
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.

Kapa ministra rīkojums.
Pasta un telegrāfa departamenta rīkojums.
Ievedmuitas tarifā neminēto preču muito-

šana, saskaņā ar muitas tarifu vis-
pārējo noteikumu 10. pantu.

Aprakstītas mantas glabāšanas maksa.
Finanču ministrijas nodokļu departamenta

rīkojums.
Nodokļu departamenta lēmums par jāņogu

sulas atšķaidīšanu vīnu ražošanā.
Rīkojums par ,,Distola" muitošanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Izsludināto 1927. gada „Valdības Vēst-
neša" 192. numurā ,,Sarakstu ūdens sa-
tiksmes līdzekļu un ostu ierīču darbinie-
kiem, kuriem mobilizācijas gadījumā obli-
gātoriski 2 nedēļas jāpaliek savās darba
vietās", atceļu.

Rīgā, 1929. gada 8. martā. JV°1134go

Kara ministris A. Ozols.

Galvenā štāba priekšnieka v.
ģenerālis Kalējs.

Apstiprinu.
1929. g. 3. aprīlī.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Pasta un telegrāfa departamenta rīkojums.
Pasta noteikumu i ci" papildinājums.

Pasta noteikumu I daļā ievest zemāk norādīto papildinājumu.
t

Pants Pants
un Esošais teksts un Papildinātais teksts

punkts punkts
. i

81,4 Izņēmumi no iepriekšējā 81,4 Izņēmumi no iepriekšējā
punkta: punkta:
a) laikrakstus, grāmatas, brošu- a) laikrakstus, grāmatas, bro-

ras (izņemot reklāmas un sūras (izņemot reklāmas un
reklāmas saturošus izdevu- reklāmas saturošus izdevu-
mus), kurus tieši izdevēji mus), kurus tieši izdevēji sūta
sūta uz ārzemēm krusta lentes uz ārzemēm krusta lentes
sūtījumos, var apmaksāt ar sūtījumos, var apmaksāt ar
2,5 santimiem par katriem 3 santimiem par katriem
50 gramiem vai to daļām, 50 gramiem vai to daļām,
pie kam minimālā maksa ir pie kam minimālā maksa ir
3 santīmi par sūtījumu. 3 santimi par sūtījumu; sūtī-

jumus pastā nododot, jāuz-
rāda pasta un telegrāfa de-
partamenta šim nolūkam
izdotā apliecība.

Rīgā, 1929. g. 27. martā. N« E. 3.
Departamenta direktors A. Auziņš.

Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks V. Krūmiņš.

Rīkojums Ns 105
1929. g. 4. aprīlī.

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muitošana, saskaņā ar muitas tarifu vispārējo
noteikumu 10. pantu*).

1. Preču saraksts:
131. Jēru ādas, smagākas par 250 gramiem gabalā 56. p. 2e. pkts
132. Aitu ādas svarā 250 gramu gabalā un vieglākas 56. p. 2d. pkts
133. Zem ievedmuitas tarifa 196. pantā minētā zīda fuliera sa-

protams zīda audums no nešķeterētiem zida diegiem, austs
vienkārša auduma veidā, kurš tikai pēc aušanas apdrukāts.
Nekrāsoti, vienkrāsaini vai raibi austi fulieri muitojami pēc 195. p. attiecīgā

punkta un burta
134. Ķīmiski un farmaceitiski ražojumi, kas minēti ievedmuitas

tarifa 112. pantā un pienāk dozētā veidā, muitojami pēc
ievedmuitas tarifa 113. p. la. pkta, ja par tiem nav sevišķa
rīkojuma.

135. 1928. g. 13. jūlija rīkojuma .Ne 222 — 69. pktā minēto šķe-
terēto kokvilnas diegu atsevišķas spoles minimālais svars,
kopā ar spoli, bet bez iesaiņojuma, ir 400 gramu.

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Pamats: Muitas tar. visp. noteikumu 10. pants.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta vicedirektora v. i. Dinsbergs.

*) Skat. 1929. g. „Valdības Vēstneša" 63. numurā.

Pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1015. pantu un saziņā a I
1ieslietu un finanču ministri,
apstiprinu uz trim gadiem ze- ļ
māk pievesto taksi par ap-
rakstītas mantas glabāšanu.

1929. g. 30. martā.
Iekšlietu ministris

Ed. Laini i uš.

Aprakstītas mantas glabāšanas
maksa.

1. Atlīdzība par arestētas mantas gla-
bāšanu, kad piedzinējs ar parādnieku nav
vienojies par atlīdzības apmēru, nosakāma:
a) par glabāšanas laiku līdz 2 nedēļām
— 5° 0, bet par glabāšanas laiku līdz
1 mēnesim - 7" ,, no glabātās mantas vēr-
tības, ja šī summa nepārsniedz 100 latu:
ja glabājamās mantas vērtība pārsniedz
100 latus, atlīdzība nosakāma; pieskaitot
klāt pamata atlīdzībai vēl 1"no vērtības,
ciktālu tā pārsniedz Ls 100,—; b) par
glabāšauas laiku līdz 6 mēnešiem pie a
punktā par pirmo mēnesi minētās maksas
par katru turpmāko mēnesi, skaitot ne-
pilnus mēnešus par pilniem, minētai atlī-
dzībai pieskaitāms klāt 1" ,, no visas mantas
vērtības; c) par glabāšanas laiku virs
6 mēnešiem par katru mēnesi, skaitot ne-
pilnus mēnešus par pilniem, pie punktā b
minētās atlīdzības pieskaitāms klāt l /2%;
bet visas atlīdzības kopsummas apmērs
nevar pārsniegt i 3 daļu no glabātās mantas-
vērtības.

2. Par platīnas, zelta un sudraba lietu,
kā ari dārgakmeņu glabāšanu atlīdzība
nosakāma par visu glabāšanaslaiku3°apmērā, rēķinot no šīs mantas vērti!

3. Par dzīvnieku glabāšanu atlīdzība
nosakāma 1. pantā paredzētā kārtībā, bet
divkāršā apmērā.

4. Aprādītā 1.—3. p. p. mantas vērtība
nosakāma pēc pirkšanas summas par
kādu šī manta pārdota vairāksolīšanā,
bet ja šī summa ir mazāka par novērtē-
šanas summu, tāpat arī gadījumā, kad
pārdošana nenotiek, atlīdzība aprēķināmā
no novērtēšanas summas.

5. Ja mantas glabāšanai ir nepiecie-
šamas īpašas telpas, jeb īpašs sargs, tad
glabātājam atmaksājami ari izdevumi par
telpu nomāšanu un sarga atalgošanu.

6. Iepriekšējā pantā aprādīto izdevumu
kopsummu noteic tiesu izpildītājs samērā
ar glabāšanas laiku un vietējām cenām
jau pie mantas nodošanas glabātājam,
atzīmējot par to aprakstīšanas žurnālā,
kurā parakstījies glabātājs, saņemot gla-
bājamo mantu un izsniedzamā glabā-
tājam norakstā (Civ. proc. lik. 1013. p.).

7. Piemērojoties 5. un 6. pantā ap-
rādītiem noteikumiem glabātājam at-

Maksa par „Va!dibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

gadu . ? Ls 22— (sanemot eksped.) par:
i ., gadu . . . „ >A— .'r'?i mēn ? ? ? „ 6,— 8adu Ls 18,—3 men.. . ,, ^_

^ gadu ^
,_

Piesūtot pa 3 men „ 5,_

pastu un pie »•???„ >,'u
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —.12 numuru. . . „ —,10

Latvijas valdības jggi oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, Izņemot c ^l^^^M^^ģ sv

ētdienas

un dienas

mS*^Redakcija: gf.1
^

Kantoris un ekspedīcija:
Rigā,piii>fe2. Tālrunis 20032 ^

^^^^^^^P ^
Rīgā, piliN° 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 '^W Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

tindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu „ —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ,, —,20

c) no privātiem par*katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.> , —.25

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

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. gada 5. aprīlī.

Nr. 390.
§ 1'-

Pārvietoju dienesta labā:
Galvenā staba administratīvās daļas

pulkvedi-leitnantu Jāni Nikolaju Bēr-
ziņu uz 10. Aizputes kājnieku pulku,

7. Siguldas kājnieku pulka kapteini
Kārli Augustu Ari uz 9. Rēzeknes kāj-
nieku pulku un

10.Aizputes kājnieku pulka virsleitnantu
Eduardu Šmitu uz Valkas kara apriņķa
pārvaldi.

§ 2.
Pārvietoju uz paša vēlēšanos 10. Aiz-

putes kājnieku pulka kapteini Augustu
Burku uz 3. Jelgavas kājnieku pulku.

§3.
Atvaļinu disciplinārā kārtā no aktīvā

kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Rēzeknes kara apriņķa pārvaldes kara
ierēdni Žani Liepiņu.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kāja ministris A. Ozols.

1929. gada 29. martā nomira mūsu mīļais kolēģis

Jelgavas apgabaltiesas tiesnesis

I JĒKABS KALNIŅŠ
ViņumīļāpiemiņāpaturēsI

H Jelgavas apgabaltiesas tiesneši un prokuratūra H ļ

?1^^——^—?—i



Paziņojumi jūrniekiem Noticēs to Mariners
izdoti no jūnliecības departamenta hidro- published by the Hydrographic Section

grafiskās daļas. of the Marinē Department.
Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī. - N° 5. Rīga, 4th Aprii 1929. ^ 5.

Pozīcijas ņemtas no vācu kartēm. Pei- Positions from German charts. Bearings
lējumi ir īstie no 0° līdz 360», skaitot no are true and in degrees from 0° to 360°,
N pār 0 un uguņu sektoru robežas uz- and those relating to lights are from
dotas no jūras. Uguņu saredzamība skaidrā seavvard. Visibilitv of lights in clear weather
laikā noteikta pēc viņu gaismas spēka, as limited by the intensity of light.

11) Sekošas bāku ugunis atkal iededzi- 11) The following lights are rekindied
nātas: again:

Daugavgrīvas uz apmēram Daugavgrīva approximate position:

570 03,6' N Lat. 57° 03,6' N
240 01,3' 0 Long. 24" 01,3' E

Mērsragaciema uz apmēram Mērsragaciems approximate position

57" 21 8' N Lat. 57° 21,8' N
230 06,8' 0 Long. 23° 06,8' E

Kolkasraga uz apmēram Kolkasrags approximate position

570 48 9' n Lat. 57° 48,2' N
22° 37,8' O ' Long. 22" 37,8' E

Miķeļbākas uz apmēram Miķeļbāka approximate position

570 36.1' N Lat. 57" 36,1' N
210 58,8' 0 Long. 21° 58,8' E

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.

Darbvedis K. Veidenbergs.

maksājami izdevumi arī par tādas mantas
glabāšanu, kura nav novietojama segtās
telpās, kā kuģī, meža materiāli u. t. t.

8. Ja izrādītos par vajadzīgu glabā-
jamo mantu pārvietot no aresta vietas uz
glabāšanas vietu, tad arī šo izdevumu ap-
mēru noteic tiesu izpildītājs, piemēro-
joties vietējām cenām.

9. Iepriekšējā pantā paredzētā kārtībā
noteicami arī glabātāja izdevumi par
glabāto lopu barību.

10. Izdevumus par lopu barību var
ierēķināt saņemtā no lopiem ienākumu
summā, par kuru glabātājam saskaņā
ar Civ. proc. lik. 1018. p. jānodod norēķini.

11. 1.—10. p. p. paredzētie glabā-
šanas izdevumi atlīdzināmi Civ. proc.
lik. 1060. un 1066. p. p. paredzētā kārtībā,
pie kam 1066. p. minētā gadījumā gla-
bātājam pienākošās summas piedzenamas
tiesu iek. lik. 237. p. pie!. 15. p. paredzētā
kārtībā.

12. Ja glabātājs līdz pārdošanai vai-
rāksolīšanā atsakās no mantas tālākas
glabāšanas, tad attiecīga atlīdzība viņam
nosakāma 1. pantā paredzētā veidā, bet
tikai pusapmērā un atmaksājama viņam
tāpat 11. pantā paredzētā kārtībā.

Šī takse stājas spēkā no izsludināšanas
dienas.

Administratīvā departamenta
direktora v. p. i. V. Ludiņš.

ejās apsardzības nodaļas
priekšnieks J. Rozeubachs.

Nodokļu departamenta lēmums
par jāņogu sulas atšķaidīšanu vīnu

ražošanā.
Pamatodamies uz likuma par alkoholu

saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar no-
dokļiem un pārdošanu 320. p., Nodokļu
departaments nolēma sekošo:

Sarkano un melno (upeņu) jāņogu vīnu
ražošanā likumā minēto sulas atšķaidī-
juma norimi 1:1 pagaidām pielaist kā
atšķaidījumu ar tīru ūdeni, bet attiecīgā
stipruma iegūšanai un vēlākai saldināšanai
vajadzīgo cukura daudzumu atļauj lietot
virs šī likumā paredzētās atšķaidījuma

normas (1:1), tomēr kopīgais sulas atšķai-
dījums, ieskaitot cukura devu, nevar būt
ilelāks par 1:1,6.

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
Nodokļu departamenta direktors

F.Ķempe ls.
Akcīzes nodaļas vadītājs E. Priede.

Apstiprinu.
1929. g. 16. martā.

Finanču ministra b. J. Bokaldcrs.

Rīkojums JV° 344.
Finanču ministrijas nodokļu departa-

ments paziņo atklātībai, ka rīkojuma par
zīmognodevu 74. p. kārtībā dota atļauja
Latvijas sērkociņu akciju sabiedrībai no-
maksāt zīmognodevu naudā par visiem
izdodamiem un saņemamiem iekšzemes
un ārzemes rēķiniem un kvītēm par katru
notecējušu mēnesi piecu dienu laikā.

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa
publicēšanas dienu ,,Valdības Vēstnesī".

Direktors F. Ķempels.

243 Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Rīkojums JV° 104
1929. g. 4. aprīlī.

Papildinot 25. 1,29. g. rīkojumu JN° 42,
nosaku, ka ,,Distols" arī dozētā veidā
muitojams pēc ievedmuitas tarifa 112. p.
8a. pkta.

Pamats: Veselības dep-ta 1929. g.
15. marta raksts M F/300.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta vicedirektora

v.i.Dinsbergs'

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. f.
20. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīga,
Sarkandaugavā, Simami iela
JVs 8, pārdos i un II torgos
Aleksandra Karitona kustamo
mantu, sastāvošu no vienas
papīrmašīnas u. c, novērtētu

par Ls 7985.
Izzināt sarakstu, novērtējumu

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 3. aprīli.

296 Tiesu jzpild_ J^S£ļjgJ:
^

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr-

2. iee. tiesu izp ildītājs paziņo, ra
1929. g. 15. aprīlī, P ^st 2 ā>

^Aizkraukles pag. .,ņ&\"*£L
pārdos otrā ūtrupē jamm Kleinam

piederošo kustamu mantu, »a»u

vošu no 40.000 neizdedzmatieffl
ceplī ielādētiem ķieģeļiem a

dedzināšanas tiesībām un noW

tētu par Ls 700,—. . 1U
Izzināt sarakstu, novertejom^

kā arī apskatīt pārdodamo man'

varēs pārdošanas dieba uz vietas ,

Rīgā, 1929. g.3.aprn«225z Tiesu izp. A- ""

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

1928. gada 21. jūnijā starp Latviju un
Zviedriju parakstītās vienošanās par sav-
starpēju tiesības atzīšanu Latvijā un
Zviedrijā akciju sabiedrībām un citām
juridiskām personām uzstāties tiesās, kas
ratificēta Saeimā 1928. g. 11. decembrī

un publicēta ,.Valdības Vēstneša" 1928. g.
290. numurā, ratifikācijas grāmatas ap-
mainītas Rīgā, Ārlietu ministrijā š. g.
3. aprīlī, pīkst. 12.30.

Saskaņā ar vienošanās 2. pantu, vieno-
šanās stājas spēkā ratifikācijas grāmatu
apmaiņas dienā.

Rīgā, 1929. gada 3. aprīlī.

Ārlietu ministris A. Balodis.

īpašuma tiesību nostiprināšanas
darbus uz sādžu piešķirtām šņoru

zemēm
1924. gada 20. jūnija likuma kārtībā pare-
dzēts izvest sekošās sādžās Daugavpils un
Jaunlatgales apriņķī:

& « . Kad
o.« Pagasta Sādžas nozīmēts

?^ '3 nosaukums nosaukums darbus
g ?* izvest

Daugavpils apriņķī:

1929. g.
1. Preiļu Tiltagala. . 18. aprīlī
2. „

' Zvidru. . . 19. „

Jaunlatgales apriņķī:
1. Baltinavas! Kuzņecovas ļ 24. ,,
2. Purvmalas) Stulpiņu . . ļ 26. ,,

īpašuma tiesību nostiprināšanas darbus
minētās sādžās izvedīs zemkopības depar-
tamenta vecākais mērnieks Hugo Līnis.

Mērniecības daļas vadītāja vietā
J. Riekstiņš.

Darbvedis (paraksts).

Māksla.
Nacionālā opera. Viktorīnas Krigers un

Asafa Meserera otrais baletvakars šodien.
Programma visa jauna. Abus lieliskos dejotājus
publika viņu pirmā baletvakarā uzņēma ar
vētrainu piekrišanu. — Svētdien, pulksten 2 dienā,
,,Andrē Š e n j ē" ar Pērkoni, Vītiņu, Verneru,
Lūsi, Tunci, Kārkliņu u. c. Diriģents Otto
Kails. Pulksten 7.30 vakarā ,,Karmen" pirmā
diriģenta Teodora Reitera vadībā. Pirmās lomās
Liberts, Uland-Šulcs, Vasiijevs, Muške, Dasals,
Gailis, Burkevičs, Vīgants u. c. ?— Otrdien,
9. aprīlī, Viktorīnas Krigers un Asafa Mese-
rera viesizrāde ,,Kopelija" (I un II cēliens)
un divertisments. Piedalās visa operas balet-
trupa. — Čaikovska baleta „Ap burtā prin-
cese" pirmizrāde ceturtdien, 11. aprīlī, balet-
meistaros Aleksandras Feodorovas uzvedumā.
,,Apburtā princese" būs vislielākais Nacionālās
operas baletuzvedums un parādīsies pilnīgi izcilā
dekorāciju un kostimu bagātībā (ap 250 jaunu
kostimu), kas gatavoti pēc mākslinieka Ludolfa
Liberta zīmējumiem. Orķestri diriģēs Otto
Katls. Piedalās visa Nacionālās operas baleta
trupa un studija un arī A. Feodorovas balet-
studija (kopā ap 90 dejotāju).

Nacionālais teātris. Sestdien, 6. aprīlī, pulk-
sten 7.30 vakarā, J. Akuratera komēdija ,,P r i e -
cīgais saimnieks". — Svētdien, 7. aprīlī,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē, Bela Šenes ko-
mēdija ,,M ī I a s rotaļa". Pulksten 7.30 vakarā,

Kārļa Zariņa ,,0 u 1 b j u d z i e s m a". — Pirm-
dien, 8. aprīlī, otrdien, 9. aprīlī, trešdien, 10. ap-
rīlī, pulksten 7.30 vakarā, Lilijas Štengeles viesu
izrādes, Fr. Molnara ,,M elnais briljant s".

Marija Leiko ceturtdien ieradās Rīgā un vakar
uzsāka mēģinājumus Nacionālajā teātrī, kur
viņa drīzumā uzstāsies Ibsena drāmā ,,H e d d a
Gable r".

Dailes teātris. Sestdien, 6. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā, pirmo reizi šinī sezonā ,.Mērnieku
I ai k i". Studentiem un skolniekiem puscenas. — l
Svētdien, 7. aprīlī, pulksten 10.30 rītā, bērniem
„Mazā Daga". Pulksten 2 dienā, tautas
izrādē „R āksts vai ērglis". Pulksten 7.30
vakarā ,,Mērnieku laiki". — Pirmdien,
8. aprīlī, pulksten 6 vakarā, kareivju izrādē
,,M ē r n i e k u 1 a i k i". — Otrdien, 9. aprīlī,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,.Sveiks
f r o n t ē".

Mocarta „Rekviema" vienīgais atkārtojums
diriģenta Jēkaba Vītoliņa vadībā, svētdien,
14. aprīlī, pulksten 5.30 dienā, Māras (Doma)
baznīcā. Piedalās: Rīgas Skolotāju instūta koris
(200 dziedātāju), solisti Nacionālās operas dzie-
dātāji Adele Pulciņš, Herta Lūsis, Jānis Vītiņš,
Eduards Miķelsons *; pie ērģelēm Doma baznīcas
ērģelnieks Haralds Kreucburgs. Biļetes no
50 sant. — Ls 2,— pie P. Neldnera.

Literatūra.
Atpūta. JVs 231.

Redaktors M. Arons.
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Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.

panta, paziņo, ka šis
š.g. II. aprīļa sēdē attaisīs un no-

g. 19. septembrī mir.
Jāņa Ručevska ai. Ručevica
mantošanas līgumu.

ļelgavā, 1929. g. 4. aprīlī.
209z L. JV» 1673 2

Priekšsēd. v. P. Stēi
Sek;

Sausnējas pagasta ti
(Madonas apriņķī),
īa 1929. g. 24. februāri

mirušā Andreja Jāņa d. P

I

Sausnējas pag. ..Ivānu" māju
īpašnieka kreditorus pieti

ta tiesai rasinās
6 mēn. laikā no šī sludinājuma

ievietošanas trešo reizi ,,Valdības
si". Pēc šī termi ņa nekā-

das prasības netiks ievērotas.
Sausnējā, 1929. g. 25. manā.

Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis j. Bjumbergs.

32573z 2

i ~z(Tiesu
sludinājumi.

*

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 201
2062 p ievērojot Kārļa Bauera
rūgumu ' un savu 1929. g. 26.
marta lēmumu , paziņo, ka lū-

i pēc obligācij
loo 'o rbļ., apstiprinātas 1908. g.

4D4 uz nekusta-
mo īpašumu Rīgas apr., Mangaļu
muižas zemnieku zei
Yo 13 mājām, ar zemes grāmatu

I par labu Vidzemes
Savstarpigai Kredītbiedrībai, —
ir samaksājis, bet šī au|

ija nevar tikt izs
atpakaļ parādniekam deļ dzē-
šanas z tamdēļ ka
ir gājusi i

uzaicina
kurām buti ? uz augša

dinājums ie-

spiests ,,Valdības Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, I929.g. 26. martā. N
Priekšsēd. v. A. Veidners.

54z Sekretārs A. Kalve. Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. aprīlī, pīkst 11 dienā, Rīgā,
Kungu ielā JVs 26, dažādu kredi-
toru prasībās pārdos Izaka
Hutnera kustamo mantu, sastā-
vošu no galanterējas precēm un
novērtētu par Ls 171

Izzināt sarakstu novērtējumu ,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas I. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. aprīlī, pulksten ' 2 12 dienā,
R'gā, I. Ķēniņu ielā" JVs ifi,
A. E. G. Latvijā, Elektrība
ar aprob. atb. Berlinē Rīgas
nod. prasībā pārdos Gamzeja-
Grigorija Krohla kustamo mantu
sastāvošu no veikala iekārtas '

rakstāmmašīnas u. c. un no-
vērtētu par Ls 2000.

Izzināt sarakstu novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
253 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. aprīlī, pīkst. 10* dienā, Rīgā,
Blaumaņa ielā JVs 12-a, veikalā,
Ābrama Prussa lietā pārdos
Chaima Riffa kustamo mantu,
sastāvošu no veikala iekārtas
un novērtētu par Ls 395.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ar; apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
2-S7 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. aprīlī, pulkst. 12 dienā , Rīgā
Elizabetes ielā JVs 69, dz. 4.
Jefima Dauska lietā pārdos
Vladimira Presnjakova kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
u. c. un novērtētu par Ls 295.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
284 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. aprīlī, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā JVs 74, dz. 11/12,
Elizabetes Kalning lietā pārdos
Šefteļa Lemkina kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novēr-
tētu par Ls 1100.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 25. martā.
T'u'su izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. aprīlī, pīkst'. 12 dienā, Rīgā,
Pērnavas ielā JVs 20, pārdos
Pētera Oša kustamo mantu, sa-
stāvošu no viena vieglā auto-
mobiļa, novērtētu par Ls 950.

Izzināt sarakstu, novērtējumu ,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas

Rīgā, 1929. g. 3. aprīlī.
295 Tiesu izp. I . Grīnios

Latuilas bankas nedēļai pārskats
__ w— — — —p —— — »— — —

uz 1929. g. 3. aprīli.

AKTĪVĀ. Lati. S. PASĪVĀ. Lati. s
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 47,204,780 -

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,809,667 55 Pamata kapitāls 15,581,423 98
Ārzemju valūta m,]

~n'^an
?9 Rezerves kapitāls 3,090,586 02

Sudraba nauda 4,640,480 — gpecjāiās rezerves 2,500 000 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

^ ^ Noguldījumi 12,5871816 06
IsaTermin'a 'vekseli

' ' '. ' .
'
.". '. to&Fl ' fiO* 63 Tekoši rēķini 57,695,313 83

Atede^preSiijinajumiein. 50,949,432 29 Valsts rēķini un depozīti 103,056,557 75

Citi aktīvi. . 15,254,705 33 Citi pasīvi ? . 12,7*52,834 29
254,479,311 93 254,479,311 93

Rīga, 1929. g. 4. aprīlī. Padomes priekšsēdētājs J. C e 1m s.

283 Galvenais direktors K. Vanags.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 6. aprīlī.

Devīzes: »^
1 Amerikas dollars ..... 5,182—5,192
I Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku ..... 20,24—20,39
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,09—27,30
100 Zviedrijas kronu 138,55—139 25
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 138,15—138,85
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,85—20890
100 Vācijas marku ' 123,00—123,65
100 Somijas marku 12,99—13,11
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
^4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
^

6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevica.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVs 24, ist. 20,
paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasības pēc 1925. g. 3. jūlijā un
12. augustā ar žurn. JVsJVs 3817
un 4479 korroborēta parāda
raksta un citu prasību apmieri-
nāšanai no Katrinas Nesterovas
un citiem 1929. g. 10. jūlijā,
pulkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Katrinel,
Aleksejam, Vladimiram, Georgam,
Michailam, Vasilijam, Annai,
Antoniņai, Ksenijai un Zinaīdai
Nesteroviem, Ļubovai Kappings,
Ņinai Dončenko un Natālijai
Sokolovs, dī. Nesterovs, pieder.
nekust. īpašumus, kuri atrodas
Jelgavas apr. Kalnciema pag. ar
zemesgrāmatu reģistra JVsJVs 1760
un 1763 un sastāv no „Purmal-
Indrik" un ,.Purmal - Klāv"
mājām ar ķieģeļu rūpniecības
mašīnām;

2) ka īpašumi priekš publiskiem
torgiem apvērtēti: pirmais par
Ls 25.000,— un pēdējais par
Ls 60.000,—;

3) ka īpašumi apgrūtināti ar
hipotēku parādiem: pirmais par
Ls 201.288,94 ar % un pēdējais
par Ls 202.885,33 ar" :

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tiesletu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
ipašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 230

Jelgavā, 1929. g. 3. aprīlī.

Tiesu izpildīt, v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Finanču ministrijas un
citu prasību apmierināšanai no
Jelgavas tūku fabrikas bij.
„A. Dumpp a/s 1929. g.
10. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
otrreizējos torgos pārdos Jel-
gavas tūku fabr. bij. ,,A. Dumpf"
a s piederoši. ' nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jelgavā, Ganību
ielā JVs 1, Iii hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ. JVs 156-a un sastāv
no gruntsgabala ar ēkām, fabrikas
mašīnām, ietaisēm un citiem
fabrikas piederumiem;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 10').000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 31.920,08 ar '-' ,,;

4) ka personām, kuras vēlas
iegūt nekustamo īpašumu publis-
kos torgos, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas
summas; un

5) ka zemes grāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 232

Jelgavā, 1929. g. 3. aprīlī.
Tiesu izpild. v. i. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpilc'ītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas prasī-
bas pēc 1926. g. 27. februārī ar
žurn. JVs 1552 korrob. parāda
raksta apmierināšanai no Emīlijas
Henings 1929. g. 10. jūlijā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Emīlijas Jāņa m. Henings,
dzim. Bētiņš, nekustamo īpašumu,
Jelgavas apr. Sīpeles pag. ,,Lejas-
Košken" mājas — 83,51 deset.
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 4404;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 25.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums ar hipotēku parādiem
nav apgrūtināts;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-
šanas dienai. 231

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 3. aprīlī '.
Tiesu izp. v. i. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpild. v. i., kufa
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku ban-
kas prasības pēc 1925. g. 4. au-
gustā ar žurn. JVs 4397 korrob.
ieķīlāšanas raksta apmierināšanai
1929. g. 10. jūlijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jēkabam
Jāņa d. Veinbergam piederošo
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Jelgavā, Dobeles ielā JVs 64,
III hip. iec. ar zemes grāmatu
reģ. JVs 71 un 71a;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 15'

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 16.600 cata rub.
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
ipašumu tiek vestas Jel
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. 236

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 3. aprīlī. .
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Būvniecības pārvalde izsludina
par nederīgu pazaudēto spridzi-
nāšanas apliecību, kas izdota
192 4. g. 8.'decembrī ar JVs 98925
uz Artura Jurkovska v. 280

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē. Elizabetes
ielā .Ne 2, paziņo, ka 1929. g.
30. aprīlī, pīkst. 'lO rītā, Pasienes
pag. Zaļesjes muižas jaunsaimn.
tiks pārdota Valentina Anže-
novska kustama manta, sastāvoša
no 3 zirgiem un 1 govs un novēr-
tēta par Ls 750,—. Izzināt sa-
rakstu, novērtējumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
237z Tiesas izp. v. i. 0. Vilks.

J£ma būvniecības nama fāe
izsludina uz 1929. g. 12. aprīli, pīkst. 10

(ftīģas &ūa> ju ģvupā jaufzfu izs&ti
uz Ķemeru karavīru sanatorijas ēkas Bišu ielā JVe 2
kapitāl - izbūves nobeigšanas darbiem par suminu

Ls 13392,84.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par piedalī-

šanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
attiecīgu uzrakstu iesniedzami Kara būvniecības pārvaldes Rīgas
būvju grupai vai izsoles dienā izsoles kommisijai līdz 1929. g.
12. aprīlim, pīkst. 10.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšēja
drošība Ls 1200.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos
vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida nodroši-
nājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma noteiku-
miem un darba maksas aprēķinu var iepazīties Kara būvniecības
pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē JVs 24, katru darbdienu no
pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13). L 79 292

Dzelzceļu Virsvaldes techniskā direkcija
izdos jauktā izsolē 1929. g. 15. aprīlī, pīkst. 12 dienā ist. JVs 309,
sek. būvdarbus:

1) Sarga mājas būvi uz Rīgas — Ķrustpils līn. 35. kil.,
drošības nauda Ls 150,—;

2) Sarga mājas būvi uz Rīgas — Ķrustpils līn. 84. kil.,
drošības nauda Ls 150,—;

3) Sarga mājas būvi uz Rīgas — Ķrustpils līn. 92. kil.,
drošības nauda Ls 150,—;

4) Sarga mājas būvi uz Krūzesmuižas — Ieriķu līn. 31. kil.,
drošības nauda Ls 150,—;

5) Sarga mājas būvi uz Torņkaina — Jelgavas līn. 21. kil.,
drošības nauda Ls 150,—;

6) Puskazannes izbūvi uz Krūzesmuižas — Ieriķu līn. 56. kil.,
drošības nauda Ls 200,—;

7) Puskazannes izbūvi uz Jelgavas — Meitenes līn. 23. kil.,
drošības nauda Ls 200,—.

Tuvākas zinas izsniedz Gogoļa ielā JVs 3, ist. JVs 311 a, darb-
laikfi. L. JVs 42. 289b

Valsts dzelzceļu 5. ceļu iecirknis
1929. g. 19. aprīlī, pīkst. 10 iecirkņa kantori K^riistpils stacijā izdos

jmmfktšk izs&īē
sekošus būvdarbus uz dzelzceļa līnijām Krustpils-Daugavpils un
Ķrustpils — Zilupe:

a) mūrnieku darbu — drošības nauda — Ls 100,—;
b) bruģēšanas darbus — drošības nauda — Ls 200,—;
c) zemes darbus — drošības nauda — Ls 300,—.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantori Ķrustpils stacijā no pīkst. 9

līdz 15 darbdienas. L. JVs 48. 290b

Paziņojums.
1929. g. 3. aprīlī finanču mini-

stris apstiprinājis statūtus Rīgas
zīda rūpniecīb. akciju sabiedrībai,
kuras mērķis ir: audumu, zeļčīi,
trikotāžas un visāda veida priekš-
metu ražošana no zīda, mākslīga
zīda, kokvilnas un citiem materi-
āliem, tirgošanās ar šiem ražo-
jumiem, kā arī ārzemju un vietējo
firmu pārstāvniecība. Šī mērķa
sasniegšanai sabiedrībai dota tie-
sība ierīkot un iegūt fabrikas, no-
liktavas un tirgoties kā Rīgā, tā
arī pārējā Latvijā.

Pamatkapitāls Ls 120.000,—,
sadalās 600 akcijās, pa

Ls 200,— katra.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina sekosi Latvi-

jas pavalstnieki:
l)James Fridlenders, dzīv.Rīgā,

Lazaretes ielā N° 2/4, dz. 22;
2) Dr. ZaJmans Kovarskis . dzīv.

Rīgā, Blaumaņa ielā JVs 12, dz. 10;
3) Heinrichš Fridlenders dzīv.

Rīgā, Brīvības ielā JVs 18, dz. 8,
4) Nikolajs Joelsons, dzīv.Rīgā,

Antonijas ielā JVs 13, dz 1.
Bij. Krievijas pavalstnieks:
5) Aleksandrs Segals, dzīv.

Rīgā, Raiņa bulv. JVs 9, dz. 11.
Tirdzniec. nod. priekšnieka v.

V. Gailītis.
267z Revidents R. Bērziņš.

Rīgas ostas valde
paziņo, ka Vec-Mīlgrāvja rajonā

š. g. 18. martā
izcelta no Daugavas gultnes

siiepulu trose,
apm. 150,5 metru gara un 25 mm
resna.

īpašnieki tiek uzaicināti pie-
teiktiem līdz š. g. 20. aprīlim
Rīgas ostas vald ē, Valdemāra
ietā l-a, ieeja no Citadeles ielas,
uzrādot īpašuma tiesības. 244z

Dundagas pagastam
vajadzīgs JI Mazirbes rajonam

ārsts.
Pamatalga Ls 180,— mēnesī,

brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu
un attiecīgas slimnieku piemaksas
pēc tautas labklājības ministrijas
noteikumiem. Ārsta dzīves vieta
Mazirbes jūrmalas ciems, kur

laS dzelzceļa piestātne.pasta
kantoris un aptieka. Jāpieteicas .
rakstiski, pieliekot dokumentus,
vai t!i norakstus, Dundagas pa-
gasta valdē caur Dundagu, vai

; inas dienā 192
prīlī, pīkst. 2 dienā Dunda-

gas pagasta namā pie pagasta

Dzelzceļa vilciens pienāk Dun-
ņlkst. 12' ._, dienā.

247z Pagasta valde.

Rīgas apr. valde
iepērk sacensības kārtībā

īopwā spēfe&arī&u,
kā raušus, sojas punu miltus,
klijas u. c.

Rakstiski piedāvājumi iesū-
tāmi apriņķa valdei Rīgā, Lāč-
plēša ielā JVs 24 līdz š. g. 13. aprī-
Iim- 238z

Rīgas apriņķa valde.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 10. aprīlī ' , pīkst. 'l2

Rīgā, Parka ielā .V 4.
dz. 21, pārdos vairāksolīšanā
Teodora Dobržinskis kustamu
mantu, i par Ls 414.40
un sastāvošu no mēbelēm, viņa
1927. g. ienākuma nodokļa p *a-
rāda segšanai.

5. apiilī.
279 I js J. Merksons.

Jelgavas pilsētas policijas pr-ks
ka š. g. 10. aprīlī, pīkst.12

pārdos vairāksolīšanā Jēkabam
Veinbergam piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no 2 ekcentri-
skām presēm un 50 gab. plīts
Mātēm, novērtētas par Ls 2200
I Jelgavas slimo kases prasības
apmierināšanai. Manta apska-
tāma ūtrupes dienā uz vietas. 241

Rjaas apgabaltiesas Rīgas apr.

. ; tiesu izp ildītājs paziņo, ka

029 g. 13- ap» ". p"«t. 72 1
Dubultos, Centrālviesnicā

ļāVdos Lui/es Tauniņ kustamo
£».itu sastāvošu no biljarda

*kia ar bumbām un rungām un

Novēr tētu par I.s 240. _
Izzina sarakstu, novērtējumu,

apskatīt pārdodamo mantu
pārdošanas dienā uz vietas.

ļo-JO g. 3. aprīlī.
„g* ' su izp. E. Liepiņs.
:~~~R ļ^rapgabaUiesas Rīgas apr.

1 ie- tiesu izp. paziņo, ka 1929. g.

3
~
apri'' . >' ' > 2 dienf1 'Sl0k

,L'u Akmenbeltes mājā pārdos
And'ēfa Rep ša kustamo mantu,
stāvošu no 3 govīm, 2 telēm
;nrieža koka dēļiem un no-

vērtētu par Ls 450. _
'zzināt sarakstu, novērtējumu

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

pārdošanas dienā uz vietas.

1926. g- 3. ap'īlī.
Tiesu izp. E. Liepiņš.

ļ Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. lec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 17. aprīlī, pīkst. 1 dienā,
Ikšķiles pag. ,,Blomu" mājā
pārdos Paulim Kampem piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
piecām govīm, viena bullīša,
kamanām, vāģiem u. c. un no-
vērtētu par Ls 1020,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodam:) mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
22Iz Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
?1929. g. 17. aprīlī, pīkst. 3 dienā,
Ikšķiles pag. ,,Graužos-Skrēvelēs"
pārdos Kārlim A r n i s a m
piederošo kustamu mantu, sastā-
vošu no zirga un govīm un no-
vērtētu par Ls 1000.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā Uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
224z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 2. maijā, pīkst. 11 dienā,
Mēru pag. ,,Lazdiņos" Latvijas
dzelzceļu virsvaldes prasības
apmierināšanai pārdos otrā iz-
solē Eduarda Kalniņa kustamo
mantu, sastāvošu no zirga (brūna,
apm. 5 g. veca) un novērtētu
par Ls 250.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1929. g. 4. aprīlī.
250 Tiesu izp. Ķ. Lapiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVs 24, ist. 20,
paziņo:

1)* ka Latvijas bankas pra-
sības pēc 1926. g. 6. novembrī
ar žurn. AsJVs a 2956 un a2957
korrob. obligācijām un cītu
prasību apmierināšanai no
Ernesta Zēberga 1929. g. 10. jū-
lijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
otrreizējos torgos pārdos Ernesta
Tāiivalda Zēberga Tukuma pils.
nekustamo īpašumu ar zemes
grāmatu reģ. JVs 225 un 226;

2) ka īpašums priekš publ. tor-
giem apvērtēts par Ls 150.000;

3) ka bez augšminētām prasī-
bām īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 82.866,66
ar »/o;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 234

Jelgavā, 1929. g. 3. aprīlī.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais,

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 13. aprīlī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kārla
ielā JVs 19-a pārdos otrā ūtrupē
F. Dbnitca kustamu mantu, sa-
stāvošu no 1 motocikleta ar
blakus vāģi un novērtētu par
Ls 650— Luizes Štams parāda
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Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

i iec. tiesu izpildītājs paziņo,

bļ 1929. g- 15- aprīlī, P lkst - 12

l&nā Dreiliņu pagasta Apfeldu
«ājā ' pārdos Fridricha Jagera
jiustamo mantu, sastāvošu no
gjrga un 4 govīm un novērtētu

800.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
1929. g. 3. aprīlī..

Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 18. aprīlī, pulksten 10
dienā, Līgatnes pagastā, Jaun-
saimniecībā pārdos Jāņa Lapiņa
laistāmo mantu, sastāvošu no
2 zirgiejn un 2 govīm un novēr-
tētu par Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ķā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1929. g. 4. aprīlī.
Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g-. 15. aprīlī, plkst. 1 dienā,
Aizkraukles pag. ,,Atslēdzniekos"
pārdos Kārlim Banģeram piedero-
šo kustamu mantu, sastāvošu no
2 govīm un 2 aitām un novērtētu
par Ls 220,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

pārdošanas dienā uz vietas,
i Rīgā, 1929. g. 3. aprīlī.

229z Tiesu izp. A. Ozoliņš.
Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.

2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 15. aprīlī, plkst. 3 dienā,
Aizkraukles pag. ,.Dzeņos" pārdos
Augustam-Pēterim Jegeram pie-

> kustamu mantu, sastāvošu
no vienas govs, vienas teles,
viena ērzeļa un ragavām, bet
otrā ūtrupē vienu govi an no-
vērtētus par Ls 620,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas,

Rīgā, 1929. g. 3. aprīlī.
Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apī\
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 16. aprīlī, pīks;. 12 dienā,
Skrīveru pag. „Klaucenos" pār-
dos Jānim Gulbim piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no vie-
nas ķēves un zirga un novērtētu
par Ls 400,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
1929. g. 3. aprīlī.

u izp. A. Ozoliņš.
Rīgas apgaba!tiesas ~

Rīgai~āpr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 16. aprīlī, plkst. 1 'dienā,
Skrīveros , Zirņa mājā pārdos
Antonam Kursitim piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no viena

tu par Ls 300,—.
? izzināt sarakstu, novērtējumu,

apskatīt pārdodamo mantu
pārdošanas dienā uz vietas.

1929. g. 3. aprīli.
[iešu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
,' "* ties" izpildītājs paziņo, ka
'92?. g. 16. aprīlī, pīkst. 3 dienā,
ķiveru pag. „Kažokos" pārdos
»var!im Vanagam piederošo ku-
ramu mantu, sastāvošu no vienas

?>n viena zirga, bet otrā
""upe vienu govi un novērtētupar Ls :

nāt sarakstu, novērtējumu,
apskatīt pārdodamo mantu
pārdošanas dienā uz \

, R'ga, 1929. g. 4. aprīlī.
lieso izp. \ . Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apt.iec. ttesu izpildītājs paziņo, ka
«»? g. 17. aprīli, nīkst. !0 dimā

Brīvības ielā JVs 1, pārdosra utrupj Dāvidam Kroseram
Perošo kustamu mantu, sastā-

f' " 55 maisiem kāliju sāļa,
variem, ' piecām

18 cigoriņu . 40 kastēm
'» u. c. un novērtētuP» Ls 1089,—.

kā»rf
lnā1 sarakstu . novērtējumu,
apskatīt pārdodamo mantu

^pārdošanas dienā uz
vietas.

4. aprīlī.
nesu izp. ,-\. Ozoliņš.

' <

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Rīga-Precu staciļas
priekšnieks

ziņo, ka š. g. 11. un 12. aprīlī,
Rīgas-Preču ' stacijā, plkst. 10,

ftārdos iilrsapē
sekošus no saņēmējiem neizpirk-
tus sūtījumus un atrastas mantas:

1) 1 mc. siļķes sālītas, sv. 117
kg pēc sūt. kemeri-Rīga-Preču
JVs 189947, nosūt. M. Ābols, saņ.
dubl. uzrād.

2) l mc siļķes sālītas sv. 160
kg pēc sūt. Lielvārde-Rīga-Preču
JVs 228700, nosūt. H. Meijerovk ,
saņ. dubl. uzrād.

3) ! kst. zivju konzervu sv.
25 kg pēc sūt. Daugavpils 1 Rīga-
Preču JVs 329764, nosūt. G. Ha-
rad, saņ. dublik. uzrād.

4) 1 kst. konzerveti gurķi sv.
66 kg pēc sūt. Cēsis-Rīga-Preču
JVs 344966, nosūt. E. Pulsts, saņ.
dublik. uzrād.

5) 2 sp. medus māksi. sv. 35 kg
pēc sūt. Rūjiena-Rīga-Preču JVs
342631, nosūt. P. Indriķis, saņ.
dublik. uzrād.

6) 1 mc. sīrups sv. 29 kg pēc
sūt.Pļaviņa.s-Rīga-PrečuJVo321276
nosūt. M. Morlin, saņ. dubl. uzr.

7) 1 kst. loga stikla neslīp. sv
93 kg pēc sūt. Sigulda-Rīga-Preču
JVs 319466, nosūt. Lauks. E/S
,,Gauja", saņ. dublik. uzrād.

8) 1 kst. pudeles stikla sv. 50kg
pēc sūt. Alūksne-Rīga-Preču JVs
316840, nosūt. A. Veidiņš, saņ.
dublik. uzrād.

9) 3 pk. osa dēļi garumā no
1—2 mtr. biezumā 25 m/m sv.
262 kg pēc sūt. Zilupe-Rīga-Preču
JVe309889 nosūt. Staņislavs Luka-
ševics, san. A. Lukaševic.

10) 2 riņķi malka egles sv. 84
kg pēc sūt. ' Cesvaine-Rīga-Preču

778 nosūt. V. Bergs, saņ.
dublik. uzrād.

1!) 1 grozs klūdziņu lietots sv.
47 kg pēc sūt. Līvāni-Rīga-Preču
JVs 307252, nosūt. B. Zeps, saņ.
J. Lagzdiņš.

12) 1 kurvis klūdziņu lietot,
sv. 15 kg pēc sūt. Alūksne-Rīga-
Preču JVs 316813, nosūt. P. Cer-
cius, saņ. dublik. uzrād.

13) 25 kst. koka lietotas sv.
338 kg pēc sūt. Bauska-Rīga-
Preču JVs 405858, nosūt. G. Lip-
manovič, saņ. dublik. uzrād.

14) 1 kst. koka liet. sv. 16 kg
pēc sūt. Ugāle-Rīga-Preču JVs
300588, nosūt. Ugāles P. sabiedr.,
san. dublik. uzrād.

15) 25 kst. koka liet. sv. 155 kg
pēc sūt. Tukums I - Rīga-Preču
JVs 355401, nosūt. G. Veissons,
saņ. dubl. uzrād.

16) 3 mc. koka lietotas sv. 17
kg pēc sūt. Pļavinas-Rīga-Preču
JVs 321218, nosūt. j. A. Bodnieks,
saņ. dubl. uzr.

17) 1 mc. koka lietota sv. 40
kg pēc sūt. Vecumi-Rīga-Preču
JVs 310456, nosūt. V. Smirnovs,
san. dubl. uzr.

18) 5 mc. koka lietotas sv. 113
kg pēc sūt. Vecumi-Rīga-Preču
JVs 310443, nosūt. K. Gavrilovs,
san. dubl. uzr.

19) 3 mc. koka liet. sv. 87 kg
pēc sūt. Tirza-Rīga-Prcču JV°
329788, nosūt. A. Sviklis, saņ.
dubl. uzr.

20) 3 mc. koka lietotas sv. 23
kg pēc sūt. Sigulda-Rtga-Preču
JVs 319406, nosūt. Lauks. ES
,,Gauja", saņ. dubl. uzr.

21) 6 mc. koka lietotas, sv.
118 kg pēc sūt. Līgatne-Rīga-

Preču JVs 349712, nosūt. V. Šmidts
san. dubl. uzr.

22) 29 mc. koka lietotas sv.
555 kg un 1 sn. koka mucu dibeni
liet. sv. 39 kg, pēc sūt. Ligatne-
Rīga-Preču JVs .'i4974,', nosūt.
J. Neimans, san. dublik. uzrād.

23) 4 mc. koka lietotas sv. 162
kg un 3 kst. koka lietotas sv. 98
kg pēc sūt. Usma-Rīga-Preču
Ka 141094, nosūt. F. Nollertdorfs,
saņ. dublik. uzrād.

24) 3 mc. koka liet. sv. 1! 1 kg
pēc sūt. Sioka-Rīga-Preču JVs
349115, nosūt. A. Bugaims, saņ.
H. Rabinovič.

25) 1 sn. bagāža prece S\. 23
kg pēc Rīga 1 bagaž. pavadzīm.
JVs 262

26) 1 sn. bagāža prece sv. 3 kg
pēc Rīga I bagaž. pavadz. JVs

27) atrasts Rīgas-Preču
pie XI no!. 1 kst. rozines I!

uārī.
Rīgas preču stacijas pri
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LtioOflis bfinkd
pārdod sekošus nekust. iiftiu:

1) ,,Valdek' mājas Ceraukstes pagasta, Bauskas apr.
zemes plāt. 57 pūrvietas ar nepieciešamām ēkām;

2) ,,Sniķeru" mājas Dzirciema pagastā, Tukuma apr
zemes plāt. 142 pūrvietas ar nepieciešamām ēkām;

3) ,,Grīvas" mājas Rundāles pagastā, Bauskas apr. zemes
plāt. 153 pūrvietas bez ēkām.

Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli,
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz nekust. īpašumu izsoli 15. aprīlī"
līdz š. g. 13. aprīlim iesniedzami Latvijas bankas lauksaimnieku
aizdevumu daļā Rīgā, kur arī tiek izsniegtas tuvākas ziņas par
minētiem īpašumiem. L. JVs 55 291b



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 18. aprīlī, pulksten 12, Liepāja — Prefektūras telpas, Skrīvera iela JVe 7:

Vien. JVs 1 L'z Sakas upes krās- apm. 912,87 steri priedes kluču 2,14 un 2,44 t. m gari .ļVērt. Ls
ta, uz virsmežnie- ., 66,98 ,, egles kluču 2,14 un 2,44 \. m gari. . .1
čības un Ostas vai- ,, 431,49 ,. stutmalkas mizotas 2,14 un 2,44 t. rugāji I
des krautuvēm ,, 1257,83 ., stutmalkas nemiz. 2,14 un 2,44 t. m gari! 45000
2 km uz augšu no ,, 25,01 ,, papīrmalkas nemiz. 2,14 un 2,44 t. m gari
Pāvilostas — pie ,. 1327.5 m» (3330 gab.) priedes baļķu
Upes muižas. „ 140,32 „ (363 „ ) egles baļķu

Vien. .Ne 2 uz Tebras upes kra- apm. 9,76 steri priedes kluču 2,14 un 2,44 t. m gari. .
sta uz virsmežnie- ,, 8,54 ,, egles kluču 2,14 un 2,44 t. m gari. . .
čības krautuvēm „ 6,36 ,, stutmalkas mizotas 2,14 un 2,441. m gari
II km uzaugšu no ,, 147,13 ,, stutmalkas nemiz. 2,14 un 2,44 t. m gari 12000
Pāvilostas pie 16,16 ,, papīrmalkas mizotas 2,14 un 2,44 t.m gari!
Smikšu muižas. ,, 54,90 ,, papīrmalkas nemiz. 2,14 ur 2,44 t. m gari

485,89 m( 643 gab.) priede baļķu
99,30 „ ( 230 „ ) egles baļķu

Vien. JVs 3 uzTebras upes kra- apm. 144,01 steri priedes kluču 2,14 un 2,44 t. m gari. .
sta uz. virsmežnie- ,, 30,01 ,, egles kluču 2,14 un 2,44 t. m gari. . .
čības krautuvēm ,, 14,64 ,, stutmalkas mizotas 2,14 un 2,44 t. m gari
pie Braša mājām ,, 489,57 ,, stutmalkas nemiz. 2,14 un 2,44 t. m gari 22000
un Apriķu novadā „ 62,22 ,, papīrmalkas mizot 2,14 un 2,44 t. m gari
kv. 51—15 un 17 ,, 240,43 ,, papīrmalkas nemiz. 2,14 un 2,44 t. m gari
km attālumā no ,, 852,75 m(1260 gab.) priedes baļķu
Pāvilostas. ,, 98,88 ,, ( 171 ,, ) egles baļķu '

Vien. JVs 4 Aizputes stacijā pie apm. 413,06 steri priedes kluču 2,44 m gari
Aizputes - Skrun- ,, 111,33 ,, egles kluču 2,44 m gari
das dzc. lauk. JVe ,, 204,96 ,, priedes stutmalkas miz. 7 un 8 pēd. . .
JVe 7, 8, 9 un Aiz- ,, 730,04 ,, priedes stutmalkas nemiz. 8 pēd ....
putēs - Liepājas ,, 49,70 ., egles stutmalkas mizot. 7 un 8 pēd.. .
dzc. lauk. JVs 2, „ 29,28 ,, egles stutmalkas nemizotas 8 pēd.. . . 15500
3, 4, 5 un 11. „ 69,28 „ papīrmalkas mizotas 7 un 8 pēd.. . .

86,76 ,, papīrmalkas nemizotas 8 pēd
34,74 m( 54 gab.) priedes baļķu

2,66 ,, ( 2 ,, ) ozola bluķu
Vien. JVe 5 Marijas stacijā uz apm. 502,33 steri priedes kluču 8 pēd. gari

lauk. JVe JVs 10a, ,, 104,40 ,, egles kluču 8 pēd. gari
11a. 12, 12a, 13, „ 128,91 ,, priedes stutmalkas mizot. 7 un 8 p. gari
13a, 14, 14a. „ 4,80 ,, papīrmalkas mizotas 7 un 8 pēd. gari. .

632,68 ,, priedes stutmalkas nemizotas 8 pēd. gari
121,16 ,, papīrmalkas nemizotas 8 pēd. gari. . . 14500

,, 38,72 ,, egļu stutmalkas nemizotas 8 pēd. gari . .
157,25 ,, bērza 75 cm g. dedzināmas malkas. . .
41,25 ,, priedes 75 cm g. dedzināmas malkas. .

,, 5.25 ,, egles 75 cm g. dedzināmas malkas. . .
0,75 ,, apses 75 cm g. dedzināmas malkas. . .

Solīšana sāksies pulksten 12.
Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 11.

Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma
summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs
nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozitā un
kvīti iesniegt izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu
nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas.

Izsolē izsludinātos materiālus departaments pārdod vienībām, bet ne pēc vairuma un tie
pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā tie uz vietas atrodas bez pārmērīšanas un šķirošanas.

Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izsoles vienības noņemt no
izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākās ziņas un noteikumi — Mežu departamentā, Kalpaka bulv. JVe 6, dz. 10 un attie-
cīgās virsmežniecībās. ' 281 v Mežu departaments.

Zemkopības min. kultūriecn-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 25. martā ir ap-
stiprinājis Sēļu pagasta meliorāc.
sabiedrības „Melnupīte" statūtus.
Sabiedrības ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. IV daļas 75. I. p.
JVe 1246.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr. Sēļu pag. namā,
c. Mazsalacu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
32877b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 25. martā ir ap-
stiprinājis Mazsalacas pagasta
meliorācijas sabiedrības ,,Blau-
cenieši" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 76. I. p. ar
JVe 1247.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apriņķī, Mazsscalacas
pagastā, Skobā, c. Mazsalaci.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
32878b Darbvedis F. Briedis.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Rīgas mežu un būvju akciju

sabiedrība
sasauc š. g. 3. m?ijā, plkst. 15,
valdes telpās, Blaumaņa ielā 29,
dz. 13.

kārtēju akcionāru
pilnu sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
3) 1928. g. darbības pārskata un

bilances apstiprināšana.
4) Valdes un revīzijas kommisijas

vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
265z Valde.

r \$>ažādi
sludinājumi.

A. Krigsmana korķu
fabrikas akciju sabiedr.

uzaicina akcionārus uz

kšrtēļu vispārēja sapulci,
kura notiks 1929. g. 11. maijā,

nlk'st 12 dienā, Rīgā, Lacplcsa

ielā .N's 87, sabiedrības telpās.

Dienas kārtība:

I» Gada pārskats par 1928. g. un
revīzijas kommisijas ziņojums.

2) Darbības noteikšana.

3) Vēlēšanas.
4) Dažādi priekšlikumi

260z Valde"

Akc. sab. „Hauksenu"
alus darītavas

akcionāru
kārtējā pilnā sapulce

notiks 1929. g. 28. aprilī, plkst. 12
dienā, Naukšēnos, alus darītavā.

Dienas kārtība:
1) Vēlēšanas;
2) 1928. gada pārskats, valdes

un revīzijas kommisijas ziņo-
jumi, pārskata apstiprinā-
šana ;

3) Dažādi jautājumi un priekš-
likumi. 257b Valde.

Akciju sabiedrības ,,A. Buša
Rīgas stearīna sveču fabrika

Fiat-Lux" valde
paziņo, ka 1929. g. 29. aprīlī,
plkst. 7 vakarā, tiek sasaukta
akc. sab. kantora telpās, Karlīnes

ielā JVe 15, dz. 3,

kārt. pilna akc. sapulce
ar sek. dienas kārtību :

1) Darbinieku vēlēšanas;
2) Gada pārskata par 1928. g.

pieņemšana;
3) Revīzijas kommisijas ziņo-

jums;
4) Tek. gada budžeta pieņem-

šana ;
5) Dažādi priekšlikumi un ziņo-

jumi;
6) Vēlēšanas.

256b Valde.

A/s ,.Kurzemes kuģniecība'
akcionārus uzaicina uz
piekto kārt.gada sapulci,
sestdien, 1929. g. 27. aprīli,
valdes telpās Jelgavā, Upes ielā
JVs 15, plkst. 6 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas;
2) Valdes un revīzijas kommisi-

jas ziņojumi un 1928. g.
darbības pārskata un bilances
apstiprināšana;

3) 1929. gada budžets;
4) Dažā<Ji jautājumi un priekš-

likumi;
5) Vēlēšanas.

273b Valde.

Spiestuves akc. sab.
„i'<ifamandr«"

kārt. uīsp. akcionāru sapulce
notiks 1929. g. 30. aprilī, plkst. 5
pēc pusd. Rīgā, Bruņinieku ielā

JVs25, sabiedrības telpās.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadītāja vēlēšana;
2) Pārskats un bilance par

1928. g., revīzijas kommisijas
ziņojums un viņu apstiprinā-

šana;
3) 1929. gada budžets un dar-

bības plāns ar revizijas kom-
misijas atzinumu;

4) Vēlēšanas;
5) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. 274b Valde.
Ebreju sabiedriska nama iegū-
šanas un izmantošanas akc. sab.

,,V i e n i b a"
valde, saskaņā ar stāt. § 30
uzaicina savus akcionārus uz

kārtējo vispārējo sapulci,
kura notiks Rīgā, Skolas ielā JVs6,
1929. g. 28. aprīlī, plkst. 5 p. p.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas;
2) Gada pārskats un revīzijas

kommisijas ziņojums;
3) Budžeta ' un darbības plāna

pieņemšana;
4) Vēlēšana;
5) Dažādi jautājumi.

259b Valde.

Akc. sab. Rīgas ogļskābes fabrika

BLAU & Ko.
kārtēja

vispārēja sapulce
notiks 1929. g. 27. aprīlī, plkst. 16,

Liženijas ielā 3.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlē-
šana;

2) Pārskata un revizijas komi-
misijas ziņojuma par 1928. g.
un budžeta uz 1929. g. priekšā-
likšana un pieņemšana;

3) Vēlēšanas;
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. 261b Valde.
Rīgas prēf. ārējā nodaļa īz-

sludina par nederīgu krievu pa-
reizticīgo studentu b-bas ziedo-
jumu vākšanas listi JVs 2, ap-
stiprinātu prēf. š. g. 27. martā
zem Xs 2330. Liste pieteikta
no vācējas Valentines Bortovič
par nozaudētu. 272b

Uz Rīgas prēf. 11. iecirkņa
protokola pamata zem JVs 11550
no 1929. g. 3. apr. Rīgas pilsētas
valdes nodokļu nodaļa izsludina
Hipoleta Veličko zirga pasi zem
N° 2732, izdotu no Rīgas pilsētas
valdes 1925. g. 28. okt. par
nozaudētu un nederīgu. 268b

Korporācija

„Fraternitas Arctica"
paziņo, ka ar Rīgas prēf. atļautā
mantu izloze par labu prof.
A. Starkova ģimenei

nenotiks.
Tiek uzaicinātas visas personas,

kam būtu kādas prasības, tāspieteikt trīs mēnešu laikā. 278

Sieviešu palīdzības korpusa Lie-
pājas nodaļas

mantu izlozes vinnestu saraks'.s
1929. g. 25. februārī.

2. 13. 15. 19, 75, 79, 186,
210, 241, 245. 246, 322, 348,
376, 379, 386, 394, 396, 435,
450, 480, 495, 570, 608, 675,
744, 746, 754, 761, 771, 772,
842. 847, 850, 924, 939, 947,

1062, 92. 134, 172, 187, 202,
227, 244, 260, 264, 283, 288,
290, 374, 382, 436, 464, 485,
542, 614, 621, 623, 626, 631,
790, 804, 850, 875, 903, 913,
922, 948.

2039, 51, 131, 138. 172, 177,
179, 225, 276, 369, 451, 485.

496, 542, 569, 571, 586, 590,
633, 639, 643, 653, 685, 741,
746, 754, 757, 791, 793, 848,
894, 911, 944.

3026, 35, 58. 167, 171, 207,
215, 223, 226, 252, 254. 283,
369, 405, 412, 431, 467, 484,
557, 560, 591, 599, 618, 624,
655, 660, 686, 741, 742, 757,
812, 813, 844, 887, 901, 929,
950, 957, 985.

4048, 51, 60, 101, 172, 181,
191, 220, 229, 258, 296, 334,
337, 340, 372, 381, 407, 409,
418, 434, 461, 503, 509, 578,
581, 588, 598, 602, 606, 620,
648, 657, 676, 686, 688, 690,
710, 712, 713, 757, 767, 770,
772, 796, 817, 863, 866, 876,
894, 910, 924, 937, 946, 953,
962, 971, 973, 995, 997.

Vinnestus izsniedz no plkst.
5—7 pēc pusd. Malkas ielā 3,
A. Leitlandes telpās, mēneša
laļkā. 31476b S. P. K. L. nod.

' »

Rīgas Starptautiskas
fiankas akcsab.

ziņo,kauzš.g.4-aprīlisasaukt»vispārēja sapulce nav notikusi '
akcionāru kungi ar šo fiK'
aicināti piedalīties z~

otrā lispšijļā sapulcē
kura notiks 132^ p 2' *
plkst. 5 pēc pusd., " bankas teliela Smilšu ielā 23 25.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēsi2) 1928. g. pārskata pasniegšana

revīzijas kommisijas zin ;,
U

rh-M-K 1eS atsva °ir,:w-ana ntatbildības.
3) Peļņas sadalīšana.
4) Atlīdzības apstiprināšana

a) valdei,
b) padomei un
c) revīzijas kommisijai .

5) Vēlēšanas.
6) Ārzemes kredītiestāžu vel-šana, kuru apliecības akcijuvietā, saskaņā ar bankas sta-

tūtu § 58, dod tiesību pieda
iities vispārējās sapulcēs

7) Statūtu grozījumi.
8) Varbūtējie priekšlikumi.

Šī sapulce uz bankas statūtu
§ 64 pamatā būs pilntiesī ga lemt
par izsludināto dienas kārtību
neatkarīgi no ieradušos akcionāru
skaita.

277z Valde.

Tirdzniecības un rūpniecības
akc. sabiedr. „A. M. Šmidt"
valde uzaicina sabiedrības akcio-
nārus uz

Kārtējo vispārēju sapulci,
kura nolikta uz š. g. 30. aprīli,
12 ' dienā, valdes telpās, Rīgā,
L. Smilšu ielā 12/14.

Dienas kārtība:
1) Darbības pārskats un bilance

par 1928. gadu.
2) Direkcijas atsvabināšana no

atbildības.
3) Peļņas sadalīšana.
4) Tekoša gada budžets.
5) Vēlēšanas.
6) Priekšlikumi un pieprasījumi.

Akcionāri tiek lūgti pieteikt
savas akcijas valdei līdz š. g.
23. aprīlim.

_ 258z Valde.

Baltijas linu audeklu
manufaktūras akc. sabiedr.

.^engerags" t
valde " uzaicina god. akcionārus
ierasties š. g. 29. aprīlī, plkst. 6 p.
pusd., Rīgā, L. Jēkaba ielā 16,

iiiiiīiii
Dienas kārtība:

1) Valdes un revīzijas kommisijas
ziņojums 1928. g. pārskata un
bilances apstiprināšana un val-
des atsvabināšana no atbil-
dības.

2) Valdes pilnvarošana.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.

_ 252z Valde.

Tirdzniecības unj/ūpniecības
akciju sabiedrība ,,Latrus"

ar šo pagodinās ielūgt savus ak-
cionārus uz

kārtējo? pilno'sapulci,
kura notiks akc. sab. valdes tel-
pās, Rīgā, Zigfr. Meierovica bttlv.
JVs 11, š. g. 30. aprīlī, plkst. 5 p. p.

Dienas kārtība:
1) Sabiedrības 1928. darbības

gada pārskata caurskatīšana,
valdes un revīzijas kommisijas
ziņojumi un pārskata apstip-
rināšana.

2) Peļņas sadalīšana.
3) Valdes un revīzijas kommisijas

locekļu vēlēšana.
4) Jautājums par nekustama īpa-

šuma iegūšanu un pārdošanu.
5) Dažādi jautājumi un ziņojumi.

266z Valde.

Liepājas tirgoņu un rūpnieku
savstarpējā kredītbiedrība,

Liepājā, Kungu ielā JVe 9, sasauc
svētdien, 1929. g. 21. aprilī,
plkst. 3 pēc pusd., Liepājas amat-
nieku biedrības zālē . Liepājā,
Kungu ielā JVs 7,

kārtējo
vispārējo biedru sapulci

ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.

2) Valdes, padomes un revīzijas
kommisijas ziņojumi un 1928.
gada darbības pārskata pie-
ņemšana.

3) Peļņas sadalīšana.
4) Budžeta pieņemšana 1929.

darbības gadam.
5) Vaidēs, padomes, revīzijas ko-
misijas locekļu un kandidātu

vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi.

251z Valde.

Akc. sab. šokolādes un konfekšu
fabrika ,.Union"

uzaicina akcionāru kungus uz
vispārējo sapulci,

kura notiks 1929. g. 28. aprīlī,
plkst. 6 vakarā, sabiedr. telpās
Rīgā. Pērses ielā JVs 10 12.

Dienas kārtība:
1) Sapulces priekšsēdētāja un

sekretāra ievēlēšana;
2) Valdes ziņojums;
3) Revizijas kommisijas ziņo-

jums;
4) 1928. gada pārskata apstipri-

nāšana;
5) Pelņas sadalīšana;
6) Budžeta apstiprināšana 1929.

gadam;
7) Vēlēšanas;
8) Dažādi jautājumi.

283b Valde.

Būvrūpniecības A.S. „BETONS"

kārtēja pilna akc. sapulce
notiks 1929. g. 30. aprīP, plkst. 18,
Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 70, valdes
telpās.

Dienas kārtība:

1) Sapulcesdarbinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
3) Gada pārskata par 1928. gadu

pieņemšana un apstiprināšana
4) Pelnās sadalīšana.
5) Budžets 1929. gadam.
6) Nekustamu īpašumu iegūšana,

pārdošana un apgrūtināšana.
7) Vēlēšanas.
8) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Akcionāriem, kuri vēlas pieda-

līties sapulcē saskaņā ar § 55,
jāuzrāda savas akcijas vai kvitēs
par to noguldījumu vietējās ban-
kās, 7 dienas pirms sapulces, sa-
biedrības kantori.

264z Valde.

Ziemeļ-Latvijas dzelzceļu s-bas
valde, saskaņā ar statūtu 51.
pantu, pagodinās lūgt akcionāru

kungus ierasties uz

kārtēju pilnu sapulci,
1929. g. 29. aprīlī, plkst 19,

Rīgas Komercbankas telpās.
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojums par sabiedrī-
bas darbību 1928. gadā;

2) Kases pārskats par 1928. g,
un bilanci uz 1929. g. 1. janv.
līdz ar revizijas kommisijas
atsauksmi;

3) Budžets un darbības plāns
1929. gadam;

4) Valdes pilnvarošana ar pilnas
sapulces tiesībām, noslēgt lī-
gumus sa-bas tālākai attīsti- ļj
šanai un finansēšanai, izlaist
vēl jaunas akcijas un obligā-
cijas, bez tām, kuras jau
atļautas ar ārkārtīgas pilnas
sapulces lēmuma no š. g.-
23. janvārī;

5) Valdes pilnvarošana kreditē-
ties bankās, kā arī pie privā-
tām personām;

6) Valdes locekļu, viņu kandi-
dātu un revizijas kommisijas
vēlēšanas;

7) Tekošas darīšanas.
Šī sapulce būs pilntiesīga sa-

skaņā ar statūtu 52.,64.un65. p. p. Ja šinī pilnā sapulce

nesanāktu vajadzīgais akcionāru
^skaits, tad notiks otra kārtēja

sanulce 18. maijā, plkst. W,
turpat, kuras lēmumi būs piln-
tiesīgi neskatoties uz reprezen-
tēto akciju skaitu

^
255b Valde.

Korporācijas Selonijas Palīdzība.

Biedrības Savstarpigās Ap droši-

nāšanas biedrības

kārt. pilna biedru sapule
notiks sestdien. 1929. g.20. aprīli,

plkst. 8 vakarā, Korporācijas

Selonijas Palīdzības biedrības tel-

pās, Rīgā, Stabu ielā JVs H.

ar sekošu dienas kārtību: _|
1) Sapulces amata vīru velē-

šanas; , , -K„t
2) Pārskats par 1928. darbības

gadu, līdz ar revizijas koni

misijas ziņojumu un peiņ
sadalīšanu;

3) Budžets 1929. gadam ,
4) Apdrošin. tarifi: a) dzīvība.,

b) uguns;
5) Vēlēšanas; . .
6) Priekšlikumi un ziņoj umi- j

262h Valde-

Miltu rūpniec. un tirdzniec.
akc. sab. „Viktoria"

sestā kārtējā vispārējā sapulce
notiks 1929. g. 30. aprīlī, plkst. r
vakarā, akciju sabiedrības tēmas

Rīgā, Mārstaļu ielā JVs 16.
Dienas kārtība:

1) Valdes un revizijas kommi-
sijas ziņojumi;

2) Bilances un pārskata par
1928. g. apstiprināšana un

peļņas sadalīšana;
3) Valdes atsvabināšana no at-

bildības par 1928. g. darbību:
4) Budžets 1929. gadam;
5) Direktoru vēlēšanas izstā-

jušos vietā;
6) Revizijas kommisijas vēlē-

šana;
7) Dažādi jautājumi.

Saskaņā ar statūtu § 63.
otrā vispārējā sapulce tiks iz-
sludināta sevišķi.

Akcionāriem, kuri vēlas pie-
dalīties sapulcē, uz statūtu § pa-
mata jāuzrāda septiņas dienas
pirms sapulces savas pagaidir
apliecības vai akcijas oriģinālos
un tādu ķīlu zīmes.

276b Valde.

Rūpnieku un eksportieru
savstarpējās kreditbiedrības

otrreizēja gadskārtēja
pilna biedro sapulce

notiks 1929. g. 22. aprīlī, plkst. 19
vakarā

..Latvijas saimnieciskās biedrības"
telpās, Vaļņu ielā JVs 2,

ar sekošu dienas kārtību :
1) Sapulces darbinieku un proto-

kola parakstītāju vēlēšanas;

2) Padomes, valdes un revizijas
kommisijas ziņojumi;

3) 1928. g. darbības pārskats,
bilance uz 1928. g. 31. dec.
un budžets par 1929. g.;

4) Padomes, valdes un revizijas
kommisijas vēlēšanas:

5) Tekoši jautājumi un valdes
ziņojums par revīziju.

Piezīme: Saskaņā ar statūtu
§ 31. ar šo tiek aizrādīts, ka
augšminētā otrreizējā pilna biedru
sapulce skaitīsies par pilntiesīgu,
neskatoties uz ieradušos biedru
skaitu. 275b Valde.

Liepājas linoleuma fabrikas akc.
sabiedrības

1929. g. 4. aprilī sasauktā kārtējā
pilnā akcionāru sapulce nenotika,
statūtu 58. § noteiktā akcionāru
skaita neierašanās dēl, tamdēļ
1929. g. 29. aprīlī, plkst. 12 dienā
sabiedrības valdes telpās, Liepājā,
Lazareva ielā JVs 5, saskaņā ar
statūtu 60. § tiek sasaukta
otrreizēja kārtēja pilna akcionāru

sapulce
ar to pašu dienas kārtību, kura
būs pilntiesīga ar vienkāršu balsu
vairākumu lemt, neraugoties uz
sapulcē reprezentēto akciju skaitu

Dienas kārtība:
1) Pārskats par 1928, darbības

gadu;
2) Revizijas kommisijas ziņo-

jumi;
3) Norēķināšanās un bilances ap-

stiprināšana, peļņas sadalī-
šana un valdes atsvabināšana
no atbildības;

4) Viena direktora un viena
direktora - kandidāta vēlē-
šanas;

5) Revizijas kommisijas locekļu
vēlēšanas;

6) 1929. gada budžeta un dar-
bības plāna apstiprināšana.

263b Valde.

Je lgavas pilsētas polic. pr-ks
paziņo, ka š. g. 12. aprīlī, plkst. 10
rītā, Kr. Barona ielā JVs 62,
pārdos vairāksolīšanā Jānim Ri-
derim piederošu kapara katlu,
pudeļu mazgājamo vannu, pudeļu
iekraujamos rāmjus, transporta
kastes un ūdens rezervuārus, no-
vērtētus uz Ls 330,— Jelgavas
telefona kantora, Vispārējās ap-
drošināšanas sabiedrības nelai-
mes gadījumos un nama īpašnieka
Teodora Frīdlendera prasību ap-
mierināšanai. Min. mantas ap-
skatāmas ūtrupes dienā uz vietas.
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