
numos issfižu psiipiii
Paziņojums.

Ar šo paziņoju, ka sākot ar š. g. 15.
februāri es skatīšu cauri ārzemnieku un
Latvijas pavalstnieku, kuri parceļas _ uz
pastāvīgu dzīvi Latvija, iesniegtos lūgu-
mus pēc atļaujas ievest bez muitas vi-
ņiem piederošo lietoto dzīves iekārtu, ja
nje šādiem lūgumiem pievienojamos
ievedamo mantu sarakstos bus uzradītas
sekošas no mūsu attiecīgas pārstāvī-
bas ārzemēs (sūtniecības, vai konsulā-
tiem) apstiprinātas ziņas:

1) ka mantas, kājas lūdzējs grib ievest
Latvijā, pieder lūdzējam un jau agrāk
bijušas viņa īpašurņa_ un lietošana.

2) Ka lūdzējs tiešam pārceļas uz pa-
stāvīgu dzīvi Latvijā un

3) ja lūdzējs ir Latvijas pavalstnieks,
bez tam vēl, ka tas nepārtraukti nodzī-
vojis ārzemēs vairāk kā 2 gadus, uzra-
dot, no kura līdz kuram laikam.

1923. g. 31. janvārī. J* 2752.
Finansu ministrs A. B u še v i c s.

Muitas departamenta vicedirektors
E.Dun durs.

Paziņojums^

Rundaņu un Vecslabadas
pasta kantoros ierīkots telefons ar tele-
gramu pieņemšanu un nodošanu pa
telefonu.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š

Cīravas meža skolai

vajadzīgs skolotājs, mācīts mežkopis vai
agronoms, ar algu pēc IX. amata kate-
gorijas.

Lūgumi ar zīmognodokli un doku-
mentiem par izglītību un agrāko nodar-
bošanos iesūtāmi mežu departamentā līdz
š. g. 15. februārim.

Mežu departaments,

Rūpniecības departamenta patentu
valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma
ii. daļas 137. pantu par preču zīmēm,
paziņo, ka izdotas apliecības par sekošo
preču zīmju vienīgo lietošanas tiesību

»Dr. Oltomar Heinsius von Maves-
burg « , Drezdenē, Vācijā — vārds „Chlo-
rodont" — zoba pulverim, zobu pastai,
zobu ūdenim un zobu birstēm.
A L. Mohr, G. m. b. H., Haraburgā,

Vācijā — vārds .Siegerin* — sviestam,
Mākslīgam sviestam, margarīnam, ēdamām
«IJam, kausētiem taukiem, cūku taukiem,
ēdienu taukiem.

Tam pašam — vārds .Palmato" —
sviestam, kakao sviestam, kondensētam
Piecām, mākslīgam sviestam, margarīnam,
«Mmara eļļām, kaesetiem taukiem, ēdienu
ta*kiem.

Tam pašam — preču zīme — vārds
.manna" — margarīnam, mākslīgiem«lienu taukiem, augu ēdienu taukiem,
?»p sviestam, augu ēdamām eļļām,«ejumam , pienam, sviestam, taukiem,
ES ta«kiem, sveču taukiem, mākslīgam«viestam , cūku taukiem

.
Tam pašam — vārds „Lulef" — tāmpašam precēm.

?sJ^^
ašam

— vārds .Lorbeer" —»™ Pašam precēm.
bar?,, & _Co, akciju sabiedrība Ham-
farm" VaciJ_ vārds „Wasogen" —«rmacijas precēm.

«Jf.?- Pašam ~~ vārds -Albin" — kos-
T»»

em Jm farmacijas preparātiem. ?

tsJ,
mašam - vārds .Lactagol" -«n pašam precēm.

BerHr,s,.- Feuerlescher Q. m. b. H."
,S .yac!)ā - vārds .Plnvius" -
dzeki!^ an3,«Parātiem, rīkiem, II-sliem, rokas aparātiem, šļūtenēm.

J.J. Steindler Co", AltonaOttensen,
Vācijā — vārds .Duresco" — jumta
papēm, impregnēšanas vielām, izolācijas
krasām un vielām un dezinfekcijas vielām.

Peaison & Co akciju sabiedrība Ham-
burga — zīmējums an vārds „Wasogen" —
farmācijas precēm.

.Haueisen"_akciju sabiedrība, Stutgartē-
Kannstatē, Vācijā — vārds .Mercedes" —
apaviem, ādām, gumijai, audumiem, ga-
mašu zolēm, kurpju un zābaku ielieka-
mamzolēm, apavu izgreznojumiem, po-
gām, cilpām, apavu smēriem un konser-
vējošiem līdzekļiem

„The Penketh Tanning Co, Ltd.
Penketh" Anglija — zīmējams un burti
„P. T. C." — ādām.
_.F. S. Cleaver & Sons,Ltd. , Londonā—-

vārds .Juvenia" -*- dažādam precēm.
„Ferd. Muihrns" parfimērijas un ode-

kolonju fabrika Ķelnē p. Reinas, Vācijā —
zīmējums (zvans) — ziepēm, parfimerijām
un odekoionjai.

Tam pašam — etiķete ar uzrakstu
.Rosen Cry*tal Seife" — ziepēm.

Tam pašam — zīmējums un vārds
„Captol" — galvas un mata ūdeņiem.

Tam pašam — vārds .Captol" —
galvas un matu ūdeņiem un matu po-
madei.

.Haueisetf" akciju sabiedrība, Štut-
gartē — Kannstaiē, Vācijā — zīmējums
(mērkaķis) — dažādām precēm.

.Deutsehe Calvpsol Gesellschaft m.
b. H", Diseldorfā. Vācijā — vārds
.Acraa" — techniskām eļļām un taukiem.

Tam pašam — rombveidīgs ierāmē-
jums — mainām, mašīnu daļām, trans-
misijām, taukiem, eļļām un smērvielām.

Tam pašam — zīmējums — vārds
„Calypsol" — uzturas vielām, eļļām,
taukiem un smērvielām.

.Roneo Limited" akciju safciedrība,
Anglijā — vārds ,Roneo" — papiram,
rakstāmlietām, rakstāmmašīnām, grāmat-
sējēju precēm, un mašīnām, vairojamiem
aparātiem.

Sabiedrība „Hoka* elektrotechmska
fabrika Kloče, Vācijā. — vārds .Hoka"
elektriskām batarejām, sausiem un slap-
jiem elementiem, kabatas lampiņām un
citiem elektriskiem aparātiem.

Tam pašam zīmējums un uzraksti
„Ever Ready" — tām pašām precēm.

Akciju sabiedrības .A. Lagemalls-
Metallaffar, Kungstgaten", Stokholmā,
Zviedrijā — vārdi .Svea-Metāli" —
gultņu metāliem, mikžtmetaliem priekš
gulžņiem un līdzīgām mašīnu daļām

Tam pašam — zīmSjums ar uzrakstu
«Tip-Top-Mttall" — metālu kausējumiem.

Firma .Mercedes" biroja mašiuu_ un
ieroču fabrika, Benhausen, Vācijā — vārds
.Elektra" — rēķināšanas, salikšanas, rak-
stāmām un kopējamām mašinām un to
daļām.

Tam pašam — vārds .Euklid" — tam
paššrn precēm.

.Hennefer Mascbinenfabrik C. Reuther
& Reisert m. b. H " Hennef, Sieg, Vā-
cijā — vārds „Chronos" -~ svariem.
.Firma Sociēiē Anony(ne La Floridienne

J. Battgenbach & Co", Briselē, Beļģijā —
vārds .Skofio" — mēslošanas līdzekļiem.

Akciju sabiedrība „Hartw'g & VogeS,
A. G " Drezderē, Vācijā — vārds „Tell" —
dažādām precēm.

Tam pašam — zīmējums (Telis ar
dēlu) — dažādām precēm.

,Vox SchallpMten and Sprechmaschi-
nen Aktiengeieliscbaft" Berlinē, Vācija —
vārds .Vox" — runājamām un diktējamam
m.všinām an skaņu platēm.

Akciju sabiedrība „Hāmces_ General-
depot", Frederiksberga, Zviedrija— vārds
.Hāmoes" — ziepēm, dažādiem kosmē-
tiskiem līdzekļiem un piederumiem, ķem-
mēm, matu adatām, matu birstēm, matu
tikliem, nagu kopšanas piederumiem un
līdzekļiem priekš koka, adas un metāla
trīšanas.

Sabiedrība «Art. Guinness Son & Co",
Dublina — zīmējums un vārdi .Gulnness's
Foreiga Extra Stout" — alum.

Sabiediība ,James Buchanan & Co.
Ltd. ", Londonā — etiķete ar vārdiem
.Buchanans Red Seal" — degvīnam un
vīnam.

Tam pašam — etiķete ar vārdiem
.Black & White" — vīnam un deg-
vīnam.

Tam pašam — etiķete ar vārdiem
«Scotch Whisky Black & White* — vī-
nam un degvīnam.

.Brāļi Streiii», Rīgā, Marstaļu ielā
JA 6 — etiķete ar uzrakstu .Streiffa
Thum kafejas" — kafijai.

Akciju sabiedrība ,A. Lagerwalls-
Metallaffar" Stokholmā, Zviedrijā — zī-
mējums un vārds .Babbitt's- Patent" —
metālu kausējamiem (kompozīcijām).

Tam pašam — zīmējums un vārdi
.Svea-MetalJ" — metālu kausējumiem
(kompozīcijām).

Firma .Mercedes", Benhausen, Vācijā
— vārds .Mercedes" — rakstāmām un
rēķināšanas mašinām, kanclejas iekārto-
jumu pueklmetiem, ieročiem.

.Aktiebolaget De Danske Spritfabri-
ker", Kopenhāgenā — zīmējums un uz«
rakstu sakopojums — spirituoziem.

Tam pašam — zīmējums un azrakstu
sakopojums — tam pašām precēm.

Tam pašam — zīmējams (Maltezeru
krusts) — spirta saturošiem šķidrumiem,
raugam.

Akciju ^abiedriba .Liepājas eļļas fa-
brika agsāk Kieler" Liepājā — zīmējuma
un uzraksts — .Kokovars" — kokosa
sviestam.

Akciju sabiedrība .Laferme" Rn/eiē,
Igaunijā Pirita toli — vārds .Laferme"
— tabakai.

Tabakas fabrika .Regīna", Bruņinieku
ielā 13 — etiķete ar uzrakstu .Ekstra"
— tabakai.

Tam pašam — zīmējums un vārds
.Abdalla" — tabakai.

.Ņevas stearina akciju sabiedrība"
Rīgā — etiķete ar uzrakstiem „Ņ«vas
stearina sabiedrības ziemas svētku sve-
cītes? — svecēm,

Tara pašam — etiķete ar uzrakstu
.Nestor Ziepes" — ziepēm.

Tam pašam — etiķete ar uzrakstiem
.Sveces, Ņevski stearīna sabiedrības" —
svecēm.

Tāss pašam — etiķete ar uzraksta
.Astonstūra zvaigzne" — uz firmas
ražojumiem.

Tam pašam — etiķete ar uzrakstu
.Nestor ziepes" — ziepēm.

Tirdzniecības sabiedrība .Brāļi Heit-
mann p./Reines, Vācijā — etiķete ar
uzrakstu .Heitmans Reformia" — itrāsām,
ķīmiskām vielām, mazgājamam pulverim.

.Kakao C-ie Theodor Reicherdt,
G. m. b. H., Wandsbeck" — Hamburgā,
Vācijā — vārds .Reicherst" — kakao
precēm, kakao, šokolādei un šokolādes
sīrupam, kafijai un kafijas surogātiem,
tējai, vircai, etiķim, miltiem, pienam,
kēksam, biskvītiem, cvībakiem, cukura
precēm, bonbongām, ceptuves un kondi-
torejas precēm, raugam, cepjamam pul-
verim, akeholara un musējošiern dzē-
rieniem, vīnam, dabiskiem un mākslī-
giem ūdeņiem un alum.

Tabakas fabr. .M. N.Asimakis", Rīgā,
Tērbatas ielā JA 76 — zīmējums un
vārds .Furor" — papirosiem.

Tam pašam — zīmējums un vārds
.KavaUa" — papirosiem.

Tam pa?am — etiķete ar uzrakstu »De
Lux" papirosiem.

Tam pašam — zīmējums un uzraksts
.Tik-Tak" — papirosiem.

„Vibe-Has!rup",farmaceitiska-fechniska
laboratorija Kopenhāgenā, Dānijā — eti-
ķete ar vārdu .Tit" — apavu smēriem,
metālu spodrināšanas līdzekļiem, krāso-
šanas līdzekļiem un ādām.

Jaunie ministri.
(.Valdības Vēstneša" 21., 22., 23. un 24. numura

turpinājums.)

Stanislaus Jaudzems,
izglītības ministra biedrs,
dzimis Rēzeknes apriņķa, Ružanu pagasta
Alkovas sādžā, 1890. g. 8. septembrī.
Beidzis valsts vidusskolu Terbatā 1908.
gadā. Pēc tam iestājās Tērbatas augst-
skolā, ķimijas nodaļā, 1911. g. pārgāja
uz Pēterpils politechnisko institūta
Pētera I., kar iestājās metalurģijas no-
daļā. 1914. g. līdz 1915. g. ņēmis
aktīva dalību pasaules karā, 1915. g.
līdz 1918. g. pavadīja gūstā Austrijā.
1918. g. bija Tautas Padomes loceklis.
1919. g. studējis mēru un svaru palātas
lietu Vācijā. 1921. g. iestājās Rēzeknes
vidusskolā kā matemātikas un fizikas
skolotājs. No 1908. g. ņēmis aktivu
dalība Latvijas nacionālā kustībā an
kultūras pacelšanas laukos.

Tam pašam — etiķete, zīmējums un
vārds .Polisch" — tām pašām precēm.

.Vacum Oi! Comparjy A. S.", Kopen-
hāgenā, Dānijā — zīmējums (pūķis) —
eļļām, taukiem, naftai, vaskam, gazoli-
nam, bencinam un visāda veida petro-
lejām.

Tam pašam — vārds „Gorgoyle" —
tam pašām precēm.

Tam pašam — vārds .Vacuum" —
dažāda veida eļļām.

.Robeit H. Foerderer", Philadelphia,
Pennsvlvania, Savienotās valstīs, Ame-
rikā — zīmējums un vārdi .Vici Kid" —
apavu virsādām.

Firma „J. Cederlunds Soaer", Stok-
holmā — zīmējums un vārdi .Genaine
Calorice Punch" — punšam.

,W. Griining", Rigā, II, Ganību
dsmbī 21-a — zīmējums (čūska ar
biķeri) — farmaceitiskiem preparātiem.

.Bfitish American Tobacco Co., Ltd.",
Londonā, Anglijā — etiķete ar uzraksta
.Pail-Mall" — tabakai.

Graroophone Company, Ltd,, of
H£yes, Midd!esex. Manufakturers Anglijā
— Zi'mējums (:uns pie gramofona) —
runājamām mašīnām, šo mašinu adatām,
platēm un ciliem piederumiem.

.J. N. Eberie & Co," akcija sabiedrība
Augaburgā, Pfersee, Vācijā — zīmējams
(enknis) — dažādām precēm.

Tam pašam — vārds .Finis" —
dažādām precēm.

Departamenta direktors
J.Vā g e 1 s.

Patentc valdes priekšnieks
J.Puri c s.

Pārlabojumi
I.

«Valdības Vēstneša" š g. 20. nnraurā
iespiestā dzelzsceļu vaidēs .Rīkojamā
J* 19 par noteikumu Nt 194 izlabošanu"
pie iespiešanas atkritis finansu direktora
Mazkalniņa paraksts.

II.
Pagājušā gada 1. decembra 271. na-

ma!a paziņojumā par valsts kases simts
rubļu zīmes viltojamu, 39. rindiņā no
augšas, par balto laukumu ierSmēšanas
trūkuma krievu tekstā, vārdā „Py6jieH"
irjābūt: .bet viltojama burtos .P" an
»H" tāda nav", bet nevis, kā nepareizi
iespiests: .burtos .P" un .y* tādu nav".

tecēšanas.
Rezolūcija Ns 14.

Ieceļu Indriķi Auniņu par Liepājas ppriņķa
priekšnieka II. ieciikjia palīgu ska ti t no š. g.
1. lebiuaja

Rīgā, 1923. g. 27. janvāri. 3* 184:5.
lekšltettj min'stts P. Berģis.

Administratīvā departamenta diiektors J. 1e v a.

-akta par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1.Janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

pa i mēnesi
piesūtot mājā un pa pastu:

K» atsevišķa numuru: saņemot
r ekspedicijā — »

PU atkalpārdevējiem . . . -..— . .

Ufriias valdības
iznSk katru dienu, izņemot

Redakcija;
Rīgā, pilī JA 2. Tel. JA 9-89
Rnnas stnndas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ©kspedicija:
Rīgā, pilī JA 1. Tel. JA 9-57
Atvērts no pnlksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindjņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — , 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — » 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — .20 .



Meklējamo personu saraksts Nr. 85.
(1. turpinājums *n beigas.)

#_ Uzvārds, vārds, tēva vārds, Vai apcletioaau
£"£ vecums, piederības vieta, Kas meklē, ar kad. raksta

H„ kas darāms

*Ks 3U%S - ??to apv,i,,,ot, *— ?-«-*'
6929. Strazdiņš, Kārlis Jāņa Tas pats, apv. sod. lik. 51., Paziņot dzīves vietu,

d., vecums nav zināms, 455. p. 6., 9. un 12. pkt.
Valmieras apr., Skal-
berģa pag. pilsonis.

6930. Silickij, Helēna Viadi- Rīgas 10. iecirkņa miertiesneša Paziņot meklētājam,
slava m., 22 g. veca, 1922. g. 18. decembra raksts
Katlakalna pag. Rīgas te 1081, apv. s. 1. 280. p.
apriņķa pilsone, agrāka
dzīves vieta Lubanes
ielā te 39, dz. 9.

6931. Solovjeva, Feodosija Ludzas apr. priekšu. 1922. g. Izpildīt lēmumu an
Knzmas m., 19. g. veca, 3. janija lēmams te 31056/614, paziņot meklētajam,
pied. pie Rēzeknes pils., sod. adm. karta_ par nelegāla
pēdējā dzīv. vieta turpat, valsts robežas pārnākšanu no

pad. Krievijas ar 20 z\. it. vai
10 dienām aresta.

6932. Šukovskij, Maksis Kārļa Rīgas apgabaltiesas 1. krimi* Apcietināt, ievietot
d., 36 g. vecs, Vācijas nalnodaļas 1922. g. 22. dec cietnma an ieskaitīt
pavalstnieks, agrāka raksts JA 111253, apv. s. lik. meklētāja rīcība,
dzīves vieta Romanova 591. p. 2. d. p.
ielā te 50, dz. 38, pēc
ievāktam ziņām izrak-
stīts no turienes 1922. g.
16. janvārī, kā aizbraucis
uz Vācija.

6933. Šteins, Haims Solomona Iekšl. min. adm. departamenta Nodot Rīgas prefekta
d., Lietavas pav. pasu nodaļas 1922. g. 19. dec. rīcībā.

raksts te 4422, personības
noskaidrošanai.

6934. Udris, PēterisDanieļad., Valmieras apr. 1. lec. izmekl. Paziņot dzīvesvieta.
30 g. v., Valmieras apr., tiesneša 1922. g. 31. decembra
Tornejas pag. pilsonis, raksts JNk 4178, apv. sod. lik.

51., 455. p. 6., 9. an 12. pkt.
6935. Udris, JānisDanieļa d., Tas pats. Tāpat.

35 g. v., Valmieras apr.,
Tornejas pag. pilsonis.

6936. Vītols, Tenis Aleksandra Tas pats. Tāpat,
dēls, 35 %._ v„ Valmie-
ras apr. Sēļu pag. pils

6937. Vauliņš,Pauls, Krievijas Iekšl. min. adm. dēta pasu Nodot Rīgas pre-
pavalsta., 24 gadās vecs. nodaļas 1922. g. 19. decembra fekta rīcībā.

raksts JA 4422, personības
noskaidrošanai.

6938. Vītol, Dora Krišam., Rīgas apr. Liec. mierties- Paziņot dzīves vietu.
37 g. veca, Rīgas pil- nēša 1922. g. 21. dec. raksts
jone, dzīvojase Du- te 1070, apv. sod. lik. 581.p.
baltos, Slokas ielā 1. d.
JA 6.

6939. Zieberg, Natālija Gusta Valmieras apr. 1. iec. izmekl. Tāpat,
meita, 38 g. v., Rīgas tiesneša 1922. g. 31. dec.
apr., Bīriņa pag. pil- raksts te 4178, apv. sod. lik.
sone. 51., 455., 6,, 9. an 12. pk.

Rīgā, 1923. g. 16. janvārī.
Administratīvi departamenta direktors i. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšniek» J. 0& no z i f i,

Meklējamo personu saraksts Nr. 86.
<3[ Uzvārds, vārds, tēva vārda, ,, . „ , _? Vai ii apcietināma

ģ vecums, piederības vieta. Kas mekte, «r kādu raksta

SS ^īrvM&, F?-»»P* fc> apvainota. ™ "? m**
** arējam apraksts (pazīmes). atrašanas gadijatni.

6940. Bolšakovs, Laka Ni- Daagavpils pilsētas prefekta Paziņot dzīves vieta
kandra d., 40 g. v., 1922. g. 24. novembra raksts meklētājam.
Rēzeknes pilsonis, vec- te 17623, sodīts ar viņa pag.
ticibnieks,pēdējā dzīves gada 23. oktobra lēmama
vieta Rēzeknē, Muiž- JA 1808 par trokšņošanu pa-
nieku iela te 59. bliskā vieta piedzērušā stā-

voklī ar 60 zelta frankiem vai
7 dienam aresta.

6941. Āboliņš, Jānis Jura d„ Cēsu apriņķa priekšnieka Paziņot dzīves vietu.
52 g. v., Liepkalnu- 1923. g. 15. janvāra raksts
Ozola_ pagasta pilsonis, te 4864/22. g. sodīts par pie-
pēdeja laika dzīvojis dzeršanos ar 20 latiem vai
Ogres pag. Rokplaiņos. 14 dienām aresta.

6942. Beinarovics, Jānis. agr. Ladzas pilsētas policijas pr-ka Apcietināt an ievie-
dzīves vieta _ Ludza, 1922. g. 29. decembra raksts tot cietumā, ieskai-
Maskavas iela Ka 8. JA 5235/21, apv. zādzībā. tot meklētāja rīcibā.
(Tuvāku ziņu nav.)

6943. Bunkovskis, Aleksandrs, Tas pats. Tāpat,
čigāns, agrākā dzīves (.Vaid. Vēstn." 153. namurā
vieta Rēzeknē. (Tn- 1922. g., kārta te 5692.)
vāka ziņa nav.)

6944. Blurabergs, Kārlis Mārča Svarīgu lieta izmeklēšanas Apcietināt, ievietot
dēls. tiesneša pie Jelgavas apga- cietnraā, ieskaitot

bāla tiesas 1923. g. 10. janv. meklētāja rīcibā, an
raksts te 30, apv. sod. lik. paziņot.
279. p. 1. d. 3. pk,, 589. p.
2. d. 6. pk. vai kara sod. lik.
XXII. gr. 279. p.

6945. Berkis, Fricis Kārļa d., Ventspils apr. pr-ka 1923. g. Paziņot Ventspils
20 g. vecs, Ventspils 15. janv. raksts te 8b, sodīts apr. pr-kam.
pils. pilsonis, pēdLIaika par trokšņošanu piedzērašā
dzīv. Ventspilī, Ūdens stāvoklī ar 30 latiem vai
iela JA 10. 7 dienām aresta.

6946. Broks, Jekims Pētera d., Stukmaņu iec. policijas pr ka Paziņot dzīves vietu
dzim. 1886. g, 10. marta, 1923. g. 9. janvāra raksts meklētājam.
Borkovas pagasta pil- te 3522 uz atsevišķu Rīgas
sonis, vidēja auguma, kara apr. pr ka 1922. g, 20.
blonds. novembra rakstu JA 27104,

par neizrakstīšanos no rezer-
vistu sarakstiem.

pilsētas pilsonis, dzim. an 134. p. p. rīcībā , £
1894. g- 6. jūlijā, luter- dejām. **
ticīgs, latvietis, pilsētas
skolas izglīt, sedlinieks,

otu» n2pvičs Vladislavs Liepājas apr. pr ka 1922. g. \zpi lilim8' Antonad* agrāk dzī- 29.'septembraļēmurnsJA2363,Pldlt

Nvojis Jelgavā, Skrīveru sodīts par slepenu robežas
ielā te 3, pēc kam pār- panešanu ar 15 Ls. vai 7 die-
gājis Pasta ielā te 18, nam aresta.
no kurienes nozudis.
(Vecums un piederības
vieta nezināmi.) . _ "

6949. EichoIcs(Ekvalds),Kārlis Liepājas apriņķa priekšnieka Apcietināt h
Kriša d., 28 g. vecs, 1922. g. 20. decembra raksts gādāt Liei
Liepājas apr. Vecpils JA 3853, apvainots laupīšanā, priekšnieka
pagasta pilsonis, lat-
vietis, vidēja augama, 6
gaišu, apaļu seju, ap-
cirptām dzeltenāmusām,
ģērbies zaļā, adīta jaka
un melnā virsžaketē,
galvā melns cepure ar
sirmi, kājās kurpes. _

6950. Grīnbergs, Edgars Jāņa
d„ Latvijas pavalstnieks,
dzim. 1881. g. 25. jūlija, Tukuma apr. miert. 1923. g. Paziņot dzi«pase te 201215, izdota 13< janvara rak3ts Ni iq6, meklētāiaiD
no Rīgas prefekta apva jnots 80d. lik. 574. p. 1. d.
1922. g. 28. marta,

liela augama, iekritušam
acīm, bez ūsām un >|
bārzdas, prot runātun
rakstīt latviešu, vācu,
franču un krievu valo-
dās, 1922. g. maija
mēnesī dzīvojis Tukuma r
apriņķa Slampes pag., j
Skribeniekos, no ka- .(
rienes aizbraucis uz i
Rīgu, 1822. g. II. ok-

ļ tobrī izlaists no Rīgas i
centrālcietuma. i

6951. Gogul, Matilde Pētera Rīgas apg. t, IV. iec.izmeklē-Paziņotdzīvai.meita, 25. g. v., Lās- šanas tiesneša 1922. g. 4.ļjan-
bergas pagasta Rīgas vara raksts te 20, apv. krim.
apriņķa pilsone. sod. lik. 466. p. 1. d.

6952. Jakovļevs, Georgijs Jev- Latgales apg. t., Ludzas apr. Paziņot dzīvai
stafija d„ Ludzas apr., 5. iec. miertiesneša 1923. g. meklētājam,
Viļakas pag.,Kazigorka 4. janvāra raksts JA 37, apv.
ciema pilsonis. sod. lik. 475. an 510. p.p,

6953. Ivanovs, Jānis. Latgales apg. t., Daagavpils Paziņot dzīvai;
apr. 4. iec. miertiesu. 1922. g.
10. janvāra raksts JA 200, apv.
sod. lik. 230. an 262. p.p.

6954. Kei!mans,Meiers-Noachs Liepājas prefekta 1922. g. Paziņot dzīve»
Volfa d„ 17 g. vecs, 7. novembra lēmums JA3822/11, Liepājas pīti
Lietavas pavalstnieks, apv. iebraukšanā Latvijā bez
pēdēļa_ dzīves vieta attiecīgas atļaujas.
Liepāja, Malkas ielā
te 3.

©955. Kolpakovs, Vladimirs Ludzas apr. 5. iec. miertiesu. Paziņot dziveif

Jāņa d., 28 g. vecs, 1922. g. 4. janvara raksts meklētājam.
Ladzas apriņķa, Tolko- JA 38, apv. sod. lik. 184. p.
vas pagasta, Potaša
ciema, pilsonis.

6956. Kapeļušniks, Rachmils Hakstes apr. pr-ka 1922. g. Paziņot dzivest
Movša d., 28 g. vecs, 30. decembra raksts te9862/22,
Hakstes pilsonis, dzīves apv. slepenā tirgošanās ar
vieta p. laika Ilūkstē, degvīna,
tirgus laukumā.

6957. Kagans, Genocfas. Rēzeknes apr. pr-ka 1922. g. Tāpat
18. decembra raksts JA 3047,

apv
^

nelikumīgā persona pār-
vadāšana par Latvijas robeža.

6958. Kirilovs, Matvejs Jāņa Valmieras apr. 1. iec. izmekl. Apcietināt »» '
d., Pleskavas gub. un tiesneša 1922. g. 31. decembra ņot raekletap
apriņķa Janišče ciema raksts JA 4157, apv. sod. lik.
pilsonis, apra. 22 gadus 51. an 583. p. p. 2. pankta.
vecs- (Vaid. Vēstn. te 131/21. g.

.. .. T, „ kārtas JA 5362). , - d6959. Knzanovskis, Jānis. Svarīgu lietu izmeklēšanas Apcietināt ,
^.

tiesneša pie Jelgavas apgabal- cietuma, ;
tiesas 1922. g. 10. janvara meklētajā
raksts JA 30, apv. sod. lik. paziņot
589. p 2. d. 6. pkta.vai kara

RQAn , . .. sod. lik. XXII. gr. 279. p.6960. Lebeckis. Tas pats, apv. sod. lik. 455. p. Tāpat
6. punkta vai kara sod. lik.

6961. Maizits, Jānis Kārļa d., Rūjienls pobčijas priekšnieka Pafļ^Jf
'

dzim. 892. g.26. martā, 1922. g. 16. decembra raksts meklētajā*
Pnekaļa pagasta, Cēsu te 4163, sodīts ar Valmieras
*£' P1 sonļs dzīvojis apr. priekšn. 1922. g. 28. ja-pedeja laika Rīga, Rē- lija lēmumu te 9275?par kār-
n! «m 1^.'^' * tIbas un miera traacēšana ar
pase te 6559 izdota no 20 latiem vai 2 nedēļām aresta.Cēsu pilsētas policijas
(tnvaku ziņu nav). . .$t

6962. Marcinkevič LuizeAda- Jēkabmiesta iecirkņa miertiesu. Paa^**
jna m„ saukta arī Je- 1923. g. 13. janvara raksts

SSri?^
levskii'94- apv. sod. lik. 624. an

čigāniete, Latvijas pil- 627. o Asone, pēdējā dzīves
vieta Jēkab miesta pil-
sēta, Zaļa ielā JA 125.



?$3 Mežuls, Jānis Jāņa d, Rīgas apriņķa priekšnieka Paziņot dzīves vietu.
B dzim. 1902. g. 12. sep- 1923. g. 8. janvara raksts
'
^ tembri, Slokas pilsonis, JA 3971, apvainots par pie-
(: pase te 174377, izdota dzeršanos un sabiedriska miera

no Rīgas prefekta 1921. traucēšanu,
g. 27. jūlija, agrākā
dzīvesvieta Rīga, Eli-
jas ielā 14, dz. 1.

M64. Melniks, Vilis Pētera d., Madlienas iecirkņa policijas Paziņot dzīves vietu
35 g. vecs, latvietis, priekšnieka 1922. g. 9. dec. Madlienas iecirkņa
Ķieģeļu pag. pilsonis, raksts te 5/42II, apvainots policijas priekšnie
luterticīgs, pase izdota par piedzeršanos un miera kam.
no Ķieģeļa pag. valdes traacešana.
1920. g. 14. oktobrī
te652; vidēja auguma,
tumšiem matiem, tura-

i šām, apcirptām ūsām,
labās rokas pirksti sa-
kropļoti.

$965. Mirovics, Herberts, ap- Jelgavas kriminālpolicijas Apcietināt an pie-
mēram 18 g. vecs, gara priekšnieka 1923. g. 5. jan- sūtīt meklētajam,
auguma, zilām acīm, vara raksts te 489/1-22,
plānu, bālu seju, gai- apvainots zādzība,
šiem matiem, mazu
degunu, ģērbies pelēka
frakā, melnās bikses,
kājās melni šņorzābaki,
galvā melna cepure.

(Turpmāk vēl.)

I Administratīvā departamenta direktors J. ieva
Iekšējas apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o i i n š.

aSfflUflSMēlo Iestāžurīkojumi

Aizrādījums š. s iauniesaucamiem
pilsoņiem.

Tiem kara dienestā iesaacamiem 1902.
-gadā dzimušiem Latvijas pilsoņiem, kuri
pārzin kaut kāda aroda specialitāti
^radiotelegrafisti, telegrāfisti, jaristi an
motoristi, radiomotoristi, telegrāfa an te-
lefona mechaniķi, šoferi, motociklisti,
namdari, galdnieki, kalēji, montieri, tech-
niķi, mechaniķi, dzelzsgriezēji, lidotāji,

, mašīnisti, jūrnieki, rakstveži, grāmatveži
" :an kantoristi), ierodoties az Rīgas ap-

riņķa iesaukšanas komisiju, jāņem līdzi
starp citiem dokumentiem arī apliecības

, par kursu beigšanu, amatu izpildīšanu
" an tamlīdzīgas.

1923. g. 30. janvārī.
£Rfgas kāja apriņķa priekšnieka palīgs,

pulkvedis-ieitnants M u iž u 1s.

* Vecākais darbvedis, kara ierēdnis
Kriev i ņ š

ii Paziņojums.
» Ventspils apriņķa karā cietušo pensiju

komisijas nākošo sēdi noturēs otrdien,
. <šj. g. 13, februārī, pulksten 9 no rīta,

>apriņķa _ valdes telpās.
Uz sēdi jāierodasLatvijas armijas kara

, invalidiem, kuri no komisijas vēl nav
izmeklēti, līdzņemot pasi un visus uz
kara dienestu attiecošos dokumentus, to
starpā ari apliecību par nedeugama kara
dienestam Latvijas armijā.

, Var ierasties arī Latvijas armijas kara
invalidu an Latvijas armijas cietašo kara-
vīra trūcīgie un darba nespējīgie ģimenes
locekļi, vecnmā no 16 līdz 60 g. (pārē-
jiem personīgi nav jāierodas), līdzņemot
pasi un no attiecīgas pagasta vai pilsē-
tas valdes izdotu apliecība par ģimenes
sastāvu un materiāliem apstākļiem; cie-
tušo ģimenes locekļiem jāpienes ari ap-; liecība par karavīra miršanu.

Priekšsēdētājs A. Girgensons.
Darbvedis K. Samīts.

Prese

.cMūsu falšas" par Latviju.
Viļņas mēnešraksts «Mūsu Baisas",

ķo Jinī gada. izdod leišu un poļu va-
lodas, ievietoja dažos janvara numuros
vairākus rakstus par Latviju priekš
Latvijas draudzīgā garā.

Iekšzeme

Salaspils
lauksaimniecības biedrība sarīko 4. febr.,
pulksten 12 dienā, Salaspils pamatskolā
priekšlasījuma par lopu audzēšanu un
sugas jaatajamu, ar gaismas bildēm.
Runās Rīgas apriņķa lopkopības instr.
J. Vītoliņš. .

Viskaju
lauksaimniecības biedrība sarīko 4. febr.,
Pulksten 12 dienā, Viskaļu pamatskolā
priekšlasījumu par kopmoderniecību no-
mm un nodibināšana. Ranās Rīgasapriņķa agronoms A,' E1 k s n e.

Latvija un citas valstis
Mūsu pilsoņi Krievija.

Maskavā, 31. janvārī. Atsvabināti
no aresta Latvijas pilsoņi Cielens, Paa-
kals an Kānels ar sieva. LTA.

Jaunās valstis.
Lietava.

Simonaitisa atbilde.
Atbildot az sabiedroto komisijas pie-

prasījumu pēc nemiernieku atbruņošanas,
Klaipēdas direktorijas priekšsēdētājs Si-
monaitis atbildējis, ka par šo prasību
direktorija kā izpildvara nevarot lemt,
bet gan tikai galvenā Klaipēdas apgabala
glābšanas komiteja. Attiecībā uz komi-
sijas paziņojumu, ka ta ieradusies Klai-
pēdā, lai nodibinātu valdību, Simonaitis
izteica izbrīnēšanos par šādiem komi-
sijas nolūkiem, jo Klaipēdā tāda jau no-
dibinājusies ; bez tam šī valdība atbalstās
uz visplašākām tautas masām. Tadeļ
direktorija savas ao tautas dotās piln-
varas nenolikšot un vajadzības gadījumā
aizstāvēšoties ar ieročiem. Atbildība
par varbūtējo asins izliešana krītot vienīgi
uz šo komisiju.

Pēc šādas atbildes komisija paziņoja,
ka viņa pamieru uzskata par speķa esošo
un pieprasīs no savām valdībām turp-
mākas instrukcijas.

(Lietavas preses birojs.)

Klaipēdas pārstāvis Lietava.

Kaunā ieradās Klaipēdas apgabala
direktorijas pārstāvis J. Vanagaitiskupra
uzdots izpildīt diplomātiskā pārstāvja
funkcijas pie Lietavas valdības.

(Lietavas preses birojs.)

Ārzemes

Klaipēda.

Klaipēdā, 31. janvārī. Klaipēdas
tuvumā ieradies franču bruņotais kreisers..Voltaire" un nostājies jūrā 6 līdz 7 jū-
ras jūdžu attāluma no pilsētas. _Arī abas
franču torpedlaivas noenkurojušas ārpus
ostas. LTA.

Notikumi Vācijā.
Berlinē, 30. janvārī. (Volfs). Šinīs

dienās Vācijas valsts-kanclera vadība
pirmo reiz sapulcēsies sevišķa komiteja,
kura lems par Rūras apgabalam_ savākto
ziedojumu izlietošanu. Komiteja pieda-
līsies dažādu sabiedrisko organizāciju
priekšstāvji.

Berlinē, 30. janvāri. (Volfs). Esenē
pasta un telegrāfa kalpotāju streiks vel
turpinās. Tiešā telegrāfa un pasta satiksme
ar Eseni pārtraukta.

Bordo, 30. janvārī. (Radio). Prūsijas
iekšlieta ministrs Oesers rekhstaga budžet-
komisijā paziņojis, ka vācu valdība ne-
domājot palielināt .reichsvēra" skaitlisko
sastāvu.

Londonā 30. janvāri. ,Dail_ y
Mail* ziņo, ka ģenerālis Nolle nodomā-
jis piegādāt sabiedroto kontrolkomisijas

locekļiem Bavārijā pārtiku ar automo-
biļiem no Reinzemes, lai komisijai Ba-
vārijas viesnīcnieku uu iedzīvotāju boi-
kota dēļ nebūtu jāpārtrauc darbība.

Drezdenē, 30. janvārī. (Volfs.)
Saksijas landtāgs ar komunistu un labā
spārna balsim pieņēmis komunistu priekš-
likumu izteikt neuzticību iekšlietu mi-
nistrim Lipinskim. Pēc nobalsošanas
Saksijas ministra kabinets pilnā sastāvā
atkāpies no amata.

Berlinē, 30. janvāri. (Volfs.)
Prūsijas iekšlieta ministrs ar rīkojama
Vestfales virsprezidentam aizliedzis visiem
vācu policijas ierēdņiem okupētos apga-
balos sveicināt svešo armiju virsniekus
un karogus.

Berlinē, 30. janvāri. Rūras apga-
balā sakarāar dzelzsceļnieku streiku no-
vērojams pārtikas trūkums. Sakarā arto
vācu firmas organizē pārtikas sūtīšanu
ar automobiļiem un pajūgiem.

Vācu laikraksti ziņo, ka Koblencā vācu
dzelzsceļnieki, lai izvairītos no lokomo-
tivu apķīlāšanas, ar 13 lokomotīvēm pat-
varīgi „aizbēguši", ar lielāko ātrama iz-
braakdami pār neokapetās Vācijas ro-
bežu. Pēc tara franči izņēmuši sliedes.

Berlinē, 31. janvārī. Vācu laikraksti
ziņo par nopietnām sadursmēm starp
beļģiešiem un vāca iedzīvotājiem Achenā;
vairāk belģieša patraļas pūlis esot atbru-
ņojis, pēc kam belģieši izsaakaši kārtības
atjaunošanai veselas rotas. Pilsētā esot
izsladināts pastiprināts aplenkama stā-
voklis.

Dzelzsceļnieku streiks Rūrā an Rein-
zemē pēc vācu preses ziņām paasinājies.
Maincas mezgla dzelzsceļnieki pilnīgi
pārtraukuši darbus. Streiks draadot iz-
celties arī Faicē, kur franči apcietinājuši
Ludvigshafenas dzelzsceļu direkcijas
priekšnieku un draud ierēdņiem ar kara-
tiesa, ja tie atteiksies strādāt.

Berlinē, 31. janvārī. Vācu preses
uzbrukumi Francijai un Beļģijai turpinās
tikpat asā formā, kā līdz šim. Sociāl-
demokrātiskais „Vorwaerts" sakarā ar
ģenerāļaDeguta paskaidrojumiem ārzemju
žurnālistiem raksta, ka franči mēģinot
sarīdīt atsevišķās Rūras iedzīvotāju šķiras
vienu pret otru. Šis mēģinājums būšot
veltīgs. „Deguts problēmu attēlo greizi",
turpina laikraksts. „Viņš apgalvo, ka
Rūras apgabalā notiekot konflikts starp
Franciju vienā, Vācijas valdību un liel-
rūpniecību otrā pusē, kurpretī patiesībā
notiek cīņa pret varmācīgo franču ie-
brukuma, an vāca strādniecība slēgtās
rindās karo pret militārismu, karš bra-
tali iejaacas sarežģītā saimniecības orga-
nismā. " i, LTA.

Notikumi Krievija.

Maska vā, 31. janvarL Kāds Rot-
silda priekšstāvis Maskavā ved sarnnas
par privātas franča an krieva bankas dibi-
nāšanu.

Maska vā, 31. janvarī._ P. Stučka
iecelts par Krievijas augstāka tribunāla
priekšsēdētāju, par viņa vietnieku —
Kārkliņš. LTA.

Maza anfante.
Prāgā, 30. janvārī. «Tribūna" ziņo,

ka mazās antantes valstis ved sarunas
par konferences sasaukšana, lai vienotos
par kopīgu politiku reparacijas jautājumā.
Konference notiks laikam Bukarestāun
viņā piedalīsies katrā ziņa atbildīgākie
valstsvīri. LTA.

Lidošana bez motora.

Bordo, 30. janvārī. (Radio.) Pa-
saules rekordsraens lidošanā bez motora
Maneirols Šerburgas tuvumā sasniedzis
pārsteidzošu jaunu rekordu: viņš no-
turējies gaisā nepārtraukti 8 stundas
un nolaidies pēc tam tikai miglas deļ,

LTA.

Rīga
Latvijas sarkanā krusta

dubultoto 5-klasu naudas loteriju JA 3
un 3a IV. klases izlozi atklās š.g. 3. fe-
bruārī, pnlksten 10 no rīta Latvijas sar-
kanā krasta telpās, Skolas ielā 1, pie
Esplanādes.

IV. klases vinnesta izmaksa sāksies
š. g. 19. febraarī.

II. klases vinnesta izmaksa tiks izbeigta
š. g. 4. martā.

Loterijas nodaļaspārzinis J. Stalbovs,
Darbvedis G r a u e r s.

Māksla

Nacionālais teatrs. Ceturdien, 1. fe-
braarī, palksten 7 vakarā J. Akuraters
jauna tautas komēdija «Pieci vēji".
Piektdien, 2. februāri, Anni Sirason at-
vadīšanās izrādē Annas Brigader drāma
.Ilga". Sestdien.3. februārī, A. Upiša
komēdija «Peldētajā Zuzanna".
Svētdien, 4. februārī, pulksten 2 diena
Annas Brigader pasaka „M ai ja un
P a i j a". Pulksten 7 vakarā Arvida Jer-
nefelta drāma „T i t u s, Jeruzale-
mes izpostītājs.

īraiidla tu.lONhcm
Kursi.

Rīgas birža, 1923. gada 1. februārī.
ru

100 Latvijas rbj 2,—
Amerikas dolārs 5,10 — 5,15
Angļu mārciņa 23,64 — 2388
100 Francijas Iranki .... 29,79 — 30,09
100 Beļģijas Iranki .... 25,94 — 26.20
100 Šveices iranki. .... 94,18 — 96,14
100 Zviedrijas kronas . . . 185,87—137.24
100 Norvēģijas kronas . . . 94,75 — 95,69
100 Dānijas kronas .... 97,39 — 98,37
100 Holandes guldeņi . . . 200 48 — 202,51
10000 Vācijas markas . . . 1.06 — 1,07
100 Somijas markas .... 12,58 — 12,84
100 Igaunijas markas . . . 1,46— 1,50
100 liti 50,47 — 51,50
10000 Polijas markas ... 1.85
100 Čechoslovaku kronas . . 14,37 — 14,65
100 Itālijas liras 23,70 — 24,18
Padomes rbļ —
10 krievu zelta rbļ 25,50
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta —
Krievijas sudraba{jg^ ; ; J;g }

par 1 rbS.

5°/o neatkar, aizņem 2, 2,10
20 zelta''ir. 6°/oRīg. hip.biedr.

ķīlu zīmes. ...... —
50 zelta ir. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —
100 zelta ir. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes . . . . j —

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs R. Ba It gailis.

Zvēr. biržas mākleris P. Rupnera.

Rīgas osta Ienākusi kuģi.
29. janvārī.

Sakala, igauņu tvaikonis, 1073,17 reģ. ton. brutto,
no Reveles ar balastu.

Dūsseldorf, vācu tvaikonis, 997,45 reģ. ton. brutto,
no Kopenhāgenas ar balastu.

Tyr, zviedru tvaikonis, 431 reģ. ton. netto, n^
Kailshamna ar batastu.

30. janvāri.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar oglēm.

Warta, poļu tvaikonis, 617,73_reģ, ton. brutto, ne
Dancigas ar gabalu precēm.

No Risas ostas Izsājjušl kuģi.
30. janvārī.

Ella, zviedru tvaikonis, 1539,52 reģ. ton. brutto,
uz Boni ar kokiem.

Minos, vācu tvaikonis, 717,8 reģ ton. brutto, uz
Hamburgu ar gabalu precēm.

Danelag, dāņu tvaikonis, 923,5 reģ. ton. brutto,uz
Ruanu ar gabalu precēm.

Mars. vācu tvaikonia, 989 reģ. ton. brutto, uz
Halu ar labību un kokiem.

Saturnus, zviedru tvaikonis, 663,74 reģ. ton. brutto
uz Galē ar kokiem.

Irene Maria, dāņu tvaikonis, 1861 reģ. ton. brutto,
uz Ostendi ar kokiem.

Liepājas osta Ienākuši kuģi.
29. janvārī.

Frode, sviedru tvaikonis, 339 reģ. ton. brutto, no
Stokholmas ar jauktu lādiņu.

Lēna, vācu tvaikonis, 690 reģ. ton. brutto, no
jūtas.

Renata, vācu tvaikonis, 894 reģ. ton. brutto, no
Stetines ar balastu.

Dornbusch, vācu tvaikonis, 212 reģ. ton. brutto, no
Smoegena Gotland ar kaļķa akmeņiem.

Eberhard, vācu tvaikonis, _574 reģ. ton. brutto, no
Dancigas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ossss izgājuši kusi
29. Janvāri.

Olga, vācu tvaikonis, 584 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar jauktu lādiņu.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607 reģ. ton. brutto,
ui Rīgu ar oglēm.

Teiegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju teiegramas)

Rīgā, 31. janvārī. Poļu preses birojs
ziņo, ka šodien izpildīts nāves sods pie
Polijas valsts prezidenta Narutoviča slep-
kavas Nevjadomska. LTA.

Berlinē, 31. janvāri. Sakarā ar
Rūras okupāciju Stioness azteicis ar
Libeisaka noslēgto līgamu par preču
devumiem Francijas izpostīto apgabali
atjaanošanai.

Berlinē, 31. janvārī. Heioita rak-
tavēs pie Beitenas (Augššlezijā) noticis
stiprs sprādziens. Atgriesti no ārpasaules
apmēram 300 ogļraču.

Redaktors: M. Arons.



Paziņojums.
Finansu ministra v. i. š. g. 20. decem-

brī apstiprināja stāt.: Latvijas akc. sabied.

Sērkociņu fabr.„Vu!karts",
kuras mērķis ir: ierīkot, iegūt, uzturēt un
nodarbināt fabrikas sērkociņu izstrādāša-
nai un koku apstrādāšanai un tirdznie-
ciskus uzņēmumus šo produktu pārdo-
šanai iekš- un ārzemēs.

Sabiedrības dibinātāji ir Latv. pilsoņi:
1) Voligangs Kuehns, dzīv. Rīgā, Raiņa

bulv. J* 6; 2) Elija Jakobsons, dz. Rīgā
Kārļa ielā N? 13; 3) Kārlis Gamperts,
dzīv. Rīgā, Peldu ielā J* 25dz. 5;
4) Teodors Babsts, dzīv. Liepājā, Laivi-
nieku ielā )* 17 un bij Krievijas pa-
valstnieks: 5) lija Brodskvs, dz. Liepājā,
Ulicha ielā, Bliznanskv namā.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 116,000
latu, kurš sadalās 2320 akcijās, par 50
latu katra. Valde atrodas — Liepāja.

Tirdzn. un b. n.priekšn. V. G a i 1i t s.
Revidents A. Zalpeters.

Risas pilsētas bāriņu tiesa
uzdod aizbildņiem, aizgādņiem un admi-
nistratoriem
iesniegt likumā noteiktā laikā
t. i. vēlākais līdz šī gada 1. martam

gada norēķinus.
Neiesniegšanas gadījumā draud li-

kumā paredzētais sods.
Rīgā, 29. janvārī 1923. g.

Priekšsēdētājs A. Č ik s te.

DEbhsiprjAkii. IL Ik. lalfe
dara zināmu, ka 12. februāri i. g.,
pulkst. 10 no rīta, Subates pilsētā, Ābeļu
ielā M» 153,

noturēs ūtrupi.
kura pārdos atklāta vairāksolīšanā pret
tūliņ?amaksu Jānim A i z t i r e 1 i m ap-
rakstīto šovi, 20 Ls soda naudas pie-
dzīšanai pēc Ilūkstes apriņķa priekšnieka
lēmuma 1. nov. 1922. g.

Subatē, 27. janvāri 1923. g. 5182/22
Ilūkstes apr. pr. II. iec. pal. P e tr o ck i s.

fīesn sijinaiDiL
Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
az Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
Jautātie draugi Alireds Oliia dēla
Kārnais un Anna Jāņa m. Karnat,
dzim. Koch, noslēguši savstarpīgo
tautības līgumu pie Rīgas notāra Pur-
gala 8. janv. 1923. g

^
reģistra *6 179,

n kuru viņi, attiecība uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši Balt. gub. civil-
likumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
tauiālo mantas kopību.

Rīgā, 27. janvāri 1923. g. Ne 1353
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

Sekretārs A. Kalve.

fisas apMlesai 2. k tleso pifitan
Kārlis Krebs paziņo, ka 7. feb-
ruārī 1923.g., plksten 10 rītā, Rīgā,
Nikolaja iela N° 34, veikala, pārdos
Friča 3ansona kustamo mantu, sastā-
vošu no koloni.il-bodes precēm un no-
vērtētu par 28,570 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 29. janvārī 1923. g.
Tiesu pristavs Krebs.

Paziņojums.
1923. g. 24. Janvārī finansu ministra

v. i. atļāva Akc. sabiedr. „Keramlk"
dibinātajiem pagarināt tetmiņu pirmai
iemaksai uz akcijām uz 6 mēnešiem,
t i. līdz 6. jūlijam š. g.

Tirdzn. un b. nod. pr. p. V. G a i 1 ī t s.
Revidents A. Zalpeters.

Kuldīgas apr. priekšnieks
dara zināmu, ka 16 februāri i. g.,
pulkst. 12 diena, pie apriņķa priekšn.
kanclejas, Kuldīgā, Kolpaka ielā Ns 1,

wta vaīrāksolīšaoā
vienu valstij piederošu zirgu.

Tuvākas ziņas apriņķa priekšn. kancleja,
darbdienās no 9—3.

Kuldīgā, janvārī 1923. g. 1961/III
Kuldīgas apr. pr. Slosbergs.

Sekretārs G ranovskijs.

netiešo nodokļu departaments
ar šo paziņo, ka

valsts degvīna izdalīšana nākotnē
paredzēts atstāt privātai iniciativei.
Sakarā ar šo interesenti var piedāvāt

savus pakalpojumus, iepazīstoties ar no-
teikumiem, netiešo nodokļu departamentā
ikdienas no pulksten 9—3 p. p., vēlākais
līdz 15. februārim 1923. g

Pēc ša termiņa nekādi piedāvājumi
pieņemti netiks

Rīgā, 1. februārī 1923. g
Netiešo nodokļu departamenta

direktors K. Kalniņš.

Rīgas policijas II. iecirkņa
priekšnieks

izpildās vaiisoliš»
pirmdien, 12. februāri 1923. g., pīkst.
10 rītā, Rīgā, Suvoiova īelā N» 14, dz 6,
pils. Kārļa KĀrkiiņa naudas skapi, kino
lilmu negatīvus un dažādas istabas
lietas, kopvērtībā par 222 lat. 26 sant.,
izpriecas nodokļa piedzīšanai, par labu
Rīgas apriņķa valdei.

II. polic. iec. priekšn. (paraksts).

Rīgas pol. 6. iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 7. februāri, pulksten
10 rītā, Elijas ielā M° 8—6, pārdos

vairāksolīšanā
Ericha Brlnkerta istabas lietas, neno-
maksāta apgrozījuma nodokļa piedzīšanai.

Rīgas 6. po'icijss iecirkņa
priekšnieks (paraksts).
Darbvedis Sarkans.

Risas apgabaltiesas 2. iet. liess pristavs
Kārlis Krebs paziņo, kā 8. februāri S. g.
pulksten 10 rītā, Rīga, Antonijas ielā
}* 14, dz. 7, pārdos Georga Mača
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
drēbēm un šujmašīnas, un novērtētu
par 22.750 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 29. janvārī 1923. g.
Tiesu pristavs Krebs.

Rīgas apgt.4. iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 8. februāri i. s-, pīkst. 10 rītā,
Rīga, Todlebena bulvāra J>fe 5, dz. 5,
pārdos Viļā Vagara kustamu īpa-.
lamu, sastāvošu no mēbelēm un viena
persiešu tepiķa, novērtēts par 56,500 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar:
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 26. janvārī 1923. g.
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rīgas apgt. 4.iec. tiesas pristavs
paziņo, ka 24. februāri 1923. g., pīkst.
10 rītā, Rīgā, Todlebena bulvāra Ns 5,
dz. 5, pārdos Viļā Vagara kustamu
īpašumu, sastāvošu no rieksta koka
rakstāmgalda, novērtēta_ par 10.000 rbļ

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. janvāri 1923. g.
Tiesas pristavs O Jankovskis

cita mm sisinu,
Rīgas polic. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 7. februāri S. g, pulksten
10 rītā, I. Ganību dambī J* 7j dz. 24,
pārdos vairā ^solīšanā pi's. Janson-
Sulcam piederošo ozola koka rak-
stāmgaldu, novērtētu par 77 Ls 15 sant,
dēļ obh'gatoīisko nodevu parāda piedzīs.
Rīgas 3. pol. iec. priekšn. F re i vaids

Rigas pils. 5. iec. miertiesnesis
paziņo, ka uz soda lik. 574. p., anvain
Rīgas pils. Eda»rda Teodora d Zemlša
meklešani izbeidzama,

Rīgā, 27. janvāri 1953. g. J* 1025
Miertiesneša v. GrāversV

līgas pils. 5. ieurbi miertiesnesis
paziņo, ka uz sod. lik. 448. un 591. p.
1. d. apvainota Rīgas pilsoņa Vilhelma
Leopolda d. L i ra o n i u s meklēšana
4abeidzama. Ns 764

$g§, 27. janvārī 1923. g.
Miertiesneša v. Grāveri,

Papildinājums Lubānas
13. febr. meža torgiem.

Lubanes virsmežniecība
paziņo, ka š. g. 13 iebruarī, torgu slu-
dinājumā par augoša meža pārdošanu
nodrukātā .Vaid bas Vēstneša" 10. nu-
mur», ievedims Izlabojuris tādā kārtā,
ka pie katras torgu vienības pie a»-
vCrtēianas sumas pieliekams 12°/o
zaru un panse a segšanai.

Lubanes virsmežniecība.

MM lWS5BjyiS.
Vecpiebalgas lauksaimn.
biedrības kreditsabiedr ba
sasauc 18. februāri 1923. g., pulksten
2 pēc pusd., b i e d r i b a s telpās,

biedru sapulci.
Dienas kārtība:

1) Statūtu pārreģistrēšana,
2) Vēlēšanas,
3) Tekošas lietas. Valde. I

Stukmaņu iecirkņa policijas
priekšnie s

dara zināmu, kā 15. februāri 1923. s,
pulksten_ 10 rīta, pie iecirkņa kanclejas
noturēs

ūtrupi,
kurā pSrdos atklātā vairāksolīšanā
pret tuliņsamaksu Nikolajam Bērziņam
aprakstītas sekošas mantas: vienu ēvel-
beņķi, cinkbleķa mazgaj. vannu, koka
skapi, koka galdu un vienu kapara
katlu, no/ērtētas par 54 latiem, soda
naudas piedzīšanai pēc Cēsu apriņķa
IV. iec miertiesneša izpildu raksta
J* 4595. Montas apskatīšana ūttuoes
dienā uz vietas. jfs 285

Stukmaņu policijas
'viekJSniefrs (paraksts).

Rīgas apavu rūpnieku-
^

pilnu ūieSsii
4. februāri 1923. g n„,"«
Berga bazārā, M. D.biedrp'ieeja no Elizabetes ielas as' V

Dienas kārt iv.1) Sapulcesdarbinieku
vēl'2) Gada pārskata nota Sajl

3) Revizijas komisija?S'4) 1923. gada ba&ļfc5) Ziņoiumi un nri^g^ar;

Akc«*? »R^S^
sasauc 25. februāri 1923 „10 ritā,_Rīgā, Todlebena b^' ,*^rupn.eku

un
8matateka

^kārtēju ahcloimm šai
Dienas kārtib.

1) Sapulces vadītāja vēlēšana
2) Pārskats par 1922. darMh.'.
3) Valdes un revizijas korai H »
4) Budžets 1923. gadam. ' "fc
5) Tekošas darīšanas.

Latvijas universitātes l«»"?L
kartiņa Nr. 599 uz SfflU«
vārda pazaudē* un ar šo tie*
nata pat nederīgu. —-^
liliiiiiilii*!*

1923, gada 1. * "£-*
iznākusi un dabūjama vasts[%

^pili, 1. istabā, kur ml vierug' ^
ar piepr88)Jtt«»effi- j. ^

===== Burtnics 01««'^
bez piesūtššsnas »'
ai piesūtīšanu 1° "

S a t •' r s iqtf
1) Likums par 1902.,- MOJjjj m

1899. gadā dzimušo Latvijas p

iesaukšanu kāja dienesia. .

2) Likums par Latvijas va t'^
čības, amatu personu u»

iestāžu un karakuģu ^{\aļi :
3) Likums par Vidzemes

^
muižu kreditsaviembas u'

^kredītbiedrības likvidācijas

sanu. jo. &&
4) Pārgrozījums 1922. g. ' w

Slokas kūdrajjajflke^

itocfoiMilai» f^
Ceturtdien, 1. februāri, p»*'

&ieci veļi-
v

Piektdien. 2. februāri, vļļļ tf
fi^rsi Simson atvafl"»-

3f£&A

fla'iailfSnt'S Latvijas Dantcas kvitē, at
rd&dllllelti 3. Āboliņam par 2001
bojātas naudas pieņems, ažmaipi.

toaildūta Personan apliecība, mi
lliilliUUUcia stapa Egmon v„ izim
laberat. nolikt. 2. jsnv. iW3. g. M

Rīgas kara apriņķa prieklic
izsludina par nederīgu nozaudēto i
klausības aoliecība zem J* 2Si
12. augustā 1129. g„ izdota no Rij
kaffl apr. pr-ka uz Ernesta Jāp t
krUsera vārda. J

Kigas kap aprioķa DMKŠmeksIfiira
par nederīgu nosaudeta karaktasis
apliecību «ersJ* 1946, ll.'fcbniJļ
gadā izdotu no Jelga/.-Baiuta k
apiiņķa pr-ka «z Mārtiņa Jāņa i
Lazdupa vārda. _

Rigss Sāja aprtņļut BtK'-KSBiels ?
dina par nederīgu noz*«dēta U\im
apliecību zēni «k 25253/855, 10.1

192!. g., izdotu no Rīgas ksra «pi f
uz Voldemāra Jāņa aēla gwel>ļ

Rīsa* te?» aps. ps^ssfaieln H
par nederīgu noza'udēto kajaka»
apliecību zem Mš ^Jļ?!
Tukuma kafa aprigķa priessn*
Friča Anša dēia Kronberga_£ļ.

Rīgas kara apiiņka P«el*f J
sludina par nederīgu no^ deto

ļ
klausības apliecību, zem >6 M&*
cembrī 1920. g., izdota no »ļ
inženieru rotas uz 3āņs Jl,s!1

Virbuls vārda.
UtoR'ias 'universitāte» 'lt^fL

kartiņa Nr.5091, uz Eliza&stes iw»

vārda pazaudēta un ar so ne»

dināra par nederīgu- —*

JL^:Dobeles krāj-aizdevu ļ^

SāilējisililiilisK
fl. februāri S. g.. pulkst. 12 X
biedrības telpas. Ja min. dienā 1'
košs biedru skaits neierastos tad»galīga sapulce notiks 25. lebruaitiValdovska zālē, Dobelē,taiuaSuar to pašu dienas kārtība, būs pil*'neskatoties uz ieradušos biedru 2

Dienas kārtība:
1. Gada pārskata nolasīšana.
2. Revizijas komisijas ziņojums.
3. Gada pārskata pieņemšana.
4. Velēšanas.
5. Sabiedrības kalpotāju atalg. jauti
i. Dažādi jautājumi. Val(>

Nozaudēta personas apliecība
.Annas Lsgzdiņ vārda, izdota no*laborat. nolikt, zem A- 5733.

Rīgas kara apr. priekšnieks iaM
m nederīga nozaudēto ksrakintgļ

«titteciba zem >* 1665, 12. septa,
1920 g., izdotu no Vidz. divīzijas M
labor. priekšn., uz Aleksandra M
andra d. Vanaga vārda.

Taurkalna vlrs meitiieciba

pārdos trešreizējos

TORGOS
8. februāri Š. fl., pulkst. 12 dienā, Taurkalna virsmežniecības

kancleja

bUb gataiDS meža materialDS atrodošos mi:
a) dedzināmu malku aršln garu:

1. Taurkalna iec. apg.. X* 1. 2, 4. 6, - 361/6 kub. asis. taks. vērtība Ls 557,-

2. . , . J* 3, - ļl"/u . . • • }»* »
3. Jaunjelg. . , N« 25. - 8ļ/i l f<_
4. , T . >6 27, — 2»/« 47

'

b) dedzināmu malku 7' garu:
5. Jaunjelg. iec.apg.,I*21,kv. 6,gr. J* 1- 4,- 2 k.as.,taks.vērt.Ls 29-

6. . . , N*21, , 6. , 3* 5- 8,— l/* ... ? 22.—
7. »2l! I 6, . jS 9-10,- 2 29.-
8. , . , NŠ21, , 6, . J*U-14,- 2V2 ., , , . 36-
9. , . , 1*21, . 6,. J* 15-19.- 2 , , . • 29,-

10. I . . »21, . 6, . NŠ20-22,- 1»/* . . .... . . »21, . 6, . Jft23-27,- 2 . ...
. , N°22, . 13, , M 1-3,- l/a ... • 22,-

13. , , , J*22, , 18. . Ne 4-7,- 1 , . . . , H 5
14. , , , J*22, , 13, , M 8-11,- IV». » - - ? 22

/
-

15. , , .Vs22, , 13, , J* 12-16, — 1 ... . . K 5
16. , . Ns22, , 13. , Ns 17-20,— l/» . , - - - 22-
17. , , N°22, . 13, , J6 21-26, — 2 , , , . . 29 —
18. , , X»22, , 13, , MŠ27—33,— 2ji , , , , . 36 —
19. , , N°22, „ 13, , Mš34—38, — 2 , . , ? , , 29,—
20. , . JsTs22, . 13, , N«39—45,— 3 , , , , , 43, 5
21. . . . J*22, . 13, . Ns46—51,— 2»/* . . ...22. , , Xs22. , 13, , M°52-57, — 2 , , , , . 29 —
23. , , 3*22, , 13, , 3*58—60, — 1 ... , , 14, 5
24. , , 3*22, , 13, , 3*61—64,— 2 , , , . . 29—
25. , . 3*22, , 13, , 1*65—69, — 2/» . , ...
26. , , . 3*22, „ 22, , 3* 1— 3, — 1 , . , , . 14, 5
27. , , , 3*22, , 22, , 3* 4— 7,— l/* .....
28. , , 3*23, , -1019 /24, . , , '. 165-
29. , , , 3*27, „ -527 /8 , , , . . 646 —
30. Sērenes , . 3*30, . — V» . . . ..1 ,7

c) gatavus bafķus:
31. Taurkalna iec. apg. 3* 4 — 77 gab. ar 765,5 kb. p., taks. vērt. . Ls 74,—
32. Sērenes , , 3*30— 56 , . 935,o , , , ... 35 —
33. Jaunjelgavas, , 3*23,25 — 8 gab. ar 74,8 kb. p., , ... 5,—
34. Jumpravas . . 3* 18 — 2 , . 113,o 12,—

d) dažādi materiāli:
35. Taurkalna iec. apg., 3* 2 — zaru malku 2/» kb. asis, taks. vērt. . Ls 14 —
36. , . 3* 7 — kārtis 760 gab., taksēta vērtība . . . 13,—
37. Jumpravas , . 3*18 — gulšņi 2 , . ... 2,—
38. Jauojelgav. . pie Daugavas plostu airi 12 gab., , , ... 26,—
39. ... . kārtis 350 g., . ... 113—

Solīšana notiks mutiskļ un rakstiski, pie kam pie solīšanas tiks pielaisti un
piedāvājumi atzīti no personām, kas iemaksās torgu komisijai pirms pārdošanis
sākuma 10°/o drošības naudas no nosolās; o vienību vērtības.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās uz torgiem un nolemtās
pārdošanai torgu vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz virsmežniecības kancleja.
Taurkalni, 25. janvārī 1923. g. Jis 1437
1 Taurkalna virsmežniecība.

Dzelzscsjo virsvalde izsludinarabsfisKas lonhira:
17. februāri S. g.. uz krāsejļu (pernicu) 20000 kgr., elektrisk. spuldzēm

4100 gab., 19. februāri S. s .pretuzgriežņiem 4050 kg., šķelttapām, dzelzs 276 kg,
un trīcēm 2 un 3 ton. celtspējas, 6 gab, 22. februāri S. g, akmeņogļu darvu
50000 kgr. j

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgād, istabā 3* 122 a, no pulkst. 12—2.

Ropažu virsmežniecība

pārdos sacensībā
7. febr. 5.g., Inčukalnā, II. iec. mežziņa kancleja (Erna vasarnīcā)

par pazeminātām cenām 1 aifin pāru dedzināmu mal,
pievestu pie Ropažu — Enzeliņi pieveddzelzsceja: Rubļi.

1) Enzeliņu novadā, 29.kvartalī, pie Galanskas mājas 243/i2k.a, taksēta vērt 1653542) Turpat 223 i =;ikao
3) Enreliņu novadā, nokrautnē, pie 14. kilometra 462/i2

* *
311404) Enzeliņu novadā, nokrautnē, pie 16. kilometra 524/i2 . , * " 37159

Solīšana notiks mutiski un slēgtās aploksnēs. Pie solīšanas
"

pielaidīs per-sonas, kas lemaksastorgu komisijai, pirms pārdošanas sākuma 10°/o no oiedāvžtāssumas par bRuma kar īga izpildīšanu. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleiāEnrcUna mu.ža, caur Inčukalnu. Rooažu vlr*™»*»!-!» ,a"

Vestienas Isuhs. Medritos
krāl-aizdevu sabiedrība

sasauc

biedru sapulci
10. februārī 1923. gH pulksten 1 dienā.

Dienas kārtība:
1) Statūtu pārreģistrēšana. 2) Gada

pārskats par 1922. g. 3) Vēlēšanas un
0 Dažādi priekšlikumi. Valde.

,

Tirdzniecības un rOpniedbas akc. sab.
„Aur !u dārzs"

valde sasauc vispSrlgu akcionāru

sapulci
24. februāri S. g, Cēsīs, Viesigās bied-rības telpas, R.gas ielā, pulkst. 7,35 vak.ar sekosa dienas kārtību:

.1) Darbības pārskats.
II ^-^

gt0*iŠBna «n papildināšana.6) Dažādi tautāiumi. \i » 1 a
1

Līvānu kraj-aizdevu biedrioa
ar šopaziņo, ka uz 8. februāri 1923. g,
pulksten 12 dienā, ir nolikta

ulspāreis biedru sapulce,
biedrības māja, Līvānos.

Ja nesanāktu likumīgais biedru

t^ oiTOiājapDlCBdS'āS
13, kura bus pilntiesīga, neskatoties uz
sanākušo biedru skaitu.

Dienas kārtība:
1) Statūtu pārreģistrēšana 2) Valdes

velēšanas. 3) Darbības pārskats par
- i\ $4) Kredīta aizņemšana,
a) Tekošas darīšanas.

Valdes priekšsēd. A. V e i g a r s.
>*syi*j5a valsta fciosmSR

1, ' T a u %;,

Ērberģes pajustam,
Jaunjelgavas apriņķī, caur Ērbergi.

vajadzīgs

pagasta ārsts.
Ārsti, kuri vēlētos nomesties az pa-

mJ| "?l?
Erber

^W*K. tiek
I»il?i

e'k»pie P8 asla valdes līdz
t"%.- JP -" 8- vai '«asties personīgi

^o^n
diena PiC P8 2asta Pārnes uznolīgšanu.

Jvfe 119.
Erberģes pagasta valdes

priekšsēdētājs J. B i m a n i s.
Darbveža v. i. E. Braģis
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