
Meklējamo personu saraksts Nr. 87.
uRīkojums visām slimo kasēm.

Rīkoiums par agrāko depozitu un speciālo
W līdzekļa rēķinu likvidāciju.
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'* āiējais apraksts (pazīmes):

M *" k0 aPvahroto - atts.feas gadījumi.

6984. Asars, Jēkabs Pētera d., Rīgas pilsētas komandantūras Apcietināt un no-
dzim. 1901. g., Rīgas telefonograma Jfe 1724, par gādāt meklētāja rī-
pilsonis, dziv. Vējzaķu dezertešanu. čībā.
salā J* 14, dz. 7, Si-
guldas kājnieku pulka
kareivis.

6985. Avotiņš, Arturs Andreja Iekšlietu min. adm. departam. Nogādāt valsts gal-
d., 15 g. vecs. pasu nodaļas 1923. g. 18. jan- vēnā kara gūstekņu

vara raksts Ns 120335, nav un bēgļu etapa
reģistrējies bēgļu etapa punktā, punktā, Rīgā.Kazaku

ielā 3/5 nārzina rī.

čība.
6986. Bušs, Vilhelms (Vasi- Rīgas 2. iec. miert. 1922. g. Paziņot dzīves vietu,

lijs) Grigora d., Rīgas 29. decembra raksts jsfe 1258,
pilsonis. apv. sod, lik. 274. p. I. d.

6987. Blum, dzimuse Piden- Rīgas 2. iec. miert. 1922. g. Tāpat,
berg Anna Anša meita, 29. decembra raksts Ns 1038,
62 g. veca, Aizputes apv, sod. lik. 276. p.
pilsone.

6988. Bretštein, Alvīne An- Rīgas 2. iec. miert. 1923. g. Tāpat,
dreja m,, 28 g. veca, 9. janvāra raksts J* 102, apv.
Steples pagasta Bauskas sod. lik. 581. p.
apriņķa pilsone.

6989. Buls, Vladimirs Jāņa d., Daugavpils pilsētas prefekta Paziņojama dzīves
agrāka dzīv. vieta Dau- 1922. g. 15. novembra raksts vieta meklētājam,
gavpilī, L. Dārza ielā N° 12858, sodīts ar ta paša
?Ns 79. 1922. g. 14. oktobra lēmumu

par trokšņošanu piedzēruša
stāvoklī ar 20 zelta frankiem,
vai 7 dienām aresta.

6990. Berezovskaja, Elizabete Ludzas apr. pr-ka 1922. g. Ispildīt lēmumu un
Eduarda m., 27 g. v., 28. jūlija lēm. *fe 32733/1052, paziņot meklētājam
katoļticīga, Viļņas gub. sodīta par nelegālu valsts
pilsone, agrāk dzīvoja robežas pārnākšanu ar 30
Rīga. latiem vai 14 dienām aresta.

6991. Bogdanova, Stepanida Ludzas apr. 4. iec. mierties- Apcietināt, ieskaitot
Lukjana m., dzim. nesa 1922. g. 15. jun. raksts meklētāja rīcībā un
1901. g., Pračku ciema JNs 1087, apv. sod. lik. 581.p. paziņot.
pilsone, pēdējā dzīves
vieta turpat.

6992. Cubrevics, Jezups Je- Ludzas apr. 1. iec. mierties- Paziņot dzīves vietu,
zupa d., 75 g. v., nesa 1922, g. 28. sept. raksts
agrākā dzīves vieta Ns 2928, apv. krim. sod. lik.
Ludzā, Vakzales ielā 134. p.
Ns 81, Daugavpils apr.
pilsonis. (Tuvāku ziņu
trūkst).

6993. Ciburevkins, Teodors Daugavpils prefekta 1922. g. Paziņot dzīves vieta
Vasilija d., 24 g. v., 12. decembra raksts Ns 14499, meklētājam.
Daugavpils pilsonis, sodīts ar ta paša 1922. g.
krievs, vecticībnieks. 30. augusta lēmumu par

trokšņošanu piedzērušā stā-
vokli ar 20 zelta frankiem,
vai 7 dienām aresta.

6994. Dzenis, Jānis Gusta d., Valkas apriņķa 3. iecirkņa iz- Apcietināt un ne-
dzimis 1890. g., Beļa- meklēšanas tiesneša 1922. g. gādāt meklētāja rī-
vas pag. pilsonis, lieli- 10. dec. raksts J* 17, apv. kr. ribā.
nieku laika darbinieks, s. lik. 455. p. 51. p. p.

6995. Dzenis, Pauls Gusta d., Tas pats. Tāpat,
dzimis 1882. g., Beļa-
vas pag.pils., lielinieku
laika darbinieks.

6996. Fridenfelds, Jānis Jāņa Rīgas pilsētas 3. iecirkņa mier- Paziņot dzīves vietu,
d., 24 g. vecs, Rozbeķu tiesneša 1923. g. 9. janvāra
pagasta Valmieras ap- raksts Na 193, apv. s. 1. 531.
riņķa, bij. 10. Aizputes p. 1. d.
kājnieku pulka kareivis,
tagad demobilizēts,sgr.
dzīvojis Kārkliņu muižā,
Rozbeķu pagastā.

6997. Geršovitcs.JosifsAbrama Iekšlietu min. admin. dep. Nogādāt valsts gal-
dēls. pasu nodaļas 1923. g. 18. jan- vēnā kara gūstekņu
Geršovitc, Tena Nau- vara raksts J* 120335, nav un bēgju_ etapa

ma meita. reģistrējušies bēgļu etapa* punkta.Rigā, Kazaku
Geršovhc, Dina Jo- punktā. iela Ns 3/5, pārziņa

* zefa meita. rīcība.
Geršovitc, Hona Jo-

zefa meita.
6998. Glikman,Zara Josifa m., Tas pats. Tāpat.

48 g. veca.
6999. Grencevičs, Kazimirs Daugavpils pilsētas prefekta Paziņojama dzīves

M ķeļa d, agr. dzīves 1922. g. 15. novembra raksts vieta meklētājam,
vieta Daugavpils Vec- Ns 12858, sodīts ar ta paša
stropos, 1922. g. 14. oktobra lēmumu

par trokšņošanu piedzērušā
stāvoklī ar 20 zelta frankiem
vai 7 dienām aresta.

-dM par .Valdības Vēstnesi- aākot no 1. janvāra:

*^ Saņemot ekopedioljā:
f^ . . . l lats 50 sant

fļj i mēnesi

Piesūtot mājā un pa pastu:
. . . 1 lats 80 sant
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Utvilas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot
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Redakcija:
Rīgā, pilī Jsfe 2. TeLM9-89
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienasun svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ka 1. Tel.Ks9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru Jāļaku rindiņu . . — , 12 .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām pai katru vienslejīgu
rindiņu — , 16 ,

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 .

li&tiis MHis piiipieil
Izglītības ministrija.

Izglītības ministrs P. Gailits. Tāl-
runis: ministrijā 2-76, dzīvoklī 11-27.
Pieņem privātpersonas amata darīšanās
pirmdienās un piektdienās no pulksten
11 līdz 1.

Izglītības ministra biedrs K. Dēķens.
Tālrunis: ministrijā 49-78, dzīvoklī 8 72.
Pieņem privātpersonas amata darīšanās
trešdienās un piektdienās no pulksten
11 līdz 1.

Izglītības ministra biedrs St. Jau-
dzems. Tālrunis ministrijā 6-70.
Pieņem privātpersonas amata darīšanās
otrdienās un ceturtdienās no pulksten
9 līdz 11, trešdienās un piektdienās uo
pulksten 11 līdz 1.

Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

Rīkojums

par agrāko depozitu un speciālo
līdzek|u rēķinu likvidāciju.

1. Finansu ministrijas kredita depar-
taments uzaicina visas valsts iestādes un
amata personas likvidēt agrākos (bijušā
valsts kasē ientaksātos)depozitus vēlākais
līdz š g. 1. aprilim: 1) izmaksājot vai
pārskaitot sumas pēc piederības un
2) pārskaitot rēķinu atlikumus uz jau-
niem depozitu un speciālo līdzekļu teko-
šiem rēķiniem Latvijas bankā (1922. g.
«Valdības Vēstneša" 106. nn 107.numuri.)

2. Agrāko depozitu un speciālo
līdzekļu izmaksas un pārskaitīšanas kār-
tība līdz š. g. 1. aprilim paliek līdz-
šinēja.

3. Pie agrāko depozitu un speciālo
līdzekļa rēķinu atlikumu pārskaitišanas
uz jauniem tekošiem rēķiniem Latvijas
banka jāpieturas pie sekošas kārtības:

a) pārskaitāmo sumu sarakstus, pēc še
klatpieliktā parauga, sastāda pēc
savām grāmatām "agrāko depozitu
un speciālo līdzekļu rēķinu īpaš-
nieki atsevišķi par katru bijušās
valsts kases nodaļu un iesūta kre-
dita departamenta valsts budžetu
nodaļai salīdzināšanai ar bijušās
valsts kases nodaļu grāmatām;

b) saņemtos sarakstus valsts budžetu
nodaļa pārbauda un pēc tam no-
sūta atpakaļ attiecīgām iestādēm
un amata personām dēļ orderčekti
izrakstīšanas par apstiprināto sumu
kopšu mu;

t) orderčekos un sumu sarakstos-obli-
gatoīiski jāuzrada uz kātu jauno
depozitu un speciālo līdzekļu rēķinu
Latvijas banka sumas jāpārskaita,
Pieturoties pie .Valdības Vēstneša"
106. un 107. numuros un vēlāk
izsludinātiem tekošu rekinu sarak
stiem;

d) Pārskaitīšanas orderčeki līdz ar ta-
loniem un sumu sarakstiem jāno-
sūta

^
kredšta departamenta valsis

budžetu nodaļai dēļ vizēs un virzī-
šanas līdzšinējā kārtībā;

*) iestādes un amata personas, kurāmjau atvērti jauno depozitu ua spe-
ciālo līdzekļu tekoši rēķini, pieliek
Pie orderčekiem sumu sarakstusVļenā eksemplārā, bet pārējās —
oivos eksemplāros, pie kam sumu
«araksti jāapstiprina ar to amatu
personu parakstiem, kas parakstījuši
orderčekus.

aut* !'* aPrili kredita deparfa-
?5? Talsts budžetu nodaļa izbeidz
ttafcl deP°z«tu un speciālo līdzekļu iz-
kliifh-? orderčeku vizēšanu līdzšinējā
mallsT Mmētas sumas turpmāk at-
denn7uvai pārskaitāmas no jauno

fikini e
UD special° līdzekļu tekošiem

5. Iestādēm un amata personām jā-
stājas pie jaunos rēķinos Latvijas bankā
pārskaitīto agrāko sumu galīgas likvidē-
šanas.

Rīgā, 1923. g. 6. februārī.
Kredita departamenta direktors

A.Kārk 1i ņ š.
Valsts budžetu nodaļas priekšnieks

J.Benšo n s.

ļ fitifis imoiirnī mrada
Rīkojums visām slimo kasēm.

Uzdodu slimo kasēm grāmatvedību
iekārtot pēc Latvijas slimo kasu savie-
nības izstrādātās instrukcijas slimo kasu
grāmatvedības iekārtas; tāpat uzdodu
fasēs gada pārskatās iesūtīt darba
ministrijai pēc savienības izbradātas
formas.

1923. g. 5. februārī J* 15252.
Darba ministrs K. Lorencs.

Departamenta vice-direktors
H.Pu n g a.

Paraugs.
Saraksts

par _ ... _ (iestādes
nosaukums) ai ^rderčeku
Ni pārskaitamāmsumām,kasiemak-
sātas vai ieskaitītas bijušās valsts kases

nodaļā.

« Kas iemaksājis g =« E
. . £ ē Suma 's
* un par ko « 5g .2i
£ , Q *>a ^ a.

Skolu valdēm.

Daži skolotāji arvien vēl nav nokār-
tojuši savas cenza lietas: nav izņēmuši
Latvijas tautskolotāju liecības vai notecē-
jušās nav pagarinājuši. Ar šo paziņo-
jam, ka tas izdarāms līdz š.g. 1.martam.
Pēc tam cenzēšana tiks _ atlikta līdz
maija mēnesim. Arī dažādi pārgrozī-
jumi cenza pakāpēs atliekami uz laiku
pēc mācības gada beigām. Pēc tara no-
teiks laiku, kad skolu valdes varēs
iesniegt attiecīgus priekšlikumus. Bez
skolu valžu resp. pamatskolu inspektora
atsauksmēm nekādi priekšlikumi no sko

^lotājiem, kas atrodas vietās, netiks vēra
ņemti. Dažādi izlabojumi un papildinā-
jumi iesniedzami ikkurā laika tieši cenza
komisijas kanclejā. Tiem, kuri visus
vajadzigos dokumentus nav iegādājuši,
liecību izrakstīšana tiek atlikta.

Cenza komisijas priekšsēdētājs
P. Zālīts.

Pamatskolu nodaļas priekšnieks
K. Melnalksnis.

Pasta ziņas.

Atvērta pasta psltga nodaļa Jaun-
saulē vienkāršiem un ierakstītiem
sūtījumiem Jaunsaules pagasta nama,
21. verstē no Bauskas.

Landskoronas pasta kantorī ierīkots
telefons ar telegramu pieņemšanu un
nodošanu pa telefonu.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.



7000. Grigorjevs, Matvejs Daugavpils pilsētas prefekta Paziņot dzīves vietu
Gordeja d., dzimis 1922. g. 11. novembra raksts meklētajam.
1902. g. Kovnatskas pa- Ns 12500, sodīts ar iekšlietu
gasta Rēzeknes apriņķa ministra 1922. g. 29. augusta
pilsonis, krievs, vecti- lēmumu par revolvera turēšanu
cibnieks, pēdējā dzīves bez atļaujas ar 200 zelta fran-
vieta Daugavpilī, Zelt- kiem vai 1 mēnesi aresta,
kalna ielā >k 5b.

7001. Gogolevs, Jochims Jāņa Ludzas apr. priekšu. 1922. g. Izpildīt lēmumu un
d., 19 g. vecs, vecticib- 28. sept. lēmums Nš 33757/1479, paziņot meklētājam,
nieks, Rēzeknes apr. sodīts administratīva kārtā par

1 Ozolmuižas pag. Višķu personas apliec, resp. pases
ciema pilsonis. Tuvāku neiegādāšanu ar 20 It. vai 7
ziņu trūkst. dienam aresta.

7002. Heidemans,Alberts Jāņa Rīgas 2. iecirkņa miertiesneša Paziņot dzīves vietu,
d., 33 g. vecs, Slokas 1923. g. 9. janv. raksts Jfc 102,
pilsonis. apv. sod. lik. 581. p.

7003. Ignats, Fricis Anša d., Talsu apr. priekšu. 1923. g. Paziņot dzīves vietu
36 g. v., dzīvojis Ovaža 20. janv. raksts Nt 2150, sodīts Talsu apr. priekšu,
ciemā, Ventspils apr. adm. kārtā ar 1922. g. 24. no-
(Pazīmes nav zināmas), vernbra lēmumu M458, ar

50 latiem vai 15 dienam aresta
par piedzeršanos.

7004. Jargans, Ernests Toma Valkas apr. III. iec. izmekl. Apcietināt un nogā-
d., dzimis 1884. g. Māl- tiesneša 1922. g. 10. dec. raksts dat meklētajā rīcība,
upes pag., lielinieku N> 17,apv.kr. s. 1.455,.51.p.p.
laika darbinieks.

7005. Jefimova, Natālija Jefi- Ludzas apr. priekšu. 1922. g. Izpildīt lēmumu un
ma m„ 35 g. veca, 4. maija lēmums Ns 30590/508, paziņot meklētājam.
Krievijas pavalstniece, sodīta adm. kārtā par nelegālu
Opočkas apr. Vileitu valsts robežas pārnākšanu no
pag. pilsone. Pēdējā pad. Krievijas ar 50 It. vai 14
dzīv. vieta Rēzeknē, dienām aresta un ar 1922. g.
Pils ielā >6 4, skolotāja. 3. jūnija lēraumu_Na_30832/626,
(Tuvāku ziņu trūkst). sodīta adm. kārta par sa-

biedriska miera un kārtības
traucēšanu ar 50 It. vai 14
dienām aresta.

7006. Jegorovs, Aleksandrs Je- Tas pats 1922. g. 28. jūlija Tāpat,
gora d., 21 g. v., Ludzas lēmums Ns 33410/1273, sodīts
apr.Tblkovaspag.Ancifi- par nelegālu valsts robežas
rovas ciema pils., vidēja pārnākšanu ar 20 It. vai 10
auguma, gaiš. matiem, dienam aresta,
apaļu, tumšu seju.

7007. Jefimovs, Nikolajs Ale- Ludzas apr. pr-ka 1922. g. Tāpat,
ksandra d., 20 g. vecs, 17. apriļa lēmums J*3763/417,
Ilūkstes pilsētas pilsonis, sodīts par nelegālu valsts ro-
(Tuvāku ziņu trūkst.) bežas pārnākšanu ar 20 It. vai

10 dienam aresta.
7008. Klagis, Alberts Demen- Poleščinas iec. pol. pr-ka Apcietināt un ievie-

tija d., dzim. 1892. g., 1922. g. 13, novembra raksts tot Ludzas cietamā,
Landskoronaspag. Maču Ns3213,apv,sod,lik.581.p.3.§. ieskaitot Ludzas IV.
sādžas_ pils. Tuvāku iec. izmekl. tiesneša
ziņu trūkst. rīcībā.

7009. Kari, Maks Vulfa d., Iekšl. min. admin. dep. pasu Nogādāt valsts gal-
45 g. v. nodaļas 1923. g. 18. janvāra vēnā kara gūstekņu

raksts Nt 120335, nav reģistrē- un bēgļu etapā Rīgā,
jies bēgļu etapa punktā. Kazaku ielā Ns 3/5,

ncioa

pārziņa .
7010. Kampus, Varvara Ser- Tas pats. Tāpat,

geja m. 29 g. v,
7011. Kaļins, Augusts Pētera Rīgas kara apriņķa pr-ka Apcietināt un nosūtīt

dēls, 24 g. v., Jērcenu 1922. g. 16. decembra raksts Rīgas kara apriņķa
pag., Valkas apr. pil- J* 30587,, izbēdzis no apcieti- priekšniekam,
sonis, uzturējies uz vil- najuma, izsitot vagona loga
totiem dokumentiem,au- stiklus, apv. zirga zādzībā un
gums 171 cm., skūts, par dezertēšanu.
apaļš ģīmis, zilas acis
un taisns deguns, ģēr-
bies tumšās.garās bikēs,
tāda pat frencī,

7012. Koris, Marija Miķeļa m.Rīgas VI. iecirkņa miertiesneša Apcietināt un nogā-
dzimusi 1898. gadā, 1922. g. 6, decembra raksts dāt meklētāja rīcībā.
Talsu pils. J* 1038, apv. s. 1. 581. p. II. d.

un 51. p.
7013. Kuzmins, Grigorijs Va- Daugavpils pilsētas prefekta Paziņot dzīvesvietu

silija d., 40 gadus vecs, 1922. g. 19. decembra raksts meklētājam,
krievs, vecticībnieks, Ns 126, sodīts ar ta paša 1921.
Daugavpils pilsonis. g. 25. janvāra lēmumu, par

dokumentu nepieteikšanu po-
licija ar 500 rbļ. vai' 15 die-
nām cietuma.

7014. Mūsiņ, Enta Kusiela m«, Ta paša 1922. g. 30. nov. Tāpat.
24 gadus veca, žīdiete, raksts Ns 6830, sodīta ar ta
Daugavpils pilsone, agr. paša 1922. g. 4. septembra
dzīves vieta Daugav- lēmumu par dzīvošanu ar no-
pili, Alejas ielā *6 33. tecējušu ārzemes pasi ar 40

zelta frankiem vai 10 dienām
aresta.

7015. Meierovs, Morduchs, Ta paša 1922.g. 19.decembra Tāpat.
Osera d, dz. 1902. g., raksts J* 12313, sodīts ar ta
Daugavpils pilsonis, paša 1922. g. 12. oktobra
Latvijas pavalstnieks. lēmumu, par dzīvošanu ar no-

tecējušu pasi ar 20 zelta fr.,
vai 7 dienam aresta.

7016. Morpzs, Abe ,Movša d., Latgales apgabaltiesas Rēze- Apcietināt.
22 g. vecs, Lietavas knes apr. 1. iec. izmeklēšanas
pavalstn.,_agrakā dzīves tiesn. 1923. g. 4. janvāra
vieta Rīga, lielā Ņevas raksts J* 45, apv. sodu lik. ?
ielā Ni 23, dz. 4. 448. p.

(Turpmāk vēl.)

Administratīvi departamenta direktors J. Ieva.
Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Paziņojums. piektdienas (izņemot svētku dienas)
pulksten 7 vakarā, izglītības ministrijas

Izglītības ministrijas terminoloģijas ko- skolu departamenta telpās Nikola ielā
misijas techniskas sekcijas kopsēdes Ns 36 a.
notiks turpmāk regulāri otrdienās un

———

Iekšzeme
Pabažu

biškopības biedrība sarīko Pabaž u pagasta

nama no š. g. U. līdz 21. februārim
kursus dārzkopībā, lopkopība, f

«koP»>»
un būvniecībā. Kursus vadīs: instruktors

J Reņģe, instruktors J. Vltoiiņs,
agronoms A. E1 k s n e un būvniecības

inženieris Zēvērs. Kursi bagātīgi ap-
gādāti ar mācības līdzekļiem un gaismas

bildēm.
Aizkraukles

pagasta valde, pagasta namā sarīko
11. februārī, pulksten 12 dienā priekš-
lasījumu par kopmoderniecibu nozīmi
un dibināšanu. Runās Rīgas apriņķa
instruktors J. V ī t o I i ņ š.

Jaunās valstis
Lietava.

Klaipēdas jautājums.
Sabiedroto aprindās, pēc leišu preses

ziņām, pārsvaru ņemot uzskats, ka Klai-
pēdas apgabals piešķirams Lietavai ar
noteikumu,kapāti Klaipēda tiktu
pārvērsta par brīvostu.

(Lietavas preses birejs.)

i somu /Āizjūtība kiatpēdiešu cīņai.
Klaipēdiešu sacelšanāsmodinājusi dzīvu

interesi Somijā. Somu sabiedrība un
prese, gandrīz bez izņēmuma nostājas
nemiernieku pusē, atzīdami līdzšinējas
direktorijas un virskomisara Petisnē sa-
biedroto autoritāti pazeminošo rīcību par
saprotamu sacelšanas iemeslu. Atzīmē-
jams, ka sacelšanai sākoties pie Lietavas
sūtņa Helziņforsā bija ieradusies somu
strēlnieku delegācija, piedāvādama savu
palīdzību klaipēdiešiem vajadzības gadī-
jumā. (Lietavas preses biroj's.)

Ārzemes

Lozanas konferences beigu cēliens.
L i f i 1 d ā, 6. februārī. (Radio.) Ār-

lietu ministrs Kersons šodien plaši infor-
mēja angļu preses priekšstāvjus par
Lozanas miera konferences beigu cēlienu.
Ministrs izteicās, ka pirmā komisija,
kurā viņš personīgi bija priekšsēdētājs,
pēc ilgstošām sarunām par Turcijas robe-
žām, Egejas jūras salām, Bosporu un
Dardaneļiem, Konstantinopoli, turku ar-
miju un floti, minoritātēm, iedzīvotāju
apmaiņu un citem ar šo problēmu virkni
saistītiem jautājumiem sekmīgi nobeigusi
savu darbu un cēla priekšā turkiem visu
sabiedroto kopīgos noteikumus, kuri dotu
Turcijai nevien pilnīgu politisku neatka-
rību, bet ari militāru; drošību tādā mērā,
kā Turcija agrāk nekad vēl to nav bau-
dījusi. Svētdienas vakarā, kad turki pa-
ziņoja savu galīgo atbildi, izrādījās, ka
viņi visus šos noteikumums pieņem.
Turku delegācija piekrita Maricas
robežai Traķija un visiem noteiku-
miem,_ kuri bija uzņemti atsevišķā kon-
vencija_ par juras šaurumiem, kā ari
piekāpās sabiedroto kareivju kapu
lieta. Kersons no savas puses atteicās
uzturēt sabiedroto prasību, ka ierobežo-
jams turku bruņoto spēku skaits Eiropā.
Mozulas jautājuma angļu delegācija ne-
atteicas no sava viedokļa, ka jāgriežas
pie tautu savienības, tomēr bija gatava
oficiālo uzaicinājumu tautu savienības
padomē atlikt par jienu gadu, lai dotu
laiku tiešam sarunām starp Angliju un
Turciju, ja vien pēdēja apņemtos neaiz-
kārt status quo. Pēc angļu piekāpšanās
šinī nopietna jautājuma visi svarīgie pro-
blerai attiecībās starp Turciju un Angliju
bija izšķirti tiktāļu, ķa Anglija būtu va-
rējušie mieru parakstīt. Turpretī neiz-
devas panākt turku piekrišanu citiem no-
teikumiem tādas lietās, ar kurām vairāk
saistītas franču un itāliešu intereses. Šie
jautājumi bija, pirmkārt, drošības garan-
tijas ārzemniekiem un viņu īpašumiem
Turcija un, otrkārt, līguma finansiālie un
saimnieciskie panti. Attiecībā uzgarantijām sabiedrotie pilnīgā vien-prātībā uzstādīja kompromisa for-mulu, par kuru tālāk absolūti
nav iespējams tālāk piekāpties, ja negrib
pilmgi_ iznīcināt ārzemju tirdzniecību
Turcija, Attiecība uz otrās šķiras jautā-

Lura i!?PIik* P"ekšā vēl pār-
baudīt dažus noteikumus, un lordsKersonsbija ar mieru pazemināt Turcijai uzlie-kamo reparacijas parādu tādā mērā, katas vairs nepārsniegtu divu turku kara-kuģu vērtību, kurus angļu valdība apķī-laja pasaules kara sākumā.

„Tādā kārta", turpināja Ke "'N
nopietnākie šķēršļi miera noS-^ i
pārvarēti. Sabiedroto izturg- Bā 'turkiem bija nevien labvēli»,?*Iaugstsirdīga, kādu vēsture vsi be|
attiecības starp uzvarētājiem un ļ "*Likās neticami, ka turku dēlei»^joprojām atklātiapliecināja

5šanos panākt mieru, pēdēia k 'varētu atteikties. Mūsu dēle» *
sagatavoja visu aizbrauksi?
dažam stundām. Visi priekšda,?
līguma parakstīšanai bija VMēs jau gratulējām viens 0tr7
bijām pārliecināti, ka J<
sen gaidītais sekmīgais noslēZ
nākts, bet pēdējā brīdī turku dei?
nesaprasdama krizes nopietnību .
pārvērtēdama tos noteikumus trpilnīgi nesaskanēja ar turku' ņŽk
atkal nāca klajā ar saviem jau S[
atkārtotiem argumentiem pai t *
suverenitāti un verdzību, kādā vinusSiegrūst. Turki acīmredzot vēl biiliecināti, ka arī divpadsmitā standV
turpināt austrumniecisko tirgošanos
biedrotie 4/t stundas veltīgi \L
visas argumentācijas līdzekļus , lai ipārliecinātu; bet tie nelokāmi turēji
sava un bija skaidrs, ka ceribā aj
sabiedrotos vēl soli atpakaļ viņi J
spēli izredzes panākt mieru,*

Kersons izteica pārliecību , ka lititurki skaidri sapratīs savu rīcību
nožēlos savu kļūdu. Jācerot, ka tas
tiks. kamēr vēl nebūs nar usi» it.

Ismetspašā par Lozanas koniem
Lozanā, 7. februārī. (Reitai

Šorīt agri Ismetspašā izteicās im
listiem, ka nekādu paziņojumu pat to
ferences galīgu slēgšanu nasaņēmi
Viņš personīgi neuzskatotmieraspar izbeigtām. Ievērojot, ka pārej
delegāti izbraukuši no Lozanas snļļ
ziņojumus savām valdībām, viņš dai
to pašu. Ismetspašā nolēmis aiz»
šovakar pulksten 1I*7. "?"'

Notikumi okupētā Vāc»*

Berlinē, 6. februāri. MiS
valdība saņēmusi no geņe™)

^ultimativu piedraudējumu, «a & p
ja līdz pirmdienas vakarami.starptautisko ātrvilcienu «"* M
agrākā saraksta, okupācijasi y»>

^apturēs dzelzsceļu satiksmi w*
^no Apenveieras. Pēc ^?rii0

notecēšanas frančišāvup^"izpildīja.

Franču sociālisti pret Rikas
okupāciju.

Berlinē, 7. februārī. Fra»#
sociālistu kongress Lillē nosūtījis »
savienībai, Savienotām valstīm us M>
valdībai uzaicinājumu likvidēt K
ras okupāciju, kura slēpi'-.
sevī jauna kara dīgļus-

Reparaciju jautājuma.
Londonā, 7. februārī. (R*

No Keptaunas ziņo: Dieuvldafnļ»'
nistru prezidentsSmutsspublicējisrāciju, kurā uzstājās pret Francijas j
tiku reparacijas jautājumā. Vācijai i

parādu kopsuma esot neiespējami »

un to izlietojot kā ieroci Vācijas »*
šanai. Pasaules miera pamat»\

esot Amerika. Ja Sav ienotas «

atrauj savu līdzdarbību, par r (
mieru nevarot būt runa. Reparg ,
misija esot pārvertuses parfran.dības piedēkli. Eiropa tuvoj t|
katastrofai, no kul*f|fl
stingra roka to vel

^e 1 ā b t.

r-- ""«• MV

Turcijas izturēšanās.
Lifildā, 6. februārī. (Radio,) ķ

gan laikraksti ziņo, ka Ismets-pašā i
vatās sarunas ar Bomparu esot izttļļ
gatavību pieņemt sabiedroto noteikm
paH kapitulacijam un saimnieclsl»
jautājumiem, angļu valdība Mi
vēl nekādu informāciju par to nav a
ņēmuse. Cik Londonā zināms, ari i
viena no pārējām valstīm, kuras piei
lijās Lozanas konferencē, nav oiidi
informētas par turku piekāpšanos. U
nozīme jāpiešķir turku privātām saru*
ar dažiem sabiedroto delegātiem Loža
pēc angļu aizbraukšanas — ir ļoti i
skaidra._ Ismets-pašā, kā dzird, attēls
rakstiska formā paziņot, ka būtai
mieru līgumu pieņemt. Angļu vali
ka no autoritatīvas puses aizrāda, M
laikair gatava sūtīt uz Lozanu pilnvara
pārstāvi, tiklīdz Turcija būs olidi
pazinojuse, ka miera līgumu paraksti m



liepāias polkilas prefektūra iz- ļ
•siudina par nederīgiem zemāk minētos ļ
-dokumentus, kuri pieteikti par no-!?zaudētiem : 1) Liepājas prefektūras Lat-i
?'jās pase zem X° 15110 uz Elizabetes
Gustava m. Valter vārda; 2) Liepājas
Prefektūras Latv. pase zem Ns 37926 uz-semes Jankeļa m. Mau vārda; 3) Līe-
u^i*'11188 Latv - Pzem
^ ;-r,Kār la Friča d- Erbin?vataa; 4) Lietavas nacionālo pasi, izd.«o betavas konzuļa Liepājā zem

?»,,,, 4X_uz Karlines Baltromeja m.Vavlovic vārda; 5) Iekšlietu ministrijas
jnuras atļauja zem' Ns A. 1095 uzļjrsmas Stepana m. Stolovskas vārda;
3* 7n??.8' valdes La*v. pase zem
Kffi*? r

Z £?ari jas JuFa m. Feldmandiaa, /j Daugavpils prefektūras Latv,
Sml Z1m ^ Um2 uz Noa Moiseja d.
iZi, " Varda; 8) Ri§as Prefektūras
2f

Pase zem Ns 154563 uz
I li!n- 3aņa d' Virket's vārda;
uffJf Prefektūras Latv. pase zem

vidffflVAnnas °tt0 m -MežS»a» ;J m L,tpa'as Prefektūras Latv.Pase zem Nr. 3218 uz Lizes Martina
latv „? V'; H) L'epāias prefektūrasiHaL^V"Nr ' H573 uz lttas
Sku,™. T!.. Vārda; 12> Liepājas
*K, M

Latv,ias Pzetn Nr. 38013
' 13) neL,

Mat,w
. m- Jakobson vārda;

*em Nr i™- Prefekturas Latvijas pase
Nrt» uVT UZ Ja'a Andreja d. Pukis
i>ase iemN?

eP
ii9«

prefelV^as featvas
Achran v- ,Vt

4
--UZ Leias ŠaJa ™-

T>a«e zem Nr ^w?,
a,as Prefektūras Latv.

"«» LuttPr ,,5 ^
5212 uz Annas Miķeļa

PutvHaT ™16) Liepājas Prefekt«-
?Mlkela .n."S »Nn 13078 uz
1>ai»« l « £ma d- Mackus v.; 17) Lie-

S^tnT-L J"- pas ^ "2. Nr.
vorda mfe8 Krisa d- Bringmana
*»* zem Ni &

preieklmas Latvi)as

^ vā?d iHJana Ābrama d.
£«» atļau a *>„,"*?'HJministrijas uz-
aai?a d Pini™,. -5454 uz LudvigaP,otrovskl vārda; 20) Liepājas

prefekturas Latvijas pase zem Nr. 3645 j
az Leas Ābrama m. Jakobson vārda; j
21) Liepājas prefekturas Latvijas pase I
zem Nr. 23908 uz Annas Uldrika ra.
Erbe vārda: 22) Liepājas prefekturas e
personas apliecība zem Nr. 794/2568 uz!
Michaila Aleksandra d. Razživina vārda; ļ
23) Liepājas prefekturas Latvijas pase
zem Nr. 5482 uz Viļā Matisa d. Šmidta
vārda; 24) Liepājas prefektūras Latvijas ļ
pase zem Nr. 27834 uz Hermaņa Jāņa j
d. Kupše vārda; 25) Liepājas prefektūras
Latvijas pase zem Nr. 22251 uz Leiba
Bēra d. Gitelsona vārda; 26) Liepājas ļ
prefekturas Latvijas pase zem Nr. 15996 i
uz Alberta Teodora d. Stofregena vārda;
27) Liepājas prefekturas Latv. pase zem ļ
N° 24630 uz Andreja Miķeļa d. Zanne
Zaniškis vārda; 28) Liepājas prefekturas ļ
Latv. pase zem Ns 28629 uz Kārļa
Jāņa d. Ābols vārda; 29) Liepājas pre- j
feKturas Latv. pase zem Nš 17645 uz
Otilijas Bieranda m. Virkau vārda;
30) Liepājas prefekturas Latv. pase zem
Ns 28572 uz Lūcijas Jēkaba m. Škere
vārda; 31) Liepājas prefekturas Latv.
pase zem Ns 10071 uzOlgas Andreja
m. Penc vārda; 32) Liepājas prefekturas
Latv. ārzemes pase zem Ns 6715 uz
Ilzes Jāņa m. Hertnan vārda; 33) Lie-
pājas prefekturas ārzemes pase zem
Ns 8454 uz Kārļa Kristapa d. Cil-
novskij vārda; 34) Ventspils apriņķa
prekšnieka pase zem Nr. 3560 uz
Annas Friča m. Araj vārda; 35) Rīgas
prefekturas Latv. pase zem Nr. 205152
uz Miķeļa Jāņa d. Vanaga vārda;
38) Ilūkstes apr. priekšnieka 2. iecirkņa
palīga pase zem Nr. 461 uz Viktorijas
Antona m. Kušmider vārda.

^„ . -a_,s ,in Faicē franči visur atkal
RZ Zlmkaraspēku. Vācu dzelzs-

SSS PajaucVrbu. No Ludvigs-
c C zino ka franču virspavēlniecība

fRSik? pieprasa, lai dzelzsceļnieki

S S saliks î pilnos apmēros. Musi-

Sājus nodošot kajatiesai. j _
Berlinē, 7. februārī. Franci okupē-

Jf' ganru joslu uz dienvidaustrumiem
{„ ziemeļaustrumiem ao angju okupa-

3a rajona, kujf tādā kārtā tagad at-
-lirts no tiešās satiksmes ar neokupēto

Vā ciju. Paplašināta ari okupācijas josla

Ba
Nc.

n
Esenes ziņo, ka vācn dzelzsceļ-

nlekiem vēl pēc 1. februāra izdevies,
neskatoties uz franču aizliegumu, izvest
aZ neokupēto Vāciju apmēram 100 vil-
inu ar akmeņoglēm. Tagad franči uz
visām linijam izņēmusi sliedes un dzelzs-
ceļu satiksme starp Ruru un parejo Vāciju
kļuvusi neiespējama. h

Vācu laikraksti ziņo, ka itāliešu inže-
nieri atstājuši Eseni. Šo faktu uzskata
Dar pierādījumu, ka itāliešu valdība vairs
iedomājot ne tieši, ne arī netieši pabal-
stīt franču uzstāšanos. LTA.

Nemieri Īrijā nerimstas.
Londonā, 7. februārī. Ulsteras

dienvidrietumos Kavanas grāfistē sāku-
sees iru republikāņu sacelšanās. Dumpi-
nieki esot izpostījuši Bellikonnelas pil-
sētu. LTA.

12. Savienības darbības plāns.
Referents Em. Ogriņš.

13. Dažādi jautājumi.

Latvijas slimo kasu savienības
valde.

RJoas osta Ienākuši kuti.
7. februāri.

Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. bratto,
no Londonas ar gabalu precēm.

Uranus, vācu tvaikonis, 726 reģ. ton. bratto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas bsfiluši kuģi.
6. februāri.

Desdemona, vācu tvaikonis, 1304 reģ. ton. brutto,
uz Velsenu ar kokiem.

Uepgļes osts tenikušl kusi-
3. februāri.

Charkov, dāņu tvaikonis, 1025 reģ. tort brutto,
no Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.

Lindho>m dāņu tvaikonis, 269 reģ. ton. bratto, no
Odenzejas tukšā.

4- februāri.
Latvia, dāņu tvaikonis, 8332 reģ. ton. brutto, no

Dancigas ar jaukta lādiņu.

No Oepiļas ostas fcg&JušS kufl.
3. februāri.

Renata, vācu tvaikon i s, 894 reģ. ton. brutto, uz
Hartlepulu ar slīpētiem un plankām.

Frode, jviedru tvaikonis, 339 reģ. tcn. bratto, uz
Kalmari ar labību.

Pernigei, latviešu tvaikonis. 169 reģ. ton. brutto,
ua Klaipēdu ar jauktu lādiņu.

4. februāri.
Thames, dāņu bagars, 482 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar jauktu lādiņu.

If&iMIlli liptam
Kuzši

Rīgas birSa, 1923. gada 8. februāri.

100 Latvijas rbj. . . « . .1 2,-
Amerikas doto ..... 5,09 — 5,14
Angļu mārciņa ......Ež.79 - 24,03
100 Francijas franki . . . . 31.81 ?-? 32,13
100 Beļģijas iratiki .... 28,04 — 28 32
100 Šveices franki «5,65--86,62
100 Zviedrijas kronas . . . 135,29 —136,65
100 Norvēģijas kronas . . . 94,39 — 9534
100 Dānijas kronas .... 96,02 — 96,99
100 Holandes guldeņi ... 202 48 -- 203,52
10000 Vācijas marka» . . . 1,38—1.39
100 Somijss markas . . . . 12,94 — 13 20
100 Igaunijas markas . . . 1,46 — 1,60
100 liti 50,37 - 51,40
10000 Polijas markas ... 1.85
100 Čechoslovakn kronas . . 15,03 —15,33
100 Itālijas iiraa 24,34 — 24,84
Padomes rbļ —
10 krievu «dta rbļ. .... 25,50
Zelts (Londonā) par l unci tīra

zelta -—

Krievijas sudraba}^— ; ; J^ ļ

par

lrfoi

5°/o neatkar, aizņem 2,—— 2,10
20 zelta fr. 6°/o Rig. hip. biedi.

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

biedr. ķilu zīmes ....
100 zelta fr. 6°/o Rīgas piis. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —-

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens

Zvēr. Wt5»s mākleris Th. šummers

Māksla.
Latvju dramatiskā studija (Zeltmata

vadība) sarīko pirmdien, š.g. 12, februārī
pulksten 7 vakarā III. vidus skolā, Niko-
laja ielā Ns 2 dramatisku vakaru. Uzve-
dīs Gustava Vieda populāro komēdiju
.Augstāka matemātika" (2X2=5).

Nacionālais featrs. Ceturtdien, 8.
februārī, pulksten 5 pec pusdienas k a ?
reivju izrādē Rūdolfa Blaumaņa

^drāma
.Ugani". Pirms šīs lugas P. Ermaņa
viencēliens „B r a k o s", kurā galvenā
persona ir pats Blaumanis. Piektdien,
9. februārī, pulksten 7 vakarā Annas
Brigader pasaka „M a i j a un Paija*.
Šī izrāde gūst speciālu interesi ar to, ka
tanī uzstājas jauna tēlotāja — aktrise
Velta Vetner_, kura Paijas lomā jau
guvusi lielus panākumus Liepājā. Sest-
dien, 10. februāri, Andreja Upiša komē-
dija „Z u za n n a"._ Uz Jāņa Ģer-
māņa jubilejas izrādi (.Hamlets") 15. ,
februārī biļetes jau dabūjamas. '

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas)»

L i f i 1 d ā , 7. februārī. (Rīdio.)
Lielākā daļa no turku delegātiem, to
starpā Ismets pašā, Risa Nuri bejš un
Hasan bejs, izbraukuši uz Angoru. Ari
krievu delegācija šodien atstāj Lozann.

Berlinē, 7. februārī. Vācijas val-
dība atvēlējusi 9 miljardus marku pa-
balstu izsniegšanai Rūras okupācijas dēj
cietušiem pilsoņiem.
_ L oji d o n ā, 7. februārī. Konflikts jau-
tājumā par sabiedroto karakuģu tiesībām
uzturēties Turcijas ostās pieņēmis no-
pietnu raksturu. Reiters ziņo ao Kon-
stantinopoles: turku komandants Smirnā
informējis sabiedroto karakuģu komandie-
rus, ka saņēmis pavēli vajadzības gadījumā
piespiest viņusatstātSmirnasostu. Franču
konsuls pieprasījis atļauju pārvest visn
franču koloniju uz sabiedroto tirdzniecī-
bas kuģiem ua Smirnā stāvošo franču
kreiseri.

Sabiedroto virskomisari nosūtījuši An-
goras valdībai stingru protestu. Angļu
politiskās aprindās sagaida, ka turki
atturēsies no naidīgiem soļiem, kamēr
nebūs nobeigtas sabiedroto sarunas ar
Angoiu.

Laikraksti uzsvef, ka sabiedrotie nekādā
ziņā neatteikšoties no tiesībām, kuras
viņu flotēm Turcijas ūdeņos piešķi r pa-
miera līgums.

Litam!
Nedēļa. Ilustrēts žuroals Ns S —

(Karnevāla numurs) 1923. g.

Redaktors:II. Irorcs.

Rīaa.
Agronoms Sanls Bissenieks,

plaši ievērojama persona latvju saimnie-
ciskas un visparkulturiskās darbības
lauka, pēc īsa slimojama nomira 3.
februārī, 58 gadus vecumā. Dažādu
praktisku saimniecisku biedrību dibinā-
šana un vadišana viņš bija tik darbīgs
un enerģisks, kāds otrs latviešu dzīvē
nav uzradāms. Viņam visnotaļ lieli nopelni
pie latviešu zemniecības kopošanas,viņas
izglītošanas un materiālā stāvokļa pacel-
šanas. Bissenieks bija visnotaļ visur
kiat ar savu labvēlību un pabalsta, kur
rosījās kulturela nacionāla darbība.
Starp citu viņš ari mākslu daudz pa-
balstījis.

Šodien Bissenieka mirstīgās atiiekss
paglabās Mežu kapos.

I. Latvijas slimo kasu savienības
kongress

Rīgā, no 1923 g. 10. līdz 14.februarim,
Latviešu biedrības augšēja zālē, Pauiuči
ielā *fe 13. Sākums pulksten 4 pēc pasd.

Dienas kārtība:
1. Konstituesanās.
2. Savienības valdes ziņojums.
3. Latvijas slimo kasu stāvoklis.'

Referents A. Ošiņš.
4. Ziņojumi no vietām.
5. Latvijas slimo kasu savienības sta-

tūtu grozīšana.
Referents Fr. Freibergs (Cēsīs),
koreferents J. Tieimants.

6. Vēlēšanas:
a) padomes;
b) revīzijas komisijas.

7. Papildinājumi un pārgrozījām! pie
sociālās apdrošināšanas likuma:

a) slimības gadījumos;
b) nelaimes gadījumos.

Referētas R. Giāznieks,
koreferents J. Treimanis.

8 Pārgrozījumi nn papildinājumi pie
slimo kasu normalstatutiem.

Refereats A. Jablonskis,
koreferents A. Ošiņš.

9. Sievietes-mātes nodrošināšana.
Referents R. Veiderjjans.

10. Slimo kasu savstarpēja apdroši-
nāšana.

Referents A. Vēvers.
11. Apdrošināšanas padome.

Referents H. Punga,
koreferents J, Treimanis

Austrijas ašzņēmuma jautājums.

Lifildā, 7.februārī. (Radio.) Finan-

sielā delegācija ar Austrijas finansu mi-
nistri Reinbachu priekšgala, sastāvoša no

Austrijas nacionālas bankas prezidenta
Di, Reisa, Anglijas un Austrijas bankas

Pārstāvja Dr. Rozenberga un Austrijas
rsūtna Londonā Dr. Frankensteina, vakar
-noturēja garu apspriedi ar Anglijas ban-

ias prezidentu par lielāka aizņēmuma
piešķiršanu Austrijai, kādu paredz tautu

-savienības izstrādātais Austrijas saimnie-
-ciskās atjaunošanas plāns. Sartsnas tur-

pinās vēl rīt; līdzšinējie sarunu rezultāti,
cik dzirdams, esot labvēlīgi. LTA.

•KA Austrija klājas.
FBeriinē, 7. februāri. No Vines
ziņo, ka Austrijas kabineta sēdē vakar
notikuši incidenti. Bijušais nacional-
padomes prezidents Saites un daži citi

.sociāldemokrāti uzbrukuši tagadējam
vicekanderam Frankam „ar darbiem".

LTA.
Itāliešu komunisti.

Romā, 7. februārī. Apcietināti 10
itāliešu komunistu vadoņi, kurus ap-

vaino, ka tie inspirējuši padomju Krie-
vijas pret fašistiem vērsto maoifestu.

Stefani aģentūra aizrāda uz iespēja-
"mību, ka propagandas sakara atklāšana

starp itāļu komunistiem un Masksvu
varot atstāt nelabvēlīgu iespaidu ari uz

Itālijas attiecībām pret Krieviju. LTA.
Bezdarbs Anglijā.

Lifildā, 7. februārī. (Radio.) Pēc
-statistiskiem datiem bezdarbnieku skaits

pagājuša nedēļa samazinājies par apmē-
ram 29,000, kas, ievērojot to, ka bez-

darbnieku pavisam vēl ir 1,409 tūkstošu,
uzskatams par samērā niecīgu skaitu.

LTA,

Burtnieku pagasta valde atsauc savu
sludinājumu, iespiestu »Vald. Vestn."
1922. g. 279. numurā, attiecībā uz Al-
mas Jāņa m. Balkas pasi, izdotu no
Rencēnu pag. valdes 1920. g. 26.
martā zem Nr. 792 un izsludinātu par
nederīgu.

Rozēnu pag. valde ar_ šo izsludina par
nederīgu pilsoņa I iņa Peteji d. Strumpa
nozaudētu kāja klausības apliecību, iz-
dotu no Valmieras kara apriņķa priekš-
nieka 1921. g. 2\ sept. zem .NS 13382.

Lielzalves pagasta valde, Jaunjel-
gavas apriņķī, izsludina par nederīgiem
ka nozaudētus sekošus dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no
šīs valdes 192'). g. .S. jūlija zem >fe 114
uz Kriša Klāva d. Kļaviņa v.; J2) Latvi-
jjs iekšzemes pasi, izdotu no šīs valdes
1920. g. 5. jūlijā zem Ns 115 uz Annas
Jāņa m. Kļaviņ v. un 3) zirga pasi,
izdotu no šīs pagasta valdes 192i>._ g.
2. mvembrī zem Ns 314 uz Kriša Klāva
d. Kļaviņa v.

Aizputes-Pils pag. valde izsludina par
nederīgu no viņas 1922. (?. 24. jūlijā
zem Nr. 881, izdoto Latvijas pasi uz
Kārļa Fiiča d. Stiegeļa vārda, kā no-
zaudētu.

Lāsber£a pag. valde, Valkas apr., _ ar
šo izsludina par nederīgu, ka nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi,- izdotu no šīs
pagasta valdes 1921. g. 19. augustā
zem Nr. 127 j u; Ādolfa Jāņu d. Iroe v.

Līvānu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, izdotu no
šīs pagasta valdes 1921. g. 19. janvārī
zem Nr. 18, zirga pasi, uz Olgas Kārļa
meitas Treiiau vārda.

Vecgulbenes miesta valde izslu-
dina par nederīgu Latvijas pasi, iz-
dotu no Pildas pag. valdes 7. marta
1921. g. zem Ns 1466 uz Ādama Pētera
dēla Maslinarsko vārda, kura pieteikta
par nozaudētu.

Bauskas apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
pieteiktu par nozaudētu, Vecsaules pag.
valdes 15 jūlijā 1920. g sem Nš 743
izdotu Latvijas pasi uz Jāņa Jura d
Druķis vārda. J* 56.

Dikļu pagSsta valde, Valmieras apriņķī
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus: 1) Latvijas pasi, iedotu no
Dikļu pagasta valdes 23martā «920. g.
sera Na 139 uz Pētera Pētera d.Zšmeles
vārdu, 2) zirga pssi, ļzdotu no Dikļu
pag. veldes 20. maijā 1920. g. zem
Ns 156 uz Pētera Zēmdes vārdu, 3) zirga
pasi, izdotu no D:kļu pag. valdes 20. maijā
1920. g. zem Ns 175 uz ta paša Pētera
Zēmeles vārdu.

Ķirbižu pagasta vaide īz;,lu«rii par
nojudušu un tāpēc nederīgu Latvijas
pssi, izdotu no šās pagasta valdes
20. jūlijā 1920. g. ar Nš 644 uz Trines
ivti ta. Jēģer vardu

Bramberģes pag. valde (Jelgavas spr.)
ar šo izsludina par nedengām sekoī'.s,
par zudušām pieteiktas no šīs pag. valdes
izdotas iekšzemes pases: zem Nš 270
I. jūnijā 1920. g. uz Līzes Bergard, zem
N» 3' 0 2. jūnija 1930. g. uz Jāņa
Bergarda ua zem Nš 604 22._ jūnijā
192i. g. uz Augusta B."garda vārda.

Lejas pagasta valde ar šo izsludina
par nederīgām, kā nozaudētas: 1) iekš-
zemes pasi, izdotu no šīs pagasta valdes
27. jūlijā 1922. g. zem Nr. 1774 uz pil-
soņa Jāņa Dava d. Dzenīša v., 2) kafa
klausības apliecību, izdotu 15. jūnijā
1921. g. no Valkas kara apriņķa priekš-

nieka zem Nr, 8984, uz ta paša pilsoņa.
t. i. Dzcniša vārda.

Aizputes apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī izsludina par nederīgu, kā
nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi zem
Nr. 327, izdotu no Embotes pag. valdes
9. martā 1920. g. uz Jēkaba Jāņa dēla
Meira vārda. '

Posines pagasta valde Ludzas apriņķī,
izsludina par nederīgiem, ka nozau-
dētus sekošus uo šis pagasta valdes
izdotus dokumentus: 1) Latvijas iekš-
zemes pasi zem NŠ1392, izdotu 8. jūlijā
1921. g., pilson. Jaņam, Donata d. Jo-

ņi č e n k o ; 2) Personas apliecibu zem
Ns 4617, izdotu 18. jūnijā 1920. g. pil-
sonim Jūlijam, Staņislava d. Čivčis;
3) a. Latvijas iekšzemes pasi zem
Nš 920, izdotu 10. maijā 1921. g. un
b. zirga pasi zem N? 183. izdotu I. ok-
tobrī 1920. g, pilsonim Feodoram, Ste-
pana d. M a t ule n k o.

Prodes pagasta valde izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus do-
kumentus: zirga pasi zem Nr. 190, iz-
dotu no šīs pag. valdes uz Pētera Anša
dēla Juraša vārda un iekšzemes pasi
zem Nr. 116 uz Staņislava Staņislava
dēla Kārkliņa vārda.

Vecbrenguļu pagasta valde izsludina
par nederīgu, kā pazaudētu, zirgu pasi
zem Nr. 193, izdotu no Smiltenes pag.
valdes uz D. Alksniša vārda. Pēdējais
zirga īpašnieks J. Amsons, Vecbrenguļu
Abula Lācī.

Lutriņu pagasta valde, Kuldīgas apr.,
ar šo izsludina par nederīgu nozaudētu
zirgu pasi, izdotu uo nezināmas iestādes
uz 15 g. v., 1 arš. 14 vērš. augstu ķēvi,
brūnu spalvu, kura caur pirkšanu pār-
gājuse Miķeļa Spundiņa īpašumā dz.
Lutriņu pagasta Kumbru muižā.

Izveltas pag. valde, izsludina par no-
zaudētu un nederīgu, no šīs valdes iz-
dota iekšz. pasi zem Nš 124, 1920. g..
uz Jāņa Jāņa d. Aleksejeva vārda.

Izveltas pagasta vslde izsludina par
nozaudētu un nederīgu, no šīs valdes
izdotu zirga pasi zem Nš 355, 1920. g.,
uz Franča Gerasima d. Valeiņa vārda.

Izveltas pag. valde, izsludina par no-
zaudētu un nederīgu, no 1. Liepājas
kājn. pulka komandiera izdotu atvaļi-
nājuma apliecību, zem Nš 2467, 1922. g.
uz Jāzepa Jakima d. Č e r p i n s k a v.

Izveltas pag. valde, izsludina par no-
zaudētu un nederīgu 1. jātnieku pulka
komandiera izdotu atvaļinājuma apliecību,
zem Nš 33, 1922. g_ ., uz Artemija Jāņa
d. Gavrilova vārda.



Paziņojums,
Finansu ministrs 1923. g. 31. Janvāri

apstiprinājis: Tirdzniecības, rūpniecības
ua transporta akciTu sabledr.

K. J. Spāde
statūtus. Sabiedrības mērķis ir:

a) nodarboties ar tirdzniecību Latvijā
un citās valstīs ar držadam je!- un izej-
vielām un materiāliem, pusfabrikātiem,
fabrikātiem un visāda veida precēm un
priekšmetiem;

b) atvērt Latvija un citās valstīs daž.
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumus;

c) transportēt preces, kā pa ūdens, tā
ari dzelzs- un zemes ceļiem un ar gaisa
satiksmes līdzekļiem, Latvijā un ārzemēs,
kā ari ierīkot noliktavas ar un bez preču
ieķīlāšanas zīmju Izdošanu, izpildīt ko-
misijas uzdevumus preču pirkšanā, pār-
došanā un apdrošināšanā; izsniegt pret
precēm naudas aizdevumus, izdarīt in-
kasso un visas citas operācijas, kā ari
muitas nodokļu nokārtošanu.

Sabiedrības dibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
Kārlis Jura dēls Spāde, Rīgā, Reimera

Iela Nš 1, dz. 7. Teodors Jura d. Spāde,
Rīgā, Reimera iela Nš 1, dz. 6. Emils
Ferdinanda d. Boenckens, Rīgā, Nikolaja
iela Nš 53, dz. 3. Elza Jura m. Spāde,
Rīg\ Reimera ielā Nš l,dz. 7 Nadježda
Mierini a m. Spāde, Rīgā, Reimera ielā
Nš 1, dz. 6.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 120 000
Īstu liels un sadalās 1200 akcijās, pa 100
.lata katra. Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.

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

UA nodoklo departameofa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 13. februāri 1923. g„ pulksten 2 diena,
Rīga, Terbatas ielā Nš 86, pārdos
vairāksolīšanā Ulrieļa Berchlna
kustamu mantu, novērtētu par 7174 rbļ.
un sastāvošu no klavierēm, firma
.Koblenc*, dēj viņa 1921. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rigā, 6. februārī 1923. g.
Piedzinējs M. B u š.

Tiešo noiljB departanieata
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 12. februāri 1923. g., pulksten 3
diena, Rīgā, Pauluči ielā Nš 5, pārdos
vairāksolīšanā Jēkaba Otlana
kustamo mantu, novērtētu par 1,200
latiem un sastāvošu no dzelzs naudas
skapjiem un cit. liet., dēļ viņa un
Juliusa Skulīņa par 1920. g. procent
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. februārī 1923. g.
Piedzinējs E. Grantē.

OtO Mii MlBil.

KOtiKOĒEHCE.
M\Ē SOli fcjfl&HB.

izdos jaukta

fnazāksolHanS
20. februāri S. &, pulkstea 10 no rīta,
2,000,000 monopola pudeļu V- «P
lieluma un 2,5t 0,000 monopola pudeļu
V« d sp. lieluma piegādāšanu valsts

degvīna monopola vajadzībām.
No augšminētām l ļ20 d. sp. pudelēm

500,000 pud iapagatavo ar sevišķu stiklā
iesp'eitu apzīmējumu.

Fab ikan'J, kuri vēlētos minētās pude-
les piegādāt, var iesniegt rakstiskus pie-
dāvājumus vai_ p edalītles iepriekšējā
mut<s;\ā SRCikstē.

Rakstiskie piedāvājumi, _ nomaksāti ar
40 sant. zīuiognf.dosli, slēgtās aploksnēs
Iesniedzami netiešo nodokļu departa-
mentā, Nikolaja ielā Nš 1 b, ņe vēlik kā
20. iebtuari š. g., līdz pulkst. l/2 10 rītā
mi tajo'. jā zrida cenas, ieskaitot p<e-
resanj d^gv-na neliktavā, Rīgā, Pioneru
ielā Ns 4 a

Torgi noti<s netiešo nodokļu departa-
menti, turpat var iepazīties ar piegādā-
šanas noteikumiem un paraugiem.

Pirms iorgsem katram daiRniekam
fāiem ksā 10 0 Ls drošības naudas.

Rigā, 7. februāri 1923. g
Netiešo nodokļa departamenta

direktors K. Kalniņš.

Tiesu iteiitļsii
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu 1922. g. 7. de-
cembra nolēmumu, dara zināmu vispā-
rībai, ka Ilūkstes apriņķa, Gārsenes pag.
pilsonis Jānis Jāņa d. Indans atzīts
par mirušu.

Jelgavā, 25. janv. 1923. g. L. Nš 94/22
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. ties. kārt. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š. g. 26. febr.
attaisīs un nolasīs 30. augustā 1922. g.,
mirušā Pētera Mārtiņa d. Vītola
testamentu.

Jelgavā, 29. janv. 1923. g. L Nš796/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekrftars Zandersons,

Rīg. apgabali 1 iec. ties. prist.
paziņo, ka 15. februāri 1923. g, pīkst.
lOrīta, Rīgā, Torņa ielā Nš 19, dz. 1,
pārdos i*!. Frledberga kustamo,
mantu.sastavošu no manufaktūras precēm,
novērtētu par 46,010 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rigā, 6. februāri 1923. g.
Tiesu pristavs V i 1 d a u s.

Rīgas apgM. in. lec. tiesas pristavs
S. Terpilovskis paziņo, ka 12. fe-
bruāri 1923. 3» pulksten 10 rītā, Rigā,
Marijas iela Nš36, dz. 1, pārdos Mozum
Berneram un Zamuelim Zeg a iam
kustamo mantu, sastāvošu no bufetes
skapja ar spoguļiem, ēdama galda,
krēsliem un trimo spoguļa, un novērtētu
par 10,500 rbļ.

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

Otra ūtrupe nolikta uz 19. februāri
1923 g., pīkst. 10 rīta, turpat.

Tiesu pristavs S. Terpilovskis

Tiešo iMjb departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 16. februāri 1923. g., pulkst. 3 dienā,
Rīgā, iiela Maskavas ielā Ns 104, dz. 24
pārdos vairāksolīšanā Francis-
kas Noreiico, dzim. Matijasis kustamo
mantu, novērtētu par 2373 rbļ. 50 kap.,
un sastāvoša no galda pulksteņa un
patvāra, dēļ viņas 1921. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rīgā, 7. februāri 1923. g.
Piedzinējs K a z i ņ š.

Risas muitas valde
dara zināmu, ka muitā atrodas dažādas
apakšā uzskaitītas

mēbeles,
kuras pa daļai atlikušas no vācu okupa-
cijaslaika, pa daļai _ varbūt ienākušas
muita lielinieku laikā.

Tā kā līdz šim neviena persona nav
pieteikusi uz mēbelēm savas īpašuma
tiesības, tad Rīgas muitas valde, pama-
tojoties uz muitas departamenta rakstu
no 28. okt. 1922. g. Nš 2089 i, uzaicina
uzskaitīto mēbeļu īpašniekus, ja tādi
būta, iesniegt Rīgas muitas valdē, triju
mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas .Vaid. Vēstnesī*
trešo reizi, rakstiskus pieprasījumus dēļ
mēbeļu izdošanas aprakstot mēbeļu pa-
zīmes, ka krasu lielumu, no kāda mate-
riāla pagatavoti u t t., pie kam, ja pēc
salīdzināšanas izrādīsies, ka tādas mē-
beles muitā atrodas, pieprasītāji tiks uz-
aicināti mēbeles saņemt.

Pēc augšā pievestā termiņa notecē-
šanas, mēbeles tiks uzskatītas kā valsts
īpašums.

2 bufetes,
2 pūlies.

14 skapji un skapīši,
3 dīvāni,

15 galdi un galdiņi un
1 spogulis.
Rīgā, 31. janvārī 1923. g. 1

Rīgas muitas valde.

Apriņķa 0 inženieris Jelgavā.
izdos 1923. g., 16. februāri, pulksten 12,
sava kancleja, 3«isav3, Upes 8eIS 10,

mutiskā un rakstiskā

rasi lipijiei
29.90 metru gafa koka tilta
būvi pār Svētes upi, uz Jelga
vas - Kalnamuižas lielceļa pie
Bolumuižas, 7 vērst, no Jelgavas.

Iepriekš torgu sākšanās jāiemaksā
400 la!u drošlbEs naudas. Tuvākas
ziņas kancleja, no pulksten 9—3.

Pēctorgi notiks š. g. 19. februāri.
pulksten 12 turpat. 1

Apsardzības rnini8triia7>būvju pārvaldes LieS?A

10,000 pudu aknu»!

uNH*Jfi>Liepājas rajonam t i k i „_KS not u,-,,

pectorgj
9. februāri j.

Kultfllfls tsptttii valsts
zemju inspektors

dara vispārībai zināmu, ka 1923. g.
23. februāri, pulksten 12 dienā, in-
s «ekcijas kancleja, KuSdigā, Kolpaka
ielā Nš 1, tālrunis Ns 11, izdos

ofrieizejā atklāti iiiln
uz 1 gadu

zveias tiesības
Ventas upes ūdens krituma .RUMBAS"
vaists daļā, pie Kuldīgas pilsētas.

Tuvākas ziņas inspekcijas kandejā.
Kuldigā, 5, februārī 1923. g. >fe 90

Inspektors A. B e r gs.

Ūtrupe.
Pie Kussas pagasta nama,

1923. g. 16. februārī, pulksten 11 dienā,

ii iii iMisDiiiaiī,
pret tūlītēju samaksu:

ftn melno 1 ņk m teli,
kurS īpašums aprakstits pils Dānim Rīe-
mērim, un novērtēts uz 5C0 rubļiem.

īptišums aprakstīts un izpārdoSana no-
tiks dēļ soda naudas piedzīšanas spaidu
kārtā.

Aprakstītā īpašuma apskatīšana ūtrupes
dienā uz vietas.

Madonā, 2. febr. 1923. g. ffi 71-kr.
Madonas iec, pol. priekšn. Ķazmars

Vaikas apriņķa valsts zemju
inspekto s

pāis mlMuil
savā kancleja. Smiltenē, 26. februārī
«23. g.. pulksten 10 rītā,

divas (2) tvaika siena
preses,

viena .Hdfench Sade" firmas, novēr-
tētu pat 400 Ls un_ otru .Heinrich
Lanc* lirmas. novērtētu par 700 Ls.
Priekš solīšrtnas jāiemaksā puse no
novērtētas sumas.

Preses apskatasias valsts zemju
inspekcijā. ļ

Pilnvaras atsaukums.
Ludzas apr. I. iec. miertiesnesis ar šo

dara vispārībai zināmu, ka saskaņā at
viņa 1923. g. 3. iebruara lēmumu tie
skaitita par atsauktu un vairs sp kā
neesošu pilnvara, izd. no pils. Teodora
lgnetj«va juridiskā biroja .Arbitr", Lud-zas nodaļai un apstipr nāta no Ludzas
apr. II. iec. miertiesneša, 1922. g.

ļ Miertiesnesis (paraksts).
f Latvijas universitātes leģitimācijas
ļ ksrttsa M 507» uz Adias Mlnsker
i vārda pazaudē.a nn ar šo tiek izsludi-nāta par nederīgu.

Ūtrupe.
Rīgas muitas valdes telpās, Rīgā,

Nikolaja ielā Ns 1, 22. februārī S. g„
pulksten 10, tiks pārdotas pret
tuiītsamaksu sekošas preces: dažādi
medikamenti, kosmētika, partimerija,«lkoho iski dzērieni, tabaka un tabakas
izstrādājumi, manufaktūra, galantērijas
preces un citas.

Preses apskatāmas ūtruoes dienā.
R'gas muitas valde.

Kārsavas raj. valsts zemju pārzinis
paziņo, ka viņa kancleja, Kārsavā, Mal-navas ielā N» 53,

Pārdos vairākSGianā
5. martā S. g., pulkst. 10 no rīta, 2 zirgu
Kuļmašīnas un 1 atsperu ece?as

Kārsavas raj.v. z. p. P. K enn eIs.
Darbvedis A. Bērziņš.

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks IzsIe-djna par neaeižgu nozaudēto kar» klau-sības apliecību ztm Nš 766/24020,26. oktobri 1922. g., izdotu no Rīgastara apr. pr-ka uz Nikolaja Nikolaja d.
fiutermaņa vārda, dzim. 1901. g

Krapes pagasta tiesa, Dgas apr.
sr šo izsludina, ka saskaņā ar šīs tiesas
š. g. 11. Janvāra lēmumu, 14. februārī
š. g. Kispes Ogrenu mājā, noturēs

ūtrupi,
!«rā pārdos vairUksolBanS, pret
tūiiņsamaksu, mirušas Etīzes Klaucen
mantas, ka; govi. aitas, cūku, drēbes,
stopi, galdus, drošku un citas.

Krape, 31. janvārī 1923. g.
Pag. tiesas priekSsēd. v. Liepiņš.

1 Darbvedis Matula.

Bija ceļu ložeolens imi,
Gaujas ielā J* 26,

23. februārī š. g„ pulksten 12 dienā,

iislipini
mutiskā un rakst. sacens. (ar pectorg)

koka tilla JaiBHfl
pār Briedēs upi pie Briedēs kroga. Dro-
šības nauda Ls 400.

Tuvākai zinis.kancleja katru dieau no
pulkst. 10 līdz 14. 3

Ml saApjgiīajiii

otrreizēju Piliii iii
Ādažu pag. namā 12. februāri IK!
pīkst. 10 dienā, ar sek. dienas »

1) gada pārskata pieņemšana;|
pārreģistrēšana; 3) prēmiju no»
4) vērtspapīru apmaiņa; 5 eMj*
sēšanas jautājums;.6) inslrjka)«W.
šana; 7) dažādi jautājumi un pi«*
on 8) valdes un revizijas k^'ļ'ļ ļ
šanas. JL?—i

iiiainnieLH
brīdinu pi*

jo ar savu vīru Kārli Tiltiņu «*
dījua šķlrianss prāvu, pec «K

skaidrosies aii šī ipasuma V»

min.dzirnavāaa.

^^Rīgas k«ra apr. P*gS ,fl
par nederīga nozaudēto "1»,^apliecību «ml* 7m 9.1 » ,
izdotu no kara transporta «'^
uz Nikolaja J^ņa L«sm»0^-

Rīgas kara w^jļ (
izsludina par nederīga nozai» f
ļtnājuma apliecību zem
30. okt. 1920. g., izdot« «J
apr. pr-ka uz ?«*"« *'
Evana vārda,

^gLil^rļļk
LatvnarTii^SBSM*«^ji

kartiņa Jft 5949, «z Vladlg^
vārda pazaudētaun«nāta parjĻeJ^LLJj^»

Latvīlas unlvsrsltaļ*» ' *p
kartiņa Ka 4374, uz Hoi»»

^.
vārda pazaudēta un ar ?

dmāja^mjt^iil^^^
Izveltas pagasta valde i ^Jnozaudētu un nederīgu , > m

izdotu zirga pasi z«mJ 'iir
uz Augustajaņa^

d
^

a ajl^

Hacl@8ta5®f,;
Piektdien. 9. februāri, P" A

Veltas Verner viesu U

3$£mmļLd
'sestdien. 10. februaftP"'

^

Bukaišo kiai-alzdera nlisSii
sasauc 10. martā 1923. g„ p!|
1 dienā,

kārt. iii sail
ar sekošu dienas kārtību;

1. Pārskats par 1922. gada darbība.
2. Revizijas komisijas ziņojums.
3. Nākošā darbības gada apskats.
4. Valdes _ padomes un revīzijas te

sijas vēlēšanas.
5. Dažādi jautājumi.

Ja augšā minēta dienā neierastos 1
tūtu 86. § paredzētais biedra sHy>

otrā npil laptarfK
uz sanākušo biedru skaitu.

Piezīme: Sabiedrības valdi
gādina bijuSās krāj - aizdeva b
bietirieai, ka paiju naudas papilini
uz 20 latiea līdz pilnai sapulcei,
pretējā gadījumā sapulce tosta
no biedru skaita.
Bukaišcs, 5. februārī 1923. gafi
3 miji

b™i sjļpB
DiRļu pogosi! taiV.lmleia, ,p,| ,ķi i V)ļi JJ

i» darbveža poli
labi iestrādājies valdes m ««., *'-. «" nesas ūatbi

2) ĀRSTS
kopīgs ar Dauguļu pagasta, .,Jvietu Dikļos. 5 ' a' k

Pieņemšana līguma ceļā pit fcpadomes Dikļu p gasfe*23. februārī «23. a. pnfkst 12S
__?!S«tajji4(

Mm pagastam. mim§jh
Adāžu pamatskolai oSrajj

skolotais (ii
Skolotāju kandidāti un kandid.it» ?

uzaicināti ierasties 22. februārī Uļi
pulksten 12 dienā, Adāžu pag. nami 'pag. padomes, līdzņemot attiec. £

1 Vau,

—————— _ _- ar g0 izsludina

Bruņošanas parvaiae **.^man **
y m uz sekošiem

KOnkUr6nCI darba rīkiem:
^tgril zTarTekļiem

un urbjiem:
^^^

-
f^-^'^

X;*- 40 kompl.. */8"XV2"X/8 « - , 40 kompl /, XļXI ™ £
skārda šķēres: mazas 250-280 mrr,i- 100 gab., aJ ««« 10go. dlam

form -50 gab.; eļļas akmeni - 20 gt|i^If'™'^SU^OM mL;
askniebts 9« - 50 gb.; šmirģelaudeklis no Ns 0-4 a 2UUU lOKsn ,w
slokšņu mēri (350 - 6 gb.; stikla papīrs 1, 1,5».2,2,5,,2>,JJW &$*_£
rokas'veseri ar kātiem no 3-8 marc. smag. - ^J^Tmļb-SOgab.;
gab.; caurdrtņi 6--10" -50gb.; dziļkaiti 5/4 -l>/« -£ V Bfrām ēvelēm 2"
ēveļu rezerves asmeņi: p. velkēvelēm 2i/s « ^m - 40 gb

P. ^".^b'asm
dubultasmeņi, p. skrubēm W«' vienk. asm. - 40 gb . p. S™^' ū ™ "1
40 gb. plānvīles (rāmu vīles) SS dub. asm. - 100? gb., nrfvJes (««g^^smalkās - 100 gb,; lode amās lampas no i/s_»/« lrtr. rezenrMM xu go

galdiņi ar urbjiem no 1-4 mm - 20 gb.; smeilcirķeļi 10 - 20 gb veidņ|»
f/4 « tfl īSveufzāčis) — 10 gab.; likzobis (pusapaļie kalti) Va . *l* , 1 i*>.
60 gb, līmes kalni - 60 fb.j 'kokvīles (pusrupj.) 12" - 100 gb.; ^a_P W«

1_5 mm — io pud.; vara plates 1-5 mm — 10 pud.; šplintes no 1-5 mm

gaias^lOOO gb" šmirgel pulveris - 2 pud, rokas veien10 «ib.- »^;
rokas veseri 15 mrc-90 gb, gludināmais paveseris 2^XVs - 3^

gb ve.do-
jamnis paveseris - 25 gb, cērtamie veseri -50 gb, rok" ^Jgf-^g:
bori no 1 mm - 25 mm - 450 gb, pārstelleiamas atslēgas (b dāmasi) -45 gb

nagu vīles - 180 gb; šķērszāģi - 50 gb, rokas zāģi vienroci - 10 gb rup-
zāģi-25gb, caurumzāģi- 10 gb, ēveles garās-30 gb, ēveles skrubes-35
gab, ēveles ģludenes - 20 gb, ēveles uzrobenes - 10 gb; ēveles gropenes-
10 gb, velkēveles - 15 gb, centrurbji »/s"-lVt; - «0 gb ; sl.edv.lci - 10 gb,

ēveles beņķi - 20 gb, fdens svari - 35 gb, kalti no »&?-2« -70 gb., mi-
krofona pulvers smalK. un rupj. - 5 klgr; 50 instrumentu komplektus sastāvo-
šus no: bīdāmām atslēgām ar bīdplatumu 100 mm — 1 gb, 50 mm — I gab,
15 mm - 1 gb, skrūvgriežņi 15 mm plāt. — 1 gb, 5 mm plāt. — 1 gb, div-
veidkniebes 1 gb, apkniebes vidējā lielumā — 1 gb, kasekhs tnssturains —
1 gb.; caursitņi dažādi - 3 gb, veseri rokas 3 mārc. - 1 gb; vesen rokas li/s
mrc. — 1 gb; Iedējamais veseris 3/4 mrc. — 1 gb, benema lodejarna lampa —
1 gb; vīles pusrupj. apaļās — 1 gb; trīsstūraina _ — 1 gb, plakrna — i gb.;
vīles rupj. četrstūrainās lielas — 1 gb; rokas skrūvspīles — 1 gb, uzmavu at-
slēgas divveid. daž. no V**—3 h" — 4 gb, cirtņi dažādi — 2 gb, sķersertms —
1 gb, riepu uzvelkamās lāpstas — 3 gb, uzgriežņu atslēgas dažādas no V* —i
divveidīgas — 3 gb; =50 kompl. elektriskie rokas lukturi — 50 gb; baterejas
priekš viņiem — 100 gb, ugunsslāpetaju šķidrums ,Pyrene" bundžās — 50 gb,
staru metēji pr. bruņotām mašīnām 200—250 mm — 3 gb, taras priekš acitilena
apgaismošanas 200—250 mm stikl. — 10 gb; akumulatori 6 volt. 80 amp. st. —
10 gb, degļi 12 un 6 volt. — 10 gb, blīvējumu filces 1 kv. metr; misiņa sietiņi
priekš filtriem — 2 kv. metri.

Vajadzības gadījienā sīkākas ziņas saņemamas Bruņošanas pārvaldē,
Nikolaja ielā Mi 10/12, dz. 16. Piedāvājumi, samaksāti ar attiecīgu zīmognodokli
(katra loksne ar 40 sant.), slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz konkurenci 28.febr.
1923. g.% iesniedzami iemaksājot 5000 rbļ. drošibas naudu pārvaldes apgādības
daļā, lidz 28. februārim 1923. g., pulkst. 10 rītā, bet uz piedāvājumiem attiecino-
šie paraugi iesūtāmi ne vēlāk, ka līdz 20. februārim š. g. Cenas uzrādāmas
franko pārvaldes.noliktava. >

Piedāvājumi bez zīmognodokļa un uzraksta netiks ievēroti. 1

Kuldīgas virsmežniecība

pārdos torsos
22. februāri 1923. gadā, Griķu pagasta valdes telpās,

29. janvārī ē. g. nepārdotu bojātu mežu.
Torgi sāksies pulksten 12 dienā.
Pārdodamais mežs atrodas:

Kuldīgas novadā, Strāķa apgtitā, kv. 39, dega 1922. g., atdala
Ne 2, platība 1,68 ha; novērtējums Ls 48.66.

Iemaksājamas drošības naudas: torgu komisijai 10°/o no nosolītās sumas,
bet ciršanes biļeti saņemot cirtumu tīrīšanai Ls 10 un apmežošanai Ls 10.

Kuldīgas virsmežniecība.

1 sHb A.B.!.AA.!>a *m At šo tiek P'°ts vispārībai, kāA
?w #3 7 i sTl Cl fl IT» *& koku rGpnlecības tirgotava —
" Wi.inWJUilBt9a Sabiedrība „L O G S"
pārtraukusi savu darbību 31. decembri 1922. g.

i Sabiedrības „togs" bli. locekļi. j
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