no 1. janvāra:

MgKsa par . Valdības Vēstnesi-sākot

Saņemot ekspedīcijā:
1 lats 50 sant -

5>ar 3 mēnesi

Latvijas valdības
iznāk katru 'Manu, izņemot

oficiāls laikraksts

mjĒJfajfa

svētdienas un svētkud'enas

piesūtot mājā un pa pastu:
p«

1 mēnesi

Ļļr

atsevišķu

1 lats 80 sant.
numuru: saņemot
—

-kspedicija

,
.

—

pif atkalpārdevējiem

6
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Pap ildinājums noteikumos par Latvijas
atbrīvošanas kapa piemiņas zīmi.
Lēmums par nodokli no nekustamas
mantas pilsētas un miestos 1924. g.
Lēmums par nodokli no lauku nekustamas mantas 1924. g.
Dzelzsceļu virsvaldes un Valmieras šaursliežu pievedceļa akciju sabiedrības
paziņojums.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Redakcija:

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili N° 3. Tel. Ks 9-89
Runas

stundas

no

'

11—12

Sākot ar minēto termiņu, Smiltenes- devuma 1919. g. 14. jūlijā sāka nosakopotu visus aizmugurē atrodošos raAinažu līnijas vadība un ekspluatācijas organizēt ārlietu ministriju, došos spēkus.
Lielākām partijām, aiz
uzdevumi un atbildība par to pildīšanu kura darbojies vairāk kā 5 gadus: kā kurām stāv izturīgākie tautas slāņi, jāsaguļ vienīgi uz Valmieras šaursliežu pie- kanclejas pārvaldnieks, vispārējā, admiprot, ka pagātnē kopīgi izdarītās kļūdas
vedceļa akciju sabiedrības.
nistrativi-juridiskā un beidzot kā politiskitagad kopīgi jāizlabo. Dzīve nestāv uz
Līdz attiecīgām rīkojumam uz Smilteekonomiskā departamenta direktors, pē- vietas, partijas nedrīkst pārakmeņoties
nes-Ainažu linijas kā vietējā, tā ari tiešā dējā kopš 1921; gada.
Šumans aktivi savos uzskatos.
satiksmē ar valsts dzelzsceļiem pēc milīdzdarbojies visos svarīgākos ārpolitikas
Riigikogu tagad piekopj ļoti kaitīgu
nētā termiņa paliek
spēkā uz valsts jautājumos, starp citu, piedalījies Bulduru partiju
politiku.
Ja ' no partiju
dzelzsceļiem likumīgi
izsludinātie
un konferencē, Maskavas atbruņošanās konpolitikas viedokļa
gribēs izšķirt saim1924. g. 1. septembrī piemērojamie noferencē, visās Baltijas valstu konferencēs nieciskās dzīves jautājumus, tas var atlikumi, likumi un noteikumi un izdotie no 1922. gada un kā delegāts Tautu stāt kļūmīgu iespaidu uz
igauņu valsts
rīkojumi.
savienības pilnsapulcēs kopš Latvijas uzun tautas turpmāko dzīvi.

Bez tam ari pēc minētā termiņa paliek

Papildinājums

spēkā līdz attiecīgam

noteikumos par Latvijas atbrīvošanas kara piemļnas zīmi.

rīkojumam,

miņas zīmi

var

piešķirt

ari

tiem

Rīgā, 1924. g. 19. augustā.
Ministru Prezidents V. Z a m u e 1 s.
Kara ministra vietas izpildītājs

J.Ar ā j s.

Lēmums
par nodokli no nekustamas
mantas pilsētās un miestos
1924. g.

Pamatojoties uz rīkojumu pār nodokli
to nekustamas mantas pilsētās un miestos 8.
lēma:

pantu,

Nodokli
pilsētās

un

H/o apmērā

ministru

no

kabinets

nekustamas

miestos

no-

mantas

1924. g. ņemt

no mantas ienesīguma

vērtības.
Rīgā,

1924. g. 21. augustā.

Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.
Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.
Lēmums

par nodokli no lauku nekustamas
mantas 1924. g
Pamatojoties uz rīkojumu par nodokli
no lauku nekustamas mantas . 10. pantu,
ministru kabinets nolēma:
Nodokli

no

lauku

nekustamas

mantas 1924. g. ņemt valstij par
labu 1% apmērā no mantas aprēķinātās ienesīguma vērtības.

satiksme, kura ievesta un pastāv pasažieru un bagāžas un preču pārvadāšanai
starp valsts dzelzsceļu stacijām no vie-

Zemes vērtēšanas virskomisijas

Rīgā, 1924. g. 21. augustā.
Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.
Ar ministru

piekrišanu

kabineta
apstiprinu.

26 augustā.
Satiksmes ministra
1924, g

J.Pa u lūks.

Dzelzsceļu virsvaldes un

Valmieras šaursliežu pievedceļa
a*ciju sabiedrības paziņojums.

Prese.
Pec riigikogu ārkārtējas sapulces.

Eesti bankas politika.
aba
„W_
Maa" atstāsta 192. numura
ievada riigikogu 21. augusta sēdē teikto
deputāta Anderkopa
runu
par Eesti

bankas politiku.
Starp citu minētais
„Pāewaleht"
raksta 24. augusta deputāts teicis: „Pēc tam, kad Igaunijai
ievadā : Riigikogā beigušās debates par izdevās noslēgt mieru ar Krieviju, Igauvaldības paskaidrojumu, un labajam un nija pārnesa savas saimnieciskās darmaksa par preču sūtījumu
pārvadāšanu kreisajam
spārnam pretī
balsojot, ar bības
smaguma punktu
uz Krieviju.
tieša satiksmē starp valsts dzelzsceļu un mazu
balsu vairākumu pieņemta vienTaču jau 1922. gadā bija skaidri redzams,
Valmieras pievedceļa stacijām tiks aprē- kārša pārejas formula. Zemnieku saka saimnieciskām attiecībām ar Krieviju
ķināta par valsts dzelzsceļu attālumu un vienības neuzticības
formulu valdībai, nebūs cerēto panākumu.
Tad igauņi
par pievedceļa attālumu atsevišķi
pēc kā ari sociālistu
motivēto pārejas forpiegrieza vērību Rietumeiropai, bet pie
pastāvošiem tarifiem.
mulu par pārlabojumiem tagadējā saimtam aizmirsa starpību starp Rietumeiropu
niecības politikā, atraidīja ar lielu balsu un Krieviju, aizmirsa, ka tās zemes, uz
Rīgā, 1924. g. 26. augustā.
vairākumu.
kurām sāka cerēt, dzīvo pavisam citādos
Dzelzsceļu galvenais direktors
Kādi tad ir ārkārtējās
sapulces paapstākļos. Visās malās radās uzņēmumi,
A.R o d e. nākumi ? Drīzāk negativi nekā
pozitīvi, kas neprata ne sev sagādāt vajadzīgo
Valmieras šaursliežu pievedceļu valde:
jo savstarpējās attiecības vēl vairāk pa- kapitālu, ne ari-atrast sev tirgus. PieM. Vegezacks.
asinājušās.
mēram, kādas lielākas tekstiliabrikas gada
Igaunijā
daudz runā un raksta par pārskatā redzams, ka fabrika apgrozījusi
N. Dombrovskis
veciem mantojumiem un jaunbūvēm, bet gadā 300 miljonus, bet viņas noliktavas
uz šiem "jautājumiem skatās pārāk šauri, ir preces par 340 miljoniem. Tā tad
klāt partiju politikas uzskatus fabrika
saņēmusi uz parada
miljonus
Valdības iestāžu paziņojumi, i pieņemot
un taktiku.
pēc miljoniem, lai varētu pildīt
savas
Igaunijas brīvvalsts pirmo gadu saimnoliktavas.
Gluži to pašu ainu rāda
Valsts zemes bankas paziņojums.
niecības laikmetu var nosaukt par saimziņas par protestētiem
vekseļiem.
Tā
Lubānas ezera ša pavasara plūdos cie- nieciskā optimisma laikmetu, bet otru, vienam no „Atlantas" direktoriem protušām saimniecībām aizdevumus valsts kas iesākās gadu atpakaļ,
testēti vekseļi par 9 miljoniem.
par saimzemes banka izsniegs vēl līdz 15. sepnieciskā reālisma laikmetu.
Jāliecina,
Visiem šiem uzņēmumiem
nebija padzīvi
tembrim.
Tā kā bankas līdzekļi, sa- ka abos laikmetos saimniecisko
šiem sava kapitāla, un tāpēc, sākot ar
mērā ar zemkopības vajadzībām, ir ap1922. gadu, Eesti
bankai emisiju ceļā
veicinājušas
un
vēl
tagad
veicina tās
robežoti, un plūdos cietušo asākās vajaaprindas, kas tagad viena otru nikni vajadzēja
šos uzņēmumus
pabalstīt.
Ļaudis runā, ka, ja Eesti banka . sāktu
dzības ir apmierinātas, tad ar minēto apkaro.
termiņu aizdevumu piešķiršanu pārtrauks.
atprasīt
savus aizdevumus, un ja saKad pēc ilgiem kapa gadiem nodibinājās pastāvīgā Igaunija, un iesākās ziedu maksu gribētu paātrināt, tad banka salaiki saimniecībā kopā ar pārmērīgām un ņemtu 2 miljardus un pie tam zaudētu
Paziņojums Ne 21.
3 miljardus. Tāpēc bankas valde ari
Saskaņā ar 1923._ g._ 23. apriļa likuma biezi vie vieglprātīgām dibināšanas tieknesteidzas ar aizdevumu atprasīšanu.
tad
tur
piedalījās
visas
tās
aprinsmēm,
16. pantu, zemes vērtēšanas virskomisija
Ja grib igauņu valdībai ko pārmest,
paziņo ka savā sēdē skatīs cauri vietējo das, kas tagad grib būt sūdzētāju lomā
tad
jāpārmet vispirms, ka
valdība īiav
un
meklē
apsūdzības
iemeslus.
lēmumus sekošo
vērtēšanas komisiju
iecēlusi
noderīgas
personas
bankas vaGadu
atpakaļ
jau
paši
darboņi
sāka
muižu saimniecību novērtēšanas lietās
dībā un nav nederīgās atstādinājusi no
ka
ziedu
laiki
pagājuši,
ka
daudz
atzīt,
1924. g. 2. oktobrī, pulksten 3 dienā,
noslēpums, ka vel
cerību nav piepildījušās, ka sajūsmā pie- amata. Ir atklāts
Rīgā, Noliktavas ielā Ns 1, dzīv. 5
tikai pēroa gada decembrī Eesti bankas
kļūdu.
laists
darbā
daudz
pagasta
107) Kuldīgas apriņķa "Reņģes
padome pirmo reiz noklausījās pārskatu
Ja tagad, pārejas laikmetā no optiReņģes muižu, pusmuižas, kalpu
par bankas darbību.
Bankas vadība nemisma uz reālismu, visi darbotos tāpat bija kārtībā. Valsts kontrolieris var lieun rentes mājas.
kopējiem spēkiem kā atmodss laikmetā,
cināt, ka nav iespējams noteikt, kad izRīgā, 1924. g. 26. augustā.
tad nebūtu tik bēdīgu piedzīvojumu, kādi
priekšsēdētājs A. Ķ u z e.

Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.

ņemšanas.

tiešā

Noteikumu par Latvijas atbrīvošanas nas un Smiltenes—Ainažu linijas stacikara piemiņas zīmi (Cik. kr. 1922 g., 96) jām no otras puses un pasažieru un ba2. pantu papildināt ar sekošu piezīmi: gāžas un preču pāivadāšananotikspieviena
pārvadāšanas dokumenta. Tomēr veduma
Atbrīvošanas kara piePiezīme.

ārvalstu karavīriem, kuriem par tiešu
līdzdalību Latvijas . tbrīvošanas cīņās,
vai šo cīņu pabalstīšanu piešķirts
lāčplēša kara ordenis.

Rīgā, pilī JsTs 1. Tel. N° 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām rindļņām
....
3 lat. 60 sant
par katru talaku rindiņu
12 .
. . —
.
b) citam iestādēm un amata personām par katru vienslejlgu
rindiņu
—
16 .
.
c) privātiem par katru vienslejlgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . —
.
20
.

tagad jāpieredz, un par kuriem tik uzskatami liecina ārkārtējā riigikogu sa-

Sekretāra vietā Fr. Ši r a k s - G r u z ī t s. pulce.
Jāpiegriež vērība tam apstāklim, ka
šai pārejas laikmetā notiek nesaudzīgas
partiju politikas cīņas, kas ļoti apgrūV. Šumans.
tina pāreju un var izvērsties par kļū«/««????Bi

V. Šumans,

^^^^^^^

mušu

^^^^^*^

-

'

jaunieceltais sūtnis

pie viņa majestātes Itālijas karaļa, dzimis
Džukstes-Pienavas
1887. g. 24. aprilī
īpašnieka
dēls
Pec
to
Nuku mājās kā
Maskavas lauksaimniecības vidusskolas
beigšanas iestājies lauksaimniecības institūtā Maskavā, bet sakara ar 1905. gada
politiskiem notikumiem bijis spiests turpināt studijas ārzemēs — Šveice. 1910. g.
nobeidzis St.-Gallenas tirdzniecības zinību
augstskolu un apmeties Marseļā (Dienvidfrancijā) , kur darbojies pa daļai priģenerālvātās firmās, pa daļai Krievijas
konsulātā. Kara sākumā atgriezies Krieg.
vijā un iesaukts aktiva armijā. No 1916
pulka
rezerves
dienējis latvju strēlnieku
Kerenska valdības sakuma
Valmierā.

mīgām.
Tās aprindas,

kas

nopietnos

saimnie-

beidzās Eesti bankas pašas rezerves,

kad banka sāka ķerties

zelta

fonda.

Pēdējā

laikā

nākusi

un

pie valsts kases
vēl

viena

lieta

gaismā: lai atrastu izeju no sava grūtā
stāvoKļa, Eesti banka aizņēmusies ārzemēs 200.000 mārciņu sterliņu. Kad pienāca nomaksas termiņš, valdībai atkal vajadzēja atvērt valsts kasi, lai parādu va-

rētu nolīdzināt.
dzīves sarežģījumos meklē tikai
Nav jābrīnās, ka sociāldemokrāti, kas
savus vēlētājus un domā tikai par nākoneieiet
tagadējā valdībā, uzstādījuši prašām valēšanām, izdara valstij lāča pasību,
lai
valdība groza savas līdzšinējās
Ko gan iegūst valsts saimkalpojumus.
attiecības pret Eesti bankas valdi un
vai
otra
politiska
frakniecība, ja viena
padomi."
cija zaudē vai ari dabū jaunas vietas
riigikogā ? Apskatot pēdējo laiku valsts
iekšējās dzīves politisko pusi, jāatzīst, ka
no tā laika, kamēr riigikogu
sākumā
Vācija un Londonas konference.
dibisesijas
otras
sāka
jukt,
koalicija
sāka
nātā
Berlinē,
27. augustā.
(Volfs.)
svārstīti ejs ari igauņu saimPēc oficiāla ziņojuma, valsts prezidenta
dzīves barometrs, Eberta apspriedē ar valsts kancleri Marksu
nieciskās
markas kurss.
panākta pilnīga vienprātība. Valsts prezidents paskaidroja, ka viņš piekrīt Lonpirmais solis saimnieciskā paTā
tad
priekšnieku
apriņķa
iecelts par Valmieras
politiun
tara
sekojošā
donas līguma parakstīšanai 30. augustā
iekšējas
guruma
apun sabijis šinī amatā līdz lielinieku
stāvokļa
uzlabošanai
un
ir ar mieru atlaist reichstagu, ja Devsa
kas
nomāktā
gara
valsts
Tūliņ pēc Latvijas
vērsumam
atjaunošana
programā
paredzētie likumi nedabūta
koalīcijas
būtu līdzšinējās
proklamēšanas iecelts par Jelgavas aplai
vajadzīgo
balsu
vairākumu.
nodibināšana,
koalīcijas
LTA.
vai
jaunas
ķa priekšnieku. Pagaidu valdības uz-

Tā kā Valmieras šaursliežu pievedceļu
sabiedrība ir izpildījusi finansu ministra
J 923. g. 14. septembrī apstiprināto statūtu
P,e § 1. piezīmē norādītos noteikumus,
dzelzsceļu virsvalde nodod un Valmieras
moVedcelu sabiedrība pārņem savā rīcība
J924. g. 1. septembrī šaursliežu dzelzsce! a liniju no Smiltenes līdz Ainažiem
3f staciju
ēkām, blīvēm un ierīcībam,
omotivero , vagoniem un pie tās pieJp
aerošo inventāru uz šinī gadījuma zem
j^Pusēja paraksta sastādāmo pārņemsanas aktu
riņ
pamata.

ciskās

Ārzemes.

:

drajau, lai iepazītos ar visu Blaumaņa_
Francija un Londonas
vel
padoma
tam
Bez
matisko darbību.
konference.
ved-ži oriģināldarbi , par kuriem ziņos
Ka--ļa BnVnieka jubileja
klasiķiem
Parizē, 26. augustā.
Francijas seliteratūras
lāk — No pasaules
«
nāts šovakar apstiprināja Londcnas konPazīstamais tea'ra darbinieks Kārlis minami: Šekspīra « Jūlijs C eža rs ,
„Melts
ferences lēmumus ar 2lj4 pret 40 balsīm. Brfvnieks (Freimans) svētdien, 31. auguRasina „Fedra", Goldont
Debatēs par tiem kā galvenais opozīi nce s e
Gocci_„Pr
stā, Nacionālā teātrī svin savus 70 g. un .Kafejnīcā-,
cijas runātājs bijušais ministru
prezišūpļa svētkus. Viņš pieder pie mūsu Turandot", Moljera .Ārsts pret
dent? Puankarē. Par Devsa programu visvecākiem teafra darbiniekiem. Kārlis paša
„Dat Javas ,
un
gribu"
kā
tādu viņš atsaucās labvēlīgi — tā Brīvuieks
s" Šillera
Bērtuli
dzimis
29. (16.) augustā Holberga „Ž ū p u
esot Francijai izdevīgāka, nekā Bonara- 1854. g., Kurzemē, kā kalpa vīra dēls.
Bez tam
—
u.
c.
t
j
u
a
r
f
Marija
S
.
Lou priekšlikumi, un jāp.ieņemot, lai atSkatuves gaitu iesāka 1877. g. Zaļenieku teātris iepazīstinās ari ar ievērojamākam
jaunotu sabiedroto vienību.
Devsa procittautu
parādībām
dziedāšanas biedrībā aktiera-režisora J. un
populārākām
grama atstājot reparaciju komisijai tiestarp
citu
tam
Steglava vadībā, vēlāk pārgāja Ad. Alliteratūrā.
No
_
modernā
pasaka
sības konstatēt noteikumu neizpildīšanu, lunana trupā un ar to apceļoja ar teātra
jauna
Materiinka
minams:
produktīvu
moratopiešķirot Vācijai
izrādēm Kurzerres un Vidzemes pilsētas . Baltā
līgava", Žfla Romena komēriju uu nostādot viņas parādu uz koun laukus.
1887. g. uz Rhode-Ebelinga dija . Dr. Knoks", Lenormana-? „C i 1 mercieliem pamatiem. Bet Francija neuzaicinājumu piestājās pie Rīgas latv. veks un viņa f a n t o m i", Kaizera
drīkstot pāragri izlaist no rokām
svateātra, kur sabija 12 gadus, kad no te- komēdija . Kolportāža", Vedekinda
rīgāko ķīlu,
kas atrodas
viņas
ro.Roze
ātra atstājas
un
nodibina pats
savu „Kēniņš Nikolo", Bloka
kās, —? Rīiru.
Nevarot apmierināties, trupu un ar to rīko teafra izrādes gan un
liLenca
krusts",
. Ārpus

Māksla.

kā Herio to domā
vien.

„Bez

Rūras

darīt, ar solījumiem
okupācijas", uzsver

"

uz

laukiem,

gan

Rīgā

(Pavasara,

Jona-

kuma" ,

Soua

.Orleanas

j a u-

nav a", D'Aununcio „ J 6 r i o meita",
Puankarē;
„rcēs nekad nebūtu panākuši nodibinoties
bij.
Sabiedrības
Jaunam Strindberga „ J u i i j a s j a u n k u n d z e",
no vācu valdības
tādu
soli,
kā Vācijas
Rīgas latv. teātrim, Brīvnieks pāriet pie Reija somedija .Skaistas sievietes" u. c.
dzelzsceļu nostādīšanu zem starptautiskas ta un darbojas līdz teātra slēgšanai Sezonas laikā viesosies :Ann i Simson
uzraudzības. Mums jāpaliek Rūrā līdz (1905. gada beigās). No 1902.—1905. (jau
Štengel
septembri),
Lilija
tam brīdim, kad sabiedrotiem būs piegada uztur un vada . pastāvīgu vasadāmā") un MarijaLeiko.
(„Kameli)u
īju'mi par to, ka Vācija savus solījumus ras teātri Karlsbadē (Melužos).
1915.— — Pašā teātra personāla apvienoti daudzi
ari pilda". Pēc bijušā premjera domām 1916. g. vada biedrības „Marss" pastāno mūsu ievērojamākiem skatuves māk- Rūras okupāciju var izbeigt tikai pēc vīgu ieatri .Uļejā", kur notiek 3—4 izsliniekiem, kuriem šogad piebiedrojas
tam, kad
Dūs izdevies pārdot starprādes nedēļā
No 1916.—1921. g. uztur vēl A. Amtmanis-Briedīts
un
tautiskā
naudas tirgū Devsa
prograun vada pastāvīgu teātri Torņkalnā Latv. Anta
K1 i n t. Sezonas sākums —
mas paredzētās vācu dzelzsceļu un rūppal. biedrības telpās
Visu pārējo laiku otrdien, 2. septembri.
niecības obligācijas. Ja tas izrādītos par gan piedalās pie dažādu biedrību un
Dailes teātra sesonas atklāšanai saneiespējamu, visai „programas ēkai" jā- organizāciju izrīkojumiem Rīgā un progatavo
Žaņa Rišpēna heroikomisko drākrītot un Francijai no jauna jāķeroties
vincē, gan pats tādas sarīko. Viesojies
mu
„D
o n - K i c h o t s. Rišpēns, izmanpie ķīlu
izmantošanas politikas/
Līdz ari ārpus Latvijas: Peterpilī, Maskavā,
todams spāniešu rakstnieka
Servantesa
šim Vācija vienmēr esot centusies izvaiHelziņforsā, Charkovā
un citur. Starp
veidojis
patstāvīgu
nemirstīgo
romānu,
rīties no saviem pienākumiem. Versaļas citu 1892. g. Brīvnieks palīdz Liepājas
skatuves
darbu.
Drāmu
pirmo
reizi iznoteikumi par viņas atbruņo?auos jopro
latv. labdarības biedrībai nodibināt Liejām paliekot neizpildīti, no kapa vaini-° pājā pastāvīgu latviešu teātri. Liepājnieki rādīja Franču Komēdija 1905. g. ar lieniekiem neviens vēl neesot izdots sabie- vēlējās Brīvnieku par pastāvīgu teātra liem panākumiem.
Sesonas- atklāšana trešdien, 3. sep„Mēs gribam mieru," nodroto tiesām.
vadoni, bet saites ar Rīgas latv. teātri
beidza Puankarē, „bet patiess miers nav viņam to neatļāva. Starp toreizējiem tembrī.
iespējams, ja netiek panākta miera lī- Liepājas aktieriem skaitījās mūsu tagatāna - un

Cerības biedrībās).

1902. g.

______

gumu izpildīšana."
Atbildes

runā ministru prezidents Herio

izteicās, ka reparaciju problēma atrisināšanai visu sabiedroto kopdarbība esot
absolūti nepieciešama. Londonas konferencē franču delegācija esot vedusi neatlaidīgu cīņu par Francijas interesēm, bet
līdz ar to darījusi visu, lai dažādās pretešķības izlīdzinātu. Piekāpšanās esot bijusi

nepieciešama, lai novērstu konferences izjukšanu un smagās sekas, pie kādām
sarunu neveiksme bez šaubām novestu.
Pretēji Puankarē ieskatiem Herio pār-

dējais sūtnis Dr. M. Valters, nel. JansonsBrauris
u. c. ;
atzīmējams
ari,
ka
Liepājā Brīvnieka
vadībā uz Aspazijas
vēlēšanos notiek viņas lugas „Neaizsniegts mērķis" pirmizrāde, vēlāk ari
„Ragana" pirmizrāde
Rīgā).
Ari citos

sabiedriskos

darbos

Brīvnieks atsaucīgi
izdod M. Šiliņa no latiņu valodas tulkoto "Latv.
Indriķa
kroniku, piedalās 2., 3. un

piedalījies, piem. 1883. g.
4.

dziesmu

svētkos u. t. t.

Pārtulkojis

R?gas ostā ienākuši kuģi.
26 augusta.
Anna Eiisabeir, hofandes motorkuģi's, 3Ķ3 reg ton.
brutto, no Ģentes ar fosfātu.
Neubad
latviešu tvaikonis, &5 reģ. ton. brutto,
no Ainažiem ar gabalu precēm.
Straume, latviešu burenieks, 87 reģ. ton. btutto,
no Mērsraga ar malku.
27. augu.
6a Iil's vācu tvaikonis, 65S reg. toii. brutto, no
Harhbufg's r,x gabalu precēm.
Yrsa, dāņu tvaikonis, M5 reģ.
ton. bruto, no

vienu ari pats sarakstījis
Darbojies ari dažādās biedrībās,
Kallundborgas ar gabalu precēm.
liecināts, ka Londonas līgumā ievestais kur
bijis atbildīgos amatos.
1885. g.
šķīrējtiesas princips nākšot par labu dibinot ,.Dienas Lapu", Brīvnieks ir pir- Wasa _ igauņu tvaikonis, SOSreg. ton.

Francijai, ne Vācijai. Svarīgs ieguvums
esot tas, ka Londonā praktiski atrisināts
preču devumu problems, kurā agrāk sabiedrotie

pieredzējuši

tikai

neveiksmes.
LTA.

Komunistu ālēšanās Vācijā.
Berlidē,
27. augustā.
(Volfs.)
Reichstagā, apspriežot komunistu priekšlikumu pielaist sēdēs izslēgtos un are. stētos deputātus, izcēlās ārkārtīgs troksnis
un kaušanās.
Komunisti Hoelleins un
Kochuēns iesita ar dūrēm vairākiem de-

mokrātu deputātiem, kas beidzās ar īstu
kaušanos. No tribinēm atskanēja „fuj"
saucieni; sēde bija jāpārtrauc. Pēc pulksten

12 atjaunotā

sēde

noritēja mierīgi.
LTA.

Amerika un tautu savienība .

Ņujorkā, 27. augustā. Valsts sekretārs Jūss, sniegdams kādā sapulcē pārskatu par Amerikas politiku, pie 'kādas
vajadzētu pieturēties republikāņiem nākošā vēlēšanu cīņā, paskaidroja, ka būtu
veltīgi runāt par Amerikas piedalīšanos
tautu savienībā, jo tās statūti neesot
savienojami

ar Monroe doktrinu.

Notikumi Maroka

LTA.

Parizē, 27. augustā. No Madrides
ziņo, ka spānieši cīņā ar rifkabiļiem ar
spēju uzbrukumu ieņēmuši apcietinātus
augstumus. Krituši pieci spāniešu virsnieki un simts kareivju. Rifkabiļi cietuši smagus zaudējumus.
LTA.

Rīga.
Jaunas spēļu

kārtis.

Latvijas Sarkanā krusta biedrība izlaidusi
pārdošanā
latvju spēļu kārtis.
Tās iespiestas Hermaņa Usslebera litogrāfijā Rīgā, L. Altonavas ielā N2 19,
pēc mākslinieka S. Berca godalgotiem
zīmējumiem. Figūras iespiestas 12, bet
Jaunās kārtis ir
mugurpuses 5 krāsās.
visai glītas un var droši sacensties ar
labākajām ārzemju kārtīm.

20 dažādas lāgas,

Tirdzniecība tin rūpniecība.

mās

akcijas

īpašnieks.

—

Dramatisko

iz-

Brīvnieks baudījis pa lielākai
daļai pie Rhode-Ebelit ga, muzikālo pie
.jams ari tas, ka
Vigneru Erasta.

glītību

brutto, no

Pernavas ar gabalu precēm.
Ziedons, latviešu bureniek» , 53 reģ. ton. brutlo . no
Ķi'bižiem ar granti
Nikolajs, latviešu burenieks, 64,67 reg. ton. brutto,
no Ķiib'žiero ar sttitmaiku.
Induls, latviešu burenieks, 103 reģ. ton. brutlo, no

Saličgiīvas ar stutmalku.
Brīvnieks pirmais sācis krāt statistiskas
ziņas par teātru
darbību
(iespiests
No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
.Dienas Lapas" 1893., 1894., 1895. un
26 augustā,
1896. g. gājumos). Daudz strādājis ari
Maria Gertrūde, všcu motorkģis, 1575 reģ. t( n.
pie citiem laikrakstiem un zobgaļa kabrutto, uz K mi tukša
lendāriem. — Pie Brīvnieka savu skatuNabia, zviedru motorkuģis, 95 reg. ton. brutto, uz
ves ceļu sākuši daudzi mūsu māksliGotbndi tukšā.
nieki: R. Veics, Kr. Linde, Fr. Podnieks, Dagmar, latviešu tvaikonis, 2139 reg. ton. brutto,

uz Delfcili ar kokiem .
Maiga, latviešu tvaikonis . 158 reģ. ton. brutto,
teātros) u. _d
citi. Veco darbinieku,
uz S okholmu ar gabalu piecēm
kurš savu mūžu veltījis teātrim, publika Cargan Head, angļu
tvaikonis, £200 reģ ton. brutto,
uz Belfastu ar liniem un kokiem.
varēs pagodināt
viņa
goda
dienā
31. augustā Nacionālā teātrī, kur šaī E. Russ, vācu tvaikonis, 993 reg. ton. brutto, uz
Lovesto'ti ar kokiem.
diena ša teātra aktieri izrāda Ad. AliuKarniels, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto
nana „Visi mani radi raud". Brīvnieks
'
uz Roj ? tjkšā.
pats tēlo Fukša lomu.
Ārija, latviešu burenieks, 84 reģ. ton.
uz
brutto,
Klapkalnu tukša
Pernigel, latviešu tvaikonis, 172 reģ. ton.
brutto,
?uz Ventspili
Nacionālā teat a nākamā sezona.
ar gabam precēm.
Alberts, latviešu burenieks, 53,61 reģ. ton. brutto
Nacionālais
teātris sola bagātīgu seuz Vecmuižu tkšā
'
zonu. Visi ievērojamākie jaunie oriģi- Ilga, latviešu tvaikonis, 212 reg.
ton. brutto, uz
nāldarbi ir viņa -rīcībā.
Ventspili ar gabalu piecēm.
Tā pirmā kārtā
minams Raiņa
ievērojamais lielstila Lotus latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, uz
Ne badi tukša.
darbs „11 j a Mu romietis". Te ari Magda,
latviešu burenieks, 99,48 reg. ton. brutto
mākslinieks Liberts varēs parādīt savu
uz Sveiciemu tukšā-.

sniegs Aspazijas
sen
ar
Anni
.Raganu"
Liesmas
loma.
Rakstniece

neizrādīto

Simson
bez tam
sniegs jaunu lugu
„Zulamite" ar
pazīstamo bibeles sižetu. Ar jaunu lugu
parādīsies ari otra mūsu ievērojamākā
dramatiķe Anna B r i g a d e r. Vienā no
pirmajam izrādēm galvas pilsētas publika
dabūs iepazīties ar
J. Akuratera

jaunokomedļju «Tautas darbinieki"
un drusku velak ar Ju 1 ij a Petersona
jauno komēdiju
cilvēki".
«Prāta
Sezonu atklās ar mūsu klasiķa Rūdolfa
Blaumaņa drāmu «Poti vara nams",
kuru mušu publikai ir no svara redzēt

No Liepājas ostas izgājuši kuģi
25 augustā.

Heik

Sw!tuSV

rāmis> w reš ton -

brutt' -

Tefegramas.
? Lat

vllas triegrata

B e r I i n ē,

a^taias

ītztm\u telegrama?

"*"*"

«te» m« »"*? K«-'« 28 8Up st|

?

100 Latvijas rbfļ
.
t Amerikas dolāra
! Anglijas mārciņa . .
.
100 Francijas franku
..
100 Beļģijas franku
. . .. .
....
100 Šveices frankn

_

~

5JR

s*

23l6-'« i„
™w
ļj^z
2t ,551^0
cq^ fi®

100 Itālijas lim.

«' eo-aS

100 Zviedrijas kronis , ,

136 60—v»
100 Norvēģijas krona ....
70' 40 __ ĻfŅ
. . . ,
100 Dānijas krona
b2f5-_«£!
100 Čechosloveķljtiēkicm . ,
1585-i «
. .
100 Holandes guldeņu
I$9l0-2mift
i(,_,
1000 miljards Vācijas maikti .
1
. .
100 Somijas rasfko
1275
100 Igaunijas' markn

.

,

— ļV
110 —l«n
{Sv
98)
50,
52
^sņ
£

.

100 Polijas zlotu

lfki Lietuvas Utu.
10 Krievijas zelta rnb|u

Krievs
«d«b.{*ļ-MKlg ;
J>
SSSR červor;ecs

ļļ>~

'6 ,10 —2g ai
2,
^-2 l' o
98,
jog

5°/o ncsikaslbfs aizņēmums
8° 0 Zemes b*mkn ķīlu zim?«

Rīgas biržas komitejas kotseiļas komisiju

priekSsēdētās

Rob. Baitgui! v
'
Zvērināts biržas ' tcaklers M. O k ra i
a n«

runātāju Brodauiu un dažus citus; kad
izslēgtie demonstratīvi palika savās vietas
prezidents no jauna pasludināja pārtraukumu. Bet ari pec tam, sēdei atjaunojoties izrādījās, ka _ visi Iris izslē gtie
^
joprojām
atrodas zāle. Prezidents paziņoja, ka tādēļ izslēdz viņus uz 20 sēdēm
un

pavēlēja visiem

klātesošiem

atstāt

tiklab deputātu
vietas, kā publikas
tribines.
Komunisti
atkal
rīkojumam nepadevās un sāka skaļi dziedat
internacionāli
Trīs izslēgtos deputātus
tādēļ izveda no zāles kriminālpolicijas
ierēdņi.
Pēc tam reichstags nobeidza «Devsa
likumprojektu" otro lasījumu. Uz Vācijas valstsbanku un rūpniecības obligācijām
attiecošos
projektus
pieņēma
ar
vienkāršu
vairākumu.

Balsošana par dzelzsceļu likumu, kura
pieņemšanai vajadzīgas 2 3 balsu, uz
nacionālsociālistu un komunistu pieprasījumu notika vārdiski.
«Par* nodeva
balsis 250 deputāti, «pret" —
Kaut

gan vācu

nacionālā

170.

tautas partija

paziņojusi, ka

neatzīstot koalīcijas aprindās ierosinātās papildrezolucijas pai
pieņemamu kompromisu, — acumirklīgo stāvokli
raksturo
tas, ka
visa

Berlīnes prese vēl atturas no galīga sprieduma par ratifikācijas izredzēm un gaida

nacionālu izšķirošo atbildi tikai pēdējā
nobalsošanā. Ta notiks rīt, ceturtdien,
varbūt ari tikai piektdien.

Berlinē,
27. augustā.
Padomju
Krievijas augstākā kara padome, kā uo
Maskavas
izdarīt
ziņo,
nolēmusi
30. augustā visas sarkanās ar-

mijas, mēģinājuma

mobilikurš saistīts ar ļoti
lieliem izdevumiem, izskaidro galvenā
starp
kārtā ar saspīlētām
attiecībām
SSSR un .Rumāniju.

zāciju.

Šo

soli,

Literatūra.

Z. Jansons (abi pēdējie darbojas Vācijas

spilgto dekoratīvo mākslu. Dzīvu inteLiepājas osta ienākuši kuģi.
resi modina ari Raiņa otrs darbs «Ve25. augustā.
ntā", kuras viela uzņemta no latvjulietuvju attiecībām. Jaunā veidā dabūsim Gaida Mv ešu tvaikonis . 331 reg. ton. brutto, no
Ventsp Is r-r dižadara precēm
redzēt Raiņa Jaunatnes lugu „Zelta
Biigit
vācu tvaikonis, _ 325 reģ. ten
brutto, no
zirgs". Pašā sezonas sākumā teātris
H?mburgas
^
ar dažādām precēm.

_^JH

Kurs».

A.

Gulbis

Fantasti

Romāns

no

L«t-

vijes ne ēnās pagātnes. 1924 g. A. Gulbja sfgā'dība, Rīgā. .
Tādu originalromanu laidīs nupat klaji mūsu
pazīstamais grāmatnieks A Gulbis
Tajā altēltta
bez kariķēšsnas
(Upīts to izdara ar k niļjējumu)
mušu pilsonisko augstāko šķiru dzīve un «nieru
no nesenās Laiv<jas pagātnes: aizņēmis bē< »jn
cietuļu dzīve Krievijā, vi iu pārcelšanās ar grūtitiāB
atp; kaļ uz LMviju, tad Latvijas neatka ibas izcīmtāji, kuri virsrakstā nosaukti par .fantastiem", j?
romāns beidzas sr tomomerta, kad HelinicKt itnsk
Rīgā un valdībai un viņas piekritējiem un aizstāvjiem jābēg 'pār Daugavu uz Kuizemi—Ļie'
paju . . . Blakus tam v'seaurivij-s tēlojumi oartieirt
mūsu pilsoņiem, kas iziei uz ai udas ierausanu un
z*ļu lielm nnku uu izlaidīgu
dziv, ka PemArnolds Veldre. Tam pretim Jēkabā Stīpā tēlots
īsts darba un gribas cilvēks. Romina Balder, viena
no romāna galvenam personām, Šai augstmaņu
škiiā ar s?vu .galmu", no sākuma tēlota ne \ ***
mām īpašībām, beigās i».vērša« par stipri si^pa'-""
ievērojamu personu, kas palīdz sizsiavēt Latvijas

brīvību

un

neatkarību.

ai'.ņem da 0

Romāns

vēsturi ku notikumu un personu, kuras 'aa
saukt s pilnīgi vārdā, kā piem. Dr. M Valter*
s
Arveds Pergs, Skuje iekš, Su čkz, Rainis, «tt
padomes locekļi u t t. Sīki un interesafltj aptīri

rakstīts mūsu Litvijas republikas proklamēšanas
notikums . Ari zem vārdos nesauktām' persotitm
^
notikumiem bieži vien slēpjas kāda
vēsturi»"
perlona resp. notikums iz latviešu n< senas d«ve '
Bez i«n
tadeļ romānu var lasīt ar lielu interesi
tēlošanas veids pats par sevi ir interesar. ts ļ»
patīkams. Valoda tek ļoti viegli un teikumi baga»
domšm, gleznām un salīdzinājumiem.
Aut°rf-„
katru jaunu darbu izvēršas par ievērojamu rtastitaj»;
Sai romānā ari psiholoģiskā
puse ievērojam
attīstījusies. Trdēļ varam tik ar ilgošanos g»'°'
uz viņa tālākiem soļiem mūsu dzīves attelosan*-

27. augustā. Atklājot šodien r e i c h s t a g a sēdi otrreiz, pēc pārtraukuma, kuru bij .izsaucis
Apskats.
Latvijas Sarkanā
komunistu
sjceltais skandāls , prezidents
redaktors J. Akmens.
Vallrais Atbildīgais
1924. g.
paziņoja, ka izslēdz trīs
komunistiskos
deputātus, kuri situši ar dūrēm
demokrātu

krusta

Redaktors: M. Ārons.

(zu«'^
7* 3 . W

ļ

ilsi liiii
«diinssrē^spkor^nu
SIokss pilseit
o«ren;ti Slokas pilsētas domes
24. jūlija 1924. g
gflga un
pašvaldība

departa-

ralLitu n0 4 )uIl)a
S
ffltn
*r g. J* 1 4895. 1924.

LjnMiijas

Ugunsgrēka gadījuma katra iedzīpienākums ir sniegt savu palī-

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.

az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019 p p
pam«t« paziņo, _ ka pēc
1917
jjadā
i. oktobri kiga mirašās nami ;ešnieces
Maraareten - V lhelmines
B ēr z i n g
,Birzingi,dz. Dīrīng ir atklāts msmtojunu
i»un
aicma, km ir uz šo tnantoj mu, vai
33>arā ar to, tie.>ības kā nuntiniekiem
legatsrijiem, fid-2 komis^njiem, kreditoriem u t. t, pieteikt
šīs tiesības roin< ta i tiesai sešu
mēnešu laika,
'ka tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas
Ja minētās personas savas tiesības
augšā nzraditi termiņā nepieteiks, tad
l iņas atzīs ka šis tie;ības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 19. augustā.

L tš 2920.

Priekšsēdē! jfi vietā A. Veidners.
uguns, apkarošanas.
_
9373
Sekret ā rs A Kalve.
.
K pie
,„u īpašniekiem vai viņu pāriem, tiek uzlikts par pienākumu kigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
lavibā 2 ķekšus un 1 trepes,
Uz civ. ties. lik. 1967., 2011 -20V <.
,,,;, I,dz jumtam.
jn 2079. p.p. hs Bslt. prlvaH/emfcu kop.
rļinsdzēsanai vajadzīgais _. udens '451. p
i
Rīgas apgabaltiesa,
li bez atlīdzības no visam pil- 3. civilnodaļa, uz J. ņa Kārļa d Mii ina
akām,
pumpjiem
un
im _
piln. zve-. fd/. E Pētirsona lūgumu
lēns krājumiem.
za.ciisa visas-pe»aua&, ltarao i- iam
igtt īpašniekiem pilsēta uz pirmo k das preteEZisis strīdi va!
icraņas.
^
eseju pieprasījuma ir jādod zirgi
ilssā
19. augusta
1984 g, publireio
seju vajadzībām priekš dzēšamo
3. jūlijā
Ramkas
\23. g.
pgastā
vielu un
ošanas uz ugunsgrēka
Bizuļu
pusmuižā
mirušā
rentn eka
ie
ng
msdzēari
japalīd'- :
kā
Ādama Jāņa dēta Č a k « r a testerbiem , pret atlīdzību kāda apmcnttt, ka ari visas person«\ ku(ā»
tas domes.
it ieaut kādas tktlb^s uz mir. Ādama
ības, tirdzniecības un citiem C ak ara nuntojumu vii sakr: ā
ti
kujos strādā ugunsdzēsēju ie mantojumu, «a
aiantmieiueiii, iebiedri, ' ir nekavējoši tie jāat- gatariļiem,
lideikomisartjiera,
parādiigunsdzēšanas.
devējiem u. t. t., pieteikt savas fiesības,
dzēšanas, cilvēku
ugunsgrēka
No
6.
pretenzijas un itraņas minētai tiesai šeit.
zem mēnešu laiki, skaitot no Šī
«n mantas glābšanas' darbiem,
sludina
seju priekšniecības vadības, ne[ama iespiešanas dienas.
neviens
darba
spējigs
tteikties
Ja tas minētā termiņa nebās izdarīts.
otā/s pilsēta.
personas i
tteikuilt
pulcēšanās
vietās,
kā: tad minētās
7. Ļaužu
no ierunām un Baudēi.
:<esīb«,r:.
*
teātros un kinomatografos _ pa izrādes bet testamentu pasludinās
par likumīga
ugunsdzēsēju kontrole
laiku vajadzīga
spēkā gājušu.
un uz skatuves jāatrodas divi mucām,
!?īgā, 19. augli tā !§54 g, ! N-. 2967
katra
ne
mazāk
ka
10
spaiņus
saturošām
_
Priekšsēdētaja vietā A. Veidners
ūdens, viens trauks ar _ slapjam smiliīm
sm.5 kubikpēdas pec satura, un divi
9368
Sekretārs A Kslvt

Rīgas apgabaltiesas 3. civilncd.
az Latvijf.s civillikumu kop. 36. p. plezir es pamata, ar io paziņo vispārībai,
ki la-. !āt:e drānai Mendtls Movša dēls
Hino ķers
un Haja
ldela meita Hnovker, dzim. Levin,
ncslēguši savstarpīgo laulības (īgumu pie Rīgas notāra
V. Karcks 2. augustā 1924. g, reģistrs
J* 3957, ar kūju viņi. attiecība uz viņu
noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.
26 augustā *924. g. L. M 3331.
Priekšsēdētāja v. A. Veidne rs.

97£8

JilHf» apgibaitl»» nilstratflai flodaja,
pamatodamas uz
civil
ties. likuma
1460" panta paziņo, ka minētā tiest
civilnodaļas 7. augusta 1924. f»ndā atklāta
sēdē nolēma
reģistrēt
,1. IecavasGrienvaldes
pārraudzība;
lopkopības
biedrību', evedot viņu to biedrību r*-ģista piimajā daļā, kūjām ni v pelņas
iegūšanas mērķa.
Biedrības
valdes
sēdeklis atrodas
Iecavas pagastā
Jelgava. 13 rugustā 1924, g

90"7

Regšstr. nod pārzinis J Skudre.
S^kftara pa' D Lešinskijs.

Sekretārs A. Kalve.

Jiiian. nmmmi mmm m\i
Rīgas apgabali.registrac. noaaļa pamatodamās uz civil
proc. likurra

JGunlūtjalK tec. policijas
nrieHsnleks
Ludzas apriņķī izsludina par nederīgiem
sekošus dokumentus, kuji pieteikti no
īpašniekiem par nozaudētiem:
1) ceļa zīmi, izdolu ro Cē<u kājnieku
pulka komandiera
zem Ms 18 4 jūnija

š. g. uz

Sīmaņa Troiima d. Goliubovas

vardu;
2) Latvij's pasi, izdetu no Tdkovas
pagasta valdes zem >& 5644 uz Timoteja Vasil'ja d. Pčttova vārdu;

3) Latvij

s pssi, izdotu

no Tolkovas
zem J* 5586
Feodora Michaila d.

p?g. valdes no 3. otitob/a

no J922. g._ uz
Torgsšova vardu;
4) Latvijas pasi, ii dotu no Tolnovas
pag. valdes 27 sept mbrī 1921. g. zem
N> 1094 uz Stepana lvana d. Gubantva vārdu;
5) Latvijas pasi, izdotu no Tolkovas
pagasta valdes 17. jūlijā 1922. g. zem
* 3594 uz Natālijas Je'-imas m. Zinarovžs vā du;
ft) kpja klausības apliec bu, izč'olu no
Kurzemes artilērijas pulka
kom-ind efa
6 februārī 1922. g. ze-tv Ka 13841 uz
Vladislava M rijana d Bo.<uševica v ;
7) Latvijas pasi, izdotu no Gavru pag.
va dts 30. scp'.embrī 1921. ?. zem K° 12o0
uz Grigorija Niktlija d Koinova v;
8) Latvij s p;si, izdotu no Gavru pagasta valdes 30. septembrī 1P21. g. zem
Nr. 1737 iz Olgas Kol novas v. ;
9) Uzturas atļauju 2 verstu pierobežas
josla, izdotu no iekšli tu ministr. 26. apDonata Ignata d. Gtino rīli 1924. g. uz

paziņo, fcj> ar viņas 1924. g. 6. augusts 146C". pantf,p«ziņo ka -jnētē tiesa ciiemumu pārreģisrrēti .Viskaļu biškopī- vilnodaļas 7. augustā T-24 g. atklātā
bas
biedrības" biedru pilnā
sapulcē sēdē n o lēma
reģistrēt
.Cerauks'es
.'3. martā lb24. gadā pieņemtie grozītie Mājturib's veicināšanas biedrību", ievestatūti.
dot viņu to biedrību leģitra pirmajā
Nodabas pārziņav. i. L. Bruemmers.
daļā, kurām nav peļņas ie.ū"anes mērķa
Biedrības
valdes
sēdeklis atmasi
9076
Sekretārs F r id r^cluons
Ctraokstes saviesīgās biedrībrs telpās
Rīgas apgabali.registrac.nodaļa
Jelgavā, 53 augustā 19^4 p
Reģistr. nod. pārzinis J. Skudre
uz likuma par biedrībām, savienībām un
Sekrt" r3 pal. D. Le?i;-ski j s
politiskām organizācijām 17. p. pamata C06H
panno, ka ar viņas 1924. g. 6. augusta
Liepājas apgabaltiesa
mu reģistrēta bezpeļņas biedrība :
saskaņā ar savu 14 aug. 1924. g. lēmumu
u ļizsaidzibas biedrība zem nosauuzaicina 16 janvārī 19'.6. g. un 24. jūkuma .Rīgas lopu p. t/ersmes dtmu konija 1914. y. L'epājā mirušo Joh namiteja" ,* ar valdes sēdekli Rīgā.
He nricha un Annas-Dorotejis Karnovsku
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers
9077 ^
Sekretārs F r i d r i c h s o n s. mantimekus, krrdi{orus, leg tau? , fidei
koiri.«rus un visa*, citas penonis, kaco
Rīgas apgabalt. regīstrac. nodaļa varētu but k-das tiesības jeb prasības
uz atstato mantojumu, pieteikt
vņas
uz likuma par biedrībām, savienībām un
tiesai

sešu

mēntšu

laikā

s a tot
politiskām organizācijām
17. p. psmata
paziņo, ka ar viņas 1^24. g. 6'augusta sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un
kupm
prasibas, _ par
lēmumu reģistrēta
bezpeļņa. » biedrība:
nebūs paziņots tiesai mīnētā lak"» , tiks
.pļaviņu namīpašnieku biedrība" ar valatzītas par zaudētam uz visiem laikiem.
des sēdekli Pļ Viņās.
Liepājā, 18. aug. 1924. g. J* 755-m 24
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
Priekšsēdētāja b v. C i n c e 1 š
9078
SeKretars Fridrichsons.
9356
Par sekretāru A. Meike.

Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa

sana v ;
10) Litvijas

pasi, izdotu n> Bckovas
paga-ta valdes 8. marta 19 3 g. zem
, * 5018 uz aņa Step na d. Kudr>,vcova
vardu;

11) kara klausības

Ludzas kfira

npr

apliecību, izdotu no

pr ka žem

Nr. 16478

1923. g. uz Jāņa Stepana d Kudravcova
vārdu;
uepajas «tgaoisitissa
12) dieresta EplLcibu, izdotu no Lusaskaņā ar savu 14. aupustā 1924. g. lē- dza* apr.ņķ* pr ka 12. janv. 1952. g. uz
mumu uza ciņa 17. martā !924. g. Liepājā robežsarga izidora Uzulena v;
nrrušā Paula Roberta Jūlija d. Lidke man13) Latvijas pasi uz Alekseja d. Selitiniekus, kreditorus, Ie ataruf, fideikomi- Ve<»trovfi v.;
sarus _un visas citas personas, kam varētu
14) Latvijas pasi, izdotu no Višgoiobut kada.s. tiesības jeb prasības uz atstāt > das pag valdes 4. ju ijā
1922 g. zem
mrntojumu, pieteikt viņas tēsa i sešu Nr. i872 uz Martas Antona m. Kinlcva
mēnešu laika,
skaitot no sluaiuājuma vārdu ;
iespiešanas dienas
15) kafa klausības apliecību, izdotu no
Ties:bas un prasības, par kurām nebūs 7. Siguldas kājnieku puika loiandiea
paziņot* tiesai minētā laikā, t ks atzītas 1 . maijā 1921. g. zem Nr. 971 uz lvana

*z liku ta par biediībām, savienībām
un politiskām oiganizacjām
17. p. paspaiņiem.
mat» ^fliiņ'o, ka ar viņas i. g cO
"
jūlija
8.' Šo saistošo noteikumu pārkāpējus
Rīgas apgabaltiesas 3. aviinod.
reģistrēta
bezpeļņas biedrība
sauks pie atbildības uz sod. Hk. pamata. pamatojoties uz 17. _ marta 1923. g. likums .Palsmanes
brīvprātīgo
ugunsdzēsēju
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ biedrība", ar vekses sēdekli f-ai manē.
m divi nedēļām no viņu izsludināšanas proc. lik 2060. un 2062. o. p., ievērojot
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
. Valdības Vēstnesī".
9U93
Annas Lissner, Lillijas SefM, Matildes y
691
Srkrftars Fridrichsons
Slokā, 1924. g. 14. augustā.
Makuševič, Ali es Goeike un Geo ga
Danci^era pilnvarnieka, zv. auv. BernPilsētas galvas biedrs
Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
harda Berensa lūgumu un savu 1924. «
K. K u š k e v i c s.
uz tikuma par biedrībām, savienībām un
i9.
augusta
lēmumu,
paziņo,
ka parād- politiskām organizācijām 17. p. pamais par zaudttām uz visiem laikiem.
Sekretārs A. K 1 ī n b e r g s.
Iljina d. Nikitina v.;
nieki paradu pēc sekošām obligācijām: paziņo, ka ar viņas ši gada 30.
jūlijs
Liepājā, 18. aug. 1924 g. .-'«. ?52-m 24.
16) Lstvijas pasi, izdotu no VišgoroRīgas apgabalt. 1. c vi nodaļa
.1) par lOOfOrbļ., apstiprināta 1910. g lēmumu reģistrēia
bezpeļņas bieonba
Rriekšsēdētāja b. v. C i n c e 1 s das rag. valdes 10. jūliji 1922. g zem
uz civ. proc. tik. 293., 295., 298., 301., 12. augusta ar Ne 1749, uz nekustamo .Rīgas
muaklskā
tiedrira
.Hiion' 9357
Par sekretāru A. M e i ke Nr 3 97 uz M- rfas Jāņa m. Ivanovas v.;
309., 311. p. p. pamata, uz Friča Pē- īpašumu Rīgā, I. hioleku iecirkņi zem (Rigasche
muzikalische
Gezellsch fi
17) Latvijas pnM, izdotu no Višgorctera d. Mistra
lūgumu viņa prasības zemes grāmatu reģistra Ns 625, izdotas ,HiiO/i", ai vaidēs sēdekli Rīgā.
Liepājas apgbabalt. reģistr. nodaļa das pag. valdes )0. jūlija I9.;2. g. zem
ļlieiā pret Irmu Vējš, Adelhe'di Sulc- i no Vilhelma Jrhana d. Man feldta par
Nodaļas pārziņa v.i. L. Bruemmers. uz civ. proc. lik. 1460. p. psmata paNr. 3S82 uz Vasilija lvana d. Polisadora
lAšersden un cit. p .r īpašuma tiesībām labu H.-inrirham Heinricha d. Bergem,
; 264
SeKretars Fr i d r i c h s> o n s. zļņo, ka ar viņas 1924. g. 18. augusta virdu;
ruz Lejes Kukul Nr. 12 mājām, uzaicina kura
pār_ ī.jusi uz Robertu l/ana d.
lēmumu reģkfretā .UlmaK-s savstarpējas
38) zirgu pasi, izdotu r
tās pašas
Ērmu Vējš, d ira. Sulc-Ašeraden, kurss Stauve, ka blankocesionaru, kas viņu ir Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
ugun.'apdrošināšanas biedrība" ir iev sta VišgoioJas
pag. vddai i3. oktobrī
?dzīves vieta prasītajam-nav zinama . ierastīes cedējis atkal blanko:
uz likumi par biedrībai!, savienībām un koopeiativu sabiedrību un viņu savie- 1922. g. zem Nr. 2145 uz Vasilija lvana
Ifksā 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
2) par 10000 rbļ, apst p inātas 1910. g.
d. Polisadora v.;
politiskām organiisajām 17. p.-pamata nību ttģ stra 1. daļā.
sšanas dienas.
22. decembrī ar N»3 46, uz to pašu ne paziņo, ka ar viņas 1921. g. 30. jūlija
Valdes sēdeklis atrodas Ulmalē.
19) Latvijas pasi7 izdotu no KačanoPie lūguma p'ielikti
pilnvara, divkustBmo īpašumu, izdotas no t< paša i-raumi! -icģistrēta bezpeļņas biedrioa
Liepājā, 21. augustā 1924.g Ka 132,1924. vas pagasta valdes 30 martā 1^21 g.
padsmit kvitēs, divas npliecbas un noVilhelma Johana d. Manf Idta par labu .Dziedāšmas biedrība ,Lyra' Rīgā dib.
zem K° 2^4/56 uz Bertas Jāņa m. Gerraksti.
Priekšsēdētāja biedra v i. CinceJs.
Luīzei
Augusta _ m _ Danci ^er ,
d/m. 5. jūnija 1897. g
mova vardu;
",
ar
valdes
sēdekli
9J81
Sekretāra v. A. M e i k e.
Ja atbildētāja noliktā laikā neierādī- Fridrirh, kura pārgājusi uz to pašu Ro20) kara klausība* jpli cibu izdetu
Rt.ā
ts personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks bertu lvana d.Stauve, kā bb nkoc-s.onaru,
Nodaļas
pārziņa
v.
i.
L.
Bruemmers.
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa no Ludzas k«[a apr. pr-ka 21. martā
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aizkas viņu ir cedējis atkal b'anko, ir sa1924. g. jem Jvfe J242 uz lvana Dmi9430
Sekretārs Fridrichsons. uz likuma par biedrībām, savienībām un
muguriski.
mak-ājuš', š s augšā minētās obligacjas
trija d. Bravina vārdu;
po itiskām oiganizacijāml7. p. r amata panevar t-kt iesniegtas stoakaļ parādnie21) Latvijas pasi, izdotu no Gavru
Rīgā, 21. augustā 1924. g.
Jelgavas apgabattie&a
ziņo, ka sr viņas 1924._ g. 18. augusta
kam dēļ dzēšanas zemej grjmalā», tampagasta valdes 28. aprilī 1923. g. zem
Priekšsēdētāja b. J. Jakstiņš.
2011.,
2014.
un
lērrumu
reģistrētā
mantas
pār«Liepājas
az civ. ties. kārt. 1967.,
dēļ ka ir gājusi zudumā
K°4I81 uz Pāvela Ņik'fora d. Cistova v.;
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam vadāšanas biedrība" ievesta bezpeļņas
MļSekretara v. O. A. K ļ a v i ņ š.
22) Latvijas pasi, izdotu no Rēzeknes
Tāpēc apgabaltiesas III. civilnodaļa būta uz 30. aprīlī 1869. gadā mi- biediību un viņu savienību
reģistra
p ls policijas pr-ka zem Ka 43 uz Steuzaicina
visas
personas,
kurām
būtu
tiesīruša Pētera Kar'ša «tsfāto m ntoI daļā.
R'gas apgabaltiesas 3. cMlnoa.
pana Amona d. Barisova v., un
bas uz augšā aprādītam obligācijām, pie- jumu kādas tiesib&s
»* Cv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. Pp.
-d manuniesiem,
Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
23) ka;a klausibss
apliecību, izdotu
teikties
tiesā
viena
mēneša
laikā, skaitot legatariem, lideikomisariem, kreditoriem
pmrta paziņo,
,
\,pēc
Liepājā, 22. augustā 1924 g. Ns 131/24. no 3. Jelgavas kājnieku pulka koman920
gada no dienas, kad šis sludinājums iespiests u. t. i, pieieikt savas tiesības
šai
tiesai
«• oecembrl Melužos mirušā Kaspara
Valdības Vēstnesī* un aizrāda, ka ja sešu mēnešu laikā, skaitot no sludiPriekšsēdētāja biedra v. i. Ci ne els. diera 18. jūlijā 1923 g. zem Ka S008 uz
Koreja d. P 0 g a ir atklāts mantojums .
8431
šis personas noteikta laiki nepieteiksies, nājuma iespiešanas dienas.
9582
Sekretāra v. A. M e i k e. Fr či Indrikscna vārdu
P «aicina, k»iu ir uz šo
mantojitmu, vai obligācijas atzīs par i/nīcinātām un lū«<««» to, tiesības Kā
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
Valtaiķu pagasta valde izsludina
pat
mantimeKfem , vai dzējam dos tiesību prasīt parāda dzēpar spēku zaudējušam.
nederīgu nozaudēto
iekšzemes
pasi,
«gnanļiem ,
iideikomisartjlcm, kreditoprziņo,
ka
ar
viņas
š.
g
18
«utusta
šanu zemes grāmatās.
Jelgavā, 5. augustā 1924. g.
izdotu no Raņķu pagasta valdes 1P20 g.
,L !'Pieteikt šīs tiesības milēmumu I9i0 g reģistrētā .Grobi a« 30. aoiilī K» 436 uz Cerpa Andreja
L. J* 1400/1924. g.
Rīgā, 25. augustā 1924. g, J« 3313
m tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
aroom'eriska
apriņķa
skolotāju
biedrība" Miķeļa n. vārdu.
.
mti s!»<linājuma
Priekšēdētāja v. J. Zvirbulis.
8ki\
Priekšsēdētāj
ietā A. Veidners.
Iespiešanas dienas.
i ārreģistrēta p-r .Liepājas apriņķa sko«tekstam K. Pus sars.
866»
9684
Sekretārs A. Kalve.
lotāja aroda biedrība", saskaņā ar miJasmuižaj pagasta valde Uslndina par
JL!personas savas tiesības
0
u"EQm termiņā nepieteiks,
nētās biedrības 24 apuļa 1924. g. pilnas nedeiīgem, kā nozaudētu , šas pagasta
Jelgava» apgaDaltte^a
tad Rīgas apgabaltiesas 3. dvfinod.
1lw
«« atzīs ka šis tiesības
nolēmumu
vr-ldrs izdotas sekošus
dokumentus:
biedru
sapulces
zaudējušas.
ua civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
Uz civ. tie*, lik. 1967., 2011.—2014.
192g- 19. augustā. L. Kk 3307.
22. augustā 1924. g. Ka 2/20. 1) iekšzemes pasi zem J6 2861, izdotu
pamata uzaicina visus, kam
Linājā,
2079.
p.
p.
m 2079. p.p. un Bait. privāttiesību kop.
1. augusta 1922 gadā uz Gelenas Si. P ^ekšsēdētāja v. A. Veidne
būtu uz IS07. g. 16. jūnijā mirušas AnePrīe.'f/sīdētāja biedra v. i. Ci n cels, nislava m. Klimant vā'du; 2) iekšzemes
rs.
2451. p. pamata, Rīgas apgabaltiesa,
atstato
manDombrovski,
tes
D
ilniņ
dz.
9580
v.
A.
Meike.
Sekretāra
Sekretars A. Kalve.
pasi M 898. izdotu 24 februārī 192|. g.
3. civilnodaļa, uz Annas _ Aperats piln.
tojumu kādas tiesības «a mantiniekiem,
zv. adv. Jēkaba Reinfelda lūgumu uzaicina
uz Stanisliva Bertuļa d. Antona vārdu;
«'gas apgabaltiesas
kreditoriem
tideikomlsadem,
3. clvllnod.
utsaiis spganaitieias vaska» unan
ir kaut kādas legataiiem,
&) iekšzemes pasi >* 1052, izdotu 24 fevisas personas, kurām
tiesības
šai
tiesai
)7.
j-lijā Daugavbrua ī 192t. g uz Saiimona Miķeļa d.
201*-UnS019- PP- pretenzijas, strīdi vai ierunas pret āai u. t. t., pieteikt savas skaitot no slu- paziņo, ka pēc 1974 g.
pils notaia R. Skuja kantorī
sešu mēnešu laikā,
noslēgta Bartula vārdu;
4) iekšzemes pasi zem
tiesā
19. augustā 1924. g. publicēto
dinājuma iespiešanas dienas.
pirkšanas-pārdošanas līguma, apstiprināta Ka 1754, izdotu 21. septembrī 1921. g.
(diena no lietas nav re"
1919. fc. 8. marta Rīga mir. namsaimnieka
<*"al?TS1anes
nepieteiktas tiesības ieskatīs 1924 g. 22. augustā, Mers-Zalmms
Termiņā
Pa8flstā mirušā „Kun- Kārļa Māitiņa d. Aparāta (Appirstauz Teklas Donata meiti^ Ostrovskas
iratii' m-e
un Mendels Dā- v: rJu;
™JM īpašnieka Andreja Jāņa d. Aperata)
pai spēku zaudējušām.
Jo>eļa d. Slivkins
5)
zirgu
pasi
J>&
615,
not. testamentu, kā ari visas
ieguvuši
no
vida
d
Zlibermans
atklāta mantojums un uJelgavā, 6. augustā 1924. g.
izdotu 1920 g. uz Jāņa Mirtinova vārdu;
personas, kurām ir ksut kādas tiesības uz
fana l
Rivas-Gutes
Sloma
m
Civjsn
par
100
000
L I* 994'1924. g.
6) karaklausība? apliecību Ka 1/712, izd.
msntojismn
ukaii,, ? lrnI *° mantojumu, vai nu mirušā KI rļa Aparāta
Latvijas rtbļ etn dz.n.tsīpsšuma grunts,lesibas kā mantiniekiem,
Priekšsēdētāja v. J Zvirbulis
no Daugavpils kar,a apriņķa priekšnieka
ar
so
mantojuma,
kā
P>Wmh J.'
vai sakarā
gabalu 189 kv. asis platībā ar esošam 3. februārī 1^23. g. uz Donata Antona
_ Sekretara _ K__ P _«_a»ar».
fceV »„*' «Ifeikomisarijieoi , kreditc- mantiniekiem,
legatarijitm, iideikomisa- 8704
uz tā ēkām,
atrodošos
Dnugavpilī, dēla Baško vārdu.
8537
Ptsl tiL. ', P'eteikt līs tiesības al- rijiem parāddēvejiem ?? t. t., pieteikt
Jelgavas a^gaoaitiesa
32 kvartālā zem K« 5, Peterpils iela J* 44.
kti c '- sel" mēnešu laikā, skaitot savas tiesības, pretentljai nn ieruncs
r
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011-, 2014. er
Bauskas pagasta valde ar šo izsludina
Daugavpilī, 1824. g.22 augu. ti. Ka5105
J"!'ņ«i°ma Iespiešanas dienai.
minētai tiesai sešmmēnešu laikā,
3a
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekšpalīgs
E.
K
r
i
ķ
i
s.
Vecākā
notāra
no
ii
sladinā/nma
iespiešanas
ingta b»^!?.- Pers° naa »«vaa «esībai ikaitot
zemes pasi, izdotu no Bauskas apriņķa
būtu uz 1923. ļsada 10. dectmbn miruša 9599
Sekretāra p. i. M e i j e r s
«»S«"te«lC nepieteiks, tad dienas.
, _ .M
Tukuma apr., Jaunpils pag. p»edaiņu
priekšnieka palīga 1. i cirknī 1920 ļ^-dā
izdarīta,
«esības caudēļuias.
Ja tas minētā termiņi nebūs
Vārkavas
pag. valde ar šo izslu- zem Nt 170 uz Kārļa Mķeļa d. Sķilia
1924
jaunsaimniecības īpašnieka Jāņa Viļ» d.
tad minētās personas atzīs kā atteikušas Zinaušķa atstāto mantojumu kādas «esības dina par derīgiem, kā atrastus sekošus vaidu.
7t55
Pri^i-L-.S ustf - L M 2657.
no ierunām un caudēļuias savas tiesību,
«deikomi"sēdētāja v. A. Veidners.
dokumentus:
Tiā mantiniekiem, legatariem
Lat.vijas
skolotāju
kopējā
pasludinās par likumīgā
bet
testamentu
pieteikt
savas
1) Latvijas iekšzemes pasi zem Ka 271,
"--sariem, kreditoriem u. 1.1.,
_ S_ckretsra A. Kalve.
s 1 i m o kase _ ziņo, kā nozaudēta Latv.
^
spēkā gājušu.
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laika, izdotu no Vārkavas pag. valdes 2). dec.
g
skolotāju kopējās slimo kases dal. grā3296 skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas. 1921. g. uz Pētera Donata d. Upe.ļbene8
augustā
1924.
g.
L
Nk
Pagasta
19.
v?lde
Rīgā,
izs'udina
*n.d eU
matiņa _ zem Ka 1592 uz Misļanska JēIeskaitu nieka vārdu;
nepieteiktas
«esibas
!n
sek°šos
par
nozaudētiem
Veidners.
'ie|«iktu« h
Termiņā
Priekšsēdētāja vietā A.
kaba vārdu. Skaitāma par nederīgu.
zaudējušām.
2) Latvijas iekšzemes pasi Ka 2558,
ftir,e" „^°.«ientus : 1) Latvijas īekšSekrff'ars A. K a I ve par spēku
9369
87-15
1udotu
pagasta
valdes
1924.
g.
izdotu
no
Vārkavas
no šīs pagasta valdes
[850, o
Jelgavā, 12. augustā
11. jūlijā 1922. g. uz Agafona DerjaL. J* 1279/1924. P
Zemkopības
departamenta
"li kli„.fK au6usta zem Ks 590 un Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
8067,
10
8PIlec'b« 'zdotu 1920. g.
gina vardu.
lauksaimniecības
pārvalde
Priekšsēdētāja v. J. Zvirbulis.
D»Hsiv
paziņo, ka ar viņas šī gada 6 augusta
"Sēlpils pag. valde atsauc
Sekretārs K P _ n s sars.
savu izsludina par nederiga kā nozaudētas
komandantūras
89«8
?" J* id7i*Pķa
lēmumu reģistrēts . Latvijas inženieru un
sludinājumu „V. V." H? 1«5, ar kuru sekošas departamenta izdotās dienesta
'1 Vn! i- !!Jēkaba-Rudolfļ Jēkaba techniķu kongresa biroja' biedru pilna
Bauskas paj asta valde ar šo izsludina
apliecības; 1) zem H? 14085 uz Andreja
par nederīgu Latvijas iekšfttes B,,,"" un 2) Latvijas iekšpasi, izsludināta
pieņemtai
iekšzemes
26
aprīli
gada
Latvijas
1924.
sapulcē
kā nederīgu
mjj f >', izdotu no
1922. g. 11. dec. un
zemes pase zem Ka 1156 uz Emilijas j Punkas vardu
Rīgas preiekturas ! statūtu § 7. grozījums.
valdes
1920.
g
pagasta
izdotu no Stelpes
* lanvtrī zem M 222373 uz
Kublin vārdu, jo pazaudēta pase atrasta, j 2) zem N° 6213 uz Fridricha Baura vIndriķa
Jaņa
,
320
uz
°Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers. 11. aprilī zem J*
^'la m. Borchertes vārdu.
8417
i 1921. g. 21. jūnija.
8608
&94J
l
Andersona vārdu.
Sekretārs Fridrichsons.
«544
'9075

____

fi"nJ-,'
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Latgales zemes orām. atiaon. Komisija

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 20. augusta
apstiprinājis:

Tirdzniecības un rūpniec.

fcsaUi ERHARDI"
statūtus, kūjas mērķis

ir iegūt, turpināt

un

atrodošos

paplašināt

Rīgā

firmu

uz Sofijas Sīmaņa meitas un Pelēja
Jāņa dēla Šiliņu lūgumu par dzimtslietošanu tiesību uz pilsētas- nekustamo
mantu, sastāvošas no 18$ kv. asu liela
zemes gabaja ar ēkām, atrodošās Daugavpilī, trešā iecirknī, 64. kvartālā zem
Ke 5, 1it. b., Varšavas ielā Ka 34, kura
manta piederēja Helēnai Jegora meitai
Nedzveckai, ievešanu zemes grāmatu
reģistri,
— _ uzaicina visas personas,
kujam ir kādas tiesības uz norādīto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu četru mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas . Valdības Vēstnesī" , pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām un minētie:
lūdzēju tiesību
devēja Helēna Jegora
meita Nedzvecka un pēc tam ari viņi
paši, Šiliņi, var tikt ievesti Latgales
zemes grāmatu reģistri
par minētāc nekustamas mantas īpašniekiem, bez kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

.Brāļi Erhaidf ar tai piederošiem: tirdzniecības uzņēmumu, ķīmisku laboratoriju,
iesala kafijas fabriku un firmas noliktavu
— nekustamu mantu Rīgā, 1. Monētu
ielā Ka 14.
Sabiedrības dibinātāji:
1) Latvijas pilsonis _ Jakobs Johana d.
Erhardts, dz. Rīga, 1. Jēkaba iela 16.
2) Šveices pilsonis Dr. Alberts _ Louis
Paula d. Guignard, dz. Šveice.
3) Latvijas pilsonis Roberts Roberta d.
Erhardts, dz. Rīga, Blaumaņa iela
Ka 12, dz. 46.
4) Latvijas pilsonis Vilhelms Roberta
dēls Erhardts, dz. Rīga, Blaumaņa
Daugavpilī, 22. aug. 1924. g. J&5111
ielā Ka 5, dz. 16.
5) Latvijas pilsonisJakobs Roberta d.
Apgabaltiesas vecākā notāra
Erhardts, dz. Rīgā, Miera iela Ka 47,
vietas izp. A. Mik alks.
dz. 18.
S&00
Sekretāra p. i. M e i j e r s.
6) Latvijas
pilsone
Johanna Roberta
m. Rudolff, dz. Iršu kolonija, Cēsu Latgales zemes grāmatu
apriņķī.
atjaunošanas komisija
Sabiedrības _ pamatkapitāls
200,00.0
latu un sadaļas 4U0 akcijās, par SOOlatu uz Aleksandra Antona dēla un Aleksankitra. Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
dras Miķeļa meitas Novicku
lūgumu
i irdzn. un banku nod. pr. p. V. G a i 1ī t s. par dzimtslietošanas tiesību uz pilsētas
9)16
Revidents A. Zalpēters.
nekustamo mantu, pastāvošas no 210 kv.
asu liela zemes gabala, ar ēkām, atroPaziņojums.
došos Daugavpilī, trešā iecirknī, 96. kvarFinansu ministrs š. g. 25. augustā tāla zem N° 8, Minskas un Lielās Dārza
apstiprinājis statūtus miltu rūpniecības ielu stūrī Ka 4/33, ievešanu zemes grāun tirdzniecības akc. sab. „0 z o 1 i ņ", matu reģistri, — .uzaicina visas personas,
kuram
ir kādas tiesības uz minēto
. kufas mērķis ir:
mantu, iesniegt komisijai
a) iegūt un izmantot Pēterim Ozoliņam nekustamo
4 mēnešu laikā
piederošās dzirnavas
Rīgā, Ventspils par to paziņojumu
no , izsludināšanas
dienas
.Valdības
ielā Ka 9 un
b) nodarboties ar labības rūpniecību Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības
skaitīsies par iznicinātām un
un tirdzniecību.
Augšminētās dzirnavas sabiedrībai jā- lūdzējs var tikt ievests Latgales zemes
norādītās nekupārņem savā īpašumā ar visiem aktiviem grāmatu reģistri par
stamas mantas īpašnieku bez kādiem
un pasiviem, uz bilances pamata.
aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārDibinātāji ir Latvijas pilsoņi:
došanas un hipotekarisku apgrūtinājumu
Pēters Ozoliņš, dz. Rigā, Brīvības ielā 50. tiesībām.
EduardsVanags,dz.Rigā,Brīvibasielā52.
Daugavpilī, 20. augustā 1924. g.Ka 5066
Ābrams Zilbermans, dz. Rīgā, Ausekļa
ielā Ka 6-a, dz. 2.
Apgabaltiesas vecākā notāra
vietas izp. A. M i k a 1k s.
Bij. Krievijas pilsoņi:
9490
Sekretāra p. i. M e i j e r s.
Ļevs Beļenkis, dz. Rigā, Ausekļa ielā
Ka 6-a, dz. 2.
Latgales apgabalt. vecāk, notārs
Notto Mirkina, dz. Rīga, Ausekļa iela
paziņo,
ka pēc
1924. g. 14. jūnijā
Ka 6-a, dz. 2.
pie Daugavpils notāra R. Skujas noPamatkapitāls Ls 120,000.—, 240 ak- slēgta pirkšanas-pārdošanas līguma,
apcijas pa Ls 500.—
stiprināta^!, g. 13. augusta, Feodois
Valde atrodas Rigā.
Jēkaba dēls Demidovs
ieguvis no
Tirdz. un banku nod. pr. p. V. G a i 1 ī t s. Arefija
Pēteja dēla Jemeljanuva
par
9731
Revidents A. Zalpeters. 6'i0 latiem tiesības uz pusi zemniekiem
piešķirtas
,
zemes gabala, kujš atrodas
Daugavpils apriņķi, Maļinovas pagastā,
Tiesu sludinājumi.
Jauno Tokaru sādžas robežās, kopplatībā
.3,92 des. ar tiesībām uz 2'132 daļām
"?*—

—.

i.

.

i,
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Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 14. augustā
1924. g.
pamata uzaicina 28. aprilī 1920. g, Du-

nikas pagastā mirušā Jufa Jēkaba dfla
Brizga mantiniekus, kreditorus, legatarus, tideikomisarus un visas citas personas, kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesīb s un prasi -as, par kurām nebūs
paziņots Oesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.
Liepājā, 26. aug 1924. g. Ka 756in/24
^
Priekšsed.
b. v. C i n c e 1 s.

9781

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa

no minētas sadzīs zemnieku kopvaldīšana esošās zemes un piederumiem.

Daugavpilī, 1924. g. 14. aug. Ka 4909
J 055

Vecākā notāra pal. E. K r i ķ i s.
Sekretārs A. B e r g s.

f Citu Iestāžu sludinājumi.'
j

1

.

Tiešo nodokļa departamenta

Pasta un telegrāfa virsvalde

«e
rakstiskos un mutiskos torgos l°J**'^"
mantas.
nederīgas
1924. g., pulksten 10, pārdos
taru

pārdos uniraksolīšans

_

^^

VIRSVALDE

DZELZSCEĻU

3. skolotus (-3d)
Kandidāti

izsludina

konkurenci
mutisku un rakstisku
uz šaursliežu liniju

š. g. 12. septembrī, pulksten 12 dienā,
klm. Drošības nauda Ls 1000
1) lin Līgate-Nītaure-Jaunpils ap. 30
'
km. Drošības nauda 1* 500.
2) lin . Laiplēši-Birzgale-Aug šbiķi apm. 24,5
dzelzsceļu
var iepazīties
konkurences
noteikumiem
Ar augšminēto darbu
979b
no pulksten 9-15.
virsvaldē, Oogoļa ielā N° 3, ist. Mš 308, darbdienas

4.septembrī 1924.g, izdos mazākprasītajiem
BunimidiHiia
ttitM.īnMn
Pūr«JQIUC Galvenās artilērijas noliktavas Daugavgnvas
DlUnOSOlluS
*
un 21 gb. vācu
nodaļā atrodošos 24 gb. vācu pontonu, 28 gb. krievu puspontonu
puspontonu remonta darbu izvešanu uz vietas.
viņu saraksts un techPontoni apskatāmi Daugavgrīvā, minētā noliktavā,
Valdemāra
niskie noteikumi par izlabošanu saņemami pārvaldes apgādības dala,
iesniedzami rakstiski pārvaldes apgādības
ielā J\r° 10 12
dz 16. Piedāvājumi
40 sant.) ar uzrakstu:
daļā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
pulksten 10 no rīta,
„Uz sacensību 4 septembrī 1924. g. - līdz minēta datuma,
ar
to, ka
klātpieliekot pēc iespējas, nelielu kalkulācijas uzmetumu, rēķinoties
darbs būs izvedams apm. 6—8 nedēļu laika.
drošības nauda
Pirms piedalīšanās sacensībā jāiemaksā pārvaldes kasē
1
lO'/o apmērā no piedāvājuma sumas.
_ 925 °
Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Bruņošanas
"slptlmg rakstisku

pārvalda

m

SACENSĪBU

....

Apriņķa ceļu inženiars, Cēsis,
9. septembri 1924. g., pulksten
ftrfntt
IZUUS

14,

r,.kstskā

un n.utiskā sacensībā Lubānas
llIlUlmPrUillUjcIll tilta pār Aiviekstes upi remonta darbus.
Drošības nauda Ls 485.

ftlflirilrKIlflfīlfiliflni

Un Cēsu-Drabužu bruģa 1. kilometri remonta darbus.
9673

tiek

īrJ

f''

„ ,'/

Drošības nauda Ls 240.
Tuvākas ziņas kanclejā, Cēsīs, Raunas ielā N° 1, darbd. no pulkst.

Gaujienas pagastā

ValkaSaP

^vajldz??f

^,

skolas Pārzinis
skolotais (.ja)

Skolas pārzinis vēlams
sabiedrisks darbinieks.

mūzikai.

Pieteikti
rakstiski vai personīgi pie pa„ ļL?
vai velēšanas dienā 20. septembris.
b
pie padomes.
'l
Alga pēc valdības noteikuma , ta
dzīvoklis, aps.ldisana un
apgaismos^
Pārzinim bez tam vel augļu

dārzs,
L__»

zeme-

Mazsalaces draudzeT

II.

pakāpes pamatskolai,
apriņķī, caur Mazsalaci, i

Valmieras

uz 10 tonnām viegla (aviācijas) bencina ar īp. sv. līdz 0,700
no
0,700-^0,730
vidējā
. 10
.
, , , no
0,730—0,76'J
smagā (auto)
,
, 10
.
pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne 40 sant.)
924. g.", un uzslēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: »Uz sacensību 9. septembrī
drošības naudu 10 ,o apm. no
rakstīti valsts valodā, iesniedzami, iemaksājot
piedāvājuma sumas, pārvaldes apgādības daļā, Valdemāra iela N» 10/12, dz. 16
dati.
līdz minētā datuma pulkst. 10 rītā. _ Turpat saņemami ari sīkakļ techniski
^
Cenas uzrādāmas netto svara, franko pārvaldes noliktava. Piedāvājumus
1
9252
bez zīmognodokļa, uzraksta un drošības naudas -neievēros.

.

(-es)

personīgi 9. septembrī š 0
pie pagasta padomes

uzsistpieteikties līdz tai dienai
"
hekot _ savus dokumentus raks
p ?' *?
tiek lūgti tikai neprecējušie* 1 !
nojaukšanu:

1
10—14.

vajadzīgs

otrais skolotais,
vistas izpiiditijj
Kandidāti vai kandidātes, kuri vēlā?
šo vietu ieņemt, tiek uzaicināti ļ. «
tembri š. g., pulksten 13, pie skiti
padomes,
Skulberģu
pagasta nami
ierasties uz nolīgšanu, vai pieteiktie
rakstiski,
klātpieliekot
attiecīgas a
liecibas. Rakstiski pieteikumi adresi
jami Skulberģu pag, valdei.
1

Iinier Sevvioi lata (anifi
valde ar šo dara zināmu, ka saskaņai
sabiedrības statūtu § 1, akcionāru ta»}

GADA SAPULCI

notiks JO. septembri 1924. g., pulka
2 diena, valdes telpās, Elisabeth'ē, ii
Ne\v Jersev, Ziem.-Amer. Sav.
Dienas kārtība:
grupa, Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā N° 25, grupas kanclejā,
1) Norēķinu, bilances, peļņas un zaai
izsludina 1. septembrī S. g., pulksten 1 , rakstisku
rēķinu
jumu
aps iprināšana ņ
1923. g.

Kara iīislip tyiHMH pārvaldes tillu un igii dala
Daugavpils

=

konkurenci

=

uz eku NšNs54, 60, 338,18, 6, 22 un ;76 remontu darbu izvešanu Daugavpils cietoksnī.
Rakstiski p4edāvāji*mi, nomāksīti ar -attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami

konkurences diena līdz pulksten II.
Pie piedalīšanas konkurencē jāiemaksā
drošības nauda 10°/o apmēra no apstiprinātu darba maksas aprēķinu zumas.
Tuvākus noteikumus, darba maksas aprēķinus un
zīmējumus var dabīīt
apskatīt katru
dienu no pulksten 9-15. Daugavpils grupas kanclejā, Daugavpils
cietoksnī, Embotes iela Jvfs 26, bij. Patversmes ekā, pie grupas darbveža.
Izsludināta konkurence galīga. 2
9702

Valsts Jelgavas kurlmēmo skola,
Dambis,

13,

izsludina

uz

8. septembri

1924. g.,

pulksten

jauktu izsoli

uz ēku remontu darbu izvešanu.

Tiešo nodokļu departamenta

Ūtrupe.

Uiimas ulrsmežnleciba

litu torfios

īisio oodokle Maurota

Korinta ie|Q inženieri Jelgavā.

2) Jauno direktoru velēšanas valdē.
3) Revizijas komisijas locekļu vēlēšanu
4) Vispārējie jautājumi.

__ 9G98

Valde.

S ii j ā ņ u pag. valde, Rēzeku
izsludina par nederīgiem, ka piel
par nozaudētiem, sekošus dokumenii'
1) zirga pasi zem K2 1295, iz«
192i'. g. no Preiļu pag. valdes uzjīļ
Ugaiņa vardu, kura pie zirga pārdos.*
pārrakstīta uz Hones Zangviļa vārda.
2) iekšzemes pasi zem N» 3285, 9
13, 26. sept. 1 22. g. ,110 šīs pag.
uz Karolines Antona m. Mačuka
8198

uz sava lēmuma 14. augustā 1924. g. uzaicina 12 janvārī - 1924. g., Liepājā mir. Anļzsoles dalībniekiem jāiemaksā ļepriekšeja drošības nauda Ls 550. Rakstiskie
dreja Otto d. Ja nsona mantiniekus, krepiedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsole, nomaksāti ar attiecīgo zīmognodokli
Rīgā, 27. augustā 1924. g.
ditorus, legatarus, rideikomisarus un viiesniedzami izsoles diena līdz pulksten ' 213, skolas kanclejā.
sas citas personas, kam
Piedzinējs K. J. Treilons.
varētu būt 9791
Tuvākas zinis _par izsoles noteikumiem saņemamas skolu virsvaldē Valdekādas tiesības vai prasības uz atstāto
mara iela 36a, III, stāva istaba Ks 11, ka ari skotos kanclejā.
'
9793
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
iespiešanas dienas.
Tiesības uu prasības, par kūjām nebūs 1. septembrīl 92 t. g., pulksten 1 dienā,
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas Rīgā, L. Kalēju ielā Hs 61,
pārdos
par zaudētām uz visiem laikiem.
1924. g. 9. septembrī, pulkst. 11 d.,
Liepāji, augustā 1921. g. Ka746m 24
losseļa P a s s a kustamo mantu, novēr- pie Cesvaines pagasta nama,
Priekšsed. b. v. C i n c e 1s.
tētu par Ls 212— un sastāvošu no pārdos sekošas mantas,
9358
Sekretārs A. Kasperovičs.
kantora iekārtas, deļ viņa 1923. g. proc.
aprakstītas pils. Andrejam P r i e d īša m 15. septembrī 1924 . g„ pulksten 12
ligas apgabat-«as 2. lec. tla.ai prlitafi peļņas nodokļa segšanas
dēļ ienākuma nodokļa piedzīšanas: vienu dienā, virsmežniecības
kanclejā, Jelgavā,
Rīgā,
27.
augustā
g.
1924.
paziņo, ka 3. septembrī 1924. g.,
ķēvi, bēras krāsas, 15 g. vecu, 1 ars.
Skrīveru ielā JM° 10,
Piedzinējs K. J. Treilons.
pulksten 12 dienā, Rīgā, Tērbatas ielā 9790
14 vērš. augstu, vērtībā par Ls 150.—
j\a 47, pārdos
Mārtiņa
Lukstiņa
saskaņā ar tiešo nodokļu departamenta Liel-Platones terpentina
ustamo mantu, sastāvošu no revolverakstu no 11. jūlija 1924. g., zem N° 14269. tecinātavas
ēkas
riem, automātiskām pistolēm un medun
Apskatīšana ūtrupes dienā uz vietas
paziņo, pie pagasta nama.
nieku bisēm jn novērtētu par Ls 850.—. dažādu maksājumu piedzinējs
valstij piederošo ražoka
4.
septembrī
g„
pulkst.
2
1924.
dienā,
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Madonā, 25. augustā 1924. g Ms 4536
šanas iekārtu,
vskatii pārdodamo mantu, varēs pār- Rīgā, Brīvības iela Ks 4,
Madonas iecirkņa policijas
novērtētus par Ls
došanas dienā uz vietas.
pārdos vairāksolīšana
9767
priekšnieks Kazmars.
2250,—.
Torgu dalībniekiem , pi ms torgu
Rīgā, 12. augustā 1924. g.
Konstantina _ Dunovska
kustamo
sākšanas
jāiemaksā
9788
Tiesas prist. Ķrebs.
torgu komisijai drošības
mantu, novērtētu par Ls 351.— un sanauda 10
stāvošu no spolējamas mašinas un re- izmainot sludinājumu par 3 dzelzsbetona
> apmērā no novērtējuma
Kigas apgabaltiesas
Rīgas ap
kura pēc nosoli ^nas jāpapildina
ģistra kases, deļ viņa 1923. g. ienākuma caurteku jaunbūves darbu izdošanu
?M,\n
malīdz !0°o no nosolītās sumas
riņķa tiesu pristavs
nodokļa segšanas.
zakprasītājam š. g. 29. augustā paziņo,
Terpentina tecinātava atrodas Lielpaziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
Rīgā, 27. augustā 1924. g.
ka S. g. 29. augustā, pulksten 10, apriņķa platones
pagastā, 7 k m no Meitenes
9. septembrī 1924. g„ pulksten 10 rītā, 978
ceļu
inženiera
kanclejā,
Jelgavā, Upes dzelzsceļa stacijas.
Piedzinējs D e r i n g s.
^
L'elā pagasta .Būšanu' mājās, pārdos
ielā .N? 10, izdos torgos mazākprasītāTuvākas ziņas dabūjamas
Nikolajam Mīlmanim piederošo kuLatvijas
universit. leģitimac. kartiņa jam tikai vienu dzelzsbetona caurtekas cības
virsmežniekanclejā.
mantu,
Ka
7413,
uz
Eiženijas
stamo
sastāvošu no trīs zirgiem,
Mežaraupes jaunbūves
darbus uz Auces-Tukuma 9542
1
Vircavas virsmežniecība
čVtrām slaucamām govīm, vienas teles, vardu pazaudēta un ar šo tiek izsludi- iaunā grants ceļa, 7 klmtr., 9. piketā.
vienas
labības
pļaujmašīnas,
vienas nata par nederīgu.
9742
Ludzas apriņķa r^ekšnieks~l^dīr7a
9736
2
par nozaudētu 7,65 kalibra
zāies pļaujmašīnas un viena zirga grāZūru pagasta valde .Ventspils apriņķi,
.StockTziOzolnieku
pagasta valde, Jelgavas stemas revolveri
bekļa, un novērtētu parLs 2280.—.
Nš 1027o. Iestādes un
izsludina par nederigam zirgu pases, apriņķī, izsludina par nederīgu,
kā pa- personas kam zināms
Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ kā ari izdotas no šīs valdes 22.
kur tāds reSve ™
decembrī zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
atrodas, tiek lūgtas nokavējoši
apskatit pārdodamo mantu, varēs pār- 1920. g. zem Ni> 805 un 28.
septembrī no šīs pagasta valdes z«n Ns 721 no ziņot man
par
F
°
došanas dienā uz vietas.
921. g. zem Ka 818
uz Gustava 1921. g. 12. maija uz Juikel Msrgr etas
I924
9723
Tiesu pristavs A. Ozoliņš.
,'§ustā
- g.
M i 1k e vardu.
9758 Jēkaba m. dzim. Vankid vardu.
6535 OTAn'
9709
Ludzas apr. priekšn. (paraksts).
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

pārdos ealrfiksolišanā

Zeltiņu paļļJa

6-kl. pamatskolai , Valkas
Jn ,'
drātis un.dažādu inven
darba rīkus: svarus, atsvarus, lampas, lāpstas,var
Zeltiņiem , vaja
«
kati
p„ta?
dzTģf'
™
aps
eg-J
i-ie dz un priekšmett^
Tuvākas ziņas
f
,
uaruim.
virsvaioe»
virsvaldē,
Aspazijas bulvāra Ns 15, un
darba dienās no pulksten 11— 12.

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka Jelgava,
2. septembrī H)24. g., pulksten 4 dienā,
Rīga, m. Ķēniņu iela 11, dz. 6,

Cirli
Springsona
Nava kustamo
mantu, novērtētu par Ls 980.— un sastāvošu no dzīvokļa iekārtas, dēļ viņa
1923. g. procent. peļņas nodokļa segšanas.

( Dažādi slĀ jj^'

Likumu un liatira ii

ugsinu iii!.

1924. gada 16. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts tipog»
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jag"'»
ar pieprasījumiem.

maksā:
Burtnīca
bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu . . 0,24
Saturs:
p« 3 I
122) Pārlabojums noteikumos
OM
vidus- un arodu skolu
kategorijām ^
algu
algošanu pēc
lotājiem ar augstskolas izgi»'
123) Noteikumi par ārvalstu precu
izmantošanu privatsaimniecw
jadzībam.
on ,„;)
124) Papil Jinājums 1921. g- *:V
biedrībām
likumā par akciju
paju sabiedrībām.
,^4
125) Noteikumi par Ventspils;«
J
esošo nekustamo
robežās
pārvešanu V entsp ils pilse»r
grāmatās.
.. -jomi*
126) Papildinājums pie noteiKum jļļt
konservatorijas
Latvijas
spēku atalgojumu.
. „ p
m
127) Instrukcija
pie noteikum
ieg«*
ieI)
nekustamas mantas
tošanas
un
p ārvaldīšanas
bežošanu.
.
etatuti128) Latvijas hipotēku bankas

Nacionālais

teatrs.

Seso as atklāšana:
Otrdien, 2. septembri, pulksten

|(

-"

R. Btaumanajlraiļi

"

Nacionālais

teatrs

Svētdien, 31. augustā, pulksten

'?

Kārļa Brīvnieka jub'ļj'.
t0U

.Visi mani *"di

