
Papildinājums pie 1920. 16. septembra
agrārās reformas likuma I. daļas.

Kara ministra pavēles N° 4 un N° 5.
Rīkojums par mūsu nacionālās armijas

formas tērpā ģērbušos aktieru uz-
stāšanos publiskās izrādēs.

Rīkojums par partiju un organizāciju
pārreģistrēšanu.

Rīkojums par darba inspektoru pienāku-
miem attiecībā uz slimo kasēm.

Rīkojums slimo kasēm par mediciniskās
palīdzības pieņemšanas aktu sastā-
dīšanu.

jtHMMMHHHMBHHHBMII^BHBBMBnH^HBHB

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sakot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 mēnesi 1 lats 50 sani

Piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
Pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Sludinājumu maksa:
a) tiešo sludinājumi līdz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
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Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents Izsludina
šāda likuca>]:

Papildinājums
pie 1920. g 16. septembra
agrārās reformas likuma

l. daļas.
Agrārās reformas likuma (Lik. krāj.

1920. g., 213.) I. daļas 3. pantu pa-
pildināt ar sekošo 3. piezīmi:
, Piezīme 3. Par muižām Latgalē

uzskatami tādi zemes īpašumi,
kuru kopplatība līdzinās vai pār-
sniedz sekošas normas: Rēzeknes
apriņķī — 200 desetīnas, bet Dau-
gavpils un Ludzas apriņķos —
225 desetinas. Pārējie īpašumi,
kas mazāki par šīm normām, uz-
skatami par atsevišķiem no muižas
atdalītiem zemes gabaliem.

Rīgā, 1924. gada 31. janvārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Kara ministra pavēle Nr. 4.

Rīgā, 1924. g. 28, janvārī.

Pārvaldības daļa.
Šodien nododu kara resora vadību

pulkvedim-leitnantam Birkenšteina
kungam.

Noliekot amatu, ar gandarījumu atzī-
mēju karavīru labo darba gribu, kādu
man nācās novērot resora vadības laikā.

Dienesta vārdā izsaku visiem kara-
vīriem izjustu pateicību un novēlu ne-
atlaidīgi un ar sekmēm turpināt darbu
tēvijas labā. Ministrs Ducens.

Kara ministra pavēle Nr. 5
'Rīgā, 1924. g. 28. janvārī.

Pārvaldības daļa.
1. §•

Šodien stājos pie kara ministra pie-
nākumu izpildīšanas.

Pamats. Ministru prezidenta raksts.
2. §.

Atgādinu izpildīšanai, ka visiem aktiva
kara dienestā stāvošiem karavīriem (virs-
niekiem, sanitarvirsniekiem, kara ierēd-
ņiem, instruktoriem, vecākiem ārrindu
amatos, kareivjiem), kā ari ārstu un kara
ierēdņu vietās brīvā līguma dienošām civil-
personām ir aizliegts: 1) piedalīties un
skaitīties par locekļiem dažādas biedrības,
savienībās, grupās, organizācijas, sabie-
drībās, partijās u. t. t., kuras nodibinātas
politiskos nolūkos; 2) klātbut, vai ci-
tādi ņemt dalību visāda veida sapulces,
kuras apspriež politiskus jautājumus;
3i ņemt kautkādu dalību pretvaldības
aģitācijā; 4) tieši piedalīties vai kat-
būt barveidīgās saeimās (cKonmue),
sapulcēs, manifestācijās, lai tās būtu kāda
rakstura būdamas.

Šie likuma nosacījumi attiecas ari uz
atvaļinātiem un rezervē ieskaitītiem kara-
vīriem, ja tie uz attiecīgu tiesību pamata
ir tērpušies karavīru formas apģērbā.

Apstiprinu 2) Ja mediciniskās palīdzības pār-
1924. gada 25. janvārī. ņemšanas nosacījumi nenovirzās no pār-

Darba ministrs G. K i a u s t i ņ š. ņemšanas akta paraugā paredzētiem no-
Rīkoiums sacļjumiem, tad pārņemšanas akts nav

J . . . _ iesūtāms darba ministrijai apstiprinā-
slimo kasēm par medicīniskas šanai, bet par pārņemšanu tikai jāpaziņo
palīdzības pārņemšanas aktu attiecīga rajona darba inspektoram. Par

sastādīšanu. novirzīšanos no pārņemšanas akta pa-
_ ., , -, _ rauga nav uzskatams, ja darba devēja
Pamatojoties uz « Noteikumu par strad- iemaksas ārstēšanai uz vienošanās pa-

meku un citu algotu darbinieku nodro- mata nosacītas zemāk par 2% no
šinašanu slimības gadījumos" 42. pantu, darba algas
darba ministrija nosaka: 3) g, rīkojuma % punWa nosacFjums

1) Pārņemot sava pārziņa medicīniskas zīmējas ari uz mediciniskās palīdzības
palīdzības sniegšanu kases dalībniekiem, pārņemšanu no valsts un pašvaldību
saskaņā ar darba ministrijas izdotiem iestādēm...Noteikumiem par mediciniskās palīdzi- 1924. g. 25. janvārī. N° 15203
bas pārņemšanu slimo kasu pārziņā"
(1923. g. „_Valdības Vēstneša" 1. marta Departamenta direktors
48. numurā), slimo kasei jāsastāda pār- R. Veidemans.
ņemšanas akts pēc darba ministrijas no- Sociālās apdrošināšanas un darba
sacīta parauga, kas izsludināts līdz ar aizsardzības nodaļas vadītājs
šo rīkojumu. m Jul. 'T r e i m a u i s.

Akta paraugs.

AKTS
par mediciniskās palīdzības sniegšanas pārņemšanu

slimo kases pārziņā.
Saskaņā ar noteikumu par strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošinā-

šanu slimības gadījumos 38., 39. un 42. pantiem un darba ministrijas 1923. g.
28. februārī (..Valdības Vēstnesī" 48. numurā) un 13. septembrī («Valdības Vēst-
nesī" 203. numurā) izdotiem noteikumiem par mediciniskās palīdzības sniegšanu
un tās pārņemšanu slimo kasu pārziņā apakšā parakstīj....

mediciniskās palīdzības sniegšanu sava
^^^7

algotiem darbiniekiem, k*ri ir slimo
kases dalībnieki, nodod
slimo kases pārziņā uz sekošiem noteikumiem :

1. Slimo kase sniedz medicinisko palīdzību, sākot ar 192 g.
2. Mediciniskās palīdzības sniegšana zīmējas uz augšminētā H?'-™2f& iestādes

visu darba vietu algotiem darbiniekiem, kuri ir slimo kases dalībnieki.
3. Slimo kase sniedz: 1) pirmo palīdzību piepešas saslimšanas un nelaimes

gadījumos, 2) ambulatorisku ārstēšanu, 3) palīdzību dzemdēšanas gadījumos, 4) ār-
stēšanu slimnicā ar slimnieka pilnīgu uzturēšanu, 5) zāles, pārsienamos un citus
nepieciešamus ārstēšanas piederumus. Slimo kase nesniedz medicinisko palīdzību
tiem nelaimes gadījumos cietušiem kases dalībniekiem, uz kuriem zīmējas rūpnie-
cības darba likumu IV. sadaļas IV. līdz XIII. nodaļu noteikumi, kā ari 1912. g.
28. jūnija likums par dzelzsceļnieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
Tāpat slimo kase nesniedz 'medicinisko palīdzību tiem nelaimes gadījumos cietu-
šiem kases dalībniekiem, uz kuriem nezīmējas augstāk minētie noteikumi, bet pie-
rādīta darba devēja vaina pie nelaimes gadījuma izcelšanās. Visos 'šādos gadīju-
mos cietušais ārstējams uz darba devēja rēķina, izņemot pirmo palīdzību, kuru
sniedz slimo kase.

4. Ārstniecības vadība tiks uzticēta slimo kases valdes ievēlētai personai.
5. Ārstēšana notiks pie kases ārstiem, slimnicās, pie saslimušā mājā, vai

kases ambulancē un citās dziedniecības iestādēs.
6. Mediciniskās palīdzības sniegšanai darba devējs, sākot ar to dienu, kad

slimo kase pārņēmusi ārstēšanu savā pārziņā, iemaksā slimo kasei 2% no dalīb-
niekiem izmaksātās darba algas sumas, pie kam darba algā ieskaitāms atalgojums
natūrā, kā dzīvoklis, uzturs un taml., saskaņā ar noteikumu par strādnieku un citu
algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos 8. pantu. Šī iemaksa izda-
rāma par katru algas izmaksas periodu, ne vēlāk par nedēļu pēc algas izmaksas
kases dalībniekiem.

7. Augšminētā (6.) pantā nosacītā laikā nenomaksātās iemaksas tiks 110
darba devēja piedzītas, pie kam tādos gadījumos darba devējs maksā par labu
slimo kasei soda naudu — vienu procentu mēnesī no laikā nesamaksātās sumas,
skaitot nepilnu mēnesi par pilnu.

8. Sākot ar 192 g.
ir atsvabināt no pienā-

kuma sniegt kases dalībniekiem medicinisko palīdzību naturālā veidā.
Šis akts parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie

un otrs pie , , slimo kases valdes.

Paraksti:

(Darba devējs)

'. —-—- slimo kases valde uzņemas
kases dalībnieku ārstēšanu uz augšminēto noteikumu pamata.

(Priekšsēdētājs")

(Sekretārs 1

- 192 g.

Biedrībās, kuras dibinātas bez poli-
tiskiem mērķiem, kara- resora dieinestā
sastāvošās personas var piedalīties tikai
ar katrreizēju attiecīgā priekšnieka at-
ļauju.

Kara resora dienestā stāvošās perso-
nas Saeimas vēlēšanu sapulcēs piedalās
uz tiem sevišķiem pamatiem, kas pa-
redzēti ^ Noteikumos par saeimas vē-
lēšanām".

Uzdodu visiem kara priekšniekiem
stingri uzraudzīt šo likumu nosacījumu
izpildīšanu.

Pamats. Kara lik. kop. VII. gr.
945. p. ar pielik. un karaklausības
lik. 23. p.

3. §.
Visiem karavīriem aizliegts publiski

turēt politiska satura runas un publiski
izteikt pārspriedumus, kā ari bez attie-
cīgas atļaujas izdot ziņas publicēšanai
presē par lietām, kuras viņiem uzticētas
dienesta kārtā, vai kuras tiem zināmas,
pateicoties savam dienesta stāvoklim.

Uzdodu visiem kara priekšniekiem
stingri uzraudzīt šo likuma nosacījumu
izpildīšanu.

Pamats. Kara lik. kop. VII. gr. 947. p.

4. §.
Publiska rakstura godinājumos kara-

vīri un kara resora mācības iestāžu au-
dzēkņi, vienalga, vai pēdējie ir virsnieki
vai studenti, vai kadeti, vai savvaļnieki
var piedalīties tikai ar katrreizēju savu
priekšnieku atļauju.

Uzdodu visiem kara priekšniekiem
stingri uzraudzīt šo likuma nosacījumu
izpildīšanu.

Pamats: Kara lik. kop. VII. gr.
948. p.

Ministrs, pulkvedis-leitnants
Fr. Birkenšteins.

Rīkojums
Vairākas politiskās partijas vai organi-

zācijas, kurām, saskaņā ar iekšlietu
ministrijas rīkojumu „Valdības Vēstneša"
pag. gada 203. numurā, bija jāpārreģistrē
līdz š. g. 1. februārim savi statūti un
programa, līdz šim vēl nav paguvušas
to izdarīt. Tāpēc, ievērojot vairāku po-
litisko partiju lūgumu, lai novērstu minēto
partiju darbības pārtraukšanu, atrodu par
iespējamu pārreģistrēšanas termiņu pa-
garināt līdz š. g. 1. jūlijam.

1924. g. 30. janvārī. JVb 180586.

Iekšlietu ministrs A. B i r z n i e k s.
Preses un biedrību nodaļas

vadītājs K. V i 1 d e.

Rīkojums.
Pamatojoties uz pagaidu noteikumiem

par izrādēm un izrīkojumiem, kas publicēti

^ Valdības Vēstneša" 1921. g. 15. numurā,
9. pantu, un ievērojot kara ministrijas
attiecīgu ierosinājumu, aizliedzu turpmāk
uzstāties publiskās izrādēs aktieriem, kas
ģērbušies mūsu nacionālās armijas kara-
vīru formas tērpā. Izņēmumi no ša
rīkojuma pielaižami_ vienīgi _ ar kara
ministra atļauju katra atsevišķa gadījuma.

Izjādes, kurās pielaists ša rīkojuma
pārkāpums, pārtraucamas, saskaņa _ ar
pag. not. par izrīkojumiem un izrādēm,
6. pantu, un vainīgie saucami pie at-
bildības tiesas priekšā, pamatojoties uz
sod. lik. 138. pantu.

1924. g. 30. janvāri. M> 180587.

Iekšlietu ministrs A. Birznieks.

Preses un biedrību nodalās
vadītājs K. Vilde. I



Ap.-tiprinn
1924. g. 25. janvāri.

Darba ministrs
G. K1 a u s t i!}š.

Rīkojums
par darba inspektoru pienāku-
miem attiecībā uz slimo kasēm.

Sakarā ar nepieciešamību pārveidot
darba inspektoru līdzšinējos pienākumus
attiecībā uz slimo kasēm, darba ministrija
nosaka sekošo :

1. Noteikumus par darba vietu pār-
iešanu no vienas slimo kases uz otru
(1922. g. 17. oktobra „Valdības Vēst-
neša" 234. numurā) grozīt sekosi:
1) 4. pantā 11. rindiņā no augšas strīpot
vārdus «attiecīga rajona darba inspek-
toram un" un šī panta beigu teikumā
strīpot vārdus „darba inspektoram un",
2) 11. pantā 3. rindiņā no augšas vārdus
„darba inspektoram" atvietot ar .darba
ministrijai" un 3) beigu teikumu .minē-
tais lēmums iesniedzams darba ministrijai
caur attiecīga rajona darba inspektoru"
— strīpot.

2. Noteikumus par mediciniskās pa-
līdzības pārņemšanu slimo kasu pārziņā
(1923. g. 1. marta «Valdības Vēstneša"
48. numurā) grozīt sekosi: 1) 5. pantā
6. rindiņā no augšas vārdus .attiecīgā
rajona darba inspektoram" atvietot ar
„darba ministrijai", 2) 6. pantā 1. rin-
diņā vārdus .darba inspektors" atvietot
ar . darba ministrija" un šī panta
beigu teikumu izsacīt sekosi: .Pēc
pārņemšanas akta saņemšanas no
darba ministrijas, slimo kases valde
vienu eksemplāru izsniedz darba devējam
un nedēļas laikā par pārņemšanu paziņo
tam darba inspektoram, kura rajonā
darba vieta atrodas, uzdodot darba
vietas nosaukumu un adresi un ar kādu
dienu mediciniskās palīdzības sniegšana
pārņemta slimo kases pārziņā. " Tāpat
slimo kasei jāpaziņo darba inspektoram,
ja ta mediciniskās palīdzības sniegšanu
pārņēmusi savā pārziņā no valsts un
pašvaldības iestādēm saskaņā ar šo no-
teikumu 14. pantu.

3. Atcelt darba ministrijas 1923. g.
29. jūnija rīkojumu N° 16460 par medi-
ciniskās palīdzības pārņemšanas aktu
izsniegšanu darbu inspektoriem (1923.g.
.Valdības Vēstneša" 140. numurā).

4. Rīkojumu slimo kasēm un darba
inspektoriem par darba algas sarakstiem
un nokavēto sumu piedzīšanu (1923. g.
.Valdības Vēstneša" 87. numurā) grozīt
sekosi: 1) 2. punkta beigu vārdus
.darba inspektora pienākums slimo kasi
atbalstīt" atvietot ar sekošo: .slimo
kasei jāgriežas dēļ atbalsta pie attiecīgas
policijas varas", 2) 3. punktā strīpot
pēdējo teikumu no vārdiem: .Pēdējā
gadījumā darba inspektora klātbūtne
nepieciešama u. t. t." līdz beigām

5. Darba inspektori tiek atsvabināti
no dažādu slimo kasēm vajadzīgo ziņu
vākšanas un pārbaudīšanas, kā : attiecībā
uz darba algas sarakstiem, ziņām par
algoto darbinieku pieņemšanu un atlai-
šanu, nepareizām iemaksām un pie-
maksām u. t. t.

6. Darba inspektoram nav saistošs
pienākums apmeklēt slimo kases pilnas
sapulces.

7. Slimo kasēm sarakstīšanās ar darba
ministriju jāizdara tieši, bet ne caur darba
inspektoriem. Tāpat slimo kasēm jā-
iesniedz tieši darba ministrijai pilnu sa-
pulču protokoli, gada pārskati, rēķinu
noslēgumi, statistiskas ziņas, pieņemtie
statūti un statūtu grozījumi.

1924. g. 25. janvārī. JSf° 15202.

Departamenta direktors R. Veidemans.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jul. Treimanis.

Rīga.
Latvijas Sarkana krusta

5-kl. naudas loterejas <Nš 5 IV. klases
izloze notiks š. g. 3. un 4. februārī
Latvijas Sarkanā krusta telpās, Rīgā,
Skolas ielā -N? 1.

IV. klases vinnestu izmaksa sāksies
divas nedēļas pēc izlozes slēgšanas.

Loterejas nodaļas pārzinis
J. S ta 1 b o v s.

Darbvedis A. G r a u e r s.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kultūras fonda bibliotēku komisija,
sakarā ar vairākiem pieprasījumiem, aiz-
rāda grāmatu izdevējiem un tirgotājiem,
ka bibliotēkās uzņemamo grāmatu papildu
sarakstu komisija turpina sastādīt. Sa-
rakstu iesniegs kultūras fonda domei
apstiprināšanai un paredzams, ka viena
daļa grāmatu no ta nāks vēl ari pašlaik
komplektējamās 150 bibliotēkās. Lietas
labā komisija atgādina grāmatu izdevē-
jiem savu agrāko lēmumu, ka līdz ar
piedāvājumiem jauniznākušās grāmatas
jāiesūta ieskatam 3 eksemplāros katrs
nosaukums. Piedāvājumi adresējami
komisijas sekretāram, Rīgā, Jaunielā 26.

Paziņojums
Tieslietu ministrija paziņo, ka 1924. g.

1. janvārī atvērtas sekošas jaunas dzimt-
sarakstu nodaļas :

1) Planeces pagastā Kuldīgas ap-
riņķī, atdalot šo pagastu no Tur-
lavas pagasta dzimtsarakstu nodaļas
rajona,

2) Kroņavircavas pagastā Jel-
gavas apriņķī, atdalot šo pagastu
no Jelgavas pilsētas dzimtsarakstu
nodaļas rajona un

3) Omuļu pagastā Valkas apriņķī,
atdalot šo pagastu no Ērģemes pa-
gasta dzimtsarakstu nodaļas rajona.

Rīgā, 1924. g. 29. janvārī.
Vecākā juriskonsulta vietas

izpildītājs Bode.
Nodaļas vadītājs K ū 1 m a n s.

Meklējamo personu saraksts
Nr 144*.)

9063. Grams, Dāvīds-Ruvins Iciks Lā-
zera d., Daugavpils pilsonis, 28 g. vecs,
pēdējā laikā dzīvojis Daugavpilī, Dzelzs-
ceļu ielā JSfo 2. — Daugavpils apr 1. iec.
miertiesneša 1924. g. 13. janvāra raksts
Ne 637/23, apv. sod. lik. 182. p. 2. d.
1. pkt. — Paziņot meklētajam.

9064. Gusikovskaja, Helene Antona
meita. — Daugavpils apr. 1. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 13. janvāra raksts
N° 259/23, apv. sod. lik. 581. p. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

9065. Jurevičs, Kārlis Kriša d., saukts
.Gabits", čigāns pēdējā laikā dzīvojis
Krustpiiī. — Daugavpils apr. pr-ka pa-
līga 2. iec. 1924. g. 3. janvāra raksts
N° 11674, apv. zādzībā. — Apcietināt
un nosūtīt Daugavpils apr. 8. iec. mier-
tiesneša rīcībā.

9066. Judels, Haims Mendeļa dēls,
dzīvojis Pustines pagastā, Bojaršimo
ciemā. — Daugavpils apr. pr-ka 1923. g.
27. oktobra lēmums J\l° 5324/1921/III,
sodīts par policijas ierēdņa ignorēšanu,
neuzrādot dokumentus, ar 40 latiem vai
14 dienām aresta. Nomaksājis Ls 20,40
un aizbraucis uz nezināmu dzīves vietu.—
Izpildīt lēmumu.

9067. Irsis, Kārlis Kārļa d., 20 g. v.,
Cēsu apr. Jaunpiebalgas pag. pilsonis,
agrāk dzīvojis Tirzas dzelzsceļa stacijā.
— Cēsu apr. II. iec. miertiesneša 1923.g.
24. dec. raksts Ns 611, apv. s. 1. 272. p.
2. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

9068. Jakovļeva, dzim. brom, Alek-
sandra Ivana m., 47 g. v., Rēzeknes pil-
sone, pareizticīga, krieviete, pēc ievāk-
tām ziņām dzīvojot Rīgā. — Latgales
apgabaltiesas Rēzeknes apr. 1. iec. iz-
meklēšanas tiesneša 19?3. g. 11. dec.
raksts N° 5984, tiek turēta aizdomās par
sava vīra noslepkavošanu, sod. lik. 454.p.
— Paziņot dzīves vietu.

9069. Jaunbrāl, Marija Jāņa m., 18g.
veca, Jelgavas apr., Emburgas pagasta
pilsone, 1923. g. novembrī dzīvojusi
Cēsu apr.,.Nētķenu pag., Bērziņu mājās.
— Rīgas pils. 3. iec. miertiesneša 1923. g.
28. dec. raksts Ne 526., apv. sod. lik.
528. p. — Paziņot dzīves vietu.

9070. Jachimovičs, Francis Vasilija d.,
45 g. vecs, polis, katoļticīgs, Latvijas
pilsonis, agrāka dzīves vieta Krāslavas
stacijā. — Daugavpils prefekta 1923. g.
18. dec. raksts N° 16840, sodīts ar viņa
pag. g. 26. novembra lēmumu par atra-
šanos publiskā vietā piedzērušā stāvoklī
ar Ls 20,— , vai 7 dienām aresta. —
Paziņot dzīves vietu.

9071. Krivorotova, Aleksandra Timo-
teja m., agrāka dzīves vieta Daugavpilī
Dubrovina dārzā, Farmakova maikā, tu-
vāku ziņu trūkst. — Daugavpils prefekta
1923. g. 24. decembra raksts M> 11534,
apv. patvarīga dzīves vietas atstāšanā, kā
sastāvoša zem policijas uzraudzības. —
Ņemama policijas uzraudzībā, paziņojot
meklētājam un Latgales apgabaltiesas
prokuroram.

9072. Krūmiņš, Jānis Jāņa d., dzim.
1888. g. 5. oktobrī, Jelgavas pilsonis,
atslēdznieks, pēdējā dzīves vieta Jelgavā,
Dobeles šosejā Ns 19. — Jelgavas pre-
fekta 1924. g. 5. janvāra raksts N° 4481 I,
apvainots patvarīgā dzīves vietas atstā-
šanā kā sastāvošs zem policijas uzrau-
dzības, saskaņā ar Jelgavas cietuma are-
stantu priekštermiņa atsvabināšanas ko-
misijas 1923. g. 17. decembra lēmumu;
sodīts uz sod. lik. 583. p. 2. pkt. 53.,
54., 60. un 61. p. p. ar 1 gadu 6 mēn.
pārmācības namā. — Paziņot dzīves
vietu.

*) Skaties .Valdības Vēstnesi* š. g. 24. numurā.

9073. Kīšs, Jānis Dāvā d., Valmieras

apr. pilsonis, 33 g. vecs, pedejā dzīves
vieta Valmieras apr., Imantas pag. —
Daugavpils apr. I. iec. miertiesneša
1924. g. 13. janvāra raksts Ne 410/23,
apv. sod. lik. 581. p. — Paziņot me-
klētājam.

9074. Kalniņš, Mārtiņš Andreja d.,
bij. Preiļu miesta un iec. komandants,
kara laika ierēdnis, Rīgas apr., Mangaļu
pag. pilsonis, dzimis 1880. g. 19. marta,
luterticīgs, latvietis, neprecējies, liela
auguma, baltu seju, mazas tumšas ūsas,
bārda skūta. — Kara tiesas priekšsēdē-
tāja 1924. g. 10. janvāra /āksts JJe 514,
apv. k. s. 1. 128. p. 1. d. un 133. p. un
sod. lik. 445. p. 1. d. 657. p. 2. d.,
665. p. un 667. p. 1. d. — Apcietināt
un ieskaitīt 5. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā.

9075. Krievups, Augusts Kārļa d.,
Cēsu apr., Piebaigas pag. pilsonis, dzim.
1894. g. 4. februārī. — Rīgas 9. iec.
izmeklēšanas tiesneša 1924. g. 10. jan-
vāra raksts N» 552, apv. sod. lik. 51. un
591. p. 2. d. — Nosūtīt uz Rīgas centrāl-
cietumu dēļ ieskaitīšanas meklētāja rīcībā.

9076. Nagliņš, Pēteris Jēkaba dēls,
dzim. 1874. g., Jelgavas apr., Lielsesavas
pag. pilsonis, pēdējā dzīves vieta Lielse-
savas pagastā, Mālu krogā, latvietis, lu-
terticīgs. — Jelgavas prefekta 1923. g.
13. decembra raksts N» 3937, sod. adm.
kārtā. — Pazinot dzīves vietu.

9077. Novikovs, Nikolajs Kupriana d.,
Latvijas pilsonis, dzimis 1880. g., pēdējā
dzīves vieta uz bagara .Rīga". — Lie-
pājas prefekta 1923. g. 21. oktobra lē-
mums N° 3554/11, par kārtības un miera
traucēšanu dzērumā. — Paziņot dzīves
vietu.

9078. Petrovičs, Antons Jāzepa dēls,
dzīvojis Rēzeknē, Janopoles ielā N°42.—
Daugavpils apr. pr-ka 1923. g. 28. maija
lēmums N° 2694,916/111, sodīts ar 20 lat.
vai 14 dienam aresta par Latvijas pases
neizņemšanu. — Izpildīt lēmumu..

9079Parpucs, Vladislavs Jāzepa d.,
Bruņotā vilciena diviziona kareivis,
Daugavpils apr., Krāslavas pag. pilsonis,
dzim. 190i. g., latvietis, katoļticīgs, ne-
precējies, mājas izglītība, kurpnieks,
dzīvojis Rīgā, Maskavas ielā N» 8, dz. 1;
vidēja auguma, 170 c/m., plecīgs, pa-
tumšu seju, tumšiem matiem, kreisā acs
šaurāka par labo, kreisās rokas rādītāja
pirksts norauts līdz otrai locītavai, runā
mazliet latgaliešu izloksnē. — Kara
tiesas priekšsēdētāja 1924. g. ,10. jan-
vāra raksts N« 515, apvainots k. sod.
lik. 128. p. 1. d. un 133. p. — Apcie-
tināt un ieskaitīt 1. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot par to pēdējam
un kara tiesai.

9080. Petrovičs, Lūkass Annas d.,
23 g. vecs, Višķu pag. pilsonis, pēdējā
dzīves vieta Višķu pag., Jaunā kroga
ciema. — Daugavpils apr. 1. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 13. janvāra raksts
N° 737/23, apvainots sod. lik. 181. p. —
Paziņot meklētājam.

(Turpmāk vēl)

Administratīvā departamenta
direktorsJ. Ieva.

Iekšējās apsardzības pārvaldes
priekšnieks J. G a r o z i ņ š.

Iecelšanas
Rezolūcija N° 475.

1924. g. 30. janvārī.
Saskaņā ar universitātes padomes š. g. 23. jan-

vāra sēdes lēmumu, apstiprinu teoloģijas fakultātes
lidzšinejo lektoru Ludvigu Bērziņu par teoloģijas
fakultātes ārštata docentu ebreju valodā, skaitot
no š. g. 1. janvafa.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.
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lakšzeme.
Priekšnesumi.

Omuļi. Par garīgo un materiālo
kultūru sarīko lekciju Latvijas kultūras
veicināšanas biedrības vietējā nodaļa
svētdien, 3. februārī. Runās K. Rēpss.
Pec lekcijas citi priekšnesumi.

Sigulda. Vietējā biedrība ,,Vidze-
mes Šveice" sarīko lekciju par Rūdolfu
Blaumani svētdien, 3. februārī. Runās
Latvijas kultūras veicināšanas . biedrības
darbinieks Līgotņu Jēkabs.

Jaunjelgava. Vietējā Latvijas kul-
tūras veicināšanas biedrības nodala sa-
rīko lekciju par Ed. Vulfu svētdien,
3. februārī, izradot viņa lugu.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 31. jan-

vārī, pulksten 5 pēc pusd. skolēnu izrāde
J. Raiņa pasaka „M u_šu ķēniņ š".
Piektdien, 1. februārī, Ģetes „Fausts" -
ar Voldemāru Švarcu (ka Faustu), Kri-
stapu Lindi (Mefisto), Mildu Riekstiņ
(Grietiņu). Cenas zemākas.

Dailes teatrs. Šodien, 31. janvārī,
pulksten ' 5*8 vakarā tautas izrāde .Ve-
nēcijas tirgotājs". Piektdien,
1. februārī, pulksten i 28 vakarā strad- I
nieku izrādē „Sesi mazi bundze-
nieki". Sestdien, 2. februārī, pulksten
1 28 vakarā .Sapnis — dzīve".
Svētdien, 3. februārī, pulksten 2 dienā
„A 1 a d i n s".

Tirdzniecība un rūpniecība.

Latvijas Republikas ģenerāl-
konsulāts Londona.

Iz nedēļas ziņojuma Ne 3
Dzīves dārdzība, pēc darba ministrijas

statistikas, salīdzinot ar 1914. gada jūlija
mēnesi, š. g. 1. janvārī bija par_77%
augstāka pret 78 /o gadu atpakaļ. Edām- I
vielas tanī pašā laikā bija 75% pret
75°/o. Dzīves dārdzībai piemīt tendence
uz palielināšanos.

Linu tirgū lielāka rosība un cenas no-
stiprinājās. Pieprasījumi pēc Latvijas un I
vispār Baltijas valstu liniem ir prāvi. _

Koku materiālu tirgus stiprg, jo rūp-
niecībai uzlabojoties, vajadzība pēc tiem
ir sevišķi sajūtama. Krājumi Londonas
ostās ir prāvi, bet tie nav pietiekoši, lai
apmierinātu pieaugošās prasības pec
koku materiāliem. Cenas uzturas sta-
bilas.

Produktu tirgū novērojams cenu
atslābums, kas parasti mēdz būt pēc
svētkiem. Cenas cēlušās: Cukurs,
kafija, tēja, rozinas, žāvēti aprikosif žā-
vēti bumbieri un āboli, apelsini, sīpoli,
kartupeļi, svaigi āboli, banāni, kvieši,
mieži, auzas, kukurūza, milti, laši, kon-
zervēti augļi, terpentins. Kritušās:
sviests, olas, speķis (bacon).

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 31. janvāri.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs ..... 5,16 — 5,21
Angju mārciņa ... 21,95 —22,16
100 Francijas franki . . . 23,25 —23,95
100 Beļģijas franki .... 20,75 — 21,85
100 Šveices franki .... 88,80 — 90,10
100 Itālijas liri 22.15 — 22,85
100 Zviedrijas kronas . . . 134,50 — 136.55
100 Norvēģijas kronas . . . 69,70 — 71,80
100 Dānijas kronas . 82,80 — 85 30
100 Čechoslovaku kronas . 14,60 — 15,15
100 Holandes guldeņi . , . 191,30 — 194,20
1 biljons Vācijas marku . . . 1,50 — 2,00
100 Somijas markas .... 12,70 — 13,20
100 Igaunijas markas .... 1,34 — 1,40
10,000 Polijas markas . ... 0,01
100 Lietuvas liti 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50 ļ
Krievijas sudraba}g^^ J'JJ}

par

1 ibl

SSSR červoņecs
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas -komisijas
priekšsēdētājs A.K a c e n s.

Zvērināts biržas maklers P. Rupne/s."

Literatūra.
Latvijas Tirgotājs. Rīgas Biržas Komi-

tejas oficiozs. N» 12. — 1923. g.
Lētas Ilustrēts Žurnāls. J* 4. — ļ

1924. g.
Lapsene N»3— 1924. g.
O. Milbergs-Skuju Fridis. Iegribu

verdzība un citi stāsti. .Komētas'
izdevums 1924. g.
(^^M ^MH^^MMM^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MBM^^^PM^S^

Redaktors: M. Arons.

Šās dienas „Valdības Vēstneša" nu-
muram iet līdz kā pielikums Nosacīti
notiesāto saraksts N° 38.



Saistošunoteikumu
papildinājums

par tirdzniecības un rūpniecības
iestāžu atvēršanu un slēgšanu

Saldus pilsētas robežās.
Saskaņā ar Saldus pilsētas domes
Ierunu u no 5 janvera 1924 gada
un Iekšlietu min «trijās apstiprinā-
šanas raksta Ns 100313 no 12 j n-
vera 1924 gada saistolie noteikumi
pat tirgošanas lai a S Idas pilsētas

robežas papildināti sekosi:

§ 5. Traktieri viesnīcas un tejnicas
atverami darbdienās pulksten 8 no rīta
un slēdzami pulksten 10 vekera, bet
klubu, biedrību bufetes un I šķiras
vlesni as var but atveltas vakaros
3 stundas ilgāk.

Pieiimt. Šinī pen'ā minētie uz-
ņēmumi ti gas dienas _ atveami
puiksten 7 rī ā bet nedēļas svēt-
dirnis un jauna gada d e a, pirmos
divas lieldi nas, vasa as un ziemas
svētku dirnas, lielā piektdienā,
debe sbratklanas d.enā, 18. no-
vembrī 1. maiji un 24 jūnijā jātu;
slēgtiem visu d enu.

§ 9 _ DaSādn veidu tirgošanās vei-
kali, ka kolonial-material, viņa, rnsnu-
iaktar, gajanterijai apava, pulksteņu,
ieicča grāmatu, drogu un friziera vei-
kali var tik atvēiti treiā ziemaa svētku
lieldienas un vasaras svētku dienās nu
pulksten 1 līdz 6 vakara.

§ 14 Šie noteikumi stājis spēkā
14 dienas n» viņu izsludināšanas «Val-

dības Vēs'nesī* .
Saldū, 16. j'nvarī IS24 g.

Sald-?» piķētas valde

Rīgas apgabali, reģlstrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 16. jan-
vāra lēmumu pārreģistrēta .Stukmaņu
brīvprātīgā ugunsdzēsē.u biedrība* zem
jauna nosaukuma: .Pļaviņu _ brīvprātīgā
ugunsdzēsēju biedrība', kā ari reģi-
strēti biedrības biedru pilnā sapulcē
23. septembrī 1923.gadā pieņemtie gro-
zītie statūti.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 16. jan-
vāra lēmumu pārreģistrēta .Rīgas cunftīgo
striķinieku amata zeļļu palīdzības un
bēru kase* zem jauna nosaukuma .Rīgas
sv. Jāņa ģildes striķinieku amata zeļļu
bēru kase*, kā ari reģistrēti biedrības
biedru pilnā sapulcē 1. decembri 1923. g.
pieņemtie grozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali,reģistrac. nodaļa
uz civ. proc. lik 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņa ar viņas lēmumu no
16. janvāra 1924. gada reģistrēta koo-
peratīva sabiedrība zem nosaukuma:
"Vietalvas draudzes krāj aizdevu sabie-
drība*, ar valdes sēdekli Vietai vas-
Odzienas pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretāra p. v. i. J. T o m s o n s.

Jelgava: apgibaitinai reģlitratljas nodaļa,
pamatodamās uz civil ties. likuma
146C71 pants paziņo, ka m'nētā tiesa

civilnodaļas 14. janvārī 1924. gada at-
klātā sēdē nolēma: .Jelgavas Rom s
kat< ļu labdarības biedrību" (MurascKoe
PHMCKO-KaTOJW<recKOe6jiaroTBopHTeJibHoe
o6meciBo) pārveidot par Jelgavas Romas
katoļu labd rības biedrību ieviedot viņu
to biedri u leģstra pirmajā daļā, kufām
nev peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jel avā, 19 janvāri 1924. g
Reģittr. nod. pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D Lešinskljs.

Jelgavas apgaaaltlua. reģistrācija, nedala,
pamatodamas uz civil ties. likuma
146tpanta paziņo, ka minētā tiesa ci-
vilnodaļas 12. j nvarī 1924 gadā at-
klātā sēde nolēma: ,elgavas Frizi<ru
amata apvienību" (Biirgern in Mitau die
Ehrbaren Meisfer der Perruque M*cher
Zunft) pāiveidot par Jelgavas frizieru
amata melstam savienību, _ ievedot viņu
to biedrību reģistra p rmaja dēļa, kuram
nav peļņas iegūšanas mērķa

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgava.

Jelgavā, 19. janvāri 1924. g.
Reģistr. nod. pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D. Lešinskijs

utiain aifaiutluu t diUnOia
ar to paziņo vispārībai, ka mirušas
1973 g. 13. ma.tā Ludzas aprieķa, Po-
sinas pag. piederīgās Mirijas Ign Ja m.
M e k š privatteataments, ar kura
teatatora kps'im* «n nekustami* m»n-
'a novēlēta Soi jai Augusta m. Barišņi-
kovai, ar apgabaltiesas 1923. g. 17. okt
>m«m» petiprināts an iidotf mantinie-
cei Sofijai Augusta m. BariJņikoval.

Deugavp., 15 janv. 1974 g t-/*622a/23.
Prieklsēd. Fr. Zilbers.
S'kretftra v. i. (paraksts).

Ltnuii aīisutJiui i. mum
»r šo patino vispārībai, ka mirušā
Ludzas apriņķa, Višgorodas pagasta,
Hudjaku ciema piederīgā Jēkaba Za-
charova privatteataments, ar kūpu te-
atatora kustama un nekustama manta
novēlēta Aleksejam, Vasilijrm, llijam un
Origorijam Anlsima d. d., Za haroviem,
ar apgabaltiesas 1923 g 30. novembra
lēmumu apstiprināts un izdos cam-
niekn aizbildnei Matronai Zacharovai.

Daugevp. 15 Janv. 1924 g 1 M7£8a/23
Priekšsēdētājs Fr. Zilbera.

Sekretāra v. K. Debesnieks.

Latgales apgabaltiesas I. civiln,
ai šo paziņo vispārībai ka Nikolaja
Pēera d. Milrnoviča prasības lietā pret
ffllrui/s Annas Vasilija m. Trif «novas
mantas 'aizbildniecību par privattesta-
menta apiti rināšanu mir 1921. ,gada
26 apiiiī Daugavpils pilēta* piederīgās
Annas Vasilija m. Trifanovas privat-
testaments, ar kūpi teatatora kustama
un nekustama manta novēlēta prasītājam
Nikolajam Pētefa d. Milauovičam, ar
Latvijas tiesu palātas ci'ildeparttmenta
lēmumu, no 1923. g. ?2. oktobra, ap-
stiprināts un iedots mantiniekam Niko-
lajam Milanovičam.

Daugavpilī,15 janv. 1924.g. LJ*578 22
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

Sekretāra v. Ķ. Debesnieks.

Utiiiu luīultlem nfttrailii »<$
dara tinama, ka saskaņā ar Latgales
apgabaltiesai lēmumu 1923. gada
31. dec. u lik. par biedrībām 9. 16.
p. p. pamata reģistrēti Bikovas lauk-
saimniecības biedrības .Sekla' statūti
an ievesti bezpeļņu biedrība reģistra
pirmā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodus
Bikovā.

Daugavpilī, 7. janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja v. M. Abuis

^?'Vrrititm v * A ? »I n »

utialu uitialtluai ntlstruilas iifiji
dara zināmu, ka saskaņa ar Latgales
apgabaltiesas 31. dec. 1923.g. lēmumu
uz lik. par biedrībām 9.—16 p. p. pa-
mata reģ Kap ņu lauksaimniecības bie-
du as .Zvaigzne" statūti un ievesti
bezpeļņu biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kapiņu pagastā, Oerenimovas muižī.

Daugavpili, 7. janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja v. M. Abuis.

Sekretāra v A A u z i u I

Latvijas dzelzsceļu policijas Valmieras
nodaļa izslud na par nederīgu, ka no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdetu
no Jaungulbenes pagasta v^lde» 1923 g.
19 jūnijā zem Nr. 4202, uz Pētera Fr.ča
dēla Akmeņa vardu.

Latvijas dzelzceļu policijas Vtlmieras
nodfļa izslulina par nederīgu, kā no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izdotu
no Bolvu iec. policijas priekšnieka
1920 g. 14 martā zem Nr 6136 uz
Vilm»s Rozālijai Jāņa m. Junga vārdu.

Dunalkas pagasta valde, Aizputes apr.,
ar šo i. sludina par nederīgu, kā no-
zuidetu, zirga pasi, izdotu no šīs pae.
vMdes 1920 g. 15. jūlijā zem Nr. 45
Jānim Kieinšmīdtam uz viņam piede-
rošu zirgu, bēru spalvu. 2 arš. l'z vērš.
augstu un 4 gadu» veca.

Dunalkas pagasta valde, A zputes apr.,
fr šo izsludina par nederuu, kā no-
zaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, iz-
dotu no šis pagasta valdes 1920. g.
18. martā zem Nr 442 uz Līnas Jaņ i
meitas Ridder vārdu.

Li «nu miestu valde izsludina par
i«nicinātu sadegušo iekšzemes pasi ar
J* 166, izdetu no su vaid s 2 jan jī
1921 g. uz pilsones Rochis Ef aima m.
P.avke vaidu .

Rencēnu pagasta valde, Valmieras
apriņķī, izsludinajpar nederīgu, zirga pas.
izdotu no Naukšēnu pag. valdes 27. juli
1920. g. ar Nš 840 uz Jāņa Ezargaiļa
vārdu, kufa caur zirga pārdošanu pār-
gājusi Dava Purgaļa īpašumā un tad
pieteikta par nozaudētu.

Rencēnu pagasta valde, Valmieras
apriņķī, izsludina par nederīgu Latv.
iekšzemes pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 24. martā 1920. g. Ms 475 uz
Pelēja Mārča d. Mednis vārdu, kūja
pieteikta par sadegušu.

Unguru pagasta valde izsludina par
nederigu pieteiktu par nozaudētu Latv.
iekšzemes pasi, izdotu no šīs pagasta
valdes 19. aprilī 1920. g. zem J* 323
uz Pelēja Jāņa d. Friedenielda vardu.

Jaunpiebalgas pag. valde izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus sekošus do-
kumentus : 1) Latv. iekšzemes p si, iz-
dotu no šās pagasta valdes uz pilsones
Marijas Jāņa m. Kalniņ vārdu 12. aprilī
1920. g zem M» 1101; 2) a) Latvijas

iekšzemes pasi, izdotu no šas pagasta
valdes 25. augustā 1920. g. zem M° 2001
uz pilsoņa Petefa Jāņa d. Kažociņa vārda,
b) kāja klausības atvaļinājuma apliecību,
izdotu no bij. auto-motocikletu parka
komandiera 5. martā 1 21. g. zem
M? 1824 uz Pēteja Jāņa d. Kažociņa
vārda, c) aizsargu nodaļas aktiva da-
lībnieka apliecību, izdotu no Cēsu apr.
priekšnieka 15._ decembrī 1922. g. zem
Nš 1972 uz Pēlēja Jāņa d. Kažociņa
vārda.

Latgales apgabaltiesas,

Uilivpils Migti i.tautai EiertlnDuls,
pamatodamies tu civ. proc. lik. 1401. p.
an civ. lik. krāj. X. sēj. 1239. p. un sa-
skaņā ar savu 1924. g. 7. janvera lē
asumu, uzaicina Daugavpils apriņķi
Krāslavas p isefa, mirtšā Jankeļa
Teveļa d. Pesklna mantiniekus pteteiki
savaa mantošanas tiesības mierttes-
neia kamerā Krāslavā, Polockas ielā
J*52 uz nel atstato mantojumu,6 mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma lespie
anas dienas .Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēšanas nr
kādas prasības nepieņems

Krāslavā, 11. janv. 1924 g. M173.
Miertiesnesis X b o I i ņ š.

Latiales apiabaltinas I. dvil-odals
atklāta tiesas sēdē 1. decembri 1922. g.
izkl. Latgales apgab'ltiesas prokurora
tūVamu deļ Jliipa Kāiļi dēla
3 a k o v c ļ a atzīšanas par atro-
došos bezvēsts prombūtnē, nolemt:
publicēt .Valdības Vēstnesī* par bez-
vēsts promesošo Jāzepu Kārļa d.
Jakoveļu un uzdot Itvoltai pagasta val-
dei iecelt aizbildniecība par bezvēsts
promesošā Jāzepa Kārļa d. Jakove|<
mantu, atrodošos lzioltas pag., Dzalb-
Ordavsku ciemā

Daagavpili, 15 janv. 1924.g.O* 1245/22
Priekšsēdētāls Fr. Zilbers.

Sekre ara v. Ķ. Debesnieks.
Latgales apgabaltiesas

Rēzeknes apr. 2. iecirkņa
miertiesnesis,

uzaicina mirušās 7. nov 192 i. g. Kaunatu
Astecu ciemā, Feodosljas Filipa m.
Izotovas, dz. s>iņicinas mantiniekus
pieteikt viņam savas mantošanas tiesī-
bas uz nel. atstāto mantu, 6 mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinaj. iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī*.

Rēzeknē, 10. janvāri 1924.g.
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas I. civiln.
ar šo paziņo vispārībai, ka mlrutfs
1923. g. 18. juni ā Līdzas apriņķa,
Kačanovas p'gasta piederīgas Līnas
Andrēa m. M a r o z notariāla s testa-
ments, ar kuia testatora kuttama.

n nekuatema manta novēlēta Eduar
dara Otto d Moroz m, ar apgabal-
tiesas 1923. g. 16. novembra lēmumu
apstiprināts un izdoti mantiniekam
Sduardam Otto d. Morozam

Daugavpilī 12 janv. 1974.g.U*833a/23
Priekšsēdētājs F r. Zilbers.

Sekretāra v. K. Debesnieks.

latiales apaabalfiesas V tifHala
ar šo paziņo vi spārībai, ka mirušš
Ludzas apriņķa, Rundma pag., Strukalu
ciena piederīgs Michalla Nikifora dēla
V e k ši n a privattrstaments, ar kurt
estatora kustama un »*kārtains ms-t
novēlēta Anastasijai Gusevai, Marijai
Višņjskovai un AkuHnai Terlanovai,
ar apgabaltiesas 16. novembra 1923. g
lēmumu apstiprināts un izdots mantinie-
cēm Anastasijai Gusevai, Māri'ai Viš-
ņjakovai nn Akainai Te lanovai.

Daagavp., 12 janv. 1974.g. Lf#456 23
Priekšsēdētājs Fr. Zilbers.

S«kr»tara v. K. Debesnieks.

Ventspils apriņķa priekšnieka pa'us
izsludina par nederīgu, kā nr zaudēta
La'vijas ie«š emes pssi Izd ta no Popes
psgasta valdes 1982. g 24. jūlijā zem
tk 2830, iz Jāņa Andreja d Belte vārdu.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zemes bankas lūgumu un
pamatodamās uz savu ša g. '4. jsnvajs
nolēmumu un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pkt., kā ari 1923 g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras rokas
atrodas pirkšana'-pārdošanas akts, koro-
borēts 1895. g.27. septembri zem Na 994
uz Bauskas apriņķa Iecavas pagasta „ Aiz-
vēu'mājāmzem hip. J* 2603, nodrošinot
pirkšanas sumas atlikumu2600r. ar ķīlu tie-
sībām uz minēt,- m mājām, ka ari personas,
kupm būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Ja min. termiņā obligāciju neiesniegs,
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs parada
aktu par speķu zaudējušu un zemes
bankai dos tiesību prasīt ša parada dzē-
šanu zemesgrāmatās. L. Nš 493124. g.

Jelgavā, 1924. g. 19. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Strazdiņš.

Sekretārs K. Pussars

ueigavae apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 18. februāri 1919. g. mirušrs
Fiumes-Sivkes-Rebekas Jankeļa meitas
Gerson, dzim. Blumberg, atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, iideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 23. janvāri 1924. g.
L Nt 204 1924. g.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs K. Pussara.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. un
2079 p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 13. febr. 1922. g. miruša Ilūkstes
apr. Sventas pag. K*kicu māju Ņs 17 īpaš-
nieka Kazimiia Barano'ika atstāto manto-
jumu kādas tiesības ka mantiniekiem,
legatariem, Iideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., piereirt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušam.

Jelgavā, 23. janvārī 1924 g.
L. J* 56/1924. g.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs K. Pussars.

Saistošu noteikumu
papildinājums

par lopkautuves lietošanu un
kfiujamo lopu un gaļas apska-
tīšanu kautuvē un uz tirgus

Saldus pibetā.
Ar Saldus pilsētas domes lēmumu
no 10. nov. 1923. g. un iekšl. min.
apstiprināšanas rakstu Nš 109, 990
no 22. nov. 192:1 g. saistos not.
{publ. .Vaid. Vēstn." Nr 228 no
15. okt. 1923. g.) papildināti sekosi:
§ 27. Apskatīšanu izdara ikdienas

lopa kautuvē no pulksten 10 līdz 12
dienā, izņemot svētdienas un svētku
dienas, un tirgus dienas no pulksten 9
līdz 18 uz tirgus laukuma. (Ar šo tiek
atcelts faisto;o not. par lopkautuves
lietošanu un gaļas apskatīšanu § 27
publ. .Vaid. Vēstn." Nš 228, no 15. okt
1923. g)

§ 43. Sie noteikumi stājas speķa
2 nedēļu laikā pēc \iņu publicēšanas
.Valdības Vēstnesi".

Sjldū, 23. janvārī 1-24. g.
S'ldus pilsētas valde

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. ties. kārt. 1967., 2011, 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 14. nov. 1914. g. Bauskas ap _r.
Budbergas pag. Podvareču sādžā muuša
Jura Pētefa dēla Sadovska atstato
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem iideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
iai tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 24. janvāri 1924. g.
L. J* 767/1924. g.

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g 17. marta li-
kuma pir vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik 2060. un 2062. pp.
ievērojot Jāņa Jāņa dēli Baloža piln-
varnieka zv. *dv. Voliganga Ķīna lū-
gumu un savu lēmumu ro 1m24. g.
22. janvāra paziņo, ka parādniei-s Jāris

Jāņa d. B lodis parādu pēc obligācijas
par 4000 rbļ, apstiprinātas 19i 3. g.
3. decembrī zem J* 1706 uz nekuramo
īpaš mu Rigā, 4. hip. iec rknī zem zemes
grāmatu reģ. J* 1840, izdotas no Jāņa
Jāņa d. Baloža par labu Kristam An-
dreja d. Silņam, kas viņu ir cedēiis
blanko — ir samaksāts, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tļkt izsnieg'a
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodjda uz-
aicina visas personas, kuram buru tie-

sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesi" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteikta laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g 23 janvāri. J* 1758.
Priekšsēdētāja v. A. B1 um e n t a 1 s.

Sekretārs A. Kalve

Daugavpils muitas valde,
Kapu le!5_ Nr. 3, Daugavpili; pamatojoties uz muitas lik. 494. 496. un 497. p. p. uzaicina īpašniekus izpirkt no muitas pārzinās
zemāk minētas mantas. Pretējā gacījumā, saskaņā ar muitas lik. 561. un 562. p. p.

mantas pārdos vairāksolīšanā:
« ii
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"" '«Miiii ( «vesto pratu

1*1 <c >2Jrl "
O.JI 0.0 _

*« £ ° Nokorene» k.a Pēc piecu zīmes Preču nosaukums wii fii „ , ? „„ Uz kāda vārda pecra saņemtas
Jj -* t»

NOKojenes Kad Vietu skaita Svars kgr. Zīmes N2>* * *
Cl «

\ !!«} Po"»3" janijā ,923- «• RokM bagāža Polijas liķieris 1 ruds 1,859 — Bekovica, adrese nezināma
2 1301 24 eugustā . 6973 Manufaktūra 1 ķ'pa 116,2 Z.Z.P.S.O. Sped. kant . .MUnera & Opeskina* D plī, Vire-
- 101J

nieku ielā J* 52/54
** ,314 30 jrmijā , 69897 Anilīna krāsas 1 kaste 33,5 Q. P. Sped. kant. .Tranzits* Krāslavas ielā J* 59,

D-pilī
\ ļSļjļ 3. juUja . Rokas bagāža Manufaktūra 1 paciņa 1,5*5 — Kubiševsk*ja, adrese nezināma
| J3ļ o . 16. , Polijas lķieris 1 puds 1,8 R. B. 713 Jozefs Joselovičs, adrese neiinsma

* ]°]l » 19. , , . . . 1 . 0,99 R. B 181 Harsama, adrese nezināma
l J318 . 27. . . . . , i 1,77 r. b. 24 Dolgopojska, adrese nezināma
8 1319 . 27. . . . . 1 . 1,710 R. B. 15 Peisacha Živa, adrese nezināma
9 1320 ' 31. . . . g -|Bllržs -deni \ ' ļg- B J 38

} Vlcant. Levita, adrese nezināma

|° 1321 . 9. augustā . . , Zīda šalles 1 paka 3,490 R. B. 490 L. Kuškina, adrese nezināma
11 ,822 . 17. . . . . Vīns 1 puds l,:-50 R B Izraejeviča, adrese nezināma
12 !323 . 17. . . Vīriešu mētelis 1 vie'a 1,64 R. B. 947 Suta, adrese nezināma

^ Daugavpils mu tas valdes p ukln'eks V. Lielmtžs.



Paziņojums.
Finansu ministra i. g. 25. Janvāri ap-

ittprinajis statūtus akciju sabiedrībai,,1.inl",
karas mērķis ir: linu audzēšana un ap-
strādāšana, ka ari tirdzniecība ar lin-
sēklām, liniem un viņu izstrādājumiem.

Sabiedrības dibinātāji ir Latv. pilsoņi:
1. Aitms 2ers, dz Rīgā, Elizabetes ielā

M 63, dz. 1.
2. Kārlis Oriknpelf, dz. Rīgā, Dzirnavu

ielā M 58, dz. 7.
3. Ādams Turkopuls, dz. Rīgā, Elizabetes

lēli Nš 49
4. Andrejs friedbergs dz. Rīga, Elizabetes

ielā Ut 101, dz. 23.
S ibiedribaa p smatkaaitals ir Ls ĪCOOOOO,

10.(00 akcijās, pa Ls 100.
Valde atrodas Rīgā.

Tirazn. un b. nod. pr. A. K a c e n a.
Revidenta A Zalp ēters.

Rīgas apr. I. iec. miertiesnesis
ar to atsauc 1922. g. .Vaid. Vēstn. *
J* 74, ievie oto sludļnajnmu psr Eliza-
betes Indriķa m. S t ē v e meklēšanu.

Rīgā, 28. janvāri 1924, g. J& 28.
Miertiesnesis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa
pamatoj. tu civ. proc. lik. 1958. panta,
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1924. gada
14. februāri attālais un nolaaīa 15. maijā
1915. g. mirušā Aleksandra Heidlngera
testamenta. L. Je 622/24

Jelgavā, 28. janvārī 1924. g.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.

Sekretāra K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
paziņo, ka saskaņā ar 1924. g. 24. janvāra
lēmumu ir izbeidzama Aleksandra
Augusta dēla Endrikelta meklēšana,
kurš tika meklēts uz Liepājas apgabal-
tiesas 1921. g. 20. oktobra lēmuma
pamata. (Skat. .Valdības Vēstnesī"
Jft 248 1921. g.

Liepājā, 28. janv. 1924. g. J* 2057
Tiesas loceklis Me lvi Īle.

Sekretāra (paraksts).

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. Liec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1923. g. 31. dec. lēmumu
ni civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X. sēj. I. d. 1239. p. pamata paziņo,
ka pēc 1918. g. 21. jūnija Krievijā, mir.
Cecīlijas Boiisa m. 3 p p o ir at-
stāts mantojums, kadej uzaicina
visas personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ai viņu, bute
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tāa pēc piekritības a e i u
mēnešu laikā, skaitot no
ii sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesi" .

Daugavpili, 15. janvārī 1914, g.

f/ieiticsrtesis Ducmana.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p. ai So
paziņo, ka 5. f«bruarl 1924. g. min.
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1922. g. 14. oktobri Rīgā mirušā nam-
īpušnieka Nikolaja Ivana (Jāņa) dēla
Kovajeva notaiielo testēmentu.

Rīgā, 28. janvāri 1924. g. L. Nb 1745
Piiekšsēdēt. v. A, V e i d n e i s.

Sekretārs A. Kalve.

algas apgabali. 3. civilnod.
saskaņā ai civ. pioc. lik 1958. p. ar šo
paziņo, ka 12. februāri 1924. g., minētas
nodaļas atklā ā tieaas sēde nolasīs
1923. g. 27. decembrī Rīgā miruša
Aitura Vilhelma dēla Š v e c h a notar.
testamentu.

Rīgā, 28. janvāri 1924. g. LJ* 1793
Piiekšsēd. v. A. V e i dn e r s.

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabali III. civilnodaļa,
saskani e» civ. proc. lik. 1958. p. ai
to psalņo, ka 12. februāri 1924. g
mfnštās f-sdaļea atklāta tiesas sēdē
notēsis 1923. g. 23. jūlijā mirušā Kal-
snavas pagasta, Cēsu apr., >_ ltes 1£ 41*
mājas īpašnieka Pētera Jēkaba dēla
Bittes testamentu.

Rīgā, 28 janv. 1924. g. L. I* 1501
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e is.

Ctntu A U m I ., .

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1974 g. 7. janv.
nolēmumu, dara zināmu vispaiībai, ka pa-
tāds pēc obligācijas par 1000 rbļ.
korob. 1S09 g 14. okt. zem J* 82, uz
uekustatra īptšuma Bauskā zem hip.
** 103, — atzīts pat samaksātu un
lūdzējai Rcchel Gorden, dota tiesība
praait šā parāda dzēšanu semes grāmatās.

Jelgavā, 16 janv. 1924.g. L.J*317/24.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

Sekretārs Pussars.

Higas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ai civ. pioc. lik. 1958. p. ar šo
paziņo, ka 5. februāri 1924. g., minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1923. g. 5. novembri, Peterpilī mitušās
Annas Aleksandra m. fon Tianzehe
(Tisnsehe) -Rozeneck, dz. baronese
fon Vtlff-Alsvig, testamenta.

Rīgā, 28. janvāri 1924. g. L. J* 1818
Piiekšaēd. v. A. V e i d n e i s.

Sekretāra A. Kalve.

Tiesa shMfaājttmi.
ilgas apgabaltiesas 4. krlmlnalnodaļa,

saskaņa ar savu 1924. g. 14. j»nvara
lēmumu, meklē uz sod lik. 495 p.
pamata apsūdzēto, pie Ainažu miesta
piederīgo jūras kapteini — tālbraucēju
Jāni M.ķeja dēlu Sakni, 58 g. vecu,
kurš agrāk dzīvoja A nažos.

Visām iestādēm un personām, kurām
zināma minēta Saknes vai viņa mantas
atrašanās vieta, jāpaziņo par to Rīgas
apgabaltiesai, ka ari jāsper attiecīgi soļi
viņa tīrēšanai. Atrašanas gadījumā
pieprasīt no apsrdzētā Saknes Ls 1000
drošības nauda», kutu sumu iemaksāt
Latvijss bankā, ieskaitot Rīgas apgabal-
tiesas depozītā, bet naudas neiemaksas
gadījuma Sakni apcietināt un ievietot
Rīgas Centrālcietuma, ieskaitot šīs tiesas
ridt»I _

Rīga, . janvāri 1924. g.
Priekšsēdētāja biedrs (paraksts).

Sekretāra v. i. Rutkāsts.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ai savu 1923. g. 8. febi. lē-
mumu us valats zemes bankas lūgumu
?n civ. pt. lik. 2083.— 2084. p. p. un
18. marta 1920. g. likuma pamata, uz-

aicina obligācijas turētāju, kura izdota
par 2956 rbj. uz Reņģu fideikomisa
vārda un 17. novembrī 1889. gadā
nostipi. uz Fricim Surbiks piederošas
rekuktamas mantas Kuldīgas apriņķī,
E errs pag., .Laukurubbes* mājas
em krepoatu J* 695, — s e š u

mēnešu laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
iidsņemot min. obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa nt tecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, paradu at-
zīs pai atmaksātu, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parada izdzēšanu ia semes
ftāmetām.

Liepājā, 7. janv. 1924 g. M423/23.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. J a n s on s.

Latgales apgaltiesas,
Daugavpils apr. 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1923. g. 15. decem.
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc 1919. g. 12. ok obtī Krie-
vijā, Ķitevā, mirušā Vulfa Meijera dēla
Fridlenda ir atstats mantojum-, kā-
dēļ uzaicina visas personas, kam uz So
mantojumu, vai sakarā ai viņu, būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt tās pēc piekiitibas sešu mē
nēšu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas ,Vald. Vestn.*.

Daugavpilī, 12. janvāri 1924. g.
Miertiesnesis D u c m a n s.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa tiesu pristavs

Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
sr tiesas spriedumu, 9. februāri
1924. gada, pulksten 1 dienā, Ropažu
pag, Vilkataurēi, plrdos Žano
L e v i t ck i kustamo mantu, sastāvošu
no vienas šindeļu mašīnas ai diviem
zāģiem un diviem frezeriem un novēi-
tētu pai 15,000 rbļ.

izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas ap-
riņķa tiesu pristavs

A, Ozoliņš paziņo, ka saskaņā ai
tiesas spriedumu, 5. februāri 1924. g.
jkulkstea 12 dieaā, IX policijas iec
«amata mājā, pie 7. dzelzsce]a budis,
pātdos J*ņa Otinbeiga kustamo
mantu, sastāvošu no viena sirga, govs,
datba vāģiem un vecām ragavām un
lovēitētu pai 22,500 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpskatit pārdodamo mantu vaies pār-
iešanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs A. Otollņš.

Rigas kara apriņķa priekšnieka izslu-
dina par nederīgu nozaudēto karaklaus.
apliecību zem J* 352, 5. janvāri 1921. g,,
izdotu no Rīgas kara apr. priekšn.
uz jaunm.bil Vladimira Origoia dēla
Laviukeviča vārdu.

Latgales apgabaltiesas
BaiBiniii w. 1.ln ?IiiHi.dhIs,

saskaņā ai savu 1923. gada 28. decem.
lēmumu uz civ. pioc. lik. 1401. p. un
civ. lik, X. sēj. I. d. 1239. p. pam. paziņo,
ka pēc 1913. g. 24 aprilī Daugavpilī
mii. Olgas Jcchanaas Semeško, ii
atstāts mantojuma, kadeļ uzaicina visas
peraonas, kam uzio mantojumu, vai
sakarā ai viņu būtu kādas tiesības, kā
manfin., pieteikt tās pēc piekritības
seiu mēnešu laikā no
šā sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī*. 1*437

Daugavpili, 3. janvāri 1924. g.
Miertiesnesis D z e n i t s.

Latgales apgoaalties. refi. nodala
dara zināmu,ka saskaņā ar Latg. apgabali
lēmumu 1923. g. 31. dec uz lik,
par biedrībām 9.—16. p. p. pamata re-
ģistrēti Stoļerovas lauksaimniecības
biedr. .Sakne* statūti un ievesti bezpeļņu
biedrību reģistra pirmā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Stoļerova.

Daugavpilī, 7. janvāri 1924 g.
Priekšsēdētāja v. M. Ab u I s.

Sekretāra v. A. Auziņš.

Daugavpils apriņķa 6. iec.
miertiesnesis,

pamatodamies u krim. proc. lik. 71. an
846.—851. p. p. un saskaņā ai savu
1924. g. 22 janvāra lēmumu meklē
uz sol. lik 138. p apvainoto Fēliksu
Timofeja d. T u m a še v 1 č u , par kuru
tuvāk« _a ziņas trūkst.

Vēsam iestādēm nu personām, kurām
ir zināma minētā Tumaševiča atrašanās
vieta, jāpaziņo miertiesnesim Krāslava

Krāslavā, 24. janvāri 1924 g. Ni 326.
Miertiesnesis Āboliņi.

[ otu iestāžu 'Imnrjfljuml. ]
Hra Aattdta

paziņo, ka s udinājumā par TORSIEM,
kas ievietots .Valdības Vēstnesī' J* 15,

forga Mii lir. Nr. 1 līdz 21 no-
vērtēiaml tiek paaogstmāti:

par vienību J* 1 uz 1320 latu,
J* 2 — 910, J* 3 — 1120, M 4 —
960, Ns 5 — 710, J* 6 — 775, J* 7 —
321, M 8 — 1545, 1* 9 — 905, J* 10
— 2220, J* 11 — 845, Nt 12 — 485,
J* 13 — 890, J* 14 — 425, >6 15 —
733, Jft 16 — 693, J* 17 — 353, ī* 18
— 333, M 19 — 1513, J* 20 — 843,
J* 21 — 993, pie kam vi nības Jft J*
10 lidz 15 atrodas ne kv. J* 61, bet

kv. N° 60, un apmežošanas nauda tiks
ņemta no visām vienībām pa 50 latu
no ha un pie pārdošanas pēc celmu
skaita pa 50 sant no katrām 100 kub
pēdām.

Stfncu virsmežniecība.

Mashavas ienes bankas nlzsililnletlbos
kontu stāvoklis uz 1. janv. 1924. g.

Konti. Aklivs. Pasiv,. B42
hl—Z3d

Kases konts . . 107 lg — —
Tek. konts Latvijas bankā 57563 66 — _J
Tek. konts privātas bankas 10200 - — __j
Pārvaldes izdevumu konts 1473 11 — _.p42'
Aizņēmēju maksājumu konts — — 19277 —
Procentu kon *s — — 113 jg
4V2°/ o ķīlu zīmju konts 213 30 — —
Rent's konts — — 34 54
Deldēšanas fonda konts — — 158 201
Soda niudrs konts . — — 15 55 B42
Dzēšanas izdevumu konts . 41 44 — —
Valsts zemes bankas konts — — 50000 _

69598 169 69598 69
Valde.

Daugavpils un Ilūkstes apriņķa
valsts zemju inspekcija

dara atklātībai zināmu, ka

zveias tiesības
nz visiem valsts fonda ieskā,tītiem un
vēl neiznomātiem ūdeņiem (ezeri, ļripes
un 1.1.), atrodoliem minētos apriņķos

Izdos uz laika
lidz 3 gadiem, atklātā mutiskā vairāk-
solīšana 18. fabruar! i g, Daugavpilī,
Teātra ielā Nš 4, pulksten 10 no rīta
valsts zemju inspekcijai kancleja.

Personām, kas grib piedalīties pie
vairāksolīšanas, iepriekš solīšanas, kī
drošības nauda ir jāiemaksā puse ne
nomas objekta vērtēšanas sumas ur
solot ti jāpapildina samēri ar nosolīte
taura.

Gadijiena, ja ezera ietibst vairākos
pagastos, tad tāds tiek iznomāts ne pi
daļām, bet kā atsevišķa vienība.

Saraksti par valsts fondā ieskaitītiem
iznomājamiem ūdeņiem, tiek nosūtīt!
visiem Daugavpils un Ilūkstes apriņķa
pilsētu, miestu un pagastu valdēm priekš
izkārisn s redzama vieta.

Daugavpils un Ilūkstes apr.
val'ts zemju inspekcija.

Annas pagastā H2(caur Alūksni), Annas I. pak. pamatskolai
vajadzīgi

divi skoiotOjLL
1 Vēlēšants izdarīs pagasta padome j

13. februāri i. g, pulkst. 12 dienā.
Alga pec noteikumiem. Dzīvokļi tādi,'

Vadi tie pašulaik skolā ir, ar apsildīšanu
un apgaismošanu. Kandidāti -es tiek 0191

' lūgti pieteikties, piesūtot dokumentu,
. vai ierast'es personīgi.
i Pr'ekšsēd. v. Egle,
i Darbvedi* (••arakg'sl.

Sludinājums.
Jelgavas apriņķa priekšnieka

pal'ga II. iecirkņa kancleja,
Jelgavā, Annas ielā J* 8, glabājas

sekofai atiastas mantas.
kura īpašnieki tiek uzaicināti piete kties
un tās saņemt viena mēneša lalk?,

skaitot no sladintjuma dienas:
1) Tieva sudraba medaljona ķēdīte, ar

metāla medaljonu sirds veidā;
2) viena aizsainīts ar roku oderi un
drebi prieki kabatām; 3) viena
tumši ptlēkas drebēs viriein žakete;
4) £00 rbļ. krievu cara natdas,
dažādas zīmēs; 5) pieci rubļi krievu
zelta naudas; 6) Līvbērzes pag. at-
rastas četraa dzīvas mšju piles un
7) Vecsvirlaukas pag. atrasta aita.

Jelgavā, 28. janvārī i 924 g
Jelgavas apriņķa priekšnieka palīgs

II. iecirkni O. Viļumsons.
Darbvedis «paraksts).

Meitenes muitā
II. februāri 1924. 3., pulksten 11 rītā,
Elejas muižā,

atklāta vaiiiiā
tiks pārdotas dažādas konfiscētas mantas,
kā: pipari vircas, plūmes, mindslss
lielās rozīnes, kaidemoas, kafija, zirgi,
rati ar aizjūga piederamiem un c.

Muitas priekšnieks J. Ž i g 1e v i c s.
Darbvedis Saliņš.

ĪTeiisliias lalde
paziņo, ka viņas 9. novembra 1923. g
lēmums W» 110, par Vācijta tvaikoņa
.Pionier* kalpotāja Emīla Kanclera
sodīšan % ar Ls 30 naudas aodu ir atcelts
ar muitas departamenta 10 janvāra
1924. g. lēmuma Ns 861 un Esiils
Kanclers saskaņā ar muitai likuma
1095. pantu tiek nedots tiesai.

Departamenta lēmumu var pārsūdzēt
viena Rfiaela laikā, no šis dienai
tieši Sena;a administratīvam departa-
mentam Liepā Ias muitas valde.

Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks
iz; hdina, ka 8 februāri i. s., pulkst.
12 dienā, Lāčplēša ielā m 57/54, dz. 52,

apķīlātas m'.ntas, piederošs Aronam
Rapoportam un sastavešas no dažādām
mtbelem, novērtētas kopaumā par
Ls 131.—.

Rīgā. 28. janvāri 1924. g. N> 2176
Priekšnieks (paraksts).
D r^vedis (pa'āksta)

Daugavpils apriņķa, Krāslavas
iecirkņa policijas priekšnieks

pārdos Krāslavā, uz tirgus laukuma,
pie Beņina aptiekas, 9 f«bruarl 1924 g.,
pulksten 11 dienā,

.aiiiiiā
vienu zirgu,

20 g. vecu, 2 ari. 3 vēri. augsto, kā
nederīga robežpolicijas d enestam. Vai-
rāksolīšana sākslea no 100 lat em.

Pie solīšanas pielaidīs zemkopjus,
kuri varēa uzrādīt no pašvaldīoas iestā-
dēm izdoti» apliecības par zirgu vajadzību.

Policijas priekšnieks Boņa.
lesr^ealT VatatillpogTalijā^

Nili lafEtilii Jtnittor", Blsā.
Pamatojaties ut moitilikacljai likumi

3. nn 11. punktiem, būvju sabiedrībi
.Struktor* likvidācijas komisija ar še
izsladina vispārības zināšanai, ka prel
mortiflcējamām akcijām, izgludinātām
.Vaid. Vēstn.* J* 136, 29. jūnijā 1923. g.,

par zudušām,
lidz šim vēl nav iebildumi celti, kādēļ
pamatojoties uz min. mortifikacijas li-
kumu, būvju sabiedrības .Struktor* lik-
vidācijas komisija atzis izsludināt ls ak-
cijas par nederīgām un nozudušc
akciju vetā izsniegs jaunas akcijzs.

Būves biedrība .S ruktot* lik/. kem
Dr. R. Ethardta

Sludinājums.
Valmieras pilsētas valda,
pamatodamās uz not. par pils. ienāk,
un t. t. 29.—30. p. p. uz Ucina visus
Valmieras pilsētas terltorjī atrodošo
namu īpašniekus vai viņu vietniekus
iesniegt i.e vēlāk par 15. februāri
i. s-, pilsētas valdei, ar turpat dabūjamu
formulāra,

zlpes par dzīvokļiem,f pdzifotājiem d.c
Par noteikuma neizpildīs mu vai par

nepareizu ziņu sniegšanu vainīgie so
daml ar naudas sodu 300-1,000 rbļ.

Valmierā, 28 janvāri 1924. g. J* 179
Pilsētas galva R. K r a s t i ņ š.

Sekretārs Ed Radziņš.

Rīgas pilsētas lombards,
Kaļķu ielā Nr. 9,

pārdos ūtrupē,
1924. a- 4 f bruarl, pulksten 10 rītā,
ķīlas no 7. līdz 24. augustam 1923. g.,
ar J* C 146191—149992, kā ari izūtru-
pēšanai nodotās, mantas.

( Dažādi sludinājumi. ]

Ketaes pagasti,Ugr
caur Eļļaini, vajadzīgs

Bebrenes 6-kIasīgai pnmahholai

skolotais
l*til»IAll£lP"PP*
%Viri8lls7| matskolas tiesībām.

Kandidātus uzaicina pieteikties per-
sonīgi vai rakstiski ar attiecīgiem doka-
mestiem 21. februāri i. 3. paUsten
12 di-na pie pagasta padomes, Bebrenes
pagasta namā.

Alga pēc valdības noteikumiem ai
brīvu dzīvokli, apkurināšanu un ap
gaismošanu.

Tuvākās dzelzsc. stac .Eglaine" un
,.NIcaale" . 2

Bebrenei pagasta valdes
priekšsēdētājs (paraksts).

Darbvedis ("paraksti ).

.

' Bduikas

B

apMe. savsfarp iiui-

\ apdrošināšanasUrfrUiar
uzaicina sīvus biedrus uz-

pilnu sapulci
14. februāri 1924, % ,

tu'ksten 10 no rīta, Amt Biuskis krāj—;
aizdevu kases telpās, Bauskā.

Ja rritētā dienā nesanlktu likumīgais
bi'dru sk its, t;d

ira iin saliga sailie
not'ks _24 februāri 924. g„ pulksten)
2 dienā — tarpat, L...

Dianas kartība:
1) Revidentu ziņojumi.
2) Atg« jautājums.
3) Vēlēšanai.
4) Dažādi jautējumi,

1 Voliže.

,

Sils W\M MM I
pilna biedru ojiIik
tiks nota-ēta b'edrības telpās, svētdien,

6. aprilī1924,g,pulksten 11 dienā

Dienas kārtība:
1) Prezidija vēlēšanas.
2) Valdes ziņoiums.
3) Biedrība* lkvidacijas jlttājums un

mantas nokārtošana.
4) Dažādi jautājami vn priekšlikumi.

Ji minētā 1 ikā neiera s tos statūtu
§ 32. mlnštais biedru stalts, —

otrreiz, sapulce
tiek sasaukta tanī pašā dienā, pulksten
1 p. p., kura skaitīsies par pilntiesīgi*
pie jebkura ieradušos bīedtu skaita

Valde ^
Pētera brīvprāt go ugurisdzēsējii

biedrības

manta Izlozes vinnesti
tiek izsniegti tre dienls no pulkst-ir
7 vakara, bied.ībai telpās, Marijas ieii
Nk 13, lidz 1 martam i. g. Līdz tam
laikam ne zņemtie vinnesti paliks biedrībai
kā zied jums. Vinnestu saraksts redzam»
katrā laikā biedrības telpās un .Latviju
Sargā* Ns 3.

Priekšnieks A K r I e v 1 ņ S.^

Kara ministrijas Galvenā staba

Instrukcija
par darfiibu un darbvedību

karaklausības lietās
i Maksā: bez piesūtīšanas Ls 0,50,
t ar piesūtīšanu , 0,67-
i Dabūjama

Valsts tipogrāfijā, pili
1. Istabfl, kur ari vienīgi jāgriežas &1

pieprasījumiem. ^
Nacionālais teatrs.

] Ceturtdien, 31. Janvāri, pulksten 5 p-P-
Skolēiu Izr.: ..JUušu ķēntnS'-

. Piektdien. 1 februāri, plkat 7 va*
.SSanusrts * .



Nosacīti notiesāto saraksts
N9 38.

3423. AIeksejevs-Sergejevs, Jānis
Dmitrija d., 17 g., Daugavpilī,
Valkas apr. IV. iec. miert
28. jun. 1923. g., 581. p. 4. d„
2 mēri. ciet. (Akts Ne 391ļ23.g.)

3424. Anis, Kārlis Jura d., 47 g.,
Rīgā, Rīgas I. iec. miert.
30. nov. 1923. g., 49. p. un
591. p. Īd., 3 rriēn. ciet.
(Akts Ne 1114 23. g.)

3425. Antonovičs, Kazimirs Leona
d., 18 g., Rudbāržu pag., Prie-
kules-Vaiņodes miert. 15.martā
1923. g., 581. p. un 57. p.
3. d., 2 men. ciet. (Akts
Ne 16,23. g.)

3426. Apran, Alma Jāņa m., 19 g.,
Jaunjelgavas apr., Sērenespag.,
Rīgas 1. iec. miert. 23. nov.
1923. g., 581. p. l.d., 1 mēn. i
ciet. (Akts Ne 1037|23. g.)

J3427. Apsens, Krišjānis Jura d., 26 g., ;
Ludzas apr. Kokarevas pag., ļ
Ludzas apr. III. iec. miert. ļ

,30. nov. 1923. g., 581. p. l.d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ne 414!23.g.); ļ5428. Apsīt, Anna-Auguste Pētera m.,
36 g., Cēsu apr., Liepas pag.,
Rīgas apgt. 21. apr. 1923. g.,
Tiesu Palāta 16. okt. 1923. g.,
448.p. un 442.p l.d., 10dienas
aresta. (Akts Ne 441123. g.)

3429. Artišonoks, Nikolajs Ivana d.,
39 g., Ludzas apr., Tolkovas
pag., Ludzas apr. V. iec. miert.
10. aug. 1923. g, 510. p.,
2 ned. aresta. (Akts Ne294|23.g.)

3430. Aukmanis, Jānis Jāņa d.,
56 g., Ventspih apr., Dunda-
gas pag., Ventspils apr. II. iec.
miert. 4. apr. 1923. g., Liepā-
jas apgt. 6. nov. 1923. g.,

581. p. 1. d., 3 men. ciet.
(Akts Ne 362123. g.)

3431. Babičevs, viņš ari Babišs,
Pavels Aleksandra d., 16 g.,
Ludzas apr., Posinas pag.,
Ludzas apr. IV. iec. miert.
6. nov. 1923. g., 51. p., 581. p.
1. d. un 55. p. 1. d. 2. pkt.,
ievietot Irlavas nepilng. zemk.
un amatn. kol. iīdz viņa izla-
bošanai, bet ne mazāk par
1 gadu un ne ilgāki kā līdz
pilngad. sasniegšanai. (Akts
Ne 565123. g.)

3432. Balodis, Fricis Indriķa d.,
22 g., pied. pie Grenču pag.,
Tukuma apr., Tukuma iec.
miert. 6. dec. 1923. g., 184. p.
1. d., 1 diena aresta. (Akts
.Ne 623123. g.)

3433. Barsuks, Haims Girša d.,
29 g.. Polockā, Valkas ;ipr.
I. iec. miert. 9. nov.1923.g.149. p., 2 ned. ciet. "(Akts
Ne 342|23. g.)

3434. Bauman, Anna Mārtiņa m.,
35 g., Kuldīgas apr., Ezeres
pag., Rīgas V. iec. miert.
28. nov. 1923. g., 581. p. 2. d.,
3men. ciet. (Akts Ne 1136j23.g.)

3435. Beķers, Juris Kn'sta d„ 61 g.,
Ventspils apr. Sarkanmuižas
pag., Ventspils apr. I. iec.
miert. 14. dec. 1923.g, 194.p.,
3 dienas aresta. (A.Nb494ļ23.g.)

3436. Bekmans-BeichmansL Kārlis
Anša d., 17 g., Minska, Lie-
pājas apr. miert. 23. nov.
1923.g., 581. p. 1. d. un 57. p-
3. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ne 750123. g.)



3437 Berkis, Kārlis Pētera d., 17 g.,
3

Valkas apr., Smiltenes pag
Valkas apr. II. iec. miert. 29. nov.

1923. g-, 51. P-, 581. P- l- . a-

un 57. p. 3. pkt., 2 ned. ciet.

(Akts Ne 450123. g.)
<m8 Bērstiņš , Fricis Mārtiņa d.,
3438. Bers

jyed. pie Tukuma apr.,
Jaunpilī pag., J-ikun.» iec.

miert.20.dec. 1923. g.,184P.
1. d., 1 diena aresta.<-jvjb 659123. g.) - . .

3439. Bērziņ š Andrejs Rej
d

46 e. Cēsu apr., uepKdiuu
Ozolupag, Rīgas apgt. 1-sept

1923 g., 476. p. 2. d., 2 ned.

riet (Akts Ne 764J23 g.)

*AAn RPrzinš Verners Jēkaba d.,
3440. Berzi ņs,.

era9 ^
|

pag Rīgas apr. I. iec. miert.

3441 Bitans, Alekss Jāņa d 59 g.,
3

Ludzas apr., Rugāju pag

Ludzas apr. VI. i€c miert.

27. martā 1923. g., Latgales

aoet. II. krim. nod. 23. ml.
1Q93 2 51. p. un 581. p. l.d.,
3mēn ciet. (Akts N* 1077ļ23.g.)

3442 Bitans, Jāzeps Alekša d., 30 g.,
3

Ludzas apr., Rugāju pag
Ludzas apr. VI. iec. miert

27. martā 1923. g., Latgales
apgt. II. krim. nod. 23. ]ul.
1923. g., 51. p- un 581. p.

1 d., 3 mēn. ciet. (Akts
j41077(23. g)

3443. Bitniek (Bitner), dzim. Karalis,

Katrine Jāņa m., 73 g., Klai-
pēdā, Liepājas III. iec. miert.
27. nov. 1923. g-, 276. p. l.d.
1 pkt., 2 ned. ciet. (Akts
N- 791)23. g)

3444. Blumenaus, Hiršs Oše d.,
54 2 Ventspilī, Ventspils apr.
I. iec. miert. 14. dec. 1923 g
194. p., 3 dienas aresta. (Akts
N; 495123. g.)

3445 Bogurdovičs, Broņislavs Pe-

tera d., 27 g., Ludzas apr.;
Posinas pag., Ludzas apr
IV. iec. miert. 24. okt. 1923. g.

581. p- 1. d., 3 men. ciet]
(Akts N° 486(23. g.)

3446 Brams, Jēkabs Josifa d., 23§?
Folijas pav., Liepāja, Rtgas
apgt. 19.-20. maijā 1922. g, »

Tiesu Palāta 13. dec. 1922. g.,
533. p., 1 men. ciet. (Akts .
K« 279/22. g.)

3447. Briedis, Edgars Miķeļa d,
25 g., Valkas pag., Ventspils
apr. I. iec. miert. 14. dec.
1923. g., 184. p., 4 dienas
aresta. (Akts Ne 478123. g.)

3448. Briedis, Emilija Pētera ni.,
^30 g., Raunas pag., Cēsu apr. w

I. iec. miert. 19. dec. 1923. g.,
581. p. 1. d., 3 men. ciet,
(Akts Ne 810(23. g.)

3449. Br i z g a, Anna Miķeļa m., 33 g.,
Liepājas apr., Dunikas pag.
Liepājas apr. miert. 8. nov.
1923. g., 581. p 1- d., 3 men.
ciet. (Akts Ne 845(23. g.)

ntona

3450. B u k 1 o v s k i s, Fetens a,

30 g., Rēzeknes apr., Buk-
muižaspag. Lud asapr. IV.iec.
mie.t.28.sept. 1923. g., 184.p.,
7 dienas aresta. (A.Ke606ļ23.g.)

3451 Buš, dzim. Grīniņ, Mile Jāņa
m., 39 g., Jaunjelgavas apr,
Biržu pag., Rīgas II. iec. miert.
27. nov. 1923. g., 581. p. 1.dM
3 mēn. ciet. (Akts M-1198(23.g.)

ļ 3452. Bušs, Jēkabs Jāņa d., 53 g,
Valmieras apr., Dikļu pag,
Valmieras apr. II. iec. miert. i
26. sept. 1923. g., Rīgas apgt»
II krim. nod. .6. dec. 1923. g,
581 p. 1 d., 3 men. ciet.
(Akts Ko 2056123. g.)

3453. Celmiņš, Jūlijs Davad., 21 g.
Valkas apr., Vijciema pag,
Jātni ku pulka tiesa 31. okt.
1923. g., 581. p. 1. d., 6 mēn.
civilres. ciet. ar sekām. (Akts
Ne 93(23. g.)

3454. Cers, Liene Matīsa m., 57 g,
Cēsu apr., Jaunpiebalgas pag,
Cēsu apr. II. iec. miert. 27.nov.
1923. g., 581. p. l.d., 4 men,
ciet. (Akts Ne 559)23. g.

3455. Cicers, Augusts Pētera d.,30g.
Valkas apr., Kārķu pag., Rīgas



XI. iec. miert. 6. dec. 1923.g.,
184. p. 2. pkt, 3 dienas aresta.
(Akts Ne 1205123. g.)

3456. Čude, Eduards Jāņa d., 23 g.,
Ludzas apr., Bolvu pag., Valkas
apr. IV. iec. miert. 7. dec.
1923. g., 581. p. 1. d., 6 mēn.
ciet. (Akts Ne 792123. g.)

3457. Čurkste, Janis-Alberts Indriķa
d., 22 g., pied. pie Tukuma
apr., Remtes pag., Tukuma
iec. miert. 20. dec. 1923. g„
184. p. 1. d., 1 diena aresta.
(Akts Ne 653)23. g.)

3458. Dadzis, Hermans-Pauls Ādama
d., 36 g., Ventspilī, Liepājas
apgt. 9. nov. 1923. g., 567. p.
2. pkt. un 566. p. 2. d., 2 ned.
aresta. (Akts Ne 98-IIIi23. g.)

3459. Dālders, Vilis Andreja d., 21 g.,
Ventspils apr., Slēkas pag,
kara tiesa 22. okt. 1923. g., i
51. p. un 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ne 203123. g.)

3460. Dambīts,, Pēteris Jāņad., 21g., ;
Rīgā, Valmieras apr. III. iec. !
miert. 18. dec 1923. g., 581. p.
4. d., 3 men. ciet. (Akts
Ne 460123. b.)

3461. Dannemans, MoisejsĀbrama
d., 21 g., Rīgā, Rīgas I. iec.
miert. 14. sept. 1923.g., Rīgas
apgt. II. krim. nod. 26. nov.
1923. g., 179. p.. 180. p. 2. d.,

57. p. 3. d. am 60. p., 2 mēn.
ciet. (Akts Ne 2137ļ23._ g.)

3462. Dumbrovska, Ieva Males m.,
19 g., Treknī, Liepājas II. iec.
miert. 1. nov. .1923. g, 276. p.
2. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts
Ne 750123. g.)

3463. Eglīts, Ansis-Fricis Jāņa d.,
27 g., Tukumā, Rīgas pils.
IX. iec. miert. 4. aug. 1923. g.,
184. p. 1. pkt., 1 diena aresta.
(Akts Ne 696(23. g.)

3464. Evarjs, Kārlis Kārļa d., 23 g,
Rīga, Rīgas apr. I. iec. miert.
27. nov. 1923. g., 184. p. l.d.,
3dien. aresta. (A..Nbll81|23.g.)

3464a. Fabricius, Eduards Miķeļa d.,
10 g., Ventspilī, Ventspis apr.
I. iec. miert. 13. okt. 1923. g,

581. p. 1. d. un 55. p. 1. d.
9. pkt., nodot mazg. labos,
iest. (Akts Ne 398 23 g.)

3465. Filimonovs, JānisMichailad.,
55 g., Ludzas apr., Zvirgzdines
pag., Ludzas apr. I. iec. miert.
18. okt. 1923. g., 574. p., 3 mēn.
ciet. (Akts Ne 848 23. g.)

3466. Fleišmanis, Giršis Nochuma
d., 26 g., Rīgā, Aizputes iec.
miert. 8. okt. 1923. g., 184. p.,
1 dien. aresta. (A. J\lb 438 23. g.)

3467. Freibergs, Heinrichs Friča d.,
19 g., Rīgā, Rīgas pils. III. iec.
miert. 29. nov. 1923. g , 58*1. p.
1. d. un 57. p., 4 ned. ciet.
(Akts Ne 1198)23. g.)

3468. Fridrichs, Indriķis Andža d.,
52 g., Liepājā, Rīgas pils.
III. iec. miert. 22. nov. 1923. g.,
581. p. 4. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ne 1010)23. g.)

3469. Frišfelds, Arturs Vernera d.,
26 g., Rīgā, Rīgas p ls. III. iec.
miert. 29. nov. 1923. g., 184. p.
1. d., 2 dienas aresta. (Akts

Ne 1129)23. g.)
3470. Gabrans, Aloizs Antona d.,

34 g., Ludzas apr., Baltinovas
pag., Ludzas apr VII. iec.
miert. 23. nov1923. g., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 121j23. g.)

3471. Gals, Jānis-Alberts Mārtiņa d.,
25 g., Bauskas apr., Vecmuižas
pag., Bauskas apr. II. iec. miert.
23. aug. 1923.g., Jelgavas apgt.
8. nov. 1923.g., 184. p., 3 dien.
aresta. (Akts N* 267123. g)

3472. G a r a j s, Aloizs Jēzupa d., 37 g.,
Ludzas apr., Bolvu pag., Lu-
dzas apr. VI. iec. miert. 27.martā
1923. g., Latgales apgt. II krim.
nod. 23. jul. '1923. g., _ 51. p.
un 581. p. 1. d., 3 men. ciet.
(Akts Ne 1077|23. g.)

3473. Garajs, Staņislavs Jezupa d.,
43 g., Ludzas apr.,. Bolvu pag.,
Ludzas apriņķa VI. iec. miert.
27. martā 1923. g., Latgales
apgt. II. krim. nod. 23. jūlija
1923. g., 51, p., 581. p.



1. d., 3 mēn. cietuma. (Akts i
Ne 1077123. g.)

3474. Grassmanis, Jānis Mārtiņa
d., 24 g., Aizputes apr., Kaz-
dangas pag., Aizputes iec.
miert. 29. septembri 1923 g.,
184. p., 2 dienas arēna. (Akts
Ne 424(23. g.)

3475. Grinberg, Anna Jāņa m.,20g.,
Bauskā, Bauskas apr. I. iec.
miert. 18. dec. 1923. g., 591. p.
1. pkt., 57. p. 3. p., 4 ned.
ciet. (Akts Ne 452)23. g.)

3476. Grinberg, Bille Anša m., 44g.,
Cīravā, Liepājas apr. miert.
3. decembrī 1923. g, 581. p.
2. d., 6 mēn. cietnma. (Akts
Ne 1245)23. g.)

3477. Grinberg, Jette Jāņa m., 32 g,
Rāvā, Liepājas apriņķa miert.
3. dec. 1923. g, 581. p.
2. d., 6 men. cietuma. (Akts
Ne 1245123. g.)

3478. Grivains, Aleksejs Jāņa d.,
40 g., Talsu apr., Mēsragas
pag., Talsu iec. miert. 21. dec.
1923. g., 532. p., 2 ned. ciet.
(Akts Ne 533123. g.)

3479. Grzesjak, Helēna Stepana-
Leopolda m., 16 g., Polijas
pav., Ventspilī, Ludzas apr.
IV. iec. miert. 25. okt. 1923. g.,
51. p., 581. p. 1. d., 55. p.
1. d. 2. pkt., ievietot Irlavas
nepilng. zemk. un amatn. kol.
līdz izlabos., bet ne ilgāki
par pilng. sasniegs. (Akts
Ne 511)23. g.)_

3480. Gutmanis, Kārlis Andža d.,
28 g., Aizputes apr., Apriķu
pag., Aizputes apriņķa miert.
27. nov. 1923. g., 581. p.
1. d., 1 men. cietuma. (Akts
N; 527)23. g.)

3481. Hackelsons, Šaja-Benjamins
Joseļa-Zalmaņa d, 37 g., Rē-
zeknē, Daugavpils apr. II. iec.
miert. 4. jun. 1923. g., 184. p.
1. d., 2 dien. aresta. (Akts
Ne 357(23. g.)

3482. Hiršsons, Lāzers Henke d.,
61 g., Piltenā, Ventspils apr.
I. iec. miert 14. dec. 1923. g.,

194. p., 3 dien. aresta. (Akts
Ns 496(23. g.)

3483. Hūn, Gotlība Jāņa m., 20 g.„
Aizputes apr., Asītespag., Prie-
kules-Vaiņodes miert. 6. dec.
1923. g., 581. p 1. d., 57. p.
3. pkt, 2 nedēļas cietuma. (Akts
Ne 412123. g.)

3484. Iciksons, lijaGercikad.32 g, Rīga, Rīg. pils. III. iec.
miert. 13. dec. 1923.g.,184.3dien.aresta. (A.K21281|23.g.)

3485. Indricans, Stepans Aleksan-
dra d., 23 g., Ludzas apr.,
Michalovas pag., Ludzas apr.
I. iec. miert. 29. nov. 1923.g.,
181. p. 2. d. 1. pkt, 3 mēn.

cietuma. (Akts Ne 937123. g.)
3486. Ivanovs, Vladimirs Pētera d„

51 g., Rīga. Rīg. pils. III. iec.
miert. 15. novembrī 1923. g.,
581. p. 4. d., 2 ned. cietuma.
(Akts Ne 1146(23 g.)

3487. Jakobsons, HiršsHoziasa d.,
36 g., Jēkabmiesta, Rīg. pils.
III. iec. miert. 13. dec. 1923.g.,
184. p., 3 dienas aresta. (Akts
Ks 1280(23. g.)

3488. Jansons, Kristaps Jāņa rjsjj
29 g., Dobeles apr., Naudītes
pag., Tukuma iec. miert.
20. dec. 1923. g., 581. p.
4. d., 3 ned. aresta. (Akts
Ne 648/23. g.)

3489. Jansons, Pēters Jura d., 48 g.,
Rīgas apr, Nītaures pag.,
Rīgas apriņķa II. iec. miert.
16. nov. 1923. g, 581. p. 4. d.,
2 mēn. ciet (Akts Ne544)23. g.)

3490. J ē k a, Marta Augusta m.,
18 g., Ventspils apr., Užavas
pag., Liepājas apgt. 12. nov.
1923. g., 442. p. 1. d.,
57. p., 2 ned. cietuma. (Akts
Ne 79-III-g./23. g.)

3491. Jekums, Alfrēds Pētefa d.,
10 g.Valkas apr., Bilskas
pag., Valkas apr. II. iec. miert.
29. nov. 1923.g., 51.p581.p.
1. d., 55. p. l.d. 2. pkt, ievie-
tot audz.-labos, iestādē. (Akts
Ko 450123. g.)



3492. Jirjān, Kristīne Didža m.,
72 g., Talsu apr., Arlavas
pag., Talsu iec. miert 5. dec. ?
1923. g., 581. p. 4. d., 2 ned.
aresta. (Akts Ne 566)23. g.)

3493. J o t i e, Boriss Josseļa d., 29 g.,
Krustpilī, Rīgas apgt. 26. sept.
1923. g., 474. p. 2. d., 3 dien.
aresta. (Akts Ne 595/23. g.)

3494. Joničenoks, Fēlikss Fridricha
d., 21 g., Ludzas apr., Posi-
ņas pag., Ludzas apr. IV. iec.
miert. 26. novembrī 1923. g.,
574. p. 1. d., 3 mēn. cietuma.
(Akts Ko 444/23. g.)

3495. Jurševskis, Andrejs Andreja
d., 36 g., Ventspils apr., Zūru
pag., Ventsp. apr. I. iec. miert.
8. decembri 1923. g., 581. p.
2. d., 6 mēn. cietuma. (Akts
Ka 468/23. g.)

3496. K a 1c h e r t s, Edgars-Augusts-
Johans Mārtiņa d., 17 g.,
Rīgā, Rīgas apgt 12. nov.
1923. g., 442. p. 1. d., 3 dien.
aresta. (Akts Ne 349/23. g.)

3497. Kalniņ, Alevtina Kārļa m.,
14 g., Rīgas apr., Suntažu
pag., Rīgas apr. II. iec. miert
21. dec. 1923. g, 581. p.
1. d., 55. p., ievietot Irlavas
nepilng. zemk. un amatn. kol.
(Akts Ko 652/23. g.)

3498. K a ņ e p s, Augusts Jāņa d.,
44 g., Valmieras apr., Vec-
muižas pag., Valmieras apr.
III. iec. miert. 4. dec. 1923. g.,
581. p. 1. d., 3 men. cietuma.
(Akts Ko 431/23. g.)

3499. Kaplans, Izaks Moteļa _ d.,
18 g., Jēkabmiesta, Liepājas
1. iec. miert 27. nov. 1923.g.,
581. p. 4. d., 57. p. 3. pkt,
1 mēn. ciet. (Akts Ne564/23. g.)

3500. Kaudze, Lūcija Jura m., 26 g.,
pied. pie Mežotnes pag.,
Bauskas apr., Jelgavas pils.
miert. 1. septembrī 1923. g.,
581. p. 4. d., 2 ned. cietuma.
(Akts Ks 647/23. g.)

3501. K a u p e, Edde Mārtiņa m.,
24 g., pied. pie Piņķu pag.,
Rīgas apr., Jēkabmiesta iec.

miert. 20. dec. 1923. g., 581. p.
1. d., 3 men. cietuma. (Akts
Ke 478/23. g.)

3502. K i g i t o v i č s, Sigmunds De-
mentija d., 36 g., Ludzas apr.,
Posinas pag., Lūdz. apr. IV. iec.
miert. 24. nov. 1923. g., 181. p.
2. d. 1. pkt, 3 men. cietuma.
(Akts Ke 681/23. g.)

3503. Kislieki s,, Semjons Antona
d., 50 g., Ludzas apr., Posi-
nas pag., Ludzas apr. IV. iec.
miert. 6. nov. 1923. g., 51. p,
581. p. 1. d., 3 men. cietuma.
(Akts Ko 565/23. g)

3504. K i s 1 o v a, dzim. Tučkova.
Marija Aleksandra m., 69 g ,
Rīgā, Rīgas VI. iec. mieit.
4. decembrī 1923. g., 581 p.
2. d., 1 mēn. cietuma. (Akts
Ks 1341/23. g.)

3505. K i š ev s k i s, Ādolfs Jāzepa d.,
35 g., Kaunas gub., Tukuma
iec. miert 18. dec. 1923. g.,
581. p. 1. d, 4 men. cietuma.
(Akts Ko 640-23. g.)

3506. Kiševskis, Vilis Jāzepa d.,

24 g., Lietavā, Tukuma iec.
miert. 18. decembrī 1923. g.,
581. p. 1. d., 3 men. ciet.
(Akts Ne 640(23. g.)

3507. K ļ a v i ņ s, Augusts Jēkaba d ,
31 g., Mūrmuižas pag., Dau-
gavpils apriņķa I. iec. miert
27. nov. 1923. g, 184. p.
1. d., 3 dienas aresta. (Akts
Ka 777/23. g.)

3508. Klieče, Ansis Jāņa d., 12 g.,
Liegos, Liepājas II. iec. miert.
7. dec. 1923. g., 51. p.,581.p.1. d., 55. p. 2. pkt, nodot
Irlavas nepilng. zemkop un
amatn. kol. (Akts Ne335/23. g.)

3509. K1 i n t e, Roberts Jura d., 30 g.,
Ilūkstes apr., Bebrenes p.->g.,
Subates iec. miert. 29. nov.
1923. g., 184. p. l.pkt, 1 dien.
aresta. (Akts Ne 37/23. g.)

3510. Kokins, Augusts Donata d.,
24 g., Daugavpils apr., Krās-
lavas pag., Daugavpils apr.
VI. iec. miert 29. nov. 1923.g.,



53. un 181. pp-, 1 men. ciet.
(Akts Ks 839/23. g.)

3511. Kreiders, Jāzeps Pētera d.,
21 g, Aizputes apr., Gude-
nieku pag., Aizputes apr. miert.
15. nov. 1923. g, 262. p.
1. d., 2 ned. aresta. (Akts
Ke 328/23. g.)

3512. Krūmiņš, Mārtiņš Andreja d.,
21 g., Bauskas apr., Senber-
gas pag, Bauskas apr. II. iec.
miert. 30. okt. 1923.g., 182. p.
2. d. 2. pkt, 10 latu naudas
soda.. (Akts Ne 347/23. g.)

3513. Krūmiņš, Peters Nikolaja d.,
24 g., Daugavpils apr., Krust-
pils pag, Valkas apr. IV. iec.
miert 16. okt. 1923. g, 51. p.,
591. p. 3. d., 3 men. cietuma.
(Akts Ks 605/23. _g.)

3514. Kublinskis, Jānis Andreja
d,, 40 g., Bauskas apr., Šen-
bergas pag., Rīg. apgt. 7. nov.
1923. g., 578. p. 3. d., 2 men.
cietuma, uz amn. akt pam.
sods samaz. uz pusi. (Akts
Ko 316/23. g.)

3515. Kukainis, Jēkabs Andreja d.,
35 g., Tukuma apr., Kabiles
pag., Priekules-Vaiņodes miert
15. martā 1923. g, 581. p.,
3 mēn. ciet (A. Ne J 6123. g.)

3516. K u n c ī t, Made Pētera m.,
47 g., Lietavā, Saldus iec.
miert. 26. novembrī 1923. g.,
616. p. 1. d., 1 mēn. cietuma.
(Akts Ne 667/23. g.)

3517. Kvālbergs, Jānis Friča d.,
34 g., Talsu apr., Libagu pag.,
Jelgavas apgt. 10. nov. 1923.g.,
642. p, 1. d. 1. pkt, 1 ned.
aresta. (Akt _s NeJ 43/23. g.)

3518. Lacis, Andrejs Jāņa d., 34 g.,
Kuldīgas apr., Saldus pag.,
Saldus iec. miert. 26. nov.
1923/.g., 181. p. 2. d. 2. pkt,
1 men. ciet.JAkts Ne 635/23. g.)

3519. Lapa, Mārtiņš Andreja d.,
30 g., Bauskas apr., Bārbeles
pag., Bauskas apriņķa II. iec.
miert. 29. nov. 1923. g., 182. p.
2. d. 1. pkt, 5 lati naudas
soda. (Akts Ne 393/23. g.)

3520. L a t, Sora-Beila Hirša m., 53 „
Krustpilī, Daugavpils apj'
VIII. iec. miert. 30. novembri
1923. g., 138. p., 10 lati, bet
maksāt nespeš. gad. — 3 dj en
aresta. (Akts Ks 577/23. g.)

3521. L a t i še n o k, Tekla Andreja
m., 60 g, Daugavpils 3pr
Osines pag., Daugavpils apr '
VII. iec. miert. 6. okt. 1923. g
138. p., 5 lati jeb maksāt ne-
spēs, gad. — 2 dienas aresta
(Akts Ne 466)23. g.)

3522. Laukmanis, Roberts Jāņa
d., 17 g., Tukuma apr., Mež-
kunga pag., Aizputes apriņķa
miert. 23. nov. 1923. g., 57. p.
591. p. 3. d., 2 ned. cietuma '
(Akts Ks 369/23. g.)

3523. L e b e d, Jefrosinija Josīfa m.
34 g., Daugavpilī, Daugavpils
apr. IV. iec. mieit. 36. nov
1923. g, 616. p. 1. d. 2. pkt

*

20. p , 1 men. cietuma. (Akts
Ke 580/23 g.)

3524. Leitiņs, Jānis Jāņa d., 16 g.,
Rīgas apr., Kokneses pag.,'
Rīgas apr. III. iec. miert.
19. okt 1923. g, Akc. lik
36. p., 55. p. 1. d. 2. pk.,
nodot mazg. audz. lab. iest.
Irlavā. (Akts Ne 220/23. g.)

3525. Lesinskis, Kārlis - Osvalds
Rūdolfa d., 55 g., Šauļos,
Lietava, Rīgas apgt. 7. dec.
1923. g., 51._ un 581. p. p.
3. d., 6 men. ciet. (Akts
Ko 1037)23. g.)

3526. Levenbergs,ŠmerijsJēkabad.>
55 g., pied. pie Rīgas' , kara
tiesa 30. nov. 1923.g., 616. p.
1. d. 2. pk., 6 mēn. cietuma.
(Akts Ks 110)22. g.)

3527. Līciets, Jūlijs Jāņa d., 42 g.,
Cēsu apr.. Dzelzavas pag.,
Rīgas apgt. 15. nov. 1923. g.,
642. p. 1. d. I. pk., 3 diena?
aresta. (Akts Ne 788123. g.)

3528. L 0 g in s, Staņislavs Bernarda d.,
52 g., Ludzas apr., Viļakas
pag., Ludzas apr. V. iec miert.
30. janv. 1923. g., 581. p.
1. d., 4 mēn. ciet Spr. pec



kop. ar Ludzas apr. V. iec. ļ
miert. 30. janv. 1923. g.,49. un
53. p.b. 3. pk., 581. p. 4. d.,
2 ned.aresta. (AktsNe8023. g.) !

3529. Ļūļļa,Jochans-TomaIndriķad., ;
' 40 g., Rīgā, Daugavpils * apr.
VIII. iec. miert. 30. novembri
1923. g., 180. p. 2.d., 7 dienas
aresta. (Akts Ne 638(23. g.)

3530. Malek, Zuzanna Jāņa m.,
17 g., Liepāias apr., Pērkonē,
Liepājas apgt. 9. nov. 1923. g.,
442. p. 1. d., 57. p., 2 ned.
ciet (Akts Ne 76)23. g.)

3531. Mal kalns. Pauls Pētefa d., :

31. g., Valkas apr., Jaungul-
benes pag., Valkas apr. IV. iec.
miert 16. okt 1923. g., 51. un
591. p.p. 3. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ne 605)23: g.)

3532. Malmsttems, Franc - Elis-
Hilmers Johana d., 31 g.,
Dānijas pav., Stokholmā, Lie-
pājas III. iec. miert. 6. nov.
1923. g., 51. un 58'. p.p.
1. d , 3 men. cietuma. (Akts
Ne 802/23. g.ļ

3533. Mārtiņkrist, Lība Miķeļa m.,
67 g., Bauskas apr., Vecsaules
pag., Bauskas apr. II. iec.
miert. 27. nov. 1923.g., 581. p.
4. d., 51. p., 2 ned. aresta
(Akts Ke 350)23. g.)

3534. Martinova,AgalijaSamsonam.,
55 g., pied. pie Daugavpils
apr., Mežarnuižas pag., Dau-
gavpils apr. VIII. iec miert.
18. dec. 1923. g., 581. p.
1; d., 3 men. cietuma. (Akts
Ke 66823. g.)

3535. Mednis, Alfrēds Pētera d.,
18. g., Valmieras apr., Jēru
pag., Valmieras apr. IV. iec.
miert 25. okt. 1923. g., Rīgas
apgt II. krim. nod. 8. dec.
1923. g., 616. _p. 1. d. 2. pk.,
57. p , 1 men. ciet. (Akts
Ne 2246/23. g.)

3536. Megdefesels, Ludvigs
Kārļa d. 21 g., pied. Slokā,
Tukuma iec. miert 20. dec.
1923. g., 184. p. l.d., 1 diena
aresta. (Akts Ne 652123. g.)

3537. Mellups, Gustava Ādama d.,
17V-2 g., Rūjienā, Valmieras
apr., IV. iec. miert 19. okt
1923. g, 581. p. 1. d„ 57. p.
3. pk., 2 men. ciet. (\kts
H> 41123. g.)

3538. Mellups, JānisAdamad., 19g.,
Valmieras apr., Naukšēnu pag.,
Valmieras apr. IV. iec. miert.
19. okt. 1923. g., 616. p.
2. pk. 1. d., 57. p. 3 pk., 10
dien. aresta. (Akts Ks 41123. g.)

3539. Michnovics, Jānis Matisa d.,
52 g., Viļņas gub., Aizputes
apr. miert. 30. sept. 1922. g.,
Liepājas apgt. 4. dec. 1922. g.,
19. nov. 1923. g., akc. lik.
36. p., 3 nefl. cietuma. (Akts

' Ke 481,22. g.)
3540. Mieravīrs-Fridmans, Niko-

lajs-Edgars Dāvida d., 39 g.,
Jelgavā, Rīgas pils. III. iec.
miert. 13. dec. 1923. gadā.,
574. p. 3. d., 2 ned. cietuma.
(Akts Ko 1278 23. g.)

3541. Mitrovskijs Alfrēds Mi-
ķeļa d., 16 g., Limbažos, Val-
mieras apr. III. iec. miert.
24. dec. 1923. g., 581. p.
1. d., 55. p. 1. d. 2. pk.,
ievietot Irlavas nepilng. zemk.
un amatn. kolonijā. (Akts
Ne 478123. g.)

! 3542. Moisejeva, Anna Zakarija m.,
17 g., Polijas pav., Viļņas
gub., Kandavas iec. miert.
2. noV. 1923. g., 581. p.
I. d. 2 men. cietuma. (Akts
Ko 36923. g.)

3543. Naudiņa, Emilija Friča m.,
15 g., Rīgas apr., Jaunpils
pag., Cēsu apr. III. iec. miert.
30. jūnijā 1923.g., Rīgas apgt.
II. krim. nod. 8. okt 1923. g.,
581. p. 1. d., 51. p., 55. p.,
nodot Irlavas noziedz. kol.
(Akts Ke 1507,23. g.)

? 3544.. Nešpor, Vera Staņislava m.,
20 g., Ilūkstes apr., Dvietes
pag., Rīgas VIII. iec. miert.
19. dec. 1923. g., 528. p.,
2 dienas aresta. (Akts
Ķ2 .1368123. g.)



3545. Norkus, Marta Ernesta m.,
77 g., Kaunas gub., Liepājas
III. iec. miert. 27. nov. 1923.g.,
276. p. 1. d. 1. pk., 2 ned.
ciet. (Akts Ne 790)23. g.)

3546. Npvicki, Marija Juliusa m.,
18 g., Liepājā, Liepājas III. iec.
miert. 20. nov. 1923. g.,
51. un 581. p.p. 4. d , 57. p.
3. pk., 2 ned. cietuma. (Akts
Ne 254)23. g.)

3547. Novickis, Kazimirs Pēterad.,
19 g., Lietavas pav., Rīgā,

Daugavpils apr. I. iec. miert.
6. dec. 1923. g., 581. p. l.d.,
6 mēneši cietuma. (Akts
Ks 797)23. g.)

3548. 01senā, Hermans - Emanuēls
Oles d., 30 g., Dānijas pav.,
Kopenhāgenā, Liepājas 111. iec.
miert. 6. novembrī 1923. g.,
51. un 581. p.p. 1. d , 3 mēn.
ciet. (Akts X: 802)23. g.)

3549. Orlovs, Terentijs Vasilija d.,
15 g., Daugavpilī, Daugavpils
apr. I. iec. miert. 27. nov.
1923. g., 581. p. 1. d., 55. p.
1. d. 2. pk., ievietot audz.-
laboš. iest (Akts Ke 753/23. g.)

3550. Ostrovskaja,MarijaOsipam.,
60 g., Ilūkstes apr., Salonajas
pag., Daugavpils apr. VI. iec.
miert. 19. decembrī 1923. g.,
53. un 581. p. 1. d., 1 mēn.
ciet. (Akts K9_895|23. _g.)

3551. Ozoliņš, Kārlis Kārļa d.,
29 d., Cēsīs, Rīgas VIII. iec.
miert. 19. decembri 1923. g.,
184. p., 1 diena aresta. (Akts
N> 1343)23. g.)

3552. Ozoliņš, Kārlis Konrāda d.,
22 g., Lubanē, Rīgas VIII. iec.
miert. 23. novembri 1923. g.,
184. p., 1 diena aresta. (Akts
Ke 1249)23. g.)

3553. Ozols, Arturs Krišjaņa d.,
33 g., Cēsu apr., Dzērbenes
pag., Rīgas VIII. iec. miert.
23. novembri 1923. gadā.,
184. p., 1 diena aresta. (Akts
Ks 1238)23. g.)

3554. Pantēls, Kārlis Alberta d.,
16 g., Liepājā, Liepājas II. iec.

miert. 26. novembri 1923 g
581. p. 1. d„ 51. p., 55. p]
2. d. 4. pk., nodot nepilng '

.
zemk. un amatn. kol. Irlavā
(Akts Ne 826)23. g.)

3555. Pauls, Vilis Kārļa d., 25 g.,
Tukuma apr., Blīdenes pag.'
Rīgas VIII. iec. miert. 21. dec"
1923. g., 184. p., 2 dienas
aresta. (Akts Ne 1385)23..) ,

3556. Peskops, Fricis Jāņa d.,38g,
Kuldīgas pag., Ventspils apr.
I. iec. miert 1. dec. 1923. g,
akc. lik. 49. p., 10 dienas
aresta. (Akts Ne 447)23. g)

3557. Petersons, Augusts An-
dreja d., 18 g, Ungurpils pag.,
Rīgas VIII. iec. miert. 12. dec.
1923. g. 581. p. 2. d. 5 mēn.
ciet. (Akts Ne 1295)23. g.)

3558. Petersens, Heinrichs-Julius-
Mocinus Heinricha d., 26 g.,
Dānijas pav., Kopenhāgenā,
Liepājas III. iec. miert. 6. nov. i
1923. _g, 51. un 581. p. 1. d.,|
3 mēneši cietuma. (Akts
Ne 802)23.g.)

3559. Petrasenko.Rozalij^rrancam., i

24 g., Rīgā, Liepājas apgt.
9. nov. 1923. g., 157. p. l.d.,
1 mēnesi cietuma. (Akts I
Ne 77123. g.)

3560. Picai celms, Jānis Jāņa d.,
73 g., Ventspils apr., Puzes
pag., Ventspils apr. II. iec.
miert. 17. okt. _ 1923. g,
581. p. 1. d., 3 men. cietuma.
(Akts Ne 325/23. g.)

3561. Pirktiņš, Jānis Jaņad.,24 g.,
Rucavas pag., Liepājas apr.
miert 8. novembrī 1923. g.,
574. p. 4. d., 4 dienas aresta.
(Akts Ke 804)23. g.)

3562. Plocins, Ivans Staņislava d.,
19 g., Rēzeknes apr., Buk-
muižas pag., Ludzas apr.
IV. iec. miert. 23. oktobri
1923. g., 581._p. 1. d., 57. p.
3. pk., 1 men. ciet. (Akts
Ks 664)23. g.)

3563. Polna, Kristine Viļ urna m.,
40 g., Valkas apr., Aumiei-
steru pag., Valkas apr. III. iec.



miert 21. novembri 1923. g.,
581. p. 4. d., 1 ned. aresta.
(Akts Ne 782/23. g.)

3564. Preimanis, Jānis Pētera d.,
22 g., Valmieras apr., Ren-
cēnu pag., Rīgas apg. 20. okt.
1923 g, Tiesu Palāta 16. febr.
1922. g., 574. p. 1. d., 6 mēn.
ciet; sods atlaists ar Valsts
Prezid. 14. nov. 1923. g. lēm.
(Akts Ne 52/23. g.)

3565. Prems, Viktors Viktora d.,
30 g., Mogijevas gub., Rīgas
VIII. iec. miert. 23. novembrī
1923. g., 184. p. 2. d. 3 dien.
aresta. (Akts Ne 1243/23. g.)

3566. Puliņš, Eduards Sandera d.,
43 g., Talsu apr., Upesgrīvas
pag., Talsu iec. miert. 28. nov.
1923.g., 591. p. 1. pkt, 3 mēn.

ciet. (Akts Ks 555(23. g.)
3567. Pumpurs, Kārlis Mārtiņa d.,

52 g., Rīgas apr., Lieljum-
pravas pag., Rīgas apgt. 6. nov.
1923. g.,_ 532. p. 1. d. 3. pk.,
1 nedēlu aresta. (Akts
Ko 183123. g.)

3568. Puzans, Antons Donata d.,
29 g., Ilūkstes apr., Pilskalnes
pag., Subates iecirkņa miert.
16. nov. 1923. g., 581. p.
1. d.. 3 men. cietuma. (Akts

Ne 59123. g.)
3569. Rasmans, Jānis Kārļa d.,

20 g„ Talsu apr., Upesgrīvas
pag., Rīgas pils. IX. iec. miert.
1. nov. 1923. g., 51. un
581. p.p., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 1098/23. g) _

3570. Reķis, Arvīds Jēkaba d., 19g.,
Tukuma apr., Ozolnieku pag.,
Tukuma iec. miert. 28. dec.
1923. g.,581. p. 4. d, 10 dien.
aresta. ((Akts Ne 670/23. g.)

3571. Reķis, Voldemārs Jēkaba d.,
18 g., Tukuma apr., Ozol-
nieku pag., Tukuma iec. miert.
28. dec. 1923. g., 581. 4. d.,
10 dienas aresta. (Akts

Ks 670/23. g.)
3572. Rennerts, Jānis-Alberts Edu-

arda d., 24 g., Krustpils pag.,
Jelgavas pils. miert. 8. nov.

1923. g., 581. p. 1. d., 4 mēn.
ciet. ((Akts Ne 343/23. g.)

3573. Richters, Eduards-Vilhelms
Ernsta d., 39 g., Rīgā, Rīgas
apgt. 7. dec. 1923. g., 51. un
581. p.p. 3. d., 6 mēn. ciet.
(Akts Ne 1037/23g.)

3574. Robežs, Ernsts Jāņa d., 36g.,
Daugavpilī, Daugavp.apr.I.iec.
miert 15. dec. 1923. g., 581. p.
1. d., 1 mēn. ciet (Akts
K« 822/23 g.)

3575. Robiņš, Augusts Pētefa d.,
29 g., Valmieras apr., Lādes
pag., Cēsu apr. I. iec. miert.
8. dec. 1923. g., 184.p. l.pk,
3 dienas aresta. (Akts
Ks 787/23. g.)

3576. Roze, dzim. Tašman, Olga
Jura m., 22 g., Pleskavas apr.,
Rīgas apgt. 12. nov. 1923. g.,
465. p., 6 mēn. cietuma. (Akts
Ne 325/23. g.)

3577. Rozenfelds, Žanis - Georgs
Johana d., 34 g., Slokā, Rīgas
pils. IX. iec. miert. 25. okt
1923. g., 184. p., 1 diena
aresta. (Akts Ne 892/23. g.)

3578. Rozīts, Fricis Jāņa d., 25 g.,
Jelgavas apr, Sīpeles pag.,
Latgales Artil. pulka tiesa
15. nov. 1923. g., 574. p.

3. d. un K. S. L. 51. p., 8
^
p.

1. piel. piez. 6. pk., 1 men.
kara ciet. (Akts Ne 15/23. g.)

3579. Rutenbergs,_ Andrejs Jāņa d.,
17 g., Liepāja, Priekules-Vai-
ņodes miert. 29. nov. 1923.g.,
581. p. 1. d., 57. p. 3. pk.,
2 mēneši cietuma. (Akts
Ko 398/23. g.)

3580. Saldenieks, Vilis Kārļa d.,
18 g., Meldzere, Priekules-
Vaiņodes miert. 29. novembri
1923. g., 581. p. 4. d., 53. p.,
57. p. 3. pk., 2 ned. aresta.
(Akts Ks 400/23 g.)

3581. Salmanovič, Helēna Ferdi-
nanda m., 24 g., Rušonos,
Daugavpils apr. I. iec. miert.
6. dec. 1923. g., 581. p. 1. d..
6 mēneši cietuma. (Akts
Ks 798/23. g.)



3582. S ar gurns, Francis Ignata d.,
17 g., Izvoltes pag., Daugav-
pils apr. VI. iec. miert. 17. janv.
1923. gadā., Latgales apgt
18. maijā 1923. g., 581. p.
1. d., 2 men. cietuma. (Akts
N« 865/23. g.) _

3583. Saulevičs, Jānis Ilzes d.,
24 g., Baltinovā, Rīgas X.iec.
miert. 3. dec. 1923. g., 581. p.
1. d., 3 men. cietuma. (Akts
Ke 1483/23. g.)

3584. Segliņš, Mārcis Gusta d.,
47 g., Valmieras apr., Unguru
pag., Rīgas apgt. 22. nov.
1923. g., 442. p. 1 d., 3 dien.
aresta. (Akts Ke 507/23. g.)

3585. S i 1o v s, Donats Jāzepa d.,
38 g., Daugavpils apr., Dagdas
pag., Daugavpils apr. VI. iec.
miert. 17. janv. 1923. g., Lat-
gales apgt 21. nov. 1923. g.,
591. p., 1 mēn. ciet (Akts
Ke 867/23. g.)

3586. Sokolovs, Kirils Minnas d.,
? 22 g., Rīgas apr., Ropažu pag.,
Rīgas apgt. 12. nov. 1923. g.,
441. p., 3 dienas aresta (Akts
Ks 345/23. g.l

3587. Sokolovskis, Vilis Jāņa d.,
20 g., Vaiņodē Priekules-Vai-

. ņodesmiert. 15. martā 1923. g.,
581. p., 51. p., 57. p. 3. d.,
2 mēneši cietuma (Akts
Ne 16)23. g.)

3588. Spakovs, Jerofijs Kirila d.,
46 g., Lūdz. apr., Zvirgzdienas
pag., Ludzas apr. I. iec. miert.
7. nov. 1923. g., 581. p.,
3 mēn. ciet. (Akts Ke 917)23. g.)

3589. Spiridovskis, JāzepsJazepa d.,
23 g., Ilūkstes apr., Bornes
pag., Ventspils apr. II. iec.
miert. 15. okt 1923. g., 184. p.,
7 dien. aresta (Akts Ks 307)23.g.)

3590. Sproģis, Heinrichs - Georgs
Heinricha.d, 32 g., Ventspilī,
Ventspils apr. I. iec. miert.
30. nov. 1923. g., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ks 376)23. g.)

3591. Sta nk u s, Vincentine Fēliksam.,
20 g., Ripā, Rīgas X. iec.
miert. 7. dec. 1923. g, 581. p.

1. d., 3 men. ciet (Akh
Ks 1579)23. g.) V TS-

3592. Steimakovs, Teodors Vasi-
lija d., 20 g., Ludzas apr
Pildas pag., Latgales apet '
21. jul. 1923. g., Tiesu Palāta
27. sept 1923. g., 448., 442. un
57. p.p., 1 men. ciet. (Akts
Ks 628)23. g.)

3593. Steinerts, Arwids Paula d,
28 g., Valkas apr., Alsviķu
pag., Valkas apr. III. iec'
miert. 21. dec. _ 1923. g.

' , '
581. p. 1. d., 3 mēn. cietuma'
(Akts Ks 863)23. g.)

3594. Sternberg, Vallija Kārļa m.,
22 g., Ventspilī, Rīgas X. iec.
miert. 19. dec. _ 1923. g.„
581. p. 1'. d., 3 mēn. cietuma!
(Akts Ke 1564)23. g.)

3595. Stilve, Edgars Reiņa d„ 24 g.,
Rīgas X. iec. miert. 30. nov.
1923. g, 184. p., 3 dienas
aresta. (Akts Ke 1485)23.g.)

3596. Straume, Pēteris Pētefa d.,
42 g, Valmieras apr., Rīgas
apgt. 19. apr. 1923. g., 51._p.
un 667. p. 2. d., 1 nedēļa
aresta. (AMs Ns 206/23. g.)

3597. Straumīts, Jēkabs - Augusts
Andreja d., 25 g., Rīg. apr.,
Rikteres pag., Rīgas apgt.
2. maija 1923. g., Tiesu
Palāta 26. oktobrī 1923. g,
448. p. un 442. p. 1. d„
2 ned. ciet. (Akts Ks 432)23. g.)

3598. Strazdiņš, Kārlis Kārļa d.,
45 g. Rīgas apr, Katlkalna

-pag., Talsu iec. miert. 29. dec.
1923. g., 581. p. 4. d., 2 ned.
ciet (Akts Ks 640 23. g.)

' 3599. Strods, Eduards Isidora d,
22 g., Rēzeknes apr., Var-
klaņu pag., Jaunjelgavas iec.
miert 12. dec. 1923. g.,
581. p. 4. d., 1 mēn. ciet.

? (Akts Ke 117123. g.)
3600. Stūrīts, Matiss Jēkaba d,

39 g., Kuldīgas apr., Kursīšu
pag., Saldus iec. miert. 26. nov.
1923. g., 181. p. 2. d. 2. pk.,
1 mēn. ciet. (AktsKe636l23.g.)



3601. Sūniņš, Jānis Jūles d., 28 g.,
Talsu apr., Nurmuižas pag.,
Talsu iec. miert. 19. decembri
1923. g., 581. p. 1. d. 3 mēn.
ciet. (Akts Ke 582/23. g.)

3602. Svarens, Arturs Jāņa d., 28 g,
Jaunjelgavas apr., Rīgas X. iec.
miert. 30. nov. 1923. g.,
184. p., 3 dienas aresta. (Akts
Ke 1407)23. g.)

3603. Svars, Līna Lapiņa m., 55 g.,
Jelgavā, Priekules - Vaiņodes
miert. 4. dec. _ 1923. g., 581. p.
I. d., 4 mēn. ciet. (Akts
Ks 465)23. g.)

3604. Šablovskis, Augusts Pētefa d.,
31 g, Ventspils apr., Sarkan-
muižas pag., Ventspils apr.
II. iec. miert. 1. aug. 1923. g,
Liepājas apgt. 3. nov. 1923. g.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet
(Akts Ks 190)23. g.)

3605. Šechters, Dons Ābrama d.,
10 g., Rīgā, Rīgas X. iec.
miert. 30. nov. 1923. g.,
581. p., 55. p. 2. pk., nodot
labos, iestādē Irlava. (Akts
Ks 1415123. g.)

3606. Šir mērs, Kārlis Kārļa d.,
42 g., Rīgā, Rīgas X. iec.
miert. 14. dec. 1923. g.,
581. p. 1. d., 3 men. ciet
(Akts Ks 1538(23. g.)

3607. Širmers, Nikolajs Kārļa d.,
18 g., Rīgā, Rīgas X. iec.
miert. 14. dec. 1923. g57. p.
un 581. p. 1. d., 2 men. ciet.
(Akts Ks 1538|23._ g.)

3608. Šmidts, Georgs Kārļa d., 34g.,
Cēsu apr., Iršu kol., Rigas
X. iec. rnert. S0. novembri
1923. g., 581. p. l.d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ks 601(23. g.)

Špakovs (sk Spakovs).
3609. S\tāls, Roberts Kriša d., 37 g.,

Ilūkstes apr., Rubeņu pag.,
Rīgas X. iec. miert. 19. okt.
1923. g., Rīgas apgt. II. krim.
nod. 10. dec. 1923. g, 181. p.
2. d. 1. pk., 2 ned. cietuma.
(Akts Ke 2260)23. g.)

3610. Štāls, Rūdolfs Jāņa d., 26 g.,
Kuldīgas apr., Lutriņu pag.,

Rīgas spgt 9. nov. 1923. g.
578. p. 3. d., I g. ciet. (Akts
Ke 10723. g.)

3611. Stempels, Alberts Jufa d.,
15 g., Liepājā, Liepājas 2. iec.
miert. 7. dec. 1923. g., 51. p.,
581. p. 1. d un 55. p. 2 pk.,
nodot Irlavas nepilng. zemk.
un amatniecības kolon. (Akts
Ne 335(23. g.)

3612. Šukters, Žanis Jāņa d., 25 g.,
Liepājas apr., Tadaiķu pag.,
Liepājas apr. miert. 21. aug.
1923. g, 581. p. 1. d„ 3 mēn.
ciet. (Akts Ks 579 23. g.)

3613. Šulcs, Jānis Mārtiņa d., 35 g.,
Rīgā, Rīgas X. iec. miert.
21. dec. 1923. g 581. p. 1. d.
un 49. p., 1 mēn. ciet. (Akts
Ks 1586)23. g)

3614. Švans, Fricis Jāņa d., 38 g.,
Kuldīgas apr., Gaiķu pag.,
Kandavas iec. miert 20. apr.
1923. g., Jelgavas apgt. 7. nov.
1923. g, 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ks 113)23. g.)

3615. Tenters, Eduards Jēkaba d.,
39g., Valmieras apr., Ternejas
pag., Rīgas XI. iec. miert
6. dec. 1923. g, 184. p.,
3 dien. aresta. (A. Ne 12I9ļ23.g.)

3616. Titerkina, atraitne Mačavniek,
dz. Strazdiņ, Līze Gustava m.,
82 g., Cēsu apr., Ķeipenes
pag., Rīgas XI. iec. miert.
13. nov. 1923. g., 276. p.
1. d., 3 ned. ciet. (Akts
Ke 1130)23. g.)

3617. Traskovskaja, Anna Pētefa m.,
17 g., Daugavpils apriņķī,
Izveltas pag, Daugapils apr.
VI. iec. miert. 29. novembrī
1923. g., 581. p. 1. d., 57. p.,
2 mēn. ciet (Akts Ks 550)23. g.)

3618. Treimanis, Ernests Ernesta d.,
59 g., Kuldīgas apr., Vilgales
pag., Kandavas iec. miert
21. dec. 1923. g., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ks 310)23. g)

3619. Tretjakovs, Jānis Miķeļa d.,
28 g., Cēsīs, Rīgas XI. iec.
miert. 27. nov. 1923. g.,
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184. p. 2. pk.. 3 dien. aresta, ļ
(Akts Ks 1141:23. g.K ļ

3620 Tup ikevičs, Alberts Vladr-

slava d., 21 g., Bauskas apr
Vecsaules pag., 3. Jelgavas
kājnieku pulka tiesa 28. nov.

1923. g, 581. p. I- d., civil-

Ciet, 3 mēn. jeb uz to pasu
laiku kara ciet. ar sekām

kafadienr (AktsNs911 365|23.g.)

3621. 0 dr i s, Augusts Jē;abai d j
49 2., Baltinovas pag., Rīgas

pils III. iec. miert 1. nov.

1923. g-, 581. p. 2. d., 2 men.
ciet. (Akts Ke 1070)23. g.)

3622 Ulmanis, Ansis Friča d., 56 g.,

Tukuma apr., Ozolnieku pag.,
Jelgavas apgt 3. maija 1923. g.,

Tiesu Palāta 26. okt. 1923. g.,

670. p. I- d., 2 ned. ciet
(Akts Ke 57123. g.) ?

3623. Upmals, Roberts Fnca d,

18 g., Valmieras apr., Lādes
pag., Valmieras apr. III. iec.
miert 11. dec. 1923. g., 581. p.

4. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ke 443)23. g.)

3624. U s t i n o v a, Pelageja Dāvida m.,

25 g., Daugavpils apr., Rīgas
pils. III. iec. miert. 29. nov.
1923. g., 490. p., 3 dienas
aresta. (Akts Ks 1197)23. g.)

3625. Valpeters, Jānis Antona d.,
31 g., Ilūkstes apr., Pilskalna
pag., Rīgas XI. iec. miert.
29. nov. 1923. g., 184.p. 2. pkt,
3dien. aresta. (A.Ksl 152)23. g.)

3626. Vanags, Antons Miķeļa d.,
23 g, Valkas apr., Vijciema
pag., Rīgas XI. iec. miert.
6. dec. 1923. g., 184. p. 2. pkt
1 diena aresta. (A.Ks 676)23. g.)

3627. Va n a gs, Johans Jāņa d, 27 g.,
Valkas pag., Ventspils apr.
I. iec. miert. 14. dec. 1923. g.,

184. p., 4 dienas aresta. (Akts
Ke"477)23. g.)

3628. Vēbers, Jānis Jāņa d, 31 g.
* Cēsu apr., Cirstu pag., Rīgas

apgt. 8. maijā 1923. g, Tiest
Palāta 16. okt. 1923. g., 667. p
2 d. 1 mēn. ciet. (Akti
Ks 477)23. g.)

3629. Veinbergs, Žanis Jāņa d.
20 g., Jelgavas apr., Auru pag ' o
Rīgas XI. iec. miert. 13. dec
1923. g, 184. p. 2. pkt, 3 dien
aresta. (Akts Ksl 344)23. g.) '

3630. Veinbergs, Kārlis Jāņa d.,
23 g., Rīga, Rīgas pils. III. iec. -3
miert. 29. nov. 1923. g., 581."
1. d., 6 ned. ciet. (Akts
Ks 1198)23. g.)

3631. V i n t e r, Matilde Kārļa m., 27 g.,
Valmieras apr., Breslavas pag.,
Rīgas apgt. 24. nov. 1923. g.,
465. p„ 2 ned. ciet. (Akts
Ks 552)23. g.)

3632. Voitekaitis, Jānis Matisa d.,
27 g., Jelgavas apr . Vilces
pag, Rīgas XI. iec. miert.
6. dec. 1923. g, 184. p. 2. pkt,
3dien.aresta. (A.Ksl248)23.g.)

3633. Voitekunas, Stefans Bene-
dikta d, 43 g. Kaunas gub..
Šauļu apr, Rīgas XI. iec. miert
13. dec. 1923. g, 149. p. l.d,
2 ned.aresta. (A. Ks 1065)23.g.)

3634. Zacharovs, Aleksandrs Pro-
kofijad, 47 g, Rēzeknes apr,,
Jaunjelgavasiec. miert. 30. nov.
1923. g., 5L p. un 581. p.
1 d, 3 men. ciet. (Akts,
Ks 542123. g)

3635. Za n d e r s, Kārlis Jāņa d, 27 g,
Tukumā, Latgales apgt. 15.nov.
1923.g, 464. p. 1. d, 2 ned.
aresta. (Akts Ks 472)23. g.)

3636. Zariņš, Augusts Jufa d, 27 g..
Cēsu apr, Raiskuma pag,
Rīgas apgt. 7. maijā 1923. g,
Tiesu Palāta 20. okt. 1923. g„

. 578. p. 3. d, 2 ned. ciet.
(Akts Ks 536)23. g.)

3637. Zeile, Staņislavs Ignata d,
17 g, Daugavpils apr,, Užval-
despag,Daugavpilsapr. VI. iec.
miert. 13. dec. 1923.g, 591. p.
un 57. p, 2 ned. ciet. (Akts
Ks 728123. g.)

3638. Zeltiņš, Jānis Jāņa d, 51 g„
Valmieras apr., Rīgas apgt.
19. apr. 1923. g. Tiesu Palāta
9. okt. 1923. g., 51. p. un

ļ 667. p. 2. d., 2 ned. aresta.
I (Akts Ke 403)23. g.)



•*fi39 Zeltiņš, Mārtiņš Jāņa d, 24 g,
3639 ' Valmieras apr. Lādes pag,

Rīeas apgt 19. apr. 1923. g, ,
448 p. En 443. p. l.d. 2. pkt,
2 nedL aresta. (Akts Ke206|23.g.) ļ

-^640 Z i 1 g a 1 v, Alvine Jāņa m, 36 g, 1
' Rīgas apr, Nītaures pag, Rīgas

pils. VII. iec. miert. 20. okt.
1923. g., 581. un 49. p.p.,
2ned.ciet _ (AktsKelll7ļ23.g.)

3641. Zorģis, Kārlis Indriķa d, 36 g,
Talsu apr, Ārlavas pag, Rīgas
pils. IX. iec. miert. 1. nov.

1923. g, 51. un 581. p.p.,
2 ned. ciet. (Akts Ke 1098 23.g.)

3642. Žogota, Jadviga Jezupa m,
30 g, Ludzas apr, Kārsavas
pag, Ludzas apr. III. iec. miert.
13. nov. 1923. g, 581. p. l.d,
1 mēn. ciet. (Akts Ks84523.g.)

3643. Žuks, Aleksejs Jāņa d, 18 g,
Kačanovas pag, Valkas apr.
III iec. miert. 30. nov. 1923._g,
581. p. 1. d. un 57. p, 2 men.
ciet. (Akts 82323. g.)

Rīgā, 1924. g. 21. janvārī.

Tieslietu ministrijas
departamenta direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. Saulits.

ir
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Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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