
papildinājums 1921. gada 20. apriļa li-
kumā par akciju biedrībām un paju
sabiedrībām.

Kara politechnisko kursu iestāšanās pār-
baudījumu un kursu mācības pro-
gramas (3. turpinājums).

Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildinājums 1921. g. 20. apriļa
likumā par akciju biedrībām un

paju sabiedrībām.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
1921. gada 20. apriļa likumu- par

akciju biedrībām un paju sabiedrībām
(lik. krāj. 1921. g. 83.) papildināt ar
sekošiem 10\ 10un 10pantiem:

10. Bijušās Krievijas akciju biedrības
vai viņu nodaļas, kuras pirms 1918. g.
18. novembra darbojušās Latvijas terito-
rijā, jālikvidē saskaņā ar attiecīgiem
statūtiem, ja viņas 6 mēnešu laikā pēc
šī likuma spēkā nākšanas nav statūtos
'vai specielos Latvijas likumos paredzētā
kārtībā un laikā pārvēlējušas savus pār-
valdes orgānus un ar finansu ministra
piekrišanu atjaunojušas darbību Latvijā.

1. piezīme. Pārvēlētajiem akciju
biedrību vai paju sabiedrību pār-
valdes orgāniem sastāva ziņā jāatbilst
finansu ministra noteikumiem par
jaundibināmām akciju sabiedrībām.

2. piezīme. Šis pants neattiecas
. uz tām akciju biedrībām vai paiju
.sabiedrībām, kuras saskaņā ar pa-
stāvošiem likumiem savu darbību
jau atjaunojušas, vai kuru likvidācija
jau ievadīta.

10. Akciju biedrību vai paju sabie-
drību likumīgās akcionāru vai pajenieku
sapulcēs ievēlēto likvidācijas komisiju
darbību pārrauga finansu ministrs. Lik-
vidācijas komisijas lēmumi izpildāmi pēc
tam, kad tos apstiprinājis finansu mi-
nistrs. Pēc likvidācijas izbeigšanas visi
likvidācijas komisijas dokumenti līdz ar
pārskatu par likvidācijas komisijas dar-
bību nododami finansu ministrijai.

10. Akciju biedrībām vai paju sabie-
drībām, kuras šī likuma 10panta kār-
tībā un laikā nav ne savus pārvaldes
orgānus pārvēlējušas, ne atjaunojušas
darbību, ne ari izvēlējušas likvidācijas
komisiju, šādu likvidācijas komisiju ieceļ
finansu ministrs saziņā ar tieslietu un
iekšlietu ministriem, nosakot ari komisijas
locekļu skaitu no 3 līdz 7 personām.
»īs likvidācijas komisijas darbojas sa-
skaņā ar instrukciju, kuru izdod ministru
kabinets uz finansu ministra priekšlikumu

Rīgā, 1924. g. 31. jūlijā.
Ministru prezidents V. Zamuels.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Kara politechnisko kursu
iestāšanās pārbaudījumu un kursu

mācības programas.
(3. turpinājums.)

Apstiprinu.
Kara ministrs, pulkved s- leitnants

Fr. Birkenšt ei ns.

Programa
par baterijas notēmešanu mērķi.

1.. Specialkurss.
Diz gabalu leņķmēru, leņķmēru —

Dusoļu, stereoskatiklu un tālskatu ietaise
"n lietošana.

Diž gabala tēmēšana un atzīmēšana,
«aterijas vēdeklis. Līdzteku vēdekļa1zveide.

Leņķmēra nostatuma aprēķins pamat-
°'_gabalam. Tēmēšana bez rīkiem.

Nešana ar rīkiem. Komandieris diž-
gaoalus redz. Komandieris dižgabalus
ueiedz.

Līdzteku vēdekļa azimuta uzzināšana.
Vēdekļa korektūra šaušanas laikā. Vir-
ziena iešaude.

Leņķmēra solis. Leņķmēra soļa uzzi-
nāšana iešaudes ceļā. Leņķmēra soļa
uzzināšana aprēķina ceļā. Taisnstūres.

Uguns pārnešana bez rīkiem. Uguns
pārnešana pēc schemas.

II. Specialkurss.
Mērķa norādīšana. Mērķu norādīšana

ar buzoles palīdzību. Mērķa norādīšana
pēc vietējiem priekšmetiem' . Mērķa no-
rādīšana pēc kartes. Mērķa norādīšana
ar mērķi jau notēmētas baterijas sprā-
dzieniem.

Celuloīda riņķis. Busoles riņķis. Leņķ-
mēra riņķis. Stāvvietas atrašana uz kar-
tes Baterijas azimutu atrašana. Pamat-
dižgabalu leņķmēra nostatuma atrašana.
Baterijas frontes azimuta atrašana.

Mērķa atzīmēšana uz kartes. Magneta
strēles novirzums ; tā lielums un nozīme.
Busoles pārbaudīšana. Mērķa norādī-
šana ar busoli.

Šaušana ar aeroplanu palīdzību: 1) no-
vērotājs tieši koriģē šaušanu; 2) ar foto-
grāfiju palīdzību; 3) ar koordināšu pa-
līdzību.

Nakts šaušana. Šaušana ar sānu no-
vērotājiem.

Šaušana pēc kartes. Dizgabalu frontes
iespaids. Busoles korektūra. Vēja sāņ-
novirzuma korektūra. Derivacijss korek-
tūra. Dizgabalu redžu ass korektūra.
Kartes attālums. Apvidus leņķa korek-
tūra. Sāniska vēja korektūra. Gaisa
temperatūras korektūra. Lādiņu tempe-
ratūras korektūra. Sākum ātruma korek-
tūra. Šāviņu smaguma un tīpu korektūra.

Par paraksta pareizību:
Bruņošanas pārvaldes techniskās
daļas darbveža vietas izpildītājs

A. Kalniņš.

Apstiprinu.
Kara ministrs, i ul- vedis- leitnžnts

Fr. Birk enš t ein s.

Iekšējā baltstika.
Iekšējās balistikas uzdevums. Pulvera

degšana: aizdegšanās, apliesmošana, sa-
degšana. Sadegšanas nozīme koncentri-
skos slāņos. Graudu veida un lieluma
iespaids. Attiecības starp pulvera gāzes
spiedienu un lādēšanas blīvumu pastā-
vīgās telpās.

Spiediena līkne uz šāviņa dibenu un
uz stobra kanāla sienām un dibenu. Kre-
šers un spiediena kanāli izmērīšana.

Šāviņa enerģija un ātrums. Laiks,
kuru šāviņš patērē noiedams no viena
šķērsgriezuma līdz otram. Ātruma līkne.
Vidējais spiediens kanāli. Pulvera de-
rīgā un kaitīgā iedarbība un izdevīguma
koeficients.

Pulvera salīdzināšana. Šāviņa ener-
ģijas palielināšanās paņēmieni.

Lādiņa temperatūras un lādēšanas blī-
vuma (lādiņa svara), šāviņa svara un
pulvera grauda biezuma (diametra) iespaids
uz sākuma ātrumu un spiedienu kanāli.

Sākuma ātruma izmērīšana. _ Chrono-
grafs. Pulvera vienādības aprēķināšana

Par noraksta pareizību:
Bruņošanas pārvaldes techniskās
daļas darbveža vietas izpildītājs

A. Kalniņš.

Apstiprinu.
Kaf a m'nistrs, pulkvedis-leitnants

Birkenšteias.

Minu māksla.

1. Sprāgstvielas.
Vispārējie jēdzieni par sprāgstošām

vielām; sprāgstošie maisījumi un sprāg-
stošie savienojumi. 1. un 2. šķiras sprā-
dzieni. Detonators. Ārdošas un svaidošās
sprāgstvielas. Sprāgstošo vielu speķs

Piroksilins. Viņa īpašības un glabā-

šana.
Dinamiti.

Sprāgstošais dzīvsudrabs. Kapseles,
rīkošanās ar viņām.

Jēdziens par pikrina skābi un viņas
preparātiem, melinitu, ekrasitu, krezelitu,
liditu un šimozi.

Jēdziens par tretilu. Tretila kapseles.
Jēdziens par roka-roku. Jēdziens par
trinitrotoluolu (tolu).

2. Spridzināšanas darbi.
Apakšzemes, apakšūdens un spridzi-

nāmās minas. Pulvera darbība zemē.
Pulvera gorna lādiņa aprēķināšana.

Piroksilina gorni. Lādiņu aprēķinā-
šana. Lādiņu aizdedzināšanas līdzekļi.
Aizdedzināšana un degļi. Degšnores.
Bikforda šņore. Aizdedzināšanas tru-
biņas.

Ātri degošas un detonējošas šņores.
Jēdziens par aizdedzināšanu ar sitienu
(triecienu). Galvaniskā aizdedzināšana.
Induktora spridzināšanas mašinas. Volta
stabs.

Jēdziens par spridzināšanu ar elek-
trību.

Mērīšanas aparāti. Ommetrs.
Sapieru kabels (vads). Viņa pārbau-

dīšana. Savienojumi. Dreiera un korķa
aizdedzinātāji. Aizdedzinātāju pieņem-
šana.

Pulvera lādiņu pagatavošana.
Piroksilina lādiņu pagatavošana. Pa-

garinātie un koncentrētie lādiņi. Apakš-
ūdens lādiņa iepakošana.

Jēdziens par aizslēdzējiem. Vienkāršie
fugasi. Spridzināšana. Signalizācija.

Aķmeņmetēji un pašsprāgstošie iugasi.
Rokas granātas.

Apakšūdens fugasi. Ledus spridzinā-
šana. Akmeņu un klinšu spridzināšana.

Mūra sagraušana. Spiešļu sagraušana.
Ķieģeļu, akmeņu un betona būvju sa-
graušana.

Akmeņu tiltu balstu un spriešļu
spridzināšana. Iepriekšēja tilta sagata-
vošana priekš spridzināšanas.

Baļķu un pāļu spridzināšana. Koka
tiltu spridzināšana. Metāla slokšņu un
baļķu spridzināšana. Dzelzs tiltu fermu
spridzināšana.

Dzelzsceļa bojāšana un iznīcināšana.
Mākslīgo šķēršļu spridzināšana. Blok-

haužu sagraušana. Lielgabalu bojāšana.
Par noraksta pareizību :

Bruņošanas pārvaldes techniskās
daļas darbveža vietas izpildītājs

A. Kalniņš

Apstipiiru.
Kff minsrs, pulKvedis-le tnants

Fr. Biikenšteins

Sprāgstošas vielas un pulveri.
Degšana, sprādziens, detonacija. Sprāg-

stošas vielas un to sastāvdaļas. Mecha-
niski maisījumi un ķimiski savienojumi.

Sprāgstošo vielu sadalīšanās veidi.
Balistiskās un brizantās sprāgstošās
vielas.

Sprāgstošo vielu sadalīšana gāzēs.
Maksimālais spiediens. Teorētiska mak-
simālo spiedienu aprēķināšana. Absolūta
temperatūra. Kovīlums. Sprāgstošās
vielas spēks.

Sprāgstošās vielas gāzes temperatūras
aprēķināšana. Sprādziena siltums un
sprāgstošās vielas darbs. Potenciāla
enerģija.

Pulveru un sprāgstošo vielu vēsture.
Melnais jeb dūmu pulveris. Pārējās laika
sprāgstošās vielas. Brizantās sprāgstošās
vielās. Sprāgstoša kokvilna jeb pirok-
silins. Bezdūmu pulveris. Militārās
sprāgstošās vielas.

Militārie pulveri; to īpašības. Melnais
pulvers. Izejvielas: zalpeters, sērs un
ogle. Melnā pulvera fabrikācija.

Sasmalcināšana, samaisīšana, spiešana,
graudošana, gludināšana un spodrināšana:
veidots pulveris. Kaltēšana, putekļu at-
dalīšana.

Melnā pulvera īpašības. Pulvera šķirnes:
medību pulvers, spridzināšanas pulveris,
degšnores pulvers.

Nitroceluloze. Skābju maisījumu pa-
gatavošana. Kokvilnas nitrēšana. Nitro-
celulozes mazgāšana, kaltēšana. Nitro-
celulozes īpašības.

Nitroglicerins. Glicerins. Nitroglice-
rina pagatavošana laboratorijā. Nitro-
glicerina īpašības: fizioloģiskās un tech-
niskās. Dinamiti ar pasivo un aktivo
pamatiem. Sprāgstoša želatine.

Bezdūmu pulveri. Be"zdūmu nitroce-
lulozes pulvera fabrikācija. Nitroglice-
rīna pulvera fabrikācija. Pulveru bie-
zumu nozīme. Bezdūmu pulvera īpašības.

Bezdūmu pulvera sadalīšanās šaušanā.
Dūmu attīstība šaujot ar bezdūmu pul-
veri. Pulvera sprādziena iespaids uz
stobra kanāli. Pulvera glabāšana.

Sprāgstošie nitrosavienojumi.
Pikrinskābe. Laboratorijas izgatavo-

šanas paņēmiens. Pikrinskābes spie-
diena produkti. Fizioloģiskā sprādziena
iedalība. Lietošana. Pikrinpulvers.
Tolits (trotils). Trinitrotoluens, toluens
(toluols). Nitrēšanas process. Tolita
īpašības un lietošana. Sprāgstošo vielu
salīdzināšana. Krezolits un citi aromā-
tiskie nitrosavienojumi.

Amonijzalpetera sprāgstošas vielas,

viņu fabrikācija. Amonijzalpetera sprāg-
stošo vielu labās un sliktās īpašības.
Chloratu un perchloratu sprāgstošās vie-
las. Izgatavošana, īpašības un lietošana.

Šķīstās sprāgstošās vielas. Turpena
panklastiti. Šķīstais gaiss. Saistošas
vielas. Šķīsta gaisa sprāgstošie maisījumi.

Sprāgstošais dzīvsudrabs (fulminats ,
ta izgatavošana, īpašības, iieiošana.
Tetrils, svina azids, viņu īpašības, lieto-
šana. Spridzināmās kapseles, patronu
kapseles, degļu kapseles. Raujamie
degļi. Kapseļu piidījurnu sastāvj.. Spri-
dzināmo kapseļu tabula.

Sprāgstošo vielu pārbaudīšana un pē-
tīšana. Ķimiska noturība (stabilitāte).

Sprādzienu salīdzināšanas praktiskie
paņēmieni.

Mēģinājumi virs svina vai vara plāk-
snēm, virs dzelzs stieņa. Detonēšana
svina klucī. Mēģinājums ar sitienu.
Uzliesmošanas izmēģināšana.

Mēģinājums ar šaušanu.
Detonacijas ātruma izmērīšana.
Laboratorijas mēģinājumi par sprāg-

stošām vielām.
Par noraksta pareizību:

Bruņošanas pārvaldes techniskās
daļas darbveža vietas izpildītājs-

A. Kalniņš.

Apstiprinu.
Kafa ministrs, puUvedis-leitnants

Fr. Bimenšteins.
Ilggadīga fortifikācija.

Vispārējie jēdzieni par cietokšņiem.
Cietokšņu schemas. Fortu josla. Fortu
grupas. Otra fortu līnija. Centrālais
aizžogojums.

Sauszemes cietokšņu sastāvdaļas. Fortu
pirmā linija. Cietokšņa daudzstūris, po-
ligona linijas un leņķi, kapitalsa. Fāzes
un flanki. Maģistrāla linija. Fortu fāžu
profili.

Glasis veidīgs profils.
Šķēršļi pret šturmēm (vertikālie un

horizontālie).
Grāvju aizsardzības līdzekļi.
Kazematētās būves.
Flankējošas būves.
Strēlnieku galerijas. Vienkāršie aiz-

segi. Traversi. Iedobumi. Nišas. Sa-
tiksmes ejas fortos.

Bruņas un vairogi. Bruņotie lielgabalu
aizsegi.

Ilggadīgās baterijas (artilērijas un
bruņotas). Starpukazarmes. Otrās lini-
jas torti.

Pulvera pagrabi cietoksnī.
Centrālais valnis. Atbalstu punkti.
Palīgu būves (segtas ejas, ravelini,

kavaljeri u. t. t.).
Liels piejūras cietoksnis. Krasta ba-

terija.

Maksa par .Valdības Vēstnesi'sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

p« 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
par atsevišķu_ numuru: saņemot

ekspedīcijā _. — . 6 ,
pie atkalpārdevējiem — . 7 ,

Latvijas valdības r&z oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot J^j^^^mi^^

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija: J^^^^^^^^^Hl Kantoris un ekspedicija:
Rīgā, pilī J\fe 3. Tel. M> 9-89 ^^§£%ug|83p* Rīgā, pilī Na 1. Tel. Ni 9-57
Runas stundas no 11— 12 H^-sļ^gp^U Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 ,



Mazs piejūras cietoksnis. Atsevišķa
piejūras baterija.

īsa ilggadīgas fortifikācijas attīstības
vēsture.

Par noraksta pareizību :
Bruņošanas pārvaldes techniskās
daļas darbveža vietas izpildītājs

A. Kalniņš.

Apstiprinu
Kara ministrs, p IkvedU- leitnants

Birkenšteins.

3. Minu darbi.

Minu ēkas un galerijas. Koka rāmji,
dzelzs rāmji, viļņota dzelzs.

Aku un galeriju būve no holandiešu
rāmjiem visādās gruntīs. Galeriju taisī-
šana klintīs. Galeriju taisīšana no dzelzf
rāmjiem un viļņotas dzelzs.

Lalua metode pie galeriju taisīšanas
nogāzēs. Minu nolaiduma ierīkošana
Pakāpeniska aka.

Izejas no galerijām un galeriju līkumi.

Aku galeriju remonts. Minieru sada-
līšana priekš darbiem. Instrumenti (darba
rīki).

Zemes izņemšana un ūdens novadī-
šana no galerijām. Galeriju apgaismo-
šana. Ienaidnieka darba gaitas noklau-
sīšana.

Kamera priekš maziem un lieliem lā-
diņiem. Urbšanas minu darbi. Minu
trūbu lādēšana. Ventilatori.

Jēdziens par kontrminu sistēmu.
4. Minu karš.

Jēdziens par minu . karu. Uzbrucēju
darbība minu kārā.

Dobuma (trektera) ieņemšana un kro-
nēšana. Trieciens (šturme) ar kaujas
akām.

Darbība pie aizsargāšanās. Kontrmi-
nas darbs. Fortu būvju iznīcināšana.
Minu kara vēsturiskie piemēri.

Par noraksta pareizību:
Bruņošanas pārvaldes techniskās
daļas darbveža vietas izpildītājs

A. Kalniņš.

Apstiprinu.
Kafa ministrs, pulkvedis-leitnants

Fr. Birkenšteins.

Kara politechniskie kursi pie universitātes.

Autoartilerija?, aviācijas un elektrotechniskās nodaļas programa.

. „ l. II
Y r i e K s m e t i pusga s pus ads

Stundu Stundu
I mārīhas o-aris skai ' s sksltsi. macioas gaas. nedēļ - nedgļā

Augstākā matemātika I ar praktiskiem darbiem 82 62
Tēlotāja ģeometrija ar praktiskiem darbiem 4 4 44
Techniskā mechanika I — statika ar praktiskiem darbiem .... 62
Techniskā mechanika 1 — stiprības mācība 42
Fizika ar praktiskiem darbiem ".. 62 62
Ķimija 40 22
Techniskā zīmēšana 04 04

28|14 26116
42 38

II. mācības gads.
Augstākā matemātika II ar praktiskiem darbiem 2 2 2! 2
Techniskā mechanika II — dinamika ar praktiskiem darbiem. ..22 22

III — hidraulika ar praktiskiem darbiem. . . 2 2
Mašinu elementi ar projektiem 64 48
Metālu un koka technoloģija 40 40
Mechaniskā siltuma mācība 40 22
Būvkonstrukcijas ar projektiem 44 44
Pamatvilcieni elektrotechnikā 40 40
Metalurģija ar praktiskiem darbiem . . 2 2

28(14 24(20
42 44

Autoartilerija Aviācija Elektrotechnikā
III. mācības gads. i. h. i. ii. i. n.

Kinemātika 40 40 40
Ceļmašinas un transportierīces ar pro-

jektiem . 44 44 44 44 44 44.
Tvaika mašinas . -".. - 40 40 40 40 40 40
Rotācijas mašinas I (udensturbinas un

centrifug. pumpji) 40 20 40 20 40 20
Apkurināšana un vedinašana .... 40 40 40 40
Kurtuves 20 20 20
Materiālu pārbaudīšana ar praktiskiem

darbiem 42 42 42
Elektrotechniskā laboratorija I... 04 04 04 0 4 06 06
Maiņstrāvas teorija ar prakt. d. . . . —;— 4 4
Elektrības stiprības mācība .... —'— 20
Elektromašinas I 40
Telefonija un telegrafija 20 22
1) Meteoroloģija (mat. fak. progr.) . 20 20
2) Ģeodēzija un fotogram metri ja (inž.

fak. programa) 42 44
3) Tauku un eļļu technoloģija (atsev.

progr.) 02 02 02
Grāmatvešana 20 20 20 20 20 20
1) Matemātika 111. (mat. fak. progr.) . 40 40
I) Teoret. mechanika.

26110 26110 28|12 28114 24|16 26114
36 36 40 42 40 40

1) Mācības spēks no matemātikas fak.
2) „ inženierzin.
3) . ķimijas

I
IV- māClb3? gadS"
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Par noraksta pareizību:
Bruņošanās pārvaldes techniskās daļas darbveža vietas izpildītājs

A. Kalniņš.a^mm ^ h

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pamatojoties uz ministru kabineta š.g.
17. jūlija lēmumu, tieslietu ministrija
dara vispārībai zināmu, ka kodifikacijas
nodaļa laiduse klajā jaunu (1924. g.)
kodifikacijas izdevumu:

„Tiesu iekārtas likumi"

Minētais izdevums atvieto Krievijas
1914. g. .yqpea<fleHie Cyae6Hbix-b ycxa-
HOB-ienin" ar visiem vēlākiem pārgrozī-
jumiem un papildinājumiem.

Šo ievērojot un pamatojoties uz se-
nāta iekārtas likuma II. pielikuma 7. pantu

(1915. g. redakcijā), tieslietu ministrija
aizrāda, ka visām valsts un pašvaldības
iestādēm, kā ari privātpersonām visās
lietās jāatsaucas, kā ari lēmumos un
spriedumos jāpamatojas uz jaunā (1924. g.)
izdevuma attiecīgiem pantiem, bet ne uz
agrākās Krievijas likumu kopojuma at-
bilstošās daļas pantiem, kā ari ne uz
tiem atsevišķiem likumdošanas aktiem,
kas ietverti minētā jaunākā izdevumā.

Rīgā, 1924. g. 22. jūlijā.

Tieslietu ministrs J. Arājs.
Kodifikacijas nodaļas vadītājs

D i s t e r 1 o.

Pasta ziņas.
Atklātas telefona palīga nodaļas :

Plāņi, Valkas apriņķī, Plāņu pagasta
Rietos, un Pļaviņu dzelzsceļa stacijā.

Vestienas pasta palīga nodaļā iekārto-
tas visas pasta operācijas.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Jaunas valstis.
Lietava.

Sazvērestība Klaipēdā.
Kaunā, 5. augustā. (Elta). Pēc pē-

dējam ziņām, sacelšanās sazvē-
restība Klaipēdā piedalīju-
šies ap 400 vācu ultranacio-
nalistu; viņiem būtu pievie-
nojušas vel 150 personas no
Tilzites. No turienes bijis
paredzēts dabūt ari 40 lož-
metējus un ieročus. Sacelšanās
komisijas priekšgalā stāvējis bij. vācu
armijas feldvebelis Blumenaus, kura rīcībā
bijuši divi adjutantiun rakstvedis. Pučistu
plānu izvešana dzīve bijusi uzdota Austrum-
prusijas organizācijas loceklim, kapitanam
Amonam. Nodomāts bijis pirmā
kārta noslepkavot Klaipēdas
apgabala gubernatoru Bud-
risu, apgabala direktorijas
p r e z identu Gaili, Klaipēdas evaņ-ģēliskas baznīcas priekšsēdētāju mācGaili, lietuvju sabiedriskos darbiniekus'
Vanagaiti un Simonaiti. Bez tam bijis
paredzēts saņemt gūstā kā ķīlniekus
lielāku skaitu lietuvju virsnieku un sabiedrisku darbinieku. Apcietinātiem sa-zvērestības vadoņiem draud mūža cietums

LTA.
Dziesmu svētki.

Kaunā, 4. augustā. Pirmie Lietu-vas dziesmu svētki notiks Kaunā 23. un

mm^^mmmmmmmmmnBi îMi

24. augustā, piedaloties vairāk kā simts
koriem ar 3Va tūkstošiem dziedātāju.
Uz svētkiem sagaida iebraucam 1.500
ekskursantus no Latvijas. LTA.

Ārzemes,
Reparaciju konference.

Londonā, 4. augustā. Kā angļu
laikraksti ziņo, garastāvoklis Ņujorkas
biržā, pēc ziņas saņemšanas par sabie-
droto vienošanos Londonas konferencē ,
esot ļoti optimisks, un novērojama visu
Eiropas valstu valūtu celšanās. Finan-
sistu aprindās valda vispārēja pārliecība,
kasācijas ārējo aizņēmumu varēšot rea-
lizēt jau septembra sākumā.

L i f i 1 d ā, 5. augustā. (Radio). At-
bildot uz Makdonalda apsveikumu pirmā
kopsēdē, Vācijas delegācijas galva valsts-
kanclers Marks īsi pateicās par laipna-
jiem vārdiem, kādiem Anglijas ministru
prezidents apsveicis vācu delegāciju un
noradīja, ka uzdevumiem, kurus konfe-
rence uzņēmusies izšķirt, svarīga vēstu-
riska nozīme. No šo uzdevumu atrisi-
nāšanas atkarājas Vācijas un visas Eiro-
pas liktenis, un vācu delegācija ir W,
liecināta, ka šādus uzdevumus sekmig1
iespējams veikt tikai balstoties uz sav-
starpējas vienošanās un taisnības at-
ziņas pamatiem. Vācu delegācija cerot, M
šādā garā tikšot vestas turmākas sarunas.
Savstarpējas uzticības atjaunošana »
noteicošs faktors tautu sekmīgai kop dar-
bībai. Vācu delegācija atzīst, ka Devsa
projekta realizēšanai jāved pie vācu tau-
tas pilnīgas atbrīvošanas un miera n°
drošināšanas, kas nepieciešams saitnnie
ciskās dzīves atplaukšanai, kādēļ vac
tauta ziedos visus savus spēkus srnag
noteikumu pildīšanai. „ ..ort )

Londonā , 5. augustā. (Re'tef'
Anglijas apakšnama sēdē vakar minis»



r ^ts Makdonalds ziņoja parsa-
konferences līdzšinējiem ievero-
sasniegumiem , kas dod lielas

'? z Devsa programas realizēšanu
S '"reparaciju problēma atrisināšanu

i :'Lnākotnē. Premjers uzsvēra,
< riias saimnieciskas vienības atjau-

i ^L0tikšot ne velak ka 15. oktobrī.
^redzēta ari amnestijas izsludinā-
iFaI ijjecībā uz visiem _ noziegumiem,

ļaiiti sakarā ar Ruras okupāciju
1 1923- gada 11. janvāra. Vācijas

uzņēmuma realizēšanu neuzņem-
e]sabiedroto valdības, tāpat ari tas

Mīšot nekādu garantiju par šo aiz-
„mu un pēc vienošanas ar sabiedro-

;mU _' politiska rakstura jautājumiem
-s valdības pārstāvjiem būšot jāved

as ar ieinteresētām finansistu ap-
"'n'lrn par aizņēmuma pietiekošu no-

"nāšanu. Viss, ko sabiedroto valdības
*-Lietā varot darīt, esot garantēt, ka
Medumu par Vācijas izvairīšanos no

ākumu pildīšanas nepasludina atrak,
' -er par Vācijas ļaunprātīgo izvairī-
gs nevar būt nekādu šaubu. Atbildot
, kādu Loid-Džordža jautājumu, Mak-
jaalds noteikti uzsvēra, ka stāv uz
ijušā Loid-Džorža valdības viedokļa,
L Francijas separātu uzstāšanos sank-
ju jautājumā atzīst par pretrunā esošu

? Versaļas miera noteikumiem. Vaļ-
ības mērķis esot piemērot šķīrējtiesas
rincipu visos strīdus jautājumos. Šis
rincips esot likts līdzšinējās sarunās
bārtās vienošanās pamatā un nodro-
not lielā mērā visas ieinteresētās puses
iet netaisniem un partejiskiem lēmu-
liem. Pagaidām paredzēti trīs lī-
ļimi ; pirmais būtu jānoslēdz Vācijas
aldibai ar reparacijas komisiju par pē-
ējās kompetencē ietilpstošiem proble-
īiem; otrs — starp Francijas un Beļģi-
15 valdībām no vienas un Vācijas vaļ-
ību no otras puses — attiektos uz jau-
ijumiem, kas tieši aizkar šo triju valstu
ntereses (domāta Rūras evakuācija); kā
tešais jānoslēdz visu sabiedroto kopīgs
īgums ar Vāciju par reparacijas un da-

žādu starptautisku problēmu nokārtošanu.

Ziņojuma beigās ministru prezidents
izteica vislielāko atzinību sabiedroto de-
legāciju vadītājiem un ekspertiem, kas
veikuši milzīgo darbu, izrādot vislielāko

sarežģījumu brīžos nelokāmu gribu pa-
nākt pat katru cenu saprašanos. LTA.

Anglija un Krievija.
Londonā, 5. augustā. (Reiters.)

Angļu valdība publicē oficiālu pazi-
ņojumu, ka angļu-krievu kon-
ferencē vienošanās nav pa-
Pakta un sa ru n a s uzskatamas
par izjukušām. Nekāda līgu-
pia parakstīšana nenotikšot.

i Pēc komisijas apspriedēm sestdien un
svētdien sanāca pirmdien ap pusdienas
laiku konferences pēdējā plenārsēde, kas
ieilga līdz otrdienas rītam pulksten 7.
Padomju delegācijas atteikšanās pieņemt
angļu pārstāvju' iesniegtos pārlabojumus
Un kompromisa priekšlikumus attiecībā
^ ligumprojekta 14. paragrāfu, darījusi
iespējamas tālākas sarunas.

Lifildā, 5. augustā. (Radio.) Pē-
dējo angļu-krievu konferences sēdi, kurānoticis galīgais lūzums, vadījis Anglijasārlietu viceministrs Ponsonbijs, un ^sēdē
bijuši klāt krievu delegāti Tomskis,
Seidemans un Rakovskis, kuri tikko
atgriezušies no Maskavas ar pēdējām
savas valdības instrukcijām attiecībā uz
angļu-krievu līguma projektu, kura tekstu
savā laikā no Londonas telegrāfiski pa-
ziņoja SiSR valdībai. Krievu delegāti
galīgi atteikušies pieņemt angļu delegātu
iesniegtos pārlabojumus pie' 14. para-
grāfa, kurš regulē cara laika krievu aiz-
ņēmuma papīru īpašnieku un tagadējās
SSSR valdības savstarpējās no-
rēķināšanās veidu. Pēc tam angļu
delegāti noteikti paziņojuši, ka tālāka
piekāpšanas

^
no viņu puses nav iespē-

jama, kādēļ _ konferences turpināšanai
nevar vairs but nekādas nozīmes.

LTA.

Gaisa pasts starp Berlini un
Stokholmu.

Stokholmā, 5. augustā. Berlines-
Stokholmas gaisa pasta nakts dienestu
atklās šonakt. Lidmašina atstās Berlini
naktī un ieradīsies Stokholmā ap pīkst. 9
rīta. No Stokholmas uz Berlini ta at-
griezīsies nākošā naktī. 4 Jonkersa lid-
mašinas uzņēmušās uzturēt gaisa sa-
tiksmi starp Stokholmu un Varnemindi
gar Zviedrijas piekrasti. LTA.

Austrija.
B e r 1 i n ē , 4. augustā. No Vines

ziņo, ka Austrijas valdība pasu iekārtas
vienkāršošanai ievedusi sevišķas pasu
vizu markas, kuras būs pērkamas bez
jebkādu lielu formalitatu izpildīšanas
ārzemēs visās Austrijas diplomātiskās un
tirdznieciskās pārstāvniecībās, lielākās
sporta organizācijās u. t. t. Vizu markas
piešķirs tiesības uzturēties Austrijā vienu
gadu. LTA.

Itālija.
Romā, 4. augustā. „Osservatore Ro-

mano" ziņo, ka Itālijas valdība, atzīmē-
jot Itālijas uzvaru lielajā karā, nolēmusi
nodot agrākās ķeizarienes Zitas rīcībā
Habsburgu dinastijai piederošo vasar-
nīcu Pianore pie Viaredžijas (netāl no
Pizas) un atvēlēt viņai lielāku sumu dzī-
ves uzturam. LTA.

Japāna.
Londonā, 4. augustā. BWestmin-

ster Gāzētie" ziņo, ka Japānas valdība
pasūtījusi angļu VVikersa firmai 140.000
ložmetējus. LTA.
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Tirdzniecība un rūpniecība.

Rigas ostā ienākuši kuģi.
4. augustā.

Alberts, latviešu burenieks, 54 reģ. ton. brutto, no
Pabažiem ar malku.

Libau, zviedru tvakonis, 332,20 reģ. ton. bratto,
no Dancigas ar gabalu precēm.

Ostsee, vācu tvaikonis, 8 5 reģ ton. brutto, no
Stetines ar gabalu precēm.

Neptuns, lat-iešu tvaikonis, 81 reģ. ton. brutto,
no Kolkfs ar stutkokiem.

Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,
no Ģipkas ar malku.

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, no
Kaltenes ar stutkokiem.

5. augustā.
Siegfried, vācu tvaikonis, £63 reģ. ton. brutto,

no Stetines ar gabalu preclm.
Prima, vācu tvaikonis, 865 reģ. ton. brutto, no

Odensa ar balastu.
Wasa. jgauņu tvaikonis, 506 reģ. ton. brutto, no

Pernavas ar gabalu precēm

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
2. augustā

Katie, lati iešu tvaikonis, 2345 reģ. ton. brutto, uz
Zaandamu ar kokiem.

OUnther Russ, vācu _tvaikonis 998 reģ. ton bratto,
uz Rāfou tukša.

Tjaldur, dāņu tvaikonis. 795 reģ ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar gabalu precēm.

Regina, vācu tvaikonis, 1(3 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar gabalu precēm.

Jupiier, vācu tvaikonis, 2126 reģ. ton. brutto, uz
Karalaučiem ar kokiem.

Duddingston, angļj tvaikonis, 2217 reģ.ton. brutto,
uz Grangemouthu ar kokiem.

Sunlight, somu motorburnieks, 453 reģ. ton. brotto,
uz Port Kundu ar balastu.

WeIIamo, somu tvaikonis, 150 reģ ton. brutto, uz
Abo ar ģipsakmegiem

Fulgia, zviedru tvaikonis, 1638 reģ. ton. brutto,
uz Kotku tukša.

Olenderrv, angļu tvaikonis, 1060 reģ. ton. brutto,
uz Nistadi tukšā.

Sēdina, vācu tva konis, 1086 reģ. ton brutto, uz
Kopenhāgenu ar kokiem.

Bachus, vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. brutto, uz
Hamburgu ar gabalu precēm.

Johanna, vācu tvaikonis, 1807 reģ. ton. brutto, uz
Liverpooli ar kokiem.

Knut, dāņu tvaikonis, 1274 reģ. ton. brutto, uz
Sharpneni ar kokiem

Dago, angļu tvaikonis, 1754 reģ. ton. brut'.o, uz
Londonu ar kokiem un gabalu precēm.

Ārija, latviešu burenieks, 84 reģ. ton. brutto, uz
Pabāžam tuKŠā

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Kaija, latviešutvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, uz
Roju tukšā.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar gabalu precēm.

3. augusta.
Elza, latviešu burenieks, 84 reģ. ton. brutto, uz

Kolku tukšā.
Michails, latviešu burenieks, 126 reģ. ton. brutto,

uz Mērsragu tukšā

4. augustā.
EUen Larsen, vācu tvaikonis, 1081 reģ. ton. brutto,

uz Upillu Somiju ar labību.
Ulla, dāņu tvaikonis, 781 reģ. ton. brutto, uz

Bresti ar kokiem.
J. K, latviešu jūras prāmis, 52 reģ. ton. brutto,

uz Bērzciemu tukšā.
Noas, latviešu bnrenieks, 290 reģ. ton. brutto, uz

Mērsragu tukšā.
Neubad latviešu tvaikonis, 95 _reģ. ton. brutto,

uz Ainažiem ar gabalu precēm.
Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, uz

Ainažiem ar gabalu precēm.
Mikus, latviešu burenieks, 75 reģ. ton. brutto, uz

Apšciemu tukša.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
2. augustā.

Rothenburg, vācu tvaikonis, 843 reģ ton. brutto
nn Lervikas ar siļķēm.

3. augustā.
Karine, latviešu burenieks, 106 reģ. ton. brutto,

no Klaipēdas tukšā.
Lindholm, dagu tvaikonis, 269 reģ. ton brutto, no

Dancigas ar oglēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
2. augustā.

Dauro, dagu tvaikonis, 806 reģ. ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar dažādām precēm.

Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ai dažādām precēm.

Ernst. vācu tvaikonis, 558 reģ. ton. brutto, ua
Antverpeni ar dēļiem.

3. augustā. .
Ans, latviešu burkuģis, 104 reģ. ton. brutto, iiz

Ventspili tukša.
Fridrich, latviešu burkuģis, 67 reģ. ton. brutto, t z

Ventspili tukšā.

Ventspils osta ienākuši kuģi.
S0. jūlijā.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, ti3
Liepājas ar gabalu precēm.

Charkov, dagu tvaikonis, 1025,88 reģ. ton. brutto,
no Londonns ar gabalu precēm.

Phoetms vācu tvaikonis, 657,28 reģ. ton. brutto,
no Rigas tukšā.

Stella, latviešu motorkuģis, 239^9 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 16P.81 reģ. ton.
brutto, no Rīgas ar gabalu precēm.

31. jūlijā.
Uga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto,

no Rīgas ar gabalu precēm.
1. augustā.

Amanda, vācu tvaikonis, 1192,03 reģ. ton. brutto,
no Liepājas ar balastu,

Neebing, angļu tvaikonis, 1892,47 reģ. ton. brutto,
no Srollhattana Zviedri]', ar lokomotīvēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
30. jūlijā.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto. \\t
Rīgu ar gabalu precēm.

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

Viktoria Koepve, vācu tvaikonis, 350,05 reģ. ton.
brutto, uz Stolpmindi ar papīrmalku.

31. jūlijā.
Colinton, angļu tvaikonis, 1804 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar oglēm
Ilga, latviešu tvaikonis, 22940 reģ. ton. brutto, uz

Liepāju ar gabalu precēm.
Baberton,. angļu tvaikonis, 179J .1J reģ. ton. brutto,

via Rīgu Dundee ar plankām.

Riga

Paskaidrojums.
Valsts spirta un degvīna

Rīgas noliktava Pionieru ielā 4-a
paziņo, ka izsludinātā izsole
š. g. 8. augustā attiecībā uz pildāmām
un korķējamām mašinām nenotiks.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 6. augumā.

100 Latvijas rbļ. . . . . . 2,—
1 Amerikas dolāra 5,16 — 5,21
I Anglijas mārciņa. ... 23.03 — 23,16
100 Francijas franku .... 27,75 — 28,6i)
100 Beļģijas franku 25.10 — 25,90
100 Šveices franku 96 85— 98 30
i 00 Itālijas liru . ... 22,45 — 2310
100 Zviedrijas kronu .... 136 95 — 13905
100 Norvēģijas kronu . . . . 70 55— 72,70
100 Dānijas kronu .... 82 95 — 85,50
100 Cechoslovaķijas kronu . . 15,20 — 15 80
100 Holandes guldeņu . . 198,65 — 201,65
1000 miljardu Vācijas marka . 1,10 — 1,30
100 Somijas marku .... 1280—13,30
100 Igaunijas marku .... 1,06 — 1,16
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . . 26,50
Krievijas sudrabagL —

; $>}par 1 rW.
SSSR červoņeca 26,10 — 26,90
3/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. Baitgailis.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Redaktors: M. Ārons.
i nr—l—Ti irifn iinai———1^——min

Šim numuram 6 lappuse?.

?ig«s apgabalt. 8. civilnodaļ*.

<? dv. tin. lik. 1907.. 1011.—3014.
K179. p. p. m Balt. privattl»*ībo
mi. 2451. p. pamata, uz Jāņa

Eduuda un Otto Rudolti Jura d
Milliņu lūgumu ataicina Am p»?-
ionaa, aarin ti kut kādai ;j'«t«n-
«iiaa. attidi vai ianaaa, prat lai tiesā
29. jnlijā 1924 «. pabllcēto 1915- g
6 'pnli mir. Annas pag. .Sprekstes
M° 21' majjs īpašnieka Juta Miliņa
(Milij) testamentu, kS «i /taai »«??
tooaa, kārām It kaat kādai tlaaibai n«
mir. Jura Milliņa nanto'utnu vai iikaiā
«i lo mantojama, kf manuālākiem <er-
arijiem, lidtlkoaitatilieffl, utaddivēliem
<n 1.1., piatalk» «avtt laiibaa, piatamijai
tn lainu minētai <<atal aala ainai*
tiki, akeitot no II iladiaāinma laipl*-
tanai liānu .Valdībai Viitaeai*.

)? tu minēts taimiņi nabai udari»
ad minētai paraonu atāli ki attaiknl*.
i laranim u laadijatai aavu Uaaibat,
at laatamenta pumdlnu pai llkamlga
piķi Rājtfa.

Rigā, 29. jūlijā 1924. g. L. J*3144
Prieklaēdētājfl v.A. V e i dn e r s.

7872 Sekritan A. Kalva.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaja

paziņo, ka ar viņas 1924. g. 16. juHja

lēmumu pirreģistrēti .Latvijas mērnieku
un zemss meliorac/jis techniķu sa-
biedrība', zem janna nosaufcuma: .Latv.
mērnieku biedrība', ka arī reģistrēti
biedrība» fciedra pilnā sapulcē 27. apr.

1924. g. piegemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārz. Eglīts
7736 Sekretārs K. Fridrichsons.

Rig«S mpgaoalt. 3. Clfilnod.

<a civ. tiei. Ilk. 1967., TOU.-1014. ?'
2179. p.p. nn Balt Brivattlea'h» kor
2451. p. oamata. uz Ainas MiHer,
dzira Spe linjf pilnv. zv. adv. B. Pit r-
ona lūguma azatctaa vttan t>ettaa< ,
«rām li kaat kādas pre'eītfis» , «trī ?

p<il ieranai pret lai Hesā 29. jūlijā
1924 ?. oa'iileēto '922. ļ. 5 U«.
Rwā mir S>m*na Ādama d. Melde a
ai Mllera. not testam ntu, ka vi 'i'««
ļeiaonīK «irām Ir <am k'i«« rte«l > >•»
ui mirušā Sīmana Mel tera mantojumu *
lakatā at lo aamofuma, k< aaati liek..
'«({aiariilem, lldeikoaiiarijieai ?atāl-
tevējiem an t. t, pieteikt tavai
'eaibu, pieteniHai »b leta.ni minēta
ieiai iela aēnala laiki, ikaitoi
<o II tladināiama leipielanai dienat
Valdībai Vēstnesi'.

Ja tu minēti termiņā nebfii izdarīts
«d minētai peiaonu atiii kā arteikaiās
io ieranām an zandējala» uvaa tie
jibai, bet «eatamenta paalaltnāa pat
ikamīgā tpēkā gajnla.

Rīgi, 29. jūlijā 1924. g. L. J* 3018

Priekliēd. v. A. V e i d n e i s.
7873 Sekretaia A. Kalve.

Rigas apgabalt.reģistrac.nodaļa

uz likuma par biedriem, savienībām un

politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ai viņas 1924. g. 16. jūlija

lēmuma re ģistrēta bezpeļņas biedrība:
Sperta biedtība .Amatieri' Ri^a , ai
valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārz Egiita.
7732 Sekretāra K. Fiid lichaom.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
dv «iea lik '987 8011.—2014 »r

79. p.p an Ba't r>ri"atti»*iba kop
2451,0 pamata uz Arjas Beckera
pilnv. zv. adv. Jāņa Drtimaņa lūgamu
«z cm vtiu pei». nas k«(āo: «aa
idaa oret-nzi «. <tnl "«> ierunas pte
?(1 ielā 29. jolijā 1924. g aaullcetc

1924 g. 14 martā Rī.ā mir. Izraēla
Mozesa Vulfj dēa B:ckera notatielo
Mtanent». <ā ari t nt . t«oju, ka-

a n ! <ia' '4ds« tiiesības u
«Ir. Izraeli Mozesa Betketa, «si-

I īgi ?«( tati.fi 'J Ot»at>
lama, ki mant>-><a ^ iem lagaiatlļiaa

daikomiiari'Ien : ?ādda»āiieni an i
neteikt tava* «ieaibai, piatenaiju <r
-ranai minētai tieial * I« m ē 111
alki, skaitot no fi «ladiiā e«i ieapie-
lanat dienu .Valdibaa 'āitneai* .

!a tu minēti taimiņi nabai iadarin.
i 4 mfnētia paiaonaa ataii ki attaflmfu

irrniin an iaadē|alaa savu tleiibai,
bet testamentu paaiadinaa trat lika «tga

pēki gā|a»«

Rigi. 29. jūlijā 1934.g. L Nk 3153

Priekaēd. v. A. Veidners.
7874 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac nodaļa

uz likuma pat biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. parasta
paziņo, ka ar viņai 1924. g. 16. jūlija
lēmumu reģistrēta b-zpeļņas biedrība:
.Rigai pareizticīgā Pēteri an Pāvila
brālība', ar valdes sēdekli Rīga.

Nodaļu pārz. Eglīts.
7731 Sekretārs K. Fridrichsons

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuTia par biedri ām, savienībām un
olti.kām organizācijā n 17. p. pamata

paziņ-, k' ar viņas 1924. g. 16. jūlija
>emuma reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Jum rdjs kapsētas kojš nss tredrība*,
ai valdes sēdekli Junmdai psg.

Nodaļas pātz. Eglīta.
7733 Sekretārs K. Frldricheona.

Rigas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz I kūma par biedridām, savienībām nn
politiskām organizācijām 17. p. pamata
aziņo, ka ai viņaa 1924. g. 16. jūlija

lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrību:
.Lēdurgu lauksaimaucībei biedrība",
ar valdes sēdekli Lēlnrgā.

Nod. pārz. Eglīts.
7734 Sekretaia K. Fridrichsons,

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām nn
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņu 1924. g. 16. ju ija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Valkas vlesīga biedrība*, ar valdea
aēdekli Valkā.

Nodaļas pārz. Eglīta.
7735 Sekretārs K Fridrichsons

Rīgas apgabalt reģistrac. nodaļa
uz likumi pat biedrībām, savienībām uu
politiskām otganizaojīm 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņu 1924. g. 16. ju'lja
lēmamu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Latviju radioklubi*, ar valdes sēdekli
R'gā-

Nod. pin. Eglīts
7737 Sekretārs Fridrichsons.



Tiesu sludinājumi.
Rigis aogsbalties. 1. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 1. augustā 1924. g.

.Paulinas Katarinas Bertas A n k u i
(Ancour), dzim. Oehme, prasības lietā
pret Jolianu Eduardu Richardu Pētera d.
Ankur (Ancour) par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta starp Johanu Eduardu
Richardu Ankur (Ancour) un Paulini
Katrini Bertu Ankur (Ancour), dzim.
Oehme, Rīgā, Sv. Mārtiņa baznīcas
draudzē 31. aug. 1909. g., prāvnieku
meitu Ervini Lidiju Izabellu, dzim.
28. janvārī 1911. g, atstāt mātes audzi-
nāšanā; atļaut prasītājai Paulinei Ankur
(Ancour) iestāties jaunā laulībā tūliņ
pēc sprieduma nākšanas likumīga speķa.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga speķa.

Rīgā, 5. ang. 1924. g. Jfe 434427 689
Priekšsed. b. i. i a k s t i ņ š.

8232 Sekretāra v. Stute.

Rīgas apgabaltiesas 1 iecirkņa
tiesas oristavs

paziņo, ka 12. augustā 1924. g., pulksten
9 _rītā, Rīgā, lielā Pils ielā N» 9, dz. 7,
pārdos Eduarda T r o u c h ē kust.
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un novērtētu par Ls 500.—

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

Rīgā, 26. jūlijā 1924. g.
8257 Tiesas pristavs V i 1d a u s.

Risas apgaba tiesas i iet. \\m pristavs
paziņo, ka 15. augustā 1924. g., pulksten
10 ritā, Rīgā, Čiekurkalnā, 1. līnijā N° 46,
fabrikā, pārdos otrreizējā izsolē Hugo
Me i jēra kustamo mantu, sastāvošu
no kantora mēbelēm, drejbeņķa, ūdens
filtriem, tērauda stangām un cit., un
novērtēta par Ls 1850.—

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

Rīgā, 4. aug. 1924. g.
8259 Tiesu prist. V. P o ž a r i s k i s.

Sīgas .NiftaiiiKu k Ik. tiisai imtin
paziņo, ka 16. augustā 1924. g., pulksten
10 ritā, Rīgā, Šķūņu ielā N» 3, pārdos
Dāvida 01 i k sm a n a kustamo mantu,
sastāvošu no grāmatām un novērtētu
par Ls 1300.—

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

Rīgā, 4. aug. 1924. g.
8258 Tiesas pristavs V. P o ž a r i s k i s.

mp apļaiiltlmi 6. Ik Nīki pristavs
paziņOj ka 19. augustā _ s. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Robežu iela jY»" l4-a, dz. 7,
pārdos otros torgos Jūlija Mies-
nieka kustamo mantu, sastāvošu nn
gleznām, un novērtētu par Ls 5f 0.—

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

Rīgā, 4. aug. 1924. g.
8263 Tiesas pristavs J. Zirģels.

līgas aiBibaltlisas 6 Ik. tinas pristavs
paziņo, ka 19. augustā 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Robežu ielā Ns 14-a, dz. 7,
pārdos I. un II torgos Jūlija Mies-
nieka kustamo mantu, sastāvošu no
gleznām, figūrām un cit., un novērtētu
par Ls 2014.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ati
apskatit pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 4. aug. 1924. g.
8262 Tiesas pristavs J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas Rigas ap
rirjķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
19. augustā 1924. g., pulksten 3 dienā,
Skrīveres pagastā, .Vec-Krieviņu" mājās,
pārdos Jūlijai Krūmiņ piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no divām
slaucamām govīm un novērtētu par
Ls 250.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
8260 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas ap-
riņķa tiesu pristavs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
19. augustā 1924.* g„ pulksten 2 dienā,
Skrīveros, Krūmiņa mājā, pārdos
Augustam Krūmiņam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no vienas
zāles pļaujmašīnas un vienas govs, un
novērtētu par Ls 300.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
8261 Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
15. augustā 1924. g., pulksten 10 rītā,
otros torgos Rēzeknē, Latgales prosp.
,N? 16, pārdos tirdzniecības nama
„A. Kuške un b-dri" kustamo mantu,
sastāvošu no kolonial precēm, vīna un
citām mantām un novērt par Ls 1049,90.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
&256 Ties.i izpīld J. Stumbergs.

I Izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas I. civilnodaļas

sludinājumā, iespiests .Vaid. Vēstnesī"

š. g. 173. numura A_. de Skrachovskij
laulibas šķiršanas lieta ieviesusies kļūda
uzvārda nosaukuma, ir iespiests de
Strachovski, kas nepareizi, jābūt un ja-
lasa de .Skrachovskij". £232

Izlabojums.
Latgales apgabaltiesas Daug _avpils apr.

3. iec. miertiesneša sludinājuma, iespiesta
„Vald. Vēstn." Ns 16 Ksenijas Arta-
monovas mantošanas lieta, ir ieviesusies
kļūda: Uzvārdā iespiests Antamonova,
kas nepareizi, vajaga būt un jālasa
„Artamonova". 8272
^—^ ***""* »4

Valsis (itanoiijjj
izsludina uz 19. aueushi >»pulksten 6Va p. p.

8 U 192*

Jauktu izg
ēKo remonta darbu izvtt

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā ie„,seja drošības nauda Ls 5ifj p?
piedāvājumi un lūgumi pielaist mizsolē nomaksāti ar attiecīgo i
nodokli, iesniedzami izsoles dien
pulksten 6 p p. Parka ielā Lskolaskancleja.

Tuvākas ziņas par izsoles noteifafsaņemamas skolu departamentā 2
mara iela 36-a, III. stāvā istabā {
kā ari skolas kanclejā. Direktor!

Sludinājums^
Caur šo dara zināmu, ka Rīgas i

fekturas saimniecības nodaļas *šana atrodas sekošas atrastas lļ
šaubīgam personām atņemtas n

Rokas somiņa, daža _ di naudas mi
un bez satura un atslēgas, balta wļ
kabatas pulkstens, melns metaia jj
pulkstens, lietus sargs, 3 misiņa to:
tramvaja _ vagonos atrastas mantas, m
zīda drebēs gabals, viens .Stock'j
revolvers ar 7 patronām, divpai?
trauku paliekamie ar koka dibeni:
balts galdauts ar monogr. „M. G.-ji
lis ar monogr. „K. B." zalvjetes
„F. G.", sieviešu veļa, mutautiņi ari
nogr. „U" un B. B., akmeņa salsti
95 gr., cirvis, zāģis, dīstele, dzelzssis t
kurvīts ar lupatām, vecas ragatij
metāla broša, medalis, auskari, M
un riņķi, vīriešu mēteli», žakete i
oderes, linu palags, gultas sega, tēta ļ
tauva, spēļu karšu stenders, 2 K
šķīvji un 2 birstītes.

Personas, kam tādas mantas būti;
dušas, tiek uzaicinātas viena mēi
laikā ierasties tās saņemt prelete
saimniecības nodaļā 26. istabā.

Rīgas prefekta vietā viņa
8158 palīgs (parakst?

[ Citu iestāžu sludinājumi.

lekSHefD niīisiis Hmhk
izsludina š. g. 13. augusta pīkst. 10 no
rīta, Brīvības ielā ielā Ns 37/39 146 ist.

rattubonkurenci
dūņu vannu ēkas jaunbū-
ves darbiem Ķemeros,

kopsumā par apm. Ls 200,000..
Dalībniekiem jāiemaksā Ls 20,000 dro-

šības naudas.
Konkurence tiks noturēta saskaņā ar

š. g. 26. apriļa pagaidu noteikumu par
darbu izdošanu un materiālu piegādā-
šanu valsts iestādēs 2. panta \. pkt. un
3. pantu (Vaid. Vēstn. 95 num,).

Ar maksas aprēķiniem un darba no-
teikumiem var iepazīties ikdienas būv-
valde 146 ist. no v-—15. < 270

Dzelzsceļu 6. ceļo īec.pr-Ks Daseaip )T
izsludina uz 16. augustu 1924, g

rakstiskus un mutiskus
torsus

ar pSctO'siem 19. augustfi i g. uz
saspridzinātas un Dauga-
vas dibenā gulošas tilta
fermas dzelzs izcelšanas

darbiem
pie Daugavpils Daugavas tilta.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem
un iemaksājamo drošības naudu izsniedz
6. ceļu iec. kantorī darbu dienās no
pīkst. 9 15 Daugavpils 2. preču stac.
eka Ns 34. 8247

Kafa transporta batal.,
Rīgā, _ Pernavas ielā Ns 19, (Cēsu ka-
zarmes), 26. augusta 1924. g. pīkst. 10

tiks pārdoti

vairāksolīšanā
4 kumeļi, 4 mēnešu veci.
8235 2

Ugāles virmežniecība
atsauc torgus 400 pūru čiekuru pārdo-
s? ' «3 aug- š. g., izsludinātus š. g.„Vald. Vestn.- Ns 162.

Pamats: mežu departamenta priekš-
raksts no š. 2«. jūlija zem Ns 138322. augusta 924. g. j^s640

??*>? Ugāles virsmežniecība.

Tieša nodili departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka12..augusta 1924. g., pulksten 3 dienā,Kiga, liela Grēcinieku ielā Ns 13

Pārdos vairāksolīšana
Nochuma Hurviča kustamo mantunovērtētu par Ļs 551.- un sastāvošu nodažādiem traukiem, dēļ viņa 1923 pproc. peļņas nodokļa segšanas '

Rīga, 5. augustā 1924. g.

— __lj!0£ņjjsjpa£aksts)
Rīgas pol. 7. iec. priekfiniekspārdos niHai
evs.sa.sffsSS
8?Tfi Pr'ekšnieka pal. Petrovs
°'*> Darbvedis (paraksts) '.

Vietalfas-Odzieoas Siil-ii
saaiedrības Iliftsii
uz sabiedrības biedru 3. febmii
1924. g. lēmuma pamata — stājāsļ
s-bas likvidēšanas.

Sabiedrības likvidācijas komisija i ļ
aicina visus parādniekus

atmaksāt nn alpu
pretēja gadījiena, parādu p iedzīs lis
ceļā.

Tāpat likvidācijas komisija m»

visas prasības pret sabiedrību P*
sešu mēnešu laikā, skaitot no sa 9»

nājuma iespiešanasdienas

,v*
Prasības, kūjas ienāks pēc wļ*

laika notecēšanas, sabiedrība n tev»
Adrese: Vietalva, c. Pļaviņām.
Likvidācijas komisijas locekļi:

ļ k. PaulUP'
J. Kuķens,

8177 Bj<aIniDS ^

Zūru pagasta valde,
Ventspils apr., izsludina par «OT

nozaudētas 2 zirgu pases, «<»% ļ
šīs pagasta valdes 2c augusta »

zem NsNs 457 un 458 uz Krista M-|ļ

d. Kronberga vardu. ,—"
Rīgas kara apr. priekšn. izsl>;

nederīgu nozaudētu kara W»*gJ
liecību zem Ns 3259, ted. 4- J

1920. g no A.S.P. DaugavpilsnoPļ'l

priekšn. uz Friča Jāņa d. r
^i

vārda. 1

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas noda j

laidusi klajā jaunu 1924.g.ko*izdevumu: (
Tiesu iekārtai

likumi. 3.
Šis Izdevums atvieto Knevļ^ > >t
„yipe)KAeHle Cyfle6Hbi£ ,
B/ieKiM" ar visiem veia*^

zījumiem un papildināju""
Maksā brošēts eksemp lārs- g0

bez p iesūtīšanas . • \p
ar piesūtīšanu .

Dabūjama
Valsts tipogrāfija, pi«»

kur ari vienig'

jāgriežas ai pleni*»""918 '

Pasta un telegrāfa virsvalde
12. augustā 1924. g., pulksten 10, virsvaldes telpas tzdos

raksiliki ncensīlii iizikimlliiiei
Kokneses pasta un teiegr. kantora telpu, agr.
Kokneses muižas ,Pilītes" apakšstāvā, un Livānu

p. t. kantora ēkas remonta darbus.
Sacensība ir galīga. Lūgumi par pielaišanu sacensībā atsevišķi uz katru

darbu, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli un klātpieliekot p. t. v. grāmatvedības
nodaļas kvīti par Ls 1000 drošības naudas iemaksu katram darbam, iesniedzami
virsvaldei līdz š. g. 12. augustam, pulksten 10.

Tuvākas ziņas sniedz virsvalde no pulksten 10—14. 2 8269

Posto on telegrāfa virsvaldes galvena darbnīca
izsludina š. g. 25. augustā, pulksten 12 diena,

rakstisku sacensību
uz bencinu, auto eļļu, vara stiepulērn ar zīda un kokvilnas izolāciju un
nikelina stiepulērn pēc darbnicas techniskiem noteikumiem.

Tuvākas ziņas par sacensības noteikumiem izsniedz pasta un telegrāfa virs-
valdes galvenās darbnicas kanclejā, Slokas ielā Nš 2, no pulksten 10—14. Pie-
dāvājumi jāiesniedz pasta un telegrāfa virsvaldes C. M. apgādē, Aspazijas bulvārī
Mi 15, sacensības dienā lidz pulksten 12. 2 8244

jiOJBjU Un ZSlīlSSlSļU VflluC mazākprasītājiem mutiskā un rakstiskā
galīgā sacensībā Rīgas—Daugavas _ vecā dzelzs tilta 3. un 4. balstu virsūdens daļu

pārbūves darbus.
Drošības nauda Ls 12.000.
Tuvākas ziņas darbdienas, Gogoļa ielā .Ns 3, ist. 403. 8243

Kora būvniecības pfiroaldes LIepfilos jrupa
Liepājas kara osta, Lāčplēša ielā Ns 24, 12. augustā š. g., pulksten 11 dienā,

Izdos ntazāksotlitāiient:
1) Šosejas remontu darbuspie ēkas Ns 57 — VI. gr. Liepājas kafa osta.
2) Jumta remontu darbus ēkā Ns 6 — V. grupā.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā

mazaksolīšana, ar attiecīgu zīmognodokli apmaksāti, iesniedzami būvniecības grupai
līdz pulksten l0/2 torgu diena.

Pie piedalīšanās mazaksolīšana jāiemaksā drošības nauda Ls 100 par katru
atsevišķu darbu, vai par abiem Ls 200. 2

Tuvākas ziņas izsniedz būvniecības grupas kanclejā, Liepājas kafa ostā,
no pulksten 9—15. ' 8245

Artilērijas laboratorija
izdos 22. augusta 1924. g„ pulksten 10 dienā, Liepāja, kara ostā,

ilptij! rakstiski rasi
ccntralapkorlnešanas Ierīkošanu lubontorlla. 1 Mi
Eku tilpums kbmtr. 13", 477, 502, 105, 251, 4!8, 176 un 630. L'ku atstatums

apm. 75 mtr. viena no otras. Tvaika katls jāierīko atsevišķa ēkā. j
Sacensības dalībniekiem jāiesniedz rakstisks apkurināšanas ierīkošanas

projekts ar izcenojumu, uzradot materiālus, viņu daudzumu, cenu un darba spēku
un viņu atalgojumiem.

Piedāvājumi līdz ar ierīkošanas projektu, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz sacensību apkurināšanas
ierīkošanai 1924. g, V2. augustā" — Artilērijas laboratorijas priekšniekam.
Drošības nauda Ls 800, iemaksājama sacensības dienā, Artilērijas laboratorijas kasē.

Tuvākas ziņas Artilērijas labrratorijā saimniecības daļā. 3 8248

IttfitaļlIiTlil^HSj^
Ventspils ostas Kustēs laukuma estokadu NrNr. 6 un 8 atjaunošanas darbus.

Drošības nauda Ls 1000. Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz'
techniskā daļa Rīga, Valdemāra ielā Ns la, katru darba dienu no pulksten 9—12
un ostas valde, Ventspilī. 2 8271

Sacensība.
Intendanturas Liepājas noliktava

izdos mutiskos un rakstiskos

mazāksollšanas torsos
85000 kijf. miežu pārstrādāšanu putraimos.

Darbi izvedami laika no 15. augusta 1924. gada līdz 1. pprilim 1925. g.
Torgi notiks Liepājā, kafa ostā, Liepājas noliktavas kanclejā, 12. augustā

š. g., pulksten 10 rīta.
Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,

iesniedzami torgu _ komisijai torgu dienāpirms torgu atklāšanas; rakstiskie pie-
davajurni nomaksāti ar zīmognodokli, slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: ,Uz miežu
pārstrādāšanas torgiem 12. augustā 1924. gadā*, iesniedzami noliktavas priekš-
niekam līdz 12. augustam 192» gadam, pulksten 10 8246

Raugu fabrikas, degvīna dedzinātavas, spirta
tīrītavas oo liķiera fabrikas

akc. sabietir. fl. Uolfšmidt
direkcija uzaicina god. akcionāru kungus uz

otru pilnu sapulci
1924. g. 24. augustā, pulksten 3 pēc pusd. valdes telpas, Pulkveža Brieža ielā

Ns 25, Jo uz 31. julļju š. g. sasauktās kartēju pilnas sapulces nepietiekošas pie-
dalīšanas deļ, nevarēja notikt.

Saskaņā ar statūtu § 69 otrreizējā sapulce būs pilntiesīga, neskatoties uz
caur akcionāriem reprezentēta pamata kapitāla lieluma un viņā caurskatami tikai
tie jautājumi, kādi bij paredzēti 31. jūlija sapulce.

Saskaņā ar Statūtu g 60, lai iegūtu balsošanas tiesības, akcijas jāiesniedz
valdē, vismazākais 7 dienas iepriekš sapulces. 8242

! Hiāi- 6i iiftio kases JiiiIj" likvidācijai lui
ar šo uzaicina god. kases dalībniekus uz «|l

pilnu sapulci
pirmdien 11. augustā 1924. g., pnlst. 3 pēc pusd., nodokļu birojā ,
ielā J& 14, dz. 3, telpās. J ' «d;

Sapulcei sekoša dienas kartība:
1) Pilnas sapulces sekretāra vēlēšanas
2) Likvidācijas komisijas darbības pārskats no 30. augustā 1922. g lj(k

1924. gadam. _ '
3) Likvidācijas komisijas kases parskats._
4) Revīzijas komisijas ziņojums kases pārskata lieta.

5) Likvidācijas komisijas priekšlikumi.
Gadījumā, ja saskaņa ar statūtu § 20 pilna sapulcē neieradīsies

kases kases dalībnieku skaits, ievērojot likvidācijas komisijas priekšlikt,
svarīgumu, nākošā pilna sapulce notiks pirmdien, 25. augustā 1924 d *
3 pēc pusdienas nodokļu biroja telpas, kura bus pilntiesīga,neskatotiivdusos dalībnieku skaitu. 8241 Likvidācijas kn ^-i»



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

iž ,. Prece pienākusi
" Sg g
&3 c Konosaments

^
ar j^ģ^

pa dzelzsceļu Preču nosaukums Vietu skaits un zīmes Preču īpašnieks
2£ k! 3 un kad nekurienes
*?* *

*

i 87867 51 89 .Helmuth' 9./V Stetines
, 48444 431 37 .Eddi' 18./1V
3 48464 25 32 . Persens* 17./IV Hamburgas

4 27 51 465 .Regīna" 1922. 16./X Stetines
5 :-56o 32 27 .Oila" 18. 1 Antverpenas
6 3993 14 45 .Neva* 2/II Liverpūles
7 4384 77 5f6 .Ostsee' 1922. fi./Kl Stetines
8 5428 — 241 Pa dzelzsceļu 12 /II Viibaiļiem
9 56 2 23a 564 .Falk* 1922. 5./KI1 Stetines

10 5683 — 320 Pa dzelzsceļa 24./II Virbafļiem
11 6143 — f98 , 5/dI Liepājas
12 6521 112 594 .Ostee' 1922 18/XU Stetines
13 6691 — 431 Pa dzelzceļu 10 /III Liepājas
14 6744 80 562 .O tsee' 1922. 5/XII Stetines
15 7069 — 459 Pa dzelzsceļu 14/111 Virbaliem
16 7121 — 461 , 14/111 Ventspils
17 7484 — *69 , 14/111 Vlrbajiem
18 7842 — 374 .Mims* 6 /Īli Ventspils

(Hamburgas)

19 83?3 — 578 Pa dzelzsceļu 27/III VirbMfem
20 8384 — 514 .Victoria' 21/11 Ventspils

(Stetines)
21 P404 131 594 .Osfcee 1922.18/Xll Stetines
22 9405 131 594 . . 18/XU

23 9407 232 594 , , 18./X 1
24 9644 36 53 .Victoria* 8 /li
25 0137 — 501 . 19/111 Venhpils

(Stetines)
26 11826 331 62 .Teodor' 19./IV Stetines
27 27214 103 315 .Sylt" 23 /v II Hamburgas
28 29206 57 321 .tranus* 25.IVI
29 2940 29 363 .Borkum" 8./VIII
30 30390 3 366 .Oouro' 9./VI I Kop nhagenes
31 31538 9 251 .Ovmpia* 30./VI Rotterdamas
32 31755 167 398 .Sylf 23./VIU Hamburgas
33 35'>38 97 463 .Regina* 10.,IX Stetines
34 36003 84 10 .Ostsee" 8./I
35 36674 210 4 3 .Rēgi a" 27/VIII
36 38146 294 509 . 24./IX
i! *939 — 1531 Pa dzelzsc. 30./V1II Zemgales
38 39342 171 is35 .Regina' 30./VII Stetines
39 39343 229 4C0 ."Ostsee" 23.VIiI
40 >9349 141 434 . 3./lX
41 ("387 322 509 .Regina" 2</lX
42 19446 18 530 .Ostjsee" l./X
43 39469 13 538 .Tibtr" 4 /X Havres
«4 3^516 — 1492 Pa dzelzsceļu 23.|V1II Zemgales

45 395 7 — 1613 , 17.|IX —
46 39591 34 532 .Egon" 3/X Dancigas

47 39623 224 530 .Ostsee" l./X Stettines

48 39767 39 530 . l./X
49 3-8ol 92 413 .Regina" 27./VIII
50 9-»12 — 17i4 Pa dzelzsceļu 6X Zemgales
51 39914 — 1634 . 20./XI —
52 39917 — 1723 . 8./X Zrme*les
53 39980 168 356 .Ostsee" 6.IVIII Stetines
54 4»i53 354 551 .Reg na" 8/X Stetines
55 40188 10 545 .Halidan" 6/X Havras
56 10210 310 530 .Ostsee" 1 /X Stetines
57 (0252 48 551 .R egina" 8/X
58 40259 157 551 . 8/X
59 40263 226 551 . 8-/X
60 40280 19 546 .Volo" 17./X Londonas
91 40296 17, 19 532 .Egon" 3/X Dancigas
82 40358 — 1736 Pa dzelzsceļu 10 /X Zemgales

93 40359 — 1676 . » 26/lX Virbaliem

94 40403 4 504 .Maiga" 23./IX Stokholmas

95 40409 318 530 .Ostsee" 1/X Stetines
96 40419 13 46< .Retina" 10/1X
97 40550 11 538 .Tlber" 4./X Havras
98 40607 10 545 .Halidan" 6./X
99 40656 — 551 .Regina" 8.X Stetines

'00 40820 — 1701 Pa dzelzsceļu 2. X Daugavpils

101 40960 12 356 .Ostsee" 6/VIII Stetines
102 41090 — 551 .Regīna" 8/ X

'03 41366 289 492 .Ostsee' 17./'X
04 13189 122 552 ,M nos" 9./X Hamburgas

105 43261 232 568 .Ostsee" I5./X Sietines
!06 >3704 54 321 .Uranus" 25/VII ? Hamburgas
J7 44232 _ 568 .Os see" 15/ X Stettiti
08 44235 _ 568 . 15/X
09 45526 5T 606 . 29/X

JO 45530 37 605 ,Alexandra" 50./X
ļ 45542 H2 356 .Ossee' 6/VIII
2 t554i 192 J56 .Ostsee" 6./VIII Stetines
3 45546 221 356 . 6/V1II

1J4 45552 87 622 .VācuKarisinhe" 7/Xl Hamburgas
115 4:632 y6(5 !>lexandra" 30./X Stetines

J; 6 15639 83 594 .Bacch s" 24/X Hamburgas
17 15683 207 619 .Kriemhild" 6/XI Stetines
|'8 45684 208 619 . 6./XI

19 45691 _ 830 Pa dzelzic. 2./V Vlrbsļiem
20 45fc99 _ 972 . 25./V

121 157U 51 6v6 .Oitiee" 29/X Stetines

122 45714 59 606 29/X
23 '5737 " 1^ Pa dzelszc. 23/X Virbaliem

Bt ItE231 619 -Knemhild' 6/X Stetinei
«5 45831 298 619 . 6/XI

1922. g.
Analin ) rasas
Rokas instrumenti sev. nem.
D žādi apģērbu gabali

1923. g.
Etiķa skābe
Smalks i i cukurs s'slaukās
Tabaka
Sintetis'-as or.aniskas krāsas
Vilnas audumi
Alizarlns

Kokvi nss audumi balināti un kiāsoti
Anilin krāsas
Skārda izstrād. vienk. bez izgrezn.
Kokvilnas audumi-' trāsoti
Rokas instrumenti sev nem,
Vilnas audumi
Kokvilnas audumi krāsoti
Kokvilnas audumi balināti
Lielas mītas ādas bez iespiestiem musturiem sev. nem.

Vilnas audumi

Čuguna emaljēti trauki
. . »

Vara drāts pārvilkta ar vienk. šķiedr. matr.
Farmaceitiski produkti sev. nem.
Bērnu rotaļlietas no metāla un vienk. matr.

Labībai saslaukas
Chlorbarijs
Tīrīts Kampars
Kviešu graudi, bojāti
Madracis. pi'dīts spalvām
Dzīvnieku eļļa s.v. nem.
Bimstuns
Kokvilnas audumi, krāsoti
Fenacetins
Jumtu pape, darvota
Kokvilnas audumi, krāsoti apvīlēti
Kokvilnas audumi
Oalanteiijas preces
Rokas instrumenti un mašinu^daļas no dzelzs
Korķu izstrādājumi sev. nem.
Anilinkrāsas
Vilnas audumi
Kombinēti medikamenti dozēta nn nedez. veida
Kokvilnas audumi

. . krāsoti
. » » ?

Dažādas prec;s

Vilnas audumi
Vilnas un kokvilnas audumi
Kokvilnas audumi, krasotļķ

. » »

. » »
Vilnas aīdumi sev. nem.
Vilnas audumi
Putojoši vīni pudelēs
Vīles
Vilnas audumi sev. nem.
Tinte
Krāsoti kokvilnas audumi un zīda audami apvīlēti
Kokvilnas audumi
Kokvilnas audumi krāsoti
Ko'tvilnas audumi krāsoti

Sev. nem podnieka ražojumi no vienk. māla un
stikla iztrād.

Vilnfs audumi

Kreppapīrs un zīdpapīrs
Ķimiskl prod.
Neputojoši un putojj vīa*
Putojošs vīns pudelēs
Dzelzj izstrād
Kokvilnas audumi

Balt pūsti stikla izstrād.
Sastāvi metāla tīrīšani», skārda un kartonažas iz-

strādājumi
Kokvilnas aīdumi krāsoti
K'āsas

Akmeņu riekstu pogas vienkāršas
Neļķ* nag iņas
D'.elzs izstrād
l?s*rād no krāsaina «tikla
Alizarlns
Čuguna iisfrād. neapstrādāti
i> togr fiiki aparā ti
Komutatori
Stikla padel s
Elektriski (iid
Dzelzs izstiāl. sev. nem.
Augļu sīrups
Ķia-iski prod. sev. nev.
Ķimiskl prod.
Rotaļlietas no vienkarfa ^metala
Sieviešu apģērbi vienk.
Anilin krāsas.

Kombinēti medikam. un ķimiiki prod.
Vilnrs «udnrri
Kokvilnas un vihas audami
Kokvilnas audumi krāioti

5 kastes R. L. & Co. 656/58, 660/65 Oarbel
6 kastes A. R. H 507/08, 511, 513/15 Krievijas eksped sab.
2 kastes Parcel 10459, 01466 Amerikāņu Balt. un Kriev.

Imp sab.

24 b'Ioni kurvjos A. Stsnke un Ko.
4 melsi Akc. S'b. Auseklis
43 ķīpas B. A. S 21/63 K I Spīde
2 kastes W. G G. L. 792735/36 DOhrlng nn Ciegler
1 kaste R D. 4201 A Stanke tn Ko.
12 kāst s O. H. 32607/11, 32418/22,

30037 i/a, 30729
1 ķīpa A. F. S 106
1 kaste A. G F. A. £6529 VedemUller un Brssler
4 kastes L. W. 1090/93 A. Stanke un Ko.
1 ķīpa R & T. A /S Ed. Grube
3 kastes O S. 1978/80 Fr. Mevera dēls
3 ķīpas N. M 3052/54 Gerhards un Heys
1 ķīpa K. 240
1 ķīpa R, T. R. 11 Ed. Grūbe
10 ķīpas C. H 66*31, 66626, 66634, A. Stanke un Ko.

66625, 66623, 66629, 66524, 66628,
66622, 66627

1 kaste B. M. 239 Balt. Kriev. Tr. un pr. Nol.
1 kaste H. B. S. 7120 A. Stanke un Ko.

8 gabali F. H. 0790/500—759 E. Grube
238 saiņi 92 gab. F. H. 5790/500—759

—238
1 kaste A. 589
1 kaste C & L. 22381 Uzrādītājs
3 kastes G. G. 1523/25 Oskar Hattman

1 maiss Gerhards un Heyj
1 muca H. K. 492 Dreika un Stachnvn
1 k«s e N. E. C. 1603
1 maiss Uzrādītājs
1 kt ste dire' tor H W_ Bechof, Rigt A./S. Tekā
2 -nuras H. L. O Rīgā VDieika un Co.
28 mal i H. K 498, 1/25, 6a, 18a, 24a
6 ķīpas H. S. 5383/88 Balt-Kriev. tr. un nd. f./s.
1 krsie O. S. 3957/2 Austrumu transp. sab.
62) ruļļi
4 ķīpas 490, 232/3, 205/7 Ge.hards un Heys
7 ķīpas Z. Z. P. S.i.G. 3338/41,3371/73
1 kast; U. & Co. Fr. Meyera dēls
2 kastes G. S. 501/502
1 maiss A. A. G 16883 Gerhards un Heys
3 mucas AgH 609591/93 John Laurencs
2 ķipas O U. 4355/52 Veidemiller un Bessler
2 kastes U. R. 70409, 70410 Fr. Meyera dēls
6 ķīpas Z. Z. P. S. & G. 3182, 3195 Ge-bards un H-ys

3196 3197, 3198, 3199
1 kaste Z. Z P. S. I. G 3567
2 ķīpas J. L. 199, 211 Fr. Meyera dēls
2 ķīpas J. L 197/98
14 kāst s H S, Rīga 5203/1-2. 2857/11 Gerhards un Heys

2847/S, 2847/1-5, 2817/7, 2847/8,
2847/9-10, 5203/3

1 ķipa C M. 8877
1 kaste M. S 925 K. J. Spāde
5 kastes L G. 2089/91, 2099/2100 Rigass
3 l^avtes Z. Z. P. S i. G. 4288/90 Gerh rds un Heys
4 ķīpas K. i. E 5955/8 AS Tekā
2 ķipas M. S. & S. 255/6 Gerhards un Heys
1 ķīpa G. VV. C. 4069 A/S Tekā
8 kaste» T & R 61481/90
1 kaste S. P. B. 1173 Fr. Mevera dēls
1 ķīpa T. A. K. 1225 Gerhards un Heys
1 kaste G. W. F S. 0186 Intrac
1 ķ'pa H. D. 784 Gerhards un Heys
1 ķīpa 1513, 4458
7 7 P i Ci 2R8I
8 kastes L. O. 2171/73, 2138/39 un Ed. Grube

2163/65
1 kaate C. K. 719 Oskar Hartman

5 ķīpas S. P. 5057, 5062, 5060, 5063, A/S Tekā
5064

2 ķīpas l. L. 92/93 Ed. Grūbe
3 m cas T. T. 939, 043, 895 Sab. Litrans
1 kaste N. M. 238 Gerhards un Heys
1 kaste T&R Riga 61489 A/S Tekā
2 mucas A. R. 568/9 Edu-rd Grūtie
7 ksstes L. G. 1804, 1£08/09, 13172/73, Gerhaids un Heys

13176/77
5 ka.tes H & Co 774/63-S4 774/68-70 Hanza
1 kaste L <S: Co 68955 Uzrādītājs

1 ķīpa L <S: Co 589 Gerhards un Hey*
21 kastes K. K- W P. H. R. HtH A/S Te*a

dažādi
2 kastes T & C 4874/75
1 ķīpa B. C H. 6177 John Laurenc
1 gtbals A. K. 40 Uirāditājs
1 kaste R S un Co 8090
4 kastes A. G. F. A. 16564/67 Dbring un Ciegler
77 gabali bez zīmēm un Ntth Fr. Meyera dēlu
1 kaite F. 46029 A. Stanne un Co.
2 kastes J. B. N 120, 121 Edg. Lyra ui Co.
2 p«kas O G. 2720 H. P. 441 Senker un Co.
3 kastes M. & S 66261/1—3 Ed. Grūbe
1 kaste A. B. 1005 Gerhards & Heys
1 muca B W. I. W. R. Fiey un Co.
5 kastes O S. 611 B/I—5 Girhards un Heys
1 kaite O. S. 646
1 paka O. K. 711 B ruthovlč
1 pa a Zilberg Zilberg
11 muws 4 kss'es A O. F. A. 611667 8, Gerhsrds un Heys

612596/7, eiOVO 611038/47.
4 kastes B. S 50989 92 Ed. lys un Co.
1 ķ'pa J. Z. 54887 A. Stanke un Co.
2 vietas O. W C. 4431, A. R. K. 152 A /S. Tek*
1 ķīpa B. C. 790 Geih-.rd un Hey

Turjnāj»mi otrā f.usē.



ģ2 Prece pienākusi
-J H Konosaments

S
ar kuģi pa dzelzsceļu Preču nosaukums Vietu skaits un zīme Preču īpašnieks

% $J 5 un kad
no kurienes

5Š O.

1923. g.
126 42807 - 551 .Regina - 8/X . Vilna, audumi \ *«}« *« «"»&?Fre,S,adēU127 45855 305 606 .Ostsee' 29/X . Stikls plāksnēs - balts . 2 kaste«.A.H.4, 78

Edear Lvra un V„
128 45898 99 585 .Regina' 27./X . N-žu preces vienk. apdares i

^ste S
o o onn«fi 201197 20145 t tf'c

129 45927 245 619 .Kriemhi'd' 6./XI . Skārda izstrād. 3 kasies J» R. 20086. 20097, .0145 ™

130 45980 96 592 .Ed. Russ' 23. X Hamburgas Alumīnijs trauki bez reljefa 4 kaste» O.Jf-"- ", t Stanke «n r,
13145991 3 28 .Karlsruhe - 20/1 . Anilin krāsas ļ *« «= °- H 37783

Austumu tranPn ' ,.u
132 45993 - 1210 Pa dzelzsc. 4 /VII Zemgales Tīrīts vazelīns ļ »«? M. Y- 22

M Bermann
P' '

133 45997 121 1256 . 12./V1I Valkas Maši u daļas no vara un dzelzs izstrād. S O 28 4 A "»
st«X ,„ r„

134 46007 63 672 .Karlsruhe' 17/Xl Hamburgas Vilnas audumi sev. noai. 1
k,ste U« ? *, r a«afin/> %

U

135 46060 60 551 .Regina' 8./X Sēties Alizrrins 3 tnuc.s FM L & B IbUbL// * . .
136 46080 - 1766 Pa dzelzsc. 12/XI Virbaliem Vilnas audumi LTJ! H9/2K 58/35 S-nkei nn Co137 46101 364 551 .Regina' 8/X Stetines Mašinu daļas no dzelža 32 vietas H. 2/26. 28/j 5

Eto!v»Mr„
138 46173 - 551 . 8/X . Dzelzs izstrāJ. koka izstrād, montē kristo šautene, 3 vietas bez aimem un nimuii-n Edgar lyia ua Co.

galant. preces un gramofoni «.„i„»r „n r
139 46302 — 1269 Pa gaisa pastu 17./VII Dancigas N-žu preces vienk. 1 fa<« P. D- u|> n, irVn..
140 46304 — 1288 Pa dzelzsc. 17./VU Meitenes Dzelzs naglas ' k s'Cyklop 7580 i ,*„,„„.,, -k ,
141 46309 — 1354 *. . 2'./VII Rītupes Sasmalcināts smēķējamā tabaka 1 ka -e bez zīmēm wiv.iransp.aao. .Li sed««
142 46334 540 14'9 . . 9 / VIII Rigas galv. stic. Kokvilnas audumi bilti 1 vieli Kam to numiren p"inK..„
143 46336 593 1419 Pa dzelzsceļu 9/VIII Rīgas galv. atzc. Kckvilnas audumi balti I vieta Roze^berg bez numuriem

ro?«„lf ,.n w148 46343 28 622 Karlsruhe 7./XI Himburgas Pigmenti 1 muca W. G. O J. 573031 A Manke un Ko.
150 4637? 154 568 Ostsee 15/X Stetines Skārda izstrād. vienk bez izgrezno jumiem ' 1 kaste Ļ. W 1378

r..,h.^: „„ h
15146390 73 253 Regīna 2./VU . bola -Ijas lentes grieztas 1 ka te M. G. 2407/9 Gerhard , un Heys
152 51971 100 666 Bacchus 22,XI . Glaubersāls technlsks-kalcinēts 2 maisi -

lrrJ !*153 52t. 0J 4 463 Regina 10./1X . Stikla ui porcelāna izstrād. 7 «astes P. K 5281 W.E. 893/8;6 W. E. E. Kores tra Ko.
892 M T. 550

Rīgas muitas valdes priekšnieka v.: K. Rubis.
Importa nodaļas pārzinis: V. Grigorjevs.

I!i« iiia.ililHi 3. (illilfm
u civ. ties. iik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Nikolaja A u s t-
r i ņ a iūgumu uzaicina visas personas,
kurām it kaut kādas preteniijat. itridi
vai ierunas pret lai tiesā 22. aug.
1924 g. publicēto 1921. g. 25 iebr.
Rīgā mir. Marijas Antona m. Onio/skij,
dzim. Circen testamentu, kā ari visai
personas, kurām ir kaut kādas tie-
sības ui mirušās Marijas Onitovskj
mantojumu, vai sakarā ar io manto-
jumu, kā mantiniekiem, lagafaiijiem,
lldatkomitaiijiem, parāddevējiem an 1.1.,
piattikt aavas tiesības, pretenzijas an
Ierunas minētai tiasai isla mēnaiu
laikā, «kaitot no ii sludinājuma Ie-
spiešanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Ja tas minētā termiņā nebūs sadarīts,
tad minētas personas atzīs kā atteikuias
no Ierunām un zaudējušas savai tiesības,
bet testamentu pasludinās par liku-
mīgā ipēkā gājušu.

Rigā, 25. jūlijā 1924. g. L. N* 31C6
Priekšsēdei v. A. Blumentals

7741 Sekret rs A. Ko Īve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 10 julija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds 6,701 kr. rbļ apmērā, pēc
pirkšanas - pārdošanas līguma, korob.
1885 g. 25. jilijā zem J& 471 uz
Talsu apriņķa, Iges muižas .OJriņu"
mājam zem hip. Ns 1432 — atzīts
par samaksātu un lūdzējai valsts
zemes bank'i dota tiesība prasīt iā
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 16. jūlijā 1924 g LJ*224?4
Priekšsēdētaja v. J. Zvirbuļa.

7607 Sekretārs K. P n s s * r a.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924. g. 10. jūlija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
pēc obligācijas par 1850 krievu rb|,
korobor. 1882. g. 16. martā zem 1* 129,
uz Jaunjelgavas apriņķa Lind:s-Birzeales
muižas .Čuku" mājām zem hip. Nt 674 —
atzīts par samaksātu un lūdzējai valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt iā pa-
rāda dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 16. jūlijā 1924. g. LNH96/24
Priekšsēdētāja v. J. Zv ir buls.

7479 Sekretārs K. Pus sara.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924. g. 10. julija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds 2680 kr. rbļ. apmērā, pēc pirk-
Šanas-pardošanai līguma, korob. 1881. g.
4. maijā zem Ns 415 uz Talsu ap-
riņķa, Pūres pagasta .Cūkieln* māj'm
zem hip. Ni 762 — atzīts par samaksātu
un lūdzējai valsts zemes bankai dota tie-
sība prasīt iā parāda dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 16. jūlijā 1924. g L.J4168/24
Priekšsēdētaja v. J. Z v i r b u I s.

7478 . Sekretāra K. Psiaari.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rigos prefaMura
Izsludina par nederībām sekošas pasei
un personas apliecības, kuras pieteiktai
par pazudušām:

Latvijas pases. izd.: 1) Ni 139253 no
Rīgas pref. uz Aleksandra Aleksand'a d.
Voiskoviča v.; 2) Ns 24490 no Rīgas
pref. uz Rūdolfa Pētera d. Zardņa v;
3i Ni 140286 no Rīgas pref uz Agafljas
Dementija m. Kurfotok v.; 4> >ft 117927
no 4 pol. iec. uz Otllijas Voldemāra ffl.
Berg v.; 5) Ni 961 no Jaunauces pag.
v. uz Roberta Kārļa d. Freidenfe dta v;
6) J* 102852 na 10. pol. iec. uz Ādolfi
Kārļa d Neilanda v.; 7) Ns 18457 no
2. pol. iec uz Alises Juliusa m Freij v;
8) >ft 20253 no 9. pol. iec. uz Evd>
kijas Artemija m. Fom na vaidu; 9)

J* 221346 no Rgaa pref. uz Ēvalda
Pētera d. Liepiņa v.; 10) >* i?i no
Annasmuižas pag. v. uz Marijas Krsa
m Kauvomāgi v.; 11) Ni 202258 no
Rīgas pref. uz Antonijas Pētera m. Mi-
cemek v.; 12) Ni 99985 no Rigas pret.
uz Judela Hirša d. Mlchaloviča v.; 13)
Ni 549 no Valkas pila. pof. uz Luīzes
Simaņa m. Ozoliņ v.; 14) J* 1862 no
Iecavas pag. valdes uz Annai Jāņa m-
Grant v.; 15) Ni 7/4 no Tukuma apr.
pr-ka uz Tonijai Feodora m. Cenffel v.i
16) Nt 127871 no Rīgas p ef uz Vp??
Dāvida d. Mirmana v.; 17) tb 14217i
no Rīgas prel. uz Emmas M ķeļa rfl.
Grosberg v.; 18) Ns 96700 no 8 pol-
iec. uz Elizes Paula m. Pinnes v.; ]»;
i* 5256 no Daugavpils pref.uzJ»»Alekseja d. Grigorjeva v.; 20) Polif«
pasi Ni 1021, izd. Rīgā uz Broņislava
Ustlna m. Kozlovas v., un 21) Latvija'
pasi NI 269 no Lietavas kons. Li etava
uz Jāņa Emīlijas d. Vilka v. ,.

Pamats. Rgas prefektūras rau»»
21., 22. un 23. jūlijā 1924 g «g
Nk 6745. 765S

Rīgas pref. pal. v, I- Luters.
Pesa nod. darbv. Grinbergj;

Uepaios apgabaltiesa
saskaņā ar savu 1924. g. 10. julija
emumu uz Indriķa Gatava Adamoviča
fema * clv Pfoc Uk- 20S3. un2084. p.p. un 18 marta 1920. g li-kuma pam uzaicina obligācijas turētāju,kura izdota par 850 rb|. uz AbraiaaZ-bba . Lozera1 Zebba, S iluma Zebba nnMaksima Zebba vārdiem ua 1909 a
26. aagus.ā nostiprināta uz IndriķimGustavam Adamovičam piederošas ne-kustamas mantu Ventspilī , l. kvartāli
fem-klep - ,/* 469, viena m ē n e šalaika, skaitot no aludlnājuma lespie.aaoaa dienaa, Ierastie» tiesā, ildzaemotminēto obligāciju dēļ Iemaksāto L

JemLas.pMld " " pfocentē[n s«"

nē«t,™,n.V!S
ādIta ' *• P~mi-

Fa^hlSEfr" "?*«?«"". «i obligad-|as turētajā neierašanās gadījumā pa-«du atzīs par samaksātu, piešķirat
anu'r, tlMibu -P ieP»»» Parīda 1 Ssanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 21. jaliji 1924. g i* nu*.Priekšsēdētaja b. V Bi'enen./.™7^7« c„i * D,enenaams.7528 Sekretāra v. M. Lemaiks

Rigas apgabaltiesas 3. clvilnod.
ns civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p.p. un Balt. nrlvattiesību kop.
2451. p. pamata, uz Rooeita Pētq 1 d.
Z a n d e r a lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret iai tiesā 15 jūlijā
1924 g. publicēto 1921. g. 21. apr. mir.
Petefa Jēkaba d. Zandera man'ošanas
ligumu, noMēg'a pie Rīgas not. Jāņa
Purga a 1921. g. 14. jan. starp. mir.
Pēteri Jēka a d Zanleri un Pēteri,
Rud lfj , Jāni, Robertu un Hermani
Pētera d. Zanderiem kā ari visas per-
sonas, kuram ir kaut kādas tiesības ui
mir. Pētera Jēkabi d. Zandera manto),
vai sakarā ar io mantojumu, kā mantinie-
kiem legatarijiem fideikomisarijiem,
parāddevējiem un t„ i pietezkt
savas tiesības, pretenzijas un ietuņaa
minētai tiesai seiu mēnešu laikā,
skaitot no 11 sludinājuma iespleianas
dienas .Vaid. Vēstn.*.

Ja tas mirētā termiņi nebūs izdarīta,
5sd min. personas atzīs kā atteikušas no
Isiunām un zandēļasaa aavaa tiesību,
fca! maut. līgumu pasludinās par liks-
zaigā ocul gājušu.

Rigā, 24. jūlijā 1924. g. ' L. Nk 3057
Priekisēd. v. A. V e I d n e r s.

7739 Sekretārs A Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 1.Jūlijā
izklausīja mir. Rūdolfa Jāņa d. Ābela
mantošanas lietu _ un nolēma: par
bezvēsts prombūtnē eaošā Alfrēda Jāņi
d Abēja atstāto mantu iezelt aizgād-
niecību par ko paziņot Berzones pagasta
tiesai, šo lēmumu publicēt civ. pioc. lik.
1944 p. paredzētā kārtībā.

Rīgā, 1924 g. 28. jūlijā L. Ni 1734.
Priekšsēd. v. A. V e i dn e r s.

7826 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p pamata paziņo, ka pēc 1912. g.
9. janvārī Zeltiņu draudze m'r. .Milveš
Ni 46-a' m'jaa īpainieka Pētera Pētera
d. R u d z i š a ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šomantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t, pieteikt šīs tiesības
minēta! tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .ValJ. Vēstn'.

Ja minētās personas aavas tiesības
augšā uzrādītā ? termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā iis tiesības zaudējušas.

Rigā, 2?. jūlijā 1924. g. LM3127
Priekšēdētāja v. A. V i d n s r s.

7863 Sekretāra A. Kalve.

Rigas apgabalt. 8. civiinodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2119. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. g. februāra
men. Krievijā, Odesā mir. Rīgai nim-
ipašnleka Georga Friedricha Engelharda
Ferdinanda d. Hausmana ir atklāti manto-
jums un uzaicina, kam ir uz io man-
lojumu, vai aakara ar to, tieši as ki
mantiniekiem, legatarijiem, iideikomi-
larijiem, kreditoriem un t. L, pie eikt iia
ttesibaa minētai tiesai seia mčneiu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn'.

Ja minētas personas aavas tiesības
augša uirāditā termiņi nepieteiks, tad
viņas atzīs kā iis tiesibas zaudējušas.

Rīgā, 29 jūlijā 1924. g. L. Ni 303
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.

7865 Sekretārs A. Ka I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 1. jūlijā
izklausīja mir. Rīdolfa Jāņa d. Ābela
mtntolanas lietu un nolēma: par
bezvēsts prombūtnē esošās Bertas Vil-
he' mines Jāņa m. Abel, p:c vira Blanken-
?tein atstāto mantu iecelt aizgādniecību,
par ko paziņot Berzones pag. tiesai, io
lēmumu publicēt civ. pio:. lik. 1944. p.
paredzēta kārtībā.

Rīgā, 1924. g. 28. jūlijā. L. Ni 1734.
Priekisēd. v. A. V e i d n e r a.

7827 Sekretāri A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011,, 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. g
maija mēnesī Valmierā mirušā Vil-
helma _ Kārļi dēla Mucenieku
ir atklāts mantojumi un uzaicina, kam ir
uz io mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideikomi-
sarijiem, kreditoriem un 1.1., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai seiu mēneiu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iesple-
ianas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja minētas personas savas tiesibas
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā iis tiesības zaudējušai.

Rīgā, 29. jūlijā 1924 g. L Ni 3149
Priekšsēdētāja v. A. Vaidnets.

7870 Sekretārs A. K a I v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
uz civ. tiez. lik. 3011., 3014. un 3019. p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1919. gada

28. maijā Stukmaņos ml:. Dzelzavas
pag. .L'peniek Na 88* māju īpašnieka
Otto Andreja d. A p i n i t a ir
atklāta mantojums an uzaicina kam
i u io mrntojamu, vai sakari ai
lo tiesibas, ki auantin., legatarijiem,
ideikomisarijiem, kreditoriem an t. t.,
oietaikt Iia tiesību minētai tiesai
iela mēnešu laikā, skaitot no li
?«dinijama leipiešnnas dlanaa .Vaid.

Vēstn.'.
Ja minētās personas savas tiesības

ingši uzrādīti termiņā nepieteiks, tad
'iņas atāls kā iis tiesibas saudejuiaa

Rigā 29. jūlijā 1924. g. L Ni 315!
Priekšsēdētāja v. A. Veidnerz.

7?65 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabali, 3. civilnodaļa
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p.p. pamata pasiņo, ka pēc 1923. g
2. septembrī Jaun-Piebalgis pag. mir.
.Vec-Tirzniek" mājas īpašn. Herman
(Ermana) Jāņa d. Apiņa, ir atklāts manto-
juma un azalcina, kam ii uz io man-
tojumu, vai sakarā ar to, tieaibas kā
aantiuiekiem, legatarijiem, fidelkomi-
satijiem, kreditoriem an t. L, pieteikt
iia tiesības minētai tiasai aeia
mēnešu laikā, skaitot no ii sludinā-
juma iespieianas dienaa .Vaid. Vēstn.".

Ja minētās personas savāz tiezibas
ugiā uzrādītā termiņi napieteika, tad

viņas atzīs ki šis tiesības saudejuiai,
Rigi, 29. jūlijā 1924. g. L. Ni 3140

Priekisēd. v. A. Vaidnets.
7864 Sekretārs A. Kalva.

Rīgai apgabaltiesas 3. clvilnod.
u clv. ties. lik 2011., 2014 un 10 h
3. o pamata pazina ka pēc 1920 ļ.
8. janvārī Jaun-Piebalgai pagasti m'r
.Timšeails Ni 14-a' mājas īpašnieka
Jēkaba Dančauska ir atklāti mno-
jums un usaicina. kam It uz io manto-
jumu, vai zakati ai te, tiesībai
ci mantiniekiem, legatarijiem, fldelko-
aisailjiem, kreditoriem un t. L, pie-
teikt iis tiesībai minētai tiesai seia
«eneiu laiki, skaitot no ii sludinājuma
«plēšanai dienaa.

Ja minētas personas savas tlesibs»
Mgii uzrādītā termiņā nepieteiks, t*
viņas atzīs ki iii ?Usiba» saadeM»»

Rigi. 1934 6 29. jūlijā L. Ni 3147
Priekisēd. v. A. V e i d n e r s.

7869 Sekretārs K Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g 10 julija
nolēmumu, dara zināmu vispārībai ka
parāds 3,130 rbļ. apmērā, pēc pirki nas-
pārdošanai līguma, koroborēts 1881. g.
6. maijā zem Ns 242 uz Jaunjelgavas
apr., Lindes- B rz eales mu'žas .Lāce*
mājām zem hipotēkas Ns 642 — atzīts
par samaksātu un lūdzējai valsts zemes
bankai dota tiesība prasit iā parāla
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā 16 jūlijā 1924 g LM198/24
Priekšsēdētāja v. J. Z v i r b u 1s

7605 Sekretārs K. Punam

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu 1924. g. 1X julija
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ka
parāds 1,270 rbļ. aina ērā, pēc pirkša-
nas-pardošanas līguma, korob. 1895. g.
9 maitā zem Nš 175 uzTalsu apriņķi
Oktea mužis *Kauguru maļam zem hip.
Ns 2607 — atzīta par samaksātu ua
lūdzējai valsts zemes bankai,
dota tiesība prasīt iā parāda dzēiani
temea grāmatas

Jelgavā, 16. jūlijā 1924. g. L.Mt223 24
Priekšsēd. v. J. Zvirbuls.

7606 Sekretārs K P u s s a r a.

Jelgavas apgabaltiesa,
?s civ tiea lik 2 3 401 un 309. p.p.
oamata uzaicina Fridrichu Augustu Vil-
he'mad Ritseinu, kura dzīvei vieta
nezi .ama, četru mēnešu .alka lera-
tiea šai tiesa sai-m< norakstus no

viņa sie-as Does Ģedertu m. Rotstein,
dzim. Ce mi i Ce ms, iesūdzības rakita

? iņu tautioas šķiršanas lietā un no pie-
likumiem un uzdot aavu dzīves vietu
Je gavas piUēta.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
ietu noliks uz termiņu un izspiiedis bez
'iņa klātbūtnes. Ja Ieradīsies, bet aavuisives vietu Jelgavā neuzdos, aicini-
«mu as tiesas sēdi un visus pārējoi
?apirus atstās tiesas kanclejā.

'*l «»vi ^Jūlijā 1924.
*

L.Ni 342/24
Pfi«*šsede aja v. E. Feld mana.

7885 Sekretāru pal F Kāpa.

Jelgavas apgabaltiesa,
oamatodamās uz savu 1924. g. 3. julija
nolēmumu, dara vispārībai zināmu, ks
inrada 700 kr. pēc obligācijas, korobor,
1880 g. 26. maijā zem Ni 400 uz
Jaunjelgavas aprloķa, Lirdes psgist.
Lindes Birzgales .Zaru" m^jām zem hip.
Ns 596, — atzits par samaksātu un
udzējiem Žmim Jēkabsonam un Elzai

Bīlnaan dota tiesība praaīt ia parāda
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jeleavā. 14 julija 1924. g. L.Ns301/24,
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbuls.

7340 Sekretārs K. P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 g 10. jūlijs
nolēmumu dara zināmu vispārībai, ka
oarāds 1343 kr. rbļ. apmērā, cēc pirks.-
pārdošanas līguma, knrob. 1885. gadā
25 juiā zem t* 468 uz Talsu ap-
riņķa Iges muižas .Kalniņu* mājām
zem hipotet Ni 1429, - atzīts par sa-
maksātu un lūdzējai Valsts zemes
bankai dota tiesība prasīt iā parāda
izēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā. 16. jūlijā 1924 9. L.Mi207/24
Priekšsedetaa v. I. Zvirbuls.

7476 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1924 f?_ . 10. juHja
nolēmumu, dara zināmo viapāribai, ka
parāds 57*53 kr. rbļ. 1 elumā, pēc pirkš.-
pārdol līgu-na kor 885. g. 25. jū-
lijā zem Ni 465* uz Tašu apriņķa, Iges
muiž s .lapeņu" mājām zem laipot.
M 1427 - atzīts par samaksātu un lū-
dzējai valsts zemes bankai dota tiesību
orasit iā parāda dzēianu zemesgrā-
matās.

Jel*ewS 16. jūlijā 1924. t>, t >*230 24,
Priekšsēdētaja v. I. Z v 1r b u 1 s

7477 Se«r»tars K. Pmi-ti

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1924. g. 15 jtlja
lēmumu uz Ādama Bērmaņi lūgumi
-lv. proc. lik. 2083. un 2084. pp B ģ
18. marta 1920 g. likuma psm uzaiciaa
ibligaciju turētāju, kura izdota par
3100 tļ uz Judeļa Ziskinda dēli
Blumentala va'du ui 1912. g 10 marti
zem žurn. 392 nottiprinata uz Ādamam
B'iminin pied-rosās nekustamai mau-
tus Liepājā zem krep Ni 1392, —
viena m ē n š 4 laikā, skaitot no
«ludinājum» iespiešanas dienai .Valdībai
Vēstnesi*, ierasties tiesā lidzņemot mi-
nētu obligāciju dēļ iemaksāto Ls 54, t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
pai samaksātu, piešķirot lūdzēj. tiesība
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zema
grāmatām.

Liepāji, 18 jūlijā 1924. g. Ni55224.
Priekisēd. b. V. BI e n e n s t ams.

7465 Sekretārs (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Ludzas apr. 5. iec. miertiesa,
až civ proc. lik. 1401. ui civ. lik. X. s
1239. p. pamata ziao, ka 1917. g. mi-
ruse KristīnaPēteram. Kuzņecova, at-
stādama, ki mantojinu, 511 des. ze-
mes Ludzas apriņķi, Kačsnova i pagastā,
Kūdravas rau'žā, un uzaicina visus, kan
būtu uz to mantojumu kādas tiisības,
piet-ikt tās minētam miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī'.
7018 Miertiesnesis R. Pētersons.

Daugavpils prefektūra
izsludina par nederīgu certifikatu nacio-
nālās pases vietā zem Ni l5.f'"f12. dec 1922. g. no Daugavpils pr«-
uz Rochas Podles vlrdu. 7"
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