
Valdības rīkojumi un pavēles

No kara ministra pavēles N° 9.

No kara ministra pavēles JV2 9.

Rīgā, 1929. g. 13. aprīlī.

Apgādības daļa.

§ 13.

Sakarā ar svaigas liellopu gaļas augsto
cenu, turpmāk, līdz š. g. 1. augustam
pavēlu svaigas liellopu gaļas divu dienu
devas pēc ziemas un vienas dienas devu

pēc vasaras ēdienu sadalījuma nedēļā
(bez jau paredzētā piena ēdiena) atvietot
ar svaigu pienu sekošās maltītēs: ziemas
ēdienu sadalījumā: svētdienās un ceturt-
dienās vakariņās un pirmdienās un treš-
dienās — pusdienās, bet vasaras ēdienu
sadalījumā: trešdienās pusdienās un piekt-
dienās vakariņās.

Bez tam vēl divu dienu svaigas liellopu
gaļas devas nedēļā kā ziemas, tā vasaras
ēdienu sadalījumos atvietojamas ar sālītu
cūkas gaļu.

Zivis lietojamas, kā norādīts kara mi-
nistra 1928. g. 33. pav. 22. §.

Atvietotiem gaļas ēdieniem paredzētos
kāpostus, kartupeļus un kaltētās saknes
atvietot ar makaroniem, rīsiem un kviešu
miltiem nēr samainās normas

Atsevišķo daļu priekšniekiem un ko-
mandieriem, ar divīzijas komandiera pie-
krišanu, piena ēdienu vienmērīgākai sada-
līšanai nedēļas laikā atļauju atsevišķos
ēdienus pārnest no vienas nedēļas dienas
uz otru ēdienu sadalījuma robežās.

Kara ministra 1928. g. 26. pav. 4. §
ar šo atceļu.

Kara ministris A. Ozols.
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu —,13

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

c) no privātiem par katru viens!, rindiņu
(par obligāt. sludin.; —,25

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

Valdības iestāžu paziņojumi.
Pamatojoties uz jaunatnei kaitīgas

literatūras apkarošanas kommisijas
1929. g. 11. aprīļa sēdes lēmumu,
izsludinu:

Sēnalu un neķītrību literatūras
sarakstu Nr. 15.

89. „Raibā Avīze", sestdienas laikraksts
pilsētai un laukiem. Izdevēji — N. Gei-
slers un R. Eidus. Atbildīgais redaktors
H. Miķelsons. Spiestuvē ,,Burtnieks ",
Rīgā.

90. „Madonas Aizkulises" , satīrisks
žurnāls vietējai dzīvei. Izdevējs un atbil-
dīgais redaktors — Jānis Medens. H. Sku-
\m tipogrāfijā, Rīgā.

91. A. Lanka ,,Karjera" . Satirisks
stāsts. A. Viestura izdevums. F. Vītuma
spiestuve, Rīgā.

92. ,,Alans Pinkertons, pasaulslavenā
detektīva piedzīvojumi" Ne 3, „Viktorijas
ra ktuvju ļaunais gars". F. Starpina tipo-
utografijā, Rīgā.

93. n_ Ņikandrov „Rinok lubvi,
'f ženskich kačestv". Grāmatu izdev-
"lccir >a „Atlantida". M. Machtenberga
spiestuvē , Rīgā.

^.- Džiovanni Bokkačio „Dekameron"
(krievu valodā) . Grāmatu izdevniecība
"""Ķčedostupnaja bibliotēka" B. Šere-
'cn

QlJ- Spiestuvē ,,Vārds" Rīgā.
h >i ^nr' Žuveneļ „Burnaja žizņ mi-

rat)o". Izdevniecība ,,Orient", Rīga.

saskaņā ar noteikumiem par jaunatnes
Pasargāšanu 110 sēnalu un neķītrību literā-
rs (,.Vald . Vēstn." 92. niim. 1927. g.

? aPr.) šai sarakstā uzņemto literatūru
nav atļauts:

') izplatīt ar kolportieru palīdzību;
latklāti izlikt vai piedāvāt grāmatu

veikalos, kioskos, publiskās vietās,
yatklāti izlikt tirgotavu telpās,
skatu logos vai citās no ielas redza-
mās vietās;

' lzPlatīt sludinājumu vai kādā citā
Pasūtījumu vākšanas ceļā;

4) piedāvāt pirkšanai;
5) izsniegt par maksu vai bez maksas

personām, jaunākām par 18 gadiem;
6) turēt skolu un jaunatnes bibliotēkās.

1929. g. 15. aprīlī. Ne 1551.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Ministra sekretārs V. Vīgants.

Paziņojums JVe 192.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo Zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu
novērtēšanas lietās:

1929. g. 16. maijā, pīkst. 15 dienā.

Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 2.
1911) Madonas apriņķa Mētrienas pagasta

Odzienas muižā;
1912) Liepājas apriņķa Krotes pagasta

Krotes (Centrs) muižā;
1913) Liepājas apriņķa Durbes pagasta

Durbes mācītāja un Durbes-Ilūkstes
pilskunga Vidmas dārzsaimn. Ne 1F,
Fa;

1914) Liepājas apriņķa Krotes muižas
neatsavināmām ūdens dzirnavām
pielaižamā augstākā ūdens līmeņa
noteikšana;

1915) Valmieras apriņķa Mazsalacas pa-
gasta Mazsalacas mācītāja muižas
saimn. JN2 JM*» 9F, Fa, Fb, 10F, Fa,
Fb, Fc, 11F, Fa, Fb, 12F, Fa 13F;

1916) Tukuma apriņķa Zemītes pagasta
Zemītes muižā;

1917) Cēsu apriņķa Liepas pagasta Liepas
un Skangalu muižās;

1918) Bauskas apriņķa Jaunsaules paga-
sta Vecsaules (Ciben un Krustās
celmi), Paulīnes, Jaunsaules un Vecā
muižās;

1919) Rēzeknes apriņķa Maltas pagasta
Antonopoles muižas piegriezuma
Ne 1F, Fa mežs Gorņicas sādžas
viensētām;

1920) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta
Ņiperovas muižas uz servit. zemes
Rogoviku sādžas viensētām atstā-
tais mežs:

1921) Madonas apriņķa Meiranu pagasta
Meirānu muižā;

1922) Madonas apriņķa Virānes pagasta
Bučauskas muižas saimn. Nē 47F;

1923) Kuldīgas apriņķa Saldus pilsētas
apbūves gab. N°N° 1F un 6F;

1924) Valmieras apriņķa Kokmuižas pa-
gasta Kokmuižas saimn. N9N2 3F
un 4F;

1925) Valmieras apriņķa Brenguļu pagasta
Vecbrenguļu muižas rentes mājas
„Gaujmalas" Ne 61 F, Fa, Fb;

1926) Valmieras apriņķa Burtnieku pa-
gasta Rūtes muižas saimn. Ne 23F,
Fa;

1927) Valmieras apriņķa Valmieras pilsē-
tas apbūves gabali no Kauguru,
Valmieras muižām, Valmieras drau-
dzes skolas zemes, Diakonta Veiden-
hof zemes un Valmieras mācītāja

muižas zemes;

1928) Valmieras apriņķa Pāles pagasta
Ārciema muižas saimn. Ne 49F;

1929) Valmieras apriņķa Puiķeles pagasta
Puikeles muižas rentes mājas ,,Bēr-
ziņi" Ne 110F;

1930) Ludzas apriņķa Istras pagasta
Kaņecpoles muižas Cegeļnas sādžas
viensētām uz piegr. NsNe 21F,
43F—48F un gabala Ne 21 par
servit. tiesību likvidēšanu atstātais
mežs;

1931) Rēzeknes apriņķa Bukmuižas Vid-
nas muižas piegriezuma Ne 1F un
gabala par servitūtu tiesību likvi-

dēšanu mežs Brokānu sādžas vien-
sētām ;

1932) Rēzeknes apriņķa Bukmuižas pa-
gasta Porečjes muižas piegriezuma
Nē 1F, Fa mežs Zjazuļku sādžas
viensētām ;

1933) Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta
Michalovas-Morozovas-Stiglovas
valsts meža novada piegr. Ne 178F
mežs Svjatliču sādžas viensētām;

1934) Jaunlatgales apriņķa Baltinovas pa-
gasta Bāltinovas muižas piegriez.
Ne 93F mežs Surikovas sādžas
viensētām;

1935) Jaunlatgales apriņķa Bērzpils pa-
gasta Ludvinovas muižas piegriez.
Ni 2F un 24F mežs Liepām sādžas
viensētām;

1936) Daugavpils apriņķa Višķu pagasta
Jēzupovas muižas Sila-Ciršu sādžas
viensētai uz piegriez, no Jēzupovas
muižas Ne 90F atstātais mežs;

1937) Jaunlatgales apriņķa Rugāju pa-
gasta Balvu muižas bij. agrārbankas
zemes piegriezuma N°.N° 362F, 393F
un 416F mežs Cūkusalas sādžas
viensētām;

1938) Daugavpils apriņķa Višķu pagasta
Ambeļmuižas Kampaņu sādžas vien-
sētām uz piegriezuma Ne 43F atstā-
tais mežs:

1939) Rēzeknes apriņķa Silajāņu pagasta
Kaušu muižas Kaušu sādžas vien-
sētām uz piegriezuma Ne 3F atstā-
tais mežs;

1940) Ludzas apriņķa Šķaunes pagasta
Landskoronas muižas Mazās Tivle-
vas sādžas viensētām atstātais uz
gabala par servitūta tiesību likvi-
dēšanu mežs;

194?) Jaunlatgales apriņķa Rugāju pa-
gasta Bolvu muižas bij. agrārbankas
zemes piegriezuma NeNe417F, 419F,
422F, 423F mežs Kraukļevas sādžas
viensētām;

1943) Jaunlatgales apriņķa Bolvu muižas
bij. agrārbankas zemes piegriezuma
NoJN° 366F, 369F, 377F, 378F mežs
Dubļukalna sādžas viensētām;

1944) Ludzas apriņķa Istras pagasta Ado-
ļinovas muižas piegriez. Ne 4F;

1945) Jaunlatgales apriņķa Liepnas pa-
gasta Lipnas muižas saimn. Ne 50F;

1946) Cēsu apriņķa Jaunpiebalgas pagasta
Jaunpiebalgas muižas saimn. Ne 8F
pārvērtējums;

1947) Jelgavas apriņķa Zaļenieku pagasta
Zaļās muižas saimn. Ne I38F;

1948) Jelgavas apriņķa Jaunsvirlaukas pa-
gasta Staļģenes muižas saimn. Ne27F

1949) Jaunlatgales apriņķa Tilzas pagasta
Ruskolovas muižas piegr. N°N°19F,
20F un U64F mežs Elstu sādžas
viensētām:

1950) jaunlatgales apriņķa Tilzas pagasta
Ruskolovas muižas piegr. Ne 160F,
Fa mežs Roženieku sādžas vien-
sētām ;

1951) Jaunlatgales apriņķa Tilzas pagasta
Ruskolovas muižas piegr. N2N2297F,
298F, 299F, 302F, 303F, 304F,
305F un 306F mežs Jauju sādžas
viensētām;

1952) Ludzas apriņķa Istras pagasta no
Lauderes muižas uz servitūta un
piegriezuma Ne 18F un 19F atstātais
mežs Kazimirovas sādžas viensētām,

1953) Ludzas apriņķa Istras pagasta Istras
muižas Ne 21F un Vecslobodas
pareizticīgo draudzes zemes Ne 1F
piegriezums Vecslobodas sādžas sīk-
zemniekiem:

1954) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta
Janopoles muižas piegriezums Ne 72
Trokilovas sādžas sīkzemniekiem;

1955) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta

Zaļesjes muižas piegriezums Ne 6F
Morcinieku sādžas sīkzemniekiem;

1955) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta
Dzervānu folvarka piegriezums Ne3F
Skangalu sādžas sīkzemniekiem:

1956) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta
Rozenmuižas piegriezums Ne 74F
Brencovas sādžas sīkzemniekam;

1957) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta
Rozenmuižas piegriezums Ne 73F,
Fa Piskuņu sādžas sīkzemniekiem;

1958) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta
Janopoles muižas piegriezums

- Ne 39Fa Baltās sādžas sīkzem-
niekiem;

1959) Rēzeknes apriņķa Maltas pagasta
Rozentovas muižas piegriezums
Ne 94F un 103F Dupānu sādžas
sīkzemniekiem;

1960) Rēzeknes apriņķa Maltas pagasta
Rozentovas muižas piegriezums
Ne 11F Dzementovas sādžas sīk-
zemniekiem:

1929. g. 23. maijā, pīkst. 15 dienā.
turpat.

1961) Jaunlatgales apriņķa Tilzas pagasta
Ruskolovas muižā;

1962) Ilūkstes apriņķa Susējas pagasta
Vitsusejas muižas saimn. Ne 46F:

1963) Jaunlatgales apriņķa Viļakas pa-
gasta Eržepoles valsts meža novada
nekultivētās zemes;

1964) Jaunlatgales apriņķa Viļakas pa-
gasta Viļakas muižas saimn.
N0.N0 359F, 1314F, 1315F, 1316F.
1317F, 1320F, 1321F, 1322F un
1342F;

1965) Jaunlatgales apriņķa Viļakas pa-
gasta Viļakas bieži apdzīvotās vietas
apbūves gabali;

1966) Jaunlatgales apriņķa Viļakas pa-
gasta Viļakas muižas piegriezums
N0N0 160F, 748F, 749F, 10891"
mežs Viduču sādžas viensētām, pie-
griezuma N0N9 212F, 213F mežs
Bacharovas sādžas viensētām, piegr
N2N0 1U8F, 1119F, 1120F, ī 121F
mežs Perdikovas sādžas viensētām:

196/) Madonas apriņķa Odzienas pagasta
Odzienas muižā;

1968) Ludzas apriņķa Istras pagasta Sibe-
linas muižas Luņu sādžas viensētu
mežs, Annopoles, Kaņecpoles, Ado-
ļinovas muižās un Lauderes pareizt.
draudzes zemes;

1969) Rīgas apriņķa Kokneses pagasta
Kokneses, Bilstiņu muižās;

1970) Rīgas apriņķa Kokneses pagasta
Kokneses muižas saimn. Ne 199F
pārvērtējums;

1971) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pilsē-
tas apbūves gabalus,' kas novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas kommisijā
no 16.—18. martam;

1972) Jaunlatgales apriņķa Viļakas pa-
gasta Viļakas muižas piegriezums
N0N0 1102F, 1103F, 1104F, 1105F,
1I06F, 1107F (mežs un zeme) Sila-
ciema sādžas sīkzemniekiem.

Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A. Ķuze.

Sekretārs A. Sakenfelds.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.

11. aprīļa rīkojumu apķīlāta:
246. Brošūra .,Sarkanā palīdzība".

Spiestuvē ,,Dzintars", Rīgā.
Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.

12. aprīļa rīkojumu apķīlāts:
247. Uzsaukums „Strādniekiem un

darba zemniekiem!". Spiestuvē ..Dzin-
tars", Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 12. aprīlī. Ne 151821.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Atsaukums.
Pēdējā laikā laikrakstos parādījušās

ziņas, ka armijas brāķa zirgus pārdošot
lauksaimniekiem par taksācijas cenām
par Ls 50—60. Minētais nesaietas ar
patiesību, jo š. g. ,,Vald . Vēstn." 36. nu-
murā ir ievietots paziņojums, ka zir«ī
par taksācijas cenu netiks izsniegti.

Galvenā intendantūras pārvalde.



Apstiprinu.
Rīgā, 1929. g. 13. aprīlī.

Zemkopības ministris
A. Alberings.

Nodokļa takse
par Mildas Krūze privātās lopkautuves
lietošanu Doles pagasta Vec-Klauģos, Rīgas

apriņķī.

Lopkautuves lietošanas takse:

Par katru liellopu Ls 1,—

Par katru teļu 0,30
Par katru aitu vai kazu .... „ 0,20

Par katru cūku dzīvsvarā, sma-

gāku par 50 kg „ 1,50

Par katru cūku dzīvsvarā, līdz
50 kg „ 1—

Šī takse stājas spēkā ar izsludināšanas
dienu „Valdības Vēstnesī'.

Pamats. Likums par lopkautuvēm un
gaļas izmeklēšanas stacijām (Lik. kr.
1927. g. 38).

Rīgā, 1929. g. 11. aprīlī. JV? 2254.

Veterinārvaldes priekšnieks.
veterinārārsts Cīrulis.

]098 Darbvedis Graudiņš.

Apstiprinu.
Rīgā, 1929. g. 13. aprīlī.

Zemkopības ministris
A.Alberings.

Nodokļa takse
par Jāņa Auzenbacha privātās lop-
kautuves lietošanu bieži apdzīvotā vietā
Iecavā, Iecavas pagastā, Bauskas apriņķī.

A. Lopkautuves lietošanas takse:

Par katru liellopu Ls 1,—
Par katru sīklopu (teļu, aitu un

kazu) '
„ 0,30

B. Kauto lopu izmeklēšanas takse:
Par katru liellopu Ls 0,40
Par katru sīklopu (teļu. aitu un

kazu '. 0,20

Ši takse stājas spēkā ar izsludināšanas
dienu ,.Valdības Vēstnesi".

Pamats. Likums par lopkautuvēm un
gaļas izmeklēšanas stacijām (Lik. kr.
1927. g. 38).

Rīgā, 1929. g. II. aprīlī. N° 2253.

Veterinārvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

1097 Darbvedis Graudiņš.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības mini-
stris ar š. g. 9. marta lēmumu ir apsti-
prinājis kultūrtechniskās daļas sastādīto
un Skrīveru meliorācijas sabiedrības ,,Zem-
dega" darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Skrīveru meliorācijas sabie-
drības ,,Zemdega" galveno novadgrāvju
projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem,
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties Skrīveru meliorā-
cijas sabiedrībā ,,Zemdega" minēto melio-
rācijas darbu izvešanā un izvesto darbu
kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 30. martā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Pārlabojums.

1928. gada „Vald. Vēstneša" 108. nu-
murā, 3. lapas pusē, paziņojumā un
nekustamas mantas sarakstā, Jaunsaules
pagasta meliorācijas sabiedrības ,,Straume "
vietā jālasa: ,,Vec-, Jaunsaules un Bruknas
pagasta meliorācijas sabiedrība ,,Straume".

1929. gadā 13. aprīlī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. uti 953. p., meklē
9. Rēzeknes kājnieku pulka kareivi Jāni Mār-
tiņa dēlu T i m m i, apsūdzētu uz kara sodu
likuma 133. panta un 162. panta 1. daļas pamata.

Timme dzimis 1905. gada 8. decembrī, Rīgas
pilsētas piederīgs, latvietis, luterticīgs, neprecējies,
ar 4 klašu pamatskolas izglītību, pēc nodarbo-
šanās jūrnieks. Ārējās pazīmes : pamazs augums,
gaiši mati, gaiši zilas acis, palīks deguns, vasaras
raibumiem apklāta seja.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties ziņot Kara tiesai un tuvākai policijai,
kurai to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 4. iecirkņa kar/a izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 13. aprīlī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 9. aprīļa nolēmumu,
i z b e* i d z ierosināto Edgara Jāņa d. Liepas
meklēšanu ar sludinājumu, kas iespiests „Val-
dības Vēstneša" 1929. gada 10. aprīļa 79. nu-
murā, Edgara Liepas atrašanas dēļ.

Jelgavā, 1929. g. 12. aprīlī.

Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.
Sekretārs A. Št u b i s.

Kriminālas pārvaldes
meklējamo mantu un lopu saraksts JV» 14.

240. Ķēve, 17 g. v., 157 cm augsta, dukani-
bēru spalvu, pakaļējās kājas uz iekšu iešķību nagu.

241. Velosipēds, stipri lietots, firmas „Brena-
bor" , tumši sarkani krāsots .priekšējais dubļu
aizsargs melns, pakaļējais niķelēts, uz pakaļējā
riteņa piestiprināts bagāžas uzliekamais.

242. Pulkstens, kungu, zelta, kab., firmas
,,H. Moser", gludiem vākiem, ar monogramu
,,J . D." uz vāka.

243. Velosipēds, melni lakots ar uzsistu nu-
muru un stangai, kura nāk no rāmja uz zemi,
maza strīpiņa, kurai virsū uzlaista laka. Divritenis
gluži jauns, firmas ,,Omega".

244. Velosipēds, kungu velosipēds, firmas
„J. Melngaiļa", fabr. Kg 927, melni krāsots, dubļu
aizsargi niķelēti, drusku aprūsējuši rokturu gali
ar niķeļa apkalumiem, vidū sarkana krāsa, sedli
no brūnas ādas ar stipri sarūsējušām cilindr-
veidīgām spirālatsperēm, melns lukturs, pie
priekšējā dubļu aizsarga piekniedēts vecas velo-
sipēda riepas gabals, bagāžas ierīce.

245. Revolvers, „Brovning" sist. JVq 770675
kal. 6,75.

246. Velosipēds, kungu, firmas „Brampton".
247. Velosipēds, kungu, firmas „Gumber",

melni krāsots, niķelētās feljas ar melnu strīpu
vidū, dubļu aizsargi niķelēti ar melnu strīpu
vidū, drusku apberzēta un tiem blakus niķelēta
rokas bremze ar melnu rokturi, stūre drusku sa-
liekta. Sēdeklis un piederumu somiņa tumši
brūnas ādas.

248. Motociklets, mazlietots, B.M.NV. firmas ,divu cilindru, 3 zirgu spēku, melnā krāsā, baltām
strīpām, kantējumu motociklets. Rāmja Ka 14823
motora JVfs 45359 un braukšanas JV2 201.

249. Velosipēds, firmas ,,Brenabor ", fabr
Ka 1335043.

250. Velosipēds, firmas „Latvello", kungu
melni krāsots, uz rāmja sarkanas strīpas, bet uz
feljām un dubļu aizsargiem melnas strīpas ar
sarkanām kantīm ,fabr. J\fe 10027.

251. Velosipēds, kungu, firmas „Latvello"
JVs 4997, melni lakots.

252. Velosipēds, kungu, firmas „Ērenpreiss"
melni krāsots ar melnām feljēm un riepām zaļu
rokturi, Ms 13235. '

253. Velosipēds, firmas ..Zanderer" maz-lietots, melnas krāsas ar melnām' strīpām bez

priekšējās bremzes, rāmi 2 vietās noberzta krāsa
labajam pedālim trūkst malējā gumija.

254. Revolvers, „Brovning" sist. JSs 2801 93
kalibr. 7,65. ' '

255. Velosipēds, firmas ,,Royal" JV» 8646
jauns, mazlietots, bez zvana, melnas krāsas'
rāmis, niķelētiem riteņiem un dubļu aizsargiem'

256. Oovs, gandrīz balta ar maziem brūniem
plankumiem uz muguras un uz galvas , 7 g. v
slaucama.

257. Velosipēds, kungu, firmas ,,Honoguarna"
JNs 397350, melni krāsots ar šaurām dzeltenām
un zaļām strīpiņām gar rāmja malām.

258. Pulkstens, dāmu, zelta, ar dubultkapselēm
un iegravēiutnu ,,A. J.", firmas Nicolai Linden
Pērerpilī.

259. Velosipēds, firmas „Ozolniek" ar JN° 14782
jauns, melni krāsots ar niķelētiem dubļu aizsargiem
pakaļējais dubļu aizsargs drusku iespiests.

260. Velosipēds, kungu, firmas ,.Carlovs "
N° 528468, melni krāsots ar dzelteniem riteņien/
stangā rievas, pakaļējā riepā viena vieta vulkani-
zēta.

261. Velosipēds, lietots, vecās ,,I?renabor"
sist., rāmis melni krāsots, dubļu aizsargi melni
ar 2 zelta strīpiņām, feljas niķelētas, uz roktura
un pedāļiem iesisti N° JV» 8.

262. 1) Revolvers, F. N. Brovning, JN"e 272092,
kal. 7,65; 2) revolvers ,,Velodog ", Ks 4294
kal. 6,35.

263. Velosipēds, kungu, firmas,,Brenabor"M° 1273005, jauns, melni lakots, īk zaļām strīpu
ņām, sevišķs modelis ar garu un augstu rāmī.
baltām platēm un baltām riepām.

264. Revolveri, 2 „Brovning" sistēmas,
N2.N2 824375, 276430, vidēja lieluma.

265. Pasta soma, apmēram 1 mtr. garumā,
3/ 4 mtr. augstumā un apm. i/ 4 mtr. platumā,
čemodāna veidīga.

266. Revolvers, ,,Mauzera" sist., lielā kalibra
JM° 27153.

267. Rakstāmmašīna, firmas ,,Pikollo-Uransa"
N2 71111.

268. Šujmašīna, firmas ,,Zinger", M 1375611,
bez kājām.

269. Revolvers, „Kolta" sist. JVs 221927 ,
kal. 45.

270. Ķēve, tumši brūnas spalvas, krēpes
melnas, uz labo pusi, 10 g. veca, nepilnas 2 aršinas
augsta.

271. Pulkstens, vīriešu, kabatas, sudraba, ar
1 kapseli, firmas „Enkura", JM>> 75628/7529.

272. Ķēve, 8 g. veca, bēra, krēpes melnas,
poļu-angļu krustojums, 150 cm augsta, abās pusēs
pie astes sākuma baltumiņi.

273. Somiņa, sudraba rokas somiņa, kreisā
stūrī 2 sudraba monogrami ,,L. B." un labā stūrī
iegravēts datums ,,18. IV 26. g.".

274. Revolvers, „Stock" sist. Ne 4010.
275. Velosipēds, firmas ,,Omega", JM2 14757,

melni krāsots.
276. Velosipēds, firmas „Smitfiold", Ne 37718.
277. Pulkstens, zelta, kabatas, ar 1 kapseli,

vidēja lieluma, iekšpusē uz kapseli iegravēts
vārds „Hristel Oorland", 1873.

278. Revolvers, mazā kalibra ,,Brovning"
sist. Ne 67483.

279. Revolvers, „Zauer Sohn" sist. kal. 7,65,
JN9 39068.

280. Trice, sastāvoša no masīvas ķēdes un
vairākiem ritenīšiem, kā arī ar 2 āķiem, kopsvars
apm. 100 kg.

281. Ķēve, rūdas spalvas ar zīmi pierē, 6 g. v.
ķēve, bēras spalvas, mazu zīmīti pierē, 8 g. veca.

282. Ķēve, rūdas spalvas, 5 g. veca, gaišām
krēpēm, 137 cm augsta, baltu zīmi pierē, labā
priekškāja gaišāka.

283. Radio aparāts, 3 lampīgs, P. T. D. 3/20
spuldzes NeNe 425, 409 un B. 405, Anodbatereja
,,Dr." 90 voltu akumulators „Edisons", 4 voltu
40 ampēru, galvas dubultoti telefoni ar P. T. G. D.
skaļrunis ,,Grovar-meIodija" un zibeņa novedēja
aizsargs.

Meklēšanu izbeigt:
Revolvers, „Stock" sist. kal. 7,65, N2 11740.

(sk. sar. JVa 12, reģ. 165).
Velosipēds, firmas ,,Huskvarna" M° 2882326,

(sk. sar. JVs 13, reģ. Ne 237).
Velosipēds, ,,Leitener Rossia" firmas, models

53, (sk. sar. Ne 11, reģ. Ne 154).

Rīgā, 1929. g. 19. februārī.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks G. Tīfentāls.
Darbevedis (paraksts).

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīkojums JV2 2631.
Ar šo uzaicinu vieglos ormaņus iera-

sties ar pajūgiem uz gadskārtējo vispārējo
apskati Radio ielā pie prefektūras, sekošā
kārtībā:

3. maijā, pulkst. 10 — no JN° 1—100,
6. maijā, pulkst. 10 — no JN° 101—-200,
8. maijā, pulkst. 10 — no JMe 201—300,

10. maijā, pulkst. 10 — no Ni 301—400,
11. maijā, pulkst. 10 — no JN° 401—500 ,
14. maijā, pulkst. 10 — visi pārējie _""

tie, kuri iepriekšējās apskatēs dažādu
defektu dēļ netika pieņemti.

Ormaņu apģērbam, pajūgam un zirgiem
jābūt pilnīgā kārtībā. Par neierašanos
uz šo pārbaudi draud likumā paredzēt?
sods.

Rīgā, 1929. g. 12. aprīlī.

Rīgas prefekts T. Grinvaids-

Ārējās nodaļas vecākais darbvedis
1181 A. U ijerts.

Mācības spēku dienesta gaitas apraksts.
Tautas labklājības ministrija paziņo, ka saskaņā ar instrukcijas par civildienesta

noteikumu piemērošanu (Lik. kr. 1928. ģ. 148.) 13. pantu valsts mācības spēku dienesta
gaitas apraksts noteikts pēc zemāk pievestā parauga. Iestājoties dienestā, mācības spēki
izpilda tādu pat aptauju kā pārējie darbinieki (sk. 2. pielikumu pie instrukcijas 13. panta).

1929. g. 12. aprīlī.
Darba aizsardzības departamenta direktors F. Roze.

Valsts dienesta inspektors J. Kārkliņš.

Dienesta akts N°
, . ministrijas

(iestāde, kas sastāda aprakstu)
darbinieka (uzvārds)

(vārds.)

DIENESTA GAITAS APRAKSTS
(uzrādot arī katrā nodalījumā atsevišķi, ar kādiem dokumentiem ierakstītās

ziņas pierādītas).

1. Pavalstniecība.
Ja ārvalstnieks — ar kādu Ministru kabineta
lēmumu atļauts ieskaitīt dienestā.

2. Dzimšanas vieta, gads, mēnesis un diena.

3. Izglītība.
Kad un kādas skolas beidzis vai apmeklējis
un kādas apliecības ieguvis.

4. Speciālā, teorētiskā vai praktiskā sagatavo-
šanās.
Kāda, un ja izturējis pārbaudījumus — kad
un kādus (arī cenzu kommisijas atzinumi).

5. Attiecības pret kara klausību.

6. Ģimenes sastāvs.
Precējies, neprecējies, atraitnis; sievas vārds,
viņas agrākais uzvārds un kad laulāts. Katra
bērna vārds, dzimšanas gads, mēnesis un diena

7. Kad un kāds valsts ārsts pārbaudījis veselības
stāvokli iestājoties dienestā.

8. 9,- 10. II.

Ar kā rīkojumu (gads, datums un Ne) un kādā amatā «-' -
un iestādē iecelts vai ievēlēts un apstiprināts (kā štata Macam-
vai ārštata mācības spēks), pārcelts vai pazemināts, . Amata-grupa (ka- stutipu

kā arī citas pārmaiņas dienestā un pamata atalgojumā Diene- tēgonja) pēc at- sl<a!.ļs
kā pamata, tā arī citās vietās, atzīmējot atsevišķi katru algojuma normas nedēļa
darbību ar atšķirīgu atalgojumu (administratīvie pie- s("a un pakāpe, pār-
nākumi-, audzināšana, praktisko darbu stundas ar īpat- . biniekam ar īpat-

^nēju atalgojumu, virsstundas u. t. I.). vleta neju algu — atal- g« ,_
Ar kādu rīkojumu un uz kāda pamata dienesta pienā- gojuma apmērs S§ ļ . -§

kurni mainījušies vai izbeigušies ^ i u

? 12. 13. 14. 15. 16.

Sodi.
Kad (norādot gadu Atvaļinājumi (kartē- Rāiiens ar atzīmi Citi uz likuma pamata
mēnesi un datumu) jie, ārkārtējie un bez dienesta saitas an- P ensi Jas izdienā ie-
sācies, mainījies vai atalgojuma) un zināt- Apbal- rakstā< iin kad dzēstsļ ska'tāmie gadījumi
izbeidzies iepriekš, niski komandējumi. mrdisc nUnārie sodi - <kara dienests armiJā
(8., 9., 10. un 11.) Ar kādu datumu sā- vojumi "ai srXs no tiesas un frontC>> dzemdības
ailēs minētais stā- kot un uz cik ilgu I, sodu ka"zbeidz skolotājām)atzīmējot,

voklis laiku ^ieSstaSīelS
arī gadu

un
datumu



Saistošie noteikumi
par Rīgas Jūrmalas pilsētas tirgiem.

Pieņemti Rīgas Jūrmalas pilsētas domes sēdē
1929.g. 19. martā un apstiprināti no iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1929.g.

6. aprīlī ar Ne 87712.

1. Rīgas Jūfmalas pilsētas tirgus pār-
valda un uzrauga pilsētas valdes Finanču
nodaļa, bez tam viņos revīzijas izdara
sanitārā nodaļa, kā arī pilsētas valdes kon-
trolieris, kura rīkojumiem t rdzniekiem jā-
padodas bez iebildumiem.

2. Rīgas Jūrmalas pilsētā pastāv tirgi
Bulduros, Majoros, Dubultos, Mcllužos
un Asaros.

3. Aizliegta tirgošanās ārpus pilsētas
tirgu robežām, kā uz ielām, iebraucamās
vietās, sētās, dārzos un t. t., izņemot
pašražotājtis ar no pašvaldību izdotām
un pilsētas valdē reģistrētām apliecībām.

4.' Tirgošanās uz tirgiem atļauta ik
drenas no pīkst. 5— 15.

5. Tirgu atvēršanu un slēgšanu paziņo
ar zvanu jeb ar citu no Finanču nodaļas
noteiktu signālu. Pēc tirgus slēgšanas ap-
meklētājiem aizliegts tur uzturēties.

6; Tirdznieki, kuri uz tirgiem tirgojas,
sadalāmi 2 grupās: 1) ražotājos, t. i.,
kuri tirgojas ar pašražotām precēm un
2) uzpircējos, t. i., kuri tirgojas ar uz-
pirktām precēm. Pirmās grupas tirdzinie-
kiem ir tiesība tirgoties ar mēru un svariem,
bet otrās grupas tirdzniekiem tikai tai
gadījumā ir tiesība tirgoties ar mēru un
svariem, kad viņi ir nomājuši tirgošanai
noteiktu galdu, pretējā gadījumā viņi var
tirgoties tikai veseliem gabaliem.

7. Visiem pārdodamiem produktiem jā-
būt nebojātiem, tīriem, neviltotiem un bez
jebkādiem nevajadzīgiem krāsas, garšas jeb
kāda cita veida piemaisījumiem, kas va-
rētu tikai maldināt pircējus. Negatavas,
bojāšanas stadijā esošas vai jau bojātas
pārtikas preces ir aizliegts tirgos uzvest.

§. Tirgos ir atļauts uzvest, pārdot un
izlietot tikai apzīmogotu gaļu. saskaņā ar
Rīgas jūrmalas pilsētas domes izdotiem
saistošiem noteikumiem.

9. Pilsētas tirgos var tirgoties katra
persona, kas izņēmusi attiecīgu tirdznie-
cības zirni un nomaksājusi noteikto tirgus
vietas nomu. Ražotājiem ar pašu ražo-
tam precēm ir tiesība tirgoties vienīgi sa-
maņā ar Rīgas Jūrmalas pašvaldības iz-
dotām apliecībām un nomaksājot attiecīgo
tirgus nodevu.

10. Tirdzniecības zīmes izsniedz un
nomu par tirgus vietām saņem pilsētas
valdes Finanču nodaļa, bet tirgus nodevu
tekasē tirgus kasieris, izdodot attiecīgu
hi!eti. Tirdzniecības zīme derīga tikai tai
Personai, uz kuras vārdu tā izdota un dod
tiesības tirgoties tikai ar minētā zīmē uz-
rādītām precēm.

)} Tirgus kasiera izdotā biļete pie-
stiprināma redzamā vietā.

12. Visas .bojātas un viltotas preces,
kl H'as sanitārā kommisija jeb citas pār-
auga personas atrod un atzīst par kaitī-
gām, tiek nekavējoties bez atlīdzības at-

stās un iznīcinātas, par ko sastādāma
attiecī ga akts.

'3. Tirdzniekiem aizliegts ejās, viņiem
'." Piederošās tukšās vietās un vispār
'Pus viņiem iznomāto vietu robežām
ka'it ko patvarīgi izlikt vai izkārt. Starp-
r»ekiem tirgos aizliegts darboties. Tir-

gošanās iznēsājot un izvadājot pilsētas
tirgos aizliegta.

14. Tirdzniekiem aizliegts tiem iz-
nomātās vietas atdot vai pārdot citai per-
sonai. Tirdzniekiem ir atļauts tirgoties
pašiem vai to ģimenes locekļiem, bet tiem,
kup tur kalpotājus kā līdzdalībniekus
un vietniekus, jādabūn uz to attiecīga at-
ļauja no Finanču nodaļas. Tāda paša at-
ļauja vajadzīga tām personām, kas uz
ražotāju izdoto pilnvaru pamata tirgojas
ar to precēm.

15. Tirgos atļauts lietot tikai likumīgus
un pareizus svarus-un mērus. Svariem un
atsvariem jābūt zīmogotiem, tīriem un
nesarūsējušiem.

16. Tirgos aizliegts uzvest suņus, kaut
ari pie saites.

17. Par šo saistošo noteikumu neie-
vērošanu vainīgiem draud sods uz sodu
likuma 138. panta pamata.

18. . Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne»
dēļu laikā pēc to izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva A. Rutkis.
Sekretārs Fr. ļekabsons.

Saistošie noteikumi
par lopkautuves lietošanu un kaujamo
lopu un gaļas apskatīšanu Apes pilsētā,

Pieņemti domes 1929. gada 7. janvāra un
4. februāra sēdē, protokols Ne 1 un 3 un
apstiprināti ar Iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta 1929. gada 6. aprīļa

rakstu Ne 87713.

§ 1. Lopus kaut pilsētas robežās atļauts
vienīgi pilsētas lopkautuvē.

§ 2. Lopkautuvi pārzina saimnieciskā
ziņā lopkautuves īpašnieks vai viņa piln-
varota persona, bet veterinārsanitārā ziņā
veterinārārsts vai viņa vietnieks, kuru
rīkojumiem bez ierunas jāpadodas visiem
kautuves lietotājiem.

§ 3. Kautuve atvērta no pilsētas domes
noteiktā un izsludinātā laikā.

§ 4. Ieeja lopkautuvē atļauta vienīgi
personām, kurām tiešs sakars ar lopu
kaušanu un gaļas izmeklēšanu, pie kam
šīspersonas nedrīkst būt manāmi iereibušas
un jaunākas par 16 gadiem.

§ 5. Aizliegts kautuvē ievest suņus,
kā arī tādus lopus, kuri nav nolemti kau-
ša.

§ 6. Aizliegts kautuvē ienest un tur
lietot reibinošus dzērienus, smēķēt, izkārt
drānas un priekšautus kaujamas telpās.
Tāpat arī aizliegts izturēties piedauzīgi un
trokšņot.

§ 7. Pie kaušanas lietojamiem instru-
mentiem, kā arī pie kaušanas nodarbināto
personu apģērbiem jābūt vislielākā tīrībā.

§ 8. Kautuves īpašnieks neuzņemas ne-
kādu atbildību par dzīviem, nokautiem
lopiem, gaļu un citām lopu īpašniekam
piederošām mantām.

§ 9. Lopu kaušanai jānotiek parastā
kārtā, iepriekš ar spēcīgu sitienu pa pieri
apdullinot kaujamo lopu un tūliņ pār-
griežot ar asu nazi kakla asins traukus.
Žīdiem atļauts kaut pēc to rituāliem pa-
ņēmiemien , bet šos lopus nedrīkst ilgi
guldīt uz grīdas ar sasietām kājām. Pār-
vadājot lopus ar tiem jāapietas saudzīgi.
Nedrīkst lopus mocīt, sist ar kokiem, spert
ar kājām, griezt un lauzt asti un t. t.

§ 10. Pirms kaušanas lopus apskata
veterinārārsts vai viņa vietnieks un atļauj
kaut tikai tādus, kup nav nokusuši, sa-
svīduši, pie kuriem ir iestājies normāls

pulss un temperatūra un neslimo ar
,,Not. kaujamo lopu, gaļas un pārējo
animālo uzturvielu izmeklēšanai un to
brāķēšanai" § 5. 1927. g. „Va!dības Vēst-
neša" 188. ntim. minētām slimībām. Visu
citu lipīgu un dažādu slimību gadījumos
lopu kaušana pielaižama ievērojot pastā-
vošos rīkojumus.

§ 11. Pēc nokaušanas lopu vēlreiz iz-
meklē veterinārārsts vai viņa vietnieks
un saskaņā ar pastāvošiem likumiem un
rīkojumiem nosaka gaļas šķiru vai nederī-
gumu cilvēka barībai, uzspiežot gaļai
attiecīgus zīmogus. Pēc veterinārārsta
atzinuma par nederīgām var uzskatīt
tikai dažas lopa daļas.

§ 12. Aizliegts nokautos lopus sacirst
gabalos un atdalīt dažādākas daļas pirms
viņi nav apskatīti un apzīmogoti. Lopu
iekšas tā jānovieto pie katra kauta lopa,
lai tās nebūtu iespējams samainīt ar citu
lopu iekšām. ? Tikai pēc apskatīšanas un
apzīmogošanas var ar. nokauto lopu un
viņa iekšām rīkoties pēc saviem ieskatiem.

§ 13. Nokautie lopi nedrīkst palikt
kautuvē ilgāk kā līdz nākošas dienas
pulksten 10 rītā.

§ 14. Arī ārpus pilsētas robežām kauto
lopu gaļa tūliņ pēc ievešanas pilsētā ne-
kavējoties nogādājama apskatīšanas vietā,
kur veterinārārsts vai viņa vietnieks to
apskata un rīkojas kā aprādīts !!., pie
kam šāda gaļa nedrīkst būt mazākos
gabalos kā ceturtdaļās, izņemot cūkas,
kuras var piegādāt izmeklēšanai veselas,
kā arī puses, vidučus (sānus) un šķiņķus.

§ 15. Veterinārārsts vai viņa vietnieks
arī nosaka saskaņā ar pastāvošiem liku-
miem un noteikumiem, kāda no cilvēka
uzturam nederīgās gaļas atdodama viņas
īpašniekam atpakaļ un kāda atsavināma
un uz īpašnieka rēķina iznīcināma. Pēdējā
gadījumā gaļas īpašnieks nekādu atlīdzību
nesaņem.

§ 16. Ja gaļas īpašnieks ceļ pret ne-
derīgās gaļas atsavināšanu ierunas, tad
tas var saskaņā ar likuma par lopkautuvēm
un gaļas izmeklēšanas stacijām 27. §
iesniegt sūdzību veterinārvaldei. Gaļa
tādā gadījumā lopkautuvei jāuzglabā 24
stundas vēsā vietā.

§ 17. Pirms ievestas gaļas apskatī-
šanas aizliegts izplēst krūšu vai vēdera
plēvi un izņemt limfu dziedzerus, plaušas,
sirdi, aknas, nieres un liesu. Ja tas tomēr
noticis, tad bez kādas atbildības gaļa tiek
apzīmogota ar trīsstūri.

§ 18. Apes pilsētas robežās stingri aiz-
liegts pirkt, pārdot, pārdošanai uzglabāt
skārņos, pagrabos, noliktavās un iebrau-
camās vietās gaļu, kura nav apzīmogota
ar pilsētas zīmogiem.

§ 19. Par pilsētas lopkautuves lieto-
šanu, gaļas un lopu apskatīšanu ņemama
maksa pēc pilsētas domes noteiktas takses.
Šīs maksas nodrošināšanai pilsētas valdei
tiesības maksu iekasēt pirms lopa vai
gaļas apskatīšanas. Iekasētā nauda nekādā
gadījumā netiek atmaksāta.

§ 20. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likuma 138. panta
pamata.

§ 21. Šie noteikumi stājas spēkā divu
nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas .gai-
dības Vēstnesī".

Pilsētas galvas b. K. Danebergs.
Sekretārs T. Grava.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 9. marta lēmuma ir jāpiedalās Rīgas apriņķa Skrīveru pagasta meliorācijas sabiedrībā „Zemdega",

^
jāņem dalība pie kopējo Skrīveru pagasta meliorācijas sabiedrības „Zemdega" galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju NeNe Darbu iz-
g Dalībniekam maksa pēc
Ik Dalībnieka Dalībnieka piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
i* . . pēc pēc °o kuras
0 . , . ' īpašumu tiesību viņa lietošanā . . un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
i vārds un uzvārds ... merme- zemes dalībnieku
ļ

apzImēJ"eS0Š°majU čības grāmatu ^^- baisu ""

5 nosaukums . skaitu£ plāniem reģistra LS

1 Juris Peņgerots īpašnieks Kapčas 1670 Skrīveru pag. Skrīveru muižas 240,— Šinī dalībniekusarakstā uz-
9 Andrejs Gulbis Skilini 1672 451 rādītās darbu izmaksas sum-

l t^T^om
mantojuma masa Mildiņi 1683 "

„ "" " 881,'- ES^S^^4 Jams F?msons . īpašnieks Paegles 2820 „ „ „ ,, 536— teikšanai un nokārtošanai kā
5 Fricis Cielaviņs >( Bolšares — 956 ,, ,, ., ,, 726 Pdarbu pirmreizējās izve-
6 Emīls Niķelis ļaunsaimn 54F 201 ' šanas, tā arī pie izvesto

7 Fricis Baumanis '
Kalnieši

'
52F 5310 190—

darbu uzturēšanas kārtībā
' ,- ? Co„:Q+;t. " rvdiniebi ozr ooiu ,, ,, ,, ,, 1ZU, turpmāk, neņemot vēra darbu
8 jams bapietis „ Jaunsaunn. 53F ,, „ ,, „ 128,— faktisko izmaksu, kura var
9 Andrejs Elksnis „ ? Sidrabini 51F 5329 ,, 115— būt mazāka vai lielāka.

10 Jorģis Brencis „ Pūriņi ' _ 1628
' ,', „ „ '„ 401—

11 Valsts „ Rīgas apr. valsts 157F — ,: ., ,, ,, 104,—
zemju iespektors

12 Valsts ,. Rīgas apr. valsts 156F — „ „ „ „ 98,—
zemju inspektors 'Kopā...4001—

Rīgā, 1929. g. 30. martā. ? Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar Nikolaja O z e -

r o v a , Maskavas Lielā teātra pirmā tenora
viesizrāde „Pīķa dāmā", ar viesi Hermaņa
lomā. Ozerova * viesizrādēm piegriežama sevišķa
vērība, jo šim dziedātājam nāk līdz liela māksli-
nieka slava; Ozerova personībā apvienojas liels
dziedātājs ar ļoti spēcīgu un īpatnēju aktieri.—
,,Apburtās princeses" pirmais atkārto-
jums trešdien, 17. aprīlī. Brīnišķīgā baleta pirm-
izrāde izvērtās par triumfu visiem uzveduma
dalībniekiem; bagātās, viena par otru skaistākās
dejas, bezgala krāšņais dekoratīvais ietērps un
kostimi, lieliskākais, kāds radīts uz mūsu teātru
skatuvēm, sagādāja uzvedumam ārkārtīgus, ne-
pieredzētus panākumus. — Ceturtdien, 18. aprīlī,
Maskavas Lielā teātra pirmo solistu Marijas
Maksakovas un 'Nikolaja Ozerova vies-
izrāde ,,Karmen ". Marija Maksakova, viena
no ievērojamākām Lielā teātra dziedātājam,
meccosopraniste, ir arī ļoti skaista, valdzinoša
kā artiste un personība.

Nacionālais teātris. Otrdien, 16. aprīlī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē, Edv. Medņa
„Mīlas teika". — Trešdien, 17. aprīlī, pulk-
sten 7.30 vakarā, Marijas Leiko viesu
izrādē, pirmo reizi Ibsena ,,H e d a Oabler"
E. Feldmaņa režijā. Abonentiem derīga 9. biļete.
— Ceturtdien, 18. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā,
E. Vajdas komēdija ,,Viņa šķiras" Bērnu
Draugu biedrībai par labu.

Dailes teātris. Otrdien, 16. aprīlī, pulksten 6
vakarā, kareivju izrādē „Dzīves maske-
rāde". — Trešdien, 17. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā, tautas izrādē „R a k s t s vai ērglis".
— Ceturtdien, 18. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā
,,Dzīves maskerāde". — Piektdien,
19. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā ,,Mērnieku

1 a i k i". Studentiem un skolniekiem puscenas.
— 25. aprīlī, Ofenbacha _ operete „S kais tā
Helēna" ar Brechmani Štengeli galvenā lomā.

Aktiera Jāņa Simsona 15 gadu skatuves
darbības atcere Dailes teātrī notiks trešdien,
24. aprīlī. Izrādīs dāņu rakstnieces Karenas
Bramson lugu 3 cēl. ,,P r o f e s o r s K I e n a u s".

Šim numuram 8 lapas puses.

KURSI.
Rīgas birža, 1929. gada 16. aprīlī.

Devīzes:

1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku 20,23—20,38
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru ' 27,12—27,33
100 Zviedrijas kronu 138,55—139,25
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 138,20—138,90
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,10—209,15
100 Vācijas marku 122,95—123,60
100 Somijas marku 13,00—13,12
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. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. Okmi.ms.

Redaktors M. Arons.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
3. aprīlī izklausīja Zaveja (Sa-
muila Samuel) Levina bipot.
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par iznīcinātām
obligācijas par 4000; 50.000;
30.000 rbl., apstiprinātas 1912. g.
26. apr., 1913. g. 9. sept., 1914. g.
12. martā ar NeNe 1237, 2479,
661 uz nekustamo īpašumu Rīgas
pils. II hip. iec, ar zemes grām.
reģ. Ne 1186 par labu pirmā —
Jānim Zariņam, otra un trešā
Šimai Astambovski, pie kam
pievestās obligācijas minētie Za-
riņš un Šima Astambovski ir
cedējuši blanko, turklāt visas
3 obligācijas ir tālāk pārgājušas
uz Hermani Kampe kā blanko
cesionāru, kas viņas ir cedējis
atkal blanko. Ne 3165.

Rīgā, 1929. g, 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

437b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
12. martā izklausīja Kārļa Ozo-
liņa dzīvības apdrošināšanas po-
lises mortifikācijas lietu un no-
lēma: atzīt par iznīcinātu dzī-
vības apdrošināšanas polisi par
4000 rbļ., - ar Ne 10040 izdotu no
apdrošināšanas biedrības ,,Žizn "
1902. g. 20. jūlijā. Ne 1457.

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

547b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privātties. kop. 2451. p. pamata
uz Pētera Dzirkala pilnvarota
zvēr. adv. H. Rūsa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
9. aprīlī publicēto 1928. gada
11. novembrī Lubānas pagastā
mirušās Annas Reina m. Dzir-
kalis, dz.Vilkancs, 192*8.g. 16.sept.
mutiskā kārtībā taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Annas Reiņa m. Dzirkalis,
dzini. Vilkancs, mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. No 3114

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

664 Sekretārs A. Kalve.

(FiesM
sludinājumi.

i -
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
3. aprīlī izklausīja Otto Tīdera
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: a) atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 2000 rbļ.,
apstipr., 1909. g. 31. augustā
ar No 931 uz nekust. īpašumu
Mārsnēnu muižas Jaun-Dzirkaļu
māj. JVo 15, Cēsu apr., ar zemes
grām. reģ. Ne 2837 par labu
Jēkabam Tīderam, kas cedēta
blanko, b) atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 2500 rbl., apstipr.
1906. g. 29. maijā ar Ne 467
uz nekust. īpašumu Mārsnēnu
muižas Jaun-Dzirkatu māj. Ne 50
Cēsu apr., ar zemes grām. reģ.
Ne 2845 par labu Paulim Ābo-
liņam. Ne 2475.

Rīgā, 1929." g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veid'ners.

431b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1923. g. 3. novembrī Liep-
kalnes pagastā mirušā Mārtiņa
Jāņa dēla Indriksona ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ne3973

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

679 _ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. gada 18. martā
Cesvaines pagastā mirušā
Kārļa Edes dēla Ā ž k a 1 n a
ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, Iegatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ne 1507

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

671 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
3. aprīlī izklausīja Ādama Berķa
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 1000 rbļ., apstipr.
1891. g. 8. martā ar Ns 51 uz
nekustamo īpašumu Rīgas apr.,
Vec-Višņu mājām, Kēču muižas
zem zemes grām. reģ. Ns 1898
par labu Jānim Ozolam. Ns 2690.

Rīgā, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

436b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
3. aprīlī izklausīja Andreja Šķēr-
stiņa hipotēkām parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
1000 rbļ., apstiprinātu 1908. g.
26. maijā ar Ns 720 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr. Kraukļu
muižas „Kalna-Kaulacu" mājām
ar zemes grām. reģ. Ns 2053
par labu Kārlim Ozoliņam.

Rīgā, 1929. g. 6. aprīlī.
Ns 2597. 435b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
3. aprīlī izklausīja Alviļa-Augusta
Āboliņa hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
2500 rbļ., apstiprinātu 1914. g.
17. apr. ar Ns 267 uz nekust,

īpašumu Madonas apr. Krapes
muižas Gaigalu Āboliņu mājām,
ar zemes grām. reģ. Ne 881 par
labu Alvīnei Āboliņš, dzim. Bie-
zais, kura cedēta blanko. Ns 2599.

Rīgā, ' 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

434b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
3. aprīlī izklausīja Augusta Uplša
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 500 rbļ., apstipr.
1911. g. 19. apr. ar Ns 255 uz
nekustamo īpašumu Pabažu mui-
žas zemnieku zemes ,,Kalna-
Muižnieku" Ns 19 mājām, ar
zemes grām. reģ. Ns 5310 par
labu Baltijas Lauksaimn. sav-
starpīgai kredītbiedrībai. Ns2576.

Rīgā, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

433b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
3. aprīlī izklausīja Pētera Pļa-
vinska hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātām mantojuma daļas
apstiprinātas 1898. g. 13. jūlijā
ar Ns 993 uz nekust. īpašumu
Madonas apr., Vietalvas muižas
,,Kalna-Ozoliņu" Ne 12 mājām,
ar zemes grām. reģ. Ns 2301
par labu Edei Preiss, dzim.
Šnits summā 250 rbļ., Lotei
un Ažai Šmits katrai summā
350 rbļ., par kurām mant. daļām
atsevišķi prasības dokumenti nav
izdoti. ' Ns 2412.

Rīgā, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

432b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ .ties. lik. 1967.,2011 .—2014.
un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Voldemāra Jūlija Augusta d.
Straucha lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1929. gada
9. aprīlī publicēto 1924. gada
18. jūlijā Ropažu pag. Ledus-
kalnā mir.Augusta Jāna Fridricha
d. Straucha, 1924. g. 29. jūnijā
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mirušā
Augusta Jāņa Fridricha dēla
Straucha * mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējiem u.
1.1., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
Izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns3825

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

665 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 5. jūlijā Gaujenes draudzē

mirušā Kārļa Jāņa d. Kalniņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikommi-
sārijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 252

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

675 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 1. maijā Mores pag.
K. Kaņenos mirušās Kapitolīnas
Jāņa meitas Ziemelis
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, Iegatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. 1.1.,pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
672 L. Ns 1868

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Jēkaba Krenklis lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
9. aprīlī publicēto 1929. g. 17. jan-
vārī Vecpiebalgas Vec - Lūkās
mirušās Katrīnas Anža meitas
Olte, 1927. g. 6. septembrī un
1925. g. 7. jūlijā mājas kārtībā
taisītos testamentus, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušās Katrīnes Olte
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, Ie-
gatāriem, fideikommisāriem, pa-
rāddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentus pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušiem. L. Ns 3922

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

669 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1899. g. 17. jūnijā Rīgā
mirušā Mārtiņa Jāņa dēla
Žīda (Šida) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ns 3967

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

676 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Olgas Petersen pilnv.
zvērin. advok. Paula Sakrano-
viča lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1928. g. 25. sept.
publicēto 1928. g. 14. septembrī
Rīgā mirušā Jensa (Jens) Pēter/a
dēla Petersena (Petersen), 1900.g.
22. decembrī pie Petrogradas
notāra ļ. Sachara taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jensa Petersena manto-
jumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties. lik.!967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz
Magdalinas Anderson lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
9. aprīlī publicēto 1928. g.
11. oktobrī Liepkalnes Puķīšos
mirušā Jāņa Mārtiņa d. Gater-
sona (Ootģardsona), 1928. g.
11. oktobrī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas perso-
nas, kurām ir kaut kādas tie-
sības uz mir. Jāņa Gatersona
(Ootģardsona) mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārljiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L.Ns 3633

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšs. v. A. Veidners.

668 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1921. g. 13. februārī Rīgā
mirušās Līzes Jāņa m. Ljaš-
kovskis (Leskovskis), dzimusi
Kauliņš, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem ,
Iegatāriem, fideikommisāriem ,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ns 3963

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

677 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Leibs šmula dēls
Olikmanis un Šeine Blīdens
(Bliedens), noslēguši priekšlau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
B. Zemgaļa 1929. g. 19. martā
reģistra Ne 5201, ar kuru viņi.
attiecībā uz viņu noslēdzamo
laulību, ir atcēluši vietējo civ.
lik. 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
L. Ns 3959. 684b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. gada 5. maija K'rDižu
pagastā mirušā Augusta Jāņa
dēla Pīpkalēja ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatā-
rijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L Ns 3950

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

678 Sekretārs A. Ķa 1ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. gada 19. aprīli Sāvienas
pagastā mirušā Andža Pētera d.
0 d r a , ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 3951

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

824 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Alek-
sandras Kociņš pilnvarn. zv.
adv. pal. Voldemāra Pussulla
lūgumu, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 9. aprīlī publicēto 1929.g.
3. martā Rīgā mirušā Helmuta
Jāņa dēla Kociņa, 1929. g.
4. febr. pie Rīgas notāra R.Voigta
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Helmuta Kociņa
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
parāddevējiem tt. t. t., pieteikt
sava? tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L.Ns 3952.

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

667 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz mirušā Teņa Grūbes
mant. masas aizgādņa Jāņa
Kozmeijera lūgumu uzaicina vi-
sas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, ' strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1929. g.
9. aprīli publicēto 1926. g.
28. aprīlī Jaunburtnieku pag.
Zīlēs mirušā Tena Jēkaba dēla
Grūbes, 1926. g. 22. aprīlī mā-
jas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Teņa Grūbes mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu
kā mantniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, parāddevēj.
u. t. t. pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
L. Ns 3843. 666

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. g. 11. augustā Bučauskas
pagastā mirušā Boķu mājas
īpašn. Augusta Andreja d. Skrīde
(Skrede) ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, Iegatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u.t.t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.Ne 3654

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidner?.

680 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 11. oktobrī Rīgas II pil-
sētas slimnīcā mir. Andreja Friča
d. Grīvana ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatā-
rijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem u. t.t., pieteikt šīs tiesī-
bas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās persmas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. Ne3947

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

681 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. gada 28. janvāri Rīgā
mirušā Ādolfa - Voldemāra In-
driķa d. Silabranda(Sillebrandta)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem Iegatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
L. Ne 3954 823

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1921. gada 31. decembrī
Jaungulbens pagastā mirušā
Kārļa Kārļa dēla Ozoliņa
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, Iegatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīstiesības zaudējušas. L. Ne 3966

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

82o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 3. jūlijā Rīgas Jūrmalā,

Asaros mirušās Paulīnes Andrēi*meitas Stelps, dzim. ļanson<;
ir atklāts mantojums un u? '
aicina, kam ir uz šo manto "
jumu, vai sakarā ar to tie
sības kā mantniekiem' egatā "
riem, fideikommisāriem' kredito "
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikāskaitot no šī sludinājuma iespie'
šanas dienas.

Ja minētās personas savastiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā L
tiesības zaudējušas. l No3<n»

Rīgā, 1929. g. 10. apriti."

Priekšsēdēt. v. A. Veidners
826 Sekretārs^ A. Kalve!

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa ,

uz civ. proc. lik. 1460' .. P;
pamata paziņo, ka ar viņas
šā gada 13.' marta lēmurrut

reģistrēta kooperatīva sabiedrība
ar nosaukumu: Ozolu _ sav'
stārpējā ugunsapdrošināsanas
biedrība ar valdes sēdekli Ozolu
Pagastā.
548b Nodaļas pārzinis Egli"

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36, P-
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Elmārs Viktora d.
Zandmatiis (Sandmann) un Nora
Ādolfa m. Šulcs (Schultz), no-
slēguši priekšlaulības līgumu
pie Rīgas notāra V. Līvena
1929. g 16. martā reģistra Ne 5676,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņi»
noslēdzamo laulību, ir atcēlusr
vietējo civ. lik. 79. un turpm- P-
paredzēto laulāto mantas kopību,

Rīgā, 1929. £. aprīlī.
L. Ne 3926. 682B

Priekšsēd. v. (paraksts)-
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. g. 28. jūnijā Āraiži*
draudzē mirušā Mārča Andža d.
Avotiņa ir atklāts mantojums-
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, Iegatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 3974-

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners,
829 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 5. martā Sērmūkšu pag,

mir. Jēkaba Anša d. Kfeķera
ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesibas
kā mantniekiem, legatārienv
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs-
tiesības zaudējušas. L. Ns 3473-

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

828 Sekretārs A. Kalve,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo , ka pēc
1928. gada 23. decembrī Jaun-
piebalgas pagasta Lejaskūģos.
mirušā Jāņa Pētera d. Damrozes
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem', Iegatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā sīs
tiesības zaudējušas. L. Ne 3977

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners,

827 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa .
uz civ. proc. lik. 2011., 2014 un

'
2019. p. pamata paziņo , ' kapēc 1928. g. 10. maijā' Lejas-
ciema draudzē mirušā Jura Kriša
dēla Suntaža ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu vai sakarā ar to
tiesības kā mantniekiem , Iega-
tāriem, fideikommisāriem', kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas. L. N° '>70&

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

546 Sekretārs A. Kalve,



Rīgas pilsētas 8. iec. miertiesu.,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1929. gada
8. februāra spriedumu Dveira
Barkagan viņas apsūdzībā pēc
sodu lik. 210'. p. par bojātu un
lietošanai nederīgu desu pārdo-
šanu atzīta par vainīgu un sodīta
ar Ls 10,— vai maksāt nespējas
gadījumā ar arestu uz trim
dienām.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā.

Dveira Barkagan ir Zaras Ļif-
šinas pārtikas veikala ģenerāl-
pilnvarniece L. Maskavas ielā 106.

Rīgā, 1929. g. 11. aprīlī. Ns 121
1039z Miertiesnesis (paraksts').

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

nistris apstiprinājis Kuģniecības
akciju sabiedrības ,,JŪRA" sta-
tūtu grozījumu, atļaujot izlaist
1500 jaunas, 3. izlaiduma, akcijas
pa Ls 200,— katru, kopsummā
par Ls 300.000,— nominālvērtī-
bā, sastādot ar to Ls 500.000 —
lielu pamatkapitālu, sadalītu 2500
akcijās pa Ls 200,— katra.

Akciju jauniziaidumam mini-
stris apstiprinājis sekošus notei-
kumus:

1) Sabiedrība izlaiž 1500 jau-
nas, trešā izlaiduma, akcijas, pa
Ls 200,— katru, kopsummā par
Ls 300.000,— nominālvērtībā.

2) Akciju ieguvējiem virs akciju
nominālvērtības vēl jāpiemaksā
Ls 8,— liela prēmija sabiedrības
rezerves kapitālam par labu.

3) Vecie akcionāri bauda priekš
rocības uz jauno akciju iegūšanu,
pie kam uz katrām divām vecām
akcijām viņiem tiesība iegūt trīs
jaunas akcijas.

4) Ja vecie akcionāri visas akci-
jas nav ieguvuši trīs mēnešu
laikā, skaitot no šo noteikumu
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", tad pārpalikušās ak-
cijas valde piedāvā svešām per-
sonām.
5) Pie parakstīšanās uz akci-

jām jāiemaksā puse no akciju no-
minālvērtības un prēmija. Pārējo
iemaksu termiņus un apmērus
nosaka valde.

6) Visām akcijām jābūt sada-
lītām starp akcionāriem sešu mē-
nešu laikā un pilnīgi nomaksātām
1 gada laikā, skaitot no šo no-

teikumu izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

7) Jaunās akcijas piedalās pie
dividendes proporcionāli izdarī-
tām iemaksām.

8) Parakstīšanās uz jaunām
akcijām izdarāma sabiedrīb. kan-
torī Ventspilī, Jūras ielā Ne 18.

Tirdzniecības nod. priekšnieks
1175z A. Kacens.

Revidents R. Bērziņš.

IZSOLE

Artilērijas inspektors
izdos vairāksolīšanā ložu un šķē-
peļu vākšanas tiesības Daugav-
pils artilērijas poligonā uz š. g
vasaru. Izsole notiks mutiski
š. g. 7. maijā, pīkst. 10, Daugav-
pilī, artilērijas nometnē (pretim
stac. Nometne), poligona ko-
mandā. Noteikumus var dabūt
turpat (poligona komandā) un
artilērijas inspektora štābā, Rīgā.
Valdemāra ielā 10 12.
1171 Artilērijas inspektors.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011. p. un
2014. p. un 2019. pamata paziņo,
ka pēc mirušā Jāņa Lūša. ir
atklāts mantojums un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to kādas tiesības
kā mantiniekiem, Iegatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs ka
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1929, g. 6. aprīlī.
L. Ne 585/29. 709b

Miertiesnesis Bilmanis.

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401.p.
un lik ' . kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1928. g.
13. oktobra lēmumu, paziņo, ka
pēc 1928. g. 13. janvārī Daugav-
pils pilsētas slimnicā mirušā Jo-
seļa Haikina ir palicis manto-
jums, uzaicina visas personas,kam
uz šo mantojumu vai sakarā ar
to būtu kādas tiesības pieteikt tās
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 1929. g. 6. aprīlī.
781 z C. 1. Ne 840/28. g.

Miertiesnesis Mīlenbachs.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no 1929.
gada 9. aprīļa un pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
uz civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.,
uzaicina 1913. g. 14. augustā mir.
Pētera Antona d. Viļuma (Vi-
lims) mantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz manto-
jumu, kas palicis Daugavpils apr.,
Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. 780z

Miertiesnesis K. Avens.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Jāņa Nikolaja d.
Līciša lūgumu, civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj. 1239.p.
ar šo uzaicina visus mirušā 1927.g.
12. nov. Nikolaja (Niklasa) Jāņa
dēla Līcīša mantiniekus pieteikt
minēt, miertiesnesim savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantojumu — zemi un
ēkām — atrodošos Aiviekstes
pag. Briežu grāvī, sešu mēnešu
laikāno šīsludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Krustpilī, 1929. g. 8. aprīlī.
576z Miertiesnesis (paraksts),

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. 6. apr.
lēmumu paziņo, ka pēc 1928. g.
22. oktobrī mirušā Movša Ābrama
dēla Sugala, ir palicis mantojums,
kurš atrodas Daugavpils apr.,
Dagdas pag., Dagdas miestā.
Kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to kādas tiesības, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā, Dagdas miestā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„VaIdības Vēstnesī". Bl. 1. Ns 78.

1929. g. 6. aprīlī. 848b
Miertiesnesis (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
saskaņā ar savu 1929. g. 3. aprīļa
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un c. 1.
1(1. sēj. 1239. p. uzaicina 1904.g.
24. sept. (pēc v. stila) Jura
Ādaina d. Loča mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz atstāto no mirušā Vārkavas
pag. Dervanišku s. nekustamu
īpašumu augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Valdības Vēstnesī".
457z Miertiesu. J. Berķis.

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,

uzaicina 1926. £?. 17. maijā mir.

Ādama Staņislava d. Skuķa man-
tiniekus pieteiit viņam savas
mantošanas tiesības uz nelaika

mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī uzaicinājuma
iespiešanas dienas ,.Va!d. Vēstn."

Rēzelnē, 1929. g. i> - aprīli.
585b Miertiesnesis (paraksts).

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. 6. apr.
lēmumu paziņo, ka pēc 1918. g.
15. aprīlī mirušā Dominika Josifa
dēla Kiborta, ir palicis manto-
jums, kurš atrodas Rēzeknes apr.,
Bukmuižas pag. Staromisles
muižā un Janova dzirnavās. Kā-
dēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to kādas tiesības, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā, Dagdas miestā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī". Bl.l.Ne76.

1929. g. 6. aprīlī.
850b Miertiesnesis (paraksts).

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. 6. apr.
lēmumu paziņo, ka pēc 1929. g.
26. februārī mirušā Konstantīna
Pētera d. Ižika. ir palicis manto-
jums, kurš atrodas Daugavpils
apr., Pustines pag., Maksimovas
ciemā. Kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas j tiesības,
pieteikt tās minētam mierties-
nesim viņa kamerā,Dagdas
miestā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Valdības Vēstnesī".

1929. g. 6. aprīlī. BI. I. Ns 77.
849b Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. aprīlī, pīkst! 10 dienā, Rīgā,
1. Ķēniņu ielā Ne 47, krāj-
aizdevu ' sabiedr. ,,Spēks", šīs
sabiedrības prasībā, pārdos Edu-
arda Brūniņa kustamu mantu,
sastāvošu no obligācijas, izdotas
no Paultnes un Otto Brūniņ
Eduardam Brūniņam par Ls 2500
uz nekustamu īpašumu, atrodo-
šos Madonas apriņķī, Litenes
pag., Cemeru Ne 7 mājas domā-
tām divām sēstām daļām, Cēsu-
Valkas zemes grām. reģ. Ne 1375
un novērtētu par Ls 800.

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

Rīgā, 1929. g. 16. aprīlī.

1204 Tiesu izp. J. Grīnfelds.
Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
29. aprīlī, pīkst ' . 11 dienā, Rīgā,
Kungu ielā Ns 26, M. Šapiro un
citu kreditoru prasībās pārdos
pirmā un otrreizējā izsolē Izaka
Huttnera kustamo mantu, sastā-
vošu no galantērijas precēm un
novērtētu par Ls 2714..

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

Rīgā, 1929. g. 16. aprīli.
1203 Tiesu izp- . J. Grīnfelds.

Penkules pagasta tiesa,
Jelgavas apriņķī, pamatojoties
uz pagasta tiesas 1928. gada
3. novembra lēmumu un'pagasta
tiesas likuma 108. un 109. panta
pamata, ar šo izsludina, ka Jānis
un Otilija Švāni adoptē par savu
bērnu resp. dēlu un mantnieku
Teodora un Līnas Insbergu dēlu
Arnoldu Insbergu, dzimušu 1911.
gada 13. janvārī, piešķirot viņam
,,Švāna" uzvārdu.

Personām, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādi iebildumi, tiek uz-
aicinātas pieteikties šai pagasta
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
,,Valdības Vēstnesī" trešo reizi.
Pēc termiņa notecēšanas nekādi
iebildumi ' netiks pieņemti un
adopcija skaitīsies par likumīgā
spēkā gājušu. 23921z

Priekšsēd. Kr. Habermanis.

Darbvedis Alfr. Brikmanis.

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina 1919. g. 23. decembrī
mirušā Vasilija Denisova manti-
niekus pieteikt viņam savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Rēzeknē, 1929. g. 6. aprīlī.
588b Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina 1926. g. 27. aprīlī mir.
Jāņa Dmitrija d. Beiova manti-
niekus pieteikt viņam savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī uzaicinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Rēzeknē, 1929. g. 6. aprīlī.
587b Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3, iec. miertiesnesis,
uzaicina 1929. g. 17. februārī
mirušā Jāzepa Jāzepa d. Ber-
nana mantiniekus pieteikt viņam
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
uzaicinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 6. aprīlī.
586b Miertiesnesis (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, pa-
matodamies uz civ. proc, luk.
10. sēj. 1239. p. un civ. proc.
lik. 1401. p. uzaicina 1929. g.
30. martā mirušā Stefana Jāņa d.
Jerofejeva mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz at-
stāto no mirušā Preiļu pag.
Tišu s. mantu augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".
590z Miertiesn. j. Berķis.

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. lik. 1401. p. uz-
aicina 1924. g. 9. decembrī mir.
Moras Vjakses mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz atstāto no mirušās K"azišu s.
Preiļu pag. nekustamu mantu
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".
458z Miertiesnesis J. Berķis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
«iezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Mendelis-Zalamans
Movša d. Fabrics un Natālija
Zamueh m- Jv.J° ffe), no-
slēguši priekšlaulības līgumu

nie Rīgas notāra V. Kanska
1929. g- 14- martā reģ. Ns 2393,

ar kiiru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo ' laulību, ir atcēluši
vietējo civ. lik. 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.
v Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.

L Ns3944. 683b
Priekšsēd . v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309'. p. pamata uzaicina Kri-
stapu - Heinrichu Rutupu, kura
dz_ īves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas
Luizes-Paulīnes Rutupš, dzim.
Borovskis , iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un no
pielikumiem , un uzdot savu dzī-
ves vietu Jelgavas pilsētā. Ja
minētā laika aicināmais neie-
rastos, lietu nolik* uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet ' savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus
Pārējos papīrus atstās tiesas kan-
ce|ejā. L. Ns 258/29. 493b

Jelgavā, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. R. Miillers.

_____§ekret. pal. F. Kāps.
Lat gales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šopaziņ,, vispārībai, ka 1925.g.
j"4 - janvārī mirušā Andreja Jē-
lo^? d' ciSanova (ari Cigofia)
* »22. g. 30.dee. sastādītais privat-
restaments ar apgabaltiesas 1927.
gada 7. janvāra lēmumu apstip-rināts. ' L jvb 58a 27. g

Daugavpilī, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. h. A. Strazdiņš.

°'-'Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vļenībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 20. marta
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Meiranu lopkopības pārraudzības
biedrība „Gaisma", ar valdes
sēdekli Meiranu pagastā.

556b Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071. p.
pamata pazi ņo, ka ar viņas
šā gada 20.' marta lēmumu
reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: krāj-aizdevu
sabiedrība „Zolidaritāte", ar val-
des sēdekli Rīgā.

555b Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 20. marta
lēmumu feģ. bezpeļņas biedrība:
Pretalkohola biedrība ,,Klints ",
ar valdes sēdekli Rīgā.

554b Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,

uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 20. marta
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Valmieras pareizu ' medību un
šaušanas biedrība, arvaldessēdekli Valmierā.
553b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. noaaļaļa

paziņo, ka ar viņas šā gada
20. marta lēmumu pārreģistrēta
korporācijas ,,Beveronijas" pa-
līdzības biedrība, zem jauna no-
saukuma: Korporācijas Bevero-
nijas filistru biedrība.
552b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 20. marta
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Korporācijas „Gundega" filistru
biedrība, ar valdes sēdekli Rīgā.
551b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Rigaslipgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 20. marta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: Biedrība ,,Stars ", ar
valdes sēdekli Rīgā.
550b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

RiģasTapgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 20. marta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: Mākslas veicināšanas bie-
drība „Trubadurs", ar valdes
sēdekli Rīgā.
549b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Ar Rīgas pils. 15. iec. miertiesn.
1929. g. 1. februāra spriedumu

viņa krimināllietā Ns 38, tirgo-
tājs Zalamanis Tinkelmanis, Rīgā,
Dagdas ielā Ns 4, par netīrību tā
maizes ceptuvē un pārtikas preču
veikalā, kas konstatēts 1928. g.
26. oktobri, pēc sodu lik. 209.p.
sodīts ar Ls 25,— naudas soda,
vai pierādītā maksāt nespējas
gadījumā ar arestu uz septiņām
dienām. Spriedums stājies liku-
mīgā spēkā. L. Ne 38

Rīgā. 1929. g. 12. aprīlī.
1046z ' Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rīgas pils. 15. iec. miertiesn.
1929. g. 8. februāra spriedumu
viņa krimināllietā Ne 101, tir-
gotājs Ābrams Feigelmanis, Rīgā,
Gogoļa ielā Ns 4/6, par sasmakuša
un ēšanai nederīga sviesta turē-
šanu pārdošanai savā veikalā,
Rīgā, Gogoļa ielā 4/6, pēc sod.
lik. 210'. p. sodīts ar Ls 20 —
naudas soda, vai pierādītā mak-
sāt nespējas gadījumā ar arestu
uz 4 dienām. Spriedums stājies
likumīgā spēkā. L. Ne 101.

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
1045z Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rīgas pils. 15. iec. miertiesn.
1929. g. 18. februāra spriedumu
viņa krimināllietā Ns 218, tirgo-
tāja Jankeļa Kaca pārtikas preču
veikalā, Rīgā, Merķeļa ielā 10,
pārvaldnieks Leiba Šapiro _ par
ēšanai nederīgu un bojātu ķilavu
turēšanu pārdošanai veikalā Rīgā,
Merķeļa ielā Ns 10, pēc sodu lik.
210'. p. sodīts ar Ls 25,— naudas
soda, vai pierādītā maksāt ne-
spējas gadījumā ar arestu uz
septiņām dienām. Spriedums
stājies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. 10.aprīlī. L.N218
1044z Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rīgas pils. 15. iec. miertiesn.
1929. g. 9. janvāra spriedumu
viņa krimināllietā Ns 184, rūp-
nieks Meiers Fridmans, Rīgā,
Kr. Barona ielā Ns 29, par sani-
tāro noteikumu neievērošanu savā
zarnu apstrādāšanas darbnīcā,
Pūces ielā Ns 16, neturot to pie-
nācīgi tīru, pēc sodu lik. 209. p.
sodīts ar Ls 15,— naudas soda,
vai pierādītā maksāt nespējas
gadījumā ar arestu uz trim die-
nām. L. Ns 184

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.

1043z Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rīgas pils. 15. iec. miertiesn.
1929. g. 4. februāra spriedumu
viņa krim. lietā Ns' 57, tirgotāja
Karlīne Kociņš Rīgā, Daugavpils
ielā Ns 49, par piena mēru un
trauku neturēšanu pienācīgā tī-
rībā savā piena veikalā, Daugav-
pils ielā Ne 49, pēc sodu lik. 209.p.
sodīta ar Ls 10,— naudas sodu,
vai pierādītā maksāt nespēšanas
gadījumā ar arestu uz 2 dienām.
Spriedums stājies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929.g. 10.aprīlī. L. Ne 57
1042z Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rīgas pilsētas 11. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 23. marta sprie-
dumu Staņislavs Varakais, pārti-
kas preču tirgotājs, Rīgā, Ma-
rijas ielā 132, par tirgošanos ar
skābu un sasmakušu sviestu pēc
sodu lik. 210. p. sodīts ar Ls 20,—
vai maksāt nespējas gadījumā ar
sešām dienām aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. L. Ns 483/29.

Rīgā, 1929. g. 12. aprīlī
1041z Pap.miertiesn. I. Poris.

Ar Rīgas pilsētas 11. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 23. marta sprie-
dumu Alma Šubics, dzim. Gold-
bergs, pārtikas preču tirgotāja,
Rīgā, 1. Smilšu ielā Ne 29, par
tirgošanos ar bojātu sviestu, pēc
sodu lik. 210. p. sodīta ar Ls 20,—
vai maksāt nespējas gadījumā ar
sešām dienām aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. L. Ns 484,29.

Rīgā, .1929. g. 12. aprīlī.
1040z Pap. miertiesn. (paraksts).

Ar Rīgas pils. 15. iec. miertiesn.

1928. g. 31. decembra spriedumu
viņa krimināllietā Ns 1956/28,
Fricis Saulīts, dzīv. Milzkalnes
pag. Grebju mājās, par piena
pārdošanu 1928. g. 17. oktobri,
kas netīrs ar kūts mēsliem, pēc
sod. lik. 209. p. sodīts ar Ls 15—
naudas soda, vai pierādītā maksāt
nespējas gadījumā ar arestu uz
trim dienām. Spriedums
likumīgā spēkā. L. Ne 1956 28.

Rīgā, 1929. g. 10. aprīli.
1047z Miertiesnesis (paraksts).

€«u iestāžu
sludinājumi.

?>, - i

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 25. aprīlī,plkst.
10 dienā, Kalnciema ielā H14,
dz. 1. pārdos vairāksolišanā pils.
K. Šķērstēnam piederošas dažā-
das mantas, novērtētas kopsummā
par Ls 285,— īres maksas parāda
un tiesāšanās izdevumu piedzīša-
nai par labu A. Pētersonam-Ruš-
manim, pēc Rīgas pils. 2. rajona
īres valdes izpildu raksta Ns 250.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 2. iec, kura
kanceleja atrodas apgabaltiesā,
istabā Ne 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka 1929. f.
19. jūlijā, pulksten 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, piederošu
Fridricham Meieram, kurš atrodas
Liepājā, Ganību un Ģintara ielas
stūrī Ns 41,43 un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krepost Ne 3587.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 20.000 un tiek
pārdots dēļ Morducha un Arona-
Chaima Hilmaņu prasības ap-
mierināšanas. Bez minētās prasī-
bas uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
2800 rub. krievu cara nauda un
Ls 16.000.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 20.000 vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 2000 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uzpārdodamo īpašumu,ir
ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā, vai pie
tiesu izpildītāja. Ne 824

Liepājā, 1929. g. 12. aprīlī.
1155 Tiesu izp. J. Pētersons.
M V

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g,
23. aprīlī, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
Miera ielā Ne 6, II torgos pārdos
Oskara Ozoliņa kustamo mantu,
sastāvošu no vienas kalešas bez
gumijas rēpēm un novērtētu
par Ls 700.

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

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī. 1183
Tiesu izpild. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, paziņo, ka
1929. g. 25. aprīlī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Aspazijas bulv. > Ne 4,
veikalā, pārdos Borisa Gliksrnaņa
kustamo mantu, sastāvošu no
grāmatām un rakstāmmašīnas
un novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 1929. g. 13. aprīlī.
1174 L. Ne 203

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. aprīlī, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Dzirnavu ielā \Ne 127, pārdos
paju sab. „Latem" kustamu
mantu, sastāvošu no dzelzs drej-
beņķa novērtētu par Ls 320.
>$i Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 11. aprīlī.
1199 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. aprīlī, pīkst'. 10 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ns 127, pārdos
paju sab. „Latem" kustamu
mantu, sastāvošu no dzelzs
drējbeņķa, novērtētu par Ls 210.

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

Rīgā, 1929. g. 11. aprīlī.
1198 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
23. aprīlī, pīkst *. 10 dienā, Rīgā,
Avotu ielā Ns 21, veik. un Kur-
manova ielā Ne 21, veīk. pārdos
Lubas un Simona Lisicinu kust.
mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas, rakstam lietām u. c,
novērtētu par Ls 367,80.

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

Rīgā, 1929. g. 11. aprīlī.
1197 Tiesu izp. Kazubierns.

Valsts zemes banka,
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Rembates pagasta namā
1929.g. 4. jūnijā, pīkst. 10 dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā tie-
sību uz saimniecību ar ēkām, me-
liorācijām un citiem zemes pie-
derumiem, kura atrodas Rīgas
apriņķī, Rembates pagastā, no
Ķeguma muižas atdalītā jaun-
saimniecība Ne 23 F un ir pie-
šķirta Harijam Mārtiņa d. Švarc-
bacham (skat. ,,Zemes Ierīcības
Vēstnesī" Ns 179 lapas pusē 19
ar kārtas Ns 2791).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 17,91 ha.
3) Solīšana sāksies no Ls 600.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a. Drošības naudu '/5 no trešā
pantā minētās summas,
t. i. Ls 120.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz i/a
no nosolītās summas. Pārējās
Vr, jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1929. g. 11. aprīlī. Nsa 64581
1186 Valsts zemes banka.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo , ka
1929. g. 19. aprīlī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ne 4. veik.,
noliktā, Neiberga Šefttļa kustama
manta pārdošana

ir atcelta.
Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.

1182 Piedzinējs J. Pētersons.



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 30. aprīlī, pīkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulvāri Ne 6, dz. 10,

saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus:
Iecavas virsmežniecībā: Vērt. Ls

Vien. Ns 7 Pie Iecavas st. uz lauk. NsNs 1, 526,08 steri mizotas priedes stutmalkas 2,14 īh g. .
5,21,22 un uz posma Iecava 798,81 ,, mizot, priedes stutm., 2,46 „ .
—Garoza 194 kilometri 896,07 ,, nemizot. priedes stutm., 2,46 ,, .

5,92 ,, mizot, priedes stutm., 2,77
69,76 ,, mizot, egles stutm., 2,14 ,, . o^nno

168,64 „ mizot, egles stutm., 2,46 „ . """"
143.36 ,, nemizot. egles stutm., 2,46
285 .37 ,, mizot, papīrmalkas 2,14
513,20 ,, mizot, papīrmalkas 2,46
556,51 ,, nemizot. papīrmalkas 2,46 ,,

Viļakas virsmežniecībā:
Vien. Ns 22 pie Kuprovas st. uz v-bas 730 steri mizotas papīrmalkas T gara . .\ ,„„„

kraut. 5. iec. mežn. mater. 17 ,, nemizot. papīrmalkas 7' gara . .)
Vien. Ns 23 pie Kuprovas st. uz virsmežn. 1095 steri mizotas papīrmalkas 7' gara . .\ 14500kraut. 4. iec. mežn. mater. 770 ,, nemizotas papīrmalkas 7' gara . ./
Vien. Ne24 uz posma starp Kuprovu un 109 „ mizotas papīrmalkas 8' gara . .1

Žiguru stac. uz 151 km 3.iec. 787 ,, nemizot. papīrmalkas 8' gara . .1 15200
mežn. mater. 58 ,, nemizot. papīrmalkas 7' gara . .1

1000 ,, mizot, papīrmalkas 7' gara . .)
Vien. Ns 25 pie Žiguru st. 3. iec. mežniec. 28 „ mizot papīrmalkas 7' gara . I

mater. uz v-bas kraut. 2077 ,, nemizot. papīrmalkas 8' gara . .
673 „ mizotas stutmalkas 7' gara . ., 22300

13 ,, mizot, stutmalkas 8' gara . .
294 *,, nemizot stutmalkas 8' gara . .'

Vien. Ns 26 pie Vecumu st. dzelzc. lauk. 23 ,, mizot, papīrmalkas 7' gara . .1
17, 18 un 19 1. iec. mežn. 98 ,, mizot, papīrmalkas 8' gara . . I „_„«
mat. 293 ,, nemizot. papīrmalkas 8' gara . .(

530 ,, nemizot. stutmalkas 8' gara . .'
Vien. Ne 27 pie Vecumu st. dzelzc. lauk. 4 ,, mizotas papīrmalkas 8' gara . .]

42 I. iec. mežniec. mat. 200 ,, nemizot. papīrmalkas 8' gara . . ļ 1800
655 ,, nemizot. stutmalkas 8' gara . .)

Vien. Ne 28 Purvmalas st. uz v-bas kjaut. 41 ,, mizot, papīrmalkas 8' gara . .\ 400ļ)1. iec. mežn. mat. 535 ,, nemizot. papīrmalkas 8' gara . .1
Vien. Ne29 Purvmalesst. uz v-bas kraut. 876 ,, mizotas papīrmalkas 7' gara . .\

6. iec. mežniec. m. 79 ,, mizotas papīrmalkas 8' gara . .1 14000
334 ,, nemizotas papīrmalkas 7' gaj-a . .f
561 ,, nemizotas papīrmalkas 7' gara . .|

Vien. Ne 30 pie Purvmalas stac. 30,16 m( 143 gab.) apses kluču . .... i
5,21 „ (48 „ ) bērza kluču } 750
0,42 „ ( 4 „ ) melnalkšņa kluču . . . .)

Kursīšu virsmežniecībā:
Vien. Ne 1 Reņģes stac. 336,2 vcč (2903 gab.) egles un priedes kluču

2,29 un 2,46 m g. . . . 5050
Vien. Ne 2 „ 1298,72 steri mizotas stut-un papīrmalkas 9750

Burtnieku virsmežniecībā:
Vien. Ne 16 Posmā Pāle-Pavāri 225 steri bērza tupeļu malkas . . 1 „,.,

,, 100 ,, melnalkšņa tupeļu malkas /
Vien. Ne i 7 pie Puiķeles stac. 90 „ bērza tupeļu malkas i

,, 65 ,, melnalkšņa tupeļu malkas ļ 1207
25 ,, apses tupeļu malkas ļ

Vien. Ne 18 posmā Dikļi-Kauguri (uz Sīm- 109,88 ,, bērza tupeļu malkas \nieka mājas krautuves) 230 „ melnalkšņa tupeļu malkas 3783
252,88 ,, apses tupeļu malkas . J

Vien. Ne 19 pie Dauguļu stac. 38,75 „ bērza tupeļu malkas 280
Vien. Ns 20 posmā Puikele-Arciems un 926,35 „ nemizot. egles kluču, 2,46 m. g. ..\,„Pāle-Pavāri 856,12 „ papīrmalkas ) lium

«S!«aMKiUatfUHMMH«RtfMttX3aUaBMHnMMnMRiMIOMaeiM9HUM jaBMttaBmwfl

1 Burtnieku virsmežniecībā: Vērt. Ls
Vien. Ns21 Puiķeles stac. 1484 ,, nemizot egles kluču, 2,46 tn g. . . .\

840 ,, papīrmalkas ļ
8,05 m3 ( 87 gab.) bērza kluču i 20600
0,43 ,, ( 6 ,, ) melnalkšņa kluču . . . J

Balvu virsmežniecībā:

Vien. Ns 6 pie Pakalniešu stac. atzaro- 1388,52 steri nemizot papīrmalkas. 2,46 m g. ,\
juma 6 un 7 km 200,70 ,, nemizot. papīrmalkas, 2,14 ,, I

55,04 „ nemizot. stutmalkas 2,46 ,, .[ "500
5,62 ,, nemizotas stutmalkas, 2,14 ,, .1

Vien. Ns 7 Balvu stac. 59,38 „ nemizot. stutmalkas 2,46 „ .|
166,87 „ nemizotas papīrmalkas 2,46 „ .( I570

Cēsu virsmežnicībā:
Vien. Ns 3 Liel-Strempes nov., Gaujas 16,26 m( 20 gab.) priedes baļķu \

krasta 101 km 304,76 „ ( 345 „ ) egles baļķu f "00
Vien. Ns 4 Gaujas krasta 1. un 6. iec. 206,02 steri mizotas stutmalkas

krautuves 59,10 ,, nemizotas stutmalkas
0,80 m( 1 gab.) apses kluču

44,72 „ ( 227 „ ) bērza kluču I 28500
7,70 „ ( 390 „ ) kāršu

1297,44 „ (1660 „ ) priedes baļķu
67,99 „ ( 161 „ ) egles baļķu '

Ruskolovas virsmežniecībā:
Vien. Ne 3 pie Kārsavas st. uz laukumiem 956,15 steri nemizot.zaļas priedes stutm.2,14 m g. .1

NeNe45 un 46 15 ,, sekvestr. dedzin. priedes malkas) 6700
2,14 m gara ļ

Vecsalacas virsmežniecībā:
Vien. Ne 6 Ainažu stac. 152,29 steri bērza tupeļu malkas 7' gara . . .1

114,92 „ bērza tupeļu malkas 27" gaj-a . . .1
27,69 ,, m. alkšņa tupeļu malkas 7' gara . .1 2J54
40,80 ,, m. alkšņa tupeļu malkas 27" gara. .1

Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 1L
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10°/0 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°/0 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 vairumā un tie pircējam
jāpieņem tādā stāvoklī, kādā 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. Ns 6, dz. 10 un attie-
cīgās virsmežniecībās. ' 1189r

1929.

Rīgas hipotēku biedrības
lielā Miesnieku ielā JV» 14.

XLIX ķīlu zīmju izlozes liste.
1929. gada 4. aprīlī atklāti izlozējot Rīgas hipotēku biedrības ķīlu zīmes, dzēšanas

nolūkā izvilkti sekosi numuri:

5"2% Lit. A ā 1000 kr. rbļ.

2486 2909 3433 3972 4332 4862 5229 5518 5952
495 921 439 974 335 864 230 522 968
496 926 455 975 358 876 231 527 976
498 937 458 977 365 886 232 529 990
500 3071 500 978 372 915 258 540 6030
576 118 501 981 384 917 260 580 32
589 119 505 985 461 922 276 618 47
591 154 541 986 484 965 277 635 49
659 173 542 4069 564 990 279 636 58
673 176 562 72 580 5012 281 638 80
674 184 578 98 582 018 323 657 82
675 197 581 106 584 034 326 658 93
676 201 582 110 598 042 395 659 94
678 204 587 122 599 043 440 670 95
679 242 594 140 606 069 444 683 97
680 244 595 165 609 096 446 686 100
683 258 606 166 611 107 451 721 101
685 273 613 169 656 110 454 722 105
687 283 679 172 657 111 455 723 106
696 287 699 174 660 112 459 746 107
697 298 700 218 668 133 460 748 108
698 299 702 ' 220 676 142 464 750 109
704 334 705 237 682 143 466 751 110
711 336 711 241 694 145 470 761 115
725 347 742 242 695 146 471 762 129
732 360 751 245 742 147 474 780 130
735 369 757 246 743 149 477 781 134
753 375 803 247 756 150 478 782 138
754 376 828 286 764 152 479 785 176
766 379 836 287 768 154 483 787 191
771 380 876 288 769 156 484 789 239
819 381 877 290 790 187 486 804 241
831 383 959 293 792 190 490 815 242
834 393 961 323 831 191 491 833 243
857 423 962 325 832 195 494 920 247
889 429 966 329 833 196 509 939 257
895 430 967 331 836 224 i 511 940 260

2

6263 6737 7154 7556 7890 8315 9101 9342 9836
265 765 155 566 892 364 113 343 837
273 766 157 569 894 403 114 344 842
320 767 162 570 895 409 133 345 844
321 768 163 572 897 410 135 346 846
326 776 165 573 910 433 136 347 848
329 779 166 575 912 434 141 350 854
330 781 186 576 913 450 157 351 861
365 785 198 581 914 463 172 352 864
366 786 200 596 915 512 175 353 865
389 787 206 626 916 515 187 354 869
392 831 207 627 918 540 192 355 881
393 833 208 631 920 562 193 358 " 890
394 843 214 632 924 564 194 362 895
395 859 215 633 925 565 199 392 896
396 920 292 634 926 569 200 395 897
405 921 308 635 928 572 201 ? 403 898
418 923 309 637 929 587 209 406 900

. 424 940 310 639 930 601 210 418 919
425 943 314 640 931 602 211 421 10001
426 944 382 641 933 657 212 430 2
427 962 398 642 935 675 2 13 434 3
433 963 433 645 936 689 214 435 4
466 964 447 648 937 690 216 450 6
467 965 448 650 938 717 218 476 9
468 966 450 654 939 718 219 484 40
470 967 460 655 940 7 19 220 503 47
477 968 461 661 942 780 221 504 50
523 971 466 662 946 789 226 505 51
525 972 469 663 953 790 260 527 55
532 973 473 664 955 791 267 534 60
575 975 474 666 957 810 268 554 73
590 976 476 711 959 814 269 560 86
594 977 480 713 961 818 270 562 90
609 978 482 714 967 819 272 583 92
610 979 483 715 968 820 273 600 97
615 980 489 725 970 822 274 603 98
620 981 493 731 971 823 275 605 99
621 982 504 752 972 833 281 608 100
630 996 513 779 973 849 282 621 102
636 7008 517 780 980 850 283 622 103
643 11 520 782 990 854 284 629 105
644 18 521 783 991 863 287 630 120
645 24 522 786 8046 864 288 667 '26
646 61 523 875 55 874 291 734 132
648 63 525 876 123 958 292 735 l34
650 69 526 878 124 9004 294 765 1&6
653 75 529 881 156 5 299 767 168
655 97 535 882 160 6 303 768 179
678 110 536 883 242 48 305 791 l82
680 120 537 885 243 50 313 805 185
689 134 539 888 247 57 314 806 186
735 145 540 889 307 6"> 340 809 205

Liepājas-Aizputes apr. pr-ka
1. iec. pal. izsludina par nederīgu
iekšz. pasi Ns 10745 ar Friča
Viļā d. Didrichsona vārdu, izd.
no Liepājas apr. pr-ka 1. iec. pal.
1920. g. 609b

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2 iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
zirgu pasi Ns 756/5756, izd.
1926. g. 5. janv. no Bebrenes
pag. valdes ar Nikolaja Balodis
vārdu. 608b

Rīgas galvenā pasta priekšn.
izsludina par nozaudētu un ne-
derīgu viņa 1924. g. 3. janvārī
izdoto personas apliecību Ns25323
uz pastnieka Gvido Ozola v. 1170

Rīgas pret. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 29. aprīlī,
pīkst. 10 dienā, Krūzmuižas ielā 3,
pārdos vairāksolīšanā pils. J. Rei-
holdam un A. Embdēnam piede-
rošus 236 ruļļus tapetes, vienu
naudas skapi un divus Persijas
tepiķus, novērtētus kopsummā
par Ls 2317,— soda naudas pie-
dzīšanai pēc Rīgas muitas raksta
Ns 1510. U73z

g4m,-mmm^26- aprīlī, pīkst. '/23 p. pusd. pārdos Vācu
SIIFIIPC. Centrālas Sabiedrības kasē L. Zirgu ielā 19/21,
uz attiecīgas personas rēķina un uzdevumā atklātā vairāksolīšanā:

1 ohHgseiiu par ls Z500
uz nekust. īpašumu Aizputes apriņķī, zem. gr. Ne 2155. Tuvākas
ziņas un paskaidrojumi augšmin. kasē.
1194 Zvēr, biržas māklers T. Šummers.
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10220 14815 16615 21403 26843 34281 41498 42596 48199
228 822 625 480 885 ' 283 626 930 211
232 895 746 501 27159 674 646 947 236
246 947 785 770 162 992 654 978 244
248 | 15009 796 22061 174 35314 656 43051 273
250 116 797 63 406 594 661 139 291
251 244 799 110 528 ' 607 664 374 292
252 245 800 116 572 642 667 691 293
283 361 801 144 574 847 673 719 317
284 390 811 390 660 36238 681 44036 325
287 391 812 411 723 362 690 173 327
288 788 17537 446 884 440 695 192 328
290 869 923 464 944 557 705 196 329
291 871 18354 493 950 671 712 198 330
292 875 881 522 28015 856 716 505 334
317 876 19104 581 321 865 724 664 335
318 877 354 653 359 913 729 674 337
319 885 387 843 560 37009 795 998 338
321 888 493 993 643 124 799 45615 339
334 891 506 998 699 205 801 46025 341
365 897 788 23067 847 255 830 42 342
369 899 798 113 960 378 850 111 351
383 900 803 159 973 669 909 251 382
404 901 805 226 977 670 937 254 398
405 906 818 339 29158 808 938 582 401
407 907 832 360 170 823 963 593 407
411 909 838 522 295 840 991 47153 410
416 910 854 596 358 38743 42008 221 411
417 9ii- 870 826 404 746 10 311 416
430 915 900 867 450 39313 11 314 421
432 917 906 887 529 314 18 316 445

11234 918 925 24058 647 315 43 322 499
235 919 939 171 668 321 47 324 503
417 921 20012 222 956 333 151 332 505
655 922 15 324 30082 485 155 335 621
859 923 20 480 174 486 156 339 636
866 930 29 594 191 487 169 370 673
944 936 39 646 897 488 171 628 846
953 938 5i 649 951 526 275 642 853

12018 939 Iii 774 31234 527 278 663 49297
557 94o 177 709 461 533 306 666 316
795 16041 178 837 527 562 329 679 334
836 050 217 850 643 593 368 870 372
887 09? 330 915 963 595 397 885 407

1342i 165 486 25028 32087 596 401 984 51175
'03 937 500 105 310 758 416 48013
132 40I Ss 317 709 962 561 14

J? 405 722 558 849 984 571 99
14
^

8 423 735 590 33382 40035 576 21
330 467 797 593 489 95 587 25

g 489 21166 26250 958 527 588 28
547 518 ]75 433 969 41136 391 129
634 527 400 623 34279 358 593 174

4

Pagaidu ķīlu zīmes.

51/2% Lit. A ā 1000 kr. rbļ.

69 1 1422 5552 ! 6632 6888 7072 7248 10237 1&495
70 977 553 633 890 73 460 249 501
97 2456 554 634 906 75 565 266 503

107 458 556 636 907 76 575 278 504
108 624 557 637 908 77 591 285 506
109 649 559 674 909 78 657 286 507
110 652 560 682 910 79 931 289 508

611 654 565 683 912 81 937 290 512
612 655 567 684 916 82 8229 292 516
623 679 574 686 934 83 371 293 518
862 710 593 687 935 86 428 305 519
865 872 599 691 939 87 496 312 521
868 873 607 692 942 90 497 313 524
871 887 620 722 943 92 603 317 543
872 3121 6299 733 944 95 604 319 544
877 122 465 736 945 97 748 322 545
881 126 467 739 946 98 786 324 546
883 500 481 740 947 100 792 325 547
888 523 485 741 948 101 934 326 553
889 537 486 742 950 102 937 327 555
891 539 487 745 958 104 9036 329 556
894 545 488 750 960 105 39 330 558
896 4124 494 753 963 111 49 331 559
898 281 497 758 965 117 83 336 562
899 285 499 760 966 118 115 337 564
901 384 503 761 972 125 122 340 565

1029 394 521 762 976 126 130 348 751
45 418 522 765 978 128 131 350 973
95 534 524 766 979 130 142 351 11143

105 56! 526 767 981 132 259 358 254
117 741 527 796 982 133 304 386 319
121 742 531 797 983 134 319 387 709
122 744 539 800 7004 149 321 388 711
170 748 541 801 27 154 337 392 725
247 786 553 802 29 155 346 401 770
248 853 555 803 30 156 348 409 873
249 855 556 808 31 157 376 413 934
256 859 557 819 32 158 618 414 12240
267 884 564 822 . 33 159 681 415 247
269 885 567 823 37 160 826 416 253
271 888 570 827 39 161 933 418 255
272 889 581 836 40 162 942 419 257
284 891 588 837 41 163 10003 423 260
286 5181 593 838 42 166 4 425 262
298 182 594 839 43 167 5 435 290
329 201 599 872 44 171 6 444 292
339 543 602 880 45 174 8 446 306
341 544 603 881 54 183 9 450 308
342 545 618 883 55 184 219 452 319
343 550 631 886 57 187 235 462 320

Mežu deDartaments
paziņo, ka 1929. g. 23. aprīļa izsoles sludinājumā (iespiests „Vald. Vēstn." š. g. 77. numurā) ieviesušās
Kļūdas: jābūt:

Rembates virsmežniecībā: Vērt Ls
Vttn. N» 16 Suntažu nov. 34 apg., pie 14,19 m3 ( 172 gab.) bērza kluču

Suntažu pag. Struņķu 5,84 „ ( 62 „ ) melnalkšņa kluču .
mājām (pie zirgu šaur-
ceļa). 910

Suntažu nov., 33 apg., uz 14,80 m3 ( 133 gab.) bērza kluču. . .
kv.Ns86/87 līnijas (pie 1,54 „ ( 7 „ ) apses kluču
zirgu šaurce|a).

Sēlpils virsmežniecībā:
Vien. -Nš6 Pie Daugavas, Sakas upes 59,47 steri mizotas stutmalkas 8" g

ietekas „Stūres krogs". 77,67 „ nemizotas stutmalkas 8' g ' . \
395,74 ,, skuju koku kluču
217,01 m3 ( 452 gab.) skuju koku baļķu ,.„1,64 „ ( 4 „ ) bērza baļķu ...... 79āu

0,43 „ ( 2 „ ) melnalkšņa baļķu
5,09 „ ( 30 „ ) airu koku ..' ....

24,22 „ ( 700 „ ) kāršu
Bērz-Sīpeies virsmežniecībā:

Vien. Ne 3 Uz krautuves pie Svētes 500 steri papīrmalkas un egles kluču 2 46 m g \upes, Ozolnieku pag. 120 „ papīrmalkas un egles kluču 2,14 m. g.| 5500
„Apiņu" māju robežās.

H
jN?5 Uz krau 'tuvēm pie Līvbēr- 330 „ mizot, papīrm. un egles kluču 2,46 m. g.,

zes stacijas. 305 „ papīrm. un egles kluču 2,14 m. g.. . .)
16,63 m.3 ( 21 gab.) priedes un (5 g.) egles baļķu I 5400
2,50 „ (21 „ ) apses bluķu '. )
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Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 22. aprīlī, p. 2.30 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ns 33/35,
dz. 33, pārdos vairāksolīšanā
Mārtiņa Čakstiņa kust. mantu,
novērtētu par Ls 354 un sastā-
vošu no dzīvokļa iekārtas, viņa
1928. g. ienākumu nodokļa pa-
rāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.

1196 Piedzinējs E. Derings.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 22. aprīlī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 17, dz. 1,
pārdos vairāksolīšanā Niss Jēkaba
un Echiela kustamo mantu,
novērtētu par Ls 317,16 un sa-
stāvošu no tāfelklavierēm, viņa
1928. g. % peļņas un ienākuma
nodokļu parāda* segšanai.

Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.
1200 Piedzinējs J. Merksons.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 22. aprīlī, pulkst. 12
dienā, Rīgā, Marijas ielā Na 17,
veikalā, pārdos vairāksolīšanā
Černina Manela kustamo mantu,
novērtētu par Ls 221,24 un sa-
stāvošu no veikala iekārtas ,
viņa 1928. g. % peļņas un ie-
nākuma nodokļu parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.
1202 Piedzinējs I. Merksons.

Bauskas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina zināšanai, ka
š. g. 26. aprīlī, pīkst. 11 dienā,
Bauskā, Pils ielā Ns 2, tiks pārdo-
tas atklātā vairāksolīšanā Jānim
un Elzai Stammers aprakstītas
mantas, sastāvošas no skolas
burtnīcām, rakstāmpapīra un
kreppapīra, novērt, par Ls 82,50,
dēļ procent. peļņas nodokļa un
pilsētas nekustamas mantas no-
dokļa piedzīšanas. 1159z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī, paziņo, ka 1929. g.
26. aprīlī, pīkst. 11, pie Vestienas
pagasta nama tiks izpārdotas
vairāksolīšanā pils. Pēterim Ezer-
licim piederoša kustama manta,
sastāvoša no dzelzsasu ratiem,
nocenota par Ls 120,— izpildot
kara prokurora rakstu Ns 4087
110' 1926. g. 8. jūlija. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas

. dienā uz vietas. 1161z

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 22. aprīlī, pulkst. 12
dienā, Rīgā, Marijas ielā Ns 8,
pārdos vairāksolīšanā Brāļi Gliks
un Bēra Gliks kustamu mantu,
novērtētu par Ls 1180 un sastā-
vošu no rakstāmmašīnas, rak-
stāmgaldiem un lapsas ādām,
viņa 1928. g. % peļņas im ie-
nākuma nodokļu parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.
1201 Piedzinējs J. Merksons.

Rēzeknes kara apr. priekšnieks
izsludina par ned. Augusta Sta-
ņislava d. Greivuļa karaklausības
apliec. Ns 5798, izsniegtu no 4.
Valmieras kājnieku pulka ko-
mandiera 1925. g. 25. jūlijā.

Madonas apr. pr-ka 2. iec. pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. N. J. Ns 011698,
izd. no Madonas apr. pr-ka 2. iec.
pal. 1928. g. 28. jūlijā ar Savelijs
Ribakovs vārdu, un kara kļaus,
apliec. Ns 8783, izd. 1924. g.
7. jūnijā no Siguldas kājn.
pulka komand. uz tā paša vārda.

Kastranes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto vecā
parauga Latvijas iekšzemes pasi
.Ns 7248, izd. 1927. g. 12. jūlijā no
Liepājas-Aizputes apr. priekšu,
ar Kārļa Kriša d. Eicholca vārdu.

726v

Ādu fabrikas akciju sabiedr.
„Latchroms"

otrā akciju izlaiduma noteikumi.
(Apstiprinājis finanču ministris
A. Petrevics, Rīgā, 1929. g.

21. februārī.)
1. Sabiedrība izlaiž 3050 jau-

nas, otrā izlaiduma akcijas par
La 100,— katru, kopsummā par
Ls 305.000,— nominālvērtībā.

2. Akciju ieguvējiem virs ak-
ciju nominālvērtības jāpiemaksā
Ls 2,— liela prēmija, no kuras
Ls 0,20 pieskaitāmi sabiedrības
rezerves kapitālam un no pārējās
summas sedzami akciju iespiešan.
un citi ar akciju jaunizlaidumu
saistītie izdevumi.

3 īziaiauma aKci
. lepneKseja -

onāri bauda priekšrocības uz jau-
no akciju iegūšanu, samērā ar
viņiem piederošo akciju skaitu,
14 dienu laikā no jaunizlaiduma
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

4. ja vecie akcionāri noteiktā
laikā uz visām jaunām akcijām
neparakstītos, tad pārpalikušās
akcijas valde piedāvā svešām
personām.

5. Pie parakstīšanās uz akci-
jām jāsamaksā pilna akciju vēr-
tība, ieskaitot prēmiju.

6. Par naudas saņemšanu ak-
cionāriem izdodamas pagaidu ap-
liecības.

7. Visām akcijām jābūt sada-
lītām starp ieguvējiem un pilnīgi
apmaksātām 1 mēneša laikā,
skaitot no jaunizlaiduma izsludi-
nāšanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" .

8. Jaunās akcijas piedalās pie
dividendes, sākot ar š. g. 1. jūliju.

9. Parakstīšanās uz akcijām
izdarāma sabiedrības valdes tel-
pās, Rīgā, Bauskas ielā Ns 32.
1099z Valde.

Ventspils apriņķa prteKSmeKs

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. C. Z.
Ns 005224 ar Gertas Tīdemans
vārdu, izd. no Ventspils pilsētas
pol. pr-ka 1928. g. 23. janv. 610b

Vaisis zemes banka,
Liepājas nodaļa , atrodos. Lie-
pājā, Kūrmājas prospektā Ns 2,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka, Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai .

1) Raņķu pag. namā 1929. g.
31. maijā, pulksten 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Kul-
dīgas apriņķī, Raņķu pagastā,
Jēru muižas saimniecība Ns 6 F,
Fa un ir piešķirta Nikolajam
Rūdolfa d. Beritcam (skat.
„Zemes Ierīcības Vēstnesī" Ns 107
lapas pusē 7 ar kārtas Ns 53242).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 18,45 ha,

aramzemes 12,55 ha, pļavu
5,01 ha, ganību 0,25 ha
un 0,64 ha neder, zemes;

b. šķūnis bez jumta seguma
ārsienām

un .
3) Solīšana sāksies no Ls 2290.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a. Drošības naudu Wg.no trešā
pantā minētās summas, t. i,
Ls 458.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
Izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz i/5
no nosolītās summas. Pārējās
4 /5 jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1929. g. 11. aprīlī. Nsa 11767
1096 Valsts zemes banka,

Liepājas nodaļa.

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu Daugav-
pils kara apr. pr-ka 1928. g.
izdoto kara kļaus, apliec. Ns 1731
Anisimam Makarovam. 614b

Gumijas rūpnieciecības akc. sab.
Baltie India Rubber Companv

„QUADRAT" direkcija
pagodinās paziņot, ka 1929. g.
15. aprīlī sasauktā kārtējā vis-
pārējā sapulce nenotika, statūtu
58. § noteiktā akcionāru skaita
neierašanās dēļ, kādēļ 1929. g.
30. aprīlī, pīkst. 12 dienā, sabie-
drības valdes telpās, Rīgā, lielā
Maskavas ielā Ns228, saskaņā ar
statūtu 60. § tiek sasaukta

otrreizēja
kārtēja vispārēja sapulce
ar šādu dienas kārtību:
1) Notecējušā 1928. g. darbības

pārskats un bilance.
2) Revīzijas kommisijas ziņo-

jums.
3) Direkcijas atsvabināšana no

atbildības.
4) Tekoša 1929. g. darbības plāns

un budžets.
5) Peļņas sadalīšana.
6) Vēlēšanas.
7) Tekoši jautājumi
kas būs pilntiesīga, neskatoties
uz ieradušos akcionāru skaitu.

Lai dabūtu tiesību piedalīties
kārtējā vispārējā sapulcē, akci-
onāriem uz stāt. 52. § pamata jā-
stāda priekšā sabiedrības valdei,
Rīgā, Maskavas ielā Ns 228, ne
vēlāk, kā līdz 1929. g. 23. aprilim
savas orīģināl-akcijas vai sekošu
banku depotkvītes: Latvijas ban-
kas, Rīgas biržas bankas, Rīgas
kredītbankas un Rīgas komerc-
bankas un Amsterdamsche Bank,
Amsterdamā un viņas nozares.

Minēto banku depotkvītes jā-
uzrāda akciju numuri un skaits.
1166z Direkcija.

Valtera un Jtanas' a&c. sao.
Rīgā, Teātra ielā 11,

kārtēja pilno sapulce
otrdien, 30. aprīlī š. g., pīkst. 7 vak. akc. sab. telpās.

Dienas kārtība: 1) Sapulces darbinieku vēlēšanas. 2) Darbības
pārskats par 1928. g. un revīzijas kommisijas ziņojums.
3) Peļņas sadalīšana. 4) Budžets un darba plāns 1929. g.
5) Statūtu 29. § grozīšana. 6) Priekšlikumi un ziņojumi.
7) Vēlēšanas.

Piezīme. Ja sapulcē neierastos akcionāri, kas prezentē
statūtu 29. § paredzēto akciju skaitu, tad otra pilna sapulce no-
tiks 24. maijā, pīkst. 7 vakarā turpat. 1168 Padome.
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12403 I 13106 13553 14555 15244 16292 [ 16350 ļ 17047 17820
404 171 554 591 246 297 353 I 57 900
472 362 715 626 310 298 399 59 901
572 363 744 708 363 315 435 68 902
584 364 754 709 428 344 476 109 903
638 367 ! 14026 710 461 345 565 132 920

13050 414 140 i 712 463 346 655 141 988
71 419 355 : 15074 464 347 703 427 989

101 515 490 166 466 348 849 817 998
102 516 538 242 283 349 17040 ļ 818

Zelta franku ķīlu zīmes.
6% Lit. A ā 20 Ls.

116 746 1057 1540 2002 2364 2776 3040 3291
144 861 58 641 27 373 791 47 296
228 871 82 759 45 454 800 54 381
347 890 106 764 57 464 834 78 395
367 907 143 774 62 603 864 98 404
619 913 361 911 89 613 889 103 410
620 934 367 921 221 615 895 125 411
625 939 374 942 231 632 949 141 427
642 944 376 970 243 674 987 147 429
668 955 406 982 291 697 988 181 438
670 1020 472 988 295 719 995 221 461
682 26 473 992 308 721 3009 228
714 27 537 995 319 751 17 287

60Lit. B ā 100 Ls.
129 144

100Lit.C ā 20 Ls.

8 1066 1199 1856 ļ 2046 i 2343 i 2525 2861 2944
145 68 203 863 60 349 530 864 947

351 86 206 867 63 370 551 879 949
378 97 211 869 103 408 564 880 952
604 109 213 897 111 414 573 886 959
638 121 225 959 123 417 580 887 976
656 127 228 983 157 423 588 888 982
659 129 234 984 231 441 602 896 983
708 130 633 998 244 442 603 897 984
713 136 659 2011 254 448 604 900 987
763 150 710 12 260 454 606 911 988
830 153 731 24 280 459 607 919 989
nl 172 743 28 285 ^7fi 613 921 995
g58 173 771 29 289 503 637 922

1024 174 782 34 303 505 662 923
58 191 789 44 322 522 858 928

Iespiests Vaū

6

10% Lit. D ā 100 Ls.
31 631 534 3781 629 "50 636 979 356
97 737 757 806 675 169 655 980 653-

138 853 762 5026 706 , 235 704 7113 692'
216 1069 2113 140 723 288 792 118 7,21
247 93 335 150 785 339 8 15 15 1
278 223 393 277 965 570 875 251
4 18 400 498 504 6004 629 967 278

10% Lit. E ā 500 Ls.
255 I 1193 ! 1389 ļ 2262
740 I 274 467 414
782 ļ 289 637 767
959 317 | 2246 881

10% Lit. F ā 1000 Ls.
88 873 28 709 318

327 918 402 977
388 1000 575 2045

Iepriekš pievestās ķīlu zīmes beidz ar 1929. g. 1. novembri nest angļus un sākot

ar to pašu laiku iesniedzējam izmaksājamas latos. Gadījumā, ja iesniedz uz vārdu

izdotas ķīlu zīmes, iesniedzējam jāapliecinās statūtu 94. un 96. paragrāfos paredzēta

kārtībā. Pie izmaksas jāiesniedz kursam piemērotā stāvoklī izlozētās ķīlu zīmes ai

visām pēc 1929. g. 1. novembrī izmaksājamām augļu zīmēm un augļu zīmju talons.

Iztrūkstošo augļu zīmju summu atvelk no izmaksājamā ķīlu zīmes kapitāla. 1929. g-

4. aprīlī izlozētās ķīlu zīmes jāuzrāda 10 gadu laikā, tā tad visvēlākais līdz 1939. g-

1. novembrim. Pēc šī laika notecēšanas uz viņām maksājamais kapitāls pēc statūti L
,

101. paragrāfa, saskaņā ar noilguma tiesībām, pāriet biedrības īpašumā.

d

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī. N° 557. n
n

j'
g

Rīgas hipotēku biedrības valdes u
vārdā: Prezidents Eug. Sclnvartz-

u

I"dSindiks-sekretars P. Grossmann. i

Dzelzceļu
techniskā direkcija
izdos jauktā izsolē š. g. 26. aprīlī,

pīkst 12,

tiltu
ttftL (aitu

1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.
ceļa iecirkņos.

Drošības nauda:
1. ceļu iecirknī — Ls 55,—
2- „ „ — Ls 270,—
4? „ „ - Ls 155 —
5- „ „ — Ls 90,—
6. „ „ — Ls 40 —
7. „ „ — Ls 50 —
8. „ „ — Ls 360,--
9. ., „ — Ls 70 —

10. „ „ — Ls 220 —
Tuvākas ziņas izsniedz darba

laikā dzelzceļu virsvaldē, Rīgā,
Gogoļa ielā Ns 3, idst. Ns 312
un attiecīgos ceļa iecirkņa kan-
toros. L. 264. 'li93b

Liepājas muita,
š. g. 25. aprīlī, pīkst. 10, savās
telpās, Miķeļa ielā Ns 2, rakstiskā
izsolē mazākprasītājiem izdos
200 kb. mtr. pirmā labuma

bērza malkas piegādi
1929./30. saimniec. gada vaja-
dzībām. Malkai jābūt svaigai —
šīs ziemas cirtuma.

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs,
apmaksāti arLs 0,80 zīmognodevu
un ar uzrakstu: ,,Uz Liepājas
muitas malkas piegādi 1929. g.
25. aprīli", iesniedzami muitai
līdz š. g. 25. aprīlim, pīkst. 10.

Izsolē pielaidīs dalībniekus,kuri
pirms izsoles sākšanās iemaksās
izsoles kommisijai Ls 100,—
drošības naudu.

Ar malkas piegādes noteiku-
miem tuvāk var iepazīties muitas
saimniecības vadītāja kancelejā,
muitas 11 stāvā. 1163z

Liepājā, 1929. g. 12. aprīlī.
Ns A. 1/17.

Muitas priekšnieks A. Vītiņš.
Biroja pārzinis O. Jansons.

Kuldīgas apr. 1. rajona valsts
zemju pārzinis ziņo,ka š.g.29.aprilī,
pīkst. 10 rītā, savā kancelejā,
Saldū, Upesmuižas ielā Ns 24,
tiks iznomātās jauktā vairāksolī-
šanā, uz laiku līdz 6 gadiem,
skaitot no 1929. g. 23. aprija,

valsts zvejas tiesības
Cieceres ezerā, Cieceres pagastā un
Grocenu ezerā, Orocenu pagastā.

Tuvākas ziņas rajona kance-
lejā. 1165z

Saldū, 1929. g. 13. aprīlī. Ns94
Kuldīgas apr. I rajona valsts

zemju pārzinis Olte.

Liepājas ostas valde
izdos 1929. g. 22. aprīlī, pīkst. 12
dienā,

rakstiskā izsolē
četru cinkotu tērauda darba

trošu piegādi
par kopsummu apm. Ls 1700,—.

Drošības nauda pie izsoles
Ls 100,—,kura pie līguma noslēg-
šanas papildināma līdz 10% no
nosolītās summas.

Tuvākus paskaidrojumus un
noteikumus izsniedzLiepājasostas
valdes kancelejā, katru dienu
no pīkst. 11—13. 1164z

Ostas valde.

Kalsnavas pagasta padome
(Madonas apr.) š. g. 28. aprīlī,
pīkst. 12 dienā, Kalsnavas pag.
namā, izdos jauktā izsolē mazāk-
prasītājiem šī

pagasta nama
pārbūves darbus.

Rakstiski piedāvājumi un lū-
gumi pielaist mutiskā izsolē, no-
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli
līdz ar drošību Ls 300,— apmērā
iesniedzami līdz izsoles sākumam
Kalsnavas pag. valdei. Kā dro-
šības pieņems arī bankas garan-
tijas vai drošus galviniekus. No-
solītajam pie solīšanas iemaksātā
drošības nauda Ls 300,— jāpa-
pildina līdz 10% no nosolītās
summas.

Citus paskaidrojumus un no-
rādījumus sniedz pagasta valde.
1176 Priekšsēd. b. (paraksts).

Latgales akciju bankas valde
uzaicina akcionārus uz

kārtēju vispārējo sapulci,
kas notiks š. g. 12. maijā, pīkst.
12 dienā, bankas telpās, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā Ns 16, ar
šādu dienas kārtību:
1) Sapulces vadītāja un sekretāra

vēlēšanas.
2) Pārskats par bankas 1928.g.

darbību ar valdes un revīzijas
kommisijas ziņojumiem un
peļņas sadalīšana.

3) 1929. g. izdevumu budžets.
4) Nekustama īpašuma iegūšana.
5) Padomes, valdes un revīzijas

kommisijas locek|u vēlēšanas
6) Tekošas darīšanas.

Piezīme:
Pēc bankas statūtu:

§ 59. Visiem akcionāriem ir tie-
sība piedalīties pilnās sa-
pulcēs, katras 5 akcijas
dod vienu balsi.

§ 60. Uz uzrādītāju izrakstītās
akcijas dod tiesību uz balsi
tanī gadījumā, ja viņas ie-
sniegtas bankas valdei ne
vēlāk, ka 14 dienas pirms
vispārējās sapulces un nav
ņemtas atpakaļ līdz sapul-
ces beigām. Pašu akciju
vietā var iesniegt vietējo,
vai arī ārzemju kredītiestā-
žu apliecības, ka akcijas
pieņemtas bankas glabā-
šanā, pie kam _ apliecī-
bās jābūt atzīmētiem ak-
ciju numuriem.

§ 51. Balsstiesību baudošais un
klātesošais akcionārs var
šo savu balsstiesību nodot
citam, arī balsstiesību
baudošam akcionāram, bet
vienai personai nevar būt
vairāk ka divas pilnvaras,
pie kam pilnvaras doda-
mas vēstules formā un jā-
iesniedz valdei ne vēlāk,kā
7 dienas pirms vispārējās
sapulces.

§ 69. Akcionāru priekšlikumi jā-
iesniedz valdei 7 dienas
pirms vispārējās sapulces.

1191z Valde.

ĀdufaDr. tirdzn.unrūpn.
akc. sabiedr.

„V. Volfson"
valde uzaicina akcionārus uz

kārt. ulsp. sopuld
š. g. 6. maijā, pīkst. 3 dienā,sab.
kant., Rīgā, Tvaikoņu ielā Ns 1.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīz. kommisijas

ziņojumi;
2) 1928. g. darb. pārskats un

bilances caurskatīšana un pie-
ņemšana;

3) 1929. g. izdevumu budžets;
4) Vēlēšanas un
5) Tekoši jautājumi.

Akcionāri, kuri vēlas piedalīties
visp. sapulcē, tiek lūgti iesniegt
savas akcijas vai paj. apl. vaid.
Rīgā, Tvaikoņu ielā Ns 1, sa-
skaņā ar sab. stāt. § 52. ne
vēlāk par š. g. 29. aprīli.

1167b Valde.

Tirdzniecības un rūpniecības
akciju sab. „West-Export"

paziņo, ka š. g. 15. aprīlī, pilna
akcionāru sapulce nenotika ak-
cionāru neierašanās dēļ, kamdēļ
sasauc

otrreizēju vispārēju akcionāru
sapulci

1929. g. 30. aprīlī, valdes telpās,
Rīgā, 1. Aldaru ielā 1/3, pīkst. 17,
ar to pašu dienas kārtību.
1) Sapulces amatu personu vēlē-

šanas.
2) Revīzijas kommisijas un val-

des ziņojumi.
3) 1928. g. bilances un pārskata

apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Saskaņā ar statūtu § 60 šī sa-

pulce būs pilntiesīga pie katra
klātesošo akcionāru skaita.
1188z Valde.

Kurzemes paju sab. imobiliju
iegūšanai un dārzkopībai

noturēs 1929. g. 26. aprīlī, pīkst. 6
vakarā, Jelgavā, Akadēmijas ielā

Ns 10, dz. 1,
kārtēju vispārēju sapulci.

Ja š. g. 26. aprīlī nesanāktu
statūtos paredzētais biedru skaits,
tad š. g. 27. aprīlī, tai pašā vietā
ar to pašu dienas kārtību, pīkst. 6
vakarā notiks otra sapulce, kura
pēc stāt. § 31. skaitīsies par
pilntiesīgu, ' neraugoties uz sa-
nākušo biedru skaitu.

Dienas kārtība:
1) Sapulces priekšsēdētāja ie-

vēlēšana;
2) Rakstvežu ievēlēšana;
3) Triju biedru ievēlēšana

protokola parakstīšanai;
4) 1928. g. darbības pārskats,

norēķins, bilance, peļņas un
zaudējuma rēķins līdz ar revī-
zijas kommisijas atsauksmi,
skaidras peļņas sadalīšana,
valdes atsvabināšana no at-
bildības par 1928. g. darbību;

5) Lēmums par dividendes iz-
maksas vietu un laiku un
laikrakstu, kurā to publicē;

6) Kooperatīvu sabiedrību revī-
zijas savienības protokola
lasīšana;

7) Valdes pilnvarošana pēc stāt.
§ 27. paredzētām operācijām;

8) Budžets 1929. gadam;
9) Vēlēšanas.

a) pēc statūtu § 35. izstājušos
padomes locekļu un viņu
kandidātu;

b) pēc statūtu § 43. izstājušos
valdes locekļu un viņu
kandidātu;

c) revīzijas kommisijas locekļu
vietnieku;

d) 8 delegātu Latv. vācu ko-
operatīvu sabiedrību' revī-
zijas savienības dienai

10) Dažādi jautājumi.
1195b Valde.

Akc. biedr. L.VV. Goegginger Vilit I
paziņo, ka uz 1929. g. 17. ne-

tiek sasaukta: J

otrreizējā
akcionāru sapulce
kas notiks pīkst. 5 dienā , valde*telpās, Rīgā, Sporta ielā V» l
jo sasaukta uz 14. aprīli akcionāru
sapulce nevarēja notikt, tādētka nav pienākošā kārtā pietei ktivajadzīgais akciju skaits, otrreizējā sapulce būs katrā zj nšpilntiesīga,neskatoties uz kapitāla
apmēru, kas tiks reprezentēts
caur uz sapulci ieradušamies.
akcionāriem.

Akcijas vai apliecības , kuras;ir akciju vietā, jāiesniedz valdei
7 dienas pirms otrreizēja;: akcio-
nāru sapulces.

Uz dienas kārtība? šādi jautā
jumi:
1) Bilances, norēķina, un peļņas

sadalīšanas par 1928. darbības
gadu caurlūkošana un ap-
stiprināšana;

2) Valdes direktoru, viņu viet-
nieku un revīzijas kommisijas
vēlēšanas un atalgošana;

3) Dažādi priekšlikumi.
1185b Valde.

Maksātnespējīgas parādnieces
akc. sab. Jelgavas Tūku fabrika

bij. A. Dumpf

kreditoru sapulce
notiks š. g. 23. aprīlī, pīkst. 7

vakarā Rīgas apgabaltiesā.
Dienas kārtība:

1) Zv. kuratora ziņojums;
2) Zv. kuratora atalgojums;
3) Konkursa valdes vēlēšana;
4) Mantas pārdošana;
5) Darba algas izmaksa;
6) Dažādi jautājumi.

Zv. kurators K. Lubbe.
1184b zv. adv. pal.

Talsu policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
ieroču atļauju ar Viļā Andreja d.
Mūrnieka vārdu, iedzīv. Cēres
pag. Bielās, kura izd. no Talsu
pol. pr-ka 1927.' g. 29. decembrī
zem Ns 1605 un tā paša pagari-
nāta 1929. g. 3. janv. zem Ns 5
līdz 1929. g. 29. decembrim. 613b

Adu apstrād. un krāso-
šanas a/s „ELEKTRA"

valde uzaicina akcionārus uz

kārtējo vispārēju sapulci
1929. g. 8. maijā, pīkst. 5 vakarā,
sabiedrības kantorī, Rīgā, Ād-

miņu ielā Ns 4.
Dienas kārtība:

1) Valdes un revīzijas kommi-
sijas ziņojumi;

2) 1928. gada pārskata un bi-
lances caurskatīšana un pie-
ņemšana;

3) Peļņas sadalīšana;
4) 1929. gada izdevumu budžets;
5) Akciju kapitāla palielināšana;
6) Vēlēšanas;
7) Tekošas darīšanas.

Akcionārus, kas vēlētos pie-
dalīties pilnā sapulcē, lūdz ie-
sniegt valdei, (Rīgā, Ādmiņu
ielā Ns 4) savas akcijas, saskaņā
ar sabiedrības statūtu 52. § ne
vēlāk kā līdz 1929. g. 1. maijam.

1169b Valde.

Sporta kūdītos .ir
1929. g. 14. aprīlī notikušās

sudrablietu izlozes
vinnestu saraksts:

I nodaja.
0009, 0044, 0069, 0098, 0175
0242, 0292, 0467, 0680, 0740*
0955, 1032, 1039, 1131, I15l '
1256, 1302 , 1400, 1402, 1443
1483, 1536, 1588, 1604, 1641,
1654, 1672, 1679, 1697, 1724
1758, 1801, 1853, 1912, 1997.

II nodaļa.
0234, 0271, 0345, 0384, 0443
0461, 0546, 0550 , 0684, 0714,
0868, 0938, 101 2, 1022, 1064.
1068, 1140 , 1258, 1269, 1391,
1415, 1416, 1560, 1603, 1621,
1623, 1631, 1642, 1726, 1769..
1827, 1902, 1913, 1938, 1951..

III nodaļa.
0032, 0058, 0094, 0178, 0180.
0184, 0208, 0221, 0289, 0445..
0471, 0483, 0540, 0702, 0711.
0717, 0754 , 0760, 0796, 0922..
1302, 1375, 1473, 1476, 1505.
1557, 1582, 1624, 1759, 1797,
1847,. 1854, 1910, 1931, 1977.
U87z Valde.
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