Maksa par „Valdības Vēstnesi":

par:
ar piesūtīšanu

Ls 2A—
. .
gadu
adl1 ? ?
g
% .
' " e'_
3 ™"
2'
'
"
'piesūtot
pa "
*-* Aa
pastu un pie
atkalpārdevējiem ? ? ? „ —.'2

izlietojamo

W$jmģļ svētdienas un svētku dienas

J&§|p

i pi^^^^^^^^

stundas

no

11 — 12

^3®r

Nodokļu departamenta

direktors

Revidents

Valdības

Spirta denaturācijai izlietojamo
vielu saraksts:
Techniskām un

I.

medicīniskām

denaturācijai

dzībām

vielām:

sekošām

.

Tautas

Karbolskābe

0, 5%
0,50/ 0

Timols
Koka spirts

0,1%
5,0%

Kampars
sārms
1,357 pie

380

bo

.

'

ar

spec. svaru

+

150 C

gavpils

.

5,00/ 0

ļods

0,40/Amvlalkohols(fuzeju eļļa). 1,0%

NB.

var

spirtu

Koka

atvietot

ar

apr.

nodaļas

III.

1%
20/ 0

spirts

un

parfimērijai

Ja

ražojamā

produkta

iz-

rakstītām

Valsts darbinieku

ne-

Smaršūdeņi

3%

.

.

6Q0/0

1%

(odieri)

darbinieku
nodaļas

5%

.

īpašuma
uzvārds

piederošo vai
F
viņa lietošanā

tiesību

esoso maJu

apzīmējums

nosaukums

H

Bērziņš, Jānis Jāņa d.

}>
2-

Bērzi

3

Birk,

-

.

.

ņš, Aleksandrs Jāņa
Emilija,

dz.

d.

īpašnieks

56-

7.

rija, dz. Birk; Birk, Alfrēds
Sarkalns, Kārlis Mārtiņa d.
Mir. Kārklinš, Kaspars
. .
Zaksis, Eduards
Valsts

8Miķelsons,

Kārļa d.

.

,,

Vaivadi

īpašnieks
Mantoj. masa

Lukuži

īpašnieks

,

Ērman , Marta Kārļa

2.

Zaksis.

U.

Vērīt,

Oskars
Anna

14Ivansons,
Rīgā,

m.

Andreja

1929.

.

'

.

„

d.

„

Smilgas

.

„

„

g. 25. martā.

Vec-Biteni

H. Jakobsons.

Sekretāra palīgs, kara ierēdnis

Jansons.

Rīgā, 1929. g. 5. aprīlī.

telefona

palīgnodaļām

sūtījumu

par

pasta

un

vienkāršu

un

Tiesu palātas krimināldepartamenta
priekšsēdētājs H. L a z d i ņ š.
Sekretārs B a u d e.

operācijām:
Sakas
Liepājas

— Rīgas apriņķa Zaubes pag.,
—

Tirza

Rīgas

— Valkas

apriņķa

Turaidas

Lenču pagastā,
apriņķa

Nīcas

apriņķa

Tirzas

pag.

Iekārtotas naudas pārveduma un paku
operācijas:

Kapiņu

mantas
?

palīgnodaļa

pasta

apriņķī

krimināldepartaments

paziņo, ka meklētais uz sodu lik. 453. p. pamata
aps. Ludvigs Antona d. <_" e k u 1 i s ir atrasts,
kādēļ
viņa meklēšana, kura
bija izsludināta
1928. g. 19. novembra ,,Valdības
Vēstneša"
'
263. numurā, — ir p ā r trauca m a.

apriņķī ,

lauku

iec. miertiesnesis,

pamatodamies
uz krim.
proc.
lik.
71. un
841. —846. p. p. meklē
Kazimiru Timoteja d.
Ceicanu, dzim. 1904. g., piederīgs pie Ludzas
apr. Istras pag., Klagišu ciema, kurš agrāk dzī591. p. 1. d.
voja turpat, aps. pēc sod. lik.
(krim. akts JVs 196/29. g.).
Katram, kam zināma meklējamā persona , vai
viņai piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņopar to miertiesnesim,
vai tuvākai
policijas.
iestādei.
Liepājā, 1929. g. 5. aprīlī.

Daugavpils

Miertiesnesis T. Vegners.
Sekretārs M. K r e i es.

un

saraksts.
„„„
._...„,

..—..-—

Māju N°N°

pēc

mērnie-

zemes

cibas

grāmatu

un

pie kādas agrākas muižas

niekl1

piederēja
K

6375

94
-

5556

16
15

balsu

skaitu
Ls

plāniem ļ reģistra

24a

352,—

Vatrānes muiža

347

"

"

Ķeipenes

muiža

—

2739
2737
07iQ
2738

33F

—

Ķeipenes

pag. Jaun-Ķeipenes m.

37F

—

Ķeipenes

pag.

38F

—

39F
36F

3506

35F

-

34F

-

32 F

5443

purvs",

izmaksa pēc
projekta, no
„ .
kuras
aprē., ,'
,A-Piezīmes
? .,«lip-

Kādā pagastā atrodas mājas

pēc

„Vilku

uzturēšanas.

Darbu

'

'

"
,,

116.—
194

'
^79
3'-,

,;"

Valsts mežs „Vilku purvs"

Zariņi
Krustiņi

Andreja d.

Mikeļa m.

Jānis

Sīmani
Jaun-Biteni

d.

v
9Līcīts, Jānis Pētera d.
. .
„
„
°Zariņš Pēteris Kriša d. . ".

ļ-

Jaun-Dadži

Dadži

īpašnieki

„

Kārlis Mārtiņa

Vēstneša" 1920. g. 278. nu-

Kara tiesas priekšsēdētājs,

Tiesu palātas

un telegrāfa kantoriem:
telefona palīgnodaļa — Val-

,.

„

604,—
1741,—

m.

160 —

„

„

566 —
273 —
70 —

ļaun-Ķeipenes

ļ

1922. g. 50. numurā.)

Šilling;

Sven, Katrīna; Ūder, Ma4-

(Skat. ..Valdības

murā un

i

I

pamatojoties uz savu 1926. g. 2. oktobra rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz
aps. uz s. 1. 168. p.
pamata Mildas Pētera m. Š u 1 c s meklēšanu.

Druvienas

pagastā,

Driba.

HUIHU

Pastmeistars F. Anže.

Pārveidotas:

Lenči — Cēsu apriņķa
Otaņķi
—
Liepājas

F. Roze.

Dr.

nav

adresēm.

meliorācijas sabiedrībā
zemkopības ministra š. g. 18. marta lēmuma ir jāpiedalās Kastrānas-Ķeipenes
darbu
izvešanas
un
izvesto darbu kārtībā
rakšanas
muižu
Vilku
purva
galveno
novadgrāvju
un Vetrānes

un

y

a

Nīcas

pagastā,

ārstniecības

vadītājs

un

vienkārši

nesalasāmu adresi.

pēc

Dalībnieka

,

vārds

apriņķa

apriņķa

palīgnodaļas

Inciems

ka

Dalībniekam
.

Cēsu

telefona

Dukuri

III.

Valsts

bez

4 atklātnes ar

pagastā,

darba

paziņo,

Departamenta direktors

<»
.

pasta

ierakstītu

receptēm.

īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem
iānem dalība pie Ķeipenes pag. Ķeipenes

...

c)

kuras izsniedz zāles valsts darbiniekiem
pret valsts darbinieku ārstu parakstītām

kuras

Dalībnieka

pag.,

Akmeņrags — Aizputes apriņķa

Npkiietnmne
11

r.

Stendes

mieras apriņķī,

valsts

KVIMU

£
3

b\ par

ārstniecības

departaments

sekosi

pulkvedis-leitnants

—

II.

F. Roze.

ministrijas

piederības

pagastā.

K. Ruļļa aptieka, Liepupē, uzņemta tautas labklājības ministrijas aptieku sarakstā,

3°/0

750/0

Liepājas

darba

ārstu pa-

dzīvojošiem

labklājības

aizsardzības

procentos)

80%
7fjo/ 0

Laurciems —

Sacupe

darbiniekiem.
Tautas

!tJPrums
Eļļu saturs
pec Trallesa
"
minimālais
(tilp.

.

valsts

Paziņojums
Valmieras apriņķī

... . ...
Minimālais

.

apriņķa

Daugavpils

4 vēstules bez adresēm,

pagastā,

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Kosmētiskiem produktiem, kuru ražošanai izlieto
spirtu,
jāuzrāda
sekošas

Puķu odekoloni
Tualetes ūdeņi

operācijām:

lliņi — Talsu

no

izņemti

Kara tiesa,

Atklātas:

sūtījumu

latgales
direktors

pēc

mēnesī

7 atklātnes

pasta palīgnodaļas vienkāršu un ierakstītu

Kļaviņ a .

vadītājs

kastītēm

Pasts un telefons.

receptēm.

Departamenta

marta
pasta

Darbvedis Fr. Briedis.

a)

v. i. V. Krūmiņš.

sūtījumi:

un

Kupravas telefona palīgnodaļa — Jaun-

ar

valsts darbinieku

Š. g.

Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.

1. un

Jaunlatgales

Pasta zinas.
»

Rīgā, 1929. g. 25. martā.

Driba.

ministrijas

purvs",

— Daugavpils

pasta palīgnodaļa

Nodaļas

nosūtīti

,,Vilku

Slēgtas:

Direktora

Kastrānes-Ķeipenes

darbu izvešanā
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

palīgnodaļas

pasta

apriņķī.

pilsētas

meliorācijas

departaments

pret

Kupravas

par

sabiedrībā

uzlikts

niekiem

eļļas vai smaršvielas.

Odekoloni

ņēmējiem

Burtnieku

pielaiž
augstāk
pievesto
denaturējošo
vielu pielietošanu, departaments var atļaut
to vietā citas denaturācijai
piemērotas

īpašības:

tiesību

„ —,20

palīgnodaļa

Baltiņu pasta
apriņķī un

pro-

tautas labklājības ministrijas aptieku sarakstā, kuras izsniedz zāles valsts darbi-

katru atsevišķi jeb maisījumā, ne mazāk
par 1% katrā gadījumā.
īpatnība

minēto

paziņo,
ka
Š. Gutmaņa aptieka, Džūkstē, uzņemta

denaturējams ar berga-

motes, lavandes un rosmarinu eļļām,

dzīvojošiem

labklājības

aizsardzības

vajadzības.

Kosmētikai

sniedzamais

Tautas

IV.

nekustamas mantas īpašniekiem

viņu

meliorācijas

darbiniekiem.

1%

daļas sastā-

novadgrāvju

pienākumu piedalīties

Paziņojums

procentos

pēc

vai

ārstniecības
Dr.

Vērgaļu

apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uz-

pievestā

rādītiem

direktors 0. Silis.

vadītājs

Jelgavas apriņķī

un

ar projekta

zemāki

ambulancē, sēdes
pēc

galveno

I.

Valsts darbinieku

Svara

Anilinkrāsa

purva

Līdz

darba
vi-

paziņo, ka

trešdienā

Departamenta

ter-

II.
Valsts denaturētais spirts deh'aturējams sekošu vielu maisījumiem:

Petroleja

pirmā

š.

15. datuma.

pentīnu.

Piridina bāzes
......
Koka spirts (methvlalkohols)

ministrijas

slimnīcas

notiek katrā

ar

katru

Liepājas apriņķī.

jektu.

15. datuma, Ventspilī — Katrinas ielā 5,
sēdes notiek katrā pirmā trešdienā pēc
1. un
15. datuma, Daugavpilī — Dau-

resp.

ministrijas kultūrtechniskā
zemkopības minig.
18. marta lēmumu
ir

par

4,—
—,15

, —,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas
,, —,80

penes pagasta Ķeipenes un Vetrānes muižu

Ārstu kommisijās: Rīgā — Valsts dar-

1,0%

Natra

Zemkopības

binieku Centrālā ambulancē (Skolas
ielā
N° 28), Liepājā — Kroņu ielā 27, sēdes
notiek katrā pirmā piektdienā pēc 1. un

10,0%
1,2%

Ls

c) no privātiem parkatru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.i

daļa ar šo paziņo, ka

Vilku

siem slimniekiem, kuriem vajadzīga ārstēšanās sēravotos, jāpieteicas valsts darbinieku ārstu kommisijās līdz š. g. 10. maijam.

procentos

Ēteris
Bencīns

labklājības

aizsardzības departaments

Svara

Formalins

iestāžu paziņojumi.

visiem valsts darbiniekiem.

izlietojama viena ne

9—3

dīto un Ķeipenes pag. Kastrānes-Ķeipenes
sabiedrības
,,Vilku purvs"
meliorācijas
dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto Ķei-

Paziņojums

vaja-

maksa:

līdz 30 vienslejīgām

par katru tālāku rindiņu

Tadaiķu

apstiprinājis kultūrtechniskās

A. Volts.

1929. g. 5. aprīli.
Finanču ministris A. Petrevics

pulksten

Paziņojums.
stris

F.Ķempels.

Apstiprinu.

ekspeaīcija:

no

Atvērts

miem

Valdības rīkojumi un pavēles.

un

Rigā, piliNe 1. Tāirunis 20031

^^^^^^^^^

Uz iepriekš minēto ražojumu iesaiņojuļ
jābūt
atzīmētam
to stiprumam
(spirta saturam).

vielu

saraksts.

Kantoris

pili N£2. Tālrunis 20032

Runas

a) tiesu sludinājumi
rindiņām

b) citu iestāžu sludinājumi
vienslejīgu rindiņu

Redakcija:

Rīgā,

Sludinājumu

oficiāls laikraksts

«*k^

Iznāk katru dienu, Izņemot

(saņemot eksped.) par:
gadu
Ls 18,f/ 2 gadu . . . „ īo!3
„
5,—
. mēn
»
»
'>'u
'
; ?
Par atsevišķu
numuru. . . „ —,10

denaturācijai

Spirta

Latvijas valdības

hez piesūtīšanas

„

.,

,.

„

„
„
„

„
„
„

,.

i,

„
„

„

„

.,

„

150-

„
„

324,-

Kultūrtechniskās

Šinī dalībnieku sarakstā uzradītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku
maksājumu
noteikšanai un nokārtošanai kā;
P«e darbu pirmreizējas izvesanas, tā arī
pie
izvesto
darbu uzturēšanas
turpmāk
kartībā, neņemot vērā darbu
faktisko izmaksu, kura var
būt mazāka vai lielāka.

91 —
daļas

vadītājs A. Ķuze.

Darbvedis

F.

Briedis.

,

Iecelšanas.
Pavēle

1929. g

3. aprīlī.
Tieslietu ministris

B. B ē r e n t s.

Rīga.
Paziņojums.
Ieejas

kartiņas

Saeimas

plenārsēdēm

turpmāk izsniegs: 1) dienā pirms noliktās
plenārsēdes, no pīkst. 9 līdz pulksten 16,
un 2) sēdes dienā
pulksten 16.

no

pulksten

9 līdz

Paziņojums.
Rīgā dzīvojošiem bijušiem skolotājiem
un mirušo skolotāju ģimenes locekļiem
pensiju par 1929. g. II ceturksnī Tautas

labklājības

ministrijas

kasē

izmaksās

sākot ar 11. aprīli pulksten 11 rītā, pēc
uzvārdiem alfabētiskā kārtībā:
11. aprīlī -- A, B, C, D, F, F, G.
12.
„
— H. I, J, K, L, M, N.
13.
„
— 0, P, R,Z, S, T, UunV.
Pie pensijas izmaksas stingri ievēros
augstāk
noteikto uzvārdu kārtību pēc
dienām.
Rīgā, 1929. g. 3. aprīlī.

KTigers
un
Viktorīnas
Nacionālā opera.
baleta
viesizrādē
šovakar
Asafa Meserera
,,Kopelija"
I un II cēliens, ar visa mūsu
Pēc tam plašs baleta diverbaleta piedalīšanos.
tisments.
Ievērojamo baleta mākslinieku vies-

Rīgas

(Tiesu
sluāimiāļumi.
?

Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295..
298., 301., 309., 311. p. pamata
uz Marijas Petrovs lūgumu viņas
prasības lietā pret Jēkabu Geistardu summā Ls 5843,83 pat
alimentu izsniegšanu uzaicina Jēdzīves
kabu
Geistardu, kura
vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā četru mēnešu laikā

stila
balēt technikas, ka īpatnējā
programmu ziņā šie baletmākslas
virtuozi sniedz pārsteidzošus neparastus priekšnesumus. — Trešdien, 10. aprīlī, „D ž o k o n d a",
Teodora Reitera vadībā. Piedalās Marija Ulmanis, Helēna Berzinskis, Herta Lūsis, Jānis Vīriņš,
Viktors Stots, Eduards Miķelsons u. c. —. Čaikovska baleta „Apburt *ā princese" pirmizrāde ceturtdien, 11. aprīlī. Šā lietā, brīnišķīgā
baleta uzvedums būs viskrāšņākais mūsu baletrepertuārā.
Skatītāju valdzinās interesantais, no
pasaku fantastikas ievītais sižets, daudzās, brībalefmetstare
numskaistās dejas, ko iestudējusi
Aleksandra Feodorova, pārsteigs dekorāciju un
kostimu spožums un bagātība, kas darinātas pēc
Pavisam izgataLudolfa Liberta zīmējumiem.
vots ap 250 jaunu kostīmu. Baleta personālā
Biļetes dabūjamas.
Derīga abo90 dejotāju.
nementa 5. biļete.
un interesanto

Nacionālais teātris. Otrdien, 9. aprīlī, trešun piektdien, 12. aprīlī, pulkdien, 10. aprīlī
sten 7.30 vakarā, Lilijas Štengeles viesu izrādēs,
Fr. Molnara
„M e 1 n a i s
b r i 1 j a n t s". —
Ceturtdien, 11. aprīlī, pulksten 4.30 pēc pusdrāma
kara
vīriem, Kārļa
Zariņa
dienas,
'
„G u 1 b j u d z i e s m a". — Marijas Leiko
G a b 1 e r"
viesu izrādes ar Ibsena „Hedu
sāksies trešdien, 17. aprīlī.
Dailes teātris. Otrdien, 9. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā, Žaķa Devāla komēdija „S e p t e m b r a
roze". — Trešdien, 10. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā, tautas izrādē „Ž e h i j a s t a r t ē". —
11. aprīli, pulksten 7.30 vakarā,
Ceturtdien,
pirmo reizi
luga 3 cēlienos
N. Jevreinova
,,Dzīves
m a s k e r ā d e".
—
Piektdien,
12. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē

apgabaltiesas

vai

3. civīlnodaļa

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes
pamata
paziņo vispārībai, ka laulātie draugi Mendelis Šolema d. Averbuchs un
Rozā Leiba m. Averbuchs, dzim.
Izraelsons, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
E. Trautsolta

1929. g.

1. martā

Ne 1111, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto mantas kopību.
L. Ne 3762.
Rīgā, 1929. g. 26. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
no šī sludinājuma
iespiešanas
32493b
Sekretārs A. Kalve.
dienas.
Pie lūguma pielikti
pilnvara, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
divas apliecības, rakstiska ziņa uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
vispiezīmes
pamata
paziņo
un noraksti atbildētājam. ?
noliktā laikā pārībai, ka laulātie draugi VoldeJa atbildētājs
neieradīsies personīgi vai caur mārs Jāņa d. Kade un Ella Ādama
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas meita Kade, dzim. Partnovs,
noslēguši savstarpīgo laulības līsēde lietas klausīšanai aizmugugumu pie Rīgas notāra J. Krūkriski.
L. Ne 2215.
landa 1929. g. 5. martā reģistra
Rīgā, 1929. g. 26. martā.
Ne 1929, ar kuru viņi, attiecībā
Priekšsēd. b. P. Leitans
viņu noslēgto laulību, it
uz
32805b
Sekretārs J. Smeils
atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
reģistra

tiklab

fenomenālās

,,Raksts
>

ar ārkārtīgiem panākumiem;

izrādes norit

ērgli s".
Rīgas

apgabaltiesas

4. civīlnodaļa,

F.d. Vulfa piemiņas kommisija nodibinājusies
pie Latv. Rakstnie 'ku un Žurnālistu biedrības.
populāra
par
nelaiķa
rūpēsies
Šī kommisija
rakstnieka
kapa pieminekļa iegādāšanu, viņa
rakstu izdošanu u. t. t. Rudenī nodomāts sai
Kommisijās
nolūkā sarīkot plašāku izrīkojumu.
valdē ievēlēja kā priekšsēdētāju A. Bērziņu, viņa
biedru P. Gruznu, sekretāru H. Vulfu, darbvedi
K. Lindi un kasieri J. Zubanu.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)
Belgradē, 8. aprīlī. Pēc ziņām no
Salonikiem Dienvidslāvijas Adrijas piegājis bojā kāds krievu
šodien
krastē
tvaikonis, kura vārds vēl nav noskaidrots.

Tvaikonis

uz Ievas Vaške, dzim. Knaze,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Vili Vaski, ' par laulības šķiršanu,
uzaicina
pēdējo, kura
dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma
iespiešanas
dienas.
Pie lūguma pielikti
noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.
noliktā
laikā
Ja atbildētājs
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski.
Ne 431000.
Rīgā, 1929. g. 26. martā.
L. Ne 1083. Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra

Rīgas apgabaltiesas

v.

Stūre.

4. civīlnodaļa,

uz
civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Marijas Vaļuss, dzim. Cicero-

noks, lūgumu
viņas prasības
lietā pret
Fēliksu Vaļuss, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, turpm. p. paredzēto laulāto mankura dzīves vieta prasītājai nav
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un tas kopību.
L. Ne 3768. zināma, ierasties tiesā četru mē2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Rīgā, 1929. g. 26. martā.
nešu laikā, no šī sludinājuma
1917. g.
23.
maijā
Mālpils
Priekšsēd. v. A. Veidners. iespiešanas dienas.
Sekretārs A. Kalve.
draudzē mirušā Rūdolfa Laura 32495b
Pie lūguma pielikti noraksti
dēla Ķešana (Kēšana) ir atklāts
no iesūdzības raksta un tam
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
pievienotiem dokumentiem.
mantojums un uzaicina, kam ir
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
Ja atbildētāja
noliktā
laikā
pamata
paziņo
vispiezīmes
neieradīsies
personīgi
vai caur
to, tiesības kā mantniekiem, le- pārībai,
ka
laulātie
draugi
gatāriem, fideikommisāriem, krepilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
Alberts Jozefa d. Jedlička un Šarsēde lietas izklausīšanai aizmuguditoriem u. t. t., pieteikt šīs tielote Vilhelmīne
Ādolfa meita
riski.
Ne 43999.
sības minētai tiesai sešu mēnešu
J edlička, dzim. Kropp, noslēguši
Rīgā, 1929. g. 26. martā. :
laikā, skaitot no šī sludinājuma savstarpīgo
laulības
līgumu
pie
iespiešanas dienas.
L. Ne 968. Priekšsēd. b. Eglīts.
savas Rīgas notāra R. Voigta 1929. g. 32808b
Sekretāra v. Stūre.
Ja minētās personas
7. martā reģistra Ne 2720, ar
tiesības augšā uzrādītā termiņā kuru
viņi, attiecībā uz
viņu Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
noslēgto laulību, ir atcēluši vie- uz civ. proc. lik. 293., 295.,
šīs tiesības zaudējušas. L. Ne3797 tējo civ. lik. 79. un turpm. p. 298., 301.; 309., 311. p. pamata,
Rīgā, 1929. g. 26. martā.
paredzēto laulāto mantas kopību. uz Paula-Kārļa Cīgrāta, pēc pases
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Cēders, lūgumu
viņa prasības
Rīgā, 1929. g. 26. martā.
32479
Sekretārs A. Kalve.
L. Ne 3791.
32496b lietā pret Antoniju-Barbaru Cīgrātu, pēc pases Cēders, dzim.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
šķiršanu,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
Sekretārs A. Kalve. Bergs, par laulības
uzaicina
dzīves
pēdējo, kuras
pamata paziņo vispiezīmes
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pārībai, ka laulātie draugi Šolems saskaņā ar civilprocesa likumu vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
Blūmbergs un Raicfrele Blūm1958. p., ar šo paziņo, ka 1929.g.
iespiešanas
bergs, dzim. Gitess, noslēguši 16. aprīlī minētās nodaļas atklātā no šī sludinājuma
dienas.
savstarpīgo laulības līgumu pie sēdē tiks nolasīts 1928. g. 23. sepPie lūguma
pielikti
noraksti
Rīgas notāra K. Sumberga 1929. g tembrī mir. Jāņa Bērtuļa dēla
no iesūdzības raksta
un tam
4. martā reģistra JVs 2412, ar Brunovska testaments.
pievienotiem dokumentiem.
kuru
viņi, attiecībā uz viņu
Rīgā, 1929. g. 6. aprīlī.
noliktā laikā
Ja atbildētāja
noslēgto laulību, ir atcēluši viePriekšsēd. v. A. Veidners.
neieradīsies personīgi vai caur
Sekretārs A. Kalve.
tējo civ. lik. 79. un turpm. p. 4l7z
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
sēde lietas izklausīšanai aizmuguRīgā, 1929. g. 26. martā.
293., 295., riski.
32491b uz civ. proc. lik
jn° 43998.
L. Ne 3792.
298., 301., 309., 311. p. pamata,
Rīgā, 1929. g. 26. martā. I
Priekšsēd. v. A. Veidners.
L. Ne 1091. Priekšsēd. b. Eglīts
Sekretārs A. Kalve. uz Annas Šasilovs, dzim. Zebachs, lūgumu
viņas prasības 32809b
Sekretāra v. S tūre.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa lietā
pret
Nikolaju
Šasilovu, Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa ,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. par laulības šķiršanu, uzaicina uz civ. proc. lik. 293.
295.
vispamata, paziņo
piezīmes
pēdējo, kura dzīves vieta prasī- 298., 301., 309., 311. p. pamātai
draugi
Jehuda
tājai nav zināma, ierasties tiesā
pārībai, ka laulātie
uz
Repiņjas
Šabanovs,
dzim.
un
Haja- četru mēnešu laikā no šī sludinā( ļeguda) Glasmanis
Maslobojeva, lūgumu viņas prasīMera Glasmanis, dzim. Kates, juma iespiešanas dienas.
bas lietā pret Kiprianu Šabanovu ,
noslēguši savstarpīgo laulības līF'ie lūguma pielikti
noraksti parlaulības
šķiršanu, uzaicina
un tam
gumu pie Rīgas notāra J. Krūk- no iesūdzības raksta
pēdējo, kura dzīves vieta prasīianda 1929. g. 5. martā reģistra pievienotiem dokumentiem.
tājai nav zināma, ierasties tiesā
noliktā
laikā četru mēnešu
Ne 5364, ar kuru viņi. attiecībā
Ja atbildētājs
laikā no šī sludinālaulību,
ir
noslēgto
viņu
neieradīsies
personīgi
vai
caur
uz
juma iespiešanas dienas.
lik.
79.
un
civ.
vietējo
tiks
nolikta
tiesas
pilnvarnieku,
atcēluši
Pie
lūguma
pielikti
noraksti
sēde lietas izklausīšanai aizmuguturpm p. paredzēto laulāto manno iesūdzības raksta
un tam
L.
Ne
3769.
riski.
Ne 431001. L. .\c 936i pievienotiem
ta* kopību.
dokumentiem.
Rīgā, 1929. g. 26. martā.
Rīgā. 1929. g. 26. martā.
Ja atbildētājs noliktā
laikā
Priekšsēd.
v. A. Veidners.
Priekšsēd. b. Eglīts.
neieradīsies personīgi vai caur
Sekretārs A. K a
32806b
Sekretāra v. Stūre. pdnvarnieku,
32492b
tiks nolikta tiesas
Iekšlietu ministrijas pasu nosēde lietas izklausīšanai aizmuguIekšlietu ministrijas pasu noPaula
daļa
izsludina
par
nederīgu
Jāņa riski.
daļa izsludina par nederīgu
JSTs 43996.
Kalniņa ārzemju pasi Ne 9062
Priekšsēd. b. Eglīts.
Garbera ārzemju pasi B N> 004124 izd. 1924. g. 30. okt.
Rīeā.
4662
4boz
32841b
Sekretāra v. Stūre
izd. 1929. g. 14. febr., Rīgā.

bija

37 personas noslīkušas.
iekļuvis stiprā vētrā un pēc stūres pazauRadusies
dēšanas uzdzīts virsū klintīm.
nogrimis dažu minūšu
sūce, un kuģis
laikā.
Glābšanas darbi vētras dēļ bija
pilnīgi neiespējami. Līdz šim jau izskaloti

konkurse im baltischen Teile Lettlands. G.

KURSI.
Rīgas

Rigasche Zeitschrift ftir Rechtswissenschaft.
Herausgegeben vom Deutschen Juristen-Verein
in Riga.
Erscheint viermal jāhrlich.
III. Jahr2. Heft.

Glāubigerbefriedigtmg

Inhalt: W. Engeltnann —

im Speziai-

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

100 Dānijas kronu

100
100
100
100

Austrijas šiliņu
ČechosJovaķijas kronu
. .
Holandes guldeņu
....
Vācijas marku

'38,20—138,90

72,70—73,40

15,33—15 '4#
207 ,95—20900

123,00—123,65

100 Somijas marku

100
100
100
1

13,00—13,12
138,10—138 80

Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu
SSSR červoņecs

57,55—58 75

51,10—5L80

und

1 kg

3425—3445

Sudrabs 1 kg
Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . .
4% Valsts prēm. aizņēmums
.
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes
Rīgas biržas kotācijas

General-

Latgales

apgabaltiesas

no šī sludinājuma

reģ.

nod.

dara zināmu, ka, saskaņā ar Lat-

peratīvu savienību reģistra
daļā.

pirmā

2079. p.

pamata

uz-

Jelgavā, 1929. g. 25. martā.
L. Ne 1658/29. g.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

32546

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1928.g.
4. jūlijā mirušā Karpa Kaspara d.
Voliņeca 1913. g. 21. janvārī sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1929. g. 9. febr.
lēmumu apstiprināts.
Daugavpilī, 1929. g. 26. martā
32556z
L. Ne 1839a 29. g
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš
Sekretāra

v.

I. Tiltiņš.

96—97

kommisijās

Latgales

apgabaltiesas

Dagdas

iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.

lik. 10. sēj. 1. d. 1239/ p. un
saskaņā ar savu 1929. g. 19. marta
lēmumu paziņo, ka pēc 1905. g.
20.

decembrī

mirušā

Leontija

Vasilija d. Golimova, ir palicis
mantojums, kurš atrodas Daugavpils apr., Asūnes pag., Gorku

folvarkā,

kādēļ

uzaicina

visus,

Biedrības valde's sēdeklis at- kam būtu uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to kādas tiesības
rodas Daugavpilī.
tās minētam miertiesDaugavpilī, 1929. g. 26. martā. pieteikt
viņa
kamerā, Dagdas
. Reģ. nod. pārzinis (paraksts). nesim
miestā, sešu mēnešu laikā, skaitot
32559z
Sekr. v. A. Auziņš.
no šī sludinājuma iespiešanas
Zemes grāmatu atjaunošanas
dienas
,,Valdības Vēstnesi".
kommisija,
1929. g. 19. martā.
uz Nikifora Lisofora

dēla Liso-

lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Podsevas
sādžas zemniekiem piešķirtās zemes vienētas Ne 4, ar nosaukumu
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
,,Zadorožje ", platībā 2 desetīnas
paziņo, ka ar viņas šī gada 1365 kv. asis un esošās Jaun23. janvāra lēmumu pārreģistrēta
latgales (senāk Ostrovas) apriņķa
„Rīgas kurlmēmo biedrība", zem Kacēnu pagastā, ievešanu zemes
jauna nosaukuma: Rīgas kurlgrāmatu reģ., — uzaicina visas
mēmo biedrība ,,Imanuel", kā personas, kurām ir kādas tiearī reģistrēti
biedrības biedru sības
uz
minēto
nekustamo
pilnā sapulcē 1928. g. 11. nov. mantu, iesniegt kommisijai par
pieņemtie statūtu grozījumi.
to paziņojumu
četru
mēnešu
32498b Nod. pārzinis Eglīts. laikā, skaitot no izsludināšanas
Sekretāra v. G. Veidners.
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās tieJelgavas apgabaltiesa
sības skaitīsies par iznīcinātām
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., un minētais lūdzējs varētu tikt
2014. un 2079. p. pamata uzievests Latgales zemes grāmatu
aicina
visus,
kam
būtu
uz reģistri par norādītās nekustamās
1918. gada
14. maijā mirušā mantas īpašnieku bez kādiem
Garozes pagasta Silkalna mājas aprobežojumiem ar neapstrīdaīpašnieka Mārtiņa Silkalna alias mas pārdošanas un hipotēkāSilakalna
atstāto
mantojumu risku apgrūtinājumu tiesībām.
kādas tiesības kā mantniekiem,
Daugavpilī, 1929. g. 23. martā.
legatāriem,fideikommisāriem, kre- 32567
Ne 1497
ditoriem un t. t., pieteikt savas Kommis. priekšs. E. Helvichs.
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
Sekr.-darbvedis J. Strazds.
laikā, skaitot no sludinājuma
Tiesas pavēle.
iespieduma
dienas
,,Valdības
Latvijas Suverenās Tautas vārdā
Vēstnesī".
Termiņā nepieteiktas tiesības 1928. g. 13. oktobrī Rīgas 10.iec.
ieskatīs par spēku zaudējušām. miertiesnesis, caurskatījis izziņas
par Movša Šperlinga apvainošanu
Jelgavā, 1929. g. 25. martā.
L. Ne 1623/29. g.
32545 uz s. i. 209. p., atrada, ka viņš
tiek
apvainots par vajadzīgas
Priekšsēdētāja v. P. Stērste. tīrības neievērošanu savā
maizes
Sekretārs Mittelhofs. ceptuvē, š. g. 2.
oktobrī, ka apsūdzība ir pietiekoši pierādīta un
Jelgavas apgabaltiesa,
ka noziedzīgais nodarījums ir pauz civ. proc. lik.
1967., 2011.,
redzēts sodu lik. 209. p., un tamaicina visus, kam būtu uz 1923. g.
8. decembrī
mirušā
Miķeļa
(Michaela)
dēla Ja ' nJāņa
s o n a
atstā 'to
mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem ,
legatāriem,
fideikommisāriem ,
kreditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

98—100
98—1001
92—93

Redaktors M. Ārons.

gales apgabaltiesas 1929. g. 13.
Liepiņas lūgumu viņa marta lēmumu, uz civ. proc. lik.
prasības
lietā
pret
Ekaterinu
146070—. p. un lik. par kooper.
Liepiņu, dzim. Fedorova, pār sabiedr. un viņu savienību revī14. p. pamata reģistrēti
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, zijām
kuras dzīves vieta prasītājam Latgales kooperatīvu
revīzijas
nav zināma, ierasties tiesā četru savienības statūti un ievesti kooiespiešanas dienas.
Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.
noliktā laikā
Ja atbildētāja
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks. nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski.
Ne 43997.
Rīgā, 1929. g. 26. martā.
L. Ne 1106. Priekšsēd. b. Eglīts.
32810b
Sekretāra v. Stūre.

92—100

priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas maklers M. Okmi.ins.

uz Kārļa

2014. un

9. aprīlī.

'

Die Reform des deutschen Ziviiprozesses, ihre
grundsātzliche Richtung, ihre Voraussetzungen
und ihre Lehren.
P. Mintz — Strafbefehl,
Strafbescheid und Strafverfugung.
B. v. Klot —

mēnešu laikā

1929. gada

Dārgmetāli:

Literatūra.

1929.

biržā,

Devīzes:
1 Amerikas dollars ..... 5,182—5,112
1 Anglijas mārciņa
25 ,19—25,^4
100 Francijas franku ..... 20 ,24—20 39
100 Beļģijas beigu .. .....
71,
90—72
100 Šveices franku
99,65—100 40
100 Itālijas liru
27,07—27 28
100 Zviedrijas kronu
138,55—139 25
100 Norvēģijas kronu
.... 138,25—13895

Zelts

gang.

Koch

Die Gesetzgebung Estlands
im Jahre I9?g
Rechtsprechung. Literatur. — Riga, April lfpa '
Druckerei- u. Verlags-Akt.-Ges. Ernst
Plītēs '
Preis des Heftes
Riga, bei der Petri-Kirche.
Ls 3 (Rmk. 2.50). Jahresabonnement (4 Heftel
Ls 10.
Jaunības Tekas. Literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Ne 4. — 1929.
Mazās Jaunības Tekas. Ne 4. — 1929.

malā 5 līķi.

uz civ.
proc. lik.
293., 295., uz civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata, 298., 301., 309., 311. p. pamata,

32807b

atkārtojums

vadībā Māras (Doma)
baznīcā svētdien, 14. aprīlī, pulksten 5.30 diena.
Izpildījumā piedalās Rīgas Skolotāju institūta koris
(200 dziedātāju), kā solisti Adele Pulciņš, Herta
Pie
Lū*is Jānis Vītinš un Eduards Miķelsons.
ērģelēm Haralds Kreucburgs. Biļetes pie Neldnera.

diriģenta Jēkaba Vītoliņa

Ne 9.

Ieceļu līdzšinējo tieslietu ministrijas departamenta vecāko sevišķu uzdevumu ierēdni Pēteri
J a k o b i, skaitot no š. g. 1. aprīļa, par tieslietu
ministrijas pastāvīgo juriskonsultācijas locekli —
pastāvīgu darbinieku, ar algu pēc valsts civildienesta amatu IV kategorijas
I. pakāpes un
izdienu šinī pakāpē no tās pašas dienas.

vienīgais

„Rekviema"

Mocarta

Māksla.

fora

Miertiesnesis

(paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. aprīlī, pīkst! 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ne 36, dz. 6, pārdos
Aleksandra
Lāčgalva
kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par Ls 475.
Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
541
Tiesu izp. J. Ķazubierns.
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
paziņo, ka 1929. g.

izpildītājs

15. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Karlīnes ielā Ne 13,
II torgos

pārdos
stamo

Rocheļa Goldmaņa kuno
sastāvošu
mantu,
vieniem automātiskiem svariem
un novērtētu par Ls 550.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
499
Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
Tiesu izp. O. Stellma chers.
_

Rīgas apgabaltiesas 5. iēcTTĪesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Karlīnes ielā Ne 13, II torgos
pārdos Rocheļa Goldmaņa kusastāvoša
no
stamo
mantu,
vieniem automātiskiem svariem
un novērtētu par Ls 550.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
532 Tiesu izp. O. SteMniachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
141., 216.—221. p., nosprieda:
15. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Riga,
apv. Movšu Šperlingu
sodīt ar Dzirnavu ielā Ns 74, dz. 11/12,
naudas sodu piecdesmit
latiem Krievu krāj-aizdevu kases beta
vai pierādīta
maksātnespēšanas pārdos Šeftela Lemkina kustamo
gadījumā
ar arestu
uz
četr- mantu, sastāvošu no mēbelēm
padsmit dienām, pasludinot tam, un novērtētu par Ls 1300.
,
ka septiņu dienu laikā no šīs
Izzināt sarakstu, novērtējumu
tiesas pavēles noraksta saņemša- kā arī apskatīt pārdodamo mantu
nas viņš var lūgt lietas caurskatīvarēs pārdošanas dienā uz vietas.
šanu vispārējā kārtībā un ka preRīgā, 1929. g. 5. aprīlī.
tējā gadījumā pavēle nāks liku542
Tiesu izp^J^rfilf
mīgā spēkā.
4552
Latgales
apgabaltiesas Balvu
Miertiesnesis (paraksts)
ka
iec. tiesu izpild. paziņo,
Jēkabpils iec. miertiesu., caur1929. g. 19. aprīlī, pīkst. 10 diena,
skatījis krimināllietu Ne 118. par Balvos, vecajā krogā, Latviļas
Jēkaba Galantera apsūdzību pēc bankas prasības p iedzīšanai pārs. 1. 209. p., 1929. g. 5. martā nodos Latgales linkopības biedrības
sprieda: Jēkaba Galanferu pēc „Lynsākla" kustamu mantu, sas. 1. 209. p. sodīt ar desmit latiem, stāvošu no dažādām lauksaimvai maksātnespējas gadījumā ar niecības mašīnām un rīkiem un
trim dienām aresta.
to daļām, mākslīgiem mesliem,
Spriedums ir stājies likumīgā
rudzu miltiem un inventāra un
spēkā.
novērtētu par Ls 3146.
Atzīme. Jēkabs Galanters soIzzināt sarakstu, novērtējumu ,
dīts par to, ka nav ievērojis piekā arī apskatīt pārdodamo mantu
nācīgu tirību savā pārtikas preču varēs pārdošanas dienā uz vietas.
veikalā , J ēkabpilī, Pasta ielā 55.
marta
Balvos, 1929. g. 25.
496z
Miertiesnesis (paraksts). 500z Tiesu izp. H. Kimeraisdēļ pamatojoties uz kr. proc. lik.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

ka 1929. g.
izp ildītājs paziņo
15 aprīlī, pulkst. 12,30 dieim
U-'oļ «''. Barona ielā Ns 51-b,
lietā
pārdos
Pētera Vaļinova
kust.
mantu,
Pētera Butenieka
sariem un cita
sastāvošu no
Ls 497,—.
un novērtētu par
Izz'iiāt sarakstu, novērtējumu,
mantu
tā arī apskatīt pārdodamo
dienā uz sietas.
varēs pārdošanas
g. 8. aprīlī.
R tgā( 1929.
Tiesu izp. .[? Zirģels.

3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 836 un 2100
rbļ. cara naudā;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem- dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un
5) ka zemes grāmatas uz šo Vien.
vestas
īpašumu
tiek
CēsuValkas zemes grāmatu nodaļā.
Personām,
kam
ir
kādas

Šoseju

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 23. aprīlī, pīkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulvāri Ne 6, dz. 10,

saimnieciskā

kārtā sagatavotos

;.

tiesības uz pārdodamo

66,19 nv
501,15 „
543,94 steri
310,50 ,.
132,54 ,,

sava

Vērt. Ls

< 616 gab.) priedes kluču 2,46 m g
(4865 „ ) egles kluču 2.46 m. g.
.
mizotas papīrmalkas
nemizotas papīrmalkas
mizotas papīrmalkas

.,

ļ
j

14800

„
"

540

Tiesu izp. E. Liepinš.

Latgales

apgabaltiesas

Zilupes

Izlabojums.

iec. tiesu izpildītājs, kura kanceatrodas Zilupē, Elizabetes
Rīgas apgabaltiesas
Rīgas apr. leja
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka ielā Ne 2, paziņo, ka 1929. g.
1929. g.
16. aprīlī,
pīkst. 1 7. maijā, pīkst. 10 rītā, Istras
Bterfā, Ropažu pagasta Vilka- pag. Figurku sādžā tiks pārdota sludinājumā par 8% ķīlu zīmju izlozi ša gada 15. martā, ievietota
taures
mājā
pārdos
Friča Ivana Čerkovska kustama manta, ,,Valdības Vēstneša" ' 75. numurā, pie salikšanas
pielaistas
Kondrāta kustamo mantu, sa- sastāvoša no vienas govs, trijām sekošas kļūdas:
stāvošu no 2 zirgiem, vāģiem, telēm un viena zirga un novērtēta
1929. g, 15. marta izloze
lovs, buļļa un novērtētu
par par Ls 230,— . Izzināt sarakstu,
Lit. A a Ls 100.—
Ls 900.
novērtējumu, kā arī apskatīt
iespiests
1.510
jābūt 1.610
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pārdodamo mantu, varēs pārdo461/
kā ari apskatīt pārdodamo mantu šanas dienā uz vietas.
Lit. B ā Ls 500.—
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Tiesu izpiid. v. i. O. Vilks.
iespiests 15.840
jābūt 16.840
1929. g. 3..aprīlī.
13.426
„ 23.426
Latgales apgabaltiesas Zilupes
Č38
Tiesu izp. E. Liepiņš.
13.557
„
23.557
iec. tiesu izpildītājs, kura kance„
27.068
37.068
Rīgas apgabaltiesas Valkas apr. leja atrodas Zilupē, Elizabetes
17.385
„
27.385
1. iec. tiesu izpildītājs,
kura ielā Ne 2, paziņo, ka 1929. g.
kanceleja atrodas Alūksnē, pa- 8. maijā, pīkst. 13 dienā, Istras
IV izloze 1927. g. 15. martā.
iiņo:
pagasta Peliču ciemā tiks pārdota
Lit. B ā Ls 500.—
I) ka a) Valsts zemes bankas, Vladimira Babņika kustama maniespiests 2.454
jābūt 2.054
I))
Sabiedrības
sastāvoša
no
viena
zirga
un
un
ta,
Lats''
Latvijas hipotēku banka.
<) Latvijas Tautas bankas pranovērtēta par Ls 300,— . Izzināt
sībās 1929 . gada
27. jūnijā, sarakstu, novērtējumu, kā arī
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas apskatīt pārdodamo mantu, vaOvilnodalas sēžu zālē.
rēs pārdošanas dienā uz vietas.

£atviļas fiiporfēftu franfcas

..

uz publiskiem

torgiem pārdos

Dāvā Pētera d. Eidemaņa nekustamo īpašumu , kas atrodas
Valkas apr.
Apes muižā
ar

zemes grāmatu reģ.

Ne 110 un
iv no
zemnieku
mājas
?JMugstkaln", 51,02 deset. zemes
, Platības ar piederumiem:
2) ka
īpašums
publiskiem
"i apvērtēts par Ls 6000,— ;
, 3) ka bez augšminētās prasības
ļpašums apgrūtināts ar hipotēku
Parādiem par Ls 7000 un 12.000
™l. cara naudā;
4) ka
personām, kuras vēlas
.
PK torgiem dalību ņemt jāiezalogs — desmitā daļa
pvertēšanas summas un
Ska zemes grāmatas uz šo
Pasumu tiek vestas
Cēsu-Valkas
. te»es grāmatu nodaļā.
s, kurām ir kādas
««mas uz pārdodamo
īpašumu,
V;, Pai'?°šanu nepielaiž, tādas
Jāuzrāda IMz Pārdošanas
*nafS

462z

Tiesu izp. v. i. 0. Vilks.

'Citu iestāžu
sludinājumi.
departamenta

maksājumu

piedzinējs

dažādu

paziņo,

jrtliizsolē degvīna izvīlili.
piedāvājumi, kā ari pieteikumi

izsolē, nomaksājami

ar 40 sant.

par

piedalīšanos

un iesniedzami spirta monopola nodaļai Rīgā, I. Pils ielā Ne 13/15 ne vēlāk
kā
līdz
pīkst
11
izsoles
dienā.

mutiskā

zimognodevu

ka 1929. g. 15. aprīlī, pīkst. 12
piedāvājumi
iesniedzami
slēgtās
aploksnēs ar
dienā, Rīgā, Marijas ielā Ne 1,
Rakstiskie
pārdos
vairāksolīšanā uzrakstu: ,,Uz degvīna pārvadāšanas izsoli 1929. g. 16. aprīlī.
veikalā,
Nochuma
Bassnera
kustamu
Pirms izsoles katram dalībniekam jāiesniedz drošības Ls 1000,—
mantu, novērtētu par Ls 211,10 apmērā.
un sastāvošu no dažādām mēAr izsoles noteikumiem var iepazīties nodaļā ikdienas no
belēm, viņa 1928. g. ienākuma pīkst. 0—15.
L 109. 536b
paun %% ' peļņas noābkja
Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
rāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 8. aprīli.
520
Piedzinējs J. Merksons.
Nodokļu departamenta dažādu
maksāiumu piedzinējs paziņo, ka
1929. ģ. 15. aprīlī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā Ne 61, dz. 13,

un dokumenti, at-

PaSUmu
Liepājas - Aizputes robežapsarkas atrodas
'
.GauJenes pilsmuižā dzības apgabala 2. rajona priekš11 re Ž- **53 nieks paziņo atklātībai, ka š. g.
D sastāv""'
no Mucenieku mājas 30. aprīlī, ' pīkst. 12 dienā, Du?92 d<J
pārejas

Ksan
Km.*

Z6meS platības ar nikas pagastā, Lankutu

>n*L
>.-) ka; em .

izdos 1929. g. 16. aprīlī, pīkst. II,

Rakstiski
Nodokļu

pārdos vairāksolīšanā Piteļa Zalmana kustamu mantu, novērtētu
par Ls 342,47 un sastāvošu no
Wn -- uz
pārdodamo īpašumu , mēbelēm,
viņa
1926.,'27.
g.
ĻSKatami Rīgas apgabaltiesas
ienākuma nodokļa parāda seg"«'nodaļas
?
kanceleiā.
šanai.
S- 6. aprīlī.
Rīgā, 1929. g. 8. aprīli.
^"-- _Tiesu
izp. V. Vilkus.
522
Piedzinējs J. Merksons.
1?; 'ga..Pgabaltiesas Valkas apr.
Nodokļu departamenta dažādu
<>ītājs, kura kanC'>'
'«ja atrodas
ka
Alūksnē, paziņo: maksājumu piedzinējs paziņo,
1929. g. 15. aprīlī, pīkst. 1 dienā,
zemes
bankas
Ļ2i,sVaIsts
Miera ielā Ne 6, pārdos
'
pret
Mali Eglīt
par Rīgā,
b inr-r.
Ozoliņa
Oskara
vairāksolīšanā
1065,08
ar
o/(1
un
izdevumiem
Ķ
kustamu mantu, novērtētu par
I:- jūnijā, pulkst. 10
Ls 2.400 un sastāvošu no da5
Nshe- aPgabaltiesas civīl- žādām mašīnām,
viņa dažādu
pd'as sezu zālē,
nodokļa parāda segšanai.
'Poliskiem torgiem pārdos
Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
I S!'Sa, Mālēs Eglīt, Jāna
521
Piedzinējs
J. Mednis.
Alfonsa
ķ
Lapacinsku
nepapIri

Nodokļu departaments

punktā atklātā izsolē tiks pārdoti
ums
433
gab. veci telefona stabi, noPublisk.
torgiem
Prmpt
rtetsc Par Ls 1100.
cenoti par 10 un 15 sant. gabalā

kancelejā

Jelgavā,

11

pili,

rakstiskā
un mutiskā
mazākprasītājam

izsoli

18 m gara tilta dzelzs-

.

īpašumu,
pie Bikstu stac.
I
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
Lipnas virsmežniecībā:
Ri<»as apgabaltiesas 7. iec. tiesu tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
paziņo, ka 1929. g. dienai.
Vien. Ne 12 pie Žiguru stac.
391,62 steri mizotas papīrmalkas, 8' g
izp ildītājs
)
10 diena, Riga,
Visi papīri un dokumenti, at113,60 ,.
!6 aprīlī, pīkst.
nemizotas papīrmalkas, 8' g
3900
'
Ne
un
tiecos!
uz
19,
ielā
pārdodamo
īpašumu,
\omelnu
.
I
i
)
9.,,
mizotas stutmalkas 8' g
pārdos
Kārļa
Kociņa
ir
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas
ē
11 htrup
Šbteres virsmežniecībā:
Kustamo mantu, sastāvošu no 3. civīlnodaļas kancelejā.
Vien. Ne 1 uz krautuves jūrmalā pie
mašīnas,
1929. g. 6. aprīli.
103 ,15 steri mizotas stutmalkas
šujamās un adāmās
Melnsila
ciema
200 ,81
498
Tiesu izp. V. Vilkus.
„
nemizotas stutmalkas
novērtētu par Ls 2280.
mizotas papīrmalkas
698,,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
,....
Latgales
apgabaltiesas
Ludzas
311,22 ,,
nemizotas papīrmalkas
Kā arī apskatīt pārdodamo mantu
J4&uu
883,56 m(1679 gab.) priedes baļķu
-varēs pārdošanas dienā uz vietas. iec. tiesu izpildītājs, kura kance'
440,42 „
leja
atrodas
Vākzāles
(
926
„
)
egles
baļķu
Ludzā,
g.
8.
aprīlī.
Rīgā, 1929.
ielā Ne 1, paziņo, ka 1929. g,
71,19 ,,
( 431 ,, ) nemiz. priedes kluču
. . .
Tiesu izp. L. Jakstiņš. 21.maijā, pīkst. 10
rītā, Ciblas pag.
162,29 „
( 989 „ ) nemiz. egles kluču ....
„
Ne 2 uz krautuves jūrmalā pie 83,58 ,,
( 191 gab.) bērza baļķu
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. Ozupines muižā tiks pārdota otrMelnsila ciema
....
4,26 „
izsolē Danijela Berezas
( 12 "„ ) melnalkšņa balku
1 iec. tiesu izpildītājs paziņo, reizējā
"
pīkst. 10 kustama
manta, sastāvoša no
0,29 „
(
1 „ ) oša baļķis . .
Ka 1929. g. 16. aprīlī,
pagasta Avotu dzirnavu iekārtas: grūbu gaņģa,
kluču
„
(2465 „ ) bērza
195,19
dienā, Inčukalna
( 578
,, ) melnalkšņa kluču
45,43 ,,
....
jnāļā pārdos Eduarda Ozoliņa 2 zortējamām mašīnām un 1 puskaldāmās mašinas un
( 50 ., ) oša kluču
4,74 „
mantu, sastāvošu no traimu
Kustamo
,,
Ne 3 uz krautuves pie dzelzceļa 119,26 steri nemizotas stutmalkas
ytea, govs, aitām, zirga aizjūga, novērtēta par Ls 820,—. Izzināt
nemizotas papīrmalkas
posma Dundaga - Kurči 239,22 ,,
arkliem, ecēšām, vāģiem, tačkas, sarakstu, novērtējumu, kā arī
?83 km
1)9 ,88 rrč ( 247 gab.) priedes baļķu
separatora,
skapja, apskatīt pārdodamo mantu varēs
teceles ,
,ftnnn
IUUUU
un
citām pārdošanas dienā uz vietas.
337,93 „
( 678 ,, ) egles baļķu '
galda
pulksteņa,
(
376
,,
)
nemiz.
priedes
kluču
.
.
.
novērtētu
par
Ls
520.
35,45
,,
un
463z Tiesu izpildītājs (paraksts).
.mantām
39,,
( 506 ,, ) nemiz. egles kluču
....
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Latgales apgabaltiesas Ludzas
,,
Ne 4 uz krautuves pie dzelzceļa
19,5-5 steri mizotas stutmalkas
apskatīt
pārdodamo
mantu
kā ari
iec. tiesu izpildītājs,
kura kanposma
Maz-Irbe-Stende
58,54 ,,
nemizotas stutmalkas
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
ce l eja atrodas Ludzā, Vākzāles
75 un 76 km
357.60 ,, mizotas papīrmalkas
1929. g. 3. aprīlī.
ielā Ne 1, paziņo, ka 1929. g.
nemizotas panīrmalkas
206,56 ,,
Tiesu izpild. E. Liepiņš
537
24. maijā, pīkst.
10 rītā, pie
25500
554,19 m( 797 gab.) priedes balku
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. Ludzas dzelzceļa piestātnes uz
739,01 ,.
(1246 ,, ) egles baļķu'
izpildītājs
paziņo,
ka
bij.
Martiševas
muižas,
tagad
ļ. iec. tiesu
( 263 ,, ) nemiz. priedes kluču
. . .
28,11 ,,
....
1929. g. 16. aprilī, pulksten 11 Jarošenko zemes, tiks pārdota otr62,73 ,,
( 794 ,, ) nemiz. egles kluču
dienā, Ropažu
pagasta Zālītes reizējā izsolē Danijela Berezas
10,32 „
( 115. ,, ) bērza kluču
pārdos
Jāņa
Kalniņa kustama manta, sastāvoša no damājā
Ne 5 uz krautuves pie dzelzceļa
,,
59,96 steri mizotas papīrmalkas
ļ
kustamo mantu, sastāvošu no žādām siksnām un no dēļiem
posma Mazirbe-ŠIĪtere 73 164,51 ,.
nemizotas papīrmalkas
govīm, vāģiem, sivēniem, siena, būvēta šķūņa un novērtēta par
km
121,23 m( 923 eab.) nemiz. egles kluču
. . . .3800
Ls 405,—.
Izzināt
sarakstu,
kājminamas šujmašīnas un no11.15 „
( 120 „ ) bērza kluču
novērtējumu, kā ari apskatīt
vērtētu par Ls 690.
>.
1,49 „
( 22 ,. ) m. alkšņa kluču
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pārdodamo mantu varēs pārdo464z
Šinī
papildinājumā
minētās
vienības
pārdos
uz
noteikumiem,
kādi
Vēstiespiesti,,Valdības
apskatīt
pārdodamo
mantu
šanas
dienā
uz
vietas.
kā arī
neša" š. g. 77. numura sludinājumā.
519z
Mežu departaments.
?varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Tiesu izpild. (paraksts).
1929. g. 3. aprīlī.
g3)

zemes ceļi

izdos 1929. g. 18. aprīlī, pīkst.

materiālus:

Auces virsmežniecībā:
Ne 4 pie Jostu stac.

un

deparf. II raj. inženieri!

betona virsbūves atjaunošanas

darbus

pār Vircavas upi, uz Vircavas
Sesavas 2-a šķ. ceļa, pie Lielvircava? baznīcas.
Drošības nauda Ls 750.
Tuvākas ziņas II rajona inže<
niera
kancelejā
Jelgavā, pilī
darbdienās

parastā

L. Ne 96.
Nodokļu

darba

laikā

413b
departamenta dažādi

maksājumu piedzinējs paziņo, k£

1929. g. 15. aprīlī, p. 11.30 dienā
Rīgā, Marštaia ielā Ne 8, dz. 3
pārdos
vairāksolīšanā
Haima
Kopeloviča kustamo mantu, novērtētu par Ls 608 un sastāvoši:
no dzelzs naudas skapja, rakstām-

mašīnām
un
viņf
galdiem,
1928. g. ienākumu nodokļa parāda

segšanai.

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
533
Rīgas

Piedzinējs
prēf.

E. Derings.

6. iec. priekšnieks

paziņo atklātībai, ka š. g. 24. aprīlī, pīkst. 11 rītā, Lāčplēša ielā
Ne 94, tiks pārdotas publiskā vairāksolīšanā sekošas Zaulam Gimbtirgam piederošas mantas: 6
kantora galdus. 7 krēslus, 4 grāmatu plauktus, 1 kopierpresi ar
galdiņu, 4 darba beņķus, I rokas
vāģīšus, 300 modeļus, čuguna
nolējumiēmj elektriskās kabeles
ierīci, 1 kalēja blati, 5 katlu
kalēju formas, 2 elektriskās bormašīnas, ! aplocāmo beņķi, 12
mucas cementa, 100 pudu dzelzs
materiāla, kalēja darba rīkus,
transmisijas, laktas, autogeniskos
metināšanas aparātus u. c. rīkus
novērtētus
kopsummā
par Ls
2084,90 un otrreizējā publiskā
vairāksolīšanā: I
tvaika katla
Iekšlietu
ministrijas
admini- daļu negatavā stāvoklī dēļ summas piedzīšanas saskaņā ar darba
stratīvais departaments, pamato' NeNe Ds.
joties uz 1920. g. 15. septembra inspektora rakstiem
14228,
15315,
188,
15158,
2627,
likuma par uzvārdu maiņu p. 10.,
dara zināmu, ka uz: 1) Oskara nodokļu dep. r. Ne 7285 un visp.
511z
Kalves, arī Bindemaņa, 2) Jāņa apdr. sab. r. Ne 1201.
Art maņa, saukts HartmanisPasta un telegrāfa deparf.
Gartmanis-Erkmanis, 3) Arvīda
izsludina rakstisku izsoli 22.aprīlī,
Kukuļmuižnieka, 4)LibasKoi11, uz
maņa, arī Skolas, 5) Aleksandra pulkst.
100 telefonu
Grišatova, viņa sievas Alīdes, sarunu skapjiem un
4000 kg
meitu: Lilijas un Olgas, 6) Kārļa- darvoto striķi.
Drošības nauda
Eduārda
Liii ka,
arī Gulbja, 10% apmērā no piedāvājuma
Tuvākas
ziņas 'saim7) Voldemāra-Augusta Dundura vērtības.
8) Gabrieļa Birzaka, viņa sievas niecības daļā, ist. 10.
2* L 106
Paulīnes, meitu: Vērās un Ievas,
Rīgas
apr.
Skrīveru
iec. polic.
9) Oto-Richarda
Nāves, ari
viņa
sievas Minnas, priekšnieks paziņo, ka viņa kanBērziņa,
dēlu: Oskara, Jāņa meitu: Annas- celejā Skrīveros, atrodas 1 vīrieša
Valijas un Hildas, 10) Andreja kabatas palkstenis ar ķēdi, kurš
attasts Skrīveru pagasta robežās.
Salmkājas — attiecīgiem uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri Uzaicina pulksteņa zaudētāju 1
izsludināti pag. g. 8. decembra gada laikā, no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēst,.Valdības Vēstnesī" Ne 280 un
ierasties
pulksteni
sapret kuriem triju mēnešu laikā nesī" ,
470z
iebildumi
nav
celti,
iekšlietu ņemt.
ministris

nolēma:

Aizputes polic. iec. priekšniekā

I. Lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Oskaram Kalveni, ari Blndemanim — uzvārdā ,,Kalve ",
2) Jānim
saukts
Artmanim,
Hartmanis - Gartmanis- Erkrnanis-- uzvārdā ,,l/pma/fs",
3) Arvīdam Kukuļmuižniekam
— uzvārdā ,,Bērziņš ",
4) Lībai Kolmanim, ari Skolām
— uzvārdā ,,Skola ",
5) Aleksandrim
Grišatovam,
viņa sievai Alīdei, meitām:
Lilijai

un Olgai —

„Strautiņš",

uzvārdā

paziņo, ka

1929. g. 15. aprīlī,
10, tiks pārdota Aizputē,
Lielā ielā 25, pirmā atklātā vairāksolīšanā kustama manla .piederoša
Hilelim Hunavam, sastāvoša no
dažādām mēbefēm, viena gramofona, \'2 kub. asīm nesasmalcinātas bērzu malkas,
trīs kār
tām vīriešu apģērba, vienas šujmašīnas
ar
ieliekamo
kasti,
dažādiem
traukiem un citiem
piederumiem , un
saimniecības
novērtēta kopā par Ls 784,—
īres parāda dzēšanai, saskaņā ar
Aizputes
pilsētas
īres valdes
izpildu
rakstu
no
1929. g.
pīkst.

6) Kārlim - Eduardam Lutkam
ari Gulbim — uzvārdā ,,Gul469z
18. februāra N° 5.
bis",
7) Voldemāram
Augustam
Nodokļu departamenta direktors īparaksts).
Dzelzceļu
policijas Daugavpils
Dunduram —uzvārdā ,,Alksiec. priekšnieks paziņo atklātībai,
nis" ,
Burtnieku virsmežniecība
Birzakam, viņa ka 1929. g. 20. aprīlī, pīkst. 12,
8) Gabrielim
Daugavpils 1. pasažieru stacijā
sievai Paulīnei, meitām: Vepārdos mutiskā izsolē pret tūlītēju samaksu 1929. g. 24. aprīlī, virsmežniecības kancelejā — Budenbrokas muižā:
rai un Ievai — uzvārdā 1. klases bufetes telpās tiks izpārdota
vairākslīšanā
pilsonim
,,Birze",
muižas pagalmā nokrautos dažādus vecus koka 9) Oto-Richardan Nāvēm, arī Kārlim Špengelim piederoša kusastāvoša
manta,
Bērziņam, viņa sievai Minnai stama
būvmateriālu atkritumus,
dēliem:
Oskaram,
Jānim, no ozola koka sienas pulksteņa,
sadalītus 5 vienībās, vērtībā no Ls 1,— līdz Ls 15,— un
kumeitām: Annai-Valijai
un gramofona, rakstāmgalda,
Hildai — uzvārdā ,,Bērziņš " modes, spoguļa, skapja un pat6800 gab. lietotus jumta kārniņus,
un
vāra, nocenota par Ls 287,22,
sadalītus 7 vienībās, vērtībā iio Ls 16,— līdz Ls 20,—.
izpildot Daugavpils pilsētas val10) Andrejam Salmkājam — uzIzsole sāksies pīkst. 12 dienā.
des rakstus N°K? 15 60 . 13 59.
vārdā ,,Salms".
Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt vienības no izsoles
1929. g.
1 1 60, un 16 61 no
II. Visi dokumenti, kā: papēc saviem ieskatiem.
ses, apliecības, pilnvaras, līgumi, 28. februāra.
Izzināt
sarakstu,
Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā.
kvītes u. t. t., kas izdoti līdz
atsevišķas
Burtnieku virsmežniecība.
41fib
šim uz lūdzēju uzvārdiem no mantas nocenojumu, kā ari apvisādām iestādēm, kā arī valsts skatīt pārdodamo mantu varēs
vietas. 472z
Gulbenes virsmežniebība
amata un privātām personām, pārdošanas dienā uz
1929. g. 22. aprīlī, pīkst. 12 dienā, Tirzas pagasta valdes telpās ir skaitāmi kā izdoti uz lūdzēju
Madonas apr. priekšnieka pal.
jaunajiem
uzvārdiem.
pārdos mutiskā izsolē Druvienas pag. jaunsaimniecībā Ns 77
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
III.
Šis lēmums stājās spēkā 20.
aprīlī, pīkst. 10, Madonā uz
nocirstus ozolus — lietkokus, 43 gab.
š. g. 8. martā.
tirgus laukuma
tiks izpārdota
1929.
g.
30.
martā.
vērtībā Ls 855,—, apvienotus vienā vienībā.
Rīgā,
vairāksolīšanā pilsonim Teodoram
kuras
iemaksās
izsoles
komNe
34318-V.
246b
1)
Izsolē p ielaidīs personas,
Cīrulim piederoša kustama manta,
Administratīvā
departamenta sastāvoša no kabatas
misijai 10% drošības naudas no attiecīgās vienības izsludinātās
pulksteņa,
vicedirektors
V.
Ludiņš.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpalielina līdz 10%
vērtības.
lampas, pletdzelža
un skapja,
Pasu nodaļas vadītājs
nocenota par Ls 16,—, izpildot
no nosolītās summas.
P. Kurzemnieks.
drošības nauda
tiks
Liezeres pagasta valdes rakstu no
2) Izsolē skaidrā naudā iemaksātā
Radiofona stacija izsludina par 1929. g. 11. marta Ns 465. Izzināt
ieskaitīta pēdējā maksājumā.
vienību nederīgu un atsauc radiofona sarakstu, atsevišķas mantas nopatur sev tiesības izsludināto
3) Virsmežniecība
noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
lietošanas atļauju Ne 8701. kā cenojumu, kā arī apskatīt pār4) Tuvākas zina<= virsmežniecības kancelejā un pie V iec. nozaudētu izd. 1928. g. 31. dec. ļ dodamo mantu varēs pārdošanas
47!z
-484b
Gulbenes virsmežniecība.
uz Kārļa Damberga v.
L 105 dienā uz vietas.
mežziņa.

un rūpniec.
Iekšlietu ministrijas pasu noPreiļu pagasta valde,
Rīgas transporta a s Koku tirdzniec.
daļa izsludina par zudušu un neakc. sab. ,.LATvVOOD",
Daugavpils apr., izsludina 1929. g.
„HANZA"
derīgu Elizabetes Šmidberg iekšuz savu statūtu Li. un 48. pamata
24. aprīli, pīkst. 12 dienā, pag
zemes pasi Ne 9552, izd. no Ventsuzaicina akcionārus ierasties 1929. sasauc
valdes telpās . Preilos, jauktu izsoli pils apriņķa priekšnieka
1922. g. gada 30. aprīlī, pīkst. 4 p. p.. sa24. martā.
467z biedrības telpās, L. Smilšu ielā
tautas nama
Ne 11/13 uz
Arakstu
pag.
aizsargu
nodaļa
papildizbūves darbiem.
š. g. 4. maijā, pīkst. 18, Rīgā,
izsludina par nederīgu nozaudēto
Kungu ielā Ne 7. dz. 3.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aizsarga dienesta apliec. Ne 5516
aploksnēs un lūgumi piedalīties
Dienas kārtība:
Dienas kārtība:
ar Richarda Kapzems vārdu,
mutiskā solīšanā, apmaksāti ar
izd. no 8. Valmieras aizsargu 1) Sapulces vadītāja vēlēšanas. 1) Valdes un revīzijas kommisizīmognodevu , iesniedzami
pag. pulka komandiera 1927. g. 4. jūl. 2) Gada pārskats par 1928. g.,
jās ziņojumi.
valdei līdz 1929. g. 24. aprīlim,
valdes un revīzijas kommisi2) 1928. g." pārskata un bilance
Dvietes pag. valde, Ilūkstes
pīkst. 12 dienā. Tuvākas zinas
jās ziņojumi.
uz 1929. g. 1. janvāri.
apriņķī, izsludina par nederīgu 3) Budžeta apstiprināšana.
pagasta valdes telpās.
3) Budžets un darbības plāns
pieteikto
par nozaudētu
kara 4) Vēlēšanas.
477.
Preiļu pagasta valde.
1929. g. darbībai.
klausības
apliecības
dublikātu 5) Dažādi.
4) Vēlēšanas.
Vincenta d.
zem
Ne
7712
ar
Jāņa
Saskaņā ar sabiedrības statūtu 5) Priekšlikumi un ziņojumi.
Preiļu pagasta valde,
Slapķeviča vārdu, izd. no Jēkabuzrādītāju akciju turētāji tiek
516z
vlldli_
Daugavpils
apriņķī,
1929. g. pils - Ilūkstes kara apr. pārvaldes §71,
uzaicināti pieteikt savas akcijas
24. aprīlī,
pīkst. "3 p. pusd., 1921. g. 12. jūlijā.
32410b
vismaz 7 dienas Paju sabiedrības Rīgas ādu
sabiedrības
vaidei
pārdos
vairāksolīšanā
atklātā
pilnas saEngures
pag. valde, Tukuma iepriekš sasaucamās
ģērētava ,,Latāda "
mutiskā izsolē, Preiļu pagastā,
pulces.
apr., izsludina par nederīgu noGalmuižas muižā
5!8z
Valde.
zaudēto zirga pasi Ne 16113,
atrodošās 3 koka ēkas. izdotu no Tukuma pilsētas valdes
notiks 1929. g. 28. aprīlī, pīkst. 11
Latviešu koku
Zirga pirkšanas un pārdošanas
Izsoles dalībniekiem mantu norītā, Rīgā. Blaumaņa ielā Ne 3,
solot, tūliņ
jāiemaksā pagasta ceļā pase pārrakstīta uz Pētera akciju sabiedrības Rīgā dz. 23.
32583b
vaidei 20% no mantas nosolītās Zanders vārdu.
Dienas kārtība:
sasauc
vērtības, un pārējā samaksa izJelgavas pilsētas pol. priekš1) Sapulces amata personu vēlēdarāma 2 dienu laikā no izsoles
nieks izsludina par nederīgu Rīgas
šanas.
dienas.
Tuvākas ziņas pagasta prefekta
aprīlī
1925. g. 27.
2) Valdes ziņojums.
valdes telpās.
478z
izdoto personas apliecību zem
kommisijās
3) Revīzijas
ziņoPreiļu pagasta valde
pav. 1929. g. 30. aprīlī, pīkst. 19,
N? 15419 bij.
Krievijas
jums.
Gerbers.
Raisai Markusa m.
valdes telpās, Brēmiešu iela Ne 7. 4) 1928. gada pārskata apstipriDundagas pagastam
nāšana un peļņas sadalīšana.
Dienas kārtība:
Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.
vajadzīgs II Mazirbes
rajonam
1) 1928. g. pārskata apstiprinā5) Budžets 1929. gadam.
izsludina par nederīgu pieteikto
šana un 1928. g. peļņas sada- 6) Vēlēšanas.
par nozaudētu
kara klausības
7) Dažādi jautājumi.
līšana.
apliecību Ne 4416 ar Nikolaja
Pamatalga Ls 180,— mēnesī,
523z
Valde.
Paņkovs vārdu, izd. no Ludzas 2) 1929. g. budžets.
brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu kara apr. pr-ka 1925. g. 28. janv./ 3) Vēlēšanas.
Labības un miltu tirdzniec.
un attiecīgas slimnieku piemaksas 4/febr.
32576b 4) Dažādi jautājumi.
pēc tautas labklājības ministrijas
un rūpniec. akc. sab.
527z
Valde.
Virgas pag. valde izsludina par
noteikumiem. Ārsta dzīves vieta
„H.
SUSSMANN"
nozaudētu
kumeļu
reģistrācijas
Akc. sabiedr. „Systema"
Mazirbes jūrmalas ciems, kur
zīmi Ne 91, 92, 93, un 94, izdotas
valde
uzaicina
pasta
. ieatrodas dzelzceļa piestātne,
likvidācijas kommisija rasties š. g. 30. akcionārus
aprīlī, pīkst. 6
kantoris un aptieka.
Jāpieteicas no Virgas pag. valdes 1927. g.
4. jūnijā ar Aleksandra Korffa sasauc š. g. 27. aprīlī, pulkst. 19, pēc pusd.,
Rīgā, Rūpniecības
rakstiski, pieliekot dokumentus,
32412b Rīgā, L. Smilšu ielā Ne 1/3, ielā Ne
vārdu.
7, uz
vai to norakstus, Dundagas pagasta valdē caur Dundagu, vai
Ventspils apr. priekšnieka pal.
ārkārtēju
kārt. vispārējo sapulci.
personīgi vēlēšanas dienā 1929.g. izsludina par nederīgu pieteikto
Dienas kārtība:
20. aprīlī, pīkst. 2 dienā Dundapar nozaudētu Latvijas
iekšz.
gas pagasta namā pie pagasta pasi ser. C.T. Ne 011836/4436 ar sekošu dienas kārtību:
1) Valdes un revīzijas kommisipadomes.
ar Uldriķa Briedis vārdu, izd. 1) Likvidācijas
jās ziņojums un
1928. g.
kommisijās
ziDzelzceļa vilciens pienāk Dunno Dundagas pag. valdes 1928. g.
pārskata un bilances apstipriņojums.
dienā.
1
dagā pīkst. 12'/2
7. jūlijā.
32577b
nāšana un valdes atsvabinā2) Likvidācijas kommisijās pāršana no atbildības.
247z
Pagasta valde.
skata apstiprināšana.
Saikavas pag. valde izsludina
2) Peļņas sadalīšana.
3) Sabiedrības likvidācija.
par
nederīgiem
sekošus doku3) Vēlēšanas.
Bauņu pagastam,
4) Dažādi jautājumi un piepramentus, izdotus ar Artūra Jāņa d.
4) Dažādi jautājumi.
Valmieras apriņķī (pasta adrese Brencens vārdu:
sījumi.
526z
514z
Valde.
Matīši) vajadzīgs
Iikv.
kommis.
A'S
,,Systema"
1) Latvijas iekšz. pasi ser. M.T.
Ne 010947, izd. no Saikovas
Rīgas ādu izmantošanas
Rūpn. akc. sab.
pag. valdes 1927. g. 10. novembrī;
akc.sab.
„Ķieģels
un Kūdra"
2) Kara kļaus, apliec. Ne 93,
sasaucakcionāru
Kandidāti tiek lūgti ierasties izd. no Cēsu kara apr. pr-ka noturēs 1929. g. 30. aprīlī, pl, 17,
personīgi pie pagasta padomes 1923. g. 13. febr. ';
Jelgavā, Akadēmijas ielā 38, dz.4.
1929. g. 27. aprīlī, pikst. 13 vai
3)
Ieroču
atļauju
Ne 206,
līdz min. dienai pieteikties rakizd.
no Madonas apr.
pr-ka
otrdien, 1929. g. 30. aprīlī, pīkst.
stiski, iesniedzot lūgumus, ap1928. g. 21. martā un
5 vak., sabiedrības telpās, Rīgā,
ar šādu dienas kārtību:
maksātus ar Ls 0,80 zīmognode4) Medību apliecību Ne 53,
M. Kalēju ielā Ne 18, dz. 5.
1)
Sapulces
amatuvīru
vēlēšana.
vas, līdz ar dokumentiem par izd. no Madonas apr., pr-ka
Dienas kārtība:
2)
1928.
g.
pārskats
ar
revīzijas
feldšera tiesību iegūšanu un līdz1929. g. 7. janvāri.
32971b
kommisijās ziņojumu un peļ1) Valdes atsauksme par pirmo
šinējo nodarbošanos.
ņas sadalīšanu.
Vestienas pag. valde izsludina
darbības gadu.
Pamatalga Ls 90 mēnesī un
ned. nozaudēto
Lāčplēša 3) Statūtu grozīšana.
2) Revīzijas kommisijās atsaukpiemaksas pēc noteiktas takses. par
kara ordeņa apliecību Ne 2585, 4) Akciju kapitāla
paaugstināsme.
Baunu pagasta valdē, 1929. g.
šana.
izdotu no kara ordeņa domes
3) Direkcijas atsvabināšana no
4. aprīlī.
Ne 713.
1921. gada 5.' jūnijā ar Pētera 5) Budžets 1929. gadam.
atbildības.
Priekšsēdētājs A. Meiers.
30186z 6) Vēlēšanas.
4) Vēlēšanas.
474z
Darbvedis Pakalns. Andreja d. Pūces v.
7) Dažādi jautājumi.
5) Tekošas lietas.
.,
Puikules pagasta valde,
505z
Valde.
502z
Valde.
Valmieras apriņķī, 1929.g. 26. apr.
Tirdzniecības un rūpniec. akc. sab.
Metālrūpniecības
akc.
sab.
pīkst. 12 dienā, Puikules pagasta
sīu^iM.mjuwni.
,.Silvalat"
namā
___«
J
V

(Riga Pulpvvood Co Ltd.)
sasauc akcionārus uz

akcionāru Kārtējo sapulci

kārtējo pilnu sapulci.

kārtēja vispār, sapulce

kārtēju vispār, akcionāru

sapulci

ārsts.

Kčrtēlo pilnu sapulci
otrdien, 1929. g. 30. aprīlī, pīkst.
5 pēc pusd., valdes telpās, Rīgā,
L. Pils ielā Ne 23.
Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu ievēlēšana.
2) Valdes ziņojums.

,RIGAD

kārt. oisp. akcion. sapulci,

pieņems ārstu

Puikules, Pociema un
gasta rajonam. Alga
pārējie
mēnesī un
pēc Tautas labklājības

Ozolu pa-

Ls 150,—
noteikumi

ministrijas

noteikumiem. Ārsta dzīves vieta
Puikules pagastā pie Puikules
dzelzceļa stacijas, aptiekāra NeiKandidāti
tiek
berga mājā.
uzaicināti pieteikties pie pagasta
valdes, iesniedzot attiecīgos doku1*
319b
Valde.
mentus.

Arakstu pagastam,
Valmieras

apr.

(caur

Rūjienu),

vajadzīga

veemāte.
Darbības rajons — Arakstu un
Lodes pagasts ar 1200 iedzīvoAlga Ls 70,— mēnesī,
tājiem.
brīvs dzīvoklis no 2 istabām un
virtuves ar apkurināšanu un appūrv. zemes
gaismošanu un \i
sakņu dārzam.
Kandidātes
tiek lūgtas
pieteikties līdz š. g. 29. aprīlim pie
Arakstu pagasta valdes personīgi,
vai rakstiski, iesniedzot attiecīgus dokumentus.
Pieņemšana notiks minētā dienā pīkst. 1 pēc pusd. Telefons —
473z
Araksti 1.
Pasienes

pag.

valde,

vispārēja akc. sapulce
notiks 1929. g. 28. aprīlī, pīkst. 3

pēc pusd., sabiedrības
Rīgā, Popova ielā Ne 6.
Dienas

kārtība:

1) Sapulces amata personu vēlēšana.
2) Valdes ziņojums.
3) Revīzijas
kommisijās
ziņojums.

4)

1928. gada pārskata apstiprināšana.
5) Budžets
1929. gadam.
6) Nekustama īpašuma iegūšana.

7) Vēlēšanas.
8) Dažādjautājumi.
Saskaņā ar statūtu § 60 šī sapulce būs pilntiesīga
pie katra
klātesošu akcionāru skaita.
525z

Valde.

Apvienoto ādu

„0SKAR

fabriku

akc. sab.

VILDENBERG", Rīgā,

akcionāru ģenerālsapulce
notiks 1929. g. 30. aprīlī, pīkst. 5
pēc pusdienas

fabrikas kantora

telpās, Bauskas

ielā

Ne

10 18.

Dienas kārtība:

Ludzas

apriņķī, izsludina par nederīgiem
kuri piesekosus dokumentus,
teikti no viņu īpašniekiem par
nozaudētiem:
apliecību
1) Kara klausības
Roberta
zem Ne 21936 ar Jāzepa
dēla Miļēevskis Vārdu, izd. no
Ludzas kara apr. pr-ka 1924. g.

telpās,

1) Gada pārskats un norēķins
par 1928. g.
2) Revīzijas
kommisijās
paziņojums.
3)

Budžets par

1929. g.

4) Valdes priekšlikumi.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
oktobrī;
Gadījumā, ja šī ģenerālsapulce
2) Zirga pasi zem Ne 311 6706
"
Matuļenko
vārdu, nenotiktu nepietiekošas piedalīar Nikolaja
pag. valdes šanās dēļ, tiek nozīmēta otra š. g.
no Pasienes
izd
15. maijā, tanī pašā laikā ur
1926. g. 24. februāri;
Ne 42 at telpā, kura, neskatoties uz dalīb3) lekšz. pasi zem
nieku skaitu, būs pilntiesīga lēd. RamVikentija
Staņislava
kovičs v., izd. no Pasienes pag mumus taisīt.
409z
Valde.
valdes 1925. g. 20. janv. 31995b

27.

ierasties biedrī
bas telpās, Miesnieku ielā V u
otrdien 1929. g. 16. aprīlī/pļkst'
7'/ 2 vakara, uz pēc statūtu noteikumiem noturamo

kārt. pilnvaroto sapulci.

maksājam"!

„utlaubs"

iLiiiiuli.

Lloids",

galvenā sapulce

jums.
1928. g. vinnesta sadalīšana
4) Budžets par 1929. g.
3)

Akc. sab.

5) Vēlēšanas.
a) valdes,
b) revīzijas kommisijās.
6) Jautājumi un paskaidn jumi..
ar šo paziņo saviem akcionāriem,
Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
ka š. g. 30. aprīlī, pīkst.6 pēc pusd.
528z
Valde.
Rīgā, Vaļņu ielā Ne 2, tiek sa- HBIHHHHHHHB
saukta

Jļemkopls"

klijā jļuraliapie.
Dienas kartība;
1) Darbības
pārskata
likšana par 1928. g.
2)

Revīz'jas

kommisijās

priekšatsauk-

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.
1929. g. 5. burtnīca

iznākusi
un dabūjama Valsta
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar pieprasījumiem.

sme un lēmums šinī lietā.
3) Budžets.
4) Priekšlikumi.
5) Vēlēšanas.
515z

Burtnīca

Valde.
42)

Tlrdzn. un rūpn. nKc. satt.

„Ph. Cutmann"

maksā:

bez piesūtīšanas
ar piesūtīšanu
Saturs:
Likums

par

Ls 0,18
,, 0,20
lauku

neku-

stamas mantas nodokļa pamazināšanu

un

atlaišanu

par 1928. gadu.
Pārgrozījumi un papildinā-

43)
jumi noteikumos par ienāRīgā, Marijas ielā
2, sasauc
kuma nodokli.
1929. g. 30. aprīlL pīkst. 6 pēc
pusd. turpat sab. kantora telpās, 44)' Likums par protokolu attiecībā uz Latvijas-Igaunijaskārtējo pilnu
robežas pārdalīto nekustamo
terīpašumu likvidācijas
akcionāru sapulci
miņa pagarināšanu.
Dienas kārtība:
45) Likums par personīgā nodokļa atlaišanu
1928./29.
1) Valdes ziņojums.
notiks 1929. g. 30. aprīlī, pīkst.
un 1929./30. budžeta gadā
3 pēc pusd., sabiedr. telpās, notiks 1929. g. 30. aprīlī, pīkst. 17, 2) Pārskata un bilances apstipcietušiem no plūdiem, krusas
rināšana.
Rīgā, Kungu ielā Ne 7.
Rīgā, Kr. Barona ielā Ne 136.
vai neražas.
3) Peļņas sadalīšana.
Dienas kārtība:
Dienas kārtība:
46) Likums
par
valsts pa4) Vēlēšanas.
1) Sapulces amata personu vē- 1) Sapulces prezidija vēlēšana.
balstiem un kreditiem no*
5) Dažādi priekšlikumi.
lēšana.
2) Gada pārskats un revīzijas
plūdiem
un
neražas cie513z
VaMe.
2) Valdes un revīzijas kommisijās
kommisijās ziņojums.
tušiem iedzīvotājiem.
'
ziņojumi.
3) Budžets 1929. g.
Latvijas Britanijas rūpn. 47) Likums par nekustamas
3) 1928. gada pārskata apstipri4) Vēlēšanas.
mantas atsavināšanu Lienāšana.
un tirdzn. akc. sabiedr.
5) Dažādi ierosinājumi un jaupājas - Pāvilostas-Alšvangas
4) Budžets 1929. gadam.
tājumi.
„R. Feldhūns & bdri"
dzelzceļa vajadzībām.
5) Vēlēšanas.
Saskaņā ar statūtu §§ 50 un 52
nekustamas
48) Likums
par
valde
6) Dažādi jautājumi.
sabiedrība lūdz
akcionārus ne
mantas atsavināšanu Rigas524z
Valde.
vēlāk, kā 7 dienas pirms pilnas uzaicina akcionārus uz
Ērgļu-Domopoles-Krāslavas
sapulces pieteikt
savas akcijas
Akciju sabiedrība
dzelzceļa vajadzībām. valdei.
49)
Likums
par
nekustama
Vidzemes
529z
Valde.
mantas atsavināšanu RigaS'
kas notiks
1929. g. 30. aprīlī,
vilnas manufaktūra
Limbažu-Rūjienas dzelzcej»
pīkst. 6 vak., Rīgā, Audēju ielā
Rīgas svina un cinkkrāsu
uzaicina sabiedrības akcionārusuz
vajadzībām.
Ne 14, sabiedrības telpās.
rūpniecības
akc.
sab.
valde
1929. g. 27. aprīlī, pīkst. 7 vak.,
50)
Pārgrozījumi un papildināDienas kārtība:
uzaicina sabiedr. akcionārus uz
jumi noteikumos par LatRīgā, Šarlotes ielā Ne 46.
1) Valdes ziņojums.
gales lietu pārvaldīšanu.
2) Revīzijas kommišij. ziņojums.
Herdera in3) Bilances
un
pārskata
par 51) Pārgrozījumi
stitūta
statūtos.
Dienas kārtība:
1928. g. caurskatīšana un apkas
nolikta
š. g. 2. maijā,
noteikuma
52) Pārgrozījums
1) Darbības pārskats !927./28.g. pīkst.
stiprināšana un valdes atsva16 dienā, valdes telpās.
par ' nokalpoto gadu aprēķi2) Revīzijas
kommisijās
ziņo- Rīgā, Kr. Barona ielā Ne 130.
bināšana no atbildības
par
nāšanu
vidus- un arodi
jums.
viņas 1928. g. darbību.
alg"
skolu
skolotājiem
Dienas
kārtība:
3) Padomes un valdes atsvabi4) Budžets 1929. g.
normu noteikšanai.
nāčšana no atbildības.
1) Darbības pārskats un bilance 5) Revīzijas kommisijās vēlēša4) Budžets 1929. gadam.
53) Pārgrozījums ceļu saraksta
par 1928. g.
nas.
5) Vēlēšanas.
kas ' pievienots nolīguma!
2) Direkcijas atsvabināšana no 6) Dažādi jautājumi.
6) Dažādi priekšlikumi un jaustarp Latviju un IgaumļM
atbildības.
507z
Valde.
par pierobežas joslas cej
tājumi.
3) Peļņas sadalīšana.
»?
Maksātnespējīgo parādnieku
512z
kopēju lietošanu (Lik.
Valde.
4) Tekoša gada budžets.
'. g. 70).
Jefima pruebina un Arona Volpe,
1924
.
5) Vēlēšanas.
Maksātnespējīgā parādnieka
tirg. zem firmas ,.Protektor ", 54) Saraksts ārzemju militāra"
6) Priekšlikumi un pieprasījumi.
A. GRIĶA
konkursa valde
E. Druebin un Ko., konkursa
augstskolām,
kuru PV",
Akcionāri
tiek
lūgti
pieteikt valde paziņo, ka 1929. g. 17. apr.,
sasauc uz Š. g. 23. aprīli, pīkst. 19,
kursa beigšana dod Lwļi<
savas
akcijas
valdei
līdz
Marijas ielā Ne 15, dz. 13. krediš. g. pīkst. 6 vak., konkursa
valdes
armijas virsniekiem liesi""
toru pilnu saoulci ar sekošu die- 25. aprīlim.
telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 73,
kas paredzētas likuma - .
530z
Valde.
nas kārtību:
dz. 2, tiek sasaukta J. Druebina
pantā par augstākiem m
1) Konkursa valdes priekšsēdēKr*j ?
un A. Volpe pilna kreditoru satāriem kursiem (Lik.
Brīdinājums.
tāja ziņojums.
pulce ar šādu dienas kārtību:
1929. g. 23).
„
1929. gada 20. martā Alūksnē
2) A. Griķa
maksāt nespējības
siiaT"'
par
1) viena konkursa valdes locekļa 55) Noteikumi
raksturs-un
jautājums ' par nozaudēts Voldemāra
Rudzīša
vēlēšana, mirušā valdes lopiecu latu monētu izPļ I
par Ls 90,— izdotais vekselis,
viņa līdzdalībniekiem.
cekļa vietā un
VOŠanU.
oarffrt
3) Konkursa tālākā gaita.
ar
maksāšanas
termiņu š. g. 2) dažādi saimnieciski
Kļūdas izlabojums „y.
jautājumi. —
I. oktobrī, brīdinu
4) Dažādi jautājumi.
no minētā
v
instrukcija
Rīgā. 1929. g. 4. aprīlī.
zījumos
Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
vekseļa iegūšanas un izlietošanas.
Konkursa valdes priekšsēd.,
likuma par zemes «lle
504z
Konkursa valde.
9!b
Mālē Mik.
508z
zvēr. adv. (paraksts).
(Lik. kr. 1929. g. 27).
\

vispārēja akcion. sapulce

Akciju sabiedrības

Rīgas lenšu un trikotāžu
fabrika ,,Kosmos"
otrreizēja

kfift. pilnu sapulci

biedrības

pilnvarotos lūdz

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats par !Q?s „
un revīzijas kommisijās ' Jt~
zinums.
3) Revīzijas
kommisijās
ziņo- 2) Budžets 1929. gadam
3) Satūtu grozījums un
jums.
biedru
garantijas
kapitāla
4) 1928. gada pārskats.'
dibini
šana.
5) Pelņas sadalīšana.
6) Budžeta apstiprināšana 1929. 4) Biedru garantijas kapitālam
Par
1929. g.
gadam.
summas noteikšana.
7) Vēlēšanas.
5) Pārvaldes izdevumiem
8) Hipotēku uzņemšana.
ņemamās summas noteikšana
9) Dažādi jautājumi un priekš'
6)
Biedrības
arehitekta
503z
Valde.
likumi.
biedrības
dienestā kā
valdes locekļa
Tirdzniecības, rūpniecības un
nokalpoto
gadu ieskaitīšana
laika
sasniegšanai , kas nolauksaimniecības akc. sab.
teikts ierēdņiem, lai iesūtu
pensijas tiesības.
7) Valdes locekļa un valdes
locekļa vietnieka vēlēšana
8)
Sešu
revīzijas
kommisijās
valde uzaicina akcionārus uz
locekļu vēlēšana.
9) 3 sapulces locekļu vēlēšana
protokola parakstīšanai.
5°6z
_^ Valde.
kas notiks 1929. g. 30. aprīlī, pīkst
16, valdes telpās, Rīgā, Vainu Satiksmes akciju sabiedrības
ielā Ne 11.
„BaItijas
Rīgā
Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas kommisijās ziņojumi.
2) 1928. g. pārskata un bilances notiks sabiedrības telpās Tirgoti»
apstiprināšana, peļņas sadaielā Ne 22, 1929. g. 4. maijā,
līšana un valdes atsvabināša- pīkst. 4 diena.
na no atbildības.
Dienas kārtība:
3) Valdes un revīzijas kommisi!) 1928. g. pārskata apstiprijās vēlēšanas.
nāšana.
41 Dažādi jautājumi.
2) Revīzijas
kommisijās
ziņo517z
Valde.

pilnu akcionāru sapulci

rtiiiiši.

Rīgas hip ot ēku

ligas psgīrmolkas s/s

«Starsakcionāru gadasapulce

kārt. akcionāru sapulci,

gadskārtējo pilno sapulci kārtēju uispārēju sapulci,

Iespiests

Valsts

tipogrāfijā

