
Ministru kabineta sēde s. g. 18. septembrī.

Visu to skolotāju jaunreģistrēšanās, kuri
vēlas iegūt nodarbošanos vācu skolas.

Muitas departamenta rīkojumi visām
muitas iestādēm Latvijā.

Muitas departamenta ievedmuitas tarifa
papildinājumi un paskaidrojumi.

Muitas departamenta izvedmuitas tarifa
papildinājumi un paskaidrojumi.

j Valdības Vēstnesi" saKoi no i. janvāra:

Saņemot ekspedīcijā:

wmēnesi \ Ms W sant.

piesūtot mājā un pa pasta:
,ēnesi 1 lats 80 sant.

Z atsevišķu nummu: saņemot *
V tkspedici)ā_. — . 6 .

ne «tkalpāsdevejiem — . 7 .

Latvijas valdības *£» oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot JfeS^ftA^ svētdienas un svētkudienas

Redakcija;
iP^^^l^l^^^L K**"ekspedīcija:

Rīgā, pili Ns 3. Tel. Ns 9-89 ^S^^^^^S^ Rīgā, pilī Na 1. Tel. N> 9-57
Runas stundas no 11—12 «^jpH^li Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgam rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par katru talaku rindigu . . — , 12 ,

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — , 16 , .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — . 20 ,

Valdības rīkojumi un pavēles.
Visu to skolotāju

jaunreģistrēšanās,kuri vēlas iegūt
nodarbošanos vācu skolās.

Lai reģistrētu visas personas, kuras
meklē vietas vācu skolās, tām jāiesniedz
vicu izglītības pārvaldei sekošās ziņas
(divos eksemplāros):

1. Uzvārds.
2. Vārds un tēva vārds.
3. Dzimšanas gads, mēnesis, diena un

vieta.
4. Pavalstniecība.
5. Tautība.
6; Ticība.
7. *) Vispārizglītojošās iestādes (ģim-

nāzija, meiteņu skola u. t. 1.), kuras
apmeklējis lūdzējs, ar aizrādījumu,
cik klases nobeigtas.

Piezīme. Ja lūdzējs baudījis mājas
izglītību, tad tas jāatzīmē (aizrādot
— kādas skolas izglītības apmērā)

8. *) Specializglītība: augstskolas stu-
dijas (fakultāte un priekšmets), sko-
lotāju institūts, seminārs, kursu ap-
meklēšana u. t. 1., uzrādot ari, vai
šī izglītība nobeigta jeb nenobeigta.

*) Pie 7., 8, 9., 10. un 11. pantiem jāuzdcd
ari la ks.

9. *) Paidagoģiskiespecialpārbaudījumi
(elementarskolotājs,mājskolotājs,ģim-
nazijas skolotājs u. t. i.).

Piezīme: Pie mājskolotājiem jāat-
zīmē galvenie priekšmeti.

10. *) Līdzšinējā darbība: a) skolās
(kādas ?_ no kura laika līdz kuram ?
cik nedējas stundas?); b) privāti?

11. *) Vai lūdzējam ir Latvijas skolotāja
diploms, resp. «pagaidu apliecība
par pielaišanu mācības pasniegšanā";
N° un datums ? No kāda izglītības
ministrijas resora izsniegtas minētās
apliecības ?

12. To personu vārds un adreses, kuras
var do.t sīkākas ziņas par lūdzēju.

13. Skolas tips (bērnu dārzs, pamat-
skola

^
arodu skola, vidusskola), kurā

meklē nodarbošanos.
14. Vai lūdzējs, meklējot skolotāja vietu,

ir saistīts pie zināmas dzīves vietas,
vai brīvi stāv skolu rīcībā (par piem.
ari lauku skolu).

15. Lūdzēja adrese.
Piezīme. Adreses maiņa, kā ari

lūguma anulēšana jāziņo vācu iz-
glītības pārvaldei paša lūdzēja labā.

16. Paraksts.
17. Datums.

visam meKie vietas

personām, Kuras
vācu skolās, augšā minētā veidā no jauna
jāreģistrējas vācu izglītības pārvaldē
Attiecīgie formulāri dabūjami vācu iz-
glītības pārvaldē (Rīgā, izglītības mi-
nistrijā, Valdemāra ielā N° 36a), bet var
iesniegt ari pašrocīgi rakstītas listes pēc
augšminētā parauga. Visi līdz šim vācu
izglītības pārvaldē iesniegtie lūgumi tiks
anulēti š. g. 1. decembrī.

Vācu izglītības pārvaldes
priekšnieks K. K e 11 e r.

Vācu skolu nodaļas vadītājs
V. Vachtsmuth.

1924. g.
154) 2. , jūlija cirk. N» 12334 Valkas un Meitenes muitas tiek pilnvarotas līdz

(Valkas un Meitenes m.). š. g. 31. decembrim ielaist tūristiem preces (auto-
mobiļus un motocikletus), kuras muitojamas pēc
ievedmuitas tarifa 173. p. 7. un 8. pkt., pret de-
pozītu muitas un citu nodokļu apmērā uz 1 mē-
nesi uz muitas likuma 507. p. pamata, neizpra-
sot katrreizēju finansu ministra piekrišanu.

155) 8. jūlija citk. Ne 12768 Papirmalka, pie svara nodokļa aprēķināšanas,
(visām muitas valdēm un ierindojama konvencijas par ostas nodokļiem
nodaļām). (1923. g. „Valdības Vēstneša" 282. numurā)

15. paragrāfa punkta „a", pielīdzinot to stutmal-
kai un celulozai, kamdēļ svara nodoklis ņemams
Ls 0,04 apmērā par katriem 100 kgr.

156) 26. jūlija cirk. N° 13896 Atestējot preces, kuras tiek izlaistas uz muitas
(visām muitas valdēm un likuma 507. p. pamata, sīki jāatzīmē preču pār-
nodaļām). baudīšanas dokumentos preces īpatnība, pievedot

ne tikai preču tarifa nosaukumu un daudzumu,
bet ari preces tirdzniecisko vai technisko nosau-
kumu, gabalu skaitu, firmas nosaukumu, numu-
rus u. t. t., neizslēdzot pat vajadzības gadījumos
preces apzīmogošanu, cik tāļu tas vajadzīgs mui-
tas kontrolei preču identitātes noteikšanai pie
ievesto preču atpakaļ izvešanas.

Muitas departamenta rīkojumi visam muitas iestādēm Latvijā.*)

157) 30. jūlija cirkulārs N°14098 No visiem ārzemju braucienu kuģiem, kuri
(visam ostas muitas valdēm vienā apkārtbraucienā apmeklē vairākas Latvijas
un nodaļām). ostas, tonažas nodoklis ņemams pec konvencijas

par ostas nodokļiem likmēm (1923. g. «Valdības
Vēstneša" 282. numurā) tikai par ienākšanu no
ārzemēm un iziešanu uz ārzemēm, bet par šo
kuģu braucieniem starp Latvijas ostām tonažas
nodoklis ņemams pēc likmēm ka par kuģiem
piekrastes braucienos, t. i. pec 1921. g. «Valdības
Vēstneša" 89 numurā publicētā Iikumapar kuģu
tonažas, bāku un loču nodokļiem. Tāpat augš-
minētos braucienos loču nodoklis ņemams pec
piekrastes braucienu likmēm.1

J*>) 30. jūlija cirkulārs Ns14100 Konvencijas par ostas nodokļu ņemšanu Igau-

(visām ostas muitas valdēm nijas un Latvijas ostās no kuģiem ārzemju brau-
un nodaļām). cienos (1923. g. «Valdības Vēstneša" 282. nu-

murā) 15. paragrāfa 2. piezīmes punkta „a„

ievestais teikums «pasta krāvi un preces" sa-
—-—_______ protams sekosi:

1923. o,-Skat- -^M. Vēsta.' 1922. g 10., 113., 114.. 117.. 118, 121, 124., 173, 201, 219., 255.
** «• la, 4ā., 67, 143, 211, 257. un 1924 g. 19, 92. un 156. numuros.

1) visi pasta krāvi, neatkarīgi no viņu svara,
no svara nodokļa brīvi;

2) apzīmējums «un preces" saprotams pat-
stāvīgi kā preces, t. i. neatkarīgi no iepriek-
šējiem vārdiem «pasta krāvi".

Muitas departamenta cirkulārs N° 9296 no
š. g. 16. maija (izsludināts «Valdības Vēstneša"
156. numurā 1924. g.) attiecas vienīgi uz tā
preču svara noapaļošanu, kurš pārsniedz 100 klg,
bet neattiecas uz precēm, kuru svars 100 klg
vai mazāks.

159) 30. jūlija cirk. Ne 14101 Pašvaldības nodoklis no ievedamiem pa ūdens-
(visām muitas valdēm un ceļu ugunsdrošiem ķieģeļiem ņemams saskaņā
nodaļām). ar noteikumiem par pašvaldību nodokli no

ievedamiem dzelzsceļu un ūdensceļu lādiņiem
(«Valdības Vēstneša" 117. numurā no 1923. g.)
9. pantu 5. punktu, par 100 gab. — 5 sant., t. i.
kā par vienkāršiem ķieģeļiem, kuri uzskaitīti
minētā panta redakcijā.

160) 9. augusta cirk. N° 14790 Ja ārzemju braucienu Latvijas vai ārzemju
(visām ostas muitām). kuģis iziet no kādas Latvijas ostas uz jūrmalu

ieņemt vai papildināt kravu, pēc kam ienāk at-
pakaļ tanī pašā vai citā Latvijas ostā nobeigt
kravu uzņemšanu, tonažas -un loču nodokļi
maksājami kā par Latvijas tā ari ārzemju kuģiem
pēc piekrastes braucienu likmēm. Bet ja Latvijas
vai ārzemju kuģis iziet no Latvijas ostas uz jūr-
malu uzņemt vai papildināt kravu, pēc kam no
jūrmalas dodas tieši uz ārzemēm, tad kuģis iz-
pošams uz ārzemēm pēc ārzemju braucienu
ostas nodokļu likmēm.

161) 23. augusta cirk. N° 15494 Attiecībā uz svara nodokļa iekasēšanu no
(visām ostas muitām). sērkociņu stiebriņiem, muitas departaments pa-

skaidro, ka kaut gan konvencijas par ostas no-
dokļu ņemšanu no Latvijas un Igaunijas ostās
no kuģiem ārzemju braucienos («Valdības Vēst-
neša" N°282ho 1923. g.) Y5. paragrāfa punkta „b"
sērkociņu stiebriņi tieši nav uzskaitīti, tomēr no
šā punkta teksta «un pārējiem koka izstrādā-
jumiem pusgatavā veidā" jāsaprot, ka te katrā
ziņā ierindojami ari sērkociņu stiebriņi, t i. no
katriem 100 kilogramiem sērkociņu stiebriņiem
ņemams svara nodoklis Ls 0,08 apmērā.

162) 29. augusta cirk. N° 15860 Lai novērstu pārpratumus pie svara nodokļa
(visām ostas muitām). aprēķināšanas no ievedamiem pa ūdensceļu

ugunsdrošiem ķģeļiem, muitas departaments pa-
ziņo, ka ugunsdrošie ķieģeļi, pie svara nodokļa
aprēķināšanas ierindojami konvencijas par ostas
nodokļiem («Valdības Vēstneša" N° 282 no
1923. g.) § 15 punkts „c", t. i. aprēķinot Ls 0,16
par 100 kilogramiem.

Rīgā, 1924. g. 17. septembrī.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.
Darbvedis J. Pūriņš.

Muitas departamenta
ievedmuitas tarifa papildinājumi un paskaidrojumi.*)

1924. g.
181) 5. jūlija cirk. N° 12634 Tomāti, pielīdzinot tos ievedmuitas

(visām muit. vaid. un tarifa 5. p. 5. pkt. minētiem dārzājiem,
nod.). muitojami pēc ievedmuitas tarifa . . 5. p. 5. pkt.

182) 10. jūlija cirk.Ne. 12958 Gramofonu piederumi: plates, ada-
(visām muit. vaid. un tas u. t. t. muitojami pēc ievedmuitas
nod.). tarifa 172. p. 5. pkt.

183) 26. jūlija cirk. N"o 13899 Saules puķu sēklas uzskatamas kā
(visām muit. vaid. un eļļas sēklas un muitojamas pēc ieved-
nod). muitas tarifa . ' 62. p. 1. pkt.

184) 26. jūlija cirk.Nņ 13900 Kaļķu-smilsu ķieģeļu
^

izgatavošanas
(visām muit. vaid. un mašinas muitojamas pēc ievedmuitas
nod.). tarifa 167. p. 1. pkt. a.

185) 9. aug. cirk. N° 14801 Visādas naudas_ zīmes (papira, me-
lisām muit.iestādēm), tāla), kā apgrozība esošās, ta ari iz-

ņemtās no apgrozības, nav uzskatamas
par preci, kamdēļ ielaižamas . . . bez muitas.

186) 12. aug. cirk. Ns 14914 Fisharmoniju piederumi muitojami
(visām muit.iestādēm), līdzīgi ērģeļu piederumiem, t. i. pēc

ievedmuitas tarifa ? . 172. p. 4. pkt.
lit. b.

187) 20. aug. cirk. Ne 15288 Smago automobiļu chassi pielīdzi-
(visāmmuit iestādēm) nami smagiem automobiļiem un mui-

tojami pēc ievedmuitas tarifa . . . 173. p. 7. pkt.
lit. g.

Rīgā, 1924. g. 17. septembri.
Muitas departamenta direktora vietas izpildītājs E. Dundurs.

Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.
Darbvedis J. P u ri ņ š.

*) Skaties .Valdības Vēstneša- 1922. g. 19, 41, 62, 102, 124, 143, 173, 201. 227, 255 un
1923. g. 13, 45, 92, 143, 209, 257. ui 1924. g. 19, 92. un 153 numuros.



Muitas departamenta
izvedmuitas tarifa papildinājumi un paskaidrojumi.*)

1924. g.
23) 22. augusta cirkulārs Zem ievedmuitas tarifa 3. p. 13. pkt.

Ns 15410 (visām mui- minētiem dažādu koku mucu dēlīšiem
tas iestādēm). saprotami mucu dēlīši gatavā veidā,

t. i. ar iegrieztām ķimenēm, gludi
nostrādāti un sasieti atsevišķos kom-
plektos.

Mucu dēlīšu pusfabrikāti pieskaitāmi
pie izvedmuitas tarifā 3. p. 2. pkt.
uzrādītiem materiāliem, ja to garums
nepārsniedz 9 angļu pēdas.

*) Skaties .Valdības Vēstneša* 1922. g. 173., 227, 255. un 1923. g. 143, 209.. 257. un
1924. g. 19, 88. un 156. numuros.

Rīgā, 1924. g. 17. septembrī.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Tarifa nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.
Darbvedis J. Pūriņš.

Iekšzeme.
Lekcijas.

19. septembrī.

Latvju mākslas veicināšanas biedrība
Tukuma valsts vidusskolā sarīko lekciju,
lasīs Centrālās izglītības savienības lek-
tors : J. Šiliņš par latvju mākslu.

21. septembri.
Plāteres biedrībā «Austrums", Centrālās

izglītības savienības lektors A. Frid-
b e r g s lasīs par lauku sabiedriski-kul-
turelās dzīves jautājumiem.

Staiceles dramatiskā pulciņā lasīs
Centrālās izglītības savienības lektors
teologs S k r o d e 1 s par sabiedriski-eti-
skiem jautājumiem.

Šenbergas izglītības biedrībā, Centrālās
izglītības savienības lektors V. D a m -
b e r g s lasīs par mūsu kultūru un inte-
liģenci.

Vijciema 6-klasīgā pamatskolā, Centrā-
lās savienības lektors F. S t a r p i ņ š
lasīs par alkohola iespaidu uz cilvēka

organismu un Ž. Karlsons par veco
un jauno etiķu.

Krimuldas bibliotēkas biedrībā, Centrā-
las izglītības savienības lektors P. 01 i ņ š
lasīs par bibliotēkas nozīmi un ārpussko-
las izglītību.

Valdibas darbība.
Ministru kabineta sēde

1924. g. 18. septembrī.

1. Pieņem pārgrozījumu projektus
noteikumos par nodokli uz tēju un li-
kumā par nodokli uz raugu un nolemj
tos iesniegt Saeimai.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 70
personas; noraida 17 personu lūgumus
dēļ uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

3. Ieceļ Maksi R a 11e r m a n i par
Rīgas apgabaltiesas locekli.

Latvija un citas valstis.
Ārzemes par Latviju un latviešiem.

Vienā no izplatītākiem Čechoslovaķijas
dienas laikrakstiem— «NarodnvPolitika"
11. septembra numurā ievietots prof.
Josefa Bednara atzinīgs raksts par Latviju
un latviešiem sakarā ar mūsu inženieru-
ekskursantu apciemojumu Čechoslovaķijā.
Autors studiju nolūkos savā laikā uzturē-
jies Latvijā.Profesorsplašākiuzkavējas pie
latvju tautas attīstības vēstures un uz-
skaita visus laikmetus līdz pat Latvijas
republikas nodibināšanai. Kādā citā
rakstā profesors plaši apraksta latvju
tautas dzīvi tiklab pilsētās, kā uz laukiem.

Ņujorkas žurnāls «Financial and Com-
mercial World" septembra numurā sniedz
rakstu par Latvijas tirdzniecību.

Māksla.
. Nacionālais?teatrs. Piektdien, 19- *g
tembri, pulksten 7 pirmo reizi šinī sezou

Bernara Šou'a komēdija »."valions", kura pagājuša sezona g
ļoti lielu piekrišanu publikā ar "
jautro saturu un asprātīgo humoru. a-
dien, 20. septembri, J. Akuratera kj
dija «Tautas darbinieki . ļ*
dien, 21. septembrī pulksten, / ū> ļ
tautas izrādē Ad. Allunana «Vis i Ķ' *
radi raud". Vakarā Annas ung .
-Heteras mantojums . AspaW

«Ragana"pirmizrāde —ceturtdien&tembri.
Dailes teātra. Šodien, 19. sept^Jļ

pulksten V28 vakarā „D 0 n - K1 c n

Rīga.
Saistoši noteikumi

par zirgu piegādāšanu ugufls
grēka gadījumos Rīgas pilsētai
XIII. policijas iecirk ņa robeža
(Bolderajā,Daugavgrīvā unBuļļos),

Pieņemti Rīgas pilsētas domes 1924
28. augusta sēdē un apstiprināti ' ,,
iekšlietu ministrijas pašvaldib»departamenta š. g. 11. septemta

rakstu M 106778. P

1. Visiem Rīgas pilsētas XIII. pollcīfaa
iecirknī dzīvojošiem zirgu turētājiem J2.
likts par pienākumu ugunsgrēka ga|!
jumā ar saviem zirgiem par noteiktu at-līdzību stāties ugunsdzēsēju rīcībā sa-
skaņā ar šiem noteikumiem.

Ugunsgrēka izziņošana notiek ar ska-
ļiem zignaliem (zvanīšanu, taurēšanu
sirēnu un taml).

2. Zirgu turētājiem, personīgi vai
caur pilnvarotiem, tūliņ pēc pirmā zig-
nala vai uz ugunsdzēsēju priekšniecība!
pieprasījumu .nekavējotiesjānogādāuguns-
dzēsēju priekšnieka iepriekš apzīmētai
vietās zirgi ar aizjūgiem (sakām, grožiem,
streņģēm u. c, ziemā jāņem līdz ari
zirgu segas).

3. Zirgi un cilvēki ir padoti uguns-
dzēsēju priekšniecības rīcībai neatkarīgi
no patērētā laika ilguma. Viņi atlaižami
tūliņ pēc rīku novietošanasugunsdzēsēja
staciiā.

4. Atlīdzība par katru lietotu zirga
maksājama sekošos apmēros:

par pirmo ieradušos zirgu Ls 4 —
» otro „ . „ 3-
„ pārējiem zirgiem „ 2,—

Ja ugunsgrēks ilgst vairāk kā 2 stun-
das, tad par katru turpmāko darba stunda
atlīdzina ar Ls 1,— Par pievestiem
zirgiem, kurus lieto ugunsdzēšanas rika
pārvešanai, atlīdzība nav maksājama.

Zirgu turētājiem par cītīgu un ātra
zirgu piegādāšanu (ne mazāk kā 5 reizes
gadā) var izmaksāt sevišķas naudas prē-
mijas. Pilsētas valde nosaka 'prēmiju
lielumu un izmaksas kārtību.

5. No šo noteikumu izpildīšanas at-
svabināti :

1) visi darba nespējīgi un saslimuši
zirgi uz veterinārārsta vai policijas
apliecības pamata;

2) visi zirgi, kuru miteklis atrodas
tālāk par 1 km no 2. p. minētām
vietām vai kuri pirms ugunsgrēka
signāla došanas izbraukuši darbā;

3) zirgu turētāji, ja viņu īpašumu ap-
draud ugunsgrēks, t. i. ja deg viņu
vai blakus nams.

6. Par šo noteikumu neizpildīšana
vainīgie saucami pie atbildības uz soda
likuma pamata. _.,

7. Šie saistošie noteikumi stājas spesa

divas nedēļas pēc viņu publicēšanas
«Valdības Vēstnesī".

Rīgas pilsētas galva A. An der sons.

Pilsētas sekretārs A. PļavinskU-

Ārzemes.
Starptautiskās ttudentu federā-

cijas kongress.
Varšavā, 18. septembri. Starp-

tautiskās studentu federāci-
jas kongress vakar plenārsēde vien-
balsīgi uzņēmis Latviju par
pilntiesīgu locekli federācija.
Latvijas studentu pārstāvis Celmiņš
uzrunāja sapulci, izteikdamies, ka 17. sep-
tembris vienmēr palikšot atmiņa Latvijas
studentībai. Latvju tauta 700 gadus
cīnījusēs par savu brīvību, līdz beidzot:
to sasniegusi. Tagad Latvijas ne-
atkarība starptautiski atzīta de jure.
Kongresa lēmums uzņem Latvijas stu-
dentus vispausaules apvienība. Runu
beidzot, Celmiņš uzsauca laimes federā-
cijai. Kongresa dalībnieki atbildēja ilg-
stošiem aplausiem.

Līdz ar Latviju federācijā uzņemti par
aktīviem locekļiem Ungārija, Igaunija un
Turcija, par brīvlocekļiem Gruzija, Dien-
vidafrika, Jaunzēlande, Krievijas emi-
grantu studentu centralorgans un Savie-
noto valstu studentu savienība. Gruzijas
pārstāvim kongress sarīkoja jūsmīgu
ovāciju. LTA.

Atbruņošanās jautājums tautu
savienības komisija.

Žeņevā, 18septembrī. (Havass.)
Atbruņošanās subkomi si jaDr.
Beneša vadībā nobeigusi savu
darbu. Jautājumā par drošī-
bas garantijām panākta vie-
nošanās visām valstīm pie-
ņemamā formā. Izstrādātais līguma
projekts paredz saimnieciskas,
finansielas un militāras sank-
c i j a s pret valstīm, kuras turpmāk at-
teiksies izšķirt starptautisku konfliktu
šķīrējtiesas ceļā. .Reģionālās" aizsargu
konvencijas atsevišķu valstu starpā atzī-
tas par pielaižamām, bet viņu mērķis
drīkst būt vienīgi tautu savienības pakta
neaizkaramības nodrošināšana. Šīs kon-
vencijas ietilps kā .šūniņas" vispārējā
savstarpējas palīdzības jīgumā un būs
atklātas, t. i. viņām varēs pievienoties
katra valsts, kas to vēlas. LTA.

Vācija un tautu savienība.
B e r 1 i n ē, 18. septembri. Londonas

„Daily Telegraph" sniedzis sava Berlīnes
korespondenta ziņojumu, ka tūliņ pēc
Vācijas ministru kabineta sēdes, kurai
jānotiek 23. septembrī, varot sagai-
dīt oficiālu paziņojumu par
Vācijas vēlēšanos iestāties
tautu savienībā, pie kam vācu
valdība uzstādīšot tikai divas prasības :
pirmkārt, lai Vāciju uzņem kā pilntiesīgu
locekli, un otrkārt, lai tautu savienības
padomē vācu delegātam piešķir pastāvīgu
vietu.

Oficiosā „Zeit" šo ziņu gan apzīmē
par „tīru kombināciju", oet kategoriski
to neatsauc. Uzkrītoši ari, ka ārlietu
ministrija pilnīgi cieš klusu. LTA.

Rumānija un Krievija.
B u k a r e s t ā , 18. septembrī. (Volfs.)

„Orientradio" aģentūra ziņo, ka neliela
sarkanarmiešu nodaļa uzbru-
kusi divām rumāņu sādžām
Besara bijās dienvidos, Melnās
juras piekrastē, kur ta ieradās ar motor-
laivu no kādas krievu ostas. Rumāņu
policijai ar vietējo iedzīvotāju palīdzību
izdevies iebrukumu tīīlin likvirist T ta

Bulgārija.
Vinē, 18. septembri. No Belgrades

ziņo, ka bulgāru teritorijā netāj no
Dienvidslāvijas robežas notiekot asiņainas
cīņas starp maķedoniešu emigrantu vien-
otrai naidīgo partiju piekritējiem — auto-
nomistiem un federalistiem. Bulgārijas
valdība sūtot turp karaspēka nodaļas un
policiju kārtības atjaunošanai.

Berlinē, 18. septembrī. Bulgārijas
valdība, pec laikrakstu ziņām, izsludi-
nājuši visā valstī izņēmuma stāvokli
piedraudot par politiskiem noziegumiem
ar nāves sodu. Starp Maķedonijas auto-
nomijas piekritējiem un pretiniekiem
notikušas smagas sadursmes. LTA

Turcija.
K o n s t a n t i n 0 p 0 1 e, 18. septembri.

(Havass.) Erzerumas ra-jonā
Armēnijā, notikusi stipra zemes
trīce kas nodarījusi ārkārtīgi daudzposta. Pec līdz šim saņemtām ziņām
iznicinātas 102 sādžas un dabūjuši ealuvairāki simti cilvēku. u%

Mareka. ^
Londonā, 18. septembrī t-Tanšeras korespondents ziņo 1, lttl«s*

nijas direktorija es 'ot Pa-
musi stāties miera sa

n
°'^

ar rifkabiļu vadoni AhV'krimu. Dumpinieki prasot .'"
karaspēka tūlītēju izvakšanos n^tuanas un visas pec 1912. gada 1- Tfr
okupētās teritorijas;SpānijaiSvienīgi Zeuta, Melilja un trīs sal "Alhusemasa,_ Penona un Kamera Vkabiļuzeme jaatzīstot par neatkaru*',, ,''
Tālāk Abdelkrims prasot atlldzfbn1

*kara zaudējumiem un izpirkšanas m l*
par gūstekņiem. .Times' domā .Spānija šīs prasības pieņems. LTA

J

Valdības iestāžu paziņojumi. .
Pārskats

par bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu un citu braucēju kustību
1924. g. augusta mēnesī.

Braucēju kategorija Iebraukuši Caurbraukuši Izbraukuši kooskaits

Iebraukuši:

No Padomju Krievijas:
Bēgļi _ L 135
Pārbēdzēji 77
Optanti 183

395
Caurbraukuši:

No Padomju Krievijas uz citām
valstīm:

*
Emigranti 620
Lietavas bēgļi un optanti . . 75
Menoniti 118 gj 3

Kopā . . . '395 813 — 1208

Kopā ar agrāko braucēju skaitu 232047 212859 16214 461120

Pašvaldības departamenta vicedirektors J. Eizenbergs.
Emigrantu un bēgļu nodaļas vadītājs K. R e i z n i e k s.

Pasta ziņas.
Atklāta telefona palīga nodaļa ar

privātu telegramu pieņemšanu Pāvil-
ostā, Aizputes apriņķī, pie ostas uz-
rauga, pievienota Sakas telefona centrālei.

Ādažu (pie pagasta valdes) telefona
palīga nodaļā iekārtota privātu telegramu
pieņemšana.

M e 11u ž u pagaidu pasta un telegrāfa
kantoris pārvērsts par pastāvīgu iestādi
un darbosies ari pa ziemu.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Iecelšanas.
Rīkojums N° 287.

1924. g. 15. septembri.
Lauksaimniecības pārvaldes I. šķiras lauksaim-

niecības instruktora vietas izpildi āju us brīva
līguma pama a Jāni Tirzīti un tās pašas pār-
valdes I. šķiras techniķa vietas izpildītāju uz brīva
līguma pamata Arvidu A n s o n u apstiprinu
ieņemamā amatā no š. g. 16. septembra, ieskaitot
štatā.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Gulbe
*

Rīkojums N° 258.
192t. g. 13. septembrī

Lauksaimniecības pārvaldes I šķiras agronoma
vietas izpildītāju uz brīva līguma pamata Jāni
Kļaviņu apstiprinu ieņemamā amatā no š. g
16. septembfa, ieskaitot štatā.

Zemkopības ministrs E. Bauers.
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks

V.Gulbe.



<20 septembrī, pulksten 728 va-
SeStdieo , 'as pies« un svētdien,
*«potembri , pulksten 728 vakarā
21- .Lse Gundega un karalis

*°l bārda". Otrdien, 23. septembrī,
S", e nēc pusdienas skolnieku izrāde
erK ?cho".

?

pFiesu sludinājumi.
Rigas apgibalt. J. kriminalnod.,
«skaņ ā ar savu š. g. 10. septembra
lēmumu , atsauc .Valdības Vēstnesī"
1924. g- Nš 188, iespiesto sludinājumu

par Ludviga Jāņa d. Tiltiņa meklēšanu,

jo minētais Tiltiņš ir atrasts.
Rīgā, 16. septembrī 1924. g.

Priekšsēd. b. (paraksts).
11272 Sekretāra v. i. Kalniņš.

Rīgas apgabali 3. civilu,.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka _ pec 1921. g. 10. fe-
bruārī, Sloka, mirušā namīpašnieka Kārļa
Friča dēla Kārkliņa ir atklāts mantojums
un uz_aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem un t. t., 'pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja_ minētas personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 10. septembrī 1924. g. L. N° 3385
Priekšsēd. v. A. Veidners

10743 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
az civ. ties lik. 2011., 2014. un 2019 pp
pamata paziņo, ka pēc 1923 gada
11. februārī R'gā mirušā namīpašnieka
Jāņa Diva dēla Purgaiļa 11 atklāts
mantojums un izaicina, kam ir uz še
mantojuma, vai nn sakara ai to, tiesībai

ā mantiniekiem, legālajiem, fideikc-
miiarijiem, kreditoriem un t L, pieteikt
tis tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no ii sludinājuma icjpie-
San«s dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augtā uzrādītā terminā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šis tiesības zaudēja*»*

1924. ?. 9 septembrī L J>* 3412.
Priekšsēdētāja v. A Veidners.

Ī0639 Scktrtara A. Kalve

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 27. augusta
lēmumu . reģistrēta bezpeļņas biedrība :
.Rikteres ekonomiska lopkopības pār-
raudzības biednba", ar valdes sēdekli
Rikteres pagasta.
Nodaļas pārziņa v. i. L. Bruemmers.
10449 Sekretārs Ftidrichsons.

.Mednis', Ievedot viņu to biedrību re-
ģistra pirmajā daļa, kurām nav pelņrs
iegūšanas mērķa

Biedrības valdes sēdeklis stroda*
Slampē.

Jelgavā, 2 septembrī 1924. g.
Reģistr. nod pārzinis J Skud'e.

in,!03 Cl».»*--.. -l r» I_X1 I. ::.iaj ucAicieia

Rīgas apgabalt. 1. Civilnodaļa,
02 civ. proc. lik. 293., 295., _ 298., 301.,
309., 311. p.p.pamata, uz Pētera Danne-
ļe0 tirg zem firmas .P. Danneberg"
Jukumu viņa prasības lietā pret tv, ikona
.Teodor" īpašniekiem Teodoru Krasiļņi-
kova un Voldemāra Mikalku par
ls 1.971,82 parāda uzaicina Voldemāru
ifclku, kura dzīves vieta prasītājam nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā
«0 sl sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara, izraksts
«veikala grāmatām un noraksti.

Ja atbildētājs noliktā laikā neierādi-
«es personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 30. augustā 1924. g.
Priekšsēdētāja b. v. O. O z 01 i ņ š.

10138 Sekretāra v. O. A. K ļ a vi ņ š.

Rīgas apgabait 1 civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301.,
S09, un 311. p. p. pamata, uz Bertas
Otilijai Nikolaja m. Sergejev, dzim.
Krasti", lūgumu viņas prasības lietā pret
Ivanu Sergejev par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie iūiuma pielikti prasītājas krievu
tafta pase ar atzīmēm par laulāšanu un
oerna dzims mu — ar norakstu.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 6. septembrī 1924. g 434J82.
Priekšsēdētāja b. v. J. G 10 t s.

ļļļ^*
^

Sekretāra v. S t ū r e.

%»s apgabalt. 1. civilnodaļa,
irVV,toc- lik- 293----**•? ill. p. p. pamata, uz EmilijasMi-
W m. Jankovskij. dzim. Trušinskij,
™f.viņas prasības lietā pret Pauli
'"[? ?? «ņkovskij par laulības šķiršanu,« cma pēdējo, kura dzīves vieta prasī-

£n ,VZinama ' ierasties tiesā 4 mā-

nās di
no ši sluilinā Jun5a publicēša-

J.1] '^«ma pielikti laulības apliecība,
-oZl-. mšanas 2ilne un atbildētāja

j, .fc aPlieciba - ar norakstiem.
sie« £ dētāis nollktā laika neieradi-
noli^™?.nigi vai caui pilnvarnieku, tiks

^wuSS
M,ēde Iictas klausišanai

*2«. 6. sept. 1924. g. 434892/1091.

3073r
Priekšsēdēta ia b. v. J Orots.

-^- -—-_____jekretara v. S tūre.

,, Papgabaltiesas 3. dvllncd.
«*Tnt fivillik "m» kop. 36. p. pie-

*• laulāti? h * * S
% Pazi'° ^spāribai.

AroMn'. drau
*' §muels H 'a dēls

3oTd"u" Liba Jēk£ba meit * Aron-
st4igo?^. , elkom noslēguši S3V-
«. Tiautaot. n\ill!?^m,, PR'8notara
* 488? «,vaužUsta 1924- «••8istra
noslēstr,' .,"i!nl ' attiecībā uz viņu
tivillikum„™

bn ' lr atcē! "vietējo
i^zzļzr- »- 9-»™™0

? «jP*embtl 1924. g L. 1* 3395
?i0aantkšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
Uz civ. ties. Hk. 1967.. 2011.—2014.

nn 2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, Rīgas apgabaltiesa
3. civilnodaļa, uzaicina viaas personas,
kurām ii kaut kādas pretenzijas, strīd)
vai ierunas pret iai tiesā 2. septembrī
J924. g. publicēto 1920. g. 30. maija
Stāmierienes pag. mir. .Sterostu N» 29"
mājas īpašnieka Jāņa Pētera d. M a -
g o n a tesUmentu, kā ari visas
personas, kurām it kaut kādas tiesības uj
mirušā Jāņa Magona mantojumu
vai sakarā ar h> mantojamu, k*
mantiniekiem, legatarijiem, iidefkomisa

rijiem parāddēvējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai aelamēnelu laikā,
skaitot no ii sludinājuma Iespiešanas
dienas,

Ja tas minētā terminā nebāa lidaiito,
ted minētās personas atzīs kā atteikušās

no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā

spēkā gājušu.
Rīgā, 3. septembri 1924. g. L }*2741.

Priekšsēdētāja vietā A.Blumentāls.
10357 Sekrcmrs A Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.

uz civ. ties. lik. 2011.,2014. un 2019 p.p _
pamata pa?iņo, ka pēc 1869 gadā
28. jūlijā Dubultos miruša Anša
N i e p k e n ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredito-
riem ur. t. t., pieteikt šjs tiesības mi-

nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas. .. _

Ja minētās personas savas tiesības

augšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 9. septembrī. L >& 3423.

Priekšsēdētaja vieta A. Veidners.

10637 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka £0. septembri 1924._ g.,
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1913. g

^
7. aprīlī mirušās

atraitnes Ievas Pētera m. Līdak (Līdek)
dzim. Pēterson notarielo testamentu.

Rīgā, 17. septembrī 1924. g. L. N°3477
Priekšsēd. v. A. Veidners.

11246 Sekietars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2C11., 8014. nn 8019. pp.
pamata paziņo, ka pēc 1918 pada
10 aprilīRīgāmir.namlīdzipašniekaMiķeļa
Mārča d. Zolmaņa ir atklāts maito-
jums un uzaicina, kam ir uz io mantojumu,
vai sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
vai legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem un t. t„ pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no Šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējuša.'.

1924. g 9 septembri. L. )* 3400.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

10t38 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civiln.,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, paziņo vispārībai, ka
laulātie draugi barons Edgars Volde-
māra d. Krūdeners un baroniete Hella
Erasta m. Kriidener, dzim. fon Menzen-
kampff (Mensenkampff) noslēguši sav-
staipīgo laulības līgumu pie Rīgas no-
tāra V. Lieveņa 27. augustā. 1924. g.,
reģistra N2 16097, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 16. septembrī 1924. g. L. JvTs3441
Priekšsēd. v. A. Veidners.

11104 Sekretārs A. Kalve

Rīgai apgabaltiesas 3. civllnod.
iz Latvijas civillikumu kop. 36. p. pie-
zīmes pamata, ar šo paziņo vispārībai,
*t« laulātie draugi Emiis Jēkaba dēls
Pēteisons un Olga Ādama meita Pē-
terson, dzim. Švalkovski, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas not>:ra
J. Purgala 12. jūlijā 1924. £. reģistra
Mi 7119, ar kuru viņi, attic :ībā uz
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p. p. paredzēto
tauiāto mantas kopību.

9 s-ptembrī 1924. g. L 1* 3405.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

10644 Sekretāra A. Kalve.

Kigas apgaoaitiesas 6. civllnod.
Uz civ. ties. lik. 1967., 2011—2014.

un 2079. p.p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, Rīgas apgabaltiesa,
3. civilnodaļa, uz Marijas Tanes un Annas
Liep'ņ lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesa 8. janvārī
1924. «., publicēto 1912. g. 15_ augustā
mir. Striķu (Lenču) pag. Cēsu apr.
„Lējas-Šķ bustu" mājas īpašnieka ātra tņa
Mārča Mārča dēla Skrastīt, alias
Krastiņ testamentu, kā ari visas
personas, kuram ir kaut kādas tie-
sības u£ mirušā Mārča Skrastīt,
ai. Krastiņ mantojumu vsi sakara ai
šo mantojuma, kā mantiniekiem, le-
gatarijiem, iideīkomisarljiem, parād-
dēvējiem u. t. t, pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no īš sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
oet testamentu pasludinās pai likumīga
spēkā gājušu.

Rīgā, 3. f eptembrī 1924 g. L J* 1627.

Priekšsēdētāja v. A. Blumentāls

10:46 ~ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa

uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata

paziņo, ka ar viņas 1924. g. 27 augusta

lēmumu reģistrēts bezpeļņas b'ednba:

.Konu lopkopb's pāraudzības biedrība ,

ar valdes sēdekli Ķoņu pagasta

Nodaļas pārz i ņa v. i. L. Bruemmers.

10448 Sekretārs Fridnchsons.

JilDiiu apgatiltliiai istlstracilu neiaļi,
pamatodamās uz civil ties. likuma
1460» panta paziņo, ka minētās tiesrs
civiincdaļas 28. augusta 1924 gada atklātā
sēdē nolēma reģistrēt Slampes-Pra-

' viņu mednieku un šaušanas biedrību

Jelgavas ipnamiiiiui rtjjlitracl]» nedali
pamatodamās uz civil proc. likuma
1460". panta, paziņo, ka minētās tlesasjci-
vilnodaļas 28. augusta 1924. g. atklāts
sēdē nolēma reģistrēt .Aura I.
lopkopības fārraudzibas biedrību*, ieve-
dot viņu to biedrību reģistra pirmaj?
daļā, kurām nav peļņas iegūšanas mērķa

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Auru pagatā.

Jelgavā, 2 septembrī 1924. g.
Reģistr. nod. pārz'nis J. S k u d r e

10422 Sekretnra oal. D. Lešinskijs

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p- pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1917. gada 17. augusta mirušā
Kriša Skaberga atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
leģatariem, fideikomisariem, kreditorierr>
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīt
par spēku zaudējušām.

Jelgavā 3. septembrī 1924. g.
L. J* 1075 1924. g.
Priekšsēdētāja v, J. S k u d r e

10416 Sekretārs K. P u s s a r a.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas Dr'« tavs

paziņo, ka 25. septembrī 1924. g., putkst.
10 V2 rītā, Rīga, Avotu iela X» 16-a,
dz. 17, pārdos Meijera Blumberga
kustamo mantu, sastāvošu no menelēm,
un novērtētu par Ls 390.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.,

Rīgā, 18. septembrī 1924. g.
11276 Tiesu prist. J. Grinfe ds.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. ai
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kat%
būtu uz 1924. gada 16. marta mirušā
Kārļa Zandersona atstāto manto-
jumu kādas tiesībes kā mantiniekiem,
leģatariem. fideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 3. septembri 1924. g
L.J* '397/1924. g.

Priekšsēdētaja v. J. Skudre
10417 Sekretārs K P u s s a r s.

Latgales apgabalties. kriminalnod.,
saskaņa ar savu i924. g. 1. septembra
lēmumu atsauc „Vald. Vēstn." 233. nura.
no 16. oktobja 1922. g. iespiesto sludi-
nājumu par, uz sod. lik. 49., 453. p. un
49., 453. p

^
3. pkt. pamata, apsūdz.

Rīgas pilsētas piederīgā, Terentija
Artemija dēla Trofimova meklēšanu, jo
minētais Trofimovs ir atrasts.

Daugavpili, 16. septembri 1824. g.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).

11130 Sekretārs P. Platausks.

Jelgavas apgabaltiesa
az civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. ur
7079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1. dec. 1919. g mirušā Māitiņa
Nareļa atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, leģatariem fideikomi-
sariem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt savss
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā
skaitot ne sludinājuma iespiešanas dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaiti'
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 27. augustā 1924. g.
L. J* 219/1924. g.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre

10419 Sekretāra v. F. R o z e n t ā 1r.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 21. aug. 1924. g. lēmumu
uzaicina 10. jūlijā 1924. g. Kuldīgā
miruša Kārļa Otto d. Berga manti-
niekus, kreditorus, legatarus, fideikomi-
sarus un visas citas person- s, kam varētu
but kādas tiesības jeb prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tks atzītas
par zaudētam uz visiem laikiem

Liepājā, 29. aug. _1924. g. )* 777-m/2t.
Priekšsēdētāja b. v. C i n c e 1s.

.0087 SekreUrs A Kasperovičs.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ proc. lik. 1460p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924 gada 10. sept.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: ,Jaunā Rīgas krāj-
aizdevu sabiedrība*, ar valdes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārziņa v. i. L Bruemmers.
11112 Sekretārs Fr idrichsons.

_

av- ļjai. u. lcsijimiijs.

Liepāja? apgabaltiesa
saskaņā ar savu 21 aug. 1924. g. lēmumu
ujaicina 27. septembrī 1892 g. Nīcas
pagastā mirušā Jāņa Pētera d Pola
mantiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
korrīisarus un visas citas personas, kam
varētu but ksdas tiesības jeb prasības
uz atstato mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 29. aug. 1924. g. *6 785-m/24.
Priekšsēdētāja b v. Cincels.

10086 Sekretārs A. Kasperovičs.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Jevdokijas Timoteja meitas Afanas-
jevas, pēc pirmā vīra Stepanova,
lūgumu par nekustamas mantas, sastā-
vošas no 50,26 ha liela zemes gabala
pie Tuļcevas sādžas, ari Pustoje Riepišče,
atrodošās Ludzas apriņķī, Kačanovas
pag., ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kufām ir
kādas tiesības uz minēto nekustama
mantu, iesniegt komisijai par to pa-
ziņojumu četru mēnešu laikā
no izsludināšanas dienas .Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām un
lūdzēja var tikt ievesta Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieci bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 6. sept. 1924. g. NŠ5399
Komisijas priekšsēdētājs, apgabaltiesas

( vecākais notārs E. H e 11v i c h s.
10469 Sekretārs A. B e r g s.

Kursi.
Rīga» birig, 1924. gada 19 septembri.

100 Latvijas rbļ 2,-
1 Amerikas dolāra 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa 23,03 — 23,26
100 Francijas iranka .... 2715-28 —
100 Beļģijas franku 25,35 - 26,15
100 Šveices franka 97,15 — 98,65
100 Itālijas lira 22,40 — 23,05
100 Zviedrija» krona .... 136,80—138,85
100 Norvēģijas krona .... 70,30 — 72,45
100 Dānijas krona .... 86,55 — 89,15
100 Čechoslovaķljas kron« . 15,25 — 15,85
100 Holandes guldeņa 197,45 — 200,40
?000 miljards Vācijas marku 1,10 — 1,30
i00 Somijas marku 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marka .... 1,14—1,24
100 Polijas zlota 98, 102,-
100 Lietuvas litu 50, 52,-
10 Krievijas zelta rubļu . 26,50
Krievija, sudraba^

^ ;J-JJj,SSSR «ervoņeca 26,10 - 26,90
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6<>/o Zemes banka ķīla zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacena.

Zvērināta biržas māklera M. Oknuans.
ifaaa^aajnasaaaiiMfatatatatataaaaaasaaaa-atiiiM i im

Šīs dienas «Valdības Vēstneša" nu-
muram iet kā pielikums līdz „Nosacīti
notiesāto saraksts N° 45".

Redaktors: M. Arona.

Telegramas.
(Latvijas telegtata agentnras arzem|u telegtamas

K o b 1e n c ā, 18. septembrī. (Volfs.)
Sabiedroto Reinzemes komi-
s_i j a publicē dekrētu, kurš stājas spēkā
tūliņ un atceļ visus vācu pilso-
ņiem franču karatiesās uz-
liktos sodus, kā ari likvidē pret
viņiem ierosinātās apsūdzības, izņemot
tādas, kur vainīgais atbild par nāves
gadījumiem. Bet ari šīs lietas tagad
pariet vācu kārtējo tiesu kompetencē.

Londonā, 18. septembri. No droša
avota ziņo, ka angļu valdība nesen ap-
spriedusi jautājumu par tirdzniecības
līguma noslēgšanu ar Vāciju. Kaut gan
nekāds līguma projekts no angļu
puses vel nav izstrādāts, Anglijas
vēstnieks Berlinē jau griezies
pie vācu valdības ar dažiem ierosināju-
miem. Nākošā nedēļā uz Berlini dosies
angļu tirdzniecības ministrijas pārstāvji-
eksperti, lai uzsāktu iepriekšējās sarunas,
kurām pagaidām gan būs tikai informa-
tivs raksturs.

\

9

Tirdzniecība un rūpniecība.
o;*afi ostā ienākuši kuģi.
riy«—' -

17. septembri.
.. . latviešu tvaikonis, i939 reģ. ton. brutto,

SigU nVurkfislanda ar o^ lēm.
n

vācu tvaikonis, 718 reft. ton. brutto, no

^u miureas ar gabalu precēm.
?? latviešu burenieks, 81 reģ. ton. brutto, no

Ani' riem ar klučiem
i.tviešu burenieks 147 reg. ton. brutto, no

J^Befiieau ar malku
, ,iatviešu burenieks, 149 reģ. ton. brutto, no

Ve |/«'erciema ar stutmalku
c iJm" latviešu burenieks, 117 reģ. ton. brutto,

no Kaltenes ar malku.
." iatviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

&
vents/ ils ai gabalu precēm.

18 septembrī.

-turelbore, dāņu tvaikonis, 1*85 reģ ton. brutto,
no Kopenhāgenas ar balastu

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
17 septembrī ,

«indsholm, dāņu tvaikonis, 1512 reģ ton brutto,
uz Garstonu ar kokiem,

«arjumaa s.mu rrotorkuģis, 1 2 reģ. ton. brutto,
uz Vhorgu ar kljam.

EdI^
^nnH

an8!'tvai i!oni?. 619 reģ. ton. brutto, uzLondonu ar gabalu precēm.Ossian, angļu tvaikonis, 1514 reģ, ton. brutto, uzGrangemouthu ar kokiem.
Kuķis latviešu burenieks, 70 reģ. ton. brutto, uzVaidesciemu tukšā.
Ilga latviešu tvaikonis , 212 reģ. ton. brutto, uz. Ventspili ar gabalu precēm.Aina_latviešu burenieks , 9<J reģ. ton. brutto, uzEvažiem tukšā.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz

Ainažiem ar gabalu precēm.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
15. septembri '

Paul vācu tvaikonis, 721 reģ. ton. brutto, no
Kallundborga ar b-lastu.

Loth;r, vācu tvaikonis, 419 reģ. ton brutto, no
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi
13 septembrī.

Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,
uz Londonu

Baltara, angļu tvaikoni-- , 2378 reģ. ton. brutto, uz
Londonu ar jauktu lādiņu

Ebba, vācu motorkuģis, 268 reģ. ton. brutto, uz
Li beku ar balastu.

Hengest, dsņu tvaikonis, 722 _reģ. ton. brutto, uz
Kopenhageru ar jiuktu lādiņu

Birgit, vācu tvaikonis, _32ī reģ. ton. brutto , uz
Ronnebv ar jauktu lādiņu

Pernigel latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar jaktu lādiņu.

Ilga, latviešu tvaikonis, 211 reģ ton. brutto, uz
Ventspili ar jaukti lādiņu

15 septembrī
Hidrografs, latviešu tvaikonis, 263 reģ. ton brutto,

uz Ventspili

16. septembri.
Ans, latviešu burenieks, 104 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili tukša.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar jauktu lādiņu
Krusau, vācu tvaikonis, 826 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar kokiem.



Iekšlietu min.administra-
tīvais departaments

pamatojoties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu mainu p. 10 dara
zināmu, ka uz: 1) Andreja Gailīša,
2) Georga Kraule, ari Krauze, viņa sievas
Annas, meitu Lūcijas, Mildas, dēla
Mārtiņa un pēdējā sievas Mildas. 3) Jo-
hana Kraule, ari Krauze, 4) Kārļa Švedes-
Grinberga, viņa sievas Annas un dēla
Jāņa, 5) Alfons a Maula un viņa sievas
Veronikas un 6) Izaka Girsa un viņa
sievas Natālijas—attiecīgiem lūgumiem,
kuri izsludināti .Valdības Vēstneša"
88. numurā, no \5apriļa š. g. un pret
kuriem triju mēnešu laika iebil-
dumi nav celti, iekšlietu ministrs

nolēma:
I. Lūdzējiem turpmāk saukties:

1) Andrejam Gailītim — uzvārdā
.Vilnis',

2) Georgam Kraule, ari Krauze, viņa
sievai Annai, meitām Lūcijai, Mildai,
dēlam Mārtiņam un pēdējā sievai
Mildai uzvārdā .Krauze",

3) Johanam Kraule, ari Krauze — uz-
vārdā .Krauze",

4) Kārlim Švede-Grinbergam, viņa sievai
Annai un dēlam Jānim — uzvārdā
.Grinbergs",

5) Alfonsam Maulam un viņa sievai
Veronikai —uzvārdā .Mellers" un

6) Izakam Girsam "un viņa sievai Natā-
lijai — uzvārdā .Gursatovs".

II. Visi dokumenti, kā: pases, aplie-
cības, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
kas izdoti līdz

^
šim uz lūdzēju vārdu no

visādām iestādēm, kā ari valsts amata
un privātām personām ir skaitāmi, kā
izdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spēkā
15. jūlijā š. g.

Rīgā, 8. augustā 1924. g„ N847110/V
Administratīvā departamenta
vicedirektora v. J. Silbriedis.

8609 Nod. vad. v. P. Kurzemnieks.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 6. septembrī

atļāvis Ebreju sabiedriska nama iegū-
šanas un izmantošanas

ohc. sab. „U1EH!BA"
dibināšanas termiņa pagarinājumu līdz.
1925. g. 1. janvārim.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
10793 Revidents A. Zalpeters.

Rīgas kara apriņķa ori^T""""'^^!par nederīgu nozaudēta Mapliecību zem W> i<vxn '
1921, g., noRīgaskarL'rridrichaotto |.I^

Rīgas kara apr. priekirT"*"^'
nederīgu nozaudēto kara\fQliecību zem Ns 4082 17/.%»1921. g., no kara fi^Aleksandra Indriķa d.K^MSlļ

liiiiiiilfc
80»! t!|H
1924. gada 17 bur ,'

iznākusi un dabūjama '
Valsi??pilī, 1. istabā, kur ari vie„L'^ar pieprasījumiem '"*

Burtnīca maksģ.
bez piesūtīšanas Ls 029ar piesūtīšanu . > $4

129) Saraksts valsts '
Vīvikeso,,, 1amatiem, kuru izpildītai, L^cijas gadījumā atsvSāftsaukšanas aktivā karadien.,™130) Nolīgums starp Latvju ' ;'par savstarpēju sociālās apS'sniegšanu. W

131) Noteikumi par agrārās r»i
likuma I. da|as 3.%£, *»
un 14. pantā noteikto termta,garmasanu. n

132) Lemumspar skolu virsvaldi
133) Papildinājums noteikumos r» I,vijas atbrīvošanas kara fcļ
134) Lēmums par nodokli no nekasmas mantas pilsētās un min? 1924. g.
135) Lēmums par nodokli no lauta»

kustamas mantas 1924. g.

Tiešo mīitli departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 29. sept. 1924. g., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Stabu ielā Nr. 102, dz. 5,

pārdos vairāksolīšanā
Lejas un Rafaela Pižovu kustamo
mantu, novērtētu _ par <!683_ lat. un sa-
stāvošu no dažādam mēbelēm, deļ viņa
1921. g. ienāk, un 1921. un 1922. g
proc. peļņas nodokļa segšsnas.

Rīgā, 5. septembrī 1924. g.
11223 Piedzinējs A. Z a i k o.

Pil!UiB» ]E[rkļifo:li!]a ;preiinith
izslm.ina par nederīgiem sekošus par
nozaudētiem pieteiktus dokumentus:
1) Atvaļinājuma apliecību, izdotu 1921. g.
25 septembrī no Ludzas kara apriņķa
piekšnieka Ns 11580 uz Leontija Ru-
dzīša vārdu ; 2) kaps klausības apl ecī u,
izdotu 1923. g. 3 martā no Ludzas ksra
apriņķa priekšnieka Mi 13508 uz Mlro-
fsna Korņeva vārdu; 3) atvaļinājuma
apliecību, izdotu 1921. g. 1. maita no
Ludzas kara ap iņķa priekšnieka Ns1442i
uz Eisaka Jāzepa vārdu un 4) zirga
pasi izdotu 1923. g. 20. jul jā no lstras
pagasta valdes Ns 293, uz Zsn.kKkajas
Leonadijas vardu. 5917Tiešo nedoKjn departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
25. septembrī 1924. g., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Avotu iela JMš 1,3, dz. 12,

pārdos tfairdksallšafifl
Zamuela P 0 p k o v a kustamo mantu,
novērtētu par Ls 680.— un sastāvošu no
klavierēm un mēbelēm, dēļ viņa par
1923. g. ienākuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 16. Septembrī 1924. g.
11168 piedzinējs A. Krauklis.

Ritai pollL 7. ite pnekiaM.
25. septembrī š. g., pulkst. 10 no rīta,
Rīgā, Avotu ielā JM° 13, dz. 6, izpārdos

vairākso īšanā
Lejas Heimanson piederošu mantību,
sastāvošu no dažādām mēbelēm
Ls 266,68 vērtība. 11211

Risa. polic 8. iet. pi liMu
dara zināmu, ka 1. oktobrī š. g. pulkst.
10 no rīta, J. Lācmuižas ielā Ns 18a
tikts pārdota

vairāksolīšanā
Jānim Obmārtinam piederoša aprakstīta
raspuska, novērtēta par Ls 15, j3ēļ soda
naudas parāda dzēšanas, saskaņā ar
Rīgas 8. iec. miertiesneša š. g. 28.' jūlija
izp. raksta Ns 69 . 11212

Pārdodamo raspusku varēs apskatīt
mīnētā dipnn nn rīta narartītn viota

i\m apr. l pa*, pamatskola! tlarmižos
(c Līgiti) vajadzīgs otrais

skolotājs (-ja)
Veļams ar augstskolas izglītību , kaut

ari nepabeigtu
Kandidātus uzaicinu pieteikties per-

sonīgi vai rakstiski 1924. g. 24. septembri
pulksten llno rīta Rīgas apriņķa valdē,
Rīga, Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 3.

njļiJ gpri alde

iMgas ņĶa v .

Dricānu pagastam,
Rēzeknes apriņķī, vajadzīgs p»g. v.Tdes

darbvedis.
Kandidātus ar attiecīgiem dokumen-

tiem rakstiski uzneina pieteikt es līdz
1924g. 7. oktobrim vai personīgi minētā
diena pulksten 12 pie prgasta padomes

11226. Plgasta valde.
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Veritspns pilsētas polici as 11. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgiem
sekošus dokumentus: 1) Latvijas iekš-zemes pasi, izdotu no Rīgas polic IV
iecirkņa priekšnieka Ns 117792 uz KārļaJāņa d. D.nkena v.rdu un 2) zirga pasi,izdota no Dundagas pagasta valdes30 decembri 1920. g. Ns 388 uz Osten-bakena vardu, kura pārrakstīta papriekšuz JaņaFnca d Trautmaņa, pēc tam uzftarļa jaņa d. Dankem vārdu !rjl61

Ārlietu ministrijas ŠTz^rrījuTasunodizsludina par nederīgu nozaudēto ārzemespasi zemNs 95, izdotu no Latvijas Lēļa-
S] ovik

n
a-H

1919 - g- uz Kārlao 0 v 1 k a vardu. 1117*

2pS!SM=*

Pojcsču.as ite polic pucKSnicKs nsiu
dma par nederūu, noz-udēto zrga pasi
Ņs

^
8b, izdotu no lstras pag. valdes

19^0 g. 29 augustā tz Jāņa Gailīši
var" 6093

roļcscina» lecimņa poiiojas pue.tsmeks
izsludina par nederīgiem sekošts, par
nozaudētiem pieteiktus, dokumentus:
1) iekSlietu ministrijas uzturas atļauju,
izdotu 13. apnlī 1923 g. hd X 937 uz
Alekseja Semjona d. Petrova vārdu;
2) personas apliecību, izdotu no Ludzas
apriņķa priek n eka 18. oktobri 1922. e.
Ns 1144/17190 uz Alekseja S-mjona d.
Petrova vārdu; 3) atvaļinājuma apVe-
cibu, izdotu no 7. Siguldas kājn eku
pulka kemandiera 5 juni ā 1923 gadā
UZ

Ycktoia Michai;a d Oaiiša vārdu
** 55 4701

poiescinasiecpoHcijrprieksnielu
izsludina par neder gi.m sekošus, par
nozaudēt em pieteiktus dokumentu;:
1) Latvijas pasi, izdotu 1921. g. 25. okt.
no lstras pag. valdes Ns 1238 uz Alek-
seja Ņikitina v; 2) zir«a pasi, izdotu
1920. g. 30. aug no lstras pag. valdes
Ns 473, uz Boļeslava Platpiera vārdu;
3) atvaļinājuma apliecību izdotu 1923. g.
19. febr. no Ludzas kara ap iņka pr ka

>*s 12143, uz Jāņa Kozjukova vārdu un
4) Atveļimjutna apliecība, izd. 1923. g
1. marta uo Ludzas ksra apriņķa pr-ka
M> 144»^ uz Pēteri Romonova v. 62&2

Rīgas polic 13. lec. priekšniek, izjiu-
dina par nederīgu nezaudē 0 karaklau-
sības atvaļinājuma apliecību Jsfe 24084,
izdotu no 2 Robežsarga pulka koman-
diera 11. martā 1922. g. uz kaprāļa
Jāņa Jēkaba d Ittera vārdu. 11214

[ Dažādi sludmājutrt

Miltu Rūpniecības m Jļtf
čības fl S M0Z0Uf.

valde uzaicina uz statūtu §§46.u"pamata akcionārus uz

ārkārtēju pin sāpi
kura notiks Rīgā, Lāčplēša iela 17, *
12. oktobrī 1924 g. pulksten U

Dienas kārtība:

1) Jautājuma apspriešana un «g '

šana par šika formela līguma nosB

attiecībā uz iegūto no Pētera Og
nekustamo īpašumu ar Piea"" ,jļ
(pertinencēm) - Rīgā, Ventspi *
IV. hip. iec. zem zemes gram. re. ..
(gr. 56, Ns 41) atsevišķi un no£1
Ozoliņa iegūto inventāru un ' ;<
tamām mautam atsevišķi , sīki t
līgumu noteikumus: ,„

2) Valdes jeb citu personu
šana noslēgt minētos formelos 5

Rīgā, 19. septembrī 1924. g.

11275 _J^<

DlBlIlbZlittlMtlAfļSi
sasauc 1924. g. 10.okt.P^Rīgā, Raiņ 1 bulvāri, dz- b <

11202 yispr|u ,

domu
Dienaskārtība

P^
1) Otra akciju izlaiduma

noteikiffli- . .sisfeiij.
2) Valdes locekļa V^vt]i xļ\^
3) Dažādi jaulgiurrii ^—^^

Nacionālaistea
Piektdien, 19. septembri. P«;" \\\

^^'CfeSestdien, 20. sep tembn .P» ^.
,9buto« datbi**

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klaja sekošus kodifikacijas i»
vumus:

Noteikumi par strādnieku)
citu algotu darbinieku nodro

šināšanu slimības gadijurnoi
(1922. g. izd.)

bfoš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,65.
Kriminālprocesa iikum

Vispārēji noteikumi un I. grāg
(tiesāšanas kārtība miertiesās)

(1922. g. izd.)
broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,75
ies. „ 1,50, , , , 1,75.
Civilprocesa likumi

Vispārēji noteikumi un I. grams
(tiesāšanas kārtība miertiesās)

(1923. g. izd.)
broš. Ls 0,90, ar pies. Ls 1,07
ies. „ 1,80, i „ ., 2,0H

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,80
ies. „ 2,60, ..? , 2,85.

Pagasttiesu likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,75
ies. , 1,50, _, „ . 1,75,

Dabūjami
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. i

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

Latgalei apgasaltleiis vetalals ootart
paziņo, ka pēc 1924. g. 26. maija
pie Daugavpils notāra R. Skuja noslēgra
pirkšana«-pārdošanas līguma, apstiprināta
1924. g. 3. septembrī Aloizijs Pāvila d.
I e s a 1n i e k s ieguvis no Aleksandra
Pāvila d. Iesalnieka par 1400 latiem
tiesības uz vienu trešo daļu no nekust,
īpašumā, kurš atrodas Daugavpils apr.,
Livānu pag., Iesalnieku-Bokana sādžas
piešķirtās zemes robežās un pastāv no
zemes gabaliem N2JM2 10 10-a, 10-b,
10-v un 10-g, kopplatībā 16,53 desetīnas.

Daugavpilī. 1924. g. 11. sept. Ns 5490
Vec; not. vieta, viņa pal. A. M i k a 1k s.

10953 Sekretāra pal. J. S t r a d s.

Kraukļu pajusta tiesa,
Cēsu apr.,_ pamatojoties uz sava 2. jūlija
1924. g. lēmuma un pagasta tiesu civil
proc. lik 222., 226. p.p., ar šo uzaicina
visus mirušā Kraukļu pagasta, Brencšeru
pusmājas īpašnieka Roberta D r u 11 e
mantiniekus un citas personas, kam būtu
kādas tiesības vai prasības uz nel. at-
stāto mantojumu, pieteikt šīs savas
tiesības un prasības Kraukļu pagasta
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības un pra-
sības uzskatīs par spēku zaudējušām un
netiks ievērotas.

9. jūlijā 1924. g._ 3
Priekšsēdētājs K. M a 1 d u p s.

7626 Darbvedis J. Doks.

Valtenberģu pag. tiesa,
ar šo uzaicina visus tos, kam būtu kādas
tiesības un pienākumi uz mir. Valten-
berģu pag., ,Vec-Rauskas* mājas īpaš-
nieka Jēkaba R u n d i k a mantu, pie-
teikties šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,Vald. Vēstnesī" trešo reizi.

Pēc šā termiņa notecēšanas nekādas
prasības netiks pieņemtas un mantiniekus
apstiprinās viņu mantojumu tiesībās uz
atstātā testamenta pamata. Ks 135.

Valtenberģu pag. tiesā, augustā 1924. g.
3 Priekšsēd. A. Riekstiņš.

11083 ? Darbvedis (paraksts). ,
r \

Cita lesmzu sludinājumi. J
Tiešo nodokļu1 departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
25. septembrī 1924. g., pulksten 3 dienā,
Rīgā, Ģertrūdes ielā N2 69/71, dz. 11,

pārdos naltiksolBana
Haima Šmerlinga kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 320.—, un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, dēj viņa 1923. g.
proc. peļņas nodokļa segšanas

Rīgā, 5. septembri 1924. g.
11221 Piedzinējs A. Z a i k o.

TtiiB leioUi Hamiiia
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 26. septembrī J 924. g., pulkst. 3 dienā,
Rīga, Marijas iela Mš 62, dz. 1,

pārdos sairflksolīSana
Orela Leiba kustamo mantu, nover-
iet^ par Ls

1338.—, un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1922. g.
ienākuma un 1923. g. °/o peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 5. septembrī 1924. g.
11222 Piedzinējs A. Zaiko.

Tiešo nodoKio departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 26. septembrī 1924. g., pulksten
2 dienā, Rīga, 1. Ķēniņu ielā Ns 8,

Pārdos oaMksoliSonll
Reina Reznikoviča kustamo mantu,
novērtētu par Ls 560 un sastāvošu no
manufaktūras, dēļ viņa 1923. g. procent.
peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 16. septembrī 1924. g.
11169 Piedzinējs K J. T r e i 1o n s.

Latvijas universitātes leģitimācijas
kartiņa ar N? 4846 uz Annas Veinberg
vardu pazaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. 11215

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 25. augusta

apstiprinājis statūtus rūpniecības un tirdz-
niecības

ah. Ml. J010S".
Sabiedrības mērķis ir: 1) ražot ioto- ļ

plates, filmas, papirus citus fotopiede-
rumus un ķimiskus preparātus; 2) tirgo-'
ties Latvijā un ārzemes ar saviem un
svešiem ražojumiem uz sava rēķina un
komisijā.

Pie nodibinašanss sabiedrībai jāpārņem
savā īpašumā Jānim Ceram, Voldemāram
Leitim, Pēterim Kangaram, Pēterim Ļū-
ļam, Pēterim Lakstīgalām, Jānim Šiliņam
un Mārtiņam Sproģerim piederošo un
Rīgā, Karlines ielā Ns 14 atrodošos ne-
kustamu mantu, kā ari turpat atrodošos
Jāņa Cera fotoplatu rūpniecības uzņē-
mumu, ar visiem aktīviem un pasiviem.

Sabiedrības dibinātāji ir: ;
Jānis Cers, dz. Rīgā, Karlines ielā 2a, ļ

Voldemārs Leitis, dz. Rīgā, Stabu ielā'
Jfe 24, dz. 1. Pēters Kangars, dz. Rīgā,
Karlines ielā N° 1, dz. 2. Pēters Ļūļa,
dz. Rīgā, Karlines ielā N° 14, dz. 1.
Pēters Lakstigals, dz. Rīgā, Strēlnieku
ielā K2 11, dz. 2. Jānis Šiliņš, dz. Rīgā,
Brīvības ielā N» 88, dz. 11. Mārtiņš
Sproģers, dz. Rīga, Brīvības iela 88, dz. 11.

Pamatkapitāls Ls 100,000, 200 akcijās
par Ls 500. Valde atrodas Rīgā.
Tirdzn. un b. nod. priekšn. p. V. Gailī ts.

10794 Revidents A. Zalpeters.

Pailņojeims.
Finansu ministrs 9. septembri 1924. g.

apstiprinājis rūpniecības akciju sabiedr.
.Koncentra" statūtu pārgrozījumus,
saskaņā ar kuriem minētā sabiedrība pār-
dēvējusies par .Rūpniecības akc. sab.

„Delta",
pie kam visas saistības un pienākumi,
kas noslēgti no sabiedrības zem no-
saukuma .Rūpniecības akciju sabiedrība
.Koncentra" pariet uz sabiedrību zem,;
jaunā nosaukuma .Rūpniecības akciju
sabiedrība .Delta".

Tirdzn. un b. nod. pr. A. K a c e ns.
10795 Revidents R. Bērziņš.

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 29. augustā

apstiprinājis statūtus Rīgas tirdzniecības
un kokvilnas rūpniecības akc sab.

„Cotonn",
kuļas mērķis ir,: liel- un sīktirdzniecība
ar visāda veida audumu rūpniecības un
šai rūpniecības nozarei radnieciskiem
iekšzemesun ārzemes ražojumiem, kā
uz sava rēķina, tā ari komisijā.

Sabiedr. dibina Latvijas pilsoņi:
Jēkabs Livencovs, dz. Rīgā, Pils lau-

kumā Ks 1.
Sergejs Rappeports, dz. Rīgā, Marstaļu

ielā Ns 7.
Zigfiid Bergmanns, dz. Rīgā, Aspazijas

bulv. Ns 3.
Vācijas pils. Teodors Kammerers, dz.

Rīgā, Brīvības ielā Ns 33.
Bij. Krievijas pils. Leonhards Rappe-

ports, dz. Rīgā, Marstaļu ielā Ms 7.'
Pamatkapitāls Ls 100,000.—, lOOOak-

cijas pa Ls 100. Valde atrodas Rīgā.
Tirdz. un banku nod. pr. p.V G a i 1ī t s.

1(Y79,fi Revidents A 7aUi>ti>ts.

Rubeņu pagasta tiesa,
Ilūkstes apr., ar šo izsludina zināšanai,
ka Antons Jāzepa d. _ _G r a _u z s no šī
pagasta .Pūdanu" mājām, vēlas adoptēt
sev par meitu Helēnu Teklu Jāņa m
R u b i k e , dzimušu 26 februārī pēc v.
st. 1904. g., pārmainot adoptējamās
uzvārdu no .Rubik" uz .Grauzs". Per-
sonām, kurām būtu kādas ierunas šaī
adopcijas lietā, tādas jāpieteic šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas trešo reizi .Valdības
Vēstnesī". Pēc šī termiņa notecēšanas
nekādas ierunas netiks pieņemtas un
adopcija tiks apstiprināta. Ns 34

3 Priekšsēdētājs (paraksts.
11082 Darbvedis (paraksts).

Artilērijas laboratorija,
Liepājā, kara ostā, 29. septembrī 1924. g., pulksten 11, sava kancleja,

Izdos mazokprasltfijiem
laboratorijas 17. ēkas iekšpuses izbūvi pēc

zīmējumiem.
Drošības nauda Ls 400. 1
Tuvākas ziņas rakstiski un mutiski izsniedz ikdienas saimniec. daļa. 11047

Nītaures virsmežniecība

pirdo; biiBjM H
21. oktobrī 1924. g., Siguldas pagasta nama,

augošus numurētus koitus:
Siguldas iecirkņa mežniecībā, Nurmižu novadā, apgaitā Ns 5,_ jaunsaimniecības

NŠ 72^ virs 3 ha mela- 1270 kokus, sadalītus 25 vienībās, novērtētus par Ls 6501.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā. . .
Izsolē pielaidīs un piedāvājumus atzīs no personām, kuras iemaksas izsoles

komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētas sumas. .... .
Pie ciršanas biļetes izņemšanas jāmaksā drošības naurja izcirtumu tmsana.

7» o no takses cenas un izcirtumu apmežošana. Ls 0,50 par katram 100 KUD.

pēdām, pieņemot masu pec virsmežniecības apvertejuma.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās uz izsoli vienības noņemt no

izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja, Nitaurē un pie Siguldas iecirkņa

mežziņa, Sigulda.
Nitaurē, 16. septembrī 1924. g. Ns 605. .

11209 Nitaures virsmežniecība.

Dzelzsceļu virsvalde &%obV"š.gVpiksVird
ar pēctorgiem 6. oktobrī, nogrimušo fermu daļu izcelšanu pie Daugavas tilta

Daugavpilī. Drošības nauda Ls 40).

Ar torgu noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no 9-15, dzelzsceļu

virsvaldē, Rīgā, Gogoļa iela Ns 3, ist. 312. . 11219

Iprivli ce|n inženieri KnH, \.^^ mtl pSe^rS
mazākprasītajiem

3460 kub. mtru akmeņu piegādāšanu uz Daugavpils-Jaunlatgales šosejas no;
67. klm. līdz 157. klm. Viss piegādājums sadalīts 3 vienībās.

Tuvākas ziņas kancleja katru darbdienu no pulksten 9—15. 1 11035



? Nosacīti notiesāto saraksts
I N9 45.

4989. Abeltiņ, _ Karlīna Pētera m.,
45 g., Cēsu apr., Kraukļu pag.,
Valkas apr. IV". iec. miert. 1924 g
17. jul., 581. p. 1. d., 3 mēri.
ciet. (Akts Ns 540/24 g)

1990. Aboli ņš,_ Otto Pētera d.,
43 g., Cēsu apr., Dzelzavas
pag., Cēsu apr. II. iec. miert.
1924. g. 28. jun., 51. p. un
581. p. 2. d., 6 mēn. ciet.
(Akts Ns 241/24. g.)

[4991. A b r a m s, Eduards Jāņa d„30 g.,
Cēsu apr., Kraukļu pag., Cēsu
apr. II. iec. miert. 1924. g.
28. jun., 51. _ p. un 581. p.
2. d., 4 men. ciet. (Akts
Ns 241/24. g.)

W992. Alksniņ, Līna - Marta Mār-
tiņa m., 30 g., Tukuma apr.,
Sniķeres pag., Jelgavas apgt.
1924. g. 3. jun., 442. p. 2. d.
1- pk., 3 dienas aresta. (Akts
No. 58/24. g.)

'.4993. Alvaters, Augusts Toma d.,
29g., Valkas apr., Ziemeru pag.,
Valkas apr. III. iec. miert.
1924. g. _27. jun., 581. p.
1. d., 1 men. cietuma. (Akts
Ko 388/24. g.)

v'4994. Anis, Jēkabs Friča d., 37 g.,
Aizviķu pag., Priekules-Vai-
ņodes miert. 1924. g. 13. jun!,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts jsfo 172/24. g.)

4995. Apinis, Gustavs Konstan-
tīna d., 14 g., Rīgā, Valkas
apr. II. iec. miert. 1924. g.
22. jul, 51. p., 581. p. 1. d.

un 55. p. 1. d. 2. pk., ieviet.
audzim un labos, iestādē.
(Akts No 365/24. g.)

4996. Atlas, Estere Jankeļa m.,
17 g.,_ Rēzeknes apr., Varklanu
miesta, Rīgas XII. iec. miert.
1924. g. 18. ļun., 581. p.
4. d., 2 nedēļas cietuma.
(Akts Ko 101/24. g.)

4997. Auziņ, Marta Pētera fn., 24 g.,
Cēsu ap;., Veselauskas pag.,
Cēsu apr. II. iec. miert.
1924. g. 18. jul, 581. p. 2. d.,
5 men. ciet. (Akts K<>299/24. g.)

4998. Bardova, Solomonija Jāņa m.,
20 g., Liepājā, Liepājas lauku
iec. miert. 1924. g. 1. jul.,
581. p. 1. d. un 57. p. 3. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 437724. g )

4999. Beķer, Milda Jāņa m., 19 g.,
Cēsu apr., Vecpiebalgas pag.,
Cēsu apr. II. iec. miert.
1924. g. 15. jul., 591. p. 1. d.
1. pk. un 57. p. 3. pk.,
2 men. ciet. (Akts Ns 275/24. g.)

5000. Bergtals, Alberts Friča d.,
35g., Talsu apr., Lubezeres
pag., Rīgas apgt. 1924. g.,
6. febr.Tiesu Palāta 1924. g.
9. maija, 142. p. 1. d„ 2 ned.
ciet. (Akts Ns 425/24, g.)

5001. Bertuls, Jānis Kristapa d.,
58 g., Jelg. apr., Lielvircavas
pag., Rīgas apgt. 1924. g,
7. janv., Tiesu Palāta 1924. g,
11. apr., 443. p., 6. pk. un
2. d. 2. pk., 3 dienas aresta,
(Akts Ke 351/24.g.) - *



5002. Bērziņš, Andrejs Jupi d
63 g., Rīgas apr., Salaspils
pag., Rīgas apgt. 1924. g.

6 martā, Tiesu Palāta 1924. g.
6. jūnijā, 669. p., 1 diena
aresta. (Akts Ns 583/24. g.)

5003 Bērziņš, Rūdolfs Jaņad, 18 g.,

Rīgas apr., Jaunpils pag.,
Rīgas apr. II. iec. miert. ļ
1924. g 27. jun., 581. p. 1, d.,
57 p., 1 mēn. ciet. (Akts '
Ns 276/24. g.)

5004 Biedris, Pēterte Ermaņa d,,

43 g., Jaunjelgavas apr.,
Saukas pag., Jelgavas apgt.
1924. g. 15. maija, 578. p.
3 un 1. d.d,, 3 men. ciet.
(Akts Ns 49/24. g.)

5005. Bļaus, Pāvils Jura d., 48 g.,-
Valkā, Rīgas ? II. iec. miert.
1924. g. 31. maija, 184. p,
1 diena aresta. (A. K2690/24. g.)

5006. Bogdanovs, Georgus Dmi-

trija d., . 30 g., Daugavpils
apr., Liksnas pag, Daugav-
pils apr. IV. iec. miert. 1924. g.
18. jul., '475. un 21. p.p.,
1 ned. aresta.-(A. Ns 318/24. g.)

5007 Bormans, Ertists Johana d.,
27 g., Vācijas pav., Hamburga,
Rīgas II. iec. miert. 1924. g.
12. jul, 581. p. 4. d., 49. p.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 849/24. g.)

*5008 Brasmans, Kārlis Reinholdad.,
58 g., Rīgas apr., Mālpils pag.,
Rīgas II. iec. miert. 1924. g.
19. jun, 207. p., 15 lati
naudas soda vai maksāt ne-
spēs, gad. 5 dienas aresta.
(Akts Ns 771/24.)

5009. Brediķis , Zamelis Pētera d.,
28- g., Šauļu apr., Jelgavas
apgt. 1924. g. 28. jun., 157. p.
2. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ko 84/24. g.)

5010. Brunavs, Ansis-Ludvigs An-
dreja d„ 43 g., Rīga, Rīgas
II. iec. miert. 1924. g. 17. jun.,
184. p., 1 diena aresta. (Akts
Ko 718/24. g.)

5011. Cauniš, Jezups Donata d.,
36 g., Daugavpils apr., Jas-
muižas pag., Daugavpils apr.

III. iec. miert. 1923. g. 6, dec
581. p. I" d., 4 mēn. ciet'
(Akts- Ns 728/23. g.)

let '

5012. Ciemiņš, Rūdolfs Jāna d
23 g., Valkas apr., p\ecļ . p{ģ
Svārtavas pag., Kara tiesa
1924. g., 18. sept., 441. Un
448. p. p-, 3 men. ciet. ai
sekām pec 27., 28., 30. un
31. p. p-, izslēdzot no kara
dienesta un-atņemot kapteini
dien. pakāpi. (A. Ns 183/22.1

5013. Cimmerman,EmilijaVasila«B
21 g., Valmieras apr., VM
salacē, Rīgas apgt. 1924.?
8. maijā, 465. p. 1. d., 1 mS
ciet. (Akts Ns 149/24. g.) ļ

5014 Čubrevič, Anna Gabrieļa ?
42 g., Daugavpils apr., Ķm

upes pag., Daugavpils apr.
Liec. miert. 1924.g. 17. mM
276.-p., 2 men. ciet. (Afl
Ko 359/24. g.)

5015 Daugmans-Duncuks , Jafl
Jāņa d., 18 g., Ilūkstes apr.,
Lāšu pag., Jelgavas apgt,
1924. g. 22. maijā, 578. 1
1 un 3. d. d., 57. p., 4 mēn,
ciet. (Akts Ns 11/24. g.)

5016. Dice, Fridrichs .Ottomara|
35 g., Vācijas pav., Rij
Rīgas I. iec. miert. 1924. g,
16. jul., 581-. p. 2. d., 4 mēn.
ciet. (Akts Ko 453/24. g.)

i 5017. Drevings, Richards Vil-
hēlma d., 58 g., Rīgas apr.,
Meņģeles pag., Rīgas I. iec.
miert. 1924. g 16. jul., 581. p,
2. d., 4 men. ciet. (Akts
Ns 453/24. g.)

5018. Dubro,JuliussTimofejad.,18g,,
Ludzasapr., Landskoronaspag.,
Ludzas ? apr. IV. iec. miert.
1923. g. 4. aug., Latgales apgt.
II. krim. nod. 1924^g._5. apr,
581. p. 1. d., ī men. ciet,
(Akts Ns 134/24. g.)

5019. Dūren, Līze Miķeļa m, 51 g„
Valmieras apr., Sēļu pag,,
Rīgas apgt. 1924. g. 8. maija
51. p. un 466. p. 1. d,
8 mēn. ciet. (A. Ns 149/24. g



5020.. Feldman, Movša Mendeļa m.,
15 g., Rīgā, Rīgas XI. iec.
miert, 1924. g. 17. jul.,
581. p. 1. d, 55. p., nodot
labos, iest,, kuras trūkuma dēļ
nodot sevišķā mazgadīgo nod!
pie Centr. ciet. (A.K«822/24. g.)

5021. Fer ders,NikolajsBelezacijad.,
18 g , Krievijas pav., Chersonas
gub., Rīgas apr. I. iec. miert.
1924. g. 28. jun., 51'?. p.
3. d„ 2 ned. ciet. (Akts
Ns 810/24. g.)

5022. Fogel . pec pirmā vīra Tebel,
dzim. Āboliņ, Anna Jāņa m.,
53 g., Talsu apr, Kand. pag.,
Rīgas apgt.- 1924. g. 18. jun.,
51. un 440. p. p.,' 3 mēn.
ciet. (Akts N» 517/24. g.)

5023. Freimans, Jānis Jāņa d.,
29 g., Bauskas apr., Vecu-
muižas pag., Jelgavas apgt.
1924. g. _14. jun., 145. p.
1. d., 1 mēnesi aresta. (Akts
Ko 43/24. g.)

5024. Grenetals, Kārlis Mārtiņa d.,
42 g., Bauskas apr., Vecsaules
pag., Jelgavas apgt. 1924. g.
17. jun., 51. p. un 667. p.
1. d. 1. pk., 1 mēn. cietuma.
(Akts Kq 62/24.g.)

5025. Gresler, Emilija Jēkaba m.,
20 g., Jelgavas -apr., Kroņa-
Vircavas pag., Jelgavas apr.

. miert. 1924. g. 14. jun.,
581. p. 1. d„ 57. p. 3. pk.,
2 mēn. ciet. (AktsKal59/24.g.)

5026. Grīnbergs, Arturs Aleksandra d.,
32 g., pied. pie Rīgas apr.
Allažu pag., Kaļ-a tiesa 1924. g.
16. apr., 448. p. un 442. p.
1. d., 1 g. ciet, uz 1920. g.
19. aug. amn. akta pamata
sods samaz. uz pusi. (Akts
Ks 40/24. g)

5027. G r i n p u k u 1 s, Kārlis Uldriķa d.,
18 g., Ventspils apr., Dun-
dagas pag., Talsu iec. miert.
1924. g. 26. martā, Jelgavas
apgt. apelac. nod. 1924. g.
20. jun., 581._p. 1. d., 57. p.
3 pk., 2 men. ciet. (Akts
Ks 154/24. e.)

5028. Guļevičs, Pēteris Pētera d.,
18 g., pied. pie Rīgas, Kara
tiesa 1924. g. 30. apr., 619. p.
1. d. un 57. p., 4 mēn. ciet.
(Akts Ko 35/24. g.)

5029. Hibšmans, Kārlis Kristapa d.,
17 g., ' Rīgā, Rīgas apr.
III. iec. miert. 1924. g.
18. jun., 581. p. 4. d.,
1 ned. aresta. (A. Ns 179/24. g.)

5030. Jabločkins, Kuzma Aleksan-
dra d., 15 g., Daugavpils apr.,
Malinovas pag., Rīgas apr.
I. iec. miert. 1924. g. 22. jul.,
581. p. 1. d., 55. p., nodot
mazgad. noziedzn. audzim iest.
Irlavā. (Akts Ns 968/24. g.)

5031. Jāsvin, Teofilija Osipa m.,
16 gM Polijā, Grīvas iecirkņa
mieit. 1924. g. 7. jun., 581. p.
1. d., 57. p. 3. pk., 2 mēneši
ciet. (Akts Ns 486/24. g.)

5032. Jesifers, ArvidsVoldemārad.,
33 g., Igaunijā, Rīgas apgt.
1924. g. 24. maijā, 157. p.
1. d. un 53. p., 1 mēn. ciet.
(Akts Ks 173/24. g)

5033. Kaira, Aloza (Aleksis) Je-
zupa d., 20 g., Daugavpils
apr., Osunas pag., Sapieru
bat. tiesa 1924. g. 2. jul.
581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.

ciet. (Akts Ns 8/24. g.)
5034. Kalnbērziņš, Jānis Jāņa ci.,

12 g., Rīgas apr., Salaspilspag.,
Cēsu apr. II. iec. miert.
1924. g. 27. jun., 581. p.
4. d., 55. p. 2. pk., ievietot
audz. un labos. iest. Irlava.
(Akts Ks 210/24. g.)_

5035. Kalniņš, Arvids Jēkaba d.,
30 g., Rīgā, Rīgas VI. iec.
mīert. 1924. g. 14. jun.,
184. p. 1. d., 2 dienas aresta,
(Akts Ke 660/24. g.)

5036. Kalniņš, Reinholds Marčad.,
23 g.,' Drabužu pag., Cēsu
apr. I. iec. miert. 1924. g
11. jul., 184. p. 1. pk., 3 dien
aresta. (Akts Ns 369/24. g.)

5037. Kelpš, dzim. Kļišetņikova, Na-
tālija Voldemāra m., 38 g.
Lietavas pav., Jēkabmiesta



Rīgas VI. iec. miert. 1924. g.
10. maijā, Rīgas apgt. II. «r-
nod. 1924. g. 27. jun., 591. p.
1 d. 1. pk., 3 men. ciet.

(Akts Ks 1271 24. g.)
5038. Kester, Eda Jāņa m., 30 g.,

'Talsu apr., Nurmuižu pag.,
Talsu iec. miert. 1923. g.
20. dec, Jelgavas apgt. 1924. g.
20. martā, 574. -p. ,1. d.,
3 mēn. ciet. (A. Ns 501/23. g.)

5039. Kirilovičs, Francs Malgo-
nijas d., 15 g., Ludzas apr.,
Posiņas pag., Ludzas apr.
IV. iec. miert. 1924. g. 26. jun.,
581. p. 1. d., 55. p.. 2. pk.,
nod. Irlavas mazg. noz. lab. iest
līdz noties. izlab., . bet uz
laiku ne mazāk kā uz 1 gadu
un ne ilgāki, kā līdz 18. dzī-
vības gadam. (A. Ks 334/24. g.)

5040. Ķirsis, Janis-Roberts Jura d.,
'27 g., Ventspils apr., Dun-
dagas pag, Talsu iec. miert.
1924.g. 30. jul., 184.p.( 4 dienas
aresta. (Akts Ns 483/24. g.V

5041. Kivļeņiks, Antons Franča d.,
37 g., Daugavpils apr. Rīgas
VI. iec. miert.. 1924. g. 14. jun.,
184. p. 1. d, 2 dienas aresta.
(Akts Ns 653/24. g.)

5042. Kokorevics, Jāzeps Antona d.,
28 g., Ludzas apr., Viļakas
pag., Rīgas VI. iec. miert.
1924. g 12. jun., 184. p.
1, d., 2 dienas aresta. (Akts

K« 647/24. g.)
5043. Krastiņš, Alfrēds Miķeļa d.,

19 g., Rīg. apr., Auces iec. miert.
1924. g. 14. jul., 581. un
57. p. p., 2 men. ciet. (Akts
Ks 246/24 g.)

5044. . Krauklis, Voldemārs Jāņa d.,
16 g., Rīgā, Valmieras apr.
IV. iec. miert. 1924. g. 21. jum,
581. p. 1. d., 55. p, mpdot
audzim un lab. iest, ja tas
nebūtu iespējams — atb. uzr.
(Akts Ks 326/24. g.)

5045. Krišans, Antons Daduļa d.,
54 g., Ludzas apr., Zaļmuižas
pag., Ludzas apr. III. iec.
miert. 1924. g. 17. jun., 51. p.

uh 581. p. 2. d., 3 mēn .?
(Akts Ko 487/24. g.) ^

5046. Krūmiņš, AndrejsJāaaj ,-
Rīga, Rīgas VI. iCc.
1924. g. 3. jul., 581.f!
1 men. ciet. (A. Ns 763/24 "'

5047. Krūmiņš,ErnestsJēkaba23 g., Valmieras apr., Pn
pag., Valmieras apr j|' ?
miert. 1924. g._ 23. jul "

., 5i
2. d., 8 men. ciet a'i]-
Ns 238 24. g.) ^ļ

5048. Krūmiņš, Juris Jēkaba t77 g., Jelgavas apr., Emburg.'
pag., Jelgavas apr.
1924. g. 17. jun, 568. 'fl2 ned. aresta. (A. K031724!.

5049. K r u t e i n s _, Aleksandrs Fričarj? 60 g,Rīgā, Rīgas apgt. 1994 .
19. febr. Tiesu Palāta 1924 '
30. maijā, 154. p. 3. d,1racietuma. (Akts Ns 485/24,»,,

5050. Kuklis, Leons, Franča rj "
39 g., Daugavpils apr., jas:
muižas pag., Jelgavas am
1924. g. 22. febr., T£
Palāta 1924. g 6. jun., 51
un 636. p. 1. d. 1. 2
10 dien. aresta. (A. K2530/24 pil

5051. Kuļikovskis, Konstantīns Kon
. stantina d., 37 g., Rīgā, Pjgas

apgt. 1924. g. 4. jun. 445. n
1. pkt., 2 ned. ciet. (Akt<
Ko 238/24. g.) ,

v
ļ

5052. Kurkovs, Nikifors Jegorgijad
22 g, Ludzas apr, Borkova,
pag, 4. Valmieras kājnieku
pulka tiesa 1924. g. 10. jul
474, p. 2. d, 1 mēn. ciet
(Akts Ko 16/24. g.)

5053. Lacis, Roberts Jāņa d, 34 g,
Majoros, Rīgas pils, V. iec.
miert. 1924. g. 25. jūnijā
532. p. 1. d. 3. pk. 2 ned
ciet. (Akts Ns 688/24 g.)'

5054. Lazdiņš, Roberts Juja d,
31 g, Dobeles apr, Liel-
sesavas pag, Rīgas apgabalt
1924. g. 5. martā, Tiesu
Palāta 1924. g. 13. jūnijā,
458. p. 2. d, 49. p, 1 men,
cietuma. (Akts Ns 539/24. g.)



5055. Leitans, Jezups Stepana d,
43 g, Ludzas apr, Landsko-
ronas pag. Lūdz. apr. IV. iec.
miert. 1923. g. 4. aug, Lat-
gales apgt ii. krim. nod. 1924.g.
5. apr, 581. p.l. d, 1 mēn.
cietuma. (Akts Ks 134/24. g.)

5056. Liepēlis, Vilis Mārtiņa d.,
24 g, Ilūkstes apr, Lašu pag,
Jelgavas_ apgt. 1924. gadā
20. maija, 652. p. 1. d, 1 ned.
aresta. (Akts Ks 18/24. g.)

5057. Linis, Līze Pētera m, 78 g,
Rīgas apr, Skrīveres pag,
Rīgas pils. V. iec. miert.
1924. g. 25. jun, 276. p.
1. d, 2 ned. cietuma. (Akts
Ks 682/24. _ g.)

5058. Logins, Jānis Staņislava d,
26 g, Baltinovas pag. Kara
tiesa 1924. g. 21. febr, 51. p.
un 574. p. 3. d, 2 ned. ciet.
(Akts Ks 216/23. g.)

5059. Matuševičs,ModestsGasparad,
46 g, Ludzas apr, Lands-
koronas pag, Ludzas apr.
IV. iec. miert. 1923. gadā
4. aug, Latgales apgt. II. kr.
nod. 1924. g. 5. apr, 626. p.
un 581. p. 1. d, 2 ned. ciet.
(Akts Ks 141/24. g.ī

5060. Matuševičs, Osips Eduarda d,
25 g, Ludzas apr. Lands-
koronas pag, Ludzas apriņķa
IV. iec. miert. 1923. g. 4. aug,
Latgales apgt. II. krim. nod.
1924. g. 5. apr, 626. p. un
581. p. 1. d, 2 ned. ciet.
(Akts Ks 141/24g.)

5061. Mazsīlis, Andrejs Antona d.,
44 g, Cēsuapr . Ērgļu pag., Cēsu
apr. II. iec. miert. 1924. gadā
27. jūnijā, 581. p. j. d,
3 mēneši cietuma. (Akts
Ks 279/24. g.)

5062. M e ik šan s, Dementijs Ādama d,
48 g, Ludzas apr, Lands-
koronas pag, Ludzas apriņķa
IV. iec. miert. 1923. g. 4. aug,
Latgales apgt. II. krim. nod.
1924. g. 5. apr, 626. p. un
581. p. 1. d, 2 ned. cietuma.
(Akts Ks 141/24. g)

5063. Michalovska, dzim. Zvirbul,
Karlīne Friča m, 41 g, Talsu
apr, Kabiles pag, Tukuma
iec. miert. 1924. g. 10. jul,
581. p. 2. d. un 49. p, 3 mēn.
ciet. (AktsKs 338/24. g.)

5064. Miklav, Anna Andreja m,
30 g, Cēsu apr, Vietalvas
pag, Cēsu apr, III. iec miert.
1924. g. 30. maijā, akc. lik.
49. p, 2 dien. aresta. (Akts
Ks 231(24. g.)

5065. Mikštinas, Aleksandrs-Pavils
Baltromeja d, 18 g, Liemvas
pav. Liepājā, Liepājas I. iec.
miert. 1924. g. 23. jul, 51. p,
581. p. 1. d. un 57. p.
3. d, 2 mēn. cietuma. (Akts
Ns 396/24. g.)

5066. Morozovs, Michails Sidorad,
39 g. Viļņas gub, Jelgavas
pils. iec. miert. 1924. g.
19. februārī, Jelgavas apgt.
1924. g 13. maijā, 581. p.
1. d, 3 men. cietuma. (Akts
Ks 142/24. g.)

5067. Ozoliņš, Jānis Ievas d, 50 g,
pied. pie Daugavpils apr.
Krustpils pag, Jēkabmiesta
iec. miert. 1924.' g. 4. jūlijā.
49. un 581. p.p.. 2 ned. ciet.
(Akts Ks 233/24. g)

5068. Peipers, Boleslavs Augusta d,
30 g, Ludzas apr, Landsko-
ronas pag, Ludzas apr. IV. iec.
miert. 1923. g. 4. augustā;
Latgales apgt. II. krim. nod.
1924._g. 5. apr, 581. p. 1. d,
1 mēnesis cietuma. (Akts
Ks 134/24. g.)

5069. Petrova, Marija Anķipa m,
. 42 g, Daugavpils apr, Preiļu

pag, Daugavpils apr. IV. iec,
miert. 1924. g. 28. jūlijā,
51. p. un 581. p. 1. d, 2 ned.
ciet. (Akts Ks 190/24. g.)

5070. Petrovs, Vavils Jāņa d, 14 g,
Daugavpils apr, Līvānu pag,
Daugavpils apr. IV. iec. miert.
1924. g. 28. jul, 51. p,
581. p. 1. d. un 55. p, ie-
vietot audz. iestādē. (Akts
Ks 190/24. g.)



5071. Plētiens, Jānis Jāņa d, 21 g.,
Dobeles apr, Līvbērzes pag,
Rīgas apgt. 1924. g. 27. jun
574. p. 1. d, 1 men. ciet.

(Akts Ks 349/24. g.)
5072. Polaks, Kristaps Jāņa d, 40 g.,

Rīgā, Rīgas apgt. 1924 g.

3. jul. 51. p. un 581. p. 1. d.,'
3 mēn. ciet. (A .Ks 389/24. g)

5073. Press, Konrāds Jāņa d, 39 g.,
Valkas apr, Ramkas p.ig-,
Valkas apr. IV. iec. miert.
1924. g. 30. jun, 581. p.
1. d, 3 mēn. ciet. (Akts

Ks 506/24. g.)
^5074. Pugals, Krišjānis Anša d.,

49 g, Bauskas apr, Run-
dāles pag, Rīgas XII. iec.
miert. 1924. g. 16. jul., 581. p.
1." d, 2 nedēļas cietuma.
(Akts J* 296/24. 'g.)

5075. Radzuns, Antons Jāņa d,
28 g, Ilūkstes apr, Borovkas
pag, Daugavpils apr. I. iec.
miert. 1924. g. 15. maijā,
51. p. un 581. p. 2. d , 6 men.
ciet. (Akts Ks 419/24. g.)

5076. Rancans, Jēkabs Pētera d,
41 g, Ludzas apr, Zaļmuižas

. pag, Ludzas apr. III. iec.
miert. 1924. g. 11. febr,
Latgales apgt. II. krim. nod.
1924. g. 14. maijā, 51. p. un
581. p. 4. d, 2 mēn. cietuma.
(Akts Ks 1224(24. g.)

5077. Razumauskis, Alberts Jāņa d,
13 g, pied. pie Jaunjelgavas
apr. Biržu pag, Jēkabmiesta
iec. miert. 1924. g. 24. jul,
55. p. un 581. p. 2. d,
ievietot audz. un labos, iestādē.
(Akts Ks 254/24. g.) .

5078. Reguts, Ludvigs Indriķa d,
36 g, pied. pie Jaunjelgavas
apr. Ilžu pag. Kara tiesa

' 1923 g. 17.'janv, 51. p. un
581. p. 1. d, 8 mēn. ciet. -
atņemot kara ierēdņa dienesta
pakāpi un ar sekām pēc 28,
30, 31, 34. p. p. (Akts
Ks 409(22. g.)

5079. Ri(tens, Ievalds Friča d, 43g,
Jelgavā, Jelgavas apgt. 1924. g.'

22. febr . Tiesu Palāta 1924
6. jun, 51. p. un (,,
1. d. 1. pk, 10. dien. M
(Akts Ks 530(24. g.)

5080. Roze n tais, Aleksandrs ft
richa d, 30 g, Jel gavā
gavas pils. iecirk ņa ,„ ?;
1924. g, 24. janv , JeJgav
apgt. 1924. g. 20. S
58'. p. 1. d, 2 ned, Z
(Akts Ks 41/24. g.)

5081. Sedleniek, Otilija Kārļa-Qc ,
stāva m, 38 g, Ludzas ar»i
Lipnas pag. Valkas
III. iec. miert. 19l
30. jun, 581. p. 4. d, 7 rļjJ
aresta. (Akts Ks 350(24. g.)

5082. Skrastiņ, Karline Kārļa k
30 g. Valkas apr, Vijciema
pag, Rīgas . apgt. 19
21. nov, 616. p. 1. d. 1. :"
2. punkti, 60. p, 6 mi
ciet. (Akts. Ks 980/2:5. gi)

5083. Smiltniekš, Jānis Miķela d,
52 g, Bauskas apr, '

Kroņa-
Misas pag, Jelgavas apgt
1924. g. 17. jun, 51. p. jļ,
667. p. 1. d. 1. pk, 1 mēn
ciet. (Akts Ks 62/24. g.)

5084. Sniķers, Teodors Pētera I
13 g, Jelgava, Jelgavas pflj
iec. miert 1924. g. 12. jun
581. p. 1. d, 55. p. 2. pt
ievietot Irlavas zemkopības m
amatniecības kolonija. (Ab
Ks 567/24. g.)

5085. Soms, Kazimirs Jāzepa rj ,
25 g, Daugavpils apr, Liksnu
pag, Rīgas X. iec. miert
1924. g. 20. jun, 184. p,

. 3 dien. aresta. (A. Ks 836/24,-g.ļ
5086. Spilve, Ādolfs Otto d, 16 g,

Minskas gub, Latgales apgi
1924. g. 13. jun, 464, p,
1. d, 55. p. 1. d. 2. pk.
un 4. d, 2 ned. ciet. (Ak,
Ks 351/24. g.)

5087. Sproģis, Jānis Jāņa d, 41 g,
Lietavā, Bauskas apr. II. iec.
miert. 1924. g. 6. apr, 581.p
1. un 4. d. d, 1 mēn. aresti
(Akts Ks 139/24. g.)



5088. Stagars, Emīls Jēkaba d,
21 g-, Rīgā, Rīgas X. iec.
miert. 1924. g. 7. jul, 574. p.
3. d, 1 men. cietuma. (Akts
Ns 918/24. g.)-

5089- S t i k u t s, Jānis Pāvela d, 20 g,
Daugavpils apr, Osunes pag,
Dnigavpils apr. VII. iec.
miert. 1924. g. 15. jul., 262. p,
10 lati vai maksāt nespēšanas
gagījumā — 3 dienas aresta.
(Akts Ks 161/24. g.)

5090. St iv riska, Jēzups Jura d,
27 g, Daugavp. apr, Līksnas
pag, Daugavpils apr. IV. iec.
miert. 1924. g. 18. jul,
581. p. 1. d, 20. p. un
53. p. 2. pk, 2 men. ciet.
(Akts Ks 239/24. g.)

5091. Stoļarovs, Falamejs Lifanad,
16 g, Rēzeknes apr,» Rudzatu
pag, Daugavpils apr. IV. iec.
miert. 1924. g, 28. jul, 581. p.
1. d. un 55. p, ievietot
audzim un labos. iest. (Akts
Ks 302/24. g.)

5092. Šleziņš, Vilis Ģederta d,
63 g, Bauskas apr, Bauskas
pag, Jelgavas apgt. 1924. g,
17. jun, 51. .p. un 667. p.
1. d. 1. pk, 1 mēn. cietuma.
(Akts Ks 62/24. g.)

5093. Šubeckis, Kurts Otto d, 13 g,
Rīgā, Rīgas X. iec. miert.
1924. g, 27._ jun, 581. _p.

T. d, 3 men. ciet, pār-
vēršot nodos. lab. iest. Irlavā.
(Akts Ks 853/24. g.) .

5094. Šumskijs, Aleksandrs Jēkaba d,
37 g, Ludzas apr, Višgorodas
pag, Ludzas apr. VII. iec.
miert. 1924. g. 10. martā,
Latgales apgt. II. krim. nod.
1924. g. 4. jul, 581. un
51. p.p., 3 mēn. ciet. (Akts
Ks 1344(24. g.)

5095. T a r v i d s, Vladislavs Jēzupa d,
32 gT, Daugavpils apr. Ka-
piņu pag, Daugavpils apr.
III. iec. miert. 1923. g. 6. dec,
581. p. 1. d, 4 mēn. ciet.
(Akts Ks 728123. g.)

5096. Trokš, Francis Antona d,
51 g, Rēzeknes apr. V. iec.
miert. 1924. g. 28. martā, Latg.
apgt. 1924. g. 5. jun. 16t. p,
25 latu ņaud. sods vai arests
uz 6dienām. (A.Ks 1309/24. g.)

5097. Tubelis, Alfons Jāzepa d,
17 g, Rīgā, Rīgas II. iecirkņa
miert. 1924. g. 27. maijā,
262'. p. 1. d, 7 dienas
aresta. (Akts Ks 668J24. g.) ?

5098. Tu kuls, Ernests Tnča d,
31 g, Jelgavas apr, Vecauces
pag, Rīgas II. iec. miert.
1924. g. 26 jun, 184. p,l diena
aresta. (Akts Ks 602/24. g.)

5099. Tu rbelmans, Jānis Kārļa d ,
23 g, Valmieras apr, Svei-
ciema pag, Rīg. apgt. 1924. g.
8. maijā, 51. p. un 466. p.
1. d, 1 mēn. ciet. (Akts
Ks 149/24. g.)

5100. Veigurs, Antons Andreja d,
50 g, Daugavpils apr, Līvānu
pag, Daugavpils apr. IV. iec.
miert. 1924. g. 28. jūlijā,
469. p. 1. d, 3 ned. ciet.
(Akts Ks 242/24 g.)

5101. Veiss, Jānis (Žanis) Eduards
Kristapa d, 29 g. Slokā,
Kara tiesa 1924. g. 21. febr,

. 51. p. un 574. p. 3. d, 2 ned.
ciet. bez ties. ierobež. (Akts
Ks 216/23._g.)

5102. Verškāj, Jule Jāņa m, 44 g,
Lielauces pag, Jelgavas pils.
iec. miert. 1924. g. 12. jun,
581. p.l. d, 3 mēn. ciet.
(Akts Ks 576/24. g)

5103. Vēvers, Jānis Jēkaba d,
47 g. Valkas apr, Ilzenes
pag. Valkas apr III. iec.
miert. 1924. g. 7. jūlijā,
532. p. 4. pk, 2 ned. aresta.
(Akts Ks 418/24. g.)

5104. Vigrants, Andrejs Jāņa d,48 g,
Cēsu apr. Kraukļu p, Cēsu apr.
II. iec. miert. 1924. g, 28. jun,
51. p. un 581. p. 2. d, 4 mēn.
ciet. (Akts Ks 241/24. g.)

5105. Vilcans, Nikodims Ādama d,
30 g, pied. pie Daugavpils
apr. Līvānu pag, Jēkabmiests



iec. miert. 1924. g. 11. )ul.
49. un 581. p.p. 2 ned. ciet.
(Akts Ks 382/24. g.)

5106. Vilčuks, Pēteris Jāņa d,
40 g., Jaunjelgavas apr, Ne-

retas pag, Jaunjelgavas iec.
miert. 1924. g. 23. jūlija
581. p. 1. d, 3 men. ciet.

(Akts Ks 298/24. g.)
5107. Volkovs, Jānis Vasilija d,

23 g., Rēzeknes apr., Liepājas
III. iec. miert. 1924. g. 8. jul.
581. p. 1. d, IVa men-
ciet. (Akts Ks 425(24. g.)

5108. Zaletilo, Leontijs Ignata d_„
18 g, Krie ijas pav, Rīga,
Rīgas pils. III. iec. miert.
1924. g. 15. jul, 581. p. 4. d,
2 ned. aresta. (A.Ks811_/24.g.)

5109. Zālīts, Arturs Andreja d,
16 g, Ludzas apr, Lipnas
pag. Valkas apr. III. iec.
miert. 1924. g. 23 jul, 51. p,
581. p. 1. d. un 55. p. 1. d.
2. pk, nodod mazg. noziedzn.

labos, un audz. iest irt
(Akts Ks 285/24. g.) ' '^

i 5110. Zaļ zirnis, Jānis Ādama ,i
21 g., Rīgas apr, Virjripag, Rīgas pils. ni. ?
miert. 1924. g. 26 ļ
574. p. 1. d, 3 mēn. 2ļ
(Akts Ks 604/24. g.)

i 5111. Zariņš, Oskars Jēkaba d26 g, Valmierasapr,yguru pag, Cēsu apr. j. i3
miert. 1924. g. 8. jul, i84ļ
1. pk, 3 dienas aresta, (ai!
Ks 376/24. g.) m

5112 Zegners, Adolfs-JānisAdolfa d20 g, Aizutes pag, Ri
pils. III. iec. miert. 1923 „
24 martā. 51. p, 591 '
3. d un 57. p. 3. pk., 2 ned
ciet. (Akts Ks 72/23. g.)

5113 Zielands, Nikolajs Eduardad
35 g, bij. Krievijaspav,?wRīgas apgt. 1924. g. 3. jmg
51. p. un 581. p. l.d, 3mn
ciet. (Akts Ks 389/24. g.) '

1924. g. 1. septembrī.
. Tieslietu ministrijas

departamenta direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. S a u 1 ī t s.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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