
«veļami par termiņa pagarināšanu
rūpniecības tirdzniecības nodokļa
līsts izsūtīšanai.

*ik*e gaisa pasta pakām no Latvijas
Bz Vāciju.

ļioteiknmi par gaisa pasta pakām.

^fita tetsžB praulus!.
^ohi departamenta aizrādījums

paba lstu lūdzējiem.
j^sarg

ai
vairākkārtējiem pašvaldības

jj^" Pieprasījumiem pēc skola remon-
*oli £3redzēto pabalsta izsniegšanas,.
ļ « aepar« aments ar šo paziņo, ka pa-
*«i ?*!» vēl H*v gattg» apstiprināts

^
«a. tadeļ līdz šim iesniedzējiem vēl

"** » atbildes nebija iespējams dot

Bez tam aizrīdām, ka ņemot vērā lielos
pieprasījumos, pabalstos varēs izsniegt
vispirmā kattā rikai karā izpostīto ēku
atjaunošanai. Par aizdevumiem ie-
sniedzami atsevišķi pieprasījumi, lai at-
tiecīga kredīta izsniegšana neaizkavētos.

Skolu departamenta direktora
palīgs P. Zālīts.

Pamatskolu nodaļas priekšnieks
K. Melnalksnis.

Svešo valodu kursi skolotājiem.
Vācu valodas kursos darbosies

2 grupas:
I. — dalībniekiem ar vājām valodas

priekšzināšanām (2 mēneši),
II — valodas pratējiem (75 līdz 100

stundas).
Vecākās grupas programa:
I. Metodika: 1) Pārskats par

metodēm ; izruna, pareizrakstība, Issišana,
runāšana, vārdu krājums, raksti darbi,
mācīšanas no galvas u. t. t. 2) praktiskā
metodika.

II Gramatika.
III. Literatūra.
Vecāko grupu vadīs vācu valodas virs-

skolotājs P. Neijs. Sākums 25. jūnijā.
Angju valodas kursi darbo-

sies 2 līdz 3 grupas.
Kursu programa ietilpst sarunas, lasī-

šana, atstāstījumi, gramatika, rakstu
darbi; bez tam vecākajā grupā — lekci-
jas par angju un amerikāņu vispārīgo un
skolas literatūru un pasniegšanas metodika.

Kursus vadīs angļu valodas institūta
direktors J. Šmlts.

Jaunākās grupas darbosies no 2. jūlija
līdz 11. augustam Rīgā, III. pilsētas
vidusskolā. Vecākajā grupa 75 līdz 100
stundas, sākums 2. jūlijā.

Piedalīšanās maksa jaunākas grupās
5 lati.

Pieteikšanās uz abiem kursiem skolu
departamenta līdz 20. jūnijam.

Skolu departaments.

Paziņojums.
Sakarā ar Valkas apriņķa valsts zemju

inspekcijas un apriņķa zemes ierīcības
komitejas kancleju pārvietošanu no Smil-
tenes uz Valkas pilsētu, darbība augš-
minētās iestādēs tiks pārtraukta š. g.
13., 14. un 15. jūnija.

Rīgā, 1923. g. 5. jūnijā.
Zemju departamenta direktora vietā

E. M a c i ņ š.
Administratīvās nodaļas vadītājs

R. Ozoliņš

Paziņojums
visām valsts Iestādēm, valsts darbi-

niekiem un valsts firstiem.

Darba ministrijas veselības nodaļa pa-
ziņo, ka sanatorijasārsti komisijas sēdes
notiks š. g 9, 16., 26. un 30 jūnija
pulksten 3 pec pusdienas valsts ierēdņu
centrālā ambulancē, Rīgā, Baznīcas ielā 18

1923. g. 5. maijā. te 41695.
Veselības nodaļas vadītāja

Dr. mel L iepin i.

Darbveža vietā J. Mel b ik*.

Meklējamo persona saraksts Nr. 104

7692, Artamanovičs, Jānis Staņislava

dēls, galvenās artilērijas noliktavas sargu

rotai kareivis, Rīgas pilsonis, dzīves

vieta Rīgā, dzimis 1907. g., latvietis,
luterticīgs, psmatokolss g?»Mba. - K«ra

tiesas priekšsēdētaja 1923 g 8. maija

raksts J&2414, aPv8,BOtS 1 V' -n kara
133 pp. eod. lik. 581. p. 1. * ""T*
sod. lik. 162. p. 1. d., .Valdības Vēst

Vria' 1923 e 2. numura, kārtas
Sf 6829 -Apcletluāt un ieskaitīt

Tiec Vara izmeklēšanas tiesneša rīcība,
paziņojot pēdējam.

7693. Aizenštadt, Pesja Nochuma m.,
19 g.veca, iekšlietu ministrijas pasu
nodaļa saņēmusi certificatu J* 318 no
1922. g. 12. jūnija. — Iekšlietu mi
nistrijas emigrantu un bēgjn nodaļas
1923 g. 9. maija raksts te 124703, ap-
vainota par neatļautu uzturēšanos Lat-
vijā. — Nodot emigraatn un bēgļu
nodaļas rīcība.

7694. Aleiaik, Anastasija Pāvela m.,
83 g. veca, pēdēja dzīves vieta Jelgava,
Dīķa ieia J* 28. — Jelgavas prefekta
1923. g. 27. aprīļa raksts /* 649, sodīta
adm. kaita par nekārtīgi nama grāmatas
vešanu. — Paziņot dzīves vietu meklē-
tājam.

7695. Belevič», Vladislavs Franča d,
25 g. vecs, dēvē sevi par Lietavas pa-
valstnieku, agrāk dzīvojis Rīgā, Harasa
ieia H 1, «z labās rokss tetovējums. —
Rīgas apgabaltiesas 1. kriminatacdajas
1923. g. 27 apriļa raksts te 15167, apv.
sodu lik. 448. un 442. p. p. 1. d. —
Pieprasīt 60 (sešdesmit) latu lielu drošī-
bas naudu, bet līdz tas iesniegšanai ie
tot viņu Rīgas centrālcietumā, ieskaitot i
Rīgas apgabaltiesas rīcībā.

7696 Bergmaus, Reinholds Kārļa d.,
38 g. vecs, Aizputes apriņķa Cīravas pa-
gasta pilsonis. — Rīgas II. iec mier-
tiesneša 1923. g. 30. apiija raksts Ns464,
apv. sod. lik. 581. p. II. d. — Apcietināt.

7697. Biskap, Emīlija Jēkaba m.,
dzimusi 1896. g. 2. apriti, Kurzemē, Vec-
muižas Lielvarbergos, pēdēja dzīs es vieta
Valkas apr, Bilskas pag, Pāpiņās; pa
maza auguma, šiku patumšu seju, tum-
šiem matiem — Smiltenes polic. priekš-
nieka 1923. g. raksts J* 70. kr. apv.
drēbju piesavināšana. — Apcietināt un
nogādāt Smiltenes policijas priekšnieka
rīcībā.

7698 Dnntavs, Jāsis Jāņa d„ 24 g.
vecs Vecsaules pag. pilsonis. — Bauskas
apriņķa I, iec. miertiesneša 1923 g 4.
maija raksts J* 1635, apv. tod. lik. 51.
p. 581. p. p. I d. — Paziņot dzīves
vietu meklētājam.

7699. Dubovičs, Mārtiņš_Jēkaba d , dz.
1875. g 25. maijā, pēdējā dzīves vieta
Vecaicē, Lielā ielā te 23, latvietis,
kurpnieks. — Jelgavas prelekta 1923 g.
8 maija raksts J* 1326/1, sodāms admi-
nistratīvā kārtā. — Paziņot dzīves vietu
meklētājam.

7700. Faili, Vilhelms Kārļa dēls,
dzimis 1894. g. 25. oktobri, Rīgas pil-
sonis, pēdējā dzīves vieta Valmiera;
tumšiem matiem, pelētām acīm, labajā
gurnā ievainojuma rēta. — Jelgavas
kriminālpolicijas priekšnieka 1923. g.
27. aprija raksts J* 3081, sodīts no
kara tiesas ar 10 gadu spaidn_ darbiem.
Izbēdzis no apcietināji ma, strādājot pie
nama remonta darbiem Jelgava. — Ap
cietināt, ievietot Jelgavas cietumā un
paziņot meklētājam.

7701. Griķis, Emils Dāvā d, 34 g
vecs, Latvijas pilsonis, pēdējā dzīves vieta
Liepājā, Jēkaba ielā Mi 14. — Liepājas
prefekta 1923. g. 7. maija raksta
H 1508/li, dēļ 1923 g. 2. marta lēmuma
J* 519/11. psr kartības uu miera traucē-
šana dzērumā, izpildīšanas. — Paziņot
dzīves vietu.

7702. Orosvalds, Žanis Kriša d„ 22 g
vecs, Jaunpagasta pagasta Talsn apriņķa
pilsosis, agrākā dzīves vieta Talsu apr,
Jaunpagasta pagasta mazmāja f* 34. —
Taisu iec. miertiesneša 1923. g. 8. maija
raksts J* 573 22, apv. sodu lik. 581. p.
— Apcietināt un piesūtīt meklētajam.

7703. Glikin, Haja-Selda Sāja m.,
43 g. v., Glikin. Isajs, 12 g. v.. Glikia,
Soņa, 9 g. v. Iekšlietu ministrijas pasu
nodaļā saņēmuši certificatu H 355 no
27. jūnija. — Iekšlietu ministrijas emi-
grantu un bēgjn nodaļas 192a g. 9.
maija raksts H 124702, apv. pir neat-
ļautu uzturēšanos Latvijā. — Nodot emi-
grantu un bēgjn nodaļas ticība.

7704. Helfand, Zara Zamueļa ra., 25
g. veca, pasu nodaļa saņēmusi certificatu
J* 483, 1922. g. 2. augustā. — Iekš-
lietu ministrijas emigrantu un bēgļu no-
daļas 1923. g. 9. maija raksts Mi 124701,
apv. par neatjautu uzturēšanos Latvijā. —
Nodot emigrautu un bēgļu nodaļas
rīcība.

7705. Kovalevskaja, Jadviga Vinenkiaa
m., Lietavas pilsone, pēdējā dzīves vieta
Liepāji, Tcma ielā Mi 53. — Liepājas
policijas prefekta 1823. g. 13. janvāra
lēmums J* 74 / 11, par iebraukšunu Lat-
vijā bez attiecīgas atļaujas. — Paziņot
dzīves vietu meklētājam.

7706. Kooritss, Mārtiņš Jāņa d , 40 g.
vecs, Igaunijas pavalstnieks, Abjas pag.,
Pērnavas apriņķa piederīgs. — Valkas
apr. 1. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša
1923. g. 11. maija raksts Ms 1172, ap-
vainots sod. lik. 443 un 448. pp. —
Pazi?ot dzīves vietu meklētajam.

Kratīs, Aiziks Movša Hairoa d.,
g. vecs, žīds, Jaunjelgavas pil-

pilsonis, dzīves vieta pēdējā laikā
Jaunjcgavas pilsē ā. — Jaunjelgavas-
Iiukstes kara apriņķa priekšnieka 1923.g.
11. maija raksts Mi 1660, apvainots par
atraušanos no kara klaurības izpildī-
šanas. — Apcietināt un nogādāt Jaun-
jelgavas Ilūkstes kara apr. priekšaieka
rīcībā

7708. Kargers, Arturs Ignata d , dzim.
1888 g. 20 septembri, Austrijas pavalst-
nieks, Austrijas ceļojuma pase x*398 111.,
pēdējā dzīves vieta Rīga . Antonijas ielā
Mi 4, dz. a — Rīgas 1. pils iec. iz-
meklēšanas tiesneša 1923 g. 12. maija
raksta J* 97, apv. sodu lik. 59 1. p. 2. d.
— Apcietināt un ieskaitīt Rīgas pilsētas
1. iec. izmeklēšanas tiesneša rīcībā.

7709. Lapenis, Vladhlavs Jāņa d.,
dzim. 1892 g, Latvijas pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Liepājā, Aspazijas birzē. —
Liepājas prefekta 1923. g. 10. marta lē-
mums J* 805/11, par kartības un miera
traucēšanu dzērumā. — Paziņot dzīves
vieta.

7710. Lezdkalns, Bernhards Pētera d.,
37 g. v, Valmieras apr, Ternejas pag.
pilsonis. — Valkas a^r. 1. iec. izmeklē-
šanas tiesseša 1923. g. 11. maija iakst$
te 1172, apv. soda lik. 443. un 448. p. p.
— Paziņot meklētajam dzīves vietu.

7711. Lepnevs, Vladimiri Aleksandra
dēls, kara saimniecības datba bata jona
jaunkareivis, š. g. 8. martā dezertējis no
nacionālās armijas uz padomju Krieviju,
kur pie sarkasarmiešiem ieņem atsevišķā
posteņa aģenta vietu (pretim Baiausi
ciemam). — Galvenā štāba priekšnieka
1923. g. 4. maija raksts >* 8C4 ga, de-
zertiers. — Apcietināt un nogādāt meklē-
tāja rīcībā.

7712. Nogulevičs, Jānis Kazimira d.,
spm. 27 g. vecs, Lietavas pilsonis. —
Jelgavas pilsētas izmeklēšanas tiesneša
1923 g. 12. maija raksts I* 877, apv.
sod. lik. kr. 49, 51., 453, 589. un 498.
p. p. — Apcietināt, pārsūtīt uz Jēla
evietoīanai cietumā, pārskaitot meklēta-
jā rīcībā un paziņojot pēdējam.

7713. Meders, Roberts Kārja dē!s,
dzimis 1892. g. 22. decembri, Baku pil-
sētā. — Ariietu minis'.rijas, administratīvi
juridiskā departamenta 1923. g 5. maija
raksta, /* S. 33,31393 18151, dēļ aizde-
vuma V. mk 20.000 piedzīšanas, kapi
tina Meders aizņēmis š. g 3. janvāri
no Latvijas ģenerālkonsulāta Vācijā. —
Paziņot meklētājam.

7714. Onikul, Gesa Icika m., 37 g.
veca, pasu nodaļā saņēmusi certificatu
J* 339, 1922. g. 16. jūnijā. — Iekšlietu
ministrijas emigrantu un bēgļu nodaļas
1923. g. 12. maija raksts Mi 124808,
apvainota par neatļautu uzturēšanos
Latvijā. — Nodot emigrantu un bēgļu
nodaļas rīcībā.

7715. Pēteris, Vilhelms Ferdinanda
kareivis, dz. 1887. g. 23. nov., vācietis.

Igora rlkolimīl nn pMes.
Rīkojums.

Ievērojot, ka sakarā ar lielo «zņē-
auni skaitu nav bijis iespējams pa-
riti līdz šim visus vajadzīgos priekš-
ļļaibns tekošā gada procentuālā peļņas
nodokļa izvešanai, pagarinu, pamato-
joties uz noteikumu par tirdzniecības-
lipaiecības nodokli 154. panta 2. pie-
rimi, uodokļa listu izsūtīšanas termiņu
raā valstī līdz ša gada 15 jūlijam un,
«karā ar šo, to pašu noteikumu
157, pautā uz 1. augustu noteikto

pārsūdzības termiņu — līdz ša gada
|S. augustam.

Rīgā, 1923. g. 6. jūnijā.
Finansu ministrs A. B u še v i c s.

Tiešo nodokļu departamenta
direktors A. V i n t e r s.

Apstiprinu.
1923. g. 30 maijā.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Takse
gaisa pasta pakām no Latvijas

uz Vāciju.
Par katru paku:

līdz 1 kilogramam . . Ls. 3.55
» S „ • Jt O.jCO

» 3 „ . . „ 6.75
.4 , ... 825
.5 , ... 9.75

Rīgā, 1923. g. 28. maijā.
Pasta nn telegrāfa virsvaldes

galvenais direktors Ed. Kadiķis.
Eksploatacijas direktors V. K r ū m i ņ š

Noteikumi
par gaisa pasta pakSm.

Pasta iestādēs sākot ar 15. jūniju
Pieņem nosūtīšanai uz Vāciju un Dan-
°ļjas brīvpilsētu ar gaisa pastu — pakas
a vērtības, svarā līdz 5 klg No Rīgas

Pwa* nosūta ar lidraašiuām katra darb-
«tēsu. Province padotas pakas nosūta?z R"g« ar pirmo atejošo pastu. Pakuueums aevar pārsniegt 60 sant. uz«ra pusi. Pie katras pakas jāpieliek
P'vadadrese no divos eksemplāros —
«» vai franču valodā sastādīta muitas
««aracija par pakas saturu. Uz katras
?*« ? Jāuzraksta „par avio» — expres"«viņas Vācijā un Dancigā piegādā
"JļM rindas ar īpašiem ziņnešiem.
«aksa par katru paku ir
k'dz 1 kilogramam . . Ls. 3.55

2 . ... 5.25
?? . ... 675
J . . . , 8.25
5 v ... 975

*&> 1923. g. 6. jūnijā.
'

^J? uņ telegrāfa virsvaldes
«sploatacijas direktors V. Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Anševics.

m VtkSbaa Vēstošai* tīkot ao 1. Janvāra:
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luterticīgs, pēc nodarbošanās formētājs,
Liepājas pilsonis, 1921. g, janv. dezertējis
no Zemgales artilērijas pulka. — Kara
tiesas priekšsēdētāja 1923. g. 8. maija
raksts te 2415, apv. uz k. s. lik. 160. p.
— Apcietināt un ieskaitīt kara izmeklē-
šanas tiesn. svar. saimn. lietās rīcībā,
paziņojot pēdējam.

7716. Šmits, Arturs-Alfrēds Pētera d.,
Latvijas pase te 3112, izdota no Valkas
apr. pr ka 1922. g. 18 janvāri, Valkas
apr. Lakas* pag pilsonis, dzim. 1889.g.
14. septembrī, pēdējā dzīves vieta Ro-
manova ielā te 47, dz. 7, Rīgā, no ku-
rienes izrakstīts 1922 g. 7. jūlija. —
Rīgas apgabaltiesas Valkas apr. 2. iec
izmeklēšanas tiesneša 1923. g. 5. maija
raksts te 1294, apv. soda lik. 581. p.
2. d., 9. un 585. p. 1. d. — Paziņot
meklētājam.

7717. Šūpulis, Aagaets Jēkaba d., 50
g. v., Aumeisletu pag., Valkas apr. pil-
sonis, strādnieks, Latvijas pase te 2257,
izdota 1920 g. 24. manā no Jelgavas
pilsētas prefekta. 1922. g. dzīvojis Jel-
gavā, Skrīveru ielā te 62. — Tukuma
apriņķa izmeklēšanas tiesneša 1923. g
14. maija rcksts J* 795, apv. s. 1. kr.
448. p. — Ņemt sevišķā policijas uzrau-
dzībā un paziņot meklētājam.

7718. Verbels,_ Jēkabs Lības d, dzim,
1894. g. 28. maijā, Nīcas pag. pilsonis,

pēdējā laikā dzīvojis Oaviezes pag.,
Kraga mājās; vidēja auguma, bez usam
un bārzdas, iesarkanu šauru seju, šauram
pelēkām acīm, gaišāmuzacīm, — Liepā
jas apriņķa priekšnieka 1923 g 26, marta

.raksts }i 896, apv. zādzībā un izvairīša-
nos no policijas uzraudzības. — Apcie-
tināt un nogādāt Liepājas apriņķa priekš-
nieka rīcībā.

7719. Zvirbuls, Jāzeps Jura d,, Ru-
cavas pagasta pilsonis (tuvāku ziņu
trūkst). — Liepājas apriņķa priekšnieka
1923. g. 20. janvāra raksts te 144, apv.
dezertēšauā 1919. g. 26. novembrī. —
Apcietināt un nodot Jelgavas kājnieku
pulka komandierim, par ko paziņot Lie-
pājas apriņķa priekšniekam.

7720. Zelikman, Tēma Izraēla m,
60 g. v., Zelkmaa, Rozā Monusa m.,
22 g. v., Zelikman Mista Monusa m.,
36 g. v. Iekal. min. pasu nodaļa saņē-
mušas certificatus te 438, 439. un 440
no 21. jūlija. — Iekšlietu ministrijas
emigrantu un bēgļu nodaļas 1923. g.
12. maija raksts te 123809,_ apv. par
neatļautu uzturēšanos Latvija. — Nodot
emigrantu un bēgļu nodaļas rīcība.

7721. Zdaaovskis, Miķelis Jāņa d.,
Rēzeknes apr., Andrspienes pag., Zundu
sādžas pilsonis, pēdējā laika dienējis
jātnieku pulkā Daugavpili, ka virs-
dienesta seržants, 25 g. vecs. — Lat-
gales apgaltiesas Rēzeknes apr. 3. iec.
miertiesneša 1923, g. 5. maija raksts
te 1050, apv. sod. lik. 581. p. — Ap-
cietināt un nogādāt meklētāja rīcība,
paziņojot pēdējam.

Rīgā, 1923. g. 24. maijā. Mi 20923.

Administratīvā departamenta
direktors J. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. Garoziņš.
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7721. Ābramsons, Jūlijs Ābrama d.,
dz. 1902. g. — Liepājas kara apr. pr-ka
1923. g. 18. maija raksts te 1716 par
atraušanos ao kara klausības izpildīšanas
1923. g. Iebruara mēnesī. — Pārbaudīt
kara klausības dokumentus un ja izra-
dītos, ka kara klausību izpildījis, ziņot
Liepājas kara apr. pr-kam, bet pretēja
gadījumā arestēt un nosūtīt minēta kara
apriņķa pr-ka rīcībā.

7722. Abelakis, Zaals Hilela d., dz.
1902. g. — Liepājas kara apr. pr-ka
1923. g. 18. maija raksts Mi 1716, par
atraušanos no kar/a klausības izpildīšanas
1923. g. februāra mēnesi. — Pārbaudīt
kpra klausības dokumentus un ja izrā-
dītos, ka kara klausību izpildījis, ziņot
Liepājas kapa apr. pr-karn, bet pretējā
gadījumā arestēt un nosūtīt minēta
kara apr. pr-ka rīcība.

7723. Beitiņš, Rūdolfs Jāņa d., dz.
1902. g. — Liepājas kara apr. pr-ka
1923. g 18. maija raksts Mi 1716, par
atraušanos no kara klausības izpildīšaaas
1923, g, februāra mēnesī. — Pārbaudīt
kara klausības dokumentus un ja izrā-
dītos, ka kara klausību izpildījis, ziņot
Liepājas kara apr. pr kam, bet pretēja
gadījumā arestēt un nosūtīt minēta kara
apr. pr-ka rīcībā.

7724. Bernatovics, Jaljaas Pēlēja d., ļ
Kapiņu pag., Daugavpils apr. pilsonis,
29 g. vecs, agrāki dzīvojis Zasas pagasta
Lapiņos, Jaunjelgavas apr. — Jākab-
miesta iec miert. 1923. g. 23. maija
raksts te 1062J apv. sod. lik. 568. p. —
Paziņot dzīves vietu.

7725. Dltiņš, Jānis Amandusa d., bij,
Bauskas iec. komandantūras jaunākais
sevišķu uzievusca virsnieks, tagad atva-
ļināts līdz turpmākam rīkojumam, leit-
nants, dzim. 1891.g. 26. augustā, Derbes
pag, Liepājas apr._ pilsonis, luterticīgs,
precējies, pastāvīga dzīves vieta Rīgas
apr._ Bīriņu pag. — Kara tiesas priekš-
sēdētāja 1923. g. 17. maija raksts
hfe 2985,_ apv. sod. lik. 657. p. 2. d. —
Apcietināt, ievietot Rīgas ceutralcietuma
nn paziņot kara tiesai.

7726. Feldhuns, Šmuels Feivisa d.,
dzim. 1902. g. — Liepājas kara apr.
priekšnieka raksts 1923. g, 18. maijā
te 1716, par atraušanos no kara klau-
sības izpildīšanas 1923. g. februāra mē-
nesī, — Pārbaudīt kara klausības doku-
mentus un ja izrādītos, ka kara klausību
izpildījis, ziņot Liepājas kara apriņķa
priekšniekam, bet pretējā gadījuma
arestēt un nosūtīt min. kara apr. priekš-
nieka rīcība.

7727. Galkiats, Ferdinants Miķela d.,
18 g. vecs, iedz. Aizviku pag — Prie-

ku Ies-Vainodēs iec. miertiesneša 1923. g.
15. maija raksts te 543, apv. sod. lik.
581. p. — Apcietināt un piesūtīt mek-
lētajam.

7728. Hartmans, Jēkabs Jāzepa d,
bij. Dubrovska partizāņu nodaļas karei-
vis, 20 g, vecs, Rēzeknes pilsonis, pa-
reizticīgs, krievs, pēc paša izteicieniem
senāka dzīves vieta Rīgā, Maskavas ielā
te 18. — Kara tiesas priekšsēdētāja
1923. g. 17. maija raksts te 2987, apv.
sod. lik. 589. p, — Apcietināt un pazi-
ņot kara tiesai.

7729. Jakubovičs, Antons Antona d.,
dzim. 1904. g. 17. aprilī, Lietavas pa-
valstnleks. pied. pieSkodas, pēdējā dzīv.
vieta_ Liepāja, pilsētās pļavās, Daniļeviča
nama. — Liepājas prefekta 1923. gada
23. maija raksts te 1695/11, apv. kontra-
bandas Sieta un patvarīga dzīves vietas
atstāšanā, kā sastāvošs zem policijas
uzraudzības. — Ņemams policijas uzrau-
dzībā un paziņojama dzīves vieta.

7730. Krauze, Jānis Kristapa d., 43 g.
vecs, Ugāles pag Ventspils apriņķa pil-
sonis, vidēja auguma, tumši pelēkiem
matiem un ūsām, brūnām acīm. —
Ventspils apriņķa II. iec. palīga 1923. g.
14. maija raksts te 2580, apv. zādzība.—

Apcietināt un nogādāt Ventspils apr,
II, iec. pal. rīcība.

7731. Krūmiņš, Jēkabs Ģederta d„
armijas saimaieobas pārvaldes transporta
rotas kareivis, 30 g, vecs, Jaunzalvas
pag., Bauskas apr. pilsonis, luterticīgs,
latvietis. — Kāja tiesas priekšsēdētāja
1923. g. 17. maija raksts Mi 29S8, apv.
kara sod. lik. 160. p. — Apcietināt un
paziņot kara tiesai.

7732. Kaplaas, Hiršs Šolema-Ger-
sona d., dzim. 1902. g. — Liepājas
kara apr. pr-ka 1923. g. 18. maija raksts
Ka 1716 par atraušanos no kara klausi
bas izpildīšanas 1923. g. febr, mēnesī. —
Pārbaudīt kara klausības dokumentus un
ja izrādītos, ka kara klausību izpildījis,
ziņot Liepājas kar/a apr. pr-kam, bet
pielēja gadījumā arestēt un nosūtīt min.
kara apr, pr-ka rīcībā.

7733. Kants, Leibe Johana d., dz.
1902. g. — Liepājas kara apr„ pr-ka 1923 g
18. maija raksts te 1716 par atraušanos
do karaklausības izpildīšanas 1923, g.
februāra mēnesī. — Pārbaudīt kāja
klausības dokumentus, an, ja izrādītos,
ka kara klausību izpildījis, ziņot Lie-
pājas kafa apr. pr kam, bet pretējā
gadījuma arestēt un nosūtīt min. kafa
apr. pr-ka rīcībā.

7734. Kuplens, Eduards Jēkaba d,
dz. 1902. g. — Liepājas kara apr. pr-ka
1923. g. 18. maija raksts te 1716, par
atraušanos no kafa klausības izpildī-
šanas 1923 g. februāra mēnesī. — Pār-
baudīt kafa klausības dokumentus, un,
ja izrādītos, ka kafa klausību izpildījis,
ziņot Liepājas kafa apr. pr-kam, bet
pretējā gadījuma arestēt un nosūtīt min.
kafa apr. pr k* rīcībā.

7735. Levinsons, Hermans Ābrama d.,
dz. 1902. g. — Liepājas kafa aor. pr-ka
1923. g. 18. maija raksts te 1716, par
atraušanos ao kafa klausības izpildī-
šanas 1923. g, februāra mēnesī. — Pār-
baudīt kafa klausības dokumentus un, ja
izrādītos, ka kafa klausību izpildījis,
ziņot Liepājas kafa apr. prkatn, bet

pretējā gadījumā arestēt «n nosūtīt min.
kafa apr. pr-ka rīcība.

7736. Marks, Mozus kiga d, dzim.
'902. g. — Liepājas kāja apr. pr-ka
1923. g. 18. maija raksts te 1716, par
atraušanos no kafa klausības izpildīšanas
1923. g. febr. mēnesi. — Pārbaudīt kafa
klausības dokumentus un, ja izradītos,
ka kafa klausību izpildījis, ziņcrt Liepā-
jas kafa apr. prkam,_ bet pretējā gadī-
jumā arestēt un nosūtīt min. kafa apr.
pr-ka rīcībā.

7737. Morin, Leokadija Urzulas m.,
45 g. veca, pied. pie Ezeres pag, pēdēja
laikā dzīves vieta Kapiņu pag. — Ilūk-
stes apr, pr-ka 1923. g. 18. maija raksts
te 1926/2709, apv. neatļauta robežas
pāriešanā. — Paziņot dzīves vietu.

7738. Markovs, Sīmanis lija d,_ Lie _
pajas pilsonis, 28 g vecs, pastāvīga
dzīves vieta Grobiņas pilsētā, — pēdēja
dzīves vieta Dignājas pagastā, Jaunjel-
gavas apr. — Jēkabmiesta iecirkņa mier-
tiesneša 1923. g. 18. maija raksts M2_ 1035,
apv. sod. lik. 581, p. — Apcietināt nn
nogādāt Jēkabmiesta iec. miertiesneša
kamerā.

7739. Purkalits, Jānis Petefa d.,
dzim. 1868, g. 12. maijs, Smiltene*pag.
Valkas apr. pilsonis, dzīvojis Rīgā,
Bruņinieku ielā Mi 87, dz. 23, pase
te 7601, izdota 1919. g. 31. oktobrī no
Rīgas 3 iec. policijas priekšnieka. —
Valmieras apr. priekšnieka 1923. g.
14. maija raksts te 9340, sodīts ar iekšl.
ministra 1922. g. 13 jūlija lēmumu par
trokšņošanu piedzērušā stāvoklī ar
100 zelta frankiem vai 3 nedēļām
aresta, kurš sods uz amnestijas akta
pamata samazināts uz pusi. — Paziņot
dzīves vietu meklētājam.

7740. Pavhns, Jānis Vikentija d.,
Rēzeknes apr. Vaivadu pagasta pilsonis,
24 g. vecs, pēdējā laikā dienējis, kā
kareivis 11. Dobeles kājn. pulkā, Dau-
gavpilī. — Latgales apgabala tiesas
Rēzeknes apr. 3, iec. miertiesneša 1923.g.
19. maija raksts te 1147, apv. sod. lik.
181._ p. 2. d. J. pkt. — Apcietināt un
nogādāt meklētajā rīcībā.

7741. Ščuka, Marija īgnata_ m.,_ 25 g.
veca, piederība nav zināma, pēdējā laikā
dzīves vieta Karciema pagastā, Lubri-
ciška mājas. — Ilūkstes apriņķa priekš-
nieka 1923. g. 18. maija raksts
te 1926/2709, apv. par uzturēšanos bez
dokumentiem. — Paziņot dzīves vietu.

7742. Skuja
^

Augusts Andreja d,
Daugavpils kājnieku pulka kareivis,
dzim. 1900. g. 28. jūnijā, Ungurmuižas
pagasta pilsonis, luterticīgā, neprecējies.
— Kafa tiesas priekšsēdētāja 1923. g.
17. maija raksts, apv. kar. sod, lik.
98. p. — Apcietināt un paziņot kafa
tiesai.

7743. Talle, Jānis Kārļa d„ atvaļināts
līdz turpmākam rīkojumam bij, instruk-
tora baterijas ats. virsd, seržants, dzim.
1895. g. 26. sept. Imantas pag., Val-
mieras apr. pilsonis, luterticīgs, precējies,
pastāvīga dzīves vieta Valmieras apr.
Imantas pag. — Kafa ti.es. priekšsēdētāja
1923. g. 17. maija raksts Mi 2986. apv.
kafa sod, lik. 232. p. 2, d. — Apcietināt,
ievietot Rīgas centrālcietumā un paziņot
kara tiesai.

7744. Tais, Morics Hirša d. dzim.
1902. g. — Liepājas kafa apr. pr ka
1923. g. 18, maija raksts te 1716, par
atraušanos no kafa klausības izpildīšanas
1923, g. februāra mēnesī. — Pārbaudīt
kafa klausības dokumentus un ja izrā-
dītos, ka kafa klausību izpildījis, ziņot
Liepājasksfa apr. pr kara, bet pretējā
gadījuma arestēt un nosūtīt minētā kafa
apr. pr-ka rīcība.

7745. Viskinds, Ābrams-Eske Jēkaba
d,, dz. 1902. g. — Liepājas kara spr.
pr-ka 1923, g. 18. maija raksts te 1716
par atraušanos no kafa klausības izpil-
dīšanas 1923. g. februāra mēnesī. —
Pārbaudīt kafa klausības dokumentus
un ja izradītos, ka kafa klausību izpil-
dījis, ziņoļ Liepājas kafa apr. pr-kam,
bet pretēja gadījuma arestēt un nosūtīt
minēta kafa apr. pr-ka rīcībā.

7746. Vītols, Jēkabs Andreja d„ dz.
1902. g. — Liepājas kafa apr. pr-ka
1923. g 18. maija raksts te 1716, par
atraušanos no kafa klausības izpildīšanas
1923. g. februāra mēnesī. — Pārbaudīt
kafa klausības dokumentus un ja izrā-
dītos, ka kafa klausību izpildījis, ziņot
Liepājas kafa apr. pr-kam, bet pretējā
gadījuma arestēt un nosūtīt minētā kafa
apr. pr-ka rīcībā.

7747. Vitte, Emma Kārļa m., 19 g.
veca, Jelgavas pilsone, sevišķas pazīmes
nav zināmas. — Rīgas apgabaltiesas

'6. iec izmeklēšanas tiesneša 1923. g.

17. maija raksts te 962, anv t. " "

?*j- l- ?-pk>43° pVa*-Spaidu kārta nogādāt meklēti!. JhcT
7748 Zaķis, Tenis Jāņa d g**

vecs, piederīgs pie Augstroze»'' J &
dzīv. Rīgā, Autoaijas fii £* ,$?»*,
vāku ziņu trūkst.) — ValmiA,!'. ^*
pr-ka 1923, g. u'maija rak^Tlo»sodīts ar viņa 1922. g 9 " ut^3>
lēmuma par kāttibas un miera K?sanu piedzēruša stāvokli ar 10 JS"
frankiem vai 1 nedēļu aresta, kurš «7uz amnestijas akta pamata samazinātauz pusi. - Paziņot dzīves vietu meK?tajam. «««.

dnķa d. Aadersoaa meklēšanas Wtešana. kafa publicēta .Valdības Vēstneša."
1923._ g 38 aumurā, kārt. te 1637 uumiaetas personas meklēšana turpinām?saskaņa ar publikācija .Valdības v**nēša- 1922. g. 267. numurā, kārtMs 6545.

Rīgā, 1923. g.*31. maijā. Mi20943.
Administratīvā departamenta

direktorsJ. [eva. 1
Iekšējās apsardzības pārvaldes

priekšnieks J. Garo zini.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1923. g. 1. jūnijā.
Uzdodu Strenču valsts slimnīcas jaunākam no-daļas ārsta vietas izpildītajam Dr. Arvidam Sa-kuram Strenčos, pagaidām izpildīt Valkas aprink»

ārsta dienesta pienākumus bez sevišķas atlīdzību,
skaitot no š g. 1. jūnija.

Iekšlietu ministra vietā A. Birznieki
Veselības departamenta direktors

J.Kivitckit.

Rezolūcija.
1923. g. 1. jūnijā.

Ieceļu Dr. Ericha D r 0 s s u par Valmieras apriņķa I
ārsta vietes izpildītāju pa ta paša apriņķa ārstu
vietas izpildītāja Dr. Voldemāra Kaķa slimības!
laiku, uz brīva līguma pamatu ai mēneša algu I
Ls. 194 lielumā.

Iekšlietu ministra vietā A. Birzu iekš.
Veselības departamenta direktors

J. Kivitckit.

Rezolūcija J* 02691.
1923. g. 2. jūnijā.

Izglītības ministra kanclejas vecāko sevISķu at-
devušu ierēdni Oskaru Dokteru atsvabinu ao
ši amata sakara ar likumu par civildienests
37. panta, skaitot no 1923. g. 1. jūnija.

Izglītības ministrs P. Gailīti.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudami.

*

Rezolūcija >& 2727.
1923. g. 5. jūnijā.

Sasksņā ar universitātes padomes š g.30m«iji
sēdes lēmumu apstiprinu par mācīaas spēkiem
universtatē, sksi'ot no š. g. 1. jūlija:

1) vecāko asistentu, fizikas kandidātu F. Tteij»
par āištata docentu fizikā.

2) docenta vietas izpildītāju R Adelhsinni II
ari turpmāk par docenta vietis izpildīiājupataloģiski \
anatomijā uz vienu semestri.

Iagiītības ministrs P. Gailīt».
Kanclejas pārvaldnieks J. Laudams.

*
Rezolūcija J* 2776.

1923 g. 6. jūnijā.
Atsvabinu uz paša lūgumu ārštata darbinieku' 1

terminoloģijas komisijss izstrādāto materiālu «mm- g
tošanai Jēkabu Velmi no dienesta pienākama

^izpildīšanas, skaiiot no š. g. 1. jūnija.
Izglītības ministrs P. Oailits.

Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams. .1

*
Rezolūcija J* 2779.

1923. g. 6. jūnijā. .
Ieceļu Oskaru Aleksandru D okteru pu?JW

tības ministra kanclejas darbvedi (sekretāra), «

skaitot no 1923 g. I. jūnija, „ ,.
Izglītības mm'strs P. 0al "'ļ; |!

Kanclejas pārvaldnieks J. Laudam*
^

Rīkojums >ft 64.
1923. g. 4. jūnijā.

^
1

Lauksaimniecības departamenta tecnn^K»
^

«j
dalīs vadītāju Andreju Ja garu atsva oiu«

^
r.

dienesta uz paša lugcmu, skaitot no s. g- Ļ 1
Zemkopības ministra biedrs H-..ti!7Lauksaimniecības departamenta d»reK<o »

palīgs J. BMt ci» ,.

Prese,
Igauņu tirdzniecība un rupmec™-

^Pagājušo sestdien RSvelē atklājaJg
^tirdzniecības un rūpaiecības i«ij« ? ,,.r

gadījumā ,P ā ew a 1e h f «'Jf* \t
lijā igauņu tirdzniecības »P«3JV
finaasu ministra V e st e 1a evaas-

miņzemes ministrs saka par? ,g«i $iigl.L
niecību un rūpniecību: »'S"|ot \,0 \
nieciskās politika* merķ« f^^mltu 1
mēģināja atrast vienus? vierigM J fi.
uz kuriem lai dibinātos W%fa» l
vīgās saimniecības turpmāka atn „ (
šāda saimnieciskās politika» te j

(
viegli novest līdz vienp»^pie- ,
dzejām tad, kad pārak Uc»



^Iriēvu traazitam, vai kad par daudz
ir*? Lh izmantojot dažādas igauņu
#eJa Lgātibas, vai arī pārspīlējot Igau

Sfķā zemkopības zemes raksturu.

cietis nešaubās, ka dzivesspējīgai,
' * -n pilnīgi patstāvīgai tautsaim
"^hai jācenšas attīstīties vispusīgi un
i*,J yisi 8pēki un visas bagātības,
31pieder, un ko ta var izmantot

«?" f„Ļniecfskier» pnucipiem. _ Ka da-
1 -Tiklās robežas neuzliek pārak lie-
:!' U-šļas, b£t vairāk krīt svarā tautas

? * Jfiskšs īpašības, tautas centiba, laba
organizēšanas spējas, to re-

\>*L zetaes, kas nav aplaimotas dabas
ām bet tomēr sasniegsšas augstu

^niecisku stāvokli, kā piemēram Ho-
Somija, Skandināvijas valstis un

j.« jemes.

Atskatoties uz igauņu saimniecības
«lubu šai samērā īsajā 4 gada laika,
Šās, ka igauņi iet pa pareizu ceju.
!'' <?s praktiskais un nosvērtais raksturs
iiiHsija dažādu dzīvei svešu mācību
SiMJnffiiem, bet tauta ķēras_ pie no
L,g daifea, lai tagadējā pārejas un
ieliņu laikmetā iegūtu pec iespējas
.jfāk panākumu. Zemes reforma nav
Šūstījusi igauņu iauksaimn ecību, kā to

iii pareģoja, bet, neraugoties uz visām
ara »n revolūcijas laiku gj-utībara, kas
«sevišķi sajūtamas apgrozības kapitāla
,, kredīta trūkumā, igauņa lauksaim-
niecība gadu pēc gada vairāk uzplaukst

Ieaun» - tirdzniecība jau pārdzīvojusi
spekulācijas laikmeta, kam p$?r_cēloni
t|a pārejas laika nedrošie un svārstīgie
apstākļi. Vienas dienas aprēķina radītie
tirdzniecības uzņēmumi iznīkst un pa
ielika! daļai jau savu dzīvi beiguši,
mnēr jāsaka, ka sabrekušo uzņēmumu
itoceats Igaunijā nav lielāks, kā daža
ibā vecā, saimnieciskā ziņā spīdoši
Sārtotā valstī.

Pasaules kāja sekas bijušas par cēloni
ļpslecibas krizei, kas vēl tagad nav
ibeigusies, arī vecās un labi orgāni-
Jēlās valstī?. Nav jābrīnās, ka arī
Igaunija pārcieš šo krizi. Bet grūtākas
tas jau pārdzīvotas. Kā tirdzniecībā,

II arī rūpniecībā bija radušies viesās
toas uzņēmumi, kas pa lielākai daļai
jau zaudējuši savu nozīmi. Lielākās
ptibas vēl tagad dara uzņēmumi,
hrns igauņu patstāvīgā saimniecība
mantojusi no agrākās sistēmas, bet kas
pēc sava rakstura un apmēra vairs nav
piemērojami tagadējiem apstākļiem. Šo
itļemurou pārveidošana ir tuvākas na
bises uzdevums.

f Bet tūpaiecības pasākumi, kas pie-
sērojas tagadējiem apstākļiem un saskan
« saimniecisl'O principu prasībām,— un
to skaitā ietilpst gandrīz visi priekš kara
fcatie vai pēdējā laikā radušies, —
I» tagad sasnieguši tādu stāvokli, ka
J«r to dzīves spējām un turpmāko uz-
plaukšana nav vairs jāšaubās. Kuri-

IMBiā jastājums atrisināts ar diezgan
™em panākumiem, zemes bagātību
«maniošaaa attīstās gan lēni, bet ne-
pārtraukti — abi šie svsrīgie faktori
«drošina igauņu rūpniecības pastāvību
M modina labas nākotnes izredzes.
Čem' gadi ir īss laiks tautsaimniecības

attīstības vēsturē. Ja atskatāmies uz šaī
««a veikto darbu, tad jāatzīst, ka vēl
**« palicis nedarīts. Tomēr pirmie
l1 sperti, noiets visgrūtākais un vis
«fļimbujainākais ceļa gabals, turpmākais
tt'n-F«ga° ē8fŠ ' l)et 'daU(lz
Jt5sP tirdzniecības un rūpniecības«tade sniedz pārskatu par igauņu pa-
^«miem , ta rāda, ka igauņi var saim-
ectsKā ziā but patstāvīgi. Ta rada ari,

['jaasi grib strādāt kopā ar citām
*»m i piedāvojot viņām to, ko igauņi
,, Javos apstākļos vislabāk pagatavot,
" «i miju prātH sanemot citu tautu
***augļus . *

Somija,
ļauna parlamenta ēka.

Helziņforsā, 5 jūnijā. Iecelta
sevišķa parlamentāriešu komisija, karāpiedalās arī pazīstami somu vēsturnieki
un mākslinieki, vietas izraudzīšanai Hel-
ziņforsā, kur celt jauno Somijas parla-
menta ēku. lta.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Apcietināti komunisti.
«iiJ-Ve,ē

' 5. jūnijā. (Eta.) Pa-
iV';.2ktī apcietināti seši ievērojami
bij,'3ti > kuriem nesen pārdroša kārta
« sta ~V!es izh^Rēveles cietuma,
8atlJKiugisepa slēpējas masas Telī-
ti»,,, ', . Aizsarga policija pārsteidza
ttL a* bridī, kad tie patlaban gata-
vas » Jar motorlaivu no Igau-m«* Kronštati. LTA.

Rīga.
Paziņojums.

Rīgas skolo'āju sagatavošanas vasaras
kursus atkiās š. g. 11. jūnija, pulksten 4
pēr pKsdienas, Latvijas universitātes
jaunajā ēkā, Puškiaa bulvāra te 4,
II klausītavā.

Kursu vadītājs, Rīgss plMtai
pamatskolu inspektors M. Stals.

TMmlfcis os mpnlecB»,
Plsša vflcu lauksaimniecības

Izstāde notiks

Karaiaučos no 24. līdz 30. jūnijam. Iz-
stāde būs ļoti plaša un sniegs pārskatu

oar asrarāi kultūras līmeni Vācija, kāds

sTnfegts pateicoties zinātnes, technikas

«n praktiskās lauksaimniecības kopdar-
blbai Izstāde raksturos visas Iaufcsa ira-

Secības nozares, augkopību, mākslīgo

mislu lietoto*, lopkopību, sakot a

Srelem ?? liellopiem un beidzot ar
māfpuTniem,zivīm un bitēm. La'ksaim-

nievas mašinu izstādīšana piedalīsies

5i"» sj^-Wd.ss
W«ke«c Izstādes apmeklētājam-

lauksaimniekam maliņu nodaļā cn sugas
lopu aukcionā būs iespējams iegādāties
savai saimniecībai vērtīgus papildinā-
jumus. Izstādes rīkotāji cer, ka sevišķu
vērību tai piegriezīs Austrumeiropas
valstu, sevišķi Latvijas zemkopji, kuriem
rodas izdevība sīki iepazīties ar Vācijas
sasniegumiem un smelties no tiem prak-
tisku labumu. LTA.

Kursi.
Rīgas biržā, 1923. gada 7. janijā.

100 Latvijas rbļ 2,00
Amerikas _ dolārs 5.10-5,15
Angļu mārciņa . ..... 2359-23*3
100 Francijas franki . ... 32,35-3360
100 Beļģijas franki .... 28,20 -2935
100 Šveices franki . . . . 9194 - 6287
100 Zviedrijas kronas . . . 134,45 — 137,19
100 Norvēģijas kronas . . . 83,30 87 55
100 Dānijas kronas .... 9, 95 - 95 85
100 Holandes guldeņi . . . 200,00 - 2(9 00
10000 Vācijas markas . . . 0,55 0,80
100 Somijas markas .... 13,60- 14.J0
100 Igaunijas markas . . . 1,47—1,53
100 liti 5000 -S2,—
10000 Polijas markas ... -120
100 Cechoslovaku kronas . . 1540-16 15
100 Itālijas liras 23 70 24,80
Padomes rbļ
10 krievu zelta rbj. . . . . 25,50
Zelts (Londona) par 1 ansi tīra

zelta

Krieviju sudrabs {3^
—

; J$}par lrbj
5°/o neatkar, aizņem 2. 2,10
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. bīedr.

ķilu zīmes
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —
100 zelta fr. 6°/oRīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes ....
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 98,00 — —

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvēr. biržas maklers P. R u p n er 8.

pj-iiuim-it tenAkuš!ku&.
5. jūnijā.

Ērika, latviešu bnrenieks, 125 reģ. ton. btutio, no
Ķ* 'rbiziem it apšu kl.ciesa.

Elza, [atviešu burenieks, 72 reģ. ton. brutto, no
Mērsraga ar staikokiem.

Krimnida, latviešu tvaikonis, 1969 reģ, ton. brutto,
no Scthama n oglēa.

6. jūnijā.
Absalcm, dāņu tvaikonis 2144 reģ. tcn. brutto, no

Venispils ar daļu kravām.
Velt?, latviešu tvaikonis, 2347,31 reģ. ton. brutto,

no Sunderlana ar oglēm.

H& i?i§fts ēstas tzgalttii kutL
5. jūnijā.

Aleksisnders, latviršu burenieks, 119 reģ. fon.
biutt , uz Pernigeli tukšā.

Andfējs, latviešu burenieks, 146 reģ. ton. brutto,
uz Ķesterciernu tukšā

Marta, iatviršu bureuieka, 51 reģ. ton. brutto, uz
Kalteni tukšā.

Mikus, latviešu tvaikonis, 75 reģ. ton. brutto, uz
Ap'ciemu tukšā.

Viesturs, latviešu tvaikonis, 798,17 reģ. ton. brutto,
uz Graelinu ar kokiem.

Hsrald, dāņu tvĒikoais, 1954 reģ. ton. brutto, uz
Gent: ar liniem un kckiem.

Libau, zviedsu tvaikonis, 3:2 reģ. ton. brutto, uz
Rēveli ar gabalu precēm.

Kohoivt, vācu tvaikonis, 1414,29 reģ. ton. brutto,
t!2 K'.ralaitčiem ar kokiem

Pollux, noivēģu tvaikonis, 1654 reģ. ton. brutto,
uz Ba;ovu ar kokiem.

ii«p31ss osts lenākuil kužk
1. jūnijā.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
no Londonas ar Jauktu lādiņu.

Mollesu. -.d, zviedru tvaikonis, _278 reģ. ton. brutto,
no Klaipēdas ar jauktu lādiņu.

Permgel, latviešu tvaikonis, 158 reģ. ton. bntttc,
no Ventspils ar jauktu lādiņu.

Libau. aviedru tvaikonis, 352 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ai Jauktu lādiņu.

Globus, vācu tvaikonis, 636 reģ ton. brutto, no
Dancigas ar jauktu lādiņu.

2. jūnijā.
Chajkcv, dšņu tvaikonis, 1025 reģ. ton. brutto,

no Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.
Karine latvieša tvaikonis, 106reģ. tcn. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Thjrras S, dāņu tvaikonis, 1193 reģ. ton. brutto,

ne Kardfas ar ogiem.
Saturn, vācj tvaikon s, 275 reģ. ton. brutto, no

FUnsburga ar balastu.
3. jūnijā.

Leonville. fia&ču tvaikonis, 1049 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar labību un liniem.

4. jūnijā.

Svava dāņu tvaikonis, 1212 reģ. ton. brutto, no
Klaipēdas ar kcka tramitu.

5. jun jā.
Tikla , dāņu tvaikonis, 1469 r*ģ. ton. brutto, no

Kerahučem ar balastu.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. tos. brattc,

no Ventspils nr jauktu lādiņu.
Johsnna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar melku.
Melkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, no

Pāvil.stss ar malku.
Normai, lstviešu tvaikonis 67 reģ. ton. brutto no

Pāi-iiostas ar malku.

H? ! -MP*m mi*» »s&iuil iu^.
1. junjā.

Fridrich, l»tvieša tvaikonis, 68 reģ. ton, brutto, ni
Pāvilostu tukša.

Johanna, latviešu prāmis. 72 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Herkules, latviešu piāmis, 90 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukša.

NcrmaL latviešu tvaikonis, 67 reģ. ton. brutto, n
Pāvilosta tukša.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 teģ. ton. brutto,
uj Londonu ar jaukto lādiņu.

Ērika, vācu tvaikonis, 300 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar jauktu lādiņu.

Pemigei. latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brūti*,
uz Ventspili ar jaukta lādiņu.

2. jūnijā.
Libau, zviedru tvaikonis, 352 ieģ. tcn. brutto, uz

Rīgu ar jauktu lādiņu.
4. jūnijā.

Glcbus, vācu tvaikonis, 636 reģ. ton. brutto, uz
Kotkj ar balastu

Leonville, franču tvaikonis, 1049 reģ. ton. brutto,
uz Genti ar kektern, labību un iiniem.

,c . jūnijā.
Saturn, vācu tvaikonis, 275 reģ. ton. brutto, ua

Aalborgu ar auzām.
Chafkrv, dāņu tvaikonis, 1025 reģ tan. brutto,

uz Kopenhāgenu ar jauktu lādiņi.
Mollesund zviedru tvaikenis 278 icģ. tcn.brnt'0,

uz Stokholmu ar jauktu lādiņu.

Ventspils osts ters&uiši kust
2. jūnijā.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. b.-stto,
no Liepāj*s ar gabalu precēm.

3. jūnijā.
Spigerborg, dāņu tvaikonis, 1548,27 reģ. ton. b:uito,

no Rīgas ar slīperiem.
Ingaren, zviedru moterkugis, 5292,72 reģ. ton.

brutto, no Gothenburgas ar balastu.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, ao

Rīgas ar gabalu precēm.
4. j.nijā.

Teodor, latviešu tvaikonis, 94,24 reģ. ton. brutto.
no Rīgas ar gabalu precēm.

Diskus vācu tvaikonis, 62826 reģ. tcn. brutto, no
Viborgas ar kokiem.

5 jūnijā.
Absalom, dāņu tvaikonis, 2144,38 reģ, t n. brutto,

no Feliksberga ar kokiem.

No VsrVrsptfis ostas tzgSJy§i kagL
2. jūnijā.

Indra, vācu tvaikonis, 1384,24 reģ. tcn. brutto, ui
Hulu ar plankām

Hillegara Post, holandiešu tvaikonis, 2152,0 reģ.
ton. brutto, uz Rigu ar kokiem

Kohlenimport, vācu tvaikonis, 1115,21 reģ. ton.
brutto uz Karalaučiem ar kokiem.

Pemigei, latviešu tvaikoni», 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Rigu ar gabain precēm.

Ingeborg S, dāņu tvaikonis, 1740,27 reģ. ton. brutto,
uz Hulu ar kckiem.

3. janijā.
Spigerborg, dānu tvaikonis, 1548,27 reģ. ton.

biutto, uz G-stenu ar slīperiem.
4. jūnijā.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, na
Liepāju ar gabalu precēsi.

5. jūnijā.
Absalom, dāņu tvaikonis, 2144,38 reģ. ton. bm'to,

uz Rīgu ar kokiem
Diskus, vācu tvaikonis, 628,26 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar plsnkam.
Teodor, latviešu tvaikonis, 94,24 reģ. ton. brutto,

tu Rīgu ar ozolekstraktu.

Ārzemes.
V£cilas relchsuss

šodien aoturējis pirmo sēdi pec vasar-
svētku starplaika. Atklāšanas runā pre-
zidents Loebe izteicās, ka frasča okupā-
cijas vara vienmēr vairāk paasisot Rutā
un Reinzeme savu teioru un esot ķēru-
sies jau pie .juridiski maskotas slepka^
vības". Vācu pasivā pretošauās neeiot
salausta, tarpretī taatu savstarpējais naids
iedegoties arvieau dziļāks. LTA.

Sazvērnieku prāva Vācijā.
B e r 1i n ē, 5. jūnijā. Bavārijas reak-

cionāro sazvērnieku psava Minchenē
šodien turpinās galvenā apsūdzētā, pro-
fesora Fuksa nopratināšana. Vācu prese
uzsvej-, ka Fuksa liecības skaidri pie-
rādot Francijas lomu Bavariešu .pučista"
plānos. Fracču pulkvedis leitnants Rišē
esot vedis sarunas ar profesoru Fuksu
un pat pejrsosfgi bijis par biedri vienā
no slepenām organizācijām — .BlOcher-
bund'a", zem pieņemta vārda. Rišē esot
atklāti izteicies, ka Francija sprau-
žot sev par* mērķi atskaldu
Reinzemi un iznīcināt Vā-
cijas valsts vienību. Frasči
esot solījuši bavariešu sazvērniekiem
nevien naudu, bet arī ieročus un pat
2 bruņotus vilcienus līdz ar 70 tankiem.
Sazvērnieki esot mēģinājuši arī nodibināt
sakarus ar Čechosiovaķija, lai sacelšanās
brīdī panāktu čeebu armijas demonstra-
tīvu savilkšanu pie Saksijas robežām.

LTA.

Notikumi okupētā Vācija.
B er 1i n ē, 5. jūnijā. Par tirgotāja

Šiagetera nošaušanu Disseldorfa veca
laikraksti ziso, ka divas stundas pirms
nāves sprieduma izpildīšanas franči esot
uzaicinājuši notiesāto paziņot pārējo sa-
zvērestības dalībnieku vārdus, apsolīdami
tādā gadījumā viņu apžēlot. Šiageters
atteicies to dmt. LTA.

Ziemeļvalstu sabiedrība?
B e r 1 ir ē, 5. jūnijā. Holandes galmu

nesen apmeklējis Zviedrija» karalis; ta-
gad sagaida arī Norvēģijas karaļa viziti.
Holandes prese aizrāda, ka šiem apme-
klējimiem vsr būt politiska nozīme, jo
iespējams, ka izveidosies Ziemeļvalstu
antante. LTA,

Zviedrijas minoritātes.
Helziņforsā, 5.jūnijā, Ievērojot,

ka Zviedrijas ziemeļos dzīvo liels skaits
somu, kufu miuoritates tiesības līdz šim
vēl nav nokārtotas, Somijas ārlietu mi-
uistrs Wenuo!a saruna ar žurnalļstiem
izteicis cerību, ka Zviedrija attiecība pret
šīm somu minoritātēm pieturēsies pie
tautu savienības principiem. LTA.

Teiearamas.
(Latvijas teiegraia aģentūrai ārzemju telegrama».?

Londonā, 6. jūnijā. (Reiters.) Ģe-
nerālis Beits (Bārt) ar kundzi šodien
sarīkoja viesības Latvijas draugu biedrī-
bas locekļiem .Hvdepark Hotci" telpās.
Viesu starpā bija Latvijas un Igaunijas
suiņi, Latvijas ģenerālkonsuls un Ads-
gauskas jaunkundze no Lietavas sūtnie-
cības. Ģenerālis Betts savā runā
aizrādīja uz Latvijas apbrīnojamo
progresu dzīves atjaunošanas darbā
pēc pieciem kara viļņiem un izcēla arī
latvju tautas vēlēšanos nodibināt cie-
šākas attiecības ar Lielbritāniju. Ģene-
rālis ļoti optimistiski atsaucās par Lat-
vijas tirdzniecības un rūpniecības ap-
stākļiem, atzīmējot, ka valsts budžets
jau uzrāda ievērojamu pārpalikumu un
puse no karalaika parādiem dzēsta.

Briselē, 6. jūnijā. (Reiters.) Fran-
cijas ministru prezidents Poankarē sodiem
pēcpusdienā ierad.es Briselē uz svarīgu
konferenci ar bejģu ministriem reparaciju
un Rūras jastājumos. Vakarā Poankarē
noturēia privātu apspriedi ar Beļ-
ģijas premjeru Teinisu «n ārlietu ministri
Žasparu, pēc kam notika konferences ple-
nārsēde. Sarmu priekšmetu bij techniskie
jautājumi, kas saistīti ar okupāciju un
Rūras saimniecisko izmsntošaau. Frančs-
bejģu valdības nolēmušas pastiprināt savu
spiedienu Rūrā un nepieņemt ne-
kādus vācu priekšlikumus, ka-
ra ē r Vācija nebūs izbeiguši
savu pasivo pretošanos.

Literatūra.
.Ekonomists* 11. numurs iznācis er šādu

saturu: 1) kooperatīvais kredīts no P. Ģeidana,
2) Linu tirgus no Allr Bšlmana 3) Jauna dzelzs-
betooa bāka Daugavpili ro doc. būvinž. E. Veissa.

.Latvijas Biikopis' 6.bartnica P. Grii-
nupa red'kcijā iznākusi Izdevēja Latvijas Biš-
kopības Centralb edrība Rīgā, Romancva Ielā 27,

.Cīrulītis*. Žornals jaunatnei. J*10—1923.g.

Kedaktora: 1*1 irošs



Rīfupes muita
izaicina zemāk minētas bagāžas īpaš-
nieku nekavējoši nokārtot attiecīgas
mui'as formalitātes, pretēja gadījumā
muita bus spiesta piemērot muitas
Skuma 497. un 561. paragrāfus.

PasažteļU bagāža, 2 čemodāni, pirmais
svarā 26 kgr. un pēdējs 32 kgr.,
9. oktobri p. g. pienāca Rītupē, pie
Rīgas muitas valdes tranzīta bagāžas
pavadu listēm no 8. ok'.obra 1922. g.
Ja I* 6223 un 6224, bagāžu kvītēm
J*Nš 62600, 62601 nn satur sevī
dažādas galantērijas preces, adatas
šujamās un aizsargu, spilvenu, spalvas
rakstāmas, zābaksnores zīda un kok-
vilnas, aploksnes un pastpapīri.

Rrtupes muitas
1 priekšnieks v. Liepiņš.

Rīgas 8. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu un pamato-
damies., uz krim. proc lik. 5iA p. un
846.-85?. p. p., meklē apvainoto pēc
sodu lik. 574. p. 1 d. un 581. p. II d,
Staņislavu P e tr i 11o. Viņa pazīšanas
zīmes ir: čigānam līdzīgs — melns, ap-
mēram 40—45 g. vecs, augtāks psr
vidējo augumu. Tuvāka? ziņas par
viņu trūkst.

Visas iestādes un personas, kurām
ir zināma apvainotā Petrillas uzturēšanās
vieta, tiek lūgtas par to ziņot Rīgas
8. Iecirkņa miertiesnesim, btt apvainoto
Petrilo apcietināt un nesūtīt minētā
miertiesneša kamera Rīgā, Andreja
ielā 1. j* 553

Rīgā, 30. maijā 1923. g.
Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apriņķa III. iecirkņa
miertiesnesis

ar šo atsauc .Valdības Vēstneša* 1920 g
N» 293, ievietoto sludinājumu par Friča
Dumero*a meklēšanu.

Rīgā, 4. aprīli 1923. g. Ns 27
Mertiesnesis B i 1m a n s.

Sekretārs V. M a r t i n e 11.

Utialss mMMt I. MiutiaiL
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p, pa-
mata ar šo dara zināmu, ka tiesa
23. maija 1923. g. 3āņa Jāņa d. Strīds
prasības lietā pret Ludviku Stucis,
dzim. Dobrovojskij, par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: laulību, no-
slēgtu 1908. gadā 24. maijā Varšavā
kat. sv. Barbaras baznīcā, starp Jāni
Stucis un Ludviku Stucis, dz m. Dobro-
volskrj, atzīt par šķirtu, aizliegt atbildē-
tajai saukties uzvārdā .Stāds*.

Ja atbildētajā civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi, vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavpilī, 24. maijā 1923.g. LXsl96/23
Priekšsēd. Fr. Zilbers.
Sekretārs J. Ontaiaiis

«yaa apgabali 3. oivilnodssfa,
««uraņi ar civ proc. lik. 1958. p a?
£o paziņo, ka 12. Jūnija 1923. g„ < sit<ētās
n «daļas atklātā siesss sēdē nolasīs
23. janvārī 1915. g, Jērcēnu pagastā
mirušā .Paliepu* mājas īpašnieka Edu-
arda Jēkaba dēla Ēvalda mutisko
testamentu.

*3gā, 31. maijā 1923. g.
Priekšsēd. v. V. Fr e 1 m a n i s.

Sekretārs A K s t v e.

nm Ifegiiilli
Rīgas apgabali III. civilnod.,

saskaņā ar civ. proc. lik 1958. par
šo paziņo, ka 12 l«n!J3 š. s.. minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde nolasīs 13. ok-
tobri 1922. g, Sēļu pag. mirušā Vec-
Innus mājas īpašnieka Ādama Jura d
Mincertberga muti ko testamentu.

Rīgā, 31. maijā 1923. g. L. Nē 1938.
Priekšsēd. v. V. F r ei m a n i s.

Sekretārs A. Kalve.

Cēsu apr. IV. iec. miertiesnesis ,
sask ņi ar savu š g. 30. aprija lēmumu,
meklē Alfrēdu Friča d. Vanagu, vecumi
nav zināms, pieder, pie R.gas pilsētas,
apv. pec kr. sod. lik. 581. p. 1. d.

Visām personām un iestādēm, kurām
ir zināma minētā Vanaga uzturēšanās,
vai viņa mantibs, jāpaziņo par to mier-
tiesnesim, Madonā bet mantība jānodod
aizgādnības pārva'dibā.

Madonā, 1. j ni ā 1923. g.
Miertiesnesis J. C i m d i ņ š.

Lieliem pagasta tiesa, Bauskas nu
pamatojoties uz sa/a 22. marta 1923. g.
lēmuma un uz pag. tiesu 1 kūma II. da]
no 220.—226. p.p., uzaicina 11. sept
1922. g. mirušā ša pagasta ja nssiai-
nieka Jsņa Gutmaņa mantin ekus,
parādu devējus un ņēmējus pieteikties
pie šs pagana tiesas sešu mēnešu
laikā skaitot no šī slud nājuma iespie-
šanas isešo reizi .Valdības Vēstnesī",
un Uzdot ?a.ris tiesīgs un prasības.

Pēc tfrmiņa notecēšanas nepieteikušies
mantinieki un parādi devēji vairs netiks
ievēroti.

Iecavā, 17. maijā 1923 g.
Priekšsēdētājs J. Kaldersnskls.

3 Darbvedis (paraksts).

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa zem A& 3422, uz Hetenes Vtinls
vārda, pazaudēta un ar šo tiek irsludin.
sssscdciig u.

Kigas polic. a. iec. priekšnieks
paziņo,_ ka 15. jūnija i. s. pulksten
10 rīta, Romsnova ielā Nē 18, dz. 2,
pārdot vairā ;solišanā pilsonim R jvs-
nam H rša dēlam Kacam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārta*, kopvērtībā par Ls 1T4,—, dēļ
nodokļa piedzīšanas Rīgas pilsētas valdei
par labu.

Rīgā, 5. jūnijā 1923. g. Nē 13766
Rīgas 3. policijas iecirkņa

priekšn. F r e i v a 1 d s.
Darbvedis (paraksts).

DaDsaipils maitas valde.
satkaaā ar muitis lik. 562 p. paziņo,
ka 20. jūnija 1923. s, pulksten 9 no
rīta — Rēzeknes apriņķī, Antonopoles
miesta (dzelzsceļa stacija Antono,;Ole)

pārdos atklātā vairāksolīšanā
pec uzglabašan s termiņa notecēšanas
no Ruvlaa Valnštoka neizpirktā:

vāramā sāīs,
svara 42254 klgr., solīšanu saks;es no
Ls 2718,56.

Daugavpils muitas vaīdes
priekšnieks LI e 1 m e ž s.
Darbvedis A. LIe pi ņš.

Ludzas apr,ņķa Evarsmuižas pag.
Frcnopolei muižā, 20 jūnija" 1923 2-i
pulksten 12 dienā, tiks pārdota atklātā

vairāksolīšanā
1 gows.

Tuvākas ziņas var dabūt pie Ludzas
rajona valsts zemju pārziņa, Ludzas apr.
vaists zsmja inspekcijā.
Ludzas raj. v. zemju pārz. P. S a l e n i ek s.
_j Darbvedis K. Ellers,

Ūtrupe.
Tredlen, 20. jūnijā 1923. gada,

paiksten 1U no rīta,

Cēsu apriņķa priekšnieks
pārdos Cēsīs, Pils ielā Nē 12 (pie
policijas kanc ejas).

=atklātā nHMM=
policijai nederīgus: revolverus, medību
bises un to dejas.

P;e ieroča pirkšanas netiks p'elais'as
personas jaunākas par 18 g. un kupra
nav ieroču iurēšanas atļaujas. Nē 6^8

Cēsu apriņķa piekšn (parakst»).

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu no-
daļa izslu iina per nederīgu nozaudēto
Latvijas ārzemes pasi Nē 5328, izdotu
14 m ijā 1923. g., uz Har.nas La-
n e s m a n vārda. Ns 5323

Sžītaip faJiū akcija litiieMSa
JasiiiMBpiĒLiffl"

JCictnmļā,JCiclā ielā Jtv.18
Pamatojoties uz vērtspapīru modifikā-

cijas pagaidu noteikumiem 23. aprilī
1920. gadā (.Vaid. Vēstn.* 97. numurā
29. aprilī 1920. g.), sērkociņu fabriku ak-
ciju sribiedrība .Vasilij Andrejevič Lap-
šin* valde uzaicina apakšā pievesto sa-
biedrības akciju nezināmos turētājus,

jkuru īpašnieki uzdod, ka tās pazaudē-
1 juši, iesūtit minētās akcijas 6 m ēn e š u
; laikā, skaitot no izsludināšanas dienas,
i sabiedrības valdei.

Akcijas ā 100 rbļ. zem J&Ni>
933/42 = 10 7771/7776 = 6
953/1000= 48 7782/8000 =219

104/5 = 2 8142/50 = 9
1141/5 = 5 8181/87 = 7
1601/700 =100 8211 =1
1801 900 =100 8410 = 1
2000 = 1 8551/600 = 50
y020/2 = 3 8841/50 = 10
2301/2400=100 8878/8880 = 3
3084/5 = 2 8901/9000 =100
3828/31 = 4 9201/9203 = 3
3976/80 = 5 9065 = 1
3991/4000= 10 9606/10 = 5
4041/2 = 2 9657/70 = 14
4160 = 1 10200/ 11 = 12
4182/5 = 4 10226 = 1
4216/:;5 = 10 10291/304 = 14
4620/21 = 2 10308/26 = 19
4624/33 = 10 10406/30 = 25
1951/4990= 40 10447/9 = 3
4996/5000= 5 10651/850 =200
6001/6099= 99 10601/3 = 3
6101/15 = 15 10901 = 1
6126/45 = 20 10907/ 15 = 9
6147/200 = 54 10923/74 = 52
6207/291 = 85 10977/11221=245
6296/6336= 41 11223/265 = 43
6338/6355= 18 11270/323 = 54
6371/6524= 54 11330/337 = 8
6531/6710= 80 11391/479 = 89
6719/6727= 9 11481/522 = 42
6733/50 = 18 11525/35 = 11
6801/9'2 =102 11540/553 = 14
6905/7000= 96 11556-575 = 20
7129/32 = 4 _ 11712/11758= 47

Ja pec sešu mēnešu laika notecēšanas
neviens ar akcijām nepieteiktos, tad
pievestās akcijes izsludinās par nederī-
gām un viņu vietā izgatavos jaunas.

Liepājā, 5. junja 1923. g.
Vslde

Rīgas sērkoci ņu un koku ap-
strādāšanas akciju sabiedrība
uzaicina god. sabiedrības akcionāru keus
ierasties uz

āiii pinu sapulci
kura notiks 30. jūnija 1923. g.. pulksten
li ?fi^Jpu?.- R' ā»• Smilšu ielā
N* 8/10, dz 3, ar sekošu

dienas kārtību:
1. Sapulces amatu vīru vēlēšanss.2. Jaunu zemes gaba u iegūšanu.
3 Dažādi jautājumi.

Valde.
Kigas kara apriņķa priekšnieks tf-

?i-idiaa par nederīgu nozaudēto ksraklausib?s apliecību zem 3* 1334
20 aug. 1920. g., iadotu no Rīgas kara
apriņķa psrvaldes uz pilsoņa Eduaidi

_Andrēja d. Indriksona vārda

Izlabojums.
.Valdības Vēstneša* šo n?

Ievietotā Vidzemes savstar?. Abiedrības gada pārskatā par 1929
pašā sākumi izlaists, .konta" aMinfejums: zem 2. rindas — R-,oS £.?£
ielā N> 7, paša namā - v«j«a Sg
starp .Debets un Kredīts':

tave'

Zaudējamo do peļņas konts par mi i
kas ar šo tiek papildināts '

Sitadņ turiiiata. Am
,.llaslllj AndrcjeiilčLapSin"

Liepājā, Lielā ielā Nr. 18.
Pamatojoties uz vērtspapīru mortiH.

kacijas pagaidu noteikumiem no 23 «»
1920. g. (Valdības Vēstnesī 1* 97 "£
29. aprļa 1920. g), sērkociņu fabrikaakciju sabiedrības .Vasilij AodrejeviCLapšin' valde uzaicina apakšā pievesto
sabiedrības akciju nezināmos turētājus
kuru īpašnieki uzdod, ka tās pazaudējuši'
iesūtīt minētas akcijas sešu mēnešu
laika, skaitot no izsludināšanas dienasi
sabiedrības valdei.

Akcijas ā 100 rbļ. zem Jfe)*
12297/330 = 34 13551/70 = m
12356/480 = 125 13871/14150 = 288
12486/657 = 72 14561/80 = 2
12661/82 = 22 16181/90 = 3
12686/7 = 2 16740/4 = ]
12689/761 = 73 18347/51 = 1
12767/75 = 9 18238 = 1
12780/97 = 18 18603/5 = i
12801/12990=190 18797 = i
12996/13000 = 5 20261/5 = j

20436/55 =20
20540/45 = 6
20951/60 = 10
20981/21125 = 145
21129/30 = 2
21146/230 = 85
21236/90 = 55
21296/405 = 110
21583/650 = 68
21676/740 = 65

Ja pēc sešu mēnešu laika n»
tecēšanas neviens ar akcijām nepie>
teiktos, tad pievestās akcijas izsludina!
par nederīgsm un viņu vietā izgatavo!
jaunai.

Liepājā, 5. jūnijā 1923. gadā.
__ . Valde.
Ar šo paziņojam, ka

§. S. Fiškins
no 1. aprīļa 1923 s. vairs nesaMfij
sabiedrībā .RUSSTORO*. kā līdzd<lii
nieks. Sabiedr „RUSSTOP6".ļ

Trikātas pagasta valde ]
izsludina par nederīgiem sekošus no
zaudētus dokumentus uz Roberta Alen
sandra dēla Rlnk vārda:

1) no Saldus pilsētas pollc. priekšn
26. novembri 1920 g., zem Nš[916, izj
dotu Latvijas pasi, un 2) no Otra robeij
sargu rajona priekš*. 14. aprilī 1920. gj
zem Mš 24446, izdotu karaklausība
tpliscību 3 X? 1984

Rigas kam apr, priekšnieks toiisdia
par nederīga aozandšto karaklausībi
spliecitu zem Ht 27759, 1. marl
1922. g„ Izdotu so III. robežsargu pūli
komandiera, uz Friča Pētera di
Jankevitca vārda.

Rīgas kara apr. priekšnieks izsluĢia
?ar nederīgs nozaudēto kara klausība
apliecību lete J* 245 b, 23. febr. 1«20. g
izdotu no Baltijas vācu zemes sar. m
daļas, uz Edgara Augusta d. Pēter
s 0 n a vārda.

Pfirskatu un saraksta bioiņļ
norlķln&ianal valsts lestedfs,]

pēc finansu ministrijas apstiprinātieBļ
paraugiem (skat. šā gada 27./1V. .VaH
dības Vēstneša' J6 93) dabuianiaļ

Valsts ttpoorafna. nil' ļ
———^m

āti itsJia siiusai
Irta mii inžoleiii Jelgavā.

izdos 1923. 8- 18. Jūnija, pulksten 12
dienā, savā ka neleja, Jelgava, Upes ielā
Nē 10, mutiski un rakstiska

sacensībā
mazāk prasītaj iem

sekošus darbus:
1. 36,60 metru gara koka tilta būvi un

ceļi dambja pacelšanu par Svētes
upi pie Jēkabmuižas. Drošības
nauda Ls 500.

2. 19 metru gara koka tilta būvi par
Sidrabas upi, uz Bauskas-Grobiņas
lielceļa, 3. verstē no Meitenes sta-
cijas. Drošības nauda Ls 200,—.

Tuvākas ziņas kanclejā, no pulksten
9 līdz 3. 2

UbHbkaramas garai
izdos

mutiskos TORGOS

rudzu maizes, baltmaizes
un soalj&s liellopu gaļas
plegSdāSanu karantīnas
vajadzībām, laikā no 1. jūlija

līdz 1. oktobrim 1923. g.
Personas un organizācijas, kuras vēlē-

tos minētās piegādāšanas uzņemties var
piedalīties torgos mutiski un rakstiski,
iesniedzot rakstiskus piedāvājumus slēg-
tās aploksnēs, samaksātus ar attiecīgu
zīmognodokii, līJz mutisku torgu
sākumam.

Torgi notiks Rēzeknes bēgļu karantīnas
pārziņa kanclejā 20. jūnija 1923 g.,
pulksten 12 dienā, pirmie par maizes
un baltmaizes un otrie par liellopu
sajās piegādāšanu.

Tuvāki noteikumi ieskatāmi Rēzeknes
bēgļu karantīnas pārziņa kanclejā, parastā
darba laikā, pie saimniecības vadītāja.

Rēzeknē, 4 jūnijā 1923. g. Nē 4449
Ksrsminas pārzinis A. Lapiņš.

2 Darbvedis A. Bērziņš

Ar šo tiek dāiīta zināms Latvijas tirgotajiem un rūp-
niekiem, ka

no 15. augusta līdz 1. oktobrim

MASKAVA būs atvērta
OisMevilDS LauKsaimnlecnas

un HOJUipnieciHas izstāde,
===== ar ārzemju nodaļu. =========

Dēļ tuvākiem paskaidrojumiem griesties

R. S. F. S. R. tirdzniecības priekšstāvibā,
1 Latvijā, Alberta ielā Nr. 11, dz. 3.

. Pasta un telegrāfa virsvalde

SM^ rn hstisliii ra mutisku sucensiBu
uz telefona stabu nopludināēanu un novietošanu Rīgas pilsētas

rajonā uz Daugavas krastiem no sekošām vietām:
500 stabi no Rembergas iecirkņa uz Baltezera krasta
245 . . Ādažu . . » »
6i . . Mangaļu , . Ķīšezera .

26. jūniji rakstisku sacensību:
65 gab galda svarus uz 3 klgr.
40 decima<svarus uz 100 klgr.
10 decimslsvarus uz 2C0 klgr.
75 komplektu gramu atsvarus kopsvara — 1000 gr. 2
95 komplektu klgr. atsvarus kopsvara 15/» klgr.

Tuvākas ziņas izsniedz centrsla materiālu apgādē no 11—13 darba dienās.

Mūsu kantoris tagad atrodas

lielā Jēkaba ielā 24, II. stāvā
V. R. FREY & Co.

Tālrunis 29-04 un 47-90.

Paziņojums.
Risas galdnieka sabiedrība
sr šo dara zināmu, ka viņa sakara ar
nosaukuma pārreģistrēšanu Rīgas apga-
baltiesā 16. maijā 1923. g., turpmāk
sauksies

„Piriiā Rīgas laHIAi utlaliita",
uz kura nosaukuma ari att.eksies visi
Kdzš:nejie mak.'ā umi un darījumi.

Valde.
Ie*r>te«» vatett tipogrāfijā.

liiil ifilfeiiii
Udlsts zemes MM lem-

Jslei aģentūra
dara ar šo zināmu vispārībai, ka sekosi
no bij. Kurzemes Kredītbiedrības iz-
dot e vērtspapīri \r viņai ziņoti par
nozudušiem, kadeļ pamatojoties m \
29. aprilī 1920 g. izlaistā likuma, iz-
sludināta .Valdības Vēstn.* Nē 79, augs-'
minētā aģentūra
M3E«ašcžnffl visus» fcrnn
pie«spatlšamimetiewBu
wēvtsjpaņiwiem
būtu ŠtSdii Išfiumiģi

prasījumu,
pieteikt tādus sešu mēnešu laikā, rēķi-
not no šīs izsludināšanas dienas, Valsts
zern^s bankas Zemgales aģentūrai,
pretēji gadījumā minētie vērtspapīri pēc
notecējušā termiņa, tiks uzskatīti par
nederīgiem un viņu vie ā tiks izsniegta
attiecīga vē.tība Latvijas valūtā.

*Va% kķīlu zīmes:
a 1000 rbļ:

}*M> 56303, 56304.
a 500 rbļ.:
Ni 57802.

a 100 rbj:
NšNš 56737, 56738, 56739, 157, 2250-

Jelgavā, 4. jūnijā 1923. g
Valsts zemes bankas Zemseles' ažentura.

Latvijas apdrošinātos sabiedniias piet
strādnieka nelaimes gadījumiem valde

uzaicina biedrus uz

hflHēju pilno sapulci»
pirkt Iten, 29. JunUfi 1923. g., pulksten
5 diena, biedrības biroja telpās, lielā
iekaba ielā J& 24.

Dienas kārtība:
1. Gada pārtkats par 1922. gidu.
2. Budžets 1923. gadam
3 Reviīiļa* komisi}Rs _ ziņojums
4. Valdes locekļa vēlēšfna § 75
5. Viena valdes locekļu kandidāta

veicina § 78
6. Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas

§ 93.
7. Varbūtēji priekšlikumi.
8. 3 biedru ievēiēšžna protekola parak-

stīšanai. Valde.

Liku iii nisisiro Ūēnļ
?steikflffln tiiiu
1923. gads 8 burtnīca

isnākasl m dabūjama vslsts tipogrt^
pfli, 1. istabā, kar ari vienīgi jagrie»

ar pieprasījaatiem.

== Burtnīca maksā: s=»
bes piesūtīšaruu Ls- 0,18
ar piesutīsanB . . 0,29

Saturs:

55) Pārgrozījums likumā par tauta

nobalsošanu un likumu ierosinās^
56) Likums par 1919. gada l& jun

likuma kārtībā vald.bas 19/^j
12. janvāri izdotā paP''?'"»^
atcelšanu pie 47. panta note'kumo
par pilsētu ienākumiem, izdevumierr

budžetiem un pārskatiem. _
57) Pārgrozījumi un papildinājumi

kūma par čeku. Aarl>n\W
58) Pārgrozījums 1918. g. 5

^
d ce||

pagaidu noteikumos par .'<*«!
ļ

apsardzības organizēšanu.
59) Likums par nekustamas man

piespiedu atsavināšanu valsu,

sabiedriskām vajadzībām.

60) Likums par tirgošanos «"
čības līdzekļiem ārpus - aptieKai

61) Pārgrozījums Vidzemes «mng

1860 g. 13. novembra un Ķurzeu

817.'|. 25. augusta I»*» {
62) Izglītības ministrijas mācības

dzekļu biroja stat"*J^,--^aB<S
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