
Papildinājums rīkojumā ,,No Latvijas
krāsošanai un apretēšanai izvesto
zīda audumu atpakaļ ievešana".

Pārgrozījums rīkojumā ,, Ievedmuitas at-
maksa par kazeinu, kas izlietots
eksportēto finieru izgatavošanai".

Rīkojums par studentu, skolnieku, skautu,
gaidu, vanagu, ērgļu, koristu, muziķu
un aizsargu braucieniem.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pamatojoties uz likuma par tirdzniecību
ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem
10. pantu, paziņoju, ka saskaņā ar preses
likuma 18. pantu, šādus poligrāfisko
iestāžu ražojumus aizliegts ievest un iz-
platīt Latvijā:

1270. „B noMomb coBnapTiuKO.iaM h
uiKO/iaM B3poc.ibix". PIoa pej. A. <P.
Phhahm3. Toc. Haj.. M-KBa, JT-rpaj. ļ
1925 r. I

1271. „Bqepa h sasipa". (KaK h ot
kvar Bsa^acb hob3>i KpacnaH Pocchh.)
M. H. KoBa^ieHCKHH. Loc. Hsķ. M-KBa,
Jl-rpaĶ. 1925 r.

1272. „Weekly News Bulletin" Mi» 52- -
1928. Published by the Press Section of
the Society for cultu.-al Relations \vith
Foreign countries.

1273. Vegn sich uin azuine vi aich".
Zīdu valodā. J. Tlfer. Ukrainiešu valsts
izdevniecība. Kijevā. 1924.

1274. ,,Velnu dzinējs". Sudrabu Edžus.
Stāsts jaunatnei. Latvju Izdevniecība,
Maskavā. 1925. g.

1275. „BecTHHK KoMMVHHcnmecKon
AKajieMHH". H3Aaxe^bCTBO Kommvhh-
CTH^ecKo ii AKa^e.MHH. M-KBa.

1276. ,,Vētras spārnos". Dzejas
(1917—1921). Pēters Lavins. Aogādnie-
cība „Strēlnieks". Maskavā. 1922. g.

1277. „Vilnis'\ Pirmās Liet. Darb.
dienrašīts Chicago. Leidžia Lietuviu Dar-
bininku Bendrove. Chicago.

1278. ,,Vissavienības Komunistiskās
(lielinieku) Partijas 14. kongresa Rezolū-
cijas ar B. Staļina ziņojumu par C. K.
darbību". S. P. R. S. Tautu Centrālā
Izdevniecība. Maskavā. 1926. g.

1279. „BjiajWMupManKOBCKHH". Tom II.
Toc. Haa. M-kb? , JI-rpaa. 1928 r.

1280. „B;iacTb cobctob 3a 10 Jier
1917—1927" . Hs.r. „KpacH0H PaaeTbi".
Jī-rpafl. 1927 r.

1281. „BHeruKO./ibHoe Ķeno. flcupen.
npodp. f. F. TyMHHa. KvjībTvpHO npo-
CBerHTe^bHoe tob-ctbo „Ha(aTKH 3na-
„hhh . Jl-rpaĶ. 1924 r.

1282. „Wochenbericht" JVs 1—2, 1929.
Verlag der Gesellschaft fiir Kulturelle
Verhindung der Sovvjetunion mit dem
Auslande.

1283. ,BOKC". HHdpopMauHonnbīH
Bio/iJieTenb JV° 23 — 25. 1927 r. M-KBa.

1284. „Boopy)KeHHbiH Hapo.a\ C6op-
hhk noco6He no bo6hhoh arHraiļHH h
nponaran^ e b ^epesne. F^aBno^HTnpo-
cbct Poc. Ha^. M-KBa, Jl-rpan. 1925 r.

1285. „Bonpocbi raseTnofi KVflbTvpbi".
H. LUacļDHp. flpeAHCJioBHe Jl. Cochob-
CKoro. Poc. Hsa. M-KBa, Jlrpa/i. 1927 r.

1286. „BonpocM Ky^biypbi npH ahk-
xarype npojierapMaia". CčopHHK. Poc.
H3A. M-KBa, Jl-rpa/t. 1925 r.

1287. „Bonpocbi khtshckoh pesciio-
uhh". Tom I. FIoa o6m. pea. H co
BCTj'nHTejibHOH craTbeH KapJta Pa^eKca.
Poc. VĪ3 Ķ. M-KBa, Jl-rpaĶ. 1927 r.

1288. „Bonpocbi iwnpoBoro xo3aftcTBa
H MHpOBOH nO^HTHKH". A.TH6e.Tb. POC.
H3A. M-KBa, /1-rpaA- 1928 r.

1289. „Bonpocbi-TeMbi no npaKTHKe
coiļHa^bHoro BocnoMHnaHHH". H. H.
HopaaHCKHfi. „HoB3H MoCKBa". M-KB3.

1290. „80.000 siowaĶeii. B. Bohhob.
PHCyHKH 5. PIoKpoBCKoro. Poc. M3Ķ.
M-KBa JĪ-rpaĶ. 1925 r.

1291. „8 Mapia MC)K/iyHapoAHbiH )KeH-
CKHH KOMMVHHCTHMeCKHH ACHb". P033
KoBHarop. Poc. Hsķ. M-KBa, Jl-rpaĶ.
1925 r.

1292. „BocnoMHnaHHH". Tom Mshh.
Plep. c anr^HHCKoro C. Am-posa. Poc.
Hsķ. M-KBa, Jl-rpaa. Iy24 r.

1293. „BocCT3hhh b Ba-/iTH#CKOM
dp.iOTe b 1905—06 r.r Coct. II. B.
EropoB. Pa6oMee PbiarejibCTBO „npH-
6oh ". Jl-rpaj. ' 1926 r.

1294. „Bce rocvaapcTBa MHpa".
„MoCKOBCKHH PaČOMHH" . M-KB3. 1928.

1295. „Bcer^a potob". Phmh. uho-
nepoB. Cjiobs h M\'3biK3 C. B. K.ihmko.
POC Hsfl. My3bIKajIbHblH CCKTOp. M-KB3.

1296. „Bceo6mHH H;uiiocTpHpOBaH-
hhh Ka.ien.Tapb na 1929 roj .". Poc.
VĪ3Ķ. M-KBa.

1297. „BcecoiC3HaH Kommvhhcthhc-
CK3H PIspTHH (6.) B pe30;iK)UHHX CC
c'esaoB h KOHdpepeHUHH (1899—1926 r.r.)"
Poc. Pl3ii. M-KBa, Jl-rpaa. 1927 r.

1298. .BcecorosHfH cnaprsKHsaa".
M3.1. OpraHHsaiJ. KoMurera Bcecoiosn.
CnapTaKHa,ibi npH LLH.K". corosa C.C.C.P.
M-KBa 1928 r.

1299. „BBe^eHHe b Msviemte hckv-
ciBa h ^HTeparypbr . C6opnnK craTeH
K. MapKca, «t» . 3nrejibcar P. fThexaHOBa,
B. JlenHHa, K. KavTCKoro, MepHHra.
Coct. B. A. HecHHiJKHH. Poc. Usr.
Jl-rpaĶ 1926 r.

1300. „BBe,T,eHHe b H3yneHHe cobct-
ckofo npasa". H. R. H^bHHCKHH. Poc
Hsa. Jl-rpaĶ. 1926 r.

1301. „BBeiieHHe b HayMHbifl couHa-
jih3m". K). BopxapAT. Poc Hsa M-KBa,
Jl-rpaA. 1926 r.

1302. „>KejixbiH ĶhiiBOJi". HHKe^
Mar. CeKTop „rOHbin Plpo.aeTapHH".
Pa6. H3A „PIpH6on". 1924 r.

1303. n>KeHa hc Hiēna". Plbeca b
3-x aeHCTBHax BjiaAHMHp BepenujTaM.
Pa6. 113.1,. „npH6oft". /I-rpa,i.

1304. „>KeHiiiHHa n obir" . Maxepna. ibi
no pa6oxe cpe/in jKenmHH b K.iy6e, Kpac-
hom yrojiKe, o6uie>KHTHn, >KeHKpy>KKe h
np. „PIpojiexKy„ibx". M-KBa. 1926 r.

1305. „>KenmHHa h 6yp>Kya3Hoe 06-
mecTBO" . C npe^HC^OBHCM Mapce.isi
KauieH >Kioflb Pe^. „KHHra". M-KBa,
Jl-rpa^. 1925 r.

1306. „>KHBbie 3ByKH ķjih Aexen". LI.
H. LLIanoLUHHKOB. Poc. Visji. M-kbs,
JI-rpaA 1928 r.

1307. „>KH3Hb HcKycxB3 ". J\b 45 —
1927 r. Ks 18 — 1928 r. JYe 4 — 1929 r.
Hsfl. „Tea-KHHo-rieqaxb'' . M-kb3.

1308. „>KH3Hb h xexHHKa 6yAymero".
(CouHa^ibHbie h HayHHO - TexHHiecKHe y-
TonHH. ) FIoa peA. A. P. K. A-Ha h 3.
Ko.ībMana. Mzķ. „Mockobckhh Pa6oMHH".
M-kb3 , Jl-rpaĶ. 1928 r.

1309. ..Žodis Jaunimui". P. Krapot-
kinss. Vilnius. 1928.

1310. „3a 6ojibmeBHKOB.Kiapa Lļer-
KHH. U.eHXpa7IbHbIH KOMHX6X PyCCKOH
KOMMyHHCXH46CKOH PlapTHH. V\3Ķ. „PlpH-
6on - .' M-Ksa, Jl-rpaĶ. 1918 r.

1311. „3a npo^exapcKyio liHxepaxypy".
Jleono^ibAABepoax. Pa6onee Hsķ .

^
IIpH-

6ofl". M-KBa, Jl-rpaa. 1925 r.
1312. „3a Pa6oxofi". JV» 3 — 1928 r.

Mapr. Māj. „Mockobckhh Pa6omiii.
M-KBa, JI-rpa;i.

1313. „3a pa6oxy". ByKBapb. <t>. <ī>pua-
jihhķ h E. LUa;ibix. Poc. VliĶ. M-KBa,
JI-rpa,i.

1314. „3a Py^ eM".M>JVfo5(14), 6(15)—
1929 r. H3.33xe.nb: Aku. Hsa. 06-cxbo
„OroHeK". M-kbs.

1315. „3aMbiGibi rļ)paHuy3CKHx HMne-
PH3jihcxob npoxHB C.C.C.P." M. Kaiiien.
Poc. PIsa. M-KBa, Jl-rpaa.

1316. „3anaAno - EsponencKan ^htc-
paxypa XX BeKa b ee rjiaBHbix npoHB^e-
HHJfit? B. Opnne. Poc Hsķ. M-i<Ba,
Jl-rpax 1926 r.

1317. „3ariHCKH o6biBare.isj". J1m.
'I'vpMaHOB. Poc V\?,ķ. M-KBa, Jl-rpaj.
1927 r.

1318. ,3apo>KneHHe npoMbim.ieHHoro
Kanuxa^H3Ma b Aht^hh". C. Mohocob.
„Mockobckhh Pa6oHnft". M-KBa, Jl-rpaa.
1928 r.

1319. „Zeme, kur cilindrus buktē - '.
Sprunguļu Juris. Latvju izdevniecība.
Maskavā. 1924. g.

1320. ,,Zeme un maize smaržo". Dzejas.
R. Eidemanis. Latvju Izdevniecība.
Maskavā. 1924. g.

1321. „3.iue 3aMexKH". H. Byxapnu.
Poc. Hsķ. M-KBa, Jl-rpa^. 1927 r.

1322. ,,Zocialistiskās revolūcijas priekš-
vakarā" . 2. izdevums. J. Daniševskis.
Latvju Nacionālo lietu Komisariāta Kul-
tūras Izdevniecības nodaļas izdevums.
Peterpilī. 1918. g.

Rīgā, 1929. g. 12. jūnijā. JVi> 153136.

Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.
Preses un biedrību nodaļas

vadītājs K. Vilde.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums Ne 173

1929. g. 21. jūnijā.

Papildinājums rīkojumā JSe 235/28. g.
,,No Latvijas krāsošanai un apretē-
šanai izvesto zīda audumu atpakaļ
ievešana" (izslud. ,1928. g. .,Valdības

Vēstneša" 167. un 178-. num.).
Rīgas zīda rūpniecības akciju sabie-

drībai atļauts izvest uz ārzemēm krāso-
šanai un apretēšanai minētās akc. sabie-
drības uzņēmumā ražotos audumus un
ievest tos atpakaļ uz rīkojumā N°235/28. g.
un minētā rīkojuma papildinājumā (rīk.
N° 242/28. g.) pievesto noteikumu pamata.

Šinī rīkojumā paredzētā operācija var
notikt 6 mēnešu laikā, skaitot no šī riko-

i juma izsludināšanas dienas.

Finanču ministris A. Petrevics.

Muitas departamenta
direktora v. i. B. Pavasars.

Rīkojums JV2 174
1929. g. 21. jūnijā.

Pārgrozījums rīkojumā JV2 5/29. g.
„ Ievedmuitas atmaksa par kazeinu,
kas izlietots eksportēto finieru izgata-
vošanai" (izslud. 1929. g. ,,Valdības

Vēstneša" 5. numurā).

Rīkojuma N» 5/29. g. 3. p. līdzšinējā re-
dakcijā strīpot un izteikt šādi:

3. Ievedmuita atmaksājama par to
kazeinu, kas ievests sākot ar 1928. g.
1. septembrī, kādēļ muita pie finieru ek-
sporta var pieņemt tikai tās kvītes, kas
izdotas pēc minētā laika. Ievedmuitas
atmaksas noteikumi paliek spēkā līdz
turpmākam rīkojumam un anulējami uz

īsts saimniecības departamenta rūpnie-
I čības nodaļas priekšlikumu, sakarā ar ie-

I intetresēto organizāciju ierosinājumu par
I šo noteikumu atcelšanu.

Finanču ministris A. Petrevics.

Muitas departamenta
direktora v. i. B. Pavasars.

Rīkojums JVs 280
1929. g. 20. jūnijā.

Par studentu, skolnieku, skautu, gaidu,
vanagu, ērgļu, koristu, mūziķu un aizsargu

braucieniem.
Saskaņā ar ministru kabineta lēmumu,

studenti *
skolnieki, skauti, gaidas, vanagi,

ērgļi, koristi, mūziķi un aizsargi, kuri
&ems dalību Zviedrijas karaļa viesošanās
svinības š. g. 29. un 30. jūnijā, Rīgā.
Pārvadājami pa visiem valsts dzelzceļiem
"I kl. vagonos par brīvu, ievērojot se-
košus noteikumus:

1. Braucieniem jānotiek ar šim no-
liikam noteiktiem Vilcieniem. Braucot

jos vilcienos un citā laikā, nekā šinī
1 ftojumā zemāk uzrādīts, braukšans var
/°tikt tikai uz vispārējo noteikumu pa-
plata, t. i. maksājot tarifā noteiktās
: maksas.

2. Braucieniem uz svinībām un tāpat
arj atpakaļ, dzelzceļu staciju kases ne-
kādus pārvadāšanas dokumentus nesa-
gādā un neizsniedz braucamās biļetes,
iz,]emot zemāk „i" punktā minēto atse- I

idijumu.

3. Zemāk noteiktās dienās par brīvu
var braukt:

a) Aizsargi — 26.. 27. un 28. jūnijā
uz Rīgu un 30. jūnijā, kā arī 1. un
2. jūlijā no Rīgas atpakaļ.

b) Latvijas valsts augstskolu audzēkņi
—- 26., 27. un 28. jūnijā uz Rīgu
un 30. jūnijā, kā arī 1. un 2. jūlijā
no Rīgas atpakaļ.

c) Skauti, gaidas, vanagi un ēigļi —
26., 27. un 28. jūnijā uz Rīgu un
30. jūnijā, kā arī 1. un 2. jūlijā no
Rīgas atpakaļ.

d) Skolnieki, Rīgas skolu audzēkņi —
26., 27. un 28. jūnijā uz Rīgu un
30. jūnijā, kā arī 1. un 2. jūlijā
no Rīgas atpakaļ.

e) Skolnieki, gaidas, vanagi, ērgļi un
skauti no Valkas, Valmieras apr. un
Rūjienas apkārtnes — 28. jūnijā uz
Valku un 29. jūnijā no Valkas at-
pakaļ.

f) Skolnieki, gaidas, vanagi, ērgļi un
skauti no Cēsu apr. — 28. jūnijā
uz Cēsīm tin 29. jūnijā no Cēsīm
atpakaļ.

g) Skolnieki, gaidas, vanagi, ērgļi un
skauti no Rīgas apr. — 28. jūnijā
uz Siguldu un 29. jūnijā atpakaļ no
Siguldas uz izbraukšanas stacijām;
bet skauti un gaidas minētā dienā
arī uz Rīgu.

h) Latvijas universitātes studenti-koru
dalībnieki — 24. un 25. jūnijā uz
Rīgu.

i) Koru dalībnieki — dziedātāji un
orķestru dalībnieki — mūziķi brau-
cienam uz Valku un Siguldu un
arī atpakaļ.

Pirms izbraukšanas uz Valku un Siguldu
koristiem un mūziķiem jāiesniedz izbrauk-
šanas stacijas priekšniekam rakstisks pie-
prasījums, uz kura pamata stacija sastāda
un izsniedz braucējiem pasažieru ātruma
pārvadāšanas dokumentus, braucienam
turp un atpakaļ.

Preču zīmē ierakstāms, ka braucēji uz
šī rīkojuma pamata tiek pārvadāti bez
maksas.

4. Brīvs ceļš ir aizsargiem, skautiem,
gaidām, ērgļiem un vanagiem tikai tad,
ja tie brauc savu organizāciju formas
tērpā un vilcienu kontrolējošām personām
uzrāda savu organizāciju izdotās personas
apliecības.

5. Latvijas valsts augstskolu audzēk-
ņiem, kā attaisnojošs dokuments brīvam
braucienam jāuzrāda savas matrikulas,
bet skolniekiem — savu skolu izdotās
personas apliecības.

6. Latvijas universitātes studentiem-
koru dalībniekiem, kuri brauks 24. un
25. jūnijā uz Rīgu, iepriekš izbrauciena
jāuzrāda savas matrikulas izbraukšanas
stacijas kasē apkompostrēšanai. Bez
kompostra datiem tās braukšanai atzīsta-
mas par nederīgām.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Maksa par ..Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: 1,^ piesūtīšanas
gadu .....Ls 22,— (sanemot eksped.) par:

J me" n
" '

.
'
.

'
. ' ,' &,- 8« • • ? ? Ls «-

I „ 2,- 72 gadu . . . „ 10,—
Piesūtot pa ?» m6n » *—
pastu un pie ' „ 1> /u
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru . . . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu „ — ,19

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

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

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

Latvijas valdības «»» ^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot j|&Sļ ftllll§ svētdienas un svētku dienas

Redakcija: jgjļļļSgitfļ sililbl» Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Ko 2. Tālrunis 20032 ^*®|t^E

^^p
^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 ^Sr Atvērts no pulksten 9—3



Nekustamas mantas saraksts.

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības minislra š. g. 27. maija lēmuma ir uzlikts par pienākumu iestāties Irlavas-Lestenes meliorācijas sasabiedribā „Straurs".ņemt dalību Tukuma apV. Irlavas un Lestenes pag. Irlavas un Lestenes vec- un jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā!

-s.
?3

,!= r-i i-i ? i Dalībnieka
^ Dalībnieka
u īpašumu tiesību

vārds un uzvārds apzimējums

1. Dore Miers īpašniece
2. Andrejs Jansons īpašnieks
3. Žanis Grossteins ,,
4. Roberts Rozenbergs .... „
5. Otilija Rutenberg īpašniece
6. Kārļa Sproga mantoj. masa Mantojuma masa
7. Karlīne-Šarlote Munkevic . Ieguvēja

8. .ļāņa Krīgerta mantoj. masa Mantojuma masa
9. Ādolfs Bergmans īpašnieks

10. Alberts-Kristaps Rītels . . „
11. Amālija Veidman īpašniece
12. Indriķa Zandersona manto-

juma masa Mantojuma masa
13. Jāņa Krizeļa mantoj. masa ,, ,,
14. Jānis Mieze īpašnieks
15. Teodors Huvalds ,,
16. Fricis Upmanis ,,
17. Hermans Kleinhofs ....

1) Fricis Cerre Līdzīpašnieks
2) Jūles Cerre mantoj. masa Mantojuma masa

18. 3) Zaņa-GustavaCerres man-
tojuma masa ,, ,,

4) Lizetes Cerre mant. masa ,, ,,
19. Miķelis Liepa Ieguvējs

20. Valsts īpašnieks

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā.

Māju N"Ns
Dalībniekam

piederošo vai
pec pec

vīna lietošanā
mernie- zemes

esošo māju
abas grāmatu

nosaukums plāniem reģistra

Miekēni 14F 2343
Grantini 13F 819
Druvmalieši 32F 3702
Putnukrogs — 888
Rudini — 2504
Stintes 80 903
Libārti I I59F Z. I. V. JV° 277

94233
Dreimani — 841
Panki 2 2497
Tiliki 907
Rasas-Zeidenberg 10 2502

i

Skapji 899
Sakārņi 10 895
Mazsakārni 31F 3755
Unguri 30F, Fa 3756
Rasas-Upman 11 2503
Kronberģi I — 2583

Lieljāņi — 868

Zemgali 36F Z. I. V. JN° 277
94234

Valsts mežs — —

Darbu iz-
maksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
no kuras

un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
da'ībnieku

piederēja halsu
skaitu

Ls

Irlavas pagasta Ķūķu muižas 250,— šinī dalībnieku sarakstā uz-
]9 rādītās darbu izmaksas suni-

Lestenes pagasta Lestenes muižas 2It ',- 'S£&£%SJ&£r^
>> ii _ >> ,, 373,— teikšanai un nokārtošanai, kā

Irlavas pagasta Ķuķu muižas 361,— pie darbu pirmreizējas izve-
Lestenes pagasta Lestenes muižas 373,— šanas' ta ari P'dvesto darbu
Irlavas iwasta KTikn rmii*a« 79 uzturēšanas kartībā turpmāk,īriavas pagasta ĶUĶU muižas 11,— neņemot vērā darbu faktisko

izmaksu, kura var būt lielāka
Lestenes pagasta Lestenes muižas 599,— vai mazāka.
Irlavas pagasta Ķūķu muižas 455,—
Lestenes pagasta Lestenes muižas 310,—
Irlavas pagasta Ķūķu muižas 88,—

Lestenes pagasta Lestenes muižas 180.—
>» >> i> ,) t> i,
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Irlavas pagasta Ķūķu muižas 381,—
jj jj »j jj * OUļ

Lestenes pagasta Lestenes muižas 622,—

Irlavas pagasta Ķūķu muižas 164,—

Bruņniecības virsmežniecībā 2005,—

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā R. Brencens.

Vec. grāmatvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 27. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Irla-
vas-Lestenes meliorācijas sabiedrības
,,Strauts" darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Tukuma apriņķa Irlavas un
Lestenes pagastu Irlavas un Lestenes
vec- un jaunsaimniecību novadgrāvju
projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu pieda-
līties Irlavas-Lestenes meliorācijas sa-
biedrībā ,,Strauts ", minēto meliorācijas
darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

R. Brencens.
Vec. grāmatvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Pamatojoties uz likuma par tirdzniecību

ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem
10. pantu, paziņoju, ka saskaņā ar preses
likuma 18. pantu, šādus poligrāfisko
iestāžu ražojumus aizliegts ievest un iz-
platīt Latvijā:

1323. ,,Aufklārung, Die". _ Monats-
schrift fūr Sexual- und Lebensreform.
Herausgegeben von Magnuss Hirschfeld
und Maria Krische. Berlin.

1324. „BapaK JSTe 43". BejMa PLijiem.
PaCCKa3bl. „MoCKOBCKHH Pa60MHH".
M-i<Ba, Jī-rpaa. 1928. r.

1325. „BejibiH yro,ib hjih c/icsm Bep-
-repa" . H.ibH 3pen6ypr. PIsa. „PIpH6oH".
Jl-rpaA. 1928 r.

1326. „Cen lider" (10 dziesmas). Zīdu
valodā. J. Kotliar un E. Riskind. „Jaun-
gvsrdijsš Bibliotēka" N° 1. Charkovā.
1927. g.

1327. „Das VVeib als Sklavin". Von
Dr. ļoachim vVelzi. Verlag fūr Kultur-

forsehung. Wien, Leipzig.
1328. „HyHH-TOHKonpHxa u . Pa6cmaa

oneperra. AuApHan PIhotpobckhh, Hmh-

TpHH TOJIM3MeB. H3fl. M. O. IX.LI. H K.

M-KBa, Jl-rpaA. 1926 r.
1329. „ilBa nyTH". PaccKasbi Ho-

B3H JteTCKafl 6H6.1HOTCK3 CTapiUHH B03-

rmacr Poc. Hsa. M-kb3 , JI-rpaA. 1928 r.

1330. „Einheit, Die" X? 2 - 1928.

Zeitschrift fur Fragen des Socialismus

und der Gewerkschaft Einheit. Berlin.

1331 „£*" ^° 5—1929. E«eMecjm-

hhh «ercKHfi HcypHaa. Foc. Hsa. M-Ksa.

1929 r.
1332 Fahne, Die Rotē". Dienas

laikraksts.
" Zentralorgan der Kornmu-

nistischen Partei Deutschland. VerL:

Vereinigte Zeitungsverlage G. m. h. H.

Berlin.

1333. ,,Freudschaft , Die". Monats-
schrift fiir ideale Freundschaft. Verlag
der Zeitschrift Georg Plock. Berlin.

1334. ,,Gefuinene fuinken". Žīdu va-
lodā. Icik Fefera. ,,Kultur Liga". Ki-
jevā. 1928.

1335. „Pojioc pademero ™xaxe./iH".
CoBpeivieHHaH coBercKas xyA- jiHfepaxypa
b esere MaccoBoft pa6cmefi kphthkh.
Coctsbhjih: P. Bpbuios, H. JIe6e/teB, B.
Maft6epr, B. CaxapOB. Hsa. « Kpacuan
Pasera". Jl-rpaA. 1929 r.

1336. „PpoMOB3H no33HH". A. Edppe-
MHH. POC HSA. M-KB3, JI-rpaA. 1929 X.

1337. „Xyuin". PaccĶasbi. 91. Kajīb-
hhukhh. Poc. Hsķ. M-KBa, Jl-rpaĶ.
1929 r.

1338. ,, Idišer poier, Der" (Žīdu zem-
nieks). mNe 42,44, 47—1927. JVeJVfs 2,
6, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 31, 32,
34—1928. Nedēļas laikraksts, žīdu va-
lodā. Izdots Charkovā no Komunistis-
kās Partijas Centrālkomitejas Ukrainā.

IMV. „MCTopHH JanajHOH tsporibt"
1789—1914. B. <PpnHĶjianĶ. HacTb II—
Espona b 3iioxy HMnepnajiH3Ma 1871—
1914 r. Hsķ. „npojiexapHH". 1928 r.

1340. „HnOHHH". lOpKOBCKHH. Poc.
Hsķ. M-kb3 , Jī rpaa. 1928 r.

1341. ,,Juinger geograf". Žīdu valodā.
S. Agapovs, V. Kameņeckis, B. Kačenko
un L. Sokolovs. F. S. S. R. Tautas
Centrālā Izdevniecība. Maskavā. 1927. g.

1342. „KaBK33 b orne". Knapa Uex-
khh. Piepešos h ooa peA. C. lilesep-
AHHa. „Iv\ockobckhh PašoHHH". M Ksa,
Jl-rpaA 1926 r.

1.343. ,,Klassenkampf , Der". Deutsches
Lescbuch fūr mittlere un hohere Lehr-
anstalten. Helene Braunstein. Poc. Hsa.
M-KBa, Jl-rpaA. 1926 r.

1344. ,.Komunistiskās Internacionāles
paplašinātās Ispildkomitejas plēnuma (no
1925. g. 21.111—6. IV) tēzes un rezolū-
cijas". ,.Spartaks'. 1926. g.

1345. „Krieg, Der". Rotē Tribūne.
Sammlung proletaiisch - revolutionārer
Būhnenspiele. Vereinigung Internationaler
Verlagsanstallten G. m. b. H. Berlin. 1927.

1346. ,,Krieg, Der drohende'. Poli-
tich-Wirtschaftliches Bulletin des Bundes
der Freuude des Sovvjetunion. Heraus-
geber: Dr. Max Hodan. Berlin.

1347. „JlHTepatypHaH Pasēta" Ķņ 5
1929 r. Nedēļas avize. Oprau <PeAe-

P3 HHH 06'e4HHeHHbIX Cobctckhx PlHCa-
rejieH. Pisjarejib: Aku. Hsj. 06-ctbo
„OroHeK".

1348. ..Marksizma ābece" L. Paperno.
Žīdu valodā. Kooperatīva Izdevniecība
,.KuItur Liga". Kijevā. 1926.

1349. „HaxKa MHqypnHa" . Ilopecxb.
Bepa Kex.iHHCKaH. Hsķ. „rfpn6oH".
JI-rpaA. 1929 r.

1350. „HaH&jio".- PIoBecxb o bc^hkhx
Ahhx. H. >KnMa. „Mockobckhh Pa6o-
hhh" . M-KBa, Jl-rpaĶ. 1928 r.

1351. „HoBbie cxhxh". BcepoccHHCKHft
COK)3 n03XOB. C6opHHK BXOpOH. KHH-
roH3 ^-cxBO BcepoccHHCKoro coiosa iio3xob.
M-Ksa, 1927 r.

1352. „OCHOBbI C0B6XCKOH 9KOHOMH-
necKoft nojinxnKH". ĪIoķ peĶ. MHjuoxHHa.
Pl0C06He flJIH K0MBy30B H COBnapXHKOJI.
Hsa. KoMMyuHcx. yuHBepcHxexa hmchh
CBepA^iOBa. M-KBa. 1928 r.

1353. O npoJiexapcKOH MopajiH". Jl.
MaHbKOBCKHŪ. POC H3Ķ. M-KB3 , Jl-rpaĶ.
1928 r.

1354. ,,Piesn far dramkreien" 1 d.
(Lugas drampulciņam). Žīdu valodā. J.
Ravin. Baltkrievijas Valsts Izdevniecība.
Minsk. 1925. g.

1355. „riopxpexbi npo^iexapcKHx noa-
X0B". Jl. PIOJIHK, 3. Kopo6KOB3. POC.
H3A. M-KBa, Jl-rpaa- 1928 r.

1356. „PIpbI>KOK". H^bH Bp3 >KHHHb.
H3AaxejibcxBO nHcaxe^eft b JleHHnrpsAe.
1929 r.

1357. ,,Puppenjunge , Der". Von Sa-
gitta. Die Geschichte einer namenlosen
Liebe aus der Fridrichstrasse. Privat-
Ausgabe. Als Manuscript gedruckt. 1926.

1358. „riyxH pa3BHXH« '(acxHoro Ka-
nnxa^a". H. MHHryjiHH. „Mockobckhh
Pado^ HH". M-kb3, Jl-rpaa. 1927 r.

1359. „Pa6oMHH h Teaxp" Ne 15
(238) — 1929 r. Ha/t. „Tea-KuHo-ne4axb.
M-KBa.

1360. „Pa6oMHH >KypH3Ji 3Kp3H.
Ne 18 - - 1929 r. Hsa. „Pa6oneft Pa-
3exbi ". M-Ksa.

1361. „Pa;iHO Bccm", N° 9 — 1929 r.
Poc. H3A- M-KBa.

1362. ,,Pa3raflKa". ZleMbHH Be^nbīft.
Hs/i.. „3eM«xa h <t>a6pHK3". M-Ksa, Jl-rpaA.
1927 r.

1363. nP>K3HOH x.xe6". PaccKasbi. C.
PlepcoB. Poc. Hsfl. M-KBa. Jl-rpa^.
1929 r.

1364. „RussIand, Das neue". JSTe 9/10 —
1927, KeK? 1, 9/10, 11/12 — 1928' Heraus-
gegeben von der Gesellschaft der Freunde
des neuen Russland in Deutschland,Berlin.

1365. ,,Samum ". Stāsts žīdu valodā.
F. Blums. ,,Skola un Grāmata". Masksvā.
1928. g.

1366. „C3HXHMCHxa.xbHoenyxeuiecxBHe".
Bhkxop LUīciOBBKHii. Hsa.«he^epauMa".
M-K-ea. 1929 r.

1367. „CoxBopenHe MHpa". Mhx3h;i
Ko.ibiļOB. Co6panHe coMUHeHHft. Tom I.
H3J. *3CM.1H H <t>a6pHK3". M-KB3 , Jl-l'paĶ.
1928 r.

1368. „CoBexcKoe Ooxo". NeKs 7 (40),
10 — 1929 r. H3fl. Aku. Hsa. 06-cxbo
„OroHeK". M-Ksa.

1369. „Stern, Der Rotē" X? 5 — 1929.
Verlsg Zentrale fūr Zeitungsverlage G. m.
b. H. Berlin.

1370. „Tagebuch, Das" N°Ns 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — 1929. Verlag: Tage-
buchverlag G. m. b. H. Berlin.

1371. „Tpya «enmnnbi b 3bojiiouhh
xo3flftcxBa". Ko^xoHxaft. PocyA- Hsa. -.
M-KBa, Jl-rpaA. 1928 r. 1

1372. „MacoBOH". HjuuocxpHpoBanHbiH
BoeHHbift h MopcKofl «ypH3Ji - naiwaxKa.
Opran cbhsh pyccKoro bohhcxb3 sa py-
6e>KOM. FIoa peA- B. B. OpexoBa u Eb-
reHHH TapyccKoro. Psris.

1373. „WeItbūhne, Die". JVgJVfs 3, 7,
10 — 1929. Verlag der VVeltbūhne, Sieg-
fried Jacobsohn & Co. Charlottenburg.

1374. .Bonpocbi CxpaxoBaHHa" N° 18
(412) — 1929 r. H3a. „Bonpocbi TpyA3\
ivi

-Kna.

1375. „>KnBbie 3ByKH". H. H. LLla- ,
noinHHKOB. PI3A. „Pa6oxHHK Plpocseme-
hhh". M-kb3, 1928 r.

1376. „>KH3Hb HcKycxBa" N° 20—1929.
Hsa. „Tea-KHHO-PIeM3xb". JI-rpaA. '

1377. „3anHCKH co.xAaxa". 7J.. OcbKHB.
Hsa. ..OeAepsuHH". 1929 r.

1378. „3ydbi ^e^rToro". Hhkoa Mar.
Pa6. Hsa. „npH6oft". JI-rp3A. 1926 r'.

1379. n3B63Aa". No 1 (7) - - 1925 r.
Jlnx.-o6m. h HayHHo-nonyji. H<ypH3^. Poc.
Hsa- M-kb3, Jl-rpaĶ. ,,.

Rīgā. 1929. g. 13. jūnijā. JV« 153137. I
Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.
Preses un biedrību nodaļas

vadītājs K. Vilde.

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 26. jūnijā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5, 192
1 Anglijas mārciņa 25,17—25,22

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 71.90—72,45
100 Šveices franku 99,70—100,45 <i
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 139,00—139,70
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,10—138,80
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,25—209,30
100 Vācijas marku 123,70—124,30
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

I SSSR červoņecs '—
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 86—94

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes. . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlc» . I

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.
^



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10.
likumu un civ. proc. i

»., ievērojot Jāņa Sālījuma
pilnvarnieka zv. adv. JūlijaArāja
lūgumu un savu 1929. g. 11. jū-
nija lēmumu, paziņo, ka parād-
nieks Jānis Sālījums parādu pēc
obligācijas par 900 un 500 rbļ.,
apstiprinātas 1887. g. 2. Janvāri
ar JMa 1 un 1889. g. 30. jūnijā ar
Ns 1593 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apriņķi, Liel-Jumpravas
muižas zemnieku zemes ,,Badrum
Anc-Bērziņ" mājām ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1908, izdotas par
labu pirmā — Antonam Albatam
un otra — Voldemāram Ulpem,
kas to cedējis blanko, — ir sa-
maksājis, bet šīs augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dē| dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gā-
jušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-

īm aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesibu prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā,1929.g.l3.jūnijā. Ns 4638
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6167z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklāja tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Jāņa Kaņepa

"karo parādu dzi
un nolēma: atzīt par samaksātu
tiesu hipotēku par 400 rbļ.,
apstiprinātu 1904. g. 20. dec. ar
Ns 857 uz nekustamo īpašumu
Cēsu Ruckas muižas ,,Vīnardu
Ne 11" māju, ar zemes gram.
reģ. Ne 4962 par labu Dāvidam
Bērziņam uz Cēsu-Valkas II iec.
miert. 1904. g. 3. dec. izpildu
r. Ne 2010 pamata. N

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls.
6148o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Alvīnes Orīnis
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 1000 rbl., apstipri-
nātu 1909. g. 2. nov. ar Ns 619
uz nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Zetlera muižas dzimtnomas ze-
mes grām. Ns 38, 39 un 40, ar
zemes grām. reģ. Ns 1258 par
labu Anžam Galvām. Ne 1822.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls.
6149o Sekretārs A. Ķa Ive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Mārtiņa
Ausekļa hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 3000 r.,
apstiprinātu 1912. g. 10. maijā
ar Ne 1425 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pils. VI hip. iec. ,ar zem.
grām. reģ. Ns 1659 par labu
Fricim Balgalim, kas viņu cedējis
blanko un kura pārgājusi uz
Hermani Kampe kā blanko ce-
sionāru, kas viņu cedējis blanko.

Rīgā, 1929. ģ. 13. jūnijā.
6152o Ns 2954.
Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Osvalda
Voldemāra Paegļa hipotekāro pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 5000 rbļ., apstiprināti 1899. g.
9. apr. ar Ne 840 uz nekust,
īpašumu Rīgas pils. V hip. iec,
ar zem. grām. reģ. Ns 461 par
labu Pēterim Sallam, kas to
cedējis blanko un kura pārgājusi
uz Hermani Kampe kā blanko
cesionāru, kas to cedējis atkal
blanko. N°2955

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls.
6153o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesa sēdē 1929. ģ.
11. jūnijā izklausīja Jāņa Trek-
tera hipotekāro parādu dzēšanas
lietu un nolēma: atzīt par iznīci-
nātu obligāciju par 6030 rbļ.,
apstiprinātu 1916. g. 7. jūnijā ar
Ns 29 uz nekustamo īpašumu
Lādes muižas zemnieku zemes
,,Erge N°31" mājām, Valmieras
apr., ar zem. grām. reģ. Ne 5924
par labu Rīgas pils., kā pirkšan.
summas atlikuma nodrošinājums.

Ns 3057
Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.

Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.
6155o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g. 11. jū-
nijā izklausīja Dāvā Sijāta hip.
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 2400 rbļ., apstiprinātu
1911. g. 7. jūlijā ar Ns475 uz nek.
īpašumu Valmieras muižas zemn.
zemes ,.Pulku" mājām, Valmieras
apr., ar zemes grām. reģ. Ns 3207
par labu Pēterim Pommeram.

Rīgā, 1929.g.13. jūnijā. 1*3401
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

'6159z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Jūlija Ēr-
maņa hipot. parādu dzēšanas
lietii un nolēma: atzīt par sa-
maksātām 2 hipotēkas par 500 r.
katru, apstiprinātas 1913. <!. un
3. okt. un 1913. g. 31. oktobrī ar
Ns 789 un 790 uz nekustamu
īpašumu Valmieras apr. Jaun-
brenguļu muižas ,.Staužu" mā-
jām ar zemes grām. reģ. Ne 2573
par labu abas Kārlim Ērdmanim,
ievestas uz Cēsu-Valkas I. iec.
miertiesneša 1913. g. 2. augusta
izpildu rakstiem NsNs 1247 un
1248 pamata ar 20 rbļ. izdevu-
miem katra. Ns 2433

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
6l63z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929.g.
2. jūlijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks nolasīts 1929. g.
12. jūnijā Rīgā mirušā Paula
Augusta d. Neldnera testaments.

Rīgā, 1929. g. 21. jūnijā.
Pr iekšsēd. v. A. Veidners.

6796z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Andreja Spal-
viņa pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1929. g.
11. jūnija lēmumu, paziņo, ka
parādnieksAndrējsSpalviņš četras
mantojuma daļas parl50, 100, 100
un 250 rbļ., apstiprinātas 1904. g.
3. maijā ar Ns 406 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Savienas
muižas Joku Ns 69 mājām, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 314, iz-
dotas par labu Otto Šiliņam
150 rbļ., — ir samaksājis tiesas
depozītā Ls 12,80 dēļ kapitāla
un "dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām mantojuma daļām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā., skaitot no dienas, kad šīs
sludinājums iespiests ,,Valdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, parādu atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā.l929.g.l3.jūnijā. J& 4646
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6168z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Kārļa-Arnolda
Laura lūgumu un savu 1929. g.
11. jūnija lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 3000 rbļ., apstiprinātas 1894.
gada 9. aprīlī ar Ns 262 uz ne-
kustamo īpašumu Valmieras apr.
Jaun-Ates muižas zemnieku ze-
mes Uzēnu mājām, ar zemes gr.
reģ. Ns 454 par labu Kārlim
Jāņa d. Lauram, blanko cedēta,—
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc pagabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā,1929.g.l3.jūnijā. Ns4676
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6l66z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Pētera Vītiņa
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 2000 rbļ., apstipri-
nātu 1892. g. 20. janvārī ar JVs 21
uz nekustamu īpašumu Ķoņu
muižas zemn. zemes ,,Lukstu "
mājām, Valmieras apr., ar zemes
grām. reģ. Ns 606 par labu Kārlim
Bošvechteram un kura ar bij.
Rīgas apgabaltiesas 1908. g. 13.
maija lēmumu ir pārgājusi Otto-
manu (Ottonu) Mālmani.

RIgā,1929.g.l3.jūnijā. JVs 3398
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6165z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā ti( l 1929. g.
II. jūnijā izklausīja Jāņa Lie-
piņa hipotekāro parādu dzēšanas
lietu un nolēma: atzīt par samak-

obligācijas par 50
1000 un 2000 rbļ., apstiprinātas
1882.g. 29.janv., I882.g. 29.janv.
1884. g. 13. nov. un 1903. g.
10. maijā ar NsNs 153, 154
un 182 uz nekustamu īpašumu
Pantenes muižas zemn. zemes
,,Dedzami" mājām. Valmieras
apr., ar zemes grām. reģ. JVs 2759
par labu pirmā un otrā Tomam
Lācim, kuras cedētas blanko un
pārgājušas uz E. Hanu kā blanko
cesionāru, kas viņas atkal cedējis
blanko, trešā Jānim Liepiņām
un ceturtā Fridricham Vunder-
lieham, kas viņu cedējis blanko,
pie kam trešā obligācija ir cedēta
no Liepiņa blanko un pārgājusi
uz Hanu kā blanko cesionāru, kas
viņu atkal cedējis blanko. JVs3398

Rīgā, 1929. ģ. 13. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6162z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
ll.jūn. izklausīja Jūlija Ērmaņa
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par samaksātām
2 obligācijas par 2000 un 5000 rbļ.
apstiprinātas 1893. g. 2. augustā
un 1913. g. 22. aprīlī ar JVsJVs345,
362 uz nekust. īpašumuValmieras
apr. Jaunbrenguļu muižas ,,Stau-
žu" māju, ar zemes grām. reģ.
JVs 2573 par labu a) Nikolajam
Tranze un b) Augustam Peter-
sonam un iznīcinātu obligāciju
par 5000 rbļ., apst. 1902. g.
28. okt. ar JVs 409 uz to pašu ne-
kust, īpašumu par labu Fricim
Laiminam. JVs 2433

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6164z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062.p., ievērojot Pētera Kārkliņa
pilnvarnieka zv. adv. JūlijaArāja
lūgumu un savu 1929. g. 11. jū-
nija lēmumu, paziņo, ka parād-
nieks Pēteris Kārkliņš parādu
pēc obligācijas par 1500 rbļ., ap-
stiprinātas 1913. g. 4. martā ar
JVs 176 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr. Daibes muižas
zemnieku zemes „Nogalu" mā-
jām, ar zemes grāmatu reģ. Ns 80,
izdota no Pētera Miķeļa d. Kārk-
liņa uz viņam piederošo minēto
māju domāto daļu Augustam
Jāna d. Ķirsim par labu, blanko
cedēta. Pievestā obligācija ap-
grūtina arī no Nogaļu mājām at-
dalītas Jaun-Nogaļu mājas, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 6591 un
Kārkliņu mājas, ar reģ. JVs6616 —
ir iemaksājis tiesas depozītā Ls
32,— dēļ kapitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3, civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par .samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā,1929.g.l3.jūnijā. JVs 4630
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6169z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot Alvī-
nes Berlingers pilnvarnieka zv.
adv. Porfirija Nikanorova lū-
gumu un savu 1929. g. 11. jūnija
lēmumu, paziņo, ka Alvinei Ber-
lingers ir gājusi zudumā obligācija
par 5000 rbļ., apstiprināta i
2. jūnijā ar JVs 1686 uz nekustamo
īpašumu Rīgas pilsētā, IV hipot.
iec, ar zemes grām. reģ. JVs 906
par labu Ādolfam Freiganam,
kas viņu cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas

kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, ka. dināiums

Valdības un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību lēmuma no-
rakstu dēļ dublikāta saņemšanas
kas izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā,1929.g.l3.jūnijā. .Ns 4629
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6I70z Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas

sēdē š. g. 27. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1925. g. 9. jūnijā mirušā
Jura Jufa ' d. Krastina testa-
mentu. L. JVs 2040.29. g.

Jelgavā, 1929. g. 21. jūnijā.
Priekšsēd. v. R. Millers.

6801z Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
11. jūlija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1928. g. 3. augustā
Ventspilī mirušā Jāņa Kaspara d.
Jēka testaments.

Liepājā, 1929. g. 21. jūnijā.
681Hz JVs 651m 29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeids.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958.p.
paziņo, ka šis tiesas 1929. g.
II. jūlija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1929. g. 28. martā Lie-
pājā mirušās Marijas Gotharda m.
Muceniek testaments.

Liepājā. 1929. g. 21. jūnijā.
681 Iz 842 m29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeids.
Sekretārs A

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
II. jūlija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1916. g. 14. janvārī
mirušā Jēkaba Jāņa d. Gulba
testaments.

Liepājā, 1929. g. 21. jūnijā.
6808z JVs 807 m/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeids.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
11. jūlija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1929. g. 23. aprīlī Lie-
pāja mirušā Franča Jāņa d.
Žakevica testaments.

Liepājā, 1929. g. 21. jūnijā.
6806z JVs 850 m/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeids.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
11. jūlija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1929. g. 17. martā Liepājā
mirušā Andreja Miķeļa d. Vītola
testaments.

Liepāja, 1929. g. 21. jūnijā.
6807z JVs 854m/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeids.
Sekretārs A. (ansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
II. jūlija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1929. g. 7. maijā Bārtas
pagastā mirušā Miķeļa Jēkaba d.
Šūnakslis testaments.

Liepājā, 1929. g. 21. jūnijā.
6805z Ns 845m/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeids.
Sekretārs A. lansotis.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc lik. 1958. p.,
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
11. jnlija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1928. g. 10. decembrī
Nīcas pagastā mirušā Jāņajāņa d.
Kupšis testaments.

Liepājā, 1929. g. 21. jūnijā.
6804z JVs 848m ' 29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeids.
Sekretārs A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1929. g.
11. jūnija lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Reinis Rijnieks pa
rādu pēc obligācijas par 300, 400
un 200 rbļ., apstiprinātas 1881.g.
21. martā ar JVs 427, 428 un 429
uz nekustamo īpašumu Madonas
apriņķī, Litenes muižas Āboliņu
JVs 98 mājām, ar zemes grām. reģ.
JVs 1430 Ernestam Volfam par
labu, kā arī Rīgas apgabaltiesas
1912. g. 6. apriļa lēmumu par
iznīcinātu atzītas obligācijas vietā
ar JVs 429, summā 200 rbļ., iz-
dots noraksts oriģināla vietā ar
1912. g. 26. jūlija Terakstu JVs560,
— ir samaksājis, bet šīs augšā
minētās obligācijas nevar tikt
izsniegtas atpakaļ parādniekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ, ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kufām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929.g. 13.jūnijā. JVs 4631
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6l70z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g. 11. jū-
nijā izklausīja Jāņa Cīpura hip.
parādu dzēšanas lietu Un nolēma:
atzīt par samaksātām obligācijas
par 816,50 un 900 rbļ., apstiprinā-
tas 1884. g. 12. martā un 1887. g.
16. aprīlī ar NsNs 504 un 353 uz
nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Jaunpiebalgas muižasLejas-Jaun-
zemu JVs 234 māju, ar zemes gr.
reģ. JVs 3977 par labu pirmā Ser-
gejam Šeremetjevam un otrā —
Hesem Grundzāle, pie kam par
abām obligācijām zolidari atbild
arī Lejas-Jaunzemu A. un B.
mājas reģ. JVs 5842 un 5843.

Rīgā,1929. g.!3.jūnijā. JVs 3970
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6157z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē'1929. g. 11. jū-
nijā izklausīja Ādama Muižnieka
hipot. parādu dzēšanas lietu un
nolēma: atzīt par samaksātu obli-
gāciju par 2600 rbļ., apstiprinātu
1894. g. 21. martā ar JVs 222 uz
nekustamu īpašumuĀrciema mui-
žas zemnieku zemes ,,Malejkalna "
mājām, Valmieras apr., ar zemes
grām. reģ. JVs 4188 par labu
Augustam Melliņam, kā pirk-
šanas summas atlikuma nodroši-
nājums, ko Mellinš cedējis blanko.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
6160z JVs 3428

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Kārļa Mar-
tinson' a hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 21000
rbļ., apstiprinātu 1869. g. 16.janv.
uz nekustamu īpašumu Rencēnu
muižas zemn. zemes ,,Vāge"
mājām, Valmieras apr., ar zemes
grām. reģ. JVs 532 par labu Emi-
lijai-Matildei Kriegsman, dz.
Šroeder, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums, kura
to cedējusi blanko, pie kam šī
obligācija ar Rīgas apgabaltiesas
lēmumu ir atzīta par iznīcinātu
un uz tās pašas tiesas pamata ir
izgatavots un izsniegts 1921. g.
12. jūlijā ar JVs 6269 zv. adv.
Bulmeringkam jauns zemes grā-
matu dokuments priekš Emilijas
Mandelbergs mantojuma masas
kā kreditoros. JVs 3438

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

616Iz Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. « .
11, jūnijā izklausīja Jēkaba Skra-
sriņa hipotekāro parādu dzēšanas
lietu un nolēma: atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 710,80 r.
atlikuma, apstiprinātu 1883. g.
22. aug. ar JVs 1060 uz nekustamu
īpašumu Bauņu muižas zemn.
zemes ,,Rūšu" mājām. Valmieras
apr., ar zemes grām. reģ. Ne 3069
par labu Artūram Ginceļam. kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums, kura pārgājusi uz
bij. Zemnieku agrārbankas Rīgas
nodaļu, kā blanko cesionāru.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.

Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.
^.pkl-AtārC A Wnl\rt.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929.g. 11. jū-
nijā, izklausīja Marijas Poriters
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par samaksātu
obligāciju par 2378,50 rbļ., ap-
stiprinātu 1882. g. 22. jūnijā ar
JVs 849 uz nekustamo īpašumu
Jaunās muižas zemnieku zemes
Sūces, tagad ,,Vec-Suces" mājām
JVs 4A Rīgas apr., af zemes grām.
reģ. JVs 2925 par labu Hermanim
Nolkenim, kas viņu cedējis blankc
un ir pārgājusi uz Zigfrīdujakobi,
kā blanko cesionāru, kas viņu ce-
dējis atkal blanko. JVs '2205;

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6156z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Jāņa Tetera
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 500 rbļ., apstipri-
nātu 1876. g. 4. aug. ar JVs 725
par samaksātu obligāciju par
200 rbļ., apstipr. 1876. g. 4. aug.
ar JVs 726 uz nekustamo īpašumu
Vecates muižas zemnieku zemes
Vec-Mellužu mājām, Valmieras
apr., ar zem. grām. reģ. JVs 400
par labu pirmā — Jānim Paeglem
Un otrā — Jurim Priedēm.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.
6151o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Dāvida Trau-
berga hipotekāro parādu dzēšanas
lietu un nolēma: atzīt par sa-
maksātu obligāciju par 1000 rbļ.,
apstiprinātu 1906. g. 17. janv.
ar Ns 43 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pils. VI hip. iec ar zem.
grām. reģ. JVs. 983 par labu
Kārlim Kadikam, kas viņu cedējis
blanko. ' JVs 2737.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. A. Blūmentāls
6150o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
I atklātā tiesas sēdē 1929. g. 11. jū-

nijā izklausīja Roberta un Emili-
jas Stūrmaņu hipotekāro parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt

iznicinātām obligācijas par
24300, 30.ono un 30.000 rbļ.,

? apstiprinātas 1907. g. 5. jūlijā,
1908. g. 6. martā un 1908. g.
17. jūnijā ar NsNs711, 324 un 809
uz nekustamu īpašumu Rīgas
pils. 1. hip. iec. ar zemes grām.

Ne 1068 par labu pirmā Rīgas
-ētai. otrā un trešā — Vidzemes
st. kredītbiedr.. pie kam pē-

dējās abas obligācijas ar Rīgas
apgabaltiesas 30. jūnija lēmumu

is par iznīcinātām un to
tā uz tā paša lēmuma pamata,

1925. g. 22. sept. ir izdoti jauni
zemes grāmatu dokumenti ar JVs
16404 un Ns 16405 zv. adv.

'V' . Kuenam priekš Elizes Švarc
kā krediti . Ns 3407

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
\. Blūmentāls.

^K58z
Sekretārs A.

Kalve.

Rīgas apgaoaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g. 11. jū-
nijā izklausīja Kārļa-Alfreda Ber-
tulsona hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzll par
iznīcinātu obligācijas par 1950 un
350 rbļ. abas atlik. apstiprinātu
1869. g. 16. janv. un 1874. g.
18. nov. ar NsNs — un 1500 uz
nekust. īpašumu Rencēnu muižas
zemnieku zemes ,.Sūnu" mājām,
Valmieras apr. ar zem. gr. reģ.
Ns 541 par labu a) Emīlijai Ma-
tildei Krīgsmanis, dz. Sreders kā
pirks, summas atlik. nodroš.,
kas to cedējnši blanko un b) Kār-
lim Mandelbergam kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājums,
abas min. obligācijas pārgājušas
uz Aleksandru Rotu kā blanko
cesionāru, kas to cedējis atkal
blanko. Ne 3060.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

6144v Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g. 11. jū-
nijā izklausīja Mārtiņa Skrastiņa
hipotēkarisko parādu dzēšanas
Jietu un nolēma: atzīt par iznī-
cinātu obligāciju par 3500 rbļ.,
apstiprinātu 1908. g. 10. martā ar
-M- 91 uz nekustamu īpašumu
Maz-Brenguļu muižas zemnieku
zemes ,,Prūšu" mājām, ar zem.
gr. reģ. Ne 3705 par labu Teodo-
ram Māstinam, kas to cedējis
blanko. Ns 3319.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

45v Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g. 11. jū-
nijā izklausīja Andreja Rudzīša
.lūgumu dzēst 2 atzīmes un nolē-
ma: dzēst atzīmes, kas ievestas
uz nekustamu īpašumu Rīgas
pils. 3. hip. iec. ar zem. gr. reģ.

291 : a) 27. nov. 1914. g. ar
Ns4505 uz Rīgas pils. 12. iec.
miertiesneša izpildu raksta pa-
mata no 1914. g. 24. novembra
Ne 2596 par Hermaņa Grosmaņa
prasības nodrošināšanu par 500 r.
4in b) 1914. g. 27. nov. ar Ns 4506
uz Rīgas pils. 12. iec. miertiesneša
izp. r. pamata no 1914. g. 24. nov.
-Ns 2595 par Hermaņa Grosmaņa
prasības nodrošināšanu par 500 r.,
pieņemt tiesas glabāšanā Ls 21,40,

taksātus pēc Latvijas bankas
1'kvitēs Ns 17 18313 no 1929. g.

7.» maijā. Ns 4523.
Rīgā ', 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

*>I4tīv Sekretārs A. Kalve.

f
i

sluāiwziš£iuni.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausīja Teodora

Graudiņa hipotekāro parādu dzē-
las lietu un nolēma: atzīt par
naksātu obligāciju par 2000 r.,

apstiprinātu 1914. g. 7. febr. ar
uz nekustamo īpašumu
muižas muižu zemes gab.

.Ernmelinnenruh" Valmieras apr.
ar zemes grām. reģ. Ns 791 par
labu Augustam Graudiņam, kas
vīnu cedējis blanko. Ns 1698.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
PrieKšsēdēt. v. A. Blūmentāls.

etārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g. 11. jū-
nijā izklausījusi Ernesta Antona
Tilceņa hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par

imaksātu obligāciju par 1650 rbļ.
atlik., apstiprināt li 1870.g. 23. jūl.
ar Ne 969 uz nekust, īpašumu,
Kokumuižas zemn. zemes ,,Jaun-
Tilcenu" mājām, Valmieras apr.,
ar zemes gr. reģ. Ne 770 par labu
|. Fr. Šrederam kā pirkšanas

urnas atlikuma nodrošinājums,
kas to cedējis blanko un kura
pārgājusi uz Kārli Kochu kā
blanko cesionāru. kas to cedējis
atkal blanko. Ne 3066

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. B1 ū me n t ā 1s.

'i]43v Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesas priekš-
sēdētājs,

uz tiesu iekārtas lik. 339. p. pa-
mata, dara zināmu, ka saskaņā
ar Liepājas apgabaltiesas 1929. g.
8. jūnija kopsapulces sēdes lē-
mumu zvērināta advokāta pa-
līgam Maksimam Meijersonam
atļauts vest svešu lietas Liepājas
apgabaltiesai padotās miertiesās
un to apelācijas instancē.

Liepājā, 1929. g. 21. jūnijā.
6803z Ns 1076

Priekšsēd. v A. Kiršfeids.
Sekretārs M. Birķis.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
11. jūlija atklātā tiesas sēdē tiks
nblasits 1927. g. 10. martā Nīcas
pagastā mirušā Andreja Anša d.
Riteņa testaments.

Liepājā. 1929. g. 21. jūnijā.
6809z N? 799m 29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfeids.
Sekretārs A. Jansons.



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1929. gada 6. aprīļa
.Valdības Vēstneša" 76. numurā

izsludinātā Emīlijai Heniņš. dzim.

Bētins , piederošo Sīpeles pagasta
Leias-Košken" māju ar zemes

grāmatu reģistra Ns 4404 pārdo-
šana publiskā izsolē 1929. g.
10 jūlijā , pulksten 10 rītā,

atcelta.
lelgavā, 1929. g. 20. jūnijā.

6841z Tiesu izp- K- Burdais.

Nozaudēta un tamdēļ uzska-
tāma par nederīgu Lietavas
ārzemes pase N 214 11913 izd.

no Šauļu pol. pr-ka uz Beatrijce
Karp'-aite '^-

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
4. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ns 86, pārdos lī tor-
gos Arnolda Kitca kustamo
mantu, sastāvošu no 1 emaljē-
tas krāsns u. c, novērtētu par
Ls 250.

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

Rīgā, 1929. g. 17. jūnijā.
6875 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
5. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Matīsu ielā Ns 64a, pārdos
Elvīras Glāzenaps kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par Ls 230.

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

Rīgā, 1929. g. 17. jūnijā.
5876 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. ģ.
4. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Matīsu ielā Ns 143, pārdos
Vilhelma Šultca kustamu mantu,
sastāvošu no 1 tvaiku katla
f-mas ,,Bellevill ", novērtētu par
Ls 900.

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

Rīgā, 1929. g. 17. jūnijā.
6874 Tiesu izpild J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
3. jūlijā, pulkst ' . 10 dienā, R^gā,
Grēcinieku ielā Ns 25, dz. 10.
un pulkst. 11 Kalnciema ielā
Ne 46 pārdos Andreja Dumpes
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm u. c, novērtētu par
Ls 1100.

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

Rīgā, 1929. g. 25. jūnijā.
6880 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.g.
4. jūlijā, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
Krāmu ielā Ns 2, I un II ūtrupē
pārdos Izaka Genkina kustamu
mantu, sastāvošu no gataviem
apģērbiem u. c, novērtētas par
Ls 4638,90.

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

Rīgā, 1929. g. 25. jūnijā.
6881 Tiesu izp. L. Jakst iņš.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 3.S29. g.
2. jūlijā, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ns 69, II torgos
pārdos Viļuma Gaiļa kustamu
mantu, sastāvošu no viena
refraktometra un novērtētu par
Ls 1000.

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

Rīgā, 1929. g. 19. jūnijā. 6872
Tiesu izp. O. Stelimachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Ganību dambī Ne 31, pārdos
Herberta Šmidta kust. mantu,
sastāvošu no 32 dzensiksnām
iu\ novērtētu par Ls 1500.

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

Rīgā, 1929. g. 20. jūnijā. 6873
Tiesu izp. O. Stelimachers.

Jelgavas apr. iec. miertiesnesis,pamatojoties uz savu lēmumu no
onf, g 'Jh apri|a t,n civ - P,c -2011., 2012., 2014. un 2019.pantu uzaicina visas personas
kuram būtu kādas tiesības uz
mirušā 1928. g. 8. septembrī Se-savas pagasta Liel-Ķirveļu mājās
Teodora Zābaka-Rukmaņa at-stāto mantojumu: kā mantnie-
kus, legatārijus , fideikommisāri-
jus, parāda devējus un citus, pie-
teikt tos Jelgavas apriņķa iec
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas „Valdības Vēstnesi",aizrādot,
ka tos, kuri noteiktā laikā nebūs
pieteikuši savas tiesības un pra-
sības, uzskatīs tādas par zaudē-
jušiem, jvfo 29

Jelgavā, 1929. g. 21. jūnijā.
6833 Miertiesu. T. Vīgmans.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
š. g. 17. maijā,.ValdībasV'ēstneša"
109. numurā izsludinātā Intam
Andreja d. Boze piederošo Vents-
pils apr. Zlēkas pag. ..Jaunarāj-
Laids" māju ar zemes grāmatu
reģistra Ne 299 1384 pārdošana
publiskā izsolē 1929. g. 24. jūlijā,
pīkst. 10 rītā,

atcelta.
Jelgavā, 1929. g. 20. jūnijā.

6838z Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
š.g. 17. maijā ..ValdībasVēstnesī"
109. numurā izsludinātā Ģirtam
Follmanim piederošo Ārlavas pa-
gasta ,,Paegļu" māju ar zemes
grāmatu reģistra Ns 3125 pār-
došana publiskā izsolē 1929. g.
24. jūlijā, pīkst. 10 rītā,

atcelta.
Jelgavā, 1929. g. 20. jūnijā.

6939z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo,
ka š. g. 17. maija ,,Valdības Vēst-
neša" 109. numurā izsludinātā
Vilim Ūdram piederošo Nūrmui-
žas pagasta ,,0dri Ns 70 F" māju
ar zemes grāmatu reģistra Ns 901
pārdošana publiskā izsolē 1929.g.
24. jūlijā, pulksten 10 rītā,

atcelta.
Jelgavā, 1929. g. 20. jūnijā.

6840z Tiesu izn. K. Burdais.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Saldus iecirkni,
kura kanceleja atrodas Saldū,
Dzirnavu ielā Ns 1, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1030. p. paziņo,
ka 1929. g. 12. jūlijā, pīkst. 10 no
rīta Saldus pag. Būtnāros tiks
pārdota otrā atklātā ūtrupē ku-
stama manta, piederoša Albertam
Ozoliņam un sastāvoša iz ķimiskās
fabrikas iekārtas un mašīnām
un novērtētu par Ls 6600,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Saldū, 1929. g. 18. jūnijā. Ns593
6837z Tiesu izp.v.i. A.Gūža.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 28. jūnijā, pl. 11,30 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 41, pārdos
vairāksolīšanā Fridricha Vink-
mana kustamu mantu, novērtētu
par Ls 2300,— un sastāvošu no
galdiem, krēsliem un citām
mantām viņa 1926. g. ienākuma
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 21. jūnijā.
6878 Piedzinējs E. Derings.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 29. jūnijā, pīkst. II
dienā, Rīgā, Šķūņu ielā Ne 30,
pārdos vairāksolīšanā Jāņa Nel-
sona kustamu mantu, novērtētu
par Ls 476,— un sastāvošu no
dzelzs naudas skapja un tualetes
spoguļa, viņa 1927. g. ienākuma
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 21. jūnijā.
6877 Piedzinējs E. Derings.

Ārlietu ministrija izsludina par
nederīgu nozaudēto Vācijas pils
Aleksandra Hartmaņa ārzemju
pasi Ns 1652, kas izsniegta Vācijas,
konsulātā Dancigā, 1929. g. 21,
vai 22. jūnijā.

Pamats: Vācijas sūtniecības,
š. p. 14. iūniia verbalnota 6863z

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks.
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns35785
izdotu no Rīgas kara apr. pr-ka.
1924. g. 29. jūnijā ar Hermaņa
Betchera vārdu. 6842z

Rīgas prefektūras 11. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto velosipēda numuru Ns-
6194, izdotu pils. Ludvigam Kal-
niņam no Rīgas prēf. 11. iec.
nriekšnieka 1929. e. 2. maiiā.

Rigas apr. Skriveru policijas
iec. priekšnieks uzaicina pieteik-
ties viena gada laikā, iecirkņa,
kancelejā, šā iecirkņa robežās
atrastas naudas īpašnieku. Pēc
minētā termiņa notecēšanasnaudr ,
iemaksās valsts ienākumos.

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto. -
aizsarga apliecību Ns 1430 ar '
Alfrēda Pētera d. Pumperaus '
vārdu, izd. no 9. Madonas aiz-
sargu pulka kom-ra 1927. t; .
7. maiiā. 6049b

Preiļu iec. policijas priekšnieks
paziņo, ka saskaņā ar Preiļu iec.
miertiesneša izpildu rakstu Nsl85
1929. g. 9. jūlijā, pīkst. 10 rītā,
Preiļu pag. Jermaku ciemā, tiks
pārdota atklātā vairāksolīšanā
Konstantīna Romanovska kust.
manta, sastāvoša no 1 zirga
13 g. veca, novērtēta par Ls 100.
Pārdodamo zirgu varēs apskatīt
pārdošanas dienā uz vietas.

Preiļu iec. policijas priekšnieks
paziņo, ka saskaņā ar Daugavpils
apr. valdes valsts zemju inspek-
tora rakstu Ns 3496 — 1929. g.
9. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Vārkavas
pagasta Vilcanu ciemā, tiks
pārdota pils. Aloizija Armanova
kustama manta, sastāvoša no
vienas govs un novērtēta par
Ls 80,—. Pārdodamo govi varēs
apskatīt pārdošanas dienā uz
vietas. 6847z

Dagdas iec. polic. priekšnieks
dara zināmu, ka pie viņa iecirknī,
atrodas aizturēti bez ' īpašnieka
7 gab. veci tīkli, kuri ir izņemti no
Asūnes pag. robežas valsts ezera.

Tīklu īpšnieks var pieteikties
līdz š. g. 25. jūlijam, pretējā ga-
dījumā minētā dienā, f. i. š. g.
25. jūlijā, tīkli tiks pārdoti
ūtrupē. 6854z

Nodokļu departamen'a dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 30. jūnijā, pulkst. 10
dienā, Rīgā, Brīvības ielā Ns 35,
dz. 38, pārdos vairāksolīš. Mozus
Gersona kust. mantu, novērt, par
Ls 300,— un sastāvošu no
pianino viņa 1928. g. procent.
peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 21. jūnijā.
6879 Piedzinējs E. Derings.

Kuldīgas apr. priekšnieka pal.
par 2. iec, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1030. p. ,ar šo dara
vispārīgi zināmu, ka 1929. g.
16. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Saldū,
policijas kancelejā. Striķu ielā 22,
tiks pārdota 2. atklātā ūtrupē
Kristjānim Eikertam, iedz. Skrun-
das pag. Sikutu mājās šāda
manta: ķīlu raksts (obligācija) uz
Kristjāna Eikerta vārdu par

00,— par 12%gadā, izdota
no Jupa Krista d. Arajuma uz
viņam piederošo Sikutu māju
Skrundas pag., novērtēta uz
Ls 2000,— deļ valsts prasības
apmierināšanas. Ns 2207

iespiests Valsts tipogrāfija.

f ļ

€i*u iestāžu
siaiāincsjumi.

Rīgas pilsētas lombards.
Kaļķu ielā Ns 9, ieeja no Zirgu

ielas Ns 10,

izūtrupēs
1929. g. 9. un 10. jūlijā,
pīkst. 6 vakarā, zelta un sudraba
lietas, apavus, drēbes, tepiķus,
veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, daž. metāla u. c. neizpirktas
un nepagarinātas lietas, kas
ieķīlātas no 1928. g. 27. decembra
līdz 1929. g. 17. janvārim ar

NsNs C 817306—831000,
kā arī izūtrupēšanai nodotās
mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu priekš galīgā termiņa
notecēšanas. 6864

Kora MmtMt pfirifalde
izsludina 1929. g. 29. jūlijā

muktas izsoles
Rīgas būvju grupā:

1) pīkst. 10 uz remontdarbiem ēkā Ns 9 Cēsīs, Pubuliņa ka-
zarmēs par summu Ls 1199,72;

2) pīkst. 10.30 uz steliņu sienu iebūvēšanas darbiem ēkā Ns 18-c
Krustpilī, par summu Ls 1412,96;

3) pīkst. 11 uz elektriskās strāvas pievadu ierīkošanas darbiem
ar apakšzemes kabeli Rīgas kara aerodromā,
par summu Ls 4207,50;

4) pīkst. 11.30 uz ūdensvadu un kanalizācijas darbiem jaunbū-
vējamā kazarmē, Alūksnē, par summu Ls 3874,42;

5) pīkst. 12 uz kazarmes jaunbūves turpināšanas darbiem
Alūksnē, par summu Ls 26680,56.

Daugavpīis būvju grupā:
6) pīkst. 10 uz iekšējiem remontdarbiem Daugavpils cietokšņa

ēkā Ns 40 par summu Ls 181.2,02;
7) pīkst. 10.30 uz iekšējiem remontdarbiem Daugavpils cietokšņa

ēkā JVs 46 par summu Ls 1964,59;
8) pīkst. 11 uz iekšējiem remontdarbiem Daugavpils cietokšņa

ēkā Ns 64, par summu Ls 6446,37;
9) pīkst. 11.30 uz remontdarbiem ēkāNsll Daugavpils cietoksnī,

par summu Ls 7666,70;

Liepājas būvju grupā:
10) pīkst. 10 uz pārbūves darbiem Liepājas kara ostas IV grupas

ēkā Ns 27 par summu Ls 2596,10.

Iepriekšēja drošība iesniedzama uz p. 1. minētiem darbiem
Ls 100,— uz p. 32. — Ls 125,— uz p. 3. — Ls 400,— uz p. 4. —
Ls 350,— uz p. 5. — Ls 2500,— uz p. 6. — Ls 150,— uz p. 7. -
Ls 150,— uz p. 8. — Ls 600,— uz p. 9. — Ls 700,— un uz p. 10. —
Ls 200,—.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās.

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties parastā darba laikā
attiecīgi Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē
JVs 24, Daugavpils būvju grupā, Daugavpils cietoksnī, Embotes
ielā Ns 26 un Liepājas būvju grupā, Liepājas kara ostā, Lāčplēša
ielā Ns 24. L 1834. 6867b

Pasta un telegrāfa departaments
š. g. 2. jūlijā, pīkst. 11, savās telpās, Radio ielā, izdos

jauktā galīgā izsolē
departamenta galvenās noliktavās Rīgā
asfaltēšanas un bruģēšanas darbus
un Ieriķu un Jelgavas pasta un tēl. kantora ēkās

dažādus būvdarbus.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist

mutiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, līdz ar
dokumentu par iemaksāto drošības naudu: darbiem Rīgā Ls 700,—;
Ieriķos Ls 100,—; Jelgavā Ls 500,—; iesniedzami departamenta
būvniecības nodaļai līdz izsoles sākumam.

TuvāRas ziņas un paskaidrojumus izsniedz departamenta
būvniecības nodaļā, 38. istabā, un attiecīgie pastmeistari.

L. 1640. 1 6401b

Rīgas tirdzniecības banka a/s.
Peļņas un zaudējumu konts par 1928. g.

Zaudējums Ls Peļņa Ls
Nomaksātie un par i Pagājušā gada peļ-
pārskata gada mak- I ņas atlikuma pār-

sājamie augļi . . 68.679,25! nesums 15.064,0S
Šaubīgas prasības. 41.603,85 Saņemtie un parpār-
Kustamas mantas ! skata gadu saņe-
amortizācija . . 2.836,75 mamie augļi. . .201.308,17

Tekoši izdevumi . 111.382,76 ! Kommisijas . . . 76.227,83
Valsts nodoklis . . 21.882,72 Kursu starpības . 41.136,42
Kommisijas . . . 8.812,72 ļ Dažādi ienākumi . 8.439
Tīra peļņa .... 86.977,50 „

JLs 342.175.55 Ls 342.175,55

Bilance 1929. g. 1. janvārī pēc peļņas sadalīšanas.
Aktīvs Ls Pasīvs L.s

Kase 30.257,531 Akciju kapitāls. . 306.000,—
Tekošs rēķins Latvi- ! Rezerves kapitāls . 35.476,22
jas bankā . . . 35.175,39 I Speciāli rezerves ka-

Tekošs rēķins kredīt- pitāli 80.000,—
iestādēs un pastā. 340.404,75 Ierēdņu pensijas r

Ārzemju nauda un fonds 3.000,—
vekseli 66.596,78 Noguldījumi un te-

Vērtspapīri .. 27.040,— koši rēķini . . . 895.792,25-
Diskontēti vekseļi. 420.049,45 Pārķilāti vekseļi La-
Speciali tekoši re- tvijas bankā. . . 90.345,74-
ķini 624.930,20 Spec. tek. rēķini pret

KorespondentiLoro 350.776,90 vekseļiem Latvi jas
Nekustama manta. 144.412,31 bankā 24.346,20»
Inventārs .... 28.367,46 Korespondenti Ne-
pārejošas summas stro 404.478,6?
un pārējie aktīvi. 91.566,60 Pārejošas summas

un pārējie pasīvi . 108.500,85
Peļņas un zaudē-

jumu rēķins . . 17.637,50
Ls 2.159.577. Ls 2.159.,37

Inkaso vekseļi un dokumenti. . . . Ls 863.907,17
Avalu un galvojumu debitori . . . L< 589.81

Valde.

/ ?

SPmžātSi
siuāinmJMvni.

*?

Matētu uien-
saimniefcu sab.

likvidācijas dēļ minētās sabiedr.
aizgādnis uzaicina visus minētās-
sabiedr. kreditorus pieteikties pie
Pētefa Renckulberga un ierasties
š. g. 11. jūlijā, Gramzdas pien-
saimnieku sab. koppienotavā dēļ.
pilnvarnieku vēlēšanas likvidāeij.
kommisijā. 6862z.

Aizgādnis Renckulbergs.

Prodes pagastam
vajadzīgi

3 skolotāji
(veļams vīrieši):

Prodes 1. pakāpes pamatskolai —
skolotājs - skolas pārzinis (muzi-
kāls) un Baltmuižas 6-kl. pa-
matskolai 2 skolotāji, no kuriem
viens vēlams katoļticīgs, lieta-
viešu valodas pratējs.

Kandidāti tiek uzaicināti ie-
rasties personīgi š. g. 2. jūlijā
Prodes pagasta namā pie pagasta
padomes uz vēlēšanām, vai pie-
teikties rakstiski, iesniedzot at-
tiecīgus dokumentus. — Pasts —
Subata, dzelzceļa stacija —
Eglaine.
6856z Priekšsēd. v. P. Uļuks.

JĒ?ui>niecīi»a$ parvafcle,
Brīvības ielā 37/39,

izsludina jauktu izsoli š. g. 11. jūlijā, pīkst. 10, būvnie-
cības pārvaldē,

22 gab. robežsargu nometņu ēku ārpuses apšū-
šanas darbiem,

pie Latvijas — SPRS robežas. Drošības nauda Ls 500.
Ar iepr. maksas aprēk. un noteik. var iepazīties būvniecības

pārvaldē. L 1815 6869

Šoseju un zemesceļu deportum.
izsludina uz š. g. 5. jūliju, pīkst. 11, savās telpās, Gogoļa ielā Ns 3,

ist. 468,

jauktas msimmtais
šādiem āmbiem:

1) Kuldīgas - Stendes plienakmeņu šosejas būve no km 3,0—11,7.
Nodrošinājums Ls 2.300,—;

2) Jēkabpils - Biržu šosejas kapitālais remonts no km 2,28—3,32
un km 3,57—6,25.

Nodrošinājums Ls 1.600, :
3) Madonas - Cesvaines ceļa izbruģēšana Madonas pilsētas robežās,

uz 1,051 km.
Nodrošinājums Ls 2.800,—;

4) Rīgas - Skaistkalnes šosejas segas izbūve km 51,554—55,400.
Nodrošinājums Ls 5.300,—;

5) 3 gab. dz.-betona tiltu un 24 gab. dzelzsbetona caurteku būve
uz Kuldīgas - Skrundas jaunbūvējamās šosejas, km 6,0—23,7.

Nodrošinājums Ls 9.500,—;
6) 14,90 m gara dzelzsbetona tilta būve uz mūra balstiem — pār

Beberbekas upi. uz Rīgas - Kalnciema šosejas.
Nodrošinājums Ls 1.900,—;

7) Glūdas - Zaļenieku ct-ļa jaunbūve no km 0,000—7,337.
Nodrošinājums Ls 4.000,—;

8) Rīgas - Jelgavas šosejas kapitālais remonts no km 36.000—36,700.
Nodrošinājums Ls 500,—.

Tuvākas zinas un paskaidrojumi departamentā, ist. 467, pa-
rastā darba laikā. L. 1830. 6871b

Šoseju un zemesceļu departamenta
12. rajona inženieris

Kuldīgā. Liepājas ielā Ns 8. izdos 1929. g. 2. jūlijā, pulkst. 12,
jauktā izsolē divu dzetzs-betona

caurteku būvi
uz jaunbūvējamā Ventas upes dzelzceļa tilta piebraucamā cefa,
pie Skrundas.

Drošības nauda Ls 200,—.
Tuvākas zinas un noteikumi rajona inženiera kancelejā, pa-

rastā darba laikā. L 1821 6870

Mežu departaments
paziņo, ka 1929. g. 28. jūnija izsoles sludinājumā (iespiests ,,Vak!_
Vēstn. " 1929. g. 132. numurā) ieviesusies kļūda Benkavas virs-
mežniecībā : 6866
vien. Ns 10 posmā Auce-Reņģe jābūt: 522 steri dedzin. malkas

vērtība Ls 3600,—

i un Z. D. I rojono inženieris
savā kancelejā, Rīgā, Kaļķu ielā Ns 1, dz. 3, š. g. 4. jūlijā, pl. 11,

izdos jauktā izsofē
dzelzsbetona tilta Nr. 24 ar ailu 2,0 m bflui,

uz Vidzemes šosejas km 63,962. Drošības nauda Ls 400,—.
Tuvākas ziņas kancelejā. L 1809 6868

Posto un telegrāfa departaments
š. g. 2. jūlijā, pīkst. 10, savās telpās, Radio iela,

izdos jauktā galīgā izsolē
(flīģas galvenā nasta tonJor«£ ēftas

niebuves darbus.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist

mutiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, līdz ar
dokumentu par iemaksāto drošības naudu Ls 6000,—, iesniedzami
departamenta būvniecības nodaļai līdz izsoles sākumam.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumus izsniedz departamenta būv-
niecības nodaļā,' 38. istabā, darba laikā. L1629 1 6400
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