde istabā N° 122a no plk. 12—14.

Dzelzsceļu 4. ceļu Iecirkņa prMJnleRs &r*&SS
u!,tS?ā KONKURENCE
dzīvojamās ēkas būvi uz Vecgalbenes—Opes linijss 2 Mm Drošības nauda
Ls. 200. Tuvākas ziņas iecirkņa k»ntorī Veegulbenē, darbdienas no pīkst. 9—15.

j, ,

Kara saimniecības pār?afc3e

izdos rakstiskos un mutiskos torgos
4.000 pudu miežu pārstrādāšanu grūbās.

Torgi notiks Rīgā, Nikolaja ielā Ks 10/12, dz. 3 (ieeja no Elizabe-
tes ielas), kara saimniecības pārvaldes telpās 2 meiiS 1923. g., pulksten 10 rītā.
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz torsiem miežu pārstrādāšana! grūbās
2. maijā 1923. g.", kā iugnmu cieļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar
attiecīgo zīmognodokl iesniedzami līdz torgu atklāšanai kāja saimniecības pār-
valdes pārtikas daļas priekšniekam, Nikolaja ielā M» 10/12, dz.' 10, (ieeja no
Nikolaja ielas) vai torgu dienā torgu komisijai.

Sīkākustorgu noteikumus izsniedz kara saimniecības pārvaldes pārtikas
daļa, darbdienas no pulksten 10—13.

Kora saimniecības pārualde
iepirks pret tulit samaksu 25. apriH Biržos (Madonā), 26. aprīli Veegulbenē un
11. malJS Liepājā armijas vajadzībām

artilērijas un jājamos zirgus.
maksājot 36.000 līdz 54.000 rbļ. gabalā. Zirgiem jābūt pilnigi veseliem, vecumā
no 4—6 gadiem un ne zemākiem par 153 centimetriem (2 arš. 2'/2 vērš,). Zirgu
īpašniekiem kuri zirgus vēlās pārdot pēdējie jsnogādā:

Biržos 25. aprii?, pulkst. 9. no rīta uz tirgus laukuma,
VecgulbenC 26. aprili uz tirgus laukuma pie šaursliežu stacijas un
Liepājfi 11. maita, kara ostā p'e Kurzemes divizijas štāba. 1

Paziņojums
Risas pilsētas iedzīvotājiem.

Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas š. g. 9. aprija rīkojumu,
<„V«ld. Vēstn.' J* 72),

Rīgas pilsētas valde
« šo pasioo, ka atklfita parakstu pieņemšana tautas nobalsošanas Ierosi-
nāšanai. Parakstus pieņem svētdienās S g. 22. aprīlī, 29. aprili, 6. maHS
an f&. maijā — sekošas vietās:

Lombardā — Kaļķu ielā Nr. 9.
Pilsētas skolā — Bruņinieku ielā Nr. 24-a.

„ „ — Suzdaļas ielā Nr. 3.
„ „ — Saratovas ielā Nr. 2.
„ „ — Pletenberga ielā Nr. 15/17.
„ „ — Patversmes ielā Nr. 17.

Bolderajā — Rīgas ielā Nr. 44.
Pilsētas skolā — Mārtiņa ielā Nr. 9.

„ „ — m. Altonavas ielā Nr. 6.

Visās pārējās nedēļss dienās, laikā no S. g. 23. aprija līdz 12. maijam
p&akstus pieņems ari Rigas pilsētas valdē — lielā Ķēniņu ielā Ks 5 no pulksten
5 pēc pusdienas līdz 8 vakarā. .ļ Rīgas pilsētas valde.

~ Na<MNMla*' »**„

mes*1'"
Svētdien. 22. apriH, P»

Sieti V&-
Pafl^ ^flj i

ļfēšu toceW

Jlnktn» departaments
izdos

Latvijas osto paffiBisas
:: (Imiīmii) (aita ::
mazgatprasffājīem slēgtā mmm
25. apriti 1923. g., pulkst. 12 dienā.

Ar noteikumiem var iepazīties katru
darba dienu techniska daļā Rīgā,
Nikolaja ielā Jfc la no plk. 12—14.

li. iet. pfiiīciias tacleia mm
dara zināmu, ka 28. aprīli 1923. g.,
pīkst. 10 no rīta pārdos

vairāksolīšanā
1 pļaujmašīnu, pamestu no vācu oku-
pācijas varas un atzītu par valsts īpašumu.
Pļaujmašīna ir lietota, pa daļai bojāta un
novērtēta uz 20 latiem.

Kandavā, 19. aprilī 1923. g.
Talsu apr. pr-ka palīgs II iec. (paraksts).
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