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Lūgumu, dot atjauju saukt tiesas cejā
pieatbildības trīs gadījumos Kr. Eliasu,
nodod Saeimas locekļu lietu izmeklēša-
nas komisijai.

Skata cauri trešā lasījumā likumu
par telpu īri. Ar dažiem pārlabo-
jumiem pieņem-visas likuma daļas. No-
balsošanu par likumu visā visumā tomēr
vēl neizdara, atliekot to uz piektdienas
rīta sēdi.

Sēdi slēdz pulksten 10,15.
Nākošā sēde šodien, pulksten 5.

Valdibas rīkojumi un pavēles

Instrukcija
par 1924. g. 29. februāra likuma
par akcizes nodokli no alus pec

iesala svara piemērošanu
I. Alus darītavas un tās iekār-
tas apraksts un aplūkošana.

1. Alus darītavas iekārto to īpašnieki
pēc sava ieskata, pie kam vāramā no-
daļā nav atļauti trauki, kuru tilpumu pec
to īpatnēja ierīkojuma patvaļīgi var mai-
nīt, kas padara par neiespējamu šotrauku
pareizu izmērīšanu.

2. Darītavas īpašnieks vai ta piln-
varnieks iesniedz vietējai akcizes valdei
darītavas aprakstu, klāt pieliekot pec
zināma mēroga, sastādītu varītavas un
iesala sveramo un maļamo telpu plānu.
Apraksts un plāns iesniedzami 3 eksem-
plāros.

3. Aprakstā jāuzrāda visas darītavas
telpas un tajās esošie trauki, kā ari ie-
sala dzirnaviņas un iesala svari. Ap-
raksts sastādams pēc še klāt pielikta pa-
rauga.

4. Aprakstā uzrādāmas: a) darītavas

nosaukums un atrašanās vieta, kā ari
attālums no vietējās akcizes valdes un
tuvākās dzelzsceļa stacijas; b) darītavas
īpašnieka, ka ari nomnieka, ja tāds ir,
vārds un uzvārds; c) vārīšanas veids (ar
tvaiku vai ar uguni); _ d) materiālu ie-
jaušanas veidi (ar rokam, ar zirgu vai
mechanisku dzinēja speķu); e) darītavas
ēka (akmeņa vai koka); f) darītavas at-
sevišķas telpas, kā: i) iesalnicas, 2) ie-
sala svēršanas un malšanas, automātisko
svaru, iesala dzirnaviņu _ un decimalsvaru,
3) samalta iesala uzglabājamās, 4) .iejavu
kublu, iejauta iesala un misas varamo
katlu, filtrācijas un apiņu atdalāmo kublu
un cii, izņemot pārnesamos rokas trau-

kus materiālu apstrādāšanai, 5) ūdens
vāramo katlu, 6) novārītas misas atdze-
sinamā un apiņu atdalāmā ierīkojuma,
7) raudzējamai nodaļai ar raudzējamiem
kubliem un filtrācijas aparātiem; 8) pa-
grabi un ledus pagrabi alus nostādinā-
šanai un uzglabāšanai, 9) ūdensvāramo
katlu un pudeļu un mucu skalojamās
telpas.

Bez tam aprakstā uzrādāmas visas pā-
rējās ar alus darīšanu sakarā stāvošas
telpas, to starpā ari akcizes istaba, un
ēkas, kā ari to nozīme un g) ierīkojums
iesala svēršanai un malšanai, aprādot to
sistēmu.

Aprakstam pieliekams klāt saraksts vi-
siem traukiem, kas atrodas vāramās un
raudzējamās nodaļās, uzrādot to tilpumu
un numurus tādā kārtībā, kādā tos lieto
alus darīšanai.

5. Aprakstu un plānu pārbauda uz
vietas akcizes valdes inspektors vai viņa
palīgs kopā ar otru akcizes ierēdni, klāt-
esot darītavas īpašniekam vai viņa piln-
varniekam.

6. Akcīzes valdes ierēdnim, kurs pār-
bauda darītavas aprakstu, jāpārliecinās,
vai tas tiešām saietas ar darītavas ie-
kārtu, traukiem, aparātiem un cit. Pie
tam ierēdnis izmēra vāramā nodaļā eso-
šus traukus un pārliecinās par decimal-
svaru un to atsvaru, tilpummēru un cukur-
mēru pareizībj. Darītavai darbojoties,
akcizes ierēdņi skatās, ka decimalsvari,
tilpummēri un cukurmēri būtu pareizi.

7. Ja aprakstu pārbaudot, atrod trau-
kus, kuri aprakstā nav uzrādīti, tad tā-
dus vai nu izliek no darītavas ēkām,
vai ieved aprakstā. Ja bez alus darī-
šanai vajadzīgām iesala dzirnaviņām
darītavas pagalmā esošās ēKās atrodas
vēl ierīkojumi iesala sasmalcināšanai,
tad tādi ar plombu uzlikšanu padarāmi
nelietojami.

8. Ja pie apraksta pārbaudīšanas at-
rod, ka tas nesaskan ar darītavas iekārtu,
tad aprakstu atdod īpašniekam vai viņa
pilnvarniekam atpakaļ, kurš vai nu ap-
rakstu papildina vai iesniedz jaunu ap-
rakstu.

9. Kad apraksts un plāns pēc salīdzi-
nāšanas izrādās par pareiziem, tad akci-
zes valdes inspektors vai inspektora pa-
līgs to ar savu parakstu apliecina šādi
„Pēc pārbaudīšanas apraksts atrasts par
pareizu." Pie tam iesala dzirnaviņu un
automātisko svaru savienošanas veidu
akcizes ierēdnis pats ieved aprakstā.

10. Ja darītavas īpašnieks nepiekrīt
akcizes ierēdņa aprakstā taisītām piezī-
mēm, tad pēdējais aprakstā paskaidro
nesaskaņas, pēc kam darītavas īpašnieks
vai viņa pilnvarnieks uzraksta savus ie-
bildumus, un apraksts tādā veidā iesū-
tāms netiešo nodokļu departamentam. Ja
nav iespējams lietu izšķirt departa-

mentā bez noskaidrošanas uz vie-
tas, tad departaments komandē de-
partamenta revidentu, kurš lietu izmeklē
vz vietas darītavas īpašnieka vai viņa
pilnvarnieka klātbūtnē un par rezultātiem
ziņo departamentam, kurš lietu izlemj.

11. Pēc pārbaudījuma par pareiziem
atrastie apraksts un plāns pa vienam
eksemplāram izsniedzami darītavas īpaš-
niekam uzglabāšana^ pie darītavas akta,
otri eksemplāri atstājami akcizes valde
un trešie iesūtāmi netiešo nodokļu de-
partamentam. Aprakstā atzīmējamas
visas pārmaiņas, kā attiecībā uz darītavas
telpām, tā ari uz traukiem un aparātiem.

II. A1 u s d a r a»m o trauku
izmērīšana.

12. Visus traukus, kurus lieto alus
darīšanai, sākot ar iesala iejaušanu līdz
novārītas misas nolaišanai dzesinašanai,
darītavas īpašnieks izmēra ģeometriski.
Pēc apraksta pārbaudījuma akcizes valdes
ierēdnis pārbauda trauku izmērīšanas
pareizību, izmērot tos ģeometriski darī-
tavas īpašnieka vai viņa pilnvarnieka

klātbūtnē un sastādot par to aktus.
Misas vāramais katls bez tam izmērāms
ar ūdeni. Pēdējā izmērīšana izdarāma
akcizes inspektoram vai inspektora palī-
gam kopīgi ar otru ierēdni darītavas
īpašnieka vai viņa pilnvarnieka klātbūtnē.
Izmērīšanas rezultātus akcizes ierēdnis
ieraksta apraksta trauku sarakstā, uzrādot
mēnesi un dienu.

Raudzējamie kubli izmērāmi darītavas
īpašniekam. To izmērišanas pareizība
pārbaudāma akcizes ierēdnim tikai tādā
gadījumā, kad darītavā notikušas neliku-
mības, kuras tādu pārbaudīšanu izsauc.

13. Visi pie izmērīšanas vajadzīgie
darbi izdarāmi ar darītavas strādnieku
palīdzību. Darītavas īpašnieka vai viņa
pilnvarnieka pienākums ir, gādāt par
visiem rīkiem un piederumiem, kādi pēc
akcizes ierēdņa aizrādījumiem un pie-
prasījuma izmērīšanai vajadzīgi.

14. Darītavas trauki izmērāmi no
jauna ģeometriski pie katrreizējas tilpuma
maiņas, vai nu esošos pārtaisot vai
jaunus uzstādot, pie kam misas vāramais
katls izmērāms ari ar ūdeni. Trauki
izmērāmi ari tajā gadījumā, kad akcizes
ierēdņiem rodas šaubas par trauku pa-
reizību.

A. Ģeometriska izmērīšana.

15. Traukus izmērot ievērojami se-
kosi noteikumi:

a) traukiem jābūt tukšiem, b) no-
sakāms trauka veidnis (forma) un pār-
baudāms ar līmeņrādi (vaterpasu) malu
un , dibena līmeniskais stāvoklis,
c) dibena un malu slīpums nosakāms
centrimetros; d) pār trauka vai katla
virsu cieši pārvelkamas divas auklas, to
galus piestiprinot pie trauka malām
tādā veidā, ka tās, krustojoties taisnā
leņķī, sadala trauku virsu četrās vien-
līdzīgās daļās. Pie trauku virsas ar
eleptisko formu auklas pārvelkamas tādā
veidā, ka viena būtu elipses lielā ass
un otra — mazā ass. Kad trauki iz-
gatavoti nošķelta konusa veidā, tad bez
tam vēl izmērāms pie apaļiem — dibena
diametrs, bet pie eliptiskiem — dibena
lielā un mazā ass. Dibenu izmērot
auklu vietā var lietot koka kārti; e) pēc

tam izmērāms ar zīmogotu metra mēru
katras auklas un kārts garums starp
trauku jeb katla iekšējām sienām; f) lai
noteiktu dziļumu trauka jeb katla vidū,
ielaiž no auklu krustošanas punkta
trauka vai katla virsū svērtni līdz
dibenam. Traukos ar slīpumu dziļums
nosakāms pēc krustošanās punkta attā-
luma no dibena vidus. Vietās, kur
auklas piestiprinātas trauku malām,
ietaisāmas paliekošas zīmes.

Piezīme. Alus darītavās slīpums
nosakāms tikai iemūrēto vāramo
katlu virsai. Zem katla virsas slī-
puma jāsaprot vislielākās katla
malas attālums no iedomāta līme-
niskā katla vāka.

16. Trauku tilpums aprēķināms pēc
sekošām ģeometriskām formulām:

% rh
1. Cilindrisko trauku .

2. Eliptisko cilindra veidīgo trauku —
- a b h

10000

3. Paralelopipedisko trauku — ,._„
10000

Šajās formulās nozīmē: re — aploces
(perifērijas) apmēru dalītu ar diametru,
t. i. 22/7; h — trauka dziļums; r —
trauka iekšējās aploces rādiuss; a —
elipses lielās ass puse; b — elipses
mazās ass puse; 1 — trauka
iekšējais garums: d — trauka iekšējais
platums; 10000 —kubikcentimetru skaitu
vienā dekalitrā. Visi traukulielumi no-
sakāmi centimetros.

4. Lai noteiktu tilpumu nošķelta ko-
nusa veidīgiem traukiem ar apaļu vai
eliptisku pamatu un četrstūrīgām no-
šķeltām piramidēm ar paralelograma
pamatu uzrādītās formulās: traukiem ar
apaļu pamatu pieņemams kā diametrs
augšējā un apakšējā diametra vidējais
skaitlis; traukiem ar eliptisku pamatu
pieņemamas kā asis attiecīgo augšējoun
apakšējo asu vidējais skaitlis un trau-
kiem ar četrstūrīgu pamatu pieņemami
kā garums un platums augšējā un apak-
šējā garuma un platuma vidējie skaitļi.

1. piemērs (cilindriskiem traukiem).

Trauka aukstums 100 centimetru.
Iekšējās aploces (perifērijas) diametrs 300 „
Tā tad rādiuss 150 „
t i *-i 22X150X150X100 -*,:.,., ,„Trauka tilpums = TvfļOOOO = 707,14 dekalitru.

2. piemērs (eliptiska cilindra veidigiem traukiem).
Trauka augstums 80 centimetru
Elipses liela ass 200

(Pus ass = 100 centimetriem)
Elipses mazā ass 140 „

(Pus ass == 70 centimetriem)

Trauka tilpums = 7~
vT0000~ = dekalitru.

3. piemērs (paralelopipediskiem traukiem).
Trauka augstums 100 centimetru.
Trauka garums . . ? . . . . . . . 200 „
Trauka platums 150
T 1 41 10' 200 V 150 onn A . ,-iTrauka tilpums = īoOOO

~~ ~ 300 dekalltru -

4. piemērs (nošķelta konusa veidīgiem traukiem ar apaļu pamatu).
Trauka augstums 100 centimetru.
Trauka iekšējās aploces (perifērijas)

augšējais diametrs 260 „
Trauka iekšējās aploces (perifērijas)

apakšējais diametrs 300 „
" „-.«-? ? ax * 260 -f 300

Vidējais diametrs ~ ; = 280

,..,_ . . ,. 280
Vidējais rādiuss —^— = 140 „

T i n 22X140X140 ^ 100Trauka tilpums = 7x 100oo = 6I6 dekalitru.
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rindiņa — ..

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņa — . 20 .



5. piemērs (nošķelta konusa veidīgiem traukiem ar eliptisku pamatu)

Trauku augstums . . . 80 centimetru.
Elipses liela ass augšā 160

. _ . apakšā 180
„ maza „ augša i^u ,

, . apakšā 140 ,
160 + 180 17nElipses vidēja liela ass —-~ = i/u

.,— - 120 + 140 ianElipses vidēja maza ass ;-=— = lou .

Elipses vidējās lielās ass puse. ... 85
, „ mazās „ . . . 65

Trauka tilpums =
^^

---

= 138,91 dekalitru.

6. piemērs (četrstūrīgai nošķeltai piramidei ar paralelograma pamatu)

Trauka augstums . . . . . . . 80 centimetru.
Trauka iekšējais garums augša ... 140

apakšā ... 160
„ „ platums augša_ . . . 120 „

apakšā ... 140
p i -A- I40 + l60 IRfiTrauka vidējais garums i = 15U

_ , . ._. . * 120 + 140 t<|flTrauka vidējais platums ~ = 130 .

Trauka tilpums =
15°

^Jļ^
* 8° = 156 dekalitru.

Izmērot traukus, aktos atzīmējams to
veidnis (forma).

izmērot misas vāramo katlu, aktā at-
zīmējamas visas katla augšējo malu, kā
ari dibena sevišķības, kuras varētu iz-
mantot trauka tilpuma palielināšanai u. 1.1.

Piezīme. Ja misas un iejauta iesala
vāramiem katliem ir nepareizs veidnis
(forma), tā ka to tilpums nav no-
teicams ne pēc vienas no uzrādītām
formulām, tad aktā atzīmējams tikai
to liniju apmērs un sīki aprakstāms
to veidnis (forma).

B) Izmērīšana ar ūdeni.
17. Pēc tam, kad misas vāramais

katls izmērīts ģeometriski, tas vēl iz-
mērāms ar ūdeni, ievērojot sekošus no-
teikumus :

a) katlam jābūt pilnīgi tukšam;

b) katlam jābūt tā uzstādītam, ka ta
stāvoklis nemainītos; c) katla malām
jābūt bez nelīdzenumiem, lai tos ne-
varētu izmantot tilpuma patvaļīgai pa-
lielināšanai ; d) katlu malu līmeniskais
stāvoklis pie izmērīšanas ir lielā svarā",
bet iemūrētu katlu malu nepilnīgi līme-
niskais stāvoklis nevar aizturēt izmē-
rīšanu ; tādā gadījumā nosakāms katla
slīpuma apmērs, kurš atzīmējams aktā;
e) katla izmērīšanai ar ūdeni darītavas
īpašniekam jāapgādā īpašs mērtrauks,
kura tilpums izmērāms ar vislielāko no-
teiktību ar svaru un mēru pārvaldes
zīmogotiem mēriem. Šajā nolūkā mēr-
trauks iepriekš jāuzstāda līmeniskā (hori-
contalā) stāvoklī; f) darītavas īpaš-
niekam jāapgādā mērkoks, kurš ielai-
žams katlā pastāvīgi vienā un tai pašā
vietā caur īpašu katlam piestiprinātu
virzītāju. Misas vāramo katlu izmēra
ar ūdeni vai nu ielejot ūdeni katlā jeb
izlaižot no tā. Pēdējā gadījumā katls
iepriekš līdz malām piepildāms ar ūdeni,
kuru pēc tam izlaiž no katla caur krānu
mērtraukā. Pēc katrreizēja mērtrauka
piepildījuma ar ūdeni vai ielējuma katlā,
ūdens līmenis katlā uz mērkoka atzī-
mējams. Katra iedale uz mērkoka vēlāk
jādala uz tik daudz daļām, cik mērtrauks
satur dekalitru vai, kur tas nebūtu
iespējams, uz daļām, atbilstošām 2,4
vai 5 dkl. un pēc tam no apakšas uz
augšu pareizās vietās uzrakstāmi 5, 10, 15
vai 10, 20, 30 u. t. t.

Piezīme. Ieteicams izgatavot mēr-
koku 2 eksemplāros no nekrāsota
koka ar apkalumu lejas galā. Koka
mērkokam lejas galā iededzināms
akcizes valdes zīmogs, bet metāla
mērkokam pieliekama plomba. Mēr-
kokam uzliekams numurs un
skaitlis, kas norāda katla tilpumu.

18. Par trauku un katlu izmērīšanu
ģeometriski sastādams akts 3 eksemplā-
ros, bet par misas vāramā katla izmērī-
šanu ģeometriski un ar ūdeni 4 eksem-
plāros.

III. Trauku zīmogošana.
19. Uz visiem darītavā esošiem izmē-

rītiem koka un metāla traukiem un
katliem uzliekams numurs un skaitlis,
kas norāda to tilpumu, tādā kārtībā, kādā
tie ievesti aprakstā. Bez tam koka trau-
kiem iededzināms akcizes valdes zīmogs;
metāla traukiem pieliekama plomba, iz-
urbjot trauku malās caurumus. Raudzē-
jamiem kubliem numurus un tilpumu
uzraksta pats rūpnieks.

20. Atbildība par akcizes valdes
ierēdņu uzlikto zīmju, numuru un skaitļu
uzturēšanu kārtībā gulstas uz darītavas
īpašnieka.

21. Ja kādas no akcizes valdes ierēdņu
uzliktām zīmēm tiktu bojātas, tad darīta-
vas īpašnieks vai viņa pilnvarnieks ne-
kavējoties par to paziņo tuvākam akci-
zes ierēdnim, kurš bojātu zīmi atjauno.

IV. Par pārmaiņām alus
darītavās.

22. Par visām pārmaiņām darītavā,
kā attiecībā uz aprakstā ievestām darīta-
vas atsevišķām nodaļām un telpām, tā
ari uz traukiem un aparātiem, darītavas
īpašniekam jāiesniedz akcizes valdei vai
vietējam inspektora palīgam paziņojums
3 eksemplāros, no kuriem viens eksem-
plārs nomaksājams ar vienkāršo zīmog-
nodokli, par ko pārējos eksemplāros at-
zīmējams.

23. Ja pārmaiņas attiecas uz iesala
dzirnaviņām un izmērītiem traukiem vā-
ramā nodaļā, tad tādas izdarāmas tikai
pēc tam, kad akcizes ierēdnis noņēmis
akcizes zīmes. Pie tam akcizes ierēdnis
iznīcina akcizes zīmes uz attiecīgiem
traukiem, izslēdzot minētos traukus no
saraksta un atzīmējot par to paziņojumā.
Paziņojuma eksemplāru, nomaksātu ar
zīmognodokli, ierēdnis izsniedz darīta-
vas īpašniekam.

24. Darītavas īpašniekam nav tiesības
lietot jaunus vai pārtaisītus vāramos
traukus, iekams tādus nav apskatījis un
izmērījis akcizes valdes ierēdnis, kurš
pie tam rīkojas saskaņā ar noteikumiem
par darītavas pirmreizējo apskati.

25. Pēc jauna vai pārtaisīta trauka
apskatīšanas un izmērīšanas akcizes
ierēdnis ieved to sarakstā un atzīmē par to
darītavas īpašnieka iesniegtā paziņojumā,
no kuriem viens eksemplārs iesūtāms
akcizes valdei un otrs netiešo nodokļu
departamentam.

V. Par paziņojumiem un aplie-
cībām alus darīšanai un par

alus darīšanu.
26. Lai zinātu, kādā šķirā alus darī-

tava patentu un akcizes ' nodokļu ziņā
ierindojama, darītavu īpašnieki vai viņu
pilnvarnieki katru gadu, darītavas darbību
uzsakot, iesniedz akcizes valdei paziņo-
jumu 3 eksemplāros par to, cik iesala
paredzēts gada laikā darītavā pārstrādāt —
32.000 kilogr. vai vairāk par 32.000
kilogramiem.

Viens paziņojuma eksemplārs nomak-
sājams ar vienkāršo zīmognodokli; šis
eksemplārs pievienojams alus darītavas
norēķinu grāmatai, otrs paliek akcizes
valde un trešais iesūtāms netiešo nodokļu
departamentam.

27. Darītavas īpašnieks vai viņa piln-
varnieks iesniedz akcizes valdes inspekto-
ram vai inspektora palīgam paziņojumu
par nodomāto alus vārīšanu 3 eksemplā-
ros pec šeklāt pielikta parauga, pieliekot
klāt Latvijas bankas kvīti par pienākošās
akcizes sumas nomaksu, vai netiešo no-
dokļu departamenta apliecību par akcizes
nodokļa nodrošināšanu ar ķīlām. Akcizes
valdes inspektors vai viņa palīgs, pār-
baudījis paziņojumu, uzraksta uz ta aplie-
cību alus darīšanai pēc še klāt pielikta
parauga un atzīme izlietoto akcizes no-dokļa sumu uz kvitēs vai uz netiešonodokļu departamenta apliecības. Viens
paziņojuma eksemplārs nomaksājams ar

80 sant. zīmognodokli _ un atstājams pie

darītavas norēķinu grāmatas, otrs iesū-
tāms akcizes valdei un trešais netiešo

nodokļu departamentam.
Paziņojumsar apliecību izkarams da-

rītavā redzamā vietā.
28. Paziņojumā jāuzrāda sekošas

ziņas :
1) Alus darītavas nosaukumu un atra-

šanās vietu ; 2) kam darītava pieder vai
kas to nomā; 3) pēc kādas šķiras paredzēts
strādāt, t. i. vai gada laika pārstrādās
vairāk vai mazāk par 32.000kilogramiem
iesala ; 4) cik no darbības gada sākuma
pārstrādāts iesala; 5) laiks vai diena,
kad alus darīšana paredzama; 6) ak
vārījumu katra mēneša diena (24 stundas)
un pa visu laiku; 7) katra alus vārījuma,

iesala svēršanas un ielaušanas un misas
vārīšanas sākumu un beigas, kā ari mi-
sas nolaišanas sākuma stundas; 8) ielau-
šanai ņemamā iesala daudzumu kilo-
gramos katram vārījumam un pa visu
alus darāmo laiku kopā pēc paziņojuma;
9) attiecīgu alus šķirni ar ekstrakta sa-
turu zem 16°, vai pāri par 16° līdz 20°;
10) pienākošos akcizes nodokļa sumu par
vienu vārījumu un par visiem vārījumiem
pēc paziņojuma; 11) Latvijas bankas
kvīti par akcizes nodokļa nomaksu vai
netiešo nodokļu departamenta apliecību
par akcizes uedokļa nodrošinājumu ķīlām.

Piezīme. Katra vārījuma misa no-
vārāma uz reizi, par ko atzīmējams
paziņojuma.

29. Katram vārījumam iesals sverams
un maļams atsevišķi, ko darītavas īpaš-
nieks var izdarīt ari agrāk par vārījumam
noteikto dienu.

30. Vārījumam samaltais iesals, ja
tas no dzirnaviņām tieši neiekļūst iejavu
kublā, uzglabājams atsevišķi aprakstā
uzrādītā vietā, vai nu maisos vai akcizes
ierēdņa iepriekš izmērītā kastē. Šai
kastei pagatavojams mērkoks, ar kuru
varētu noteikt iesala daudzumu kilo-
gramos. Bez tam jābūt ierīcei, lai iesalu
pirms iejausanas, kā no iejavu kubla,
tā ari no minētās uzglabājamās vietas,
ērti varētu padot uz decimalsvariem
iesala svara pārbaudīšanai.

31. Darītavās, kurās notiek ne vairāk
kā viens vārījums dienā, materiālu iejau-
šanu nevar agrāk iesākt, kā pulksten 5
rītā.

32. Iesala malšanu un iejaušanu, kā
ari novārītas misas nolaišanu no misas
vāramā katla nedrīkst iesākt agrāk par
paziņojumā noteiktu laiku un ne vēlāk
par 2 stundām pēc šī laika. Iesala mal-
šanai un ielaušanai novēlojoties vairāk
par divām stundām, darītavas admini-
strācijai par to jāsastāda akts divu lieci-
nieku klātbūtnē, nepārtraucot alus darī-
šanu.

33. Novārītas misas nolaišanu no mi-
sas varama katla nedrīkst iesākt agrāk
par 10 minūtēm pēc tam, kad pabeigta
vārīšana.

34. Atsevišķa vārījuma pagatavošanas
darbi kopsuma, sākot ar iesala iejaušanu
līdz misas nolaišanai dzesināšanai, ne-
drīkst ilgt vairāk par 18 stundām.
VI. Novārītas misas daudzuma
un ekstrakta satura noteik-

šana.

35. Novārītas misas daudzums pēc
novārījuma, kad misas virsa nomierinā-
jusies, nosakāms ar mērkoku, iepriekš
atbrīvojot no putām to vietu, kur mēr-
koku ielaiž katla. Kad misas līmenis
nesakrīt ar mērkoka veselu vai pus iedali,
tad pieņemama zemākā iedale.

36. Paraugs misas cukura vai ek-
strakta satura noteikšanai ar cukurmēra
palīdzību noņemams tajā pašā laikā, kad
pec misas novārījuma nosakāms misas
daudzums.

37. Misas parauga noņemšanai un at-
dzesināšanai var lietot metāla trauku,
kūja tilpums mazliet lielāks par cukur-
mēra glāzi un kuram ir sietiņš apiņu
atdalīšanai un vāks. Trauku ar misas
paraugu izņemot no katla, noņemams
sietiņš ar apiņiem un uzliekams vāks,
pec kam trauks ar misas paraugu atdze-
sinams līdz temperatūrai, kura tuva nor-mālai telpu temperatūrai, t. i. no 10 līdzM_ K., pie kam misa izmērāma ar cukur-mēru.

1. piezīme. Cukurmēra lietošanas
kartība pie misas ekstrakta satura
noteikšanas aprakstīta īpašā iz-devuma.

2. piezīme. Ja viena iejava misunovāra divos katlos, tad misas pa-raugi ņemami no katra katla at-
umaHh? PēC ParaU SU atdzesi °ā-juma abi samaisāmi kopā propor-

cionāli misas daudzumam Jcatiā
katlā, pēc tam maisījums izmērāma
ar cukurmēru. Pirms paraugu sa-
jaukšanas to daudzums izmērāms
ar stikla cilindri, sadalītu kubik-
centimetros.

38. Darītavas administrācijai jāieraksta
grāmatā misas daudzums dekalitros un
ekstrakta saturs procentos pēc cukur-
mēra norādījuma mazākais piecas mi-
nūtes pirms misas nolaišanas no katla
dzesināšanai.

39. Novārītu misu pec ekstrakta sa-
tura ierakstījuma norēķinu grāmatā, ne-
kādā ziņā nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni ne
katlā, rfe pie misas nolaišanas no katla,
nedz ari dzesināmos šķīvjos un aparātos.
Pienākot darītavas administrāciju pie
tam, nekavējoties sastādams protokols
vainīgo saukšanai pie atbildības;

VII. Darītavu darbības kontrole.
40. Darītavas kontrolējot, jāraugās:
1) Lai neizgatavotu alu slepeni, t. i. bez

paziņojuma un 2) lai alus izgatavošana
notiktu saskaņā ar paziņojuma notei-
kumiem, t. i. a) lai neizlielotu iesa'a
vairāk par paziņotu un uz automātiskiem
svariem nosvērtu daudzumu, b) lai misas
ekstrakta iznākums stāvētu samērā ar
izlietotu iesala daudzumu, c) lai misa
neatšķaidītu ar ūdeni pēc tās ierakstī-
juma grāmatā, d) lai visi darbi notiktu
paziņojumā paredzētā laikā un e) laļ
alus šķirne saskanētu ar paziņojuma
pieteikto;

41. Iepriekšējā pantā minēto mērķu
sasniegšanai darītavas apmeklējamas ari
tajā laikā, kad tās nedarbojas, sevišķi
pēc tam, kad iesala dzirnaviņas un
darītavas traukus, pēc darbības pa-
beiguma aizzīmogojusi darītavas admini-
strācija; pēdējās zīmogi atvietojami ar
akcizes ierēdņa nodrošinājumiem.

42. Ierodoties darītavā pirms iesala
iejausanas, akcizes ierēdņi pārbauda
samaltā iesala daudzumu, nosverot 10
to uz decimalsvariem un, pēc iespējas,
paliek tur līdz iesals iejauts. Pie tam
ierēdnis, apskatot visu darītavas ēku
telpas, pārliecinājās, vai neuzglabājas
jeb nav iejauts slepeni samalts un
ievests iesals. Samaltu iesalu darītavā
drīkst uzglabāt ne vairāk kā vienam
vārījumam un tikai darītavas aprakstā
uzrādītā vietā.

43. Ierodoties darītavā, kad misas
vārīšana vēl nav pabeigta, ierēdnis pār-
bauda misas daudzumu katlā un tās
ekstrakta saturu ar cukurmēra palīdzību,
aprēķinot aizdomīgos gadījumos un pēc
iespējas biežāk ekstrakta iznākumu pro-
centos pēc izlietota iesala svara pēc
zemāk pievestā piemēra. Kad misas
daudzumu un ekstrakta saturu aldarī-

tavas pārvalde jau ierakstījusi grāmatā,
tad akcizes ierēdnis pēc šiem datiem
aprēķina, pēc iespējas, ekstrakta iznā-,
kurnu, salīdzinot to ar ekstrakta
iznākumu, kāds dabūts pēc viņa
izdarītas misas daudzuma un
ekstrakta satura izmērīšanas datiem,
pie kam starpība līdz pusprocentam šādā
gadījumā svarā nekrīt.

Piezīme. Cukurmērs 2 komplektos
ar netiešo nodokļu departamenta
ķimiskās laboratorijas apliecību par
pareizību, kā ari cukurmēra tabeles
jāapgādā alus rūpniekam,

44. Ja starpība ekstrakta iznākumā
pārsniedz 0,5 /c, tad sastādams protokols
rūpnieka saukšanai pie atbildības pat
nepareizu gramatvešanu.

Ja ekstrakta iznākums pārsniedz 72°/o
no kg iesala un akcizes ierēdņa izda-
rītas misas daudzuma un ekstrakta sa-
tura izmērīšanas dati saietas ar tādiem
pat alus darītavas norēķinu grāmatā
ierakstītiem

^
datiem un pie ekstrakta

satura izmērīšanas lietotais cukurmērs
pareizs, tad pārbaudāmi automātiskie

, pec vienas no tālāk uzrādītām
pārbaudīšanas metodēm, neattaisot svaru
aizsargu Ja pie tam izrādās, ka svari
nepareizi, tad tie attaisāmi vaļā un pār-
baudām^ noskaidrojot nepareizas dar-
bības cēloni. Ja nav iespējams tūliņ
svarus attaisīt, tad pēc divu pārbaudes
rezultātu vidēja skaitļa attiecīgi izlabo-
jami svaru norādījumi, līdz tos attaisīs.
Pie tam par automātisko svaru nepaieizu
darbību jāsastāda akts 2 eksemplāros, no
kujiem viens eksemplārs atstājams darī-
tava un otrs iesūtāms netiešo nodokļu
departamentam ; akta noraksts ierakstāms
aktu grāmatā.

45._ Ja automātiskie svari pārbaudījuma
izrādās pareizi, tad par augstāku eks-
trakta iznākumu izdarāmas izziņas, no;
skaidrojot, vai nav lietots iesals, kurs



nav gājis caur automātiskiem svariem
un vai nav piejaukts iejavam kāds cits
materiāls. Izzinās iesūtāmas netiešo
nodokļu, departamentam darītavas īpaš-
nieka saukšanai pie atbildības par nepa-
ziņota iesala izlietošanu.

46. Ekstrakta iznākums aprēķināms
pec sekošas formulas:
E = (d — 0,0188). g. j. 9,9873 '

~ wr — kur
d — 0,0188

—— norada, cik karsta misa,

kas iegūta no 1 kg iesala, satur nor-
tnalmisas, t. i. misas, kas brīva no api-
ņiem un nogulsnēm un atdzesināta līdz
normaltemperaturai -ļ- 14° R.

?d. nozīmē, cik dkl. karstas misas (tuvas
vārīšanas temperatūrai) iegūts no
1 kg iesala (~ ;kg

0,0188 — cik šis daudzums karstas misas,
kas iegūts no 1 kg iesala, (t. i. d)
satur apiņu un nogulšņu ;

1,041 — misas izplēšanāskoeficients pie
sasilšanas no + 14° R līdz tempera-
tūrai, kura tuva vārīšanas tempera-
tūrai ;

g — cik grādu ekstraktu vielu satur
misa pec cukurmēra norādījuma pie
+ 14°R;

i — tādas misas īpatnējs svars pie
+ 14°R.

īpatnēji svari, atbilstoši pilniem ekstrakta
grādiem -4- 14° R pievesti cukurmēra ta-

E. _ (0,6057 — 0,0188) V 10,6 X 1,04255 X 9,9873
1,041

. 0,5869 X 10,6 X 1,04255 X 9,9873 .. .Vai
L04l = 62>

47. Ja starpība pārsniedz pusprocentu
un darītavas īpašnieks nav ar mieru ar
?akcizes ierēdņa aprēķinātu ekstrakta iz-
nākumu, tad darītavas īpašniekam tie-
sība misas paraugu, aizzīmogotu ai
akcizes ierēdņa zīmogu, iesūtīt netiešo
nodokļu departamenta ķīmiskai labora-
torijai izmeklei.

48. Pietiekošā daudzumā noņemtais
misas paraugs, kura ekstrakta saturs
izmērīts ar cukurmēra, ielejams pudelēs,
Icuras iepriekš ar ta paša parauga misu
izskalotas, pēc kam misu pasterizē. Šim
nolūkam pudeles ieliekamas ūdenī, kura
temperatūra vienas stundas laikā uz-
turama pie 60° R, pēc kam pudeles
lēnām atdzesinamas un aizzīmogojamas
ar akcizes ierēdņa zīmogu. Uz pudelēm
uzlipināma birka, kurā uzrādāms darī-

belēs. Grādu skaitļiem ar desmitdaļām
atrod īpatnējo svaru, dalot starpību starp
tuvākiem īpatnējiem svariem ar 10 un
pieliekot zemākam īpatnējam svaram tik
daudz starpības desmitdaļu, cik grādu
skaitlim desmitdaļu, piemēram:
11grādīgas misas īpatnējs svars= 1,04422
bet 10 grādīgas . . . . .= 1,04005

Starpība 0,00417
Starpības desmitdaļa 0,000417

Tā tad _ 10,6 grādīgas misas
īpatnējs svars = 1,04005

+ 6 X 0,000417 = +0,00250
t. i. 1,04255

9,9873 norāda,- cik sver dkl. ūdeņa
pie -f 14° R.

Piemērs ekstrakta iznākuma aprēķi-
nāšanai :

Katlā pēc novārījuma, kad misas virsa
nomierinājusies, atrasts ar mērkoka pa-
līdzību 212 dkl. karstas misas. Pēc
automātisko svaru norādījuma izlietots

919350 kg iesala, tā tad d = ~ = 0,6057.

Ekstraktvielu atrasts misā pēc cukurmēra
10,6 grādu pie + 14* R., kādas misas
īpatnējs svars = 1,04255

Ierakstot augšpievestā formulā
d vietā 0,6057
g „ 10,6 un
i „ _ 1,04255, atrodam ekstrakta

iznākumu

tavas nosaukums, parauga noņemšanas
laiks, no kāda vārījuma paraugs ņemts
un ekstrakta saturs misā pēc cukurmēra
norādījuma, ko atraduši akcizes ierēdņi
un darītavas administrācija. Par sacīto
sastādams akts, kuru paraksta visas klāt-
esošās personas.

49. Laiku pa laikam gatavi alus pa-
raugi iesūtāmi netiešo nodokļu depar-
tamenta ķīmiskai laboratorijai alus alko-
hola un pirmatnējās misas satura
izmeklei.

(Turpmāk vēl.)

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Kursi 1924. g. vasarā vidusskolu
skolotājiem.

Skolu departaments sarīko sistemā-
tiskos kursus dabas zinību (I. kurss) un
matemātikas (III. kurss) skolotājiem un
papildu 2 nedēļas ilgus kursus latviešu
valodas skolotājiem. Kursu sākums
š. g. 26. jūnijā pulksten 10 rītā valsts
technikuma telpās, Valdemāra ielā Ne 1-c.
Sistemātiskos kursus slēgs augusta sā-
kumā. Dabas zinību kursus ieteicams
apmeklēt sevišķi dabas zinību un ģeo-
grāfijas nepilntiesīgiem skolotājiem.
Kursos piedalīsies sekosi mācības spēki:
doc. Malta nolasīs lekcijas botānika,
doc. Fr. Gulbis — fizikā, asistents
M. Gutmans — mineraloģijā, docents
Putniņš — fiziskā ģeogrāfijā, prof. Ļebe-
dinskis — cooloģijā u. c.

Iepriekšējā pieteikšanās skolu departa-
mentā līdz 15. jūnijam.

Rīgā, 1924. g. 2. jūnijā. JS6 V-1594.

Skolu departamenta direktors
L.Ausējs.

Vidus un arodu skolu daļas
priekšnieks K. Ozoliņš

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.8
<sk. 1922. g. 23. aug. „Valdības Vēst-

neša" 187. numura)
zem N°633 ievietotais I r m a n s, Johans-
Fridrichs Mikeļa d., dzēšams no augš-
minētā saraksta, jo, saskaņā ar Rīgas
pils. 3. iec. miertiesneša š. g. 15. maija
lēmumu, spriedumu uzdots izpildīt.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.16

<sk. 1923. g. 29. janvāra „Valdības
Vēstneša" 22. numurā)

zem K» 1387 ievietotais Dižkalns,
Žanis Friča d., dzēšams no augšminētā
saraksta, jo, saskaņā ar Talsu iec. mier-

tiesneša s. g. 5. maija lēmumu, dots rī-
kojums spriedumu izpildīt.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.18
(sk. 1923. g. 23. februāra „Valdības Vēst-

neša" 43. numura)
zem N° 1624 ievietotais Gromoļevs,
Antons Miķeļa d., dzēšams no augšmi-
nētā saraksta saskaņā ar Latgales ap-
gabaltiesas ziņojumu, ka spriedums at-
zīts par izpildāmu.
Nosacīti notiesātosarakstā Nr.32
(sk. 1923.g. 27. septembra „Valdības Vēst-

neša" 213. numurā)
zem N° 2877 ievietotais Otto, Juris
Jāņa d., dzēšams no augšminētā saraksta,
jo, saskaņā ar Kuldīgas apr. miertiesneša
š. g. 15. janvāra lēmumu, spriedums no-
dots izpildīšanai š. g. 26. maijā.

Nosacīti notiesāto sarakstā Nr.39
(sk. 1924. g. 14. marta „Valdības Vēst-

neša" 61. numura pielikumā)

zem Ne 3688 ievietotais C h i 1 k o v s ,
Romāns Marksa d., un zem N° 3750
ievietotā K o n t a n t, Minna - Cecīlija
Jāņa m. dzēšami no augšminēta saraksta,
jo, saskaņā ar Liepājas II. iec. miertiesu,
š. g. 27. maija lēmumu, attiecība uz
Chilkovu un saskaņā ar Ventspils apr.
1. iec. miertiesneša š.g. 14. apriļa sprie-
dumu attiecībā uz Kontant noteikums par
soda nosacītu atlaišanu atcelts.

Rīgā, 1924. g. 2. jūnijā.

Tieslietu ministrijas departamenta
direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. S a u 111 s.

Paziņojums.
Sākot ar š. g. 7. jūniju vilciens Na 90

starp Tukumu II. un Rīgu atcelts un
viņa vietā norīkots ikdienas apgrozība
starp minētām stacijām vilciens N« 98,
kurš aties no Tukuma II. 20.20 un pie-
nāks Rīgā 23.07.

Sakarā ar to, 1) vilciens N° 90 apgro-
zīsies darba dienās starp Sloku un Rīgu
no 7. jūnija līdz 23. augustam ieskaitot
un starp Ķemeriem un Rīgu svētdienās
un svētku dienas no 8. jūnija līdz 17. au-
gustam ieskaitot, bet svētdienās 24. un
31. augustā — starp Sloku un Rīgu.

2) Vilciens Nfe 96 būs apgrozībā pa
darbdienām tikai līdz 6. jūnijam ieskaitot,
bet no 8. jūnija līdz 17. augustam ieskai-
tot apgrozīsies ttarp Sloku un Rīgu tikai
pa svētdienām un svētku dienām.

Dzelzsceļu virsvalde.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1924. g. 3. jūnijā.

1. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, darba ministrijas departamenta
direktoru Rūdolfu Veidemani un
apstiprina viņa vietā par departamenta
direktoru Oskaru Sīli.

2. Ārlietu ministrs referē par Baltijas
valstu konferences darbību Kaunā no
š. g. 19. līdz 21. maijam.

3. Apstiprina līdzšinējo ķimijas fakul-
tātes vecāko docentu Eduardu Svir-
1 o v s k i par profesoru farmakognozijā.

Rīga
Valsts Prezidenta lēmums.

Latvijas privātbankas sava atklāšanas
mielasta vietā ziedotos 2000 latus Valsts
Prezidents sadalījis uz pusēm Latvijas
tuberkulozes apkarošanas biedrībai un
Latvijas sporta organizāciju apvienībai.

Pateicība par augšējo ziedojumu, kas
nāk vispārīgiem mērķiem par labu. Lai
tam sekotu daudz citu tam līdzīgu!

Tirdzniecība un rūpniecība

Rīgas osta ienākuši kuģi.
3 jūnijā.

Victoria, vācu tvaikonis, 6.-0 reģ. ton. brutto, no
Stettines ar gabalu precēm.

Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,
no Neibades ar stutkokiem.

Neptuns, latviešu tvaikonis 81 reģ. ton. brutto,
no Kolkas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
1. jūnijā.

Neibad latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto. uz
A nažiem ar gabalu precēm.

Dagmar, latviešu tvaikonis, ?3l9 reģ. ton brutto,
uz Hulli ar gabalu precēm.

2. jūnija
Marienburg, vācu tvaikonis, 844,41 reģ. ton. brutto,

uz Sundsvailu ar balastu.
Sigulda, latviešu tvaikonis, 1999,68 reģ. ton. brutto,

uz Ģenti ar liniem un kokiem.
Trelleborg, zviedru tvaikonis, 680 reģ. ton. brutto,

uz Peterpili ar gabalu precēm.
Libau, zviedru tvaikonis, 333 reģ. ton. brutto, uz

Tallinu ar gabalu precēm.
Linhope. latviešu tvaikonis, 1328 reģ. ton. brutto,

uz Ģenti ar stutkokiem.
Wasa igauņu tvaikonis, 506 reģ. ton. brutto, uz

Pērnavu ar gabalu precēm
Ostara, vācu tvaikonis, 1281 reģ. ton. brutto, uz

Antverpeni ar kokiem.
Helga, dāņu tvaikonis, 814 reģ. ton. brutto, uz

Tallinu ar gabalu pre> ēm.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ ton brutto, uz

Ventspili ar gabalu precēm.
Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton brutto, uz

Vaidesciemu tukšā
J. K., latviešu jūras prāmis, 52 reģ. ton. brutto,

uz Bērzciemu tukšā

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
30. maijā.

Stadtrat Grossman, vācu tvaikonis, 192 reģ. ton.
brutto, no Dancigas ar rudziem.

Karine, latviešu burenieks, 106.46 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar malku.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
no Klaipēdas ar dažādām precēm.

31. maijā.
V. K. P. Nš 1 latviešu prāmis, 307 reģ. ton. biutto,

no Pāvilostas tukšā.
Varonis, latviešu velkonis, 250 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas tukšā.
L O. J* 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton brutto,

no Pāvilostas tukšā.
1. jūnijā.

L. O. 21, latviešu prāmis, 206 reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas tukšā

V. K. P. N? 1, latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas tukšā.

Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, no Klai-
pēdas ar siļķēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
31. maijā

Varonis, latviešu velkonis, 250 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

L. O 2 , latviešu prāmis, 206 reģ. ton. brutto. uz
Pāvilostu B' akmeņu bluķiem.

L O. 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton brutto, uz
Pāvilostu ar akmeņubluķiem.

V K. P. Ns , latviešu prāmis 307 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu ar akmeņu bluķiem.

Ilga, latviešu tvaikonis 2il reģ. ton. brutto, uz
Ventspilī ar dažādam precēm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 16P,84reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar dažādām precēm.

Douro, dāņu tvaikonis, 806 reģ. ton. brutto, uz
Kopenhageni ar dažādām precēm.

Baltriger, meļu tvaikonis 1 43 reģ. ton. brutto,
uz Londona ar dažādām precēm.

Stadtrat Grossman, vācu tvaikonis, 142 reģ. ton.
brutto, uz Dancigu ar balastu.

1. jumja.
Libau, zviedru tvaikonis, 332 reģ. ton. brutto, un

Rīgu ar dažādām precēm.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
'8. maijā.

Indra, vācu tvaikonis, 1384 reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar plankām.

Noas, latviešu bureniek.-, 29J reģ ton. brutto, no
Liepājas tukšā

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

Ilga, latviešu tvaikonis, 22^,40 reģ. ton. brutto, no
Rīgas ar gabalu precēm.

2'. maijā.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Liepājas ar gabslu precēm
Ans, latviešu burenieks, 1 4,27 reģ. ton brutto,

no Liepājas tukšā.
Ārija, latvešu bureni ks, 84 20 reģ. ton. brutto,

no Liepājas tukšā.
30. maijā.

Holland, dāņu tvaikonis 14 6,44 reģ. ton. brutto,
no Cardifas ar balastu.

31. maijā.
Johanna, vācu tvaikonis, 18 7,37 reģ. ton. brutto,

no Kopenhāgenas ar ūdens balastu.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
28. maijā.

Paul, latviešu bu(kuģis205,52 reģ. ton. brutto,
uz Kolkasragu tukšā.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto, uz
Liepāju ar gabalu precēm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar gabalu precēm

Normandit, dāņu tvaikonis 1431 reģ. ton. brutto,
uz Rotterdamu ar labibu

29. maijā.
Gaida, latviešu tvaikonis, _ S31 reģ. ton. brutto, uz

Rīgu ar gabalu precēm.
Karin, latviešu burenieks, 104,46 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju ar malku.
Sigfrid, latviešu tvaikonis, 193,64 eģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar labību.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.

R ē v e 1 ē, 3. jūnijā. (Eta.) Netāl no
Joegevas, 35 kilom. uz ziemeļiem no Tēr-
batas, notikusi smaga dzelzsceļa
katastrofa. Valkas-Rēveles
pasažiervilciens šorīt izskrē-
jis no sliedēm un nogāzies gar
dzelzsceļa dambi lejā. No-
nāvētas 12 personas, smagi
ievainotas 6 un viegli ap 30. Pilnīgi
sadragāti seši vagoi. Par katastrofas
iemesliem nekas vēl nav zināms.

Varšavā, 3. jūnijā. Parakstīts
tirdzniecības līgums starp Poliju un
Holandi; tam pievienojusies ari
Dancigas brīvpilsēta.

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 8 lappuses.
????? ^???????IHIMMi ^BBM

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
nz clv. tiea. lik. 2011., 8014. un 8019. pp.
pamata paziņo, ka pēc 1924 gada
20. maijā Rīgā mirušā Voldemāra Fridricha
dēla Vessera ari Veser ir atklāta man-
tojums un uzaicina, kam ir nz io manto-
juma, vaisakarā ai to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatarijiem, fideikomlsarijiem, kre-
ditoriem un t t., pieteikt iīs tiesības mi-
nētai tiesai sein menein laiki, skaitot
no ii sludinājuma iespiešanas dienat.

Ja minētas personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzis kā iīs tiesības zaudējušas.

1924. g. 3. jūnijā. L J* 2826.
^rirkšsedētāja v. A. Blumentals.

4500 Sekretārs A. K a 1 / e.

Kursi
Rīgas biržā, 1924. gadā 4. jūnijā.

100 Latvijas rbj 2,—
1 Amerikas dolārs .... 5,16 — 5,21
1 Angijas mārciņa 22,30 — 22,52
100 Francijas franku . . 26,25 — 27,05
100 Beļģijas franku . . . 22,70 — 23,40
100 Šveices franku ... 90,40 — 91,80
100 Itālijas liru . . 22,20—22,85
100 Zviedrijas kronu . . 136,35 — 138,45
100 Norvēģijas kronu . . 69,20 — 71,30
100 Dānijas kronu . 86,10 — 88,70
100 Cechoslovaķijas kronu 14,85 — 15,45
100 Holandes guldeņu 192,25 — 195,15
1000 miljardu Vācijas marku . 1, 1,50
100 Somijas marku . . 12,80—13,30
100 Igaunijas marku . . 1,32 — 1,38
100 Polijas zlotu . . 98, 102,—
100 Lietuvas litu 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu 26,50
Krievijas sudrabagL naud

_ J;™}par i rbļ.
SSSR červoņecs 26,10 — 27,—
5/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs J Skujenieks.

Zvērināts biržas maklers M O k m i a n s.



Tiesu sludinājumi.
Kara tiesa,

pamatodamās uz sava 1924. g. 24. maija
rīcības sēdes lēmumu, meklē pils
Pētu! Mārča d Zariņu, Cēsu apriņķī,
Liepai pag. pieder., dzim. 1894. gadā,
6. jūlijā luterticī ba, pagasta skolas iz-
glītība, latvietis, neprecējies; Zariņa at-
rašanas gadījumā paziņot kara tiesai
viņa dzīves vieta.

Kāta tiesas priekšsēdētāja
v. i. virsi. H. Jakobaons

4404 Sekrētam oal. k. ier. Slessers.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
uz dv. ties. Uk.2011., 2014. un 8019. pp.
pamata paziņo, ka pēc 1922. gada
8. augustā Simieropolē mirušā Sleleļa
(Gilela, Helela) Josiia d. Komena ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, iideikomi-
sarijiem, kreditoriem un t. i., pieteikt
līs tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

1984. g. 3. jūnijā. L. J* 2854.
Priekšsēdētaja vietā A. B lum en t a 1s.

4499 Sekretāra A. Kalve.

tap'Bti otro reizi izlabotā veidā.
Hhs malaltlisis 1. Ik. tlisa irbtavs

nslrto, ka 11 lUBlia 1924. g„ pulksten
12 dienā, Rīgā, Mars'aju ielā Na 23,
dr. 8, pārdos uz ii. torsiem Ltlbo-
vlča kaitamo manta, sastāvošu no
papirosiem, un novērtētu par 30,000 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējumu, kā ari ap-
?katit pārdodamo mantu varēs pardoša-
lai dienā uz vietas.

Rigā, 2. jūnijā 1924. g.
4504 Tiesu prlstavs V i 1 d a n s.

ļ Otu lestflža slūfflnfljumL ]
Tieio Boiio.1. lepartaiota

laiādu maksājumu piedzinēja paziņo,
ks 0. lunllā i. g, pulksten 4 dieni,
Rīgā, Ku ga ielā Hi 33,
plrdos vairāksolīšana

Leo 5alits kustamo mantu novērtētu
par Ls 1740.— un sastāvošu no daž
sortēm papirosiem un tabakas, dēļ viņa
1923. g. proc. peļņ, nodikļa segšanas.

Rīgā. 3 jūnijā 1924. g.
4464 Pladsinējs J. Vai vads

Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 12. luallfl š. 9, pulkst. 10 no
lita, lielā Pila ielā N» 9, dz. 7,

pantos uūlrfiksolBanū
Eduarda T r o ? i e mantu, novērtētu par
Ls 29 .60 par labu Rīg» pils. valdei.
4435 Priekšnieka v . viga p»l. (paraksts)

SirMocitm talriuū akcija uHiM
jaulifi Andreja l Laplio",

Liepājā, Lielā iela 1* 18.
Pamatojoties uz vērtspapīru mortlHka*- ļ

cijas pagaidu noteikumiem no 23. aprīļa ļ
1920. g, (.Valdības Vēatnesī* Ns 97, no
29. aprija 1920. g.) Sērkociņa fabrika
akciju sabiedros .Vasilljs Andieja d.
Lap'in" valde uzaicina apakiā pievesto
sabiedrības akciju nezināmos turētājus,,
kuru īpašnieks uzdod, ka tā «pazaudējis,
iesūtīt m'nētsa akcjas sešu mene'a
laikā, skaitot no i.sludi ēšanas dienas,
Sabiedrīcas īalde'.

Akcijas i 100 rbļ.
zem MM 1111—1115= 5.

3242 = 1.
3293-3299 = 2.
7170—7176 = 7.

35223—35250 = 25.
Ja pēc tēšu mēnsšu laika notecēšanas

neviens ar akcijām nepieteikto;, tad
pievestās akcjas izsludinās par nede-
rīgām un vfņa vietā zloi jaunas.

Liepā jt, 30. maijā 1924. g.
4176 Valdt

[ Dažādi stadfaajptni. ]

Paziņojums.
Mu pat elektriskās strāvas pa-
tlrtu iooiiā dd ļolijā 192i g.

tiks ņēma pe: sekošiem tapfenr
Apgabalus tarits A 1. jūnijā 1 sant.,ļulijiSrait par vienu normslsveci
Apžaba us tarifs A. II jūnijā 1 sant.jalija 2 s nt. par vienu ncrmnlsvecl
Apgabalus tails A. III. jūnijā 1 sant

juiijs 1 tanī. par vienu normaliveci
Ska tit«iu tarifs apgaismošanai: 54 saatpir 1 KW stundu, piemaca pēc no-teiku au § 35 - 20 /o § 36 - 1G»/D.

3uiias tltktr bas uzņēmuma
4plrvaldnicks

l/!. Piioaii „Prii3t-loi3rd!"
(agra» a/s. Pirmās Latvijas Privat-

Aizdevu kase),
uzaicina akcionārus uz

lisīiiiitējisapiilci
18 lunllā «24. g, pulksten 12 deru,lomiarda telpas, Vaļņu Ielā 7* 4/6
i m , 1Diena« «ārtiba:1. Ņeknattini īpašuma Jautājumi.2. Papilda badžeta apst prrAšana.3. Z nojumi un pii kllikcml.
-*fValde.
Jr S£J!f l* api - Prt,kln|eks iisladint
i«!im?, .«*"«. noMBd6 to karaklausības-pildu apUeeJbt. «ēm M 41T83 ^^13 septembri 1921. g no Rigas karaapr pr . uz Lat*ijas-Vācu zemes sarguBārta, nodats kar. Konrāda Heimicha
d- nenzeļa vārdi. 4341

AifM apgabaltiesas 3. civllnost.
laakaņfl ai civ. proc Uk. 1958 p. ar šo
paaiņo, ka 1. luīua 1924. g- minētai
sadaļa» atklāta tiesas sēdē nolasīs
1924. g. 13 Janvārī Rīgā mirušā jurista
atraitņa Konrāda iConrad) Augusta d.
lon Knlr.m (Kuteriem) testamenta.

Blga, 30 maijā 1924. g. L. r* 2829
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

4440 -*«». t V < » r r

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties nz civ. pro;. lik. 1958. p.
paziņo, ka š.s tiesas sēde 1924. gada
19. lunllā attaisīs un nolasīs 3. jūnijā
1920. g. mirušā Reiņa rVeimaņa testam.

Jelgavā, 28. maijā 1924. g. L.J* 1124/24.
Pekšsēdētāja v. R. Mūllers.

4374 Sekretārs K. Pus sars

Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka 12. Jundi i. g, pu'kit.
10 rītā, Vagonu ielā I* 3,

pārdos vaftolanā
Ābramam un Beram K u 11 e r i e m
aprakstīto mantu, sastāvošu no viena
elektriska motora, f tinas .Union* nn
tvaika kal a, novērtētiem par La 300.—,
dēļ slimo kases nodokja parada dzēša-
nas, saakaņā ar 1. rajona darba inspekt.
š. g. 23. aprija raksta Nš 56620.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt
minēta dienā no rīta.

Rīgā, 31. maijā 1924. g.
4458 Priekšnieks (parakstsV

Liepājas apgabali civilnod.
atklātā tiesas sēdē 16. lunlj* i g, pl.
10 no rita, pasludinās Ventspili, 3 janv.
1923. g. mir. Jēkaba Jīņa a N.imsņu
testamentu.

Liepājā, 30.maijā 1924 g. J*618 m/24
Priekšsēd. b. V. Blenenštams

4398 Sekretārs A. Kasoerovičs

Ilgai ijg.jj.lt. III. ik. iiiio prlitan
paziņo, ka 1 lulllā 1924. s., pulksten
9 titā, Rīga, Blaumaņu ielā N» 36, dz. 7,
pārdos Kērja Osiņa kustamo
mantu, sastāvoša no klavierēm un novēr-
tētu par Ls 66?.—

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

Rīgā, 3. jūnijā 1924. g.
4433 Tiesu prlstavs J O r i n i e I d s

«iii aNttait. tīt. ik. tinu niiitifi
paaiņo, ka 15. iullja i. 9, pulkst. 9 rītā,
Rīgā, Blaumaņa ietā Ns 36, dz. 7, pār-
dos Kārļa Osiņa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtēta par
Ls 320.-

lssināt sarakstu, novērtējums, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pai-
doianas diena uz vietas.

Rīgā, 3. jūnijā 1924. g.
4484 fiesa prlstavs J. O r i n i e 1 d s.

Kabiles pasūta tiesa
z 00, ka 29. Junlia 1924. 9-, Kabiles
.Mazpēdzenieku' mājās,

pildos vaiīāksolīšanā
mirušā Jāņa Jirgena mantu maz-
gadīgiem bērniem par labu, sastāvošu
no tvaika kuļgarnituras, Maršal firmas.
6 zirgu spēka, dzelzs drejājama beņķa,
kalēja liktas, dzelzs urbjamās mašīnas
un dažādam kalēja listēm

Kabilē. 30. maijā 1921. g.
Prielšsēdētājs K. Dekšenieks.

4365 Darbveds A. Spēlmaņa.

IMM «Iii itinhii Jelgavā,
Izdos 11. lualll 1924. 9.. pulksten 12,
sava kancleja, Jalgavfi, Upas iela Ni> 10

ligraiii
sekoSus darbus:

1) 1567 kv. mtr. Vecauces - Liepājas
bruģa pārbruģēiana 1. klm. no
Vecauces; drošības nauda Ls 230.—

2) 1275 kv. mtr. Vecauces - Tukuma
btuģs pfirbruģššana 1. klm. no
Vecauces; drošības nauda Ls 170.—

Tuvākas ziņas kancleja, no pulksten
10 līdz 14 pēc pasd. 2 ^ 4335

ligai apgauifttii. iii. tic Oiiai irlitan
rsiņo, ka 18. lunlja 1924. 9-, pulksten

ritā, Rīgā. Avotu ielā 3* 11, pār-
dos Sarās Frumaa kustamo mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, un novērtētu par
Ls 278,—

asināt saraksta, novērtējama, kā ari
apskaut pārdodamo manta, varēs pār-
došanas dienā as vietas.

Rigā, 3. Jāaijā 1924. g.
4485 Tiesu prlstavs J. Orlnlelds.

lins ijNlftltfitas 5 .(tītai iilittn
E Smēlis paziņo, ka 6. lualll i. 9
pulksten 9 ritā, Ri^a , Brīvības iela 1* 78.
pārdos otrcs torgos Arvīds un Luīzes
Pozeve'ku kusumo mantu, sastāvoša no
mēbelēm, drēbēm, traukiem un 1.1. uo
nevērtētu par Ls 3570.— _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pīilodamo mantu varēa pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, meijā 1924. g.
4486 Tiesu prlstavs B. S m e i I s.

Valkas apriņķa teļu inženie»
5.9. 14. Jūnija, pīkst. 11 izdas

nhiida mutiskā jiteoii
mazakprasītajiem
1) koku tīta būvi pār Stampmuižas upi

pie Statnpkalna puimuižas uz Vij-
ciema—Valkas teļi; drošības nauda
Ls. 350;

2) koka tilta būvi pār Ceza'tas upi uz
Oaujienes—Lejasmiesa ceļ ; drošibss
nauc * a Ls 450

Tuvāki paskaidr jumi A. C. I. kanclejī
Ve/era ielā 3. Smiltenē. 2 433Latgales apgabali vecāk, notāra

paziņo, ka pēc 1923. g. 14. maijā pie
Rēzeknes notāra J. Baakava noslēgtā
dāvināšanas līguma, apstiprināta 1924. g.
21. maijā, Zuzannai Jāņa m Vīkaniņ
i ārgājis no Ernesta Arnolda Jīņa dēla
Vīunlņa, Ludzas apriņķa, Rugājs (senāk
Balva) pag vieta zem nosaukuna
.Lekste-Puns' noBolvu-Aleksandropoles
muižas atdalītais zemes gabals, pēc
plānā Nt 9, platība 20,23 Ces., veirāk
vai mazāk.

Daagav, Iii, 1924. g. 31. meijā. Na 3276
Vecākais notārs E H e 11 v i c h s.

4433 Sekretāra pai. J. S t r a d s

Adiet» ministr, firz. pasu nod. izslud.
par nederīgu kā nozauieta ārz;mja pasi
zem Nt 20t>2 Izdoto 20. maitā 1924 g.
no atlieta mlnistrijts »z C',sa MelKila
vJtda. 4351

ŪTRUPE.
Rīgas maltas valde,

20. lun'lā i 9., pl. 10 no rita, savās
telpai, Rigā, Vel femīra Ielā Nt 1, pārdos

atklāti

vairāksolīšanā
pret tūlīt samaksu, manufaktūras, 9*-lanterjaj, kolsnlal un rita» preces

Pārdodamas preces apskatāmas ū<ru jcs'diena. '
Maltas valdes pr. (p-r)4463 Kontrb. aod. pārz. A. B r u s s.

Arējas tirdznlecf fr«s akciju
sabiedrības

kfirtējā akcionāru

pilna sapulce
notiks 27. lu» J3 1924. g., pulktsen
5 pēc pusdienas, valdea telpās, Rīga,
Kungs Ielā 1* 2.

Dianas kfirt'ba:
1. Sapulces vadītāja un sekretāra Iz-

vēlēšana.
2. Gada pārskats par 1923 gadu lidz

ar valdes un revīzijai komlsjai
ziņojumiem.

3. Atlīdzības noteikšana valdei nn re-
vīzijas kem sijai.

4. 1924. gada budžets.
5. Statūtu groztšina un pamatkaplt: la

palielināšana.
6. Vēlējams. 4336
7. Dažādi ptieVšiikum'. Valdai. I|

lld saidl „PL0TD"
sa^nc 6. augusta 1924 s, pulksttn 3 .
pfcpusd. Liepāja, Ltzareva Ielā Nr 42,

ar sekošu dienas kārtību:
1. Bijušas direkcija? ziņojumi.
2. Valdes locekļi» vtlīšana.
3. Algu nosacīšana direkcijai.
4. Valdes pacelšana no St. Pēterburgas

uz Liapaju.
5. Akciju sabledtības statūtu grozišara.
6. Akciju Sabiedrības tāļātas darbības

noteikšana.
7. Komisijas locekļu vēlēšana dēļ sabie-

drības īp»šuma pārvērtēšanas satkaņa
ar Latvijas likumiem.

8. Revīzija* kcmisi;as locekļu velēs :na.
9. Dižšdl jautājami.

4470 Valde.

Valsts ierēdņiem
un d ž du iestāža dali iikic<ii. iešu ct ļ
kolektīvus pieprasījušus, fzs i'dzu

Ma Jāna kopni lalsi
M ari citas maitas,

uzuaļu nomaksu.
Grāmatu izdevējs A. G O L T S,

Rgā, Kr. Barona ielī Ni 5.

Strazdes pagasta valde
izsludina par nederigtm zemāk minētai
nozaudētas ka[l klausības a, liecības,
izdotas 6. iebruarī 1920. g, no Tukuma-
Talau kara apriņķa priekšnieka uz Ja?s
Anša d. Holberga vārda zem Nt 28/ 9,
uz Juta Jēkaba d. Zieberga vārdu zem
N> 29/10, uz Teodora Andreja d. Stl'a
u*rdu zem Na 28/10 un Andreja Jura d-
Svēde vārdu zem Na ie/15. 4270

Rigas kara apriņķa priekšnieks atsauc
publicēto .Valdības Vēstnesi* Nr 161,
1922.g., pilsoņa KSria Kārļa d. Blāze,
dz m. 1897. g. meklēšanu, jo m'nētais-
ptlsonis savas karaklausības attieābas
noskaidroji*. 4437

R'gaa kara apriņķa priekšnieka Iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klauiības ailiecību zem ** 4071, tzd. i
31. Jan/arī 1924. g. no Rgas kara »pr.
pr. uz Roberta Jāņa d Graudi v. 4371

|

Rīgas ksia apt. piiekšn. ialudina pet
aederigu nozaadēto karaklausības ap-

«ecibu zem >*8385, i-d. 25. JatHn 19T1. g-

no Ludzas kāja api. pr. uz Bernharda
Antorna d. Betnza vārdu. 4370

^

Rīgas kāja apr. pr. atsauc izs'ud.
.Vaid. Vē<tn.* pr neteiīga kajaklaes. .

apt zem Ni 8421 uz Chalrnovie» vardu,
jo min. pils. savu karattusītjas ap i'f

1 atradis. 443»

Lauksaimniecības departaments
Maīpafka btiīparā Jlw. « izdos

rakstiskāunmulisks mazfiksolisann
16. JunlJI 1924. I-, pulksten 12 istaba Ke 14,

Latgales lauksaimniecības vidusskolu, NalnooO, pie
Kflrsavas skolas ēkas pārbūves darbus,

par apmēram Ls 50 COO,—. Drošības nauda Ls 2000,-.

Tuvākas siņas departamenta būvniecības nodaļā, istabā Ns 14. R»k»ļļ«'
priekšlikumi uu lūgumi pielaist pie mutiskās aiaaikaa S»n";

«P«k"^» * ggj-
zimognodokli lidz ar droš. ntudu, iesniedzami līdz 16 J nllam, tulkst. 12 diena.

Koka ma er'alu apzāģētā veidā dos uz vietas, pārējie materiāli Jāapgādā

ur ņ smēlām ; 4503

Kara būvniecības pārvalde

izsludina torsus 16.lunijfi 19Z4.$.:
1) Uz kanalizācijas darbiem techniskās kazarmās.
2) Pulvera noliktavas ceļa izbūvi Rēzeknē.

Piedāvājumi slēgtis aploksnēs, kā ari lūgumi pielaist pie mutiskās solīša-
nas ui katru darbu atsevišķi, apmaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami līdz 16. Jun.
š. 9., pulksten 12 dienā, pārvaldes technlska daļā, C tadelē Nt 24. Turpat dabū-
jami v'si paskaidrojumi. Torgu dalībniekiem jālem ksa drošiba pārvaldes kase
priekš torglem uz kanalizācijas darbiem Ls 1500,— un uz ceja darbiem Ls 5C0—.

Torgi būs galīgi un nekādi ārpus to'ga piedāvājumi netiks ievēro'i 45^'

Skrundas virsmežniecība

pārdos torsos
14. jūlijā 1924 g., Skrundas pagasta valdes telpās sekošu

augošu mežu.

Drošības
Torgu MeTļļ atfļSanā, No/ērtējums nanda
vienib Platība operaci] s
jjj^ vieta Ls nodroHnā-

šenai Ls

1 Skrundas novads, H.iec. 1.02 ha 2263.— . 227 —
mežniecība, Vec-Le šb
ap/. Kukaiņu mājat
piedalījums, 3 verstu
a t'luma no dztlzsc
stac. .Zirji'.

Torgi ifslksies pulksten 12 d enā. Virsmcžii:cība pa'ut sevīm ticības
izsludināto torgu vienību noņ-mt no totgtem.

Tuvākas zinas virsmežm:dbas kancleja.
Skrundā, 31. maijā 1924. g. Na 339
4481 Skrundas virsmežniecība.

Jaunjelgavas pilsētas valde.
pi sētas valdes telpās — 6. jūnija 1924. sada, pulksten 2 dienā, izdos

jauktos torsos, bez pēdorgii,
Jaunjelgavas pilsētas I. un II. pamatskolu un bijušās Ozoliņa

tirdzniecibas skolas ēku remontdarbus.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā

solīšanā ar attiecīgu zīmognod. apmaksāti, iesniedzas i lidz palkst. 14 torgu dienā
Pie piedalīšanās solīšanā jāiesniedz nodrošinājums Ls 1300,— apmērā. Ar

darba maksas aprēķiniem un noteikumiem var iepazītie] Jaunjelgavas pilsēta;
valdā no pulksten 9 līdz 15 dienā un Rigā, inženieru birojā .Bū/ētājs" Tērbatas
ie'ā Na 33, no palkttcn 9 līdz 18 dienā. 4477

Zirgu tirgus.
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības noda|a
dara zināmu, ka 1». un 0 lunllā 1924 8. no pulksten 8 rītā lidz pu'kit. 4 pēcpusd noturēs zirgu tirgu lmkumā pie pilsētas lopkautuves, Oanību dambī. 45)'

ligas daiļotāju aitelin ,.EW. l. Zini iela Hi. 17.
Glablsana nodotās un neizņemtas mantas, uz kuram gul oarādizemJ&Ns .'507, 5979, 6500, 6501, (5593, 65:6,6715 7141 7506 7661 83888852,8953,8966, 9235 . 9348, ' ' ' ' 88

tiks izūtrupētas
i-ri!.!

dien
' «- iMaTllja 1924.9., Dzirnavu ielā W 153/155,pulksten -i. o na 4)66 Vaīdc.



Rīgas muitas valde
uzaicina zemāk minētos preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīgās muitas formalitātes, pretējā
gadījumā muitas valde būs spiesta, piemērojot muitas likuma 496., 497. un 561. p., pārdot preci ūtrupē.

%% Prece pienākusi
o tu <ļt S ' '

^"J 31 Konosaments ar j{Uģj ; pa dzelzsceļu Preču nosaukums Vietu skaits un zīmes Preču īpašnieks
^ iS '^ 3 "S un kad no kurienes

1 ļ 13025| 140, 255 | 868 | .Vrktoria' 22./XH | Stetines

2 I 202131 647 I 479 [ Pa dzelzsceļu 24./III lieoājas
3 30528 8 153 .H-lltnuth* 27/V S etines
4 | 3730 ij 35 | 438 | .Herorn* 1921. 22./VIII Hamburgas

5 20405 53 81 .Sēdina' 26./IV Lib-kas

6 21647 8 224 .Edmee* 24/VI Lrndooas
7 22446 103 164 .Os'see" 28./V Stetines
8 27460 12 230 . 25 /VI
9 22463 37 230 . 25./VI

10 27664 97 230 . 25/VI
11 23573 58 730 . 25 /VI
12 23735 83 561 .Uranus" 3./VII Harrkurgas
13 23740 99 761 . 3/VII
14 23816 104 183 .Reg na* 4 /VI Stetires
15 23892 67 253 . 2./VII
16 24173 34 229 .Vktoria" 25./VI
17 24195 88 217 .Johannes Russ* 19./VI H mburgas

18 24708 129 65 .Diisseldorf* 20./1V
19 24J70 80 262 .Amrurn* 5/VII
20 24279 131 201 .Mrassburg* 14/VI
21 24872 12 2<:5 .Douro" 5/VII Ko erhagenas

22 25529 107 295 .Regīna* 16./VII S'etines
23 2569 3 301 ,Tetu?n" 18,/VH Dtinkitchenes

24 25766 204 63 .Victoria* 17.'IV Stefines
25 25770 218 63 .Victoria* 17./IV
26 75884 154 295 .Regīna* 16./VII
27 26109 6712/72866 1309 Bagāža 23./VII T-i'ia-s
28 26261 3 295 .Regiis* 16/VII Stetires
29 /6357 2 284 .Douro* 12./V1I K penhagenas
30 26377 22 230 , Ostsee' 25 /VI Stetines
31 26470 92 201 .Sttassburg* 14./VI Hamburgas
32 26477 30 279 .Minos* 11/VII

33 56^59 40 298 .Aleksandra* 17./VII Stetines
34 26973 1T8 315 ,Sylf 23./VH Hamburgas
35 270?* 157 314 .Ostsee* 23./VII Stetines
36 27164 89 274 .Ostsee* 9./ VII
37 27423 kv. 63180, s.F 1324 Ba?«ž» 23./VII Zemgales

I 38 27444 Pr. 25)57 629 Dzelzc. 15/V Daugavpils
39 27573 24 81 .Sēdina* 26./IV liibekas
40 27590 139 83 .Helmuth* 25./IV Stetines

41 27594 168 83 .Helmuth* 25./VII
42 27680 11 334 ,Crla* 28/VII Antvrrpenes
43 27816 126 201 .St'assbur?* 14/v I Hamburgas
44 280r6 4 317 .Helmuth* 27./VII Stetines
45 28252 54 27.9 ,M'nos' 11./VIJ Hamburgas
46 28"i20 11 334 .Orla* 28/VII Antverpenes
47 28731 93 335 .Regīna' 30./VII Stetines
48 28^69 49 102 .Norr'ernev* 2/V Hamburgas
49 29304 267 335 .Regīna' 30/"II Stetines
50 29432 9 3*2 ,Br«n. von 29/VII LU":eVas

VVarendotf*
51 23508 267 335 .Regina* 30./VU Stetines
52 29537 1 119 .FranMurt" 13./V Hamburgas
53 29682 60 3 5 ,Sy lt« 23./VII
54 299^8 140 127 .Siegfried" 14/v Stetines
55 30083 79 298 .Alrksndra* 17./VII .

56 30146 200/202 164 .Ostsee* 28/V
57 30185 6 373 ,Re*ina * 13./VII1
58 30227 Vag.Ns27511 1420 .Dzelzsc* — Zemgales

59 30241 103 253 .Regīna* 2./V11 Stetines
60 30245 198 141 .Regīna' 21/V

61 30246 223 141 .Regīna' 21 /V

62 30351 3 329 .Pein" 28/VI! Rēveles
63 305C9 82 215 .Minos" 19/VI Hamburgas
64 30R05 31 359 .Tr-nttno' 7./ > III Hullrs

? 65 30611 38 335 .Rfgna* 30./VII Stetines
66 30623 1 310 ,N*lle* 22./VII Stokholmas
67 30726 Virs lad. 54 .Ollntin" 9./IU Stetines
68 30757 38 335 .Regīna* 30./Vil
69 30761 278 373 .Regīna' 13./VIII
70 30870 96 261 .U-anus* 3./VI1 Hamburgas
71 30966 229 335 .Re ini* 30./VII Stet/nes
72 30974 274 3?3 , >egina" 13/VI I
73 ; 0984 197 373 .Regi-a" 13/VIII Stetines
74 31010 8587 1462 Bagāža 18./VIII Virbaļi-m
75 31149 204 3J8 Sylf 23 /VIII Harob.rgas
76 31311 27596 758 Pa dzelz'c. 23 /IV Valkas
77 31421 218 230 Ostse;' 55./VI Stetines
78 31964 20 409 .Olvmpia* 26/ 111 Roterdamas
79 32000 265 183 .Regīna' 4/VI Stetines
80 32165 31 398 ,Sy t 23 /VIII H«mburgas
81 37333 29 400 .Ojls.e" . Stetines
82 32361 295 400 . . .
83 .-2107 270 398 .Syf . Hamburgas
84 32441 58 139 .Hara'd" 20 /V Rēveles
85 32449 87 141 Regina' 2i /V Stetines
86 32461 151 236 F.anklurf 27./VI Hamburgas

87 32550 128 373 .Rfgina* 13/VIII SteHnes
88 32570 ~ 8564 1449 a dzelzsc. 16./VIII Francijas
89 3252 9403 1516 Bagāža 28./VIII Virbaļem
90 32592 30 413 .Regīna" 27./VI1I Stetines
91 32534 80 400 .Ostsee » 23./V1II

1921. g.
| Kokvilnas veļa un citi apģērba gabali |

1922. g.
Kokvilnas audumi
Fotrg'af'ju plates
Hlorbar.js ļ

1923. g.
šitgelbs un krāsr-s

Kokvilnas audumi
Elektriskie slēdzēji

Elektriskie piederumi un iajansa izstrādājumi

Akmeņu riekstu pogas
Amiaks šķidrais
Tur u radziņi
Vīna meņa skābe
Kokvilnas audumi *
Sodēji
Ķimis1 *! rrodukti
Kalgans nesasmalctnāts

Ogļ kābais kalcijs
Gslafterijas priekšmeti
Ķimiski produkti un ziepes
Rjfin'des sīrups
Sāls vācamā
Gumija» iestrādājami
Din-mo elektr. mašīnām un slēdieji
R'k'anas
Naftas m> tcrl

Salmu cepres
Drukas m anilinkrāsrs
Velosipēdu daļas
Cigāri
Galantērijas priekšmeti
S-arda izstrādājumi
Ana inkrāsas
Augu v«ski
Sērskābals nātrijs

Spirta laka
Kālijs bernomah
Vieg'ā auto riepes
Papirs
Kmjaka paraugi
S to nu smēte
lumtu pape darvota
Ķimiski produkti

Ķimiski produkti, smaršu vielas
Kondenzēts piena
Kombinēti medikamenti
D.eizs izstrādājami
Vara viirols
Kondenzets piens
Elektriskas patronas
Ķimiski produkti
Koka izstrādājumi
Sodrēji

Koka izs'rādājumi
Dzelzs vitrols
Krāsas
Kalizalpe'ers
Ēters
Ogļs v. magnez.
Ķim ski prod,

»
Vi'nas audumi

*

Organiskas krāsas

Tvaika m;šhai un dzelzs'zstr.

El'ktriski slēdzēji
M jorans
Katalogi sve?ā valodā
Kckvllnes audumi
Papirs ar izgrezonojumiem
1 i-patas
Kokvi nas audumi
N t's duvultskābf is
Smagais špats, m»lts
Patentbērnu barības milti
E ektr. batarejas
Vrra 4rats izstrād, galantērijas pe es
Kosmētiskas preces ar spirta
Stiklu plāksnes
Halva, hermētiskā iepakājumā
Aukstie iereči, zobens un dunči
Rāmji un gleznas
Pulvers bronzēšanai
Turku radz ņi
Vilnas audumi

« »
Mašīnas no dze'zs
Mednieka bse
Lampu degļi
Hlormagr.ijs, tcehn^skais
R einus eļļa
Elektriskas kvēllamp ņas »
Konjats, liķieri vīns, kosmētiskas precea
G&l* nieri jas un citi izstrādājumi
Eieklri'ki p lelaldēji un čuguna izstrādājumi
Ķimiski rrodukti

2 pakas CL. 4147/10, 4C63/3 ļ Doring un Ziegler

1 ķīp» GR 2206 A S. Rigasa
H kastes EB «04, 906, P09/10 A Stanke un Co.
1 muca Dr. W. A. 273 Doring un Ziegler

17 mācas 21845/6, 21P45 t—d 21831d J. Laurentc
21833 a-d 21846a 21847, 21847a—d

2 k-ste< G VV. T. 1015 Rīga 472/3
1 v'e^a M & M 7838 Br. Kross
7 kastes F. K. 161 1/3 160 1/4
28 k«?tes M. & M. 5078, 700/3 705.

260/2, 1706. B. & Co. 0323, 0325/VI.
L. W 1767/1, M. & M. 704. F. J.
P24P/9 M. K 4398, 4319, 36?7,
3738 4310, 4302, 3421, 430', 3569

5 kastes C. C 1-231/5 Edgar Lvra un Co
18 baloni B A. S F. M 70,72, 74/88 J. Laurentc
10 maisi G M F. 10/17, 19/20 Fr. M^yers un dēls
1 rauca P. 6253 A. Stanke un Co.
1 ķīpa K. D. & C\ 3627 Gemper un Rolt;r
10 mucas A F VV. 7,00/9 Edgar Lyra un Co.
6 kastes R. 7'31/6 ,
1 maiss JG, 7737
1 muca . 2741 ,
1 ka? te G. 2743
13 mucas K & S. 2947/59
1 kaste i. G. & Co. 247 .
1 karte B. & C. 100 V. A. Jurge rs
2 maisi A. B. Šenktr un Co.
20 maisi
8 eabali B & S. 774 9/26 J. L-u ente
4 kastes S. M. 4/7 BaMj^s Krievu trenspcrla
1 . . 8 sabiedrība
3 . S. M. O. T 8571,2, 5381/3,

255 0/1
1 kaste 208 DOhring & Ziegler
2 kastes Dr. G. W. 701/2 J. Lauttntc
1 k-ste G O. 10
1 orka VV. R. 1 Hanza
1 kaste A. A. 324 Gerhards & Htvs
1 kaste S. L 28883 Hanza
1 muca B. Ā. S F. 347921 '. Laurentc
3 maisi S. G 3781/3 Dreika & Co.
10 mucas U. N A. 199, 84, 34, 272

64, ex 66, 128. 1C8, 118. 97
3 k«stes M. W. 512/13, 515 Hanza
1 muca H. K. 13492 J. Dreika
3 ķīpas B. & S 78621, 78623, 78626 J. Lauren'c
5 ķīpa S. & L. 73 /7 E. I yrs & Co.
1 kaste Latv, Polijas Tr. Ssb.
17 kastes W M 667, 1—17 Gerhards & Heys
250 ruļļi, dzeltena ui zi * strīpa Šenker & Co.
3 kastes F. B. & C, 317063, 318408, O Hartman

3U080
1 kaste B. & S 9941 Edg. Lya
2 kastes P. VV. & Co 1/2 V. A. Jfirgens
2 kastes P. & Co 631/2 Gerhards & Heys
3 mucas R. E. 533/1—3 Austrum Transp. Sab.
10 mucas N E C. 149l/'500 Dreka & Co.
1 kaste P. VV & Co. 3 W A. Jurgena
8 kastes .Astra' 955. 95', 1000/38-43 A. Staake & Co.
1 kaste K. & S. 3065 Edgar Lyra un Ko.
6 vietas F. P. 1/6 Kniep un Verner
50 mucas L 1/50 J. Lrrc rente

1 vieta F. P. 7 Kn ep un Verner
5 mucas H. G. 1701/17:0 I. Laurentc
4 tr,u-as C. & S. 992/5 H r.za
5 mucas B. A. S F. 1062/6 Edgar Iyra un Ko.
1 kaste 72810

2 kastes 72*10/15
1 kaste 72808

3 kasies B. & S. 13356/8 ' Lru-rntc
l ķīpa E M. VV 3868 Fr. Meyera dēla
5 kasres D. P. H. F. K. E. 530, 532, Jeremi a m Petermarz

193, 531, 9565 '
1 ķīpa H G C 563
4 muca BaSF 464195, 464742, 264114 J. Lau-ertc

190269
11 vet-s a VV. F. 7405, D. V. F 4, Šenker un Ko.

7405/2
2 kastes VV. C. .1 L, 582/6, N G 8989 Hanza
2 msisi A E. 263, 8/9 J. L-uren' c
1 kasta Latlauks Rigā A./S Latlauks
1 ķīpa J. VV. 1656 Veidemuler un Bssler
1 ka<te A. S. L. Rīgā A./S. Latlauks
50 grbslu bez zīmēm un J*Ni Sab. Latekslm
1 ķ pa '. VV. 1657 Velderriiller un Bessler
25 mncs A. S. 1/40 Edg. Lyra un Ko.
20 maisi J. H. 3160/79 Rīt»ā ve td?ti uller un Bessler
C K. G. L. S. 160/3, 166/7 Gerhards on H*ys
O, C 1759/62, 1792'5 A t-r, Liberts
ī kastes R. S. 1597/ 9, 1602/3 Hanza
1 paka, Levln J. LeWn
1 ka ;te A G B. 6548 J. L u-ente
17 kastes G. M. K. Balt Kriev. transa sab.
1 paka J. M. 15213 J. Meyeiheier
2 kastes J R. R. 2/3 Latvijas komercbanka
1 kaste A. T. C. 507 Dorng & Ziegler
4 maisi, Cerea Edgar Lyra & Co.
1 kase R & D 598 Jeremias & Peterrran
4 ķīpas R & D 637/40
4 vietas O. J. 25 Tekā
1 jaka J. N 10 E, G othus
1 kaste H. S 17830/14 Gerhard & Hty
4 trumi A B & Co. 49,50, 55, 61 J. Laurentc
1 muca R. B. RīeS, 6
4 kastes V. E. W. 41735/2, 6, 7, 10 K. Spāde
5 p; dēles V. Reinfeldt
2 vietas Zommer, 3/4 Artur Zomraer
1 k-ste V . W 1487 J Laurentc
1 kanna 65703 Jeremias & Pet'iman



] _Prece pjTnJMcj^ I
Vietu skaits un zīme Preču īpašnieks

'%.„, s* v S , , Preču nosaukums v,clu
oca5 Konosaments . ar kuģi, pa dzelzsceļugt ,oE t> s . . no kurienes
ŽS £3 2 un kad . . —

92 32706 20 403 .Olvmpla' 26/VIII ļ Rorerdamas
93 32720 151 236 .Frankiutt* 27./VI Hambugas
94 32798 111 400 .Ostsee' 23/VIII Stetines
95 32802 2 142 .Pernigel* 20/V Liepājas
96 32805 81 144 .Erne* 23/V Hamburgas
97 32807 83 144 .Erne* 23 /V
98 32890 209 413 .Regine' 27/VIII Stetinei
99 32999 287 400 .Oitsee* 23/VIII Stetines

100 33071 113 413 .Regina" 27/VIII
101 33089 224 413 .Regina' 27./VIII
102 33198 98 419 .Minos" 29./VII1 Hamburgas

103 33309 67 201 .Strassburg* 14./VI
104 33345 45 4)8 .Paul L M. Russ* 29 /VIII
1P5 33408 87 16 t .Ostsee' 28./V Stetines
106 33419 301 161 . * 28./V
107 33421 34 169 .Šylf 29/V Himburgas
1T8 33454 34 426 .Seiue' 31. /VIII Antverpeaes
109 33617 25885 1545 Pa dzelz ceļu 3/IX Zemga'es

110 33642 50 413 .Regina' 27/VIII Stetints

111 33672 48 231 .Brcfhus* 27/VI Hamburgas
112 .'3704 8848 1410 Bagāža 8/VIII Virbaļiem
113 33717 25586 1531 Pa dzelzsceļu 30/VIII Zemgales

1'4 33718 25816 1496 . 29/Vil Daugrvpls

115 33755 Vits manīt. 413 .Regina' 27./VUI Stetines
116 34601 3 189 .Teodor' 7./VI Vrnt-pi' s
117 34604 21 19' .Uranus* 9/VI Hamburgas
118 34606 35 191 . 9/VI
119 34607 36 191 .Uran'.s" 9./VI Han burgas
120 34610 77 191 . 9./V1
121 34620 73 5H .Minos' 1922. 29/XI
122 34983 215 195 .Ostsee' ll./VI Stetines
123 55816 164 83 Hellmuhth* 25./IV
124 35840 Pēc kāptdekl. 214 .Sēdina" 19./VI Lubekas
125 36030 27 507 B'lvidere » 16./V1 Dancigas
126 36112 594 554 Dzehc 23./IH Zilupes
127 36158 140 207 .Ostsee* 19/VI Stetines
128 362101 168 541 Dzelzc. 22./III Valkas

2324

1923. g.
Skārdu izstrādājumi
Ridnus eļļa _
Organiskas sintetiakss krasas
Džutas maisi
Tēja
Tēja
Papīra, grāmatu, skārda izstrād.
Vilnas audumi
Kokvilnas audami
Kokvilnas audumi
Pulksteņi modinātāji
Sienas pulksteni
Smēru eļļa, skārda izstrādāj.
Alumīnija trauki
Naffols & Kreozols
Kokvilnas audumi
Vīni neputoj. pudelei
Vilna šķeterēta krāsota
Kokvilnai audumi
Kokvilnas audumi
Sodrēji
Smagais špats
Zilumi
Virces
Galantērijas preces
Kokvilnas audumi

? »

*» *

» *

Ogļu skābe šķidra
Ka cija karbids
Pipari, ingvers, vircas
Ķim'ski produkti »
Ķīmiski produkti
Rūgtais sāls (Msgnes sultar.)
Sveces no parafīna
Kokvilnas audumi
Grāmatas, galantērijas preces
Katalogi svešvalodā
Spilveni, kokvilnas audami
Masas
Skārda izstrādājumi

I Ogļskābais nalr?- , kalcinels

]

. . . ,p ļ 1. Latv. apdr. transp. sab.

\ Icas W. G. G. L 808831/4
^5 saiņi K 1—v .. c srf

6 kastes S. 6009/14 ļ
§»«

5 kastes S. 6004/8 ^'īSrenta
l tl±,^ ?' M89/91 We:demuller & Bei.1- r

ī SVfWS * ^vera dēls

0 kastes4080
*3, 4092 Gvards Heys

1 kaste 5S02 _ „„
4 kannas R & E. 3578 - 36 Br Kross

fiSfAV^
1570 SSS2&

{fia.°pVi"B ||sw
i Wīn« H C 316 "' Kross
3 ķipai L. C T 7477, 742', 6357 Ieremijas un Peterrat

2 ķīpas 7829, 8558 a v
15 mucas R. & E 35S7 56/70 Br Kross

40 . . 71/110
20 . . H1/I30
l maiss R. C 94 "anz« _.
1 kaste H. & S. 4888/12 Ģd Grube
1 ķīpa K i E 5553 ieremijas un Piterm m

5 kastes . 5557,8560/2
4 . . 5520/32 „ ,
5 ķīpas. 9 tastes L. G. 11909/10 11898, K. Spā-Je

16M/5, 11887/95
14 ķīpas L. G 11897, 49303, 7310

7423, 7527/8. 7920/1. 7943, 8C39,
8043, 8049, 7929, 7940

l cilindtis 96768 rtom i ig un Grimts
1 muca A. W. 1818 Kniep un Werner
1 maiss R. C. 11 H^nza
1 kaste L. P. & Co 5946/2 Balt. Kr ievijas
1 kaste L. P. & Co 5846/1 Balt. Kriev. trans?, sab.
62 maisi L. P. C. „\ S c v, ' '
1 kaste K. u. G 185 Gerhard» & Heys

1 ķīpa G. W. 1456 E Garreli
2 pakas R. M. L. 5/6 J Laurentc
1 paka, adrese Pa'I Gnnberg
1 ku'vis C L D 100 Br. Kross

93 ķīpas p d- Kriev. tirdzn. pr.
1 paka H L. 741 Hanza
I Vieta Helmsing & Onmm

.

Rīgas muitas valdes priekšnieks: K. Krūmiņš.
Importa nodaļas vadītājs: Subergs.

Latgales apgabaltiesas,
BaBsafpīls ipr. l. īec. ?Iifilitouli.

saskaņā at savu 1924. gada 15. maija
lēmuma na dv. proc. llk. 1401. p. nn
civ. lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pam. paziņo,
ka pēc 1919. g 24. aprīlī Daugavpilī
mk. Kuzma Jēkaba d. Kalašņikova
ir atstāta mantojums, kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu, vai
a ikara ar viņu biVu kādas tiesības, kā
raantin., pieteikt tas pēc piekritibas
sešu mēnešu laikā, skalrct
no ša sludinājuma iespiešanai die-
nai .Valdībai Vēstnesī'. N> 229

Daugavpili, 20 maijā 1924. g
3754 Miertiesnesis Dzenī ta.

Rigas apgabaltiesa, 1. civilnod,
uz elv. ptoc. lik. 293., 395., 298. W\ ,
309. 311. p.p. pamata, uz Jāņa Pētera
d. B i I z e n a , lūgumu v'n*>. prasība»
irt» piet Līžu Minnas m Bilzen, dzim.

Ozol, par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, ktja daivcs vista prasītāiai na>
slnrma, iuaitiea tiesā četru mēisiš.
laikā no ši atadi sējama iespiešana;
dltnis Vaid. vēstnesī*

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un apliecība par atbildēiāja pr mbūtni —
ar norakstiem.

ii atbildētais nolikti laikā nalsradUies
pe sonīgi vai caar pilnvarnieku, tiki
nolikts tiesas sēds listes klassišane
aizmuguriski.

R jā, 27. maji 1924 g. N»433377/1032
Priekšsēdētāja o. J. J a k s t i ņ a.

4221 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod,
uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. p.p. pamata, ns Elizabetes
Kazimirm. Mice vi č, dzim. Kņeži
kev č, lūgumu viņas prasības lieta pret
S^nislavu Antena d. Micevič par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kūta asivea
vieta oraiītājai nav unams, Ierastie-
tiesā četru mēneša laiki no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.".

Pie lūguma pielikts: ģimenes saraksts
un apliecība par atbild :t»ji prombūtni—-
ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neierādi-
?Iii personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas kiauaišanal
aizmuguriski,

Rigā, 27.maijā 1924. g Ns 433369/1028
Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš.

4220 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
?i dv. ties. lik. 293., 301. un 309>. p.p.
pameta, uzaicina Kārli Dobeli, knfa
dzīves vieta nezināma, letra mēnešu
laika ierasties šai tieai saņemt noraksta»
no viņa sievas Katolinas Couelis, dzim.
Pūķis lesūdziba rausta viņu lavlioas
««/iršanas (ietā un no pielikum. un uzdot
aavu dzīves vietu Jelgavas pilsēta.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un Izspriedis
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradīsiet i et
savu dtīves vietu Jelgavā (.euzios
aicinājumu uz u sai sēdi un visus
pārējos papīrus a stās tiesas kancleja

Jelgavā, 24. maijā 1924. g. LW 292/24
Priekšsēdētāja v. R Mullera.

4083 Sekretāra pal. P K a p .«..

Jelgavas apgabaltiesa,
vz 1921. g. 1. iebtutra likuma par lau-
lību 50. un 339., 366. un 693. pan'.u ps-
mata ar šo dara zināmu Jānim Majo-
ram, ka tieši š.g 8. marlā eizmuguras
nosptieda \iņa laulību ar Annu Major,
dtim. Skilttr šķi.t

Jelgavā, 1924. g 24. maijā L. N» 195/24
Priekšsēdētāja v. R. MūIIers.

4081 Sekretāra p. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa.
saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās ta sava i. g. 28. aprija
nolēmumu un civ. proc. tik. 2081. p.
2. pkt., kā ari 1923. g. 17. marta lik.
3. p-. uzaicina to personu, kuras rokaa
atrodas pirkšanas-pārdošanaa akts, kas
korobor. 1898. g. 28. ckt. sem Nt 992
uz Bauskas apriņķa, Lie'.-hcavas pagasta,
.Ltbenieku* mājām zem hipotēkas
h* 2882. nodrošinot pirkšanas sumas atli-
kumu 2330 rbļ. ar ķīlu tiesībām uz
minētam māiām. kā ari personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minēto aktu, —
pieteikt savas tiesības šai tiesa;! a e šu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
Iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi' .

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par spēka zaudējušu un zemes
bankai doa tiesību praaīt šī parada dzē-
šanu zemesgrāmatās.

Jelgevā .6. maijā 1924. g. L.M781/24
Piiekisēd. v. J. Skudre.

2912 Sekretārs K. P u a s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsta icmes bankas lūguma
un pamatodamās uz sava 1924. g.28. aprīļa
nolēmuma un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pkt., kā ari 1923. g. 17. maita lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkš.-pārd, akts, kot. 1897. g.
27. oktobrī zem Nt 1034 az Bauskas
apriņķa, Iecavas pagasta .Mucenieku*
mājām zem hipotēkas Nt 2816,
nodrošinot pirkšanas sumaa at-
likumu 2700 r. ar ķīlu tiesībām ui
minētām mājām, kā ari personas, kurām
būtu kādas tiesības tu minēto aktu, —
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu taikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*

Ja min. termiņi obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par spēka zaudējuša un zemei
bankai dos tiesību prasīt šī parāda dzē-
šanu zemesgrāmatāa.

Jelgavā, 8. maiji 1924. g. L.N)780/24
Priekšsēd. v. Feldmans.

79! 6 Sekretāra Pašauri.

Jelgavas apgabaltiesa,
az civ. ties lik. 2; 3. 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Pēteri P o n t a g u,
kura dzīves vieta nezuzma, č e ? r u
mēnešu laika ieta ties šai tiesā sa-
ņemt norakstus no viņas sievas Annas
Pontsg. dzim. Lac iesūdiībaa raksta viņu
eulīoas šķiršanas lieti un no pieliku-

miem uzdoi savu dzīves vietu Jcgavas
piLētā.

Ja minētā laiki aicināmais neierastos
listu noliks uz termiņa un izspriedis bez
srlņa klātbūtnes Ja ieradīsies, bet tavu
daiva vietu Jelgavā neuzdos, aicina-
urna aa tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kancleja.

Jelgavā, 24. maijā 1924. g. L N» 293/24
Priekšsēdētāja v. R. MUlleis.

4082 Sekretāra pal. F. K ā p s.

Jelgavas apgabaltiesa,
ib clv proc. 11*. 1967., 3011., 2014. an
2079 p |> oamata. «saieta* vlsae, kam
būtu uz 27. ja i . 1921 g. mirušā Tālu
apr ^Spīrnespa^ GoicļumljUlpašn Kā ļa
D a g g e atstāto mantojumu kādai
tiaiioaa, kā mantiniekiem, legatariem,
ildelkomii., kraditoriam «n 1.1., p.trslkt
liv ii tieiībai 7«ti tina! sešu a-ēnaii
lieci, ikaltot no iladinālama isspislanai
dienas .Valdībai Vēitntsi*.

Tsrmiņā n*r,htaiktas ttaiibaa iukatii
3«r spēku tatdēMim

Jslgavā,26.maiā 924.g. L.Nili 15/24
Priekšsēdētāja v. J. Skudre

4314 Srkretura K Pans ara.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. 1it. 1967., 2011., 201<< an
2079. p ,> pamata, uzaicina vi«ua. ka n
būtu uz 1898 g 5. iebr mirulā Pē r ra
R e š č e v s k a sfstīto mantojumu
kedas tiesības, kā mantiniekiem, legs-
tatiem. tldeikomisariem, kreditoriem
an 1.1., pieteikt tavas tiesībai šai tiest-.l
sešu mēnešu laiki, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanai dienas .Valdības
Vēstnesi* .

Termiņā nepieteiktai tieaibai ieskatīs
par spēka saudejušām

Jelgavā.26. maijā 1924.g. L J*923/24
Priekšsēdētāja v. J. S kad re.

4315 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. feb uara ikuma par laulību50 un civ. proc. Ik. 339., 366 un718 p. 1. punkti pantu oamata, ar šodara zināmu Pēterim Georgam Bau-m a n o v s k i m, ka tiesa š g. 5. apr.li
atzmuguras nosprieda vīna laulību arJohanau Anoniju Baumanovskij, dzim
Intenberg. šķirt. b >

Jelgavā, 26. maijā 1924. g. L. J* 76/24

A*m
Prieks sēdētija v. R. Mfillers.

4310 Sekretāra p. F. Kāpa.

Uaplias *pn«*»*ltlasa,
uz sava 19. ma.ja 1324. g. i*«a«**
«aicini 7. de: 922. g. K ievi a
mlt. Johani Katla d. Gigarsona
mantinieku, kreditorus, Icgatarus, litte-
komiiarai un visa* citai personas
Sturām varētu būt kādai tieiibai vai
praaibss sz atstāto mantojamu, pieteikt
viņas tiesai aešn mēneša laikā,
kaitot no sludinājuma iespiešanas diena:
.Valdības Vēstnesī"

Tieaibaa an prasībai, par kārām no
bii paziņota tiesai minētā laikā, tiks
atsitas ?ar aaadētfim m visiem laikiem
Liepājā, 21. maijā 1924. g. Nk 635-m/24

"iekšsēdēt. b. V. Bienenstams
3903 Sekretārs A. Kasperovičs,

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 19. maija 1924. g. lēmumu,
uzaicina 18. nov 1918. g. Liep jā mir.
Vilhelma Chtistopha C e i c a man-
tiniekus, kreditorus, legalaus, fidei-
komisatus un visas citas personas,
kuram varētu būt kādas tiesības vai
prasības ua ats'ato mantojumu, pieteikt
virjas tiesai sešu mēnešu laikā
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vald. Vēstn .

Tiesības u i prasības, par kuram nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiemjaikiem.
Liepājā, 21. maijā 1924. gk Nt 385 m/23

Priekšsēd. b. V. Bienenstams
3902 Sekretārs A, Ka-perovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 15. maija 1924. g. lēmumu,
uzacina 9. aprīlī 1887. g. N cas pag.
mitušā Jakaba K r ū k 1 e man-
tiniekus, kreditorus, legatarus, iidei-
komisatus un visas citass personas, kufām
varētu but kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn.'.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minēti laikā, tiks atzītai
par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 17. maijā 1924. g. N> 509-m/24

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
3652 Sekretārs A. Kasperovičs

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava i. g. 28 aprija
nolēmumu un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pkt., kā ari 1923. g. 17. marta lik.
3. p.. uzaicina to personu, kuras rokas
atrodas pirkšsnas-pārdošanas akts, kas
koroborēt* 1895. g 27. sept. zem J* 1001
uz Bauskai apr., Lid-lecavas pag.,
.Praula* mājām, zem hip. Nt 2610, nodre-
binot pirkšanas semas atlikumu
2 SCO r„ ar ķilu tiesībām uz minētām
mājām, ka ari personas, kurām būtu
kādas tiesības uz min. aktu, — pieteikt
savas tiesības šai tieiai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par spēku zaudējušu un zemes
bankai doa tiesību prasit šī parāda dzē-
šanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 8. maiji 1924. g. LNs784/24.
Priekšsēdētāja v. F e 1d m a n s.

2915 Sekretārs K. Pussars.

Latgales apgabaltiesas.
Daugavp. apr., 1. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 15. māja
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sej. 1. d. civ. likuma 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pec 1916. g. 19. julijj
Diug'vpiiī mirušā Izraija Ltiba d
Q_*nd'* l« Ir «tstets mantojums,kadeļ uzaicina visas personas-kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar viņu būtu kādas tiesības kā manti-niekiem., pieteikt tās pēc piekrīt, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-juma iespiešanas .Valdības Vēstnesī* .

Daugavpilī, 19. maijā 1924. g. NŠ235
3753 Miertiesnesis Dzenīts.

Liepājas apgaba tiesa,
az sava 8 maija 1924. fc. lēmumu,

".aidns26.fe-r.1923. e. Zvardtspag mir.
Ernesta Mat.-a d. Meiri s mantinieku*,
kreditorus, legatarus, tideikomls. un v su
citas personas, kuram var«*u but kādai
tiesībai vai prasības ua statīto raanto-
umu, pieteikt viņas tiesai iešu
mēnešu laikā skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn*.

Tiesibas un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiki
atzītas par zaudētām uz visiem laikici
Uapājā. 17. maijā 1924 g 1 595-m/24

«MekJsēdet. a. V, Bienenatssr»
3650 Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 15. maija 1924. g lēmums,
uzaicina 25. jan. 1919. g. Cc cerēs paa>.
fcir. Inta Gr'a d Bergvalda

mantiniekus, kreditorus, legatarus, f .1 I-
kotnsarus un visas citas pejsoaa'.kuim
varētu būt kādai tiesibas Vai p astbas
uz atstato mantojumu, pieteikt vigas
tiesai sešu mēnešu laikā tkaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstn .*.

Tiesības ui prasības, par kufām-nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks at.īt s
par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepā a, 17. maijā 1924. g. N° 549 re/24

Priekšsēd. b V. Bienenstams.
2651 Sekretārs A. Kasperov ičs.

Rīgas 4. iec. miertiesn.,
uz mir. 3ohana Ado ta Leonhtrda Hiy)
lūgumu un civ. proc. 2011,2012, un
tuptu. p. p., paziņo, ka pec Ojkara
Gotirid» Nikolaja Heyl nāves, kurš m>.
R īgā, 29. dec. 1917. g. (v.st.) ir atklās
mantoj. un uzaic. visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatarijienr,
iideikomisarijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs prasības miertiesnesim, Rigā,
Andreja Pumpura ielī M 1, sešu mē-
nešu laika, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī" .

Ja minētās personas augšminētā ter-
miņā savas tiesības nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā savas tiesības
zaudējušas.

Kifā, 19. maijā 1924. g.
3675 Miertiesnesis P a v 10 v s k i j.



mis misiiHni 3. dinmaii
it clv. ties. Uk. 1967., 2011.—2014. un
1079. p.p. an Balt. «•rfvatti*sib« koc.

2451. p. pamata uz Juliusa Rudzisa
pilnv. zv. adv. E. Grinberga lūgumu
uzaicina visas personas, saram ir kar
kādaa pretemijas, strīdi vai ierunai pret

Tai tieaā 27. mai ā 1924. g. publicēto
rv24 g. [3. februārī Rīgā mir. nam-
īpašnieka Je.taba Jāņa d Rudzīši notatielo
testamentu, kāvi viiai personas, kurām
r kaut kādai tiesības u mir. Rndziša

mantojama, vai iikari ar šo mantc-
?ma, kā mantiniekiem, iegatarfjiem,
ideikoraisarijiem, pariddevējiem an 1.1.,

piatiikt tavai tieanas, pretenzijai un
liranai minētai Unai stša mēnešu
alka, ikaitot no Ii sludinājuma ie-
spiešanai dienai .Valdībai Vēstnesi"

Ja tai minētā termiņā nebūi izdarīt»,
l«d minētai personai atzīs kā atteikušās
ao ierunām un zaudējušas aavaa tiesibas,
bet testamentu "«sludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rigā. 28. maijā i»»4 « L. « 2716
"rlekssedet. A Biumentals

4716 Sekret nA Kilve

Rigas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
?z Uk par laul. 77. p. pama<a, ar šo dera
rnamu, ka tiesa 12. miijā I°24. s.
Paulīnes Pachalka, dzim. Šakunas
pr si as lie.ā pret Kazimiru Pachalka, par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt la - lību, kura no-
slēga Liepājas katoļu baznīcā 1907. g.
14. jūnija starp Kazimiru Pachalka un
Pajumi Pachalka, dzim. Šakunas, atstājot
prāvnieku neti.ngadīijo meitu Veroniku
līdz viņai pilngadībai mātes audzināšanā.

Ja atbildētais civ. proc. lik 72«.. 731
an 748. p.p. paredzētā laikā neiesnie s
tiesai atsauksmi Jeb pārsūdzību, tad
tprfēdums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 24. maijā 1924. p J*433357/453
Priekiiēd. b. J. J a k s t i ņ š.

S970 Sentetata v. Stūre.

£iQM apgabaltiesa, 1. eiv inod,
uz <ik. par mal. II. > pamata, ar lo
dara z'namu, ka titaa 19. maijā 1924. g.
Paulines Alīdes K u b u 1 (Kibul), dzim.
Krūmiņ nraubaa iiatā pret Kārli Jēkabu
Kubul (Kibul) par laulībai šķiršanu

assaguiiiki aosprlida: šķirt lau-
lību, kura noslēgta Lielvārde, 1914. g.
27. jūlijā starp atbildētāju Kaili Jēkabu
Kubul, un prasītāju Peulini Alīdi Kubut,
diim. Krūmiņ, piešķirot prasītājai viņ s
pirmslaulības uzvārdu Krūmiņ.

JM BtoUdetāJs (iv. prc. Ilk. 728.,
731. an 748. p. p. pāršauti laiki ns-
?iniigi tiesai atsaukta» vai pir-
tidaiba, tad tpriedtUM itiiias ilkaraigā
ipīki.

Rigē, 24. mājā 1924 , J*433352/202
Priakuid. b. J. lakstiņš.

3969 Sekretāra v. Stūre.

Risas apgabali. 3. civilnod.
«i civ. ties. Uk. 1967., 2011.—2014. an

2379. p.p. an Balt. privattieaība kop.
2451. p. pamata, uzaicina visai perionai,
kārām ir kaut kādai pretetiziiai, strīdi
vai ierunas pret lai tiesā 27. maija
1924. g. publicēto 1922. g. 4. jūnija Au-
meisteru pagastā mir. Jaunpcdes paš-
mājas īpašnieces Ka Fnes Pētera m.
N ī m a n d t, dzim. Birgel testamentu,
kā aii viias personas, <*rāw ir kaut
kādas tiesibas »* mirušās K*rlin:s
Nīmandt, dzim. Birgel mantojumu vai
sakara ar šo mantojuma, ka manti-
niekiem, legatarijiem, (ideikomisarijiem,
paraddevējiem ars t, t„ pieteikt aavas
tiesībai, preten rijas an ierunas minētai
iesai sešu mēneša laikā, skaitot
to Ši sludināluma ieipiešanai dienai
. Valdības Vēstnesi*.

Ja tai minētā termiņi nebūs izdarīts,
ad minētas personai atzīt ki atteikušās
to leranām un zaudējušai lavas tie-
sībai, bet testam :ntu pastaliņas psr
likumīgā ipēks gājuša.

Rīgā, 28. maijā 1924. « L. . **2154
PneKŠsed. v. A. Biumentals.

4214 Sekrētu»» K. Kalve

Rīgas 10.iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu 1924. gada
19. maijā uz civil. ties. lik. 2011.,
2012., 2019- un 2079. p. p. pamata uz-
aicina 19 oktobrī 1908. g. miruši
M ķela Šulca (Šnltca), likumīgo»
mantiniekus, legatarijus, iideikomisarijui
kreditor. u. 1.1. pieteikt, pie minēta mier-
tiesneša, Rīgā, Andreja Pumpura ielā 1,
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēst."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā minētā laikā nepieteiks, tad
viņas tiks atzītas kā šīs tiesības zau-
dējušas.
3757 Miertiesnesis Franckevlčs.

lilui di idilli labili
lotiua liilii
1924. gada 8 burtliča

lanikaii an dabūjama Valsti tipogrāfija,
pili, 1. Istabā, kur ari vienīgi jāgriazst

ar piipraiijamiem.
Burtnīca maksā:

bai piiiiHianaa Li 0,22
ar piesūtīšana . 0,24

Saturi:
71) Likums par Centrālo krimināl-

policiju.
72) Likums par Valsts vēsturisko

muzeju.
73) Likums par atlīdzības nokārtošanu

valsts zemes londā ieskaitīto zemju
un muižu īpašniekiem.

74) Noteikumi no valsts zemes fonda
piešķirto zemju izpirkšanas līgu-
miem.

75) Pārgrozījums pagaidu noteikumos
par iekšējas apsardzības organizē-
šanu.

76) Noteikumi par iznīcināto ierakstu
atjaunošanu Latgales notariālā
archiva zemes grāmatu reģistros.

77) Pārgrozījumi un papildinājumi li-
kumā par darba laiku.

78) Pagaidu noteikumi par darba iz-
došanu un materiālu piegādāšanu
valsts iestādēs.

79) Noteikumi par mājlopu eksportu.
80) Papildinājums rīkojumā par akcizes '

noteikumiem padoto vielu ražotavu
un pārdotavu patentu nodokli.

Akciju sabiedrība „Atoms".
Pārskats par 1923. g.

Bilance uz 31. decembri 1923. g.
Aktīvs. Pasīvs.

Kase
^

17.564.50 Akciju kapitāls ierija A . 1,500 000.-
Preces £01,485.— , B -2 437 000 —
Muižas invent-rs un labība 4,382,907.- Rezerves kapitāls ". . . " ' 530682
Nekustams īpašums . . . 1,120,000.— Aizņēmumi 7331875 07
Inventārs. 171,779— Maksājamie vekseli . . . Uso.COO. —
Depozīta rēķins 120,200.— Kreditori ........ 954!370.—Akcijas . ? • • • • 75,000.— Pārejošas somas .... 579J96.50
Šaubīgie parādnieki .. . 869,038— Pārējie pasīva posteņi. . 137 804.-
Debitori 2,068,945.68
Pārejošas sumas . . . 13 939.—
Pā'ejie aktiva pcsteii . . 22,393 —
Iepriekš gadu

zauiēiumi 3,827,983.31
1923.f. peļņa 185,682.10 s,64?.?oi 21

l.\395 55v39 13.39S.552 ? 9

Zaudējumu un peļņas rēķins.
Zaudēts. Pelnīts

Algas 244,835.— No precēm . . 25721165
Rentes . . ? 129,774 70 . mu žas .. .... . 9,142.35
Šaubīgi parādnieki . . . 113,510.15 , mājas ekspluatācijas . 219,823.75
Inventāra amortizācija . . 26.156— , kustama un nekustama
Dažādi izdevumi .... 311,44630 īpašuma pārdos. . . 447,80350
1923. g. peļja 185,682.10 . dažādiem 2,427.70

„ komisijas un dividend 74,995.30
1,011,404.25 1.011,404 25 "

3361 , Valde.

ApUniias akoifl sabiedrības ..KURZEME". Jelpf,
pārskats par 1923.operācijas sodu.

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. R. K. Kredīts. R. K

N3 aVstts no nekust, ipaš. Noilgušas somas .... 55,24792
un inventāra ..... 26859— Ugunsaodroš. prēmijas . . 13,C89,.-2l50

Kantora izdevumi . . . . 2,022.787 P8 Stiklu apdroš. . . . 57,288.57
Pro/izjās 1,963,479 23 Tirs ienākums no nekust.
Agio 2,140.92 īpaš 135,937.45
Ugunszaudējumi 1923.g.. 1,289 210 71 Pārapdrošin. provīzijas . . 102 8'6.74
Parapdroš. prēmijas . . . 3,533 967 54 Procentrs 371,978.70
Nodokļi 27,510 —
Prēmiju rezerve uguns apdr. 4,283,353.—

. Stiklu , 44111.—
Peļņa 1,439, 64 50

14,612,583.88 14 612,583.88

BILANCE uz 31. decembri 1923. g7
Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K.

Kasē 105,978 50 Pamata kapitāls Ls ĪCO.OOO 5,000,000,—
Vērtspapīri 28 000— Rezerves kapitāls .... 515,726.50
Azemes valūta ...... 14,68250 Amortizācijas kapitāls . . 26,?59 —
Inventārs 15,370— Prēmiju rezerve ugunrapdf. 4,283,353.—
Nekustami īpašumi . . . 1266,472.— . . stiklu apdr 44,111.—
Korespondenti 7,590027 50 Ugunszaudējumi» rezerves 57,914.—
Aģenti un pārapdrošinātāji 2,054,219— Kapitāla nodoklis .... 24,500.—
Da'ādi debio.i 452,640 50 Pārejošas sumas .... 136,00°.-
Valats nodokl s 733.— Zīmognodoklis ..... 495 —

Peļņa 1.43M64 50
11/28,12-'.— 11528,12-i —

13122 Valde

IDobeles-Bērzes savienības
pārskats par 1923. gadu.

Bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.
Aktīvs. Ls P a s i v s. Ls

tĶaiē 1,139 09 Biedru paļas 4,46490
l'.Dsžādi ma'etisll .... 4/6531 Rezerves kapitāls .... 4,6'5.76
; Dalib-s naudas Latv. tautas Amortizācijas kapitāls . . 11,561.03

bankā 6,000— Aizņēmumi 27,914.62
Dobeles krāj-alzdevu sa- Dažādi kreditori .... 4000 —

biedrībā 710.- Vekseļi 9.000 —
SudmaU Inventārs . . . 43,663.84 Tirs atlikums 453 35
Et'-ktr. centrāles inventārs 10 031.42
Debitori 1,000-

62 00-J. 6H 62,009 66

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts. La Pelnīts. Ls

iepriekšējā gada atlikums 1,46268 1922. g. tīrs atlikums . . 1,462.68
Zaudēts uz elektr. centrāli 816.49 Netto atlik. no sudmalām 1,259.84
Tīrs atlikums 453 35

2.732 52 2 732 52

3183 Valde.

Būvrupniecibas a./s. „Betons
Bilance uz 31. decembrī 1923. g.

Aktīvs. R. K. Pasīvs. R- K.
Kasē 49,465.45 Akciju kapitāls 3 '°529°,°~
Tekoši rēķ ni 69,474.— Amortizācijas kapitāls . . 332,521.30
Nekustami un kustami īpa- Rererves kapitāls .... .13 .943 75

šunii 3,051,15945 Specirls kapitāls .... 450,000.—
Drošības naudas . ... 850.— Kreditori 473 527 20
MaTeriaH ? ? • 22-'58 70 Pelna *923 g 646,326.80
Pārejošas sumas .... 21,290.25
Ražojumi 115,055 30
Debitori . . 711,290.70
Jaunbūve Sktiveros _. - . 485,475 20
Akcijas valdes rīcība . . 3S0.0OO —

4,916.319.05 4.9 6 319 05

Pelņas un zaudējumu konts.
Pelnīts. Zaudēts.

Izdevumi dažādu darbu iz- An
Brutto ieņēmumi par izve-

vi.««n«ii 5,403,74240 stiem darbiem un par-

VaCsuzturēšanauntirdzri. dotiem būvmateriāliem. 7,095 474.95

izlev 712 ^12Amortizācija 332 52130
^eļņa 1923 g 646,326.80

7nQ, .-.Q,
7,095 474 95 7,095,474.95

mi Valde-

Rīgas sērkociiiu skaliņu iin taftu apstrādāšanas akciju ai.
gada pārskats par 1923. g.

Bilance uz 31, decembri 1923. g.
A k t i v s. Ls

Kase 1,027.30
Tekošie rēķini bankā . . . . 16244
Preces: Sērkociņu skaliņi 22,83732

Apšu kluči 33,700 18
Materiāli un kastes ._. 700.20 57,237.70

Nekustams īpašums, inventārs, mašīnas, rūpniecības
rīki 110,3£0 96

Debilori 5,760.12
Pārejošas sumas 281 88
Zaudējums 23,794.21

198,644 61

Pasīvs. La
Akciju kapitāls 120,000.—
Kredittri 78,614.61

198644.61

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls Kredīts. La

Valdes locekļiem, ierēd- Sērkociņi skaliņu .... 53233. 13
ņ iem un strādniekiem Zaudējums 23,794,21
algas un komisija . . 32. S93.44

Izdevumi: apdrošināšana,
kanclejns, nodokļi, slimo,
kase, katla apkurināšana,
p du nodoklis, apgai-
smošana, frakts, ūdeņu
patēriņš 19,916.69

Remonti 10.091.13
Amortizācija K126R8

77,0 7.34 77,027 34

4011 VALDE.

Skrīveru biedrības
Darbības pārskats par 1923. a.

Biedrības adrese: Rigas apr., Skrīvera pag. Pasta adrese: caur skrīveriem

Bilance 31. decembri 1923. g.
Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K.

Kase 202,879 61 Biedru p«j*s 37,673 69
Preces par pārd. cenām . 969.K6 76 P mata kāptais 200,916 01
.Koszumā" paja .... 5,000.— Rezerves kapitāls .... 218,25933
Latv. batikā . .... 5,00— Dažādi kreditori .... 1,201,16285
Inventārs 49.272.15 Nerealizēts uzcenojums . 38,368.—
D.-bitori 400 705 C8 Tīrs atlik. uz precēm veik. 66,485.60
Ttk. rēķ. Latv. bankā . . 1.000 —
Zaudējumi uz liniem . . \29,881.?8

1,762,865 48 1,762 8^5 48

Pelnīts brutto 719456.02 r.; tekoši derbības (tirdzniecības) izdevumi
782 852 30 r.; zaudējams 63,396.28 r; pteces par 10,253255 56 r.

Biedru gada sākumā 113; beigas 117; veikali attod«s Skrīveru stac'jī.
Bērziņa mājā. Valde. 3530

laJilpiiaiieiflsJGflr.lf,
pārskats par 1923. g

Bilance 31. decembrī 1923. g.
Aktīvs. R. K. P a s i v s. R, K

Ka*e: Akciju kapitāls 10,000.000
a) skaidra nauda valsts Neiemaksātais
^*L- .- ?]£'?,?? II akciju kapli. 4,050,000
b) citas val_122^n77 739,17154 iemāks, rfccljū

Noguldījumi bankās . 129,311.98 kapitāls . . 5,950030 s 050 000 —Vev sēļi ar term. zem 3 mēn. 2 796 902 - ,,„JLrl ' £K'T
Debitori 5 868.220.9S £""'' ..:„;. ? • • 2

'^^f
Iekasēšanas izdevumi . . 539 92185 rSou.S vekseli ' ' '

2 329 488Prot«tētl vekseļi .... 37975- gS2f.^; ; ; *g!;{S =

Dejo vekseļi \ \ \ \ \
'
. 24lS= *<*>' 5I '21478

Pārejošie aktīvi 1.036,051.—
Vezumnieku parks . . . 129,700.—
Kustamsis īpašums . . . 372,333 25
Noliktavu ietaises. . . 74 550—

11.972 087 58 11,972,087 58

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Peļņa uz 24. aprīli 1923. g. 28,9339 Tirdzniecības izdevu_i . . 498,787.74
Komisija un procenti . . 1,420,327 36 Algas 2,709 704.—
Spediciia un izdevumi. . 1549,245 39 Apdrošināšana slimo kasē 58,194 —
Pārvadāšanas maksājumi .' 188 686 45 Peļņa uz 31. dcc. 1923 g. 51,214.78
īres mekj. par noliktavām 49,79280
Apdroš našana 80,895.14

3,317,90152 3317,900 52

3568 Valde.

PilMloiinK patērētām biedrības „Avots"
1923.gada darbībai phAtt.

Biedrib's adrese: Raunas pagasts. Pasta adrese: caur Raunu.
Bilance 31. decembrī 1923. g.

Aktiva. P a a i v a. Ls
Kase 1,400.62 Biedru pajas 816.97
Preces un ķi-ģeļi .... 6,737.86 Pamata kapitāls .... 274.53
Dalības naudas citās le- Rezerves kapitāls .... * 669.38

stādēs 242.— Amortizacijss kapitāls . . 63.23
Nekustama manta . . . . 200.— Koop. darb. pat. fonds . 113 22
Kustama manta .... 549.52 Kooo. veicināšanas fonds 113.22
Uz priekšu S'maksātie iz- Aizņēmumi 4,705 36

devumi 207.76 Dažādi kreditori .... 1381.08
Tīrs atlikums ...... 1,200.77

Kopā 9,337 76 Kopā 9 337.76

Pelnīts brutto Ls 6,210 97; tekoši darbības (tirdzniecības) izdevumi Ls
5,010 20; tīrs atlikums Ls 1,200 77; preces pārdotas pas Ls 44,102.02; dividende
u: prjām 8°/o; prēmijas uz iepirkumiem 6°/o Biedru gada sākuma 3*8. beigas
63; veikals atrodas Rsunā. 3160 Valde.



Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamas uz savu š. g. 5. maija
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokas atrodas obligācija par 2500 rbļ.,
i z'ota uz'Jāņa Indriķa d. Zandarta
vaida, blanko cedēta, korob. 1908. g.
19. mrijā zem N° 1195 uz nekustamo
īpīšutiu Jelgavā I. iecirknī zem hip
N° 206, iesniegt to šai tiesai sešu
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi" .

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs, tiesa to atzīs par iznicinātu un
lūdzējiem Elizabetei un Kristapam Ze-
vaidiem, kuri sevi uzdod par minētās
obligācijas īpašniekiem, Izdos šās obli-
gācijas nerakstu, karš stāsies nozudušā
oriģnala vietā,

Jelgavā, 17. maijā 1924. g. LJ* 814/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

3632 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
u* sava š. g. 28 maija lēmuma pam ta
meklē uz sod. lik 51, 441. un 448. p.p
apv. 62. g. v. Latvijas pavalstnieka
Ruvinu Jadeļa d. Bregmani, koja
pazīšanas zī nes sekošas: vidēja asiguma,
slimīgs, sarken em matiem un bārdu,
liku degunu.

Katrram, kam zināms Bregmaņa uz-
turas vieta, viri kur atrodas viņam pie-
piederoša manta, par to bez kavēšanās
jāpaziņo Liepājas II. iec. izmeklēšanas
liesne:im, Liepājas apgabaltiesai, vai
tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 31, maijā 1924. g. M 4489.

ttM
Tiesas loceklis (paraksts).

4403 S-kretars (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daaoavpils apr. 6. iec. Dintlmitb,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401 oun clv. Hk. krāl. X. sēj. 1239. p. unsaskaņa ar savu š g. 14. maija lēmumu
uzaicina Daugavpils apr., Izabellnas pagmiruša 3€kaba Andreja d. Blāzmāsmantiniekus pieteikt savīts mantošanas
besibas, miert.esnesa kamerā. Krāslavā,Polockaa iela N.52 uz nel. atstāto man itojumu, sešu mēnešu laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešanas dienas .Val-dības Vēstnesi*.
irslf« mnutermina notecēšanas ne-kādas prasības nepieņems.

Krāslavā, 15. maijā 1924. g. Ns2049
3452 Miertiesnesis Āboliņš.

Piņķu pagasta tiesa,
pamatojoties uz savu 24. septembra
1923. gada lēmumu un pag. tiesas ust
11. dajas 222, 230., 231. p.p. ar šo uz-
aicina 26. decembrī 1916. gads mirušā
ša pagasta .Kalna-Selbartu" māju ipaš.
nieku Johana Kristiāna Miķsļa dēla
Beikmaņamantinlekus un citas per-
sonas, kam būtu kādas tiesibas uz nel.
atstāto mantojumu, pieteikt tās šai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no ši
sludinājums iespiešanas dienas gai-
dības Vēstnesī"; tāpat tiek uzaicinātus
persona», karam kādi pienākumi būtu
pret mirēju, tos pieteikt tanī pašā laikā.
Pēc ši laika notecēšanas nekādas pra-
sības netiks vairs ievērotas un pietei-
kušies likumīgie mantinieki apstiprināti
sīvās tiesībās, bet pret patādi slēpē-
jiem tiks sperti likumīgi soļi. —

Piņķos, 25. aprili 1924. g. 1* 53.
Priekšsēdētāja b. (paraksts).

4368 Darbvedis (o-.Tulia t'.v

Daugavpils apr., 8. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu š. g. 16. maija lēmuma
un uz civ. proc. lik. 1401. p.
un 1402. p.p. un civ. lik. X. sej. 1. d.
1239. p. ar šo paziņo, ka pec Pē-
tera Pedota d Daņilova, mir. 1913. g'
ir palicis mantojums Daugavpils apr.,
U>gur"tlžas pag., .Druku vecumu.
Na 267* mājss ar zemi un ** uz-
aicina visus, kam uz šo man-
tojumu būtu kādas tiesibas, pieteikt šīs
tiesības minētam miertiesnesim viņa .
kancleja — Krustpilī, sešu mē-
nešu laikā no ša sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Krustspilī, 16. miljā 1924. g. Nsl271
,Miertiesnesis N. L i e 1 m e ž s.

Peternieku pag. tiesa,
Jelgavas apri.ķī,

20. |un 18 š. g„ Pulksten 12 dienā, Dai-
bes mācītāja muižā

augošu meža gabalu
Lkl-Zulu māj»s, vērtēta uz 43,000 rbļ.,
nel. Teodora Ž i b e i k mazgadīgo bār ņa
skološanai. Tuvākas ziņas pie aizbildņa
Sentelda Liel-Biinkur mājās (st. Daibe).

Pētetniekos, 30. maiiā 1924 g. Ns 8.
Priekšsēdētājs J. Orube.

4Ž69 Sekretārs R Švarcbachs.

Ciuilprocesn Hbumi I
Vispārēji noteikumi un I. grāmata ;
^

(tiesāšanas kārtltu miertiesās)
Sis Izdevums atvieto bijuša Krievijas '
1914.g.„ycTaBt rpamflaHCKaro CyflO- ;
npoMSBO/ ļCTsa" atbilstošo daļu ar
visiem vēlākiem pārgrozījumiem un i

papildinājumiem.
Maksā: :

bez piesūtīšanas . . Ls 0.90,
ar piesūtīšanu ... , 1.07.

Dabūjama
Valsts tipogrāfijā , pilī, 1. istabā» !

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz clv. ties. Uk. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, kā pēc 1869. g.
4. oktobrī Rīgā mirušās Elizabetes
Auguttes Katharines Filipa meitas
Burkevltc Ir atklāta mantojums me
«laielna kam Ir us šo mantojumu, vai
sakari ar to tiesību kā maotiniskism,
lagatarijlam, Hdalkomisariji*», kredito-
ritm an t. t., pieteikt iii tiesībai
minētai tiesai ? a I a mēn. laikā, skaitot
no D aladinājuma isspisianas dlanaa
.Valdības Vēstnesī*.

Ja «Initā» personas savas tiesības
aagšā sarādītā termiņi naplataika, tad
viļas atāli ki ii- 'ittib»- aaedēluli»

Rigā, 1924. f. 28. maijā. L. Ns 2733
Priekšsēd. v. A. Biumentals.

4197 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
na dv. ties. lik. 2011., 2014. an 2019. p.p.
pamata paaiņo, ka pēc 1S03. gada
22. Iebruarī Rīpa mirušā Johana Hefn-
rieha Ernsta Filipa dēla Burkevlca
Ir atklāta mantojami nn naaicfna kam
Ir aa io mantojama, vai sakarā ar
to tiesibas, ki mantin., legatarijiem,
fideikoraiiarijiem, kreditoriem nn I. t.,
pieteikt šis tiesībai minētai tiesai
seIu mēnešu laiki, skaitot no ii
aladinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savai tiesības
augsi uzrādītā termiņi nepieteikt, tad
viņa» ataīs ki lis tiesības raudejul**..

Rigā, 1924. g. 28 maijā. L J* 2734
Priekšsēd. v. A. Biumentals,

4198 Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
u dv. ties. Uk. 2011., 2014. an
2019. p. p. pamata paaiņo, ka pec 1914. g.
15. Janvārī Rīgā mirušās namīpašnieces

Katherlnas (Katerines) Marijas Jāņa
(Ivana) meitas LI p kis (Lipke), dzim. Sli-
zsikis, Ir atklāti mantojama nn
saaicina, kam ir aa io mantojamu, vai
sakari ar to tiesības, ki manti-
niekiem, legatarijiem, lideikomisarijiea,
kreditoriem nn 1.1., pieteikt iii tiesību
min. tiesai a a i ? «eneiu laiki, skaitot
an ši sludinājuma iespiešanas dienu.

Ja min. personas savas tiesibas auglī
nerādītā termiņi nepieteiks, tad viņas
?tais ki šis tiesībai aaadējaiu.

Rigā, 1924. g 28. maijā. L. M 2351
Priekšsēd. v. A. B I u m e n t a 1s.

4199 Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
»z dv. tica. lik. 2011., 2014. an
2019. p.p. pam. paaiņo, ka pēc 1911. g.
28. jūnijā Rijā mirušās Sofijas Amā-
lijas Filipa meitas Gulman dzim
Burkevič, li atklāta mantojumi
nn ualcina, kara li ua io manto-
jam* vai sakari ar to kādu tiesības,
ki Mantiniekiem, legatarijiem, lidalkoai-
urijiem, kreditoriem «. L t., pieteikt iii
tiesibas aain mēnein laiki minētai
tiesai, skaitot no B sludinājuma
iespiešanai dienas.

Ja minētai personas tavas tiesības
augli naridīti termiņi nepieteikt, tad
vīnu attia ki Iii tiesibas saudējuša*

Rifi. J974 g. 28. maijā. L H> 2735
Priekšsēd. v. A. Biumentals.

4700 Sekretārs A Ka lv»

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 11. aprīlī
Izklausījusi Rīgas apgabaltiesas prokurora
priekšlikumu dēļ kurateles iecelšanas
par prombūtnē esošās Bogoslavas kaln-
tupniecības biedrības mantu, nolēma:
par prombūtnē esošās Bogoslavas kaln-
lupnlecibes biedrības mantu iecelt ku-
ra'eli, par ko ar pavēli paziņot Rīgas
pilsētas bariņu tiesai; šo lēmumu publi-
cēt civ. prec. lik. 1944. p. kārtībā.

Rigā, 1954 g. 5. maijā
Priekšsēd. v. A. Veidnera.

2559 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 6 ma'jā
Izklausījusī Jāņa Opmana lūgumu dēļ
aizgādnības iecelšanas par prombūtnē
esošās Elzas Opmsn mantu, nolēma:
par prombūtnē esošās Elzas Opmsn
atita'o mantu iecelt aizgādnību, par ko
ar pavēli paziņot Valkas pilsētas bāriņu
tiesai; šo lēmumu publicēt civ. pr. Uk.
1944. p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 1924. g. 17. maijā Ns 2545.
Priekšsēdētāja v. A. Veidnert.

3480 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 6. maijā
Izklausījusi Jāņa Opmcņi lūgumu dēj
aizgādnības iecelšanas par prombūtnē
esošās Paulīnes Opman mantu, no-
lēma: par prombūtnē esošēs Paulīnes
Opman atstāto mantu iecelt aizgād-
nību, par ko paziņot Valkas pilsētas
bariņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
proc. lik. 1944. p. kārtībā.

Rīgā, 1924. g. 17. mtijā t* 2545
Priekšsēd. v. A. Veidne ta.

2479 Sekretārs A. K » I v e

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā liesas sēdē 1924. g. 29. sprlī
Izklausījusi mir. Jēkaba Jāņa d. Jansona
manloštn s lietu, starp citu nolēma:
par prombūtnē esošā Jāņa Jēkaba dēla
Jansona atstāto mantu iecelt aizgādnību,
par ko piziņot Bartnieku pagasta
tiesai; šo lēmumu publicēt civ. proc
lik. 1944. p. paredzētā kartībā.

Rigā, 1924. g, 22. maijā re 2183
Priekšsēd. v. A, Biumentals.

2810 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas aēdē 1924. g. 13. rartā
izklausījusi Terēzes Kārļa meitas Su'er
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma:

atzīt par Iznīcinātu obligāciju par
12.0C0 r„ apstiprinātu 1892. g. 12 martā

zem **> 194, uz atraitnei Terēzei Kārļa
meitai Siller piederošo nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, 4. hip. iec. zem
zemes grāmatu reģ. Nt 84, Hermanan
Klevcram par labu.

Rigā, 1924. g. 16. maijā Ns 2364.

Priekšsēdei, v. A. Veidnera.
3277 Sekretāre A. Kilvt

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesu sēdē 1924. g. 13. maiiā
izklausījusi Vijuma Jāņa d. Aspera lū-
gumu dēļ bipotekariako parādu dzēša-
nu, nolēma:

atzīt par iznīcinātu obligāciju par
1.8C0 r, apstiprinātu 1879. g. 14. de-

cembrī rem Nt 1466, uz tagad lūdzējam
piederošo nekustamo īpašumu Naukšēnu
muižas zemn eku zemes .Vārdiņu* mā-
jām, Valmieras apr., zem zemes grāmatu
nodaļas reģ. Nt 26E0, Fr. f. Orote par
labu, kura obligācija pārgājusi uz Au-
gustu Dāvida d. Līci, kā blankocesio-
naru, kas viņu cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1924. g. 14. maijā Ns 1762.
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

3211 Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 13 maijā
izklausījusi .Eduarda Jēkaba d. Kārkliņa
lūgumu dēj hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma:

atzit par samaksātu obligāciju par
1,000 r, apstiprinātu 1914. g. 27. no-
vembrī zem N° 535, uz Eduardam Jē-
kaba d. Kārkliņam piedetošo nekustamo
īpašumu Bukultu muižas zemes grunts-
gabalu N° 77, Rīgas apr., zem zemes
grāmatu reģ. Ns 2969, Mārtiņam Breža
dēlam Outmanam par labu, kas min.
obligāciju Ir cedejis blanko.

Rīgā, 1924. g. 14. maijā Ns 1159.
Priesšsēd. v. D. C i m me r ma n s.

3213 Srkretars A. K * ! v

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.

atklātā tiesu aēdē 1924 g. 29. aprili
izklausījusi mir. Pētera Jāņa d. Ozoliņa
mantošanas lietu, starp citu nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā Reinholda
Voldemāra Pētera d. Ozoliņa mantu
iecelt aizgādnību, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai; io lēmumu publi-
cēt civ. p:oc. lik. 1944. p. paredzētā

kārtība.
Rigā, 1924 g. 22. maijā J* 967.
Priekšsēdētāja v. A. Biumentals.

3811 Sekrētam A. Kalve.

Lašu pagasta valde ar šo izsludina
par nederīpo, ba pietehtu par no-
zaudētu, iekšienes pasi zem J* 515
izdotu 18. Jūnijā 1921. g. uz Helenes
Voldemāra m. (Vladimira m.) Bitner v
no Sventas pag. vaid. 6. maijā 1924 g

3099 "

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz clv. ties. Uk. 2011., 3014. un "»oig. p..
pamata paslr^, ta pēc 1S23. &.ada
3. septembrī Ādažu pag. mirušā .Karašu
Nj 13' mājas īpašnieka Jāņa Māitija
dēla Jēkebsona (Jekobsona) ir atklāti
mantojums un ««aicina, kam Ir ai io man-
tojama vai aakari ar to tietibu, kā
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomi-
sarijien*, kreditoriem nn t. t., pieteikt
šit tiesībai minētai lietai nlu mē-
nein laiki, tkaitot no ii Biedinājuma
iupleianaa dienu .Vaid. Viltosit*.

Jl minētai ptrsonu tava* tiesība»
angii atrādīti termiņi nepieteikt , tad
viņu atāla ki Ba tietibu saadīju!*».

Rigā, 1924.g. 28. maijā. Nk 2740
Priekšsēd. v. A. Biumentals.

4195 Soktetar» A Knti.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
u dv. ties. lik. 2011., 2014.an 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919, gada
pavasarī Lieljumpravas pagastā mirušās
.Bricenu - Jāņa" mājas līdzīpjšni;ces
Mildas Jāņa meitas Silīte ii at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legatar j em,
fidtikomlsarijiem , krediior em u. t. t.!
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai s e šii
mēnešu laika, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minēts pēršanas savu tiesības
augšā uzradītā teim'ņā nepieteiks, tad
vītas atzīs kā šīs tiesības z>.udējuš»s

Rīgā. 1924 g. 21. maij ā L Ns 1344
Prieksed. v. A. Biumentals

3861 Sekretārs A. K a I ve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
ai civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2019.
p. p. pamata paaiņo, ka pēc 1919 g.
20. novembri Novoroaiska (Krievijā)
miruša Ropažu pagasta .Bance" mājas
īpašnieka Eduarda Jāņa (I^ana)
dēla MIchelaona ir atklāta manto-
jums an ataicina, kam Ir u io manto-
jumu, vai takarā ar to tietibai
ki mantiniekiem, legatarijiem, lldeiko-
niaarijiem, kreditoriem nn t. t, pie-
teikt iia tietibai minētai lietai iesi
mēnešu laiki, tkaitot no ii iladinājuma
iespiešanas dienu.

Ja minētai personas tavu tietibai
augšā rurfiditi termiņi nepieteikt, tad
viņai atāla ki iia tietibai raudājušas

Rīgā, 1924. g. 28 meijā. L. Nt 2720
Priekšsēd. v. A. Biumentals.

4196 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.

uz
8

civ. «es. Hk. 2011., 2014 «n
2019. p. p. pamata paziņo, ka pec 191b. g.

24 novembri Rīgā mfrušs namlidz-
īpašniecaa atraitnei Hennettes Krle-

vlna rēc pirmā vira Skrasting,
dzim. Kikett, Ir atklāts mantojams
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tierbaa kā mantiniek'em,
legatarijiem, iidelkomisarljiem, kred-
toriem u. t. i. P'eteikt šis ties.bas
minētai tiesai sešu mēnešu laika,

skaitot no ii sludinājuma iespiešanas

dienas. „ _ ..
Ja minētās personas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņa nepieteiks tad
viņas atzīs kā šis tiesības ««dējušas

Rigā. 1924. g. 21. maija. LI* 2685
Priekšsēd. v. A. Biumentals.

3862 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. Uk. 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1919 gada
8. aprili Rīgā mirušā Teodara Friča d.
Ceplīt Ir atklāti mantojumi un asaidna,

kam ir u io mantojama, vai aakari ar
to tiesības, ki mantiniekiem, legata-
rijiem, lideikomlaarijiera, kreditoriem
an t. »., pieteikt iīs tiesības minētai
tiaiai sešu mēnein laikā, tkaitot no ii
sludinājuma leapieianu dienat.

Ja minētai personas savu tietibai
aagii uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņai atsit ki līs tiesība» tandējnls*

Rigā, 1924. g. 21. maijā. L J*2656
Priekšsēd. v. A. Biumentals.

3863 Sekretāra A. Kaiva.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
aa dv. tiea. Uk. 2011., 2014. an 2019. p.p
pamata oarino, ka pēc 1919 gada
31.augustā Endzelinu pag. mirušā Ropažu
pag. .Liepsslos" mājas IpaŠn. Mārtiņa
Jāņa d. Martlnsona ir atklits mac-
tojami an uaaldna, kam ir aa io
mantojuma, vai aakari ar to tietibai,
ki mantiniekiem, laseatarijiem, ttoel-
komiaarijiem, kreditoriem «i 1.1.,oletaikl
nt tietibai min. līstai aain mēnešu
laiki, skaitot no II aladinij. ietpiel.
dienu .Vaid. Viata.*.

Ja minētās personai tavai tietibai
lagii atrādīti termiņi nepieteikt, tad
vlņat ataia ki iia tiseibu taadājulai.

Rifi, 1974. g. 28. maijā. L J* 2619
Priekšsēdei, v. A. Biumentals.

4194 Sekretārs A. Kalve

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz savu 1924. g. 28. aprīļa
nolēmumu, uzaicina tās personaa, kutu
rokas atrodas šādas uz Jelgavai apr.,
Lielsesavas mizas .Sloke* mājām zem
hip. Ni 3040 korobotētas obligācijas:

1) par 8400 rbļ, izdot* uz Zaļe-
nieku krāj-aidzevu kases vārdu, korob.
1900. g. 23 decembrī zem r* 1137,

2) par 2000 rbļ., izdotu uz ta paša vārdu,
korob. 1908. g. 18. semtembrī zem
Ns 1991 un 3) par 3000 rub., Izdots uz
Lielsesavas krājaizdevu kases vārdu,
korob. 1914. g. 20. februārī zem N° 413,
— ierasties šai tiesā, viena mē-
neša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī* un iesniegt min. aktus.

Ja minētā termiņā neieradīsies un
aktus neiesniegs, tiesa atzīs parādus
pec tiem par samaksātiem un lūdzējam
Dāvidam-Robertam Šokenbergam dos
tiesību prasīt šo parādu dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 17. msijā 1924. g. LNi 792/24
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

3295 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa.
pamatodamās uz savu š. g. 5 maija
nolēmumu, uzaicina tās personu, kuturokās atrodas šādas uz Jelgavas aprPenkues pagasta .Dzērve* mājām zemnip m 4502 koroborētas un uz Jelgavasktaj-aizdevu kases vārda izdotas obli-gācijas:

1) Par 1000 rbļ . korob. 1908 g.
Il,'Ln*°> P»' 5W rbļ,korob. 1913. g. 22aprīlī jem Ns 935,— ierasties lai tiesa viena mēneša
laika, skaitot no sludinājuma iespie-šanas dienas .Valdības Vēstnesī* uniesniegt minētos aktus.

Ja minētā termiņā neieradīsies trnsķtus neiesniegs, tiesa atzīs parādus

T?L!D-,par „ Mffl ,ak""ea un lūdzējai
™ Ruteņberg doa tiesibu prasīt šāparada dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā . 17. maijā 1924 g. LN. 813/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.3633 sekretārs K. Pus sars.

laipliiti valitt tlpogiaOjiT

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 5. maija

nolēmumu, uzaicina tās personas, koru
rokās atrodas šādi paradu akti: 1) obli-

gācija par 1500 rbļ.. izdota uz Brrfmda
k ii aizdevu kases vārou korob. W99. g.

31. augustā zem Ns 4881 uz Jelgavas

apriņķa, Bukailu p«g., H"""» 0<W)
Ssulit mājām zem hip. J* 589, — l)

obligācija par 900 rbļ.. izdota uz ta
paša vārdu, korob. 1891. g. 14. dec
zem Ns 728 uz to pašu īpasu-nu, 3)
pirkšanas-pārdošanas līgums, pe( kura
palicis parāds kā pirkšanas surnaļ atli-
kums 3864. rbj. 31. kap. noslēgts starp
Krišu Grinbergu ka pārdevēju un Lizi
Sulc kā pircēju korob. 1900. g 12. dec
zem Ns 1094 uz to palu īpsšumn, —
ierasties šai tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas .Vaid. Vēstn.* un iesniegt minētos
aktus.

Ja minētā termiņa neierādīs es un
aktus neiesniegs, tiesa atzīs parādus pēc
tiem par samaksātiem un lūdzējam Kār-
lim Sakne dos tiesību prasīt šo parāda
dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 19 maijā 1924. g. LNs611/24

Priekšsēdētāja v. A Lauke/
3629 Sekretārs K. Pussars

Liepājas apgabaltiesu,
saskaņā ar savu 28. aprija 1924. gada
lēmumu, uz Andreja Jegera lug, un uz
civ. proc. lik. 2083. un 2084. p., uzaicina
obligācijas turētāju, kura izjJpta par
2500 rbļ. uz Mārtiņa Andreja d. Jan-
sona vārdu un 19. febr. 1914. g. zem
žarn. Ns 241 nostipr. uz Andrejam Ādama
d. Jegeram piederošu nekustamu mantu
Sakas .Klene* mājar-, Aizputes apriņķī
zem lauku n'kustamu mantu zemss-
gīāmatu 2. reģis'ra zem krep. J* 890,
— sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minēto
obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzis par samaksātu,
un pašu obligāciju par iznīcinātu,
piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
parada izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 12. maijā 1924. g. N-728/24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3283 Svkretan A Kaimerrivs*»

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 1923. gada 15. maija
lēmumu uz Ooseja Frldlcndcra lūgu-
mu un civ. proc. lik. 2083. - 2084. p. p
pamata, uzaicina obligācijas turētāju
kūja izdota par 1000 rbļ. uz B-njamiņa
Zebba vārdu prrgajīšas Ventspils
kiājkases īpašumā un 18. febr. 1923. g
zem žurn. Ns 13 nostiprināta uz Joselim
Smuļa d. Fridlsnderam, piederoša:
nekustamas mantas Ve .tspilī 2. kvar.
zem kreposta S* 49A, — sešu
mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt tiesā
minētās obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, .ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaks. un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdz tiesību
ties bu pieprasīt parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām. . *

Liepājā, 19. meijā 1924. g. Ns722/24.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

3655 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 1924. g. 28. maija Jēmtmu,
paziņo,ka ir izb e iā£?.jūa Jāņa A ,'amad.
Kirkusa un Ignata r Ignata d. Ke-
z i k a meklēšana, kuji tUa meklēti uz
Liepājas apgabaltiesas 1923. g. 20. sep-
tembra lēmuma pamata.

(Sk. .V. V." Ns 214. — 1923. g.)
Liepājā, 31. maijā 1924. g. Na 6610.

Tiesas loceklis Zass.
4402 Sekretārs (paraksts). KurmMes pšgesta valde izsludina par

nederikU, kā pktelktu par nozaudētu,
Latvijas itkszem.es rasi, izdotu no Knr-
males pagasta izpildu komttejiss 27. apr.
11-21. g. zem f* 461 uz Amālijas Oot-
liba m. Pachal vhrdu. 3115

Palsmanes pagasta volde izsludina
par nedeiīgām, kā pieteiktas par no-
zaudētam, no šis pag. valdes 20. Iebr.
1920. g, zem N»l* 491, 492, izdetas

zir<u pasrs uz Jāņa Butka vārdu. 3103
Lašu pagasta vslde izs'udina rar ne-

derīgu, ta pieteikta par *nozaudētu, - i
iekšzemes p«si Ns 386, izdotu 9. maijā h
1921. g. no Lašu pagasta valdes uz;
Antona Adolla d. Voitana v. 3100

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošu 1923. g. kodifikacijas
izdevumu:

mo» an. ]. iet. Mmi
meklē i. g. 12. maija uz sod. lik.
581. p. I. d. pamata notiesāto uz 3 (trīs)
mēnešiem ci tuma Aleksandra Antona
d. Nartiis, 30 g. v., piederīgu pie
Dagdas pag., Diugavpils apr. Senāk
dzīvojis ta paša pag. Zariņu zādži.
Latv. pase zem Ns 4115, izdota no Dag-
das pag. valdes 16. o t. 1922. g.

Atrašanas gadījumā Nartišs ņemams
apcietinājumā, ieskaitot miertiesas ricibā.

Rīgā, 30. maijā 1924. g. J* 341.
4406 Miertiesnesis B i 1 m a na.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr- 4. Iec miertiesa.
saskaņā ar savu 1924. g. 14 maija lē-
mumu uz civ. proc. lik. 1401., 1402.
p. p. un civ. Uk. X. sēj _ 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pec 1922. gada
1. aprīlī mirušā Antona Emaņa
(Armaņa) d. Turkopola-Orebe-
t a j a Daugavpils apr, Līvānu pa-
gastā ir atstāts mantojums, kadeļ
izaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu but»
kādas tiesibas kā mantiniekiem, pieteikt
tās pēc piederības sešu mēnešu
laikā, skaitot no ia sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdību Vēstnesi*.
3683 Miertiesnesis (parakstsl.
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