
Saeima.
Ministru kabineta sēde š. g. 8. aprīlī.
Rīkojums muitas valdēm.

I Papildinājums noteikumos ievedmuitas
ierēķināšanai par eksportējamo preču
ražošanai izlietotām ārzemju izej-
vielām.

f Rīkojums par Krievijas dzelzsceļu staciju
ieslēgšanu tiešā Latvijas-Krievijas
preču satiksmē.

Rīkojums par Petrogradas stacijas pār-
dēvēšanu.

SAEIMA.
Sēde 8. aprīlī.

Sēdi atklāj priekšsēdētāja biedrs A.
Albe rings pulksten 5,10.

Ministru prezidenta iesniegtos likum-
projektus nodod attiecīgās komisijās.

V. R u b u 1i m piešķir atvaļinājumu
līdz 27. aprīlim.

Pieņem sociālās likumdošanas komi-
sijas priekšā celto un Dr. G. Rein-
harda motivēto priekšlikumu, uzdot
budžetu komisijai divu nedēļu laikā ska-
tīt cauri pārgrozījumus likumā par alko-
holisko vielu ražošanu un pārdošanu, jo
šie pārgrozījumi saskaņojami ar žūpības
apkarošanas likumu.

Trešā lasījumā vienbalsīgi pieņem li-
kumu par valsts vēsturisko
muzeju.

Steidzamības kārtā pieņem likumu par
centrālo kriminālpoliciju.
(Referenti O. Nonāc s un R. B ī 1-
iii a n s.)

Vakarējā sēde nolasīja ari ministru
prezidenta paziņojumu, ka par tieslietu
ministri V. Zamuela vieta uzaicināts
J. Arājs.

Sēdi slēdz pulksten 10,35.
Nākošā sēde ceturtdien, pulksten 5

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

Papildinot „Valdības Vēstnesī" 1924. g.
40. numurā izsludinātā „Saraksts paten-
tētiem ārstniecības līdzekļiem, kurus at-
I i'Jts ievest Latvijā" II. daļu, aizrādu,_ka
visi šai sarakstā uzskaitītie patentētie
'īdzekļi muitojami pēc ievedmuitas ta-
rifa 113. panta attiecīgiem punktiem, iz-

ņemot tādus šai sarakstā uzskaitītos
līdzekļus, kuri minēti citos tarifa pantos,
vai kurus pēc viņu īpatnībām var attie-
cināt uz citiem attiecīgiem tarifa pantiem.

Pamats. ' Farmācijas valdes 1924.g.
20. marta raksts Ne 2690.

Rīgā, 1924. g. 7. aprilī. JVs 7067.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Papildinājums
pie 1922. g. „Valdības Vēstneša" 102.
numurā izsludināto noteikumu ieved-
muitas ierēķināšanai par, eksportējamo
preču ražošanai izlietotām ārzemju izej-

vielām I. vispārīgā daļā.
Noteikumu ievedmuitas ierēķināšanai

par eksportējamo preču ražošanai izlie-
totām izejvielām 1. vispārīgās daļas
6. pantu paprldināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme. Ierēķinu apliecība pievie-
nojama attiecīgam preču pārbaudī-
šanas dokumentam ari tad, ja ta
nav izlietota pilnos apmēros. Par
atlikušo sumu izdodama jauna (pa-
pildu) ierēķinu apliecība, kurā uzrā-
dāms pamatapliecības numurs un
visas citas viņā uzrādītās ziņas, ar
atzīmi, cik un pēc kāda dokumenta
norakstīts no pamatapliecības sumas.

1924. g. 8. aprilī. JV° 7092.
Finansu ministrs RingoldsKalnings.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Apstiprinu.
024. *ada 4 aprl: .

Satiksmes ministrs
J.Pa u 1 u k s.

Rīkojums Nr. 117.
Par Krievijas dzelzsceļu staciju ieslēgšanu
tiešā Latvijas—Krievijas preču satiksme.

Latvijas—Krievijas tiešā preču satiksmē
ieslēgtoKrievijas ckelzsceļu staciju saraksts
.Konvencijas starp Latvi:as un Krievijas
dzelzsceļiem" 14'. Rap. p. papildināms
ar sekošām stacijām: Špola unVoi-
tovci — Dienvidrietumu dzelzsc,
skaitot no š. g. 20. marta.

Dzelzsceļu galvenā direktora
vietas izpildītājs A. R o d e.

Finansu direktora palīgs J. Bērziņš.
Ekspluatācijas direktors T. Dumpis.

Apstiprfr u.
U24. gftda 5. aprilī.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Rīkojums Nr. 118.
Petrogradas stacija Petrogradas mezglā

pēc šī gada 26. februāra Krievijas dzelzs-
ceļu transporta centrālās pārvaldes
15. februāra raksta Ne 23 20538 pārdē-
vēta par „Ļeņingrad", kas ņemams vēra
tiešās satiksmes jautājumos ar Krieviju.
Dzelzsceļu galvenā direktora vietā

A r r o n e t s.
Ekspluatācijas direktora vietā

Kļa v i ņ š.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Ārlietu ministrija ar šo paziņo, ka
„ Valdības Vēstneša" 1924. g. 1. martā
N° 51 iespiestais nolīgums starp Latviju
un Igauniju par Latvijas-Igaunijas robežas
pāriešanas noteikumiem pierobežas joslas
iedzīvotājiem apstiprināts ministru kabi-
neta 1924. g. 28. februāra sēdē.

Rīgā, 1924. g. 8. aprilī.
Ārlietu ministrs L. Sēja.

Rūpniecības departamenta
patentu valde,

pamatodamās uz rūpniecības likuma 2. da-
ļas 137. panta par preču zīmēm, paziņo,
ka izdotas apliecības par sekošo preču
zīmju vienīgo lietošanas tiesību:

N« 1419. Tabakas fabrikai M. N. Asi-
makis, Rīgā — vārds „Diamant" — pa-
pirosiem.

N° 1420. A. M. Zachs, Liepājā —
zīmējums (zoss) — taukiem.

Nq 1421. Firmai Atmanspacher, Ehren-
iriedersdorfā, Vācijā — zīmējums ar vārdu
„Panther Stiefel" — apaviem.

No 1422. Tirdzniecības & rūpniecības
akc. sab. Ch. Jflrgenson, Rīgā — zīmē-
jums ar uzrakstu „Klostera liķieris" —
liķieriem.

Ne 1423. Tam pašam — zīmējums ar
uzrakstu „Dominikāņu liķieris" — li-
ķieriem.

Ne 14M. Sabiedrībai Latvijas Eks-
ports, Golts, Velens & Biedri, Rīgā —
etiķete — zīmējums (Rīgas skats) —
tējai.

JNs 1425. Johann Moritz Šmidt, Herten-
steinā, Vācijā — vārds „Novocel" —

papiram, papei, kartonam, papira un
papes precēm, jēlām un pusjēlām vielām
papiru ražošanai, tapetēm.

No 1426. A. Pacam, Daugavpilī —
zīmējums ar uzrakstu „Sports" apavu
krēmam.

NS 1427. Drēbju fabrikai A. Dumpf,
Jelgavā — monograma „A. D." —
drēbēm.
jNs 1428. Firmai Dr. K. Leverkus &

dēli, Rīgā — zīmējums (ērglis) —visāda
veida ultramarīnam un veļas zilumiem.

No 1429. Tam pašam — zīmējums
(ērglis) ar uzrakstiem — visāda veida
ultramarinam visāda veida krāsām, ķi-
miski techniskiem produktiem un pre-
parātiem, kā ari visāda veida krāsoja-
mām vielām.

No 1430. Firmai J. Hauff & Co, sab
ar apr. atb., Stutgarta, Vācijā — vārds
„Metol" ķīmiskiem produktiem speciāli
priekš fotogrāfisku platu attīstītājiem.

No 1431. Firmai „Prosvet", brāļi
Rabinovič, Rīgā — etiķete ar vārdu
„Lobi-Tobi" konfektēm un šokolādēm.

No 1432. Tabakas fabrikai akc. sab.
„Laferme", Rīgā, vārds „Zelta Rīga" —
papirosiem un tabakai.

No 1433._ Firmai J. D. Riedel, akc.
sab. Berline, Vācija — vārds „Degalol"
— ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem un
lopiem, kā ari ķīmiskiem produktiem un
farmaceitiskiem preparātiem.

Ne 1434. Tam pašam — vārds „Di-
jodyl" — ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem
un lopiem, ķimiskiem produktiem medi-
cīniskiem un higiēniskiem nolūkiem., augu
iznicināšanas līdzekļiem, farmaceitiskām,
kosmētiskām, zinātnes un fotogrāfijas va-
jadzībām,fotografijaspiederumiem,mākslī-
giem mēsliem, krāsām, lakām, krēmiem,
bezalkohola dzērieniem, eļļām, konzer-
viem, šokolādēm, stērķelēm, sērkociņiem.

Ne 1435. Tam pašam — vārds „Sali-
pyrin" — ķimiskiem preparātiem.

Ne 1436. Tam pašam — vārds „Hexal"
— ārstniecības līdzekļiem cilvēkiem un
lopiem.

Ne 1437. Tam pašam — vārds „Go-
nosan" — ārstniecības līdzekļiem cilvē-
kiem un lopiem.

Ne 1438. Tam pašam — vārds „Neo-
Bornvval" — ārstniecības līdzekļiem cil-
vēkiem un lopiem, pārsienamiem līdze-
kļiem, plāksteriem, līdzekļiem kustoņu
un augu iznīcināšanai, desinfekcijas lī-
dzekjiem, līdzekļiem pārtikas vielu kon-
zervēšanai, ķimiskiem produktiem medi-
cīniskām, farmaceitiskām higiēniskām,
kosmētiskām, zinātniskām, fotogrāfiskām
un rūpniecības vajadzībām.

Ne 1439. Tam pašam — vārds „Ca-
tamin" — tām pašām precēm.

Ne 1440. Tam pašam — vārds „Ape-
ritol" — medicīniskam caurejas līdzeklim.

Ne 1441. Firmai Aktiebolaget W. D.
Zimdin, Stokholmā, Zviedrijā — zīmējums
ar uzrakstu .Dollar Best Flour" — miltiem.

Ne 1442. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu „Dollar Pūre Lard" —
taukiem.

Ne 1443. Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu „Big Bear Milk" — kon-
denzetam pienam.

Ne 1444. Kafijas dedzinātavai „Hugo
Taube-Vitols", Rīgā — zīmējums (ba-
lodis) — apavu krēmam.

Ne 1455. Firmai C. F. Roehringer &
Sohne, ?ab. ar apr. atb. Wa!dhof-Mann-
heim, Vācijā — vārds „Verodigen" —
ārstniecības līdzekļiem, ķimiskiem pro- -
dūktiem medicīniskiem un higiēniskiem
nolūkiem, farmaceitiskiem un drogu
preparātiem, plāksteriem, pārsienamiem
materiāliem, līdzekļiem kustoņu un augu
iznīcināšanai, pārtikas vielu konzervē-
jamiem līdzekļiem, ķimiskiem produktiem
rūpniecības, zinības un fotogrāfijas vaja-
dzībām, minerālu jālvielām, diētiskām
part kas _ vielām, raugam, iesalam un
barojošam.

. I****» PM .Valdība» Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedloljā:

K«i i mēnesi 1 lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

I i -ai i mēnesi 1 lats 80 sant.
f p^r atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — , 8 ,
1 'se tV tIpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības jg% oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jfe^&^&^^^

svētdiena*
un svētkudienas

......... >»....«•* 5fi^L^fe"k'tā^Jģ&eSsi?.«••••••••••••••••
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«P^ct^ i^^^^^l.
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^^^^^^^^^

Rīgā, pilī N« 1. Tel.N99-57
Runas stundas »o U—12 iFM|||ļ&^Ur Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) Uesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejigam rindiņām 3 lat. 60 sant.
pat katra tālāku rindiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu — , 20 .

1924. gada 8. aprilī miris savā 74. dzīves gadā

I Fridriķis Grosvalds, I
agrākais Latvijas ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Zviedrijā, I

Dānijā un Norvēģijā, ko dziļās sērās paziņo

? Ārlietu ministrija. I



No 1446. Tam pašam — vārds „Ar-
toiin" — ārstniecības līdzekļiem.

No 1447. Tam pašam — vārds
„Diplosal" ārstniecības līdzekļiem, kl-
īniskiem produktiem mediciniskiem un
higiēniskiem nolūkiem, farmaceitiskiem
un drogu preparātiem, plāksteriem, pār-
sienamiem materiāliem, līdzekļiem ku-
stoņu un augu iznīcināšanai, pārtikas
vielu konzervējamiem līdzekļiem, ķi-
miskiem produktem, rūpniecības, zinības
un fotogrāfijas vajadzībām un minerālu
jēlvielām.

No 1448. Tam pašam — vārds „Ce-
rolin" — farmaceitiskiem produktiem
(izslēdzot desiniekcijas līdzekļus).

No 1449. Tam pašam — vārds „Ho-
denol" — ķimiskiem preparātiem farma-
ceitiskiem nolūkiem.

No 1450. Tam pašam — vārds „Nar-
cophin" — ārstniecības līdzekļiem, ķi-
miskiem produktiem mediciniskiem un
higiēniskiem nolūkiem, farmaceitiskiem
un drogu preparātiem, plāksteriem, pār-
sienamiem materiāliem, līdzekļiem kustoņu
un augu iznīcināšanai, pārtikas vielu
konzervējamiem līdzekļiem, ķimiskiem
produktiem rūpniecības, zinības un foto-
grāfijas vajadzībām un minerālu vielām.

N? 1451. Tabakas fabrikai „Osmau",
Rīgā — zīmējums ar uzrakstu « Daugava"
— tabakai.

Pamatodamās uz rūpniecības likuma
II. daļas 5. nodaļas 140. panta 3. p. no-
teikumiem, patentu valde paziņo, ka
skaitāmas par nederīgām sekošas ap-
liecības par preču zīmju vienīgo lieto-
šanas tiesību :

No 576 izdota 1922. g. 24. oktobrī
H. Schlinck & Co., A. G., Hamburgā,
Vācijā — uz preču zīmi „Erika".

Ne 669 izdota 1922. g. 12. decembrī
firmai A S BLaferme", tabakas fabrikai,
Rīgā — uz preču zīmi „Yaka".

No 680 izdota 1922. g. 9. decembrī
tabakas fabrikai „A. G. Ruhtenberg, Rīga
— uz preču zīmi „Basma".

No 682 izdota 1922 g. 25. novembrī
Nohum Kram, ziepju fabrikai, Rīgā —
uz preču zīmi „Sphynx".

N _2 1263 A. Lelliške, techn. labor.,
Rīgā — uz preču zīmi „Perbol", izdota
1923. g. 2. novembrī.

Departamenta direktors J. V ā g e 1 s.
Patentu valdes priekšnieks J. P u r i c s.

Iecelšanas.
Pavēle M> 8.

Sūtniecība Maskavā II. sekf taru Ansi H o m o
uz paša lūgumu atbrīvoju no dienesta, skaitot no
š. g. 8. janvāra.

Rīgā, 1924. g 7. martā.
Ārlietu ministrs L. Sēja.

Kabineta šefs J. L a z d i ņ š.
*

Pavēle X? 9.
Sūtniecības Maskavā štata samazināšanas dēļ

atbrīvoju no d enesta uz likuma par civildenestu
37 p pamata sūtniecības atašeju Albertu Dukuru,
skaitot no š. g 1. apriļa.

Rīgā, 1924. g. 17. martā.
Ārlietu ministrs L. Sēj a.

Kabineta šefs J. L a z d i ņ š.
*

Pavēle Jfc 14.
Austrumu nodaļas svešvalodu redaktoru Jāni

Kulraani uz paša lūgumu pārceļu uz Tautu
savie ības nodaļu un ieceļu par II šķiras sekretāru,
skaitot no š. g. 1. apriļa.

Rīgā, 1924. g 28. martā.
Ārlietu ministrs L Sēja.

Kabineta šefs J L a z d i ņ š.
*

Rezolūcija.
1924. g. 4. aprilī.

Apstiprinu amatā provizoru Nikolaju K1 a s s on u
par veselības departamenta farmācijas valdes jau-
nāko revizoru.

Iekšl etu ministrs A. Birznieks.
Veselības departamenta direktors

J.Kiv i tek i s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1924. g. 8. aprilī.
1. Saskaņā ar Saeimas lēmumu uzdod

darba ministrijai izstrādāt likumprojektu
par algoto darbinieku apdrošināšanu ne-
laimes un profesionālu slimību gadīju-
mos, apvienojot spēkā esošos likumus
par apdrošināšanu nelaimes un profesio-
nālu slimību gadījumos, piemērojot tos
modernās sociālās likumdošanasprasībām
un attiecinot apdrošināšanu ari uz lauk-
strādniekiem un citiem līdz šim neapdro-
šinātiem algas darbiniekiem.

2. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

Krievija atgriežas pie .agrākiem
ierīkojumiem.

Maskavā, 5 aprilī. Izstrādāts
projekts par līdzšinējā sarkanarmiešu
tērpa atcelšanu un vecās Krievu armijas
pirmskara uniformas ievešanu ta vietā.
Līdzšinējas sarkanarmiešu cepures, kuras
pa daļai atgādina vācu ķiverus un pa
daļai seno «varagu" galvas segas —
joprojām varēs valkāt ziemā. Uzplecis,
kuru tagad nēsā uz kreisās rokas, tiek
pārcelts atkal uz pleca un izgreznots
zeltītam metāla nozīmēm. Projekts at-
radis karavīru aprindās tik lielu piekri-
šanu, ka daudzi jau patvarīgi sāk valkāt
jauno uniformu Laikraksti publicē
Maskavas kara apgabala priekšnieka
pavēli, ar kuru uniiormas maiņa pirms
projekta apstiprināšanas tiek aizliegta.

LTA.

Zemes iegrūšana turpinās.
Pārizē, 8. aprilī. Granadas pro-

vincē, Spānijā, notikuši nepieredzēti pla-
šos apmēros zemes gruvumi, visvairāk
Monačilas apvidū, kur_ zemes virsus
ārējais izskats pilnīgi pārvērties. Iedzī-
votājos valda panika.

B e 1 g r a d ē, 8. aprilī. (Radio.) Dien-
vidslāvijā daudzās vietas notiek lielāko
upju — Dravas, Savas, Kūpas, Bosnas,
Unas un Drinas — krastu gruvumi.
Belgrades pilsētā nopietni apdraudēts
Donavas krasta rajons līdz ar tur atro-
došos dzelzsceļstaciju. LTA.

Jauns izgudrojums.
L i f i 1 d ā, 8. aprilī. (Radio). Laikraksts

„Star" sniedz plašu ziņojumu par sen-
sacionelu jaunizgudrojumu,
kurš došot iespēju pilnīgi novērst jeb-
kuras gaisa flotes uzbrukumu Londonai
un vispār būšot ārkārtīgi svarīgs faktors
kara technikā. Pētniekam Gridnell-
Matjūsam (Matthews) izdevies atrast ne-
redzamus siltuma starus, ar kuru palī-
dzību esot iespējams raidīt diezgan liela
attālumā elektriskus _ karstuma viļņus,
kuriem piemītot ārkārtīgs iznīcināšanas
spēks. Šie stari sadedzinot vai izkausējot
nedaudz acumirkļos visu, ko tie skar.
Viens no izgudrotāja palīgiem paskaidrojis
BStar" līdzstrādniekam, ka atrasto staru
izlietošana kara technikā pilnīgi atka-
rājoties no spēcīgu elektrības raidītāju
ierīkošanas, kas šinī gadījumā gan
būšot ļoti sarežģīts darbs. Tomēr par
3 miljoniem mārc. sterliņu būšot iespē-
jams radīt Londonā aizsargu līdzekļus,
kas vajadzības gadījumā apvilktu Lon-
donai visapkārt „iznīcinošo staru barjeru",
kas sniegtos līdz 5 jūdzes augstu at-
mosfērā un neļautu nevienai lidmašinai
parādīties virs Londonas. LTA.

Dienvidafrika.
Londonā, 8. aprilī. Dienvidafrikas

ministru kabinets ar ģenerāli Smutsu
priekšgalā atkāpies no amata, jo vairākās
papildu vēlēšanās valdības partija cietusi
neveiksmes, kādēļ viņas vairākums par-
lamentā samazinājies līdz 4 mandātiem.
Smutss oficiāli uzaicinājis Dienvidafrikas
ģenerālgubernatoru atlaist tagadējo par-
lamentu un izsludināt jaunas vēlēšanas.
Ģenerālgubernators nosūtījis Anglijas
koloniju ministrim telegramu, kurā lūdz
atlikt Velsas prinča domāto braucienu uz
Dienvidafriku lidz politiskās krizes no-
kārtošanai. LTA.

Ārzemes.

Plūdi Čecroslovaķija.
Bordo, 8. aprilī. (Radio.) Čecho-

slovaķijā pavasara plūdi pilnīgi iznīcinā-
juši 12 sādžas. Upuru skaits diezgan
liels. LTA.

Strādnieku valdības stāvoklis
Anglijā.

L i f i 1 d ā, 8. aprilī. (Radio.) Makdo-
nalda kabinets vakar cieta neveiksmi
apakšnama debatēs par strādnieku par-
tijas kreisā spārna ierosināto likumpro-
jektu, kurš aizliegtu namīpašniekiem
izlikt no dzīvokļiem par īres nenomaksā-
šanu bezdarbniekus. Neskatoties uz to,
ka ministru kabinets pēc tam, kad no-
skaidrojās abu pilsonisko partiju opozī-
cija, projektu mīkstināja ar noteikumu,
ka īres nauda par bezdarbnieku dzīvok-
ļiem jāmaksā pašvaldībām, — apakšnams
to temēr noraidīja, un ar 221 pret 212
balsīm pieņēma konservatīvās partijas
priekšlikumu noņemt likumprojektu no
dienaskārtības. Drīz pēc tam valdība
vēlreiz palika mazākumā, deputātiem
nobalsojot par finansu ministra iesniegto
rezolūciju, kas attiecas uz dažu karalaika
izdevumu sankcionēšanu. Šinī gadījumā
opozicijas pusē bija 207 balsis, valdības
— tikai 170.

Ministru prezidents Makdonalds ku-
luāros izteicies, ka valdība nedomājot
šo mazsvarīgo neveiksmju dēļ demi-
sionēt, īres likuma lietā ta revidēšot
savu viedokli.

L i f i 1 d ā, 8. aprilī. (Radio.) Valdības
neveiksme apakšnamā vakardienas bal-
sošanā par īres likumu nav uzskatama
par neuzticības votumu. Ministru prezi-
dents Makdonalds pēc balsošanas pa-
skaidroja, ka šis taisni esot tāds gadījums,
par kādu viņš izsacījies savā pirmajā
runā pec kabineta sastādīšanas. Minētā
runā Makdonalds iztirzāja jautājumu par
valdību bez noteiktas majoritātes apakš-
nama un uzsvēra, ka valdība atkāpsies
vienīgi tad, kad apakšnams tai izteiks
neuzticību tieša nobalsošanā, vai ari
balsos pret valdības priekšlikumiem
principielos jautājumos.

Rentes likuma jautājumā sagaida vēl
Makdonalda uzstāšanos pēcpusdienas
sēde, jo pārlabojumi, kas iesniegti pie
dažiem visasāk apstrīdētiem likuma pan-
tiem, lielā mērā tos mīkstina.

Vakardienas sēdē likumprojektu at-
balstīja visa strādnieku partija un 40 li-
berāļi, bet 20 liberāļi un visi konservatīvie
balsoja pret likumprojektu. Vairāki
liberāļu vadoņi, starp tiem Askvits, Loid-
Džordžs un Saimons — atturējās.

LTA.

Latvija un citas valstis.
Parlamentāriešu savienība.

Bazelē, 6. aprilī. Vakar beidzās
parlamentāriešu apvienības komisiju un
padomes sēdes, kurās no 26 valstīm, kas
pievienojušās apvienībai, ņēma dalību
delegāti no 15 valstīm. Latvijas
parlamentāriešus reprezentēja Saeimas
priekšsēdētājs F. V e s m a n i s. Izstrā-
dāja dienas kārtību un rezolūciju pro-
jektus 22. konferencei, kuru _ nolēma no-
turēt augusta otrā pusē Bernēun Žeņeva,
apspriežot vispirms vispārējas debates
patreizējo politisko stāvokli un pieņemot
pēc tam rezolūcijas par ārējās politikas
kontroli no parlamentu puses, par saim-
nieciskās dzīves veidošanu starp valstīm
uz solidaritātes pamatiem, par emigrāciju
un imigrāciju, par atbruņošanos u. t. t.

LTA.

Māksla.
Nacionālais teatrs. Trešdien, 9. aprilī,

pirmo reizi A. Gulbja traģē-
dija «Kaspars un Biruta" A.
Mierlauka režija. Galvenās lomās: Jānis
Lejiņš, Lilija Ērika, Ludmila Spilberg,
Mirdza Smitchen, Fr. Rode, Teodors
Valdšmidts, Jānis Sabērts, Rodr. Kal-
niņš u. c. Ceturtdien, 10. aprilī, pulk-
sten 5 pec pusdienas skolēnu izrādē
vēlreiz Ģetes „Fausts" ar J. Ģermāni
(Pausts), R. Kalniņš(Mefisto), M. Smitchen
(Grietiņa). Piektdien, 11. aprilī, Lilijas
Stengel viesuizrādē O. Uailda
traģikomēdija .Lēdijas Uin-
dermir vēdeklis". Ieejas cenas
šoreiz pazeminātas (no 20 līdz 150 rbl)

Kīf|a.
Fridrichs Grosvalds,

agrākais zvērināts advokāts un ilggadējs
Rīgas _ Latviešu biedrības priekšnieks,
kas pec Latvijas patstāvības nodibinā-
šanas bija par mūsu ārkārtēju sūtni un
pilnvarotu ministri pie Zviedrijas, Dā-
nijas un Norvēģijas valdībām, vakarrīt
Rīga nomiris 74. mūža gadā.

Rīgā ieradies
Mr. Arnolds Lalanne, Parizes
bankas „Exprinter" uzdevumā, ar no-
lūku organizēt ekskursijas uz Franciju
un Francijas kolonijām, galvenā kārtā
pa Olimpiādes laiku, maija, jūnija un
jūlija mēnešos. Savu biroju Lalanne
kungs atvēris Pils ielā Ns> 10, telefona
N° 25-09, kur tas sniedz sīkākus pa-
skaidrojumus.

Telegranias.
Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas

. Varšavā, 8. aprilī. (A. V.) Polijasjauno valūtu, kā tagad noskaidrots, ofi-

' ——"..-—n—mim—^^^^m^^^^^^̂ ng^ _̂.,_.

Preiļu pasista valde, Daugavpils apr.
izsiadma par rcd rigiem kā nozaudētus
sekešns dokumen us:

1) iekšzemes pasi lidotu no šās ptg
valdes 1921. g 29. stpt. iem J* 35:9,
un atvaļinājuma apliecību, i>do<u no
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
1922 g. 6. nov. zem J* 6622/1'138/ž
»t I^nat* Donata d Puča v; 2) aviļ-
rājtma «plecībn, i d no 12 Bi «kas
kflj uku pulka Vomandiera 192). gada
J3 martā zem N° 1052, uz D na-a
Pettf» d Pastoia v.; 3) lirtra pa i izd
'o šis pagasta valles 1920. gadā zem.Ms 254, uz Pēlēja C Ja v.; 4) zirga pasi,izdotu no šīi pag. vilder 1920. gf<Jā
»«o Ns 105, «z Ojipa Baķa vārd« ar.5) zi'ga pasi, izd no iās pag. v.jdes
19.0». aemjfc 647, uz Darijas C ic v.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Kursi
Rīgas biržā, 1924. gada 9. aprilī.

100 Latvijas rbļ — - J.-
Amerikas dolārs ...... 0?'*°~^
Angļu mārciņa ...... ^f ~ 22,58
100 Francijas franki .... 30,35- 31 )25
100 Beļģijas franki .... f,o «?

~ 2S
'95

1O0 Šveices franki 89,95 - 9l ,3o
100 Itālijas Uri ...... ,^70-23,40
100 Zviedrijas kronas .... 135,80 — 137>5
100 Norvēģijas kronas ... 70 3J — 72 40
100 Dānijas kronas . . . . 84,40 — 86 95
100 Cechoslovaku kronas . . 15,05—15,70
100 Holandes guldeņi . . . 191,70 — 1846J
1 biljons Vācijas marku . . . 1. 150
100 Somijas markas .... 12,70—13,20
100 Igaunijas markas .... 1,34 —1 ,40
10,000 Polijas markas .... 0,01
100 Lietuvas Uti ..... 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi , . . 25,50

Krievijas sndrata}^^ | Jjū} P*»*t
SSSR Servoņecs .....
5°/ o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6°/o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotaeflas koml*H*«
priekšsēdētājs Rob. Baltgailjg.

Zvērināts biržas meklers P. Rupneis.

ciali ievedīs 1. maijā. Finansu ministrija
intensivi nodarbināta ar dažādākiem
priekšdarbiem.

Parakstīšanās uz jaunās poļu bankas
akcijām devusi pārsteidzoši labus rezul-
tātus. Privātā naudas tirgū pār-
dotas 819.000 akcijas kopskaitā 40.010
akcionāriem. Bez tam finansu ministrija
izsniedz valsts ierēdņiem un armijai uz
daļu nomaksu 200.000 akcijas. Līdz ai
to viss poļu bankai nepieciešamais ak-
ciju kapitāls sazīmēts. Valdībai nāksies
iegūt savu likumā paredzēto akciju daļu
biržā.

Varšavā, 8. aprilī. (A.V.) Ministru
prezidents Grabskis izteicies, ka Polijai
esot iemesls nepiešķirt nekādu sevišķu
nozīmi uztraucošām ziņām par it kā
Viļņas dēļ draudošu poļu-lietuviešu karu.

Varšavā, 8. aprilī. (A.V.) „Gazeta
Warszawska" ziņo, ka drīzumā nodibi-
nāšoties «nacionāla katoļu partija" ar
arehibiskapu Ropu un Ādamu
Ronikieru priekšgalā. Laikraksts apgalvo,
ka jaunajai partijai būšot germanofils
virziens.

Romā, 8 aprilī. (Reiters). Pēc līdz*
šinējiem balsu skaitīšanas rezultātiem,
fašistiem Itālijas jaunajā parlamentā no-
drošinātas 244 vietas un pārējām par-
tijām — 112.

_B _e r li n ē, 7. aprilī. Pie Freienohlas
Rurā kāds automobilis nogāzās no 12
metru augsta šosejas dambja. Braucēji
tika aprakti zem mašinas un aplieti ar
bencinu, sadega.

Ņujorkā, 7. aprilī. Starptautiskā
Šacha_ turnirā šodien notika cīņa starp
tagadējo pasaules meistaru Kapa-
blanku un līdzšinējo — Laskeru.
Pēdējais partiju zaudēja.

Redaktors: M. Ārons.

Anavus pagtsta valde Talsu spiinķī
Izsl dira par nederīgiem sek^ lu» nozau-
»,T,™- k:men,ns: 'dzenies pusi zemM 1332, Izd, no Tabu apr. p i-kšn.
pal. I. lec. az Teodora FMdbe ga < ā duun afrga pasi, iad. no A lavas pagasta
valdi zem Jft 125, »t to oaš* vārd.

Memtles pagaa'a valde Jaunjelgavas
?Pfinķi, izsit dina pa' nederīgam: per-
sonas pasi aem J6 123, iid. 16. jūlijā

32. aprih 1921 g. n„ * 246, 3. nov.
J»« g., izdo'as no Mēmeea pagas'a
valdes «z KrHjāņa Andreja d. Sirsniņa
vardu, kuras pi "teiktas par nezaudētām.

šim numuram 6 lappuses.

i?

Šīs dienas «Valdības Vēstneša" nu-
muram iet kā pielikums līdz «Nosacīti
notiesāto saraksts Ns 40*.



Noteikumi
par nodoklino izpriecām

Ludzas pilsētai par labu.
pieņemti Ludzas pilsētas domes
sēdē 6. martā 1924. geda un ap-
stiprināti no iekšlietu ministrijas
4. aprilī 1924. gadā N4 102625.

1. Nodoklis tiek ņemts no visiem iz-
jīlcojumiem un priekšnesumiem, satīko-
tiem Ludzas pilsētas teritorijā, kurjeru ir
noteikta apmeklēšanas maksa jeb a:ī
ieejas mfksa ziedojumu veidā no apmek-
lētājiem pēc vēlēšanas.

2. Nodoklis tiek ņemts sekošos rp-
jnēros: no vietējiem sarīkotajiem 10°/o,
bet no iebraucējiem 15°/o no pārdoto
ieeju biļešu cenas jeb no vispārējas k-
nākuma sumas, ja maksa ienākusi pēc
apmeklētāju vēlēšanas.

i. Nodoklis netiek ņemts: a) no zi-
nis kām lekcijām, b) no skolu sarīkoja-
miem vakariem, kuru ienākumi paredzēti
priekš mācības līdzekļu, inventāra iegr-
ūšanas un pabalsta izsniegšanai naba-
dzīgiem skolniekiem un c) no politiskām
un reliģiozām sīpulcēm, ja viņām ne-
būtu izpriecas rakstura.

4. Uz ieejas biļetēm jābūt aprādītai
vietai, cenai un viņu numerācijai. Biļe-
tēm jābūt apzīmogotām sr pilsētas val-
des zīmogu ne vēlāk kā dienu iepriekš
sarīkošanas dienas. Biļetes neapzīmo-
gotss ar pilsētas valdes zīmogu nav
derīgas.

5. Pārdoto biļešu pasaknes, kā ari
nepīrdotis jāiedod pilsētas valdei pie
nodokļa nomaksāšanas.

6. Brīvbiļetes vai apliecbas bezmak-
sas ieejai uz sarīkojamiem vakariem ir
derīgas tikai, ja uz viņām uzrādīts vārds
pe sonīgai lietošanai in pilsētas valdes
zīmogs.

7. Telpu īpašniekiem nav tiesības iz-
dot tās priekš izrīkojumiem un priek-
nesumiem bez attiecīgas pilsētas valdes
atļaujas uzrādīšanas ptr to, ka sarīkotāji
ir izpildījuši šonoteikumu 4 p. prasības.
. 8. Nu nodokļa nomaksas pilsētas
valde var pavisam atsvabināt vai ari to
pamazināt, skatoties pēc vajadzības un
apstākļiem. _

9. Par kārtīgu nodokļa nomaksu pil-
sētas valde var pieprasīt _ drošī-
bas iemaksu pēc ieskatu apmērā, bet
ne vairāk par visu apzīmogoto biļešu
pienākošo nodokļa sumu

10. Sarīkotāji iebraucēji maksā no-
dokli ne vēlāk kā nākamā dienā pēc
sarīkojamā vakara, bet vietējie ne vēlāk
p«r 5 dienām, pēc sarīkojamā vakara.
Pēc šo termiņu notecēšanas nodoklis tiek
piedzīts, pēc pilsētas valdes lēmuma caur
policiju līdz d.vkārtējam apmēram bez
strīdus.

11. P/lsētas vsldes pilnvarotai per-
sonai ir tiesības apmeklēt vtkarus-izrīko-
jumus un kontrolēt ieejas biļetes.

12. S rīkotāji, viņu kalpotāji, kā sri
telpu īp.-šnieki nevar atsacīties dot pil-
sētas valdei ziņas attiecībā par izrīko-
jumiem un priekšnesumiem uz viņas
pilnvarotās personas pieprasījumu.

13. Ja notiek publisks izrīkojums jeb
priekšnesums bez attiecīgas pilsētas
valdes atļaujas, tad pēdējās pilnvarotā
persona var pieprasīt izrīkojuma un
priekšnesuma slēgšanu caur policiju.

14. Par šo n teikumu neizpildīšanu,
attiecoties uz dažādu ziņu un ziņojumu
Sniegšanu, vainīgo sauc pie atbildības,
piemērojoties noteikumiem par pilsētas
ienākumiem u. t t. 30. pantam.

15. Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienu talkā pēc viņu izsludināšanas
.Valdībs Vēstne ī".

Pilsētas galva J. Bokutns.
Sekrt tars O C i r ī t s.

Jelgavas apgaaaltltias refilstratlias noiaļa,
pamatojamas uz civil ties. likuma
146Upanta paziņo, ka nrnētā tiesa

civilnodaļas 31. martā 1924. ^acā atklāta
"ēde nolēma reģistrēt Salonajas lop-
kopības pārraud ības biedrību .Sakne", '
ievedot viņu >o biedrību reģistra pirmajā
diiā, kuļam nav peļņas ie ūš^nas mērķa.

Biedrīaas valdes sēdeklis atroaas
S lonajas paga.tā.

JeLavā, 4 aprilī 1924. g.
Reģstr. nod pārzinis J. Skudre. ':

P*r sekretāru D Lcšinskijs.

Trešā Rīgas Snusturpiga Kredītbiedrība. Rīgā.
Kaļķu ielā 18

BILANCE
uz 1. janvāri 1924. gadu.

A k t i v s:
Kases konts Ls 10 336,80
Tekcša rēķina konts Latvijes banka 1.614,69

. , privat. kredītiestādes , 26 69i,55
Krievijas valdības paradu konts vērtspapīros , —,14
Vekseļu diskonta konts:

vienkārši vekseļi . . 185.102,89
solo vekseļi 10.255,13

Aizdevuma konts pret drošībām , 410,67
Spec. tek. rēķinu konts ar nodroš , —
Kredītbiedrībai piederi š. vērtspapīri „ 4.384,04
Kreditbkdrībes nekust ipašunu , „ 200.000,—
Nesan, mto procentu konts. . . . „ 2.878,94
Pār jošo aktvu sumu konts . . . „ 4.032,84
Izdevumi priekš nama uz 1924. g. tēķ 1.012,—
Inventāra konts 2.594,50
Korespondentu konts , 5916,06
Ārzemju valūtas konts . . 2.919,38

Ls 4&8.lbi*,63

Pasīvs.
Rīcības kapitāla konts: 10°/o iem'ksas no 146 biedriem . . . . Ls 1224,40
Rezerves kapitāli konts 60-334.74
Kredītbiedrības nekustamu īpašumu dzēštnas fonds 57.143,—
Specirls kapitāls no pārvērtēšanas . 62.128,43
Noguldījumu konts: uz no'.ektu laiku 8 753,33

bez termiņa 26 640,75
uz tekošu rēķinu , 93 567,39

Vekseļu rediskonta konts : bij. Krievijas valst> bankā » 5.978,90
pnvat kreditēstādēs , —
Latvijes bankā 96.265,41

Paradu konts krievu valdībai 70,52
Korespondentu konts 5.311,56
Nepieprasīto procentu konts no noguldījumiem „ 2044,37
Nesamaksāto procentu konts no reciskonta , 2.763,47
Pārejošo pasiva zumu konts 13.058,90
Atmaksājamas biedru iemaksas izstājušiem biedriem 1 646 33
Nepiepras dividendes konts , . . 162,72
Valsts nodokļi 7.159,70
Peļņa par 1923. g . . 13.899,71

Ls 458.153,63

Peļņas un zaudējumu konts par 923. gadu.

Daugavpils apr. 5. iet. HertieiiRii,
pamatodamies ut 10. sēj 1239. p un
civ. proc. Hk. 1401. p. uzaicina 7. sept.
1909. g. mirušā Vārkavas pag. Jāņa
Suma d. Valvoda nuntiniekus, pi te.Kt
savas mantojuša t esības uz no nela ķa
atstato nekustrmo īpašumu Vīrkavas
pag., Kursīšu sādžā, augiminētsm mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas ,Va d bss
Vēstnesī'.

M e tiesnesis (paraksta).

Kuldīg s iec. miertiesnesis,
saskaņā ar tavu lēmumu 25. maijā
192t. g. tn uz civ. proc. Ik. 20 1 ,
2014 un 2019 pzntu pamata rariņo,
ka pēc 22 decembrī 1920. g. Odesas
pilsētā mirušā Lazara Me.'era d. Vtln-
relcha ir atklāts mantojums un uzaicina
v ssa tīs personas, kuļam būtu uz šo
mānt j rnu vai sakarā ar to kādas tie-
sības, i a mantiniekiem, legataMjiem,
fideiKom sarijiem, kreditoriem u t. t.,
pieteikt šīs txsīb?s minētai tiesai sešu
mēnešu lika, skaitot no šī sludinājuma
iesiiešenas dienas .Valdīb. Vāstnesī."

Ja m'nētās personas savas tiesības
augstāk aprādītā teimiņā nepieteiktu,
tad viņas tiks no tiesas atzītas par šo
tiesību zaudējušām uz visiem laili m

Kuldīgā, 31. martā 1924. g. L 7*322/24
Miertiesnesis (paraksts).

Rīsos prefektūra
izsludina par nadarlaSm tekošas
pases ua personas apliecības, kuļ*s
pieteiktos par pazudušam:

Latvijas pases, izd : 1) J* 44407 no
8. poL iec. uz Kšr|a Dāvida d. Radzīt
vardu; 2) Mš 14918 no 8. pol. iec nz
Voldemāra Kriša d. Laktņš vārdu;
3) J* 144343 no Rīgas pret. uz Jāņa
Kajetana d. Ljanovsi v.; 4) Mš 10 68
no 11. pol. iee. nz Gustava Ādolfa d.
Vasiļevskij vār'u; 5) Ms 205159 no
Rīg s pref. uz Kaspara Kaspara d.
Ameters vārdu; 6) Mš 219591 no Rīg»s
>iei uz Napoleona Jēkaba d. Ostrauch
vārdu; 7) J* 170297 no Rīgf s pref. ur.
Karllnes Pēt ra m. Kļaviņ vārdu;
8) Mš 74301 no Valgāles paga ta valdes
nz Marijas Pēteja m. Akmen vārdu;
9) Mš 227011 no Rīges pref. uz Kārļa
Jāņa d. Stūre vārdu; 10) Mš 6502 no
Varak|ānu pag valdei uz Veronikas
Augusta m. Mauran vārdu; 11) J*83857
no 7. pol. lec. uz Lnizes Kristapa m.
Treuon vārdu; 12) Mš 186500 do Rikas
;r*f.luzLejaMovla m. Izraelson vārda;
13) N* 129 no Valkas apr. pr-ki nz
uz Zelmas Jāņa m. Cīrul v.; 14) Mš 218
no Vidrižu pag. valdes uz Kristīnes
Pētera m. K rkliņ vārdu; 15) Mš 111496
no 8. pol. iec. uz Dagmāras Jāņa m,
Krišman vārdu; 16) Mš 111415 no
8. pol. iec uz Jāia Jāņa d. Krišman
vārda; 17) Ms 1476 5 no Rīgas pret. nz
Karlines Bērtuļa m. Odiņv; 18) Ms 3021
no Ludzas pils, poIx. uz Rutts Reize
Morducha m. Smoljak v.; 19) Ms 16575
no 3. pol iec uz Aleksandras Jena m.
Šadeiko vārdu; 20) Nš 203576 no Rīgss
pref. uz Helmuta Alfrēda d. Argals v.;
21) Ms 140017 no Rīgas pref. uzAlber' a
Jāņs d. Jaunzems vārdu; 22) Ms 265
no Lienes pag. valdes uz Annas Jāņa
m. Briedīt vārdu; 23) N> 209795 no
Rīgas pref. nz Micbaila Jāņa d Hro-
lovič vārdu ; 24) Mš 1766 no Aumeisteru
pag. va'des uz Antonijas Eduarda m.
Goba vārdu; 25) Ms 155318 Rīgas pref.
uz Kristīnes Viktora m. Gavorskovas
vārdu; 26) Ms 215074 no Rīgas pref. uz
Konstantīna Jāņa d. Karusevič v.;
27) Mš 5638 no 6 pol. iec uz Valeskas
Teodora m. Viļumsoa v.; 28) Ms 599 no
Ļ udona -Odz en's rag. valdes iz Jtņa
bteņisiava d. Sk.tiņ v.; 29) Ms 36332
no 3 pol iec uz Bertas Pētera m.
Kaparkalej vārdu; 30) Mš 5256 no 5. icl.
iec. uz Indriķa Ernesta d. Antiņ vārdu;
31) Mš 147453 no Rīgas pref. uz Valtera
Vilhelma d. Minuth vārdu.

Pamats: Rīgas prefektūras raksts
1„ 2. un 3. apriti 1924. g. zem Ms 3319.

Rīgas prefektapal. Simanovičs.
Pasn nod. darbv. Grinbergs.

11.Dīdi sieviešu niiitiis tonna.!!
bilance uz 1. janvāri 1924. g.

Kooperatīva adrese: Rīgā, Ģertrūdes ielā N<> 32, tālrunis 18-45.
Aktivs. Pasivs

Kase Ls 519,20 Bedru pajas Ls 366,—
Tautas tankas akcijas .... 150— Pamata kapitāls 151,84
Avfnsi 44,26 Rezerves kapitāls 16,99
Preces . 11464,04 Kooperat va darbinieku palī-
Inventars 617,48 dzības fonds 5 66

Aizņēmumi 4500,—
Preču kredīts 6984,65
Tīrs atiikums . . 769.81

Ko ā . Ls 12794,98 Kopā . Ls 1/794,98

B ediu gada sākumā 152, beigās — 170. Valda.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu Šā gada 24. marta
nolēmvmu. uzaicina tas personas, ķ eru
rokās atrodas šādss

^
uz Jelgavas apr.,

Bērzmaižas pag. .Betiņu" ma\am zem
hip. Mš 3041 koro orefas obligācijas:
1) par3000 itļ, izdoti uz Jēkaba Sun
berga vārdu, korob. 1904. g. 26. febr.
zem Mš 269 u ? 2) par 8000 vācu
markām, izd. uz Roberta Betiņa v, kor.
1918.g. 8. maija zem Mš 3, ierasties ša. tiesā
viena mēneša laiks, skaitot no .Mudinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēsta.*
un savemt, iesn edzot minētos aktus
šās tiesas depozītos kapiteļa un procenta
paradu dzēšanai iemaksāto nauda par
Ls. 60.— un par otro L». 108.40.

Ja minētā termiņā aktus neiesni'gs,
tiesa_ atzīs parādus per ssmaksttiem un
lūdzējam Teodoram B ē 11 ņ a m dos
tiezību pasit šo parādu dzēšanu zemes-
grāmatās.

Jelgavā, 31. martā 1924 g. L Ms618/24
Priekšsēdētāja b. A Ltsuke.

Sekretārs K. P u s s a r s

DEBETS L rbļ.
Atmaksājamas sumas . . 38,50
Samaksāti procenti . . . 574.901,—
Tekoši izdevumi:

nodokļi, darbin. algas,
atlīdz. valdes un padomes
locekļiem, un citi tek. izd. 1.920 681 —

Korespondenti Nostro, no
operācijas ar ārzemju va-
lūtu 32.283,50

Kurtažs no operācijas ar ār-
zemju valūtu .... 267.Ē0

Peļņa par 1923. gadu . . 694.985,53.2231^,-

KREDĪTS L. rbļ
Nesaņemti proc. no noguld. 771,50
Noguldījumi uz vienk. tek

rēķinu 1.671,—
Nepieprasīta dividende . . ,676,—
Atmaksā) imi noguldījumi

(parādi) 195.615,—
Peļņa no nama, atsk-it iz-

devumus, — peļga no
nama pr 1923 g. . . 1222.912,50

Procenti un ope«c. un da-
_žāda peļņa 1.762.512,50
Ārzemju valūta . . ? . 3899S.50

3.223 157 —

Valde.

Ventspils pilsētas policijas 2. iecirkņi
priekšnieks izsludina prr nederīgu, kā
nozaudētu Latvijs iekšzemes pas i , izd
no Piltenes iecirkņa policijas priekšnieka
15. martā 1S»20. g. zem rm 20 uz Her-

mīne» Jura m. Varbot vārdu.

Puiķeles pagasta valde, Valmieras «pr..
izsludina par nederīgu noz'udelu k ra
klau ības apliecību zem Mš 12754, i;d,
no Va mieras apr apsardzības prekšn
1920. g. uz Richarda Knļa d. iekala v.

Sēlpils pag. valde izsludina par nede-
rīgu, kā pieteiktu par pazaudētu, L«t.ijas
iekšzemes pasi Mš 672, izdotu no Sēlpils
psg. valdes 30. dec. 1920. g uz Pētera
Mārtiņa d Rubeņa vārdu.

Rīgas Jūrmalas policijas priekšnieks
izsludina par nederī b u, nozaudētu Lat-
vijas iekšzemes pasi, izd. Slokā zem
Mš 3175 uz Miķeļa Genricha dēla Bur-
keviča vārdu

Rr<as Jūr/malas policijas priekšnieks
izslud na par nederīgu nozaudē u Latvi-
jas pasi, i?d tu Dubultos zem Mš 5129
uz Annas Šarlotes m. Blumberg vārdu,

Talsu apriņķa priekšnieka palīgs 1 iec
izsludina par nederīgu atvaļinājuma apl.
zem Nr 43/10, izdotu 7. febr. 1920 g.
no Tukuma-Talsu kāļa apr pr-ka uz
Viļā Jāņa d. Baloda vārdu

Ružinas pagasta valde izsludina par
nederīgiem sekošus dokumentus: iekš-
zemes pasi zem Nr. 224, izdotu no
Ružinas pag. valdes uz Artemija Kre-
pova vārdu; iekšzemes pasi zem
Nr. 352, izdotu no šis pag. valdes uz
Ivana Brodova v un zirga pasi, izdotu
no šīs pag. valdes 25 jubjā 1920. g.
zem Nr. 92 uz Grigorija Koļesņikova v,
bet pārrakstīta uz Fnnca Rūža v

Liepājas apriņķa priekšnieka palīgs
2. iecirknī izgludina par nederību Lie-
pājas apriņķa priekšnieka 15. februārī
r922. g. zem Nr 612/418 izdoto ieroču
atļauju uz Jāņa Jāņa d. Otaņķa vārdu,
kura nozaudēta.

Imantas pagasta valde, Valmieras apr„
ar š i izsludina par nederīgu iekšzerres
pasi Nr 219, izdotu Annai Jēkaba m.
Musiņ no Imantas (bij. Mujānu) pagasti
vtldes 12. apillī 1920 g.

Salonaja* pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, atvaļinājuma
apliecību, izdotu no Jaunjelgavas-Iluksies
kaji apr. pr-ka 8. augustā 1921. g. zem
Mš 230 uz Juliāna Josifa d. Dadeka v.

Dzērbenes p?g valde, _ Cēsu »>pr.,
izsludina par nederīgu, kā pazaudētu,
zirga pa>i izdotu no šis pag. valdes
19 ma tā 1920. g zem Mš 38 Ernstam
Jāņa d. Dāboliņam, uz viņam pied rošo
ērzeli 6 g vecu, sirmas spilvas, 2 arš.
augstu. Pase nozaudēta 1923. geda
sepembra mēnesī.

Landskoronas pag. valde
izsludina par nederīgiem sek. paz. doku-
mentus: 1) Latv. iekšz. pasi, izd. no
Pol ščinas iec. polic. pr-ka zem Mš 1908
uz Staņislava Benedikta d. Muizenika
vārdu; 2) atv. apliecību, izd. no 7. Si-
guldas kājn. pulka komandiera 5. jūnijā
1923. g- zem Mš 156 uz _ Staņislava Be-
nedikta d. Muizenika vardu; 3) Latv.
iekšz. pasi, izd. no Landskoronas pag.
valdes 17. okt. 1921 g. zem Mš 1586
uz Antona Lavrencija d. Muizenika vārdu;
4) atv. apliecību, izd. no Ludzas kāja
apr. pr-ka 22. jūnijā 1921. g zem
Mš 6897 uz Eduarda Anceļa d Čenčis
vārdu (pareizais uzvārds ir Čivčis) un
5) zirgu pasi, izd. no Landskoronas pag.
valdes 19. okt. 1921. g. zem Ms 759 uz
Filimonijas Stoponiš vardu.

Ilzenes pag. valde ar šo izsludina par
pazudušu un tamdēļ nederīgu kara klau-
sības apliecību, izdotu 30. sept. 1920 g.
zem Mš 3551 uz Osvalda Jāņa d. Rai-
bekara vardu.

Jumurdas pag. valde ar šo izsludina
par pazaudētu un tamdēļ nederīgu at-
vaļināta Hdz turpmākam rīkojumam
kareivja Kārļa Andža d. Ivana kara klau-
sības apliecību, izdotu no Cēsu apsar-
dzības priekšnieka 1920. g. kā 1885. g.
dzim pilsonim.

Sātiņu pag. valde ar šo izsludina par
nederīgu, kā pieteiktu par nozaudētu,
Latvijas iekšzemes pasi, izdotu no šīs
pag valdes 33 aug 1920. g. zem Ms661
uz Alberta Johanna Kārļa Žana d Peters
vārdu.

Bau.'kas pag. valde ar šo izsludina
par nozaudētu un nederīgu Latvijas ekš-
zemes pasi, izdotu no Bauskas apriņķa
priekšnieka I iecirkņa palīga 27. maijā
1921. g. zem Mš 1270 uz Klāras Cecīlijas
Viļā m. Skalder, dzim. Boķe vardu.

Iecavrs pag vrlde izzsludina par
nederī b u, kā nozaudētu Latvijas iekš-
zemes pasi zem Nr. 1243, izdotu
1920 g. 28. apnlī no Šīs pag. valdes
uz pilsoņa Martin» Miķeļa d. Simsrna v.

Ķirbī'u pagasta valde izsludina psr
zudušu un nederīgu Latvijas iekšzemes
rasi, i. dotu no šīs pagasta valdes
1920. g. 17. aprīlī ar Mš 559 uz pihoņa
Augusta Pdriķa d. Neimaņa vārdu.

Bukmuižas pag. valde, Rēzeknes apr.
izsludina par nederīgu iekšzemes pasi,
izdotu 920. g. no Rēzeknes apriņķa
3. iec. policijas priekšnieka zemNr. 3807
uz Jezupa Dementija d. Luka?eviča v.

Vidzmuižas pag. valde izsludina par
nederīgu nezrudeto iekšzemes pasi zem
Nr. 725, izdotu no Vidsmuižas pag. val-
des uz Ignata Jāņa d. Nagle v.

Remtes pagasta valde, Tukuma apr,
izsludina par nederi u, kā nozaudētu
L'tvijas iekšzemes pasi, Izdotu no šīs
p*sasta valdes zem Mš 912 2. septembri
1920 g. uz Paulines Kaspara meitrs
Vācietes vārdu.

Latgalei apgabaltiesa; vecākais notārs
paziņo, ka aiz valdīšanas noilguma uz
1924. g. 22. janvārī pie Daugavpils no-
tāra L. Jakuboviča noslēgtā noilguma
akta Mš 3 pamata, Michails Viktora d.
Vilpiševskis ieguvis Ludzas apriņķa,
Pildas pagastā Noviki-Sauli pusmuižu
100 hektāru platībā. Minētais akts rt-
zīmēts Ludzas sprlņķa zemes grāmatu
reģiitrī Mš 4204 (XXIV sej.).

Daugavpilī, 1924. g. 7. aprilī. Mš 1519.

Vecākā notāra palīgs A. Mi kalks.
Sekretārs O. D r u 11 e.

Jelgavas apgabalties. reģ. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. Iik. 1460". p
onzino, ka minēta tiesa civilnodaļas
31. martā 1924. g. atklātā sēdē nolēma
rrģiirēt Bēnes lopkopības pārr udzīb 's
biedrību .Straumt* ievedot viņu to ble-

rību reģistra ptrmaiā dtļa, kurām nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrod's
Bēnes psgastā.

Jelgavā, 4. aprilī 1924. g.
Reģ. «od pārz ' Skudre.

Par sekretāru D. L e ši n s k i j s.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likumu par
laulību 50., 61., 76, 81. un civ. pror.
Iik. 339., 366.. 411, 698, 700. 704. un
718. panta 1. punkta pamata, ar šo dara
zināmu Annai T r e u m a n, dz. Sauka,
ka tiesa š. g. 22. marts aizmugures
nosprieda viņas laulība ar Jāni Ludviga
Treimani, šķirt.

Jelgavā, 7. aprilī 1924. g. Mš 67/24
Priekšsēd. v. R. M u 11 e r s.

Sek etara ral F Kāps

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. R- 1 februāra Iik par laulību
50., 61., 76.. 81. un civ. proc. Iik. 339.,
366., 411, 698., 700., 704 un 7,8 pantu
1. punkta pamata, ar io dara zināmu
Indriķim Š u 1 c a m , ka tiesa 22. ma tā
1924 g. aizmugures nosprieda viņa
aulība ar Mariju Matildi Sulc, dzim.
Edon, šķirt.

Jelgavā, 7. apr li 1924. g. L Mš 43/24
Priekšsēdētāja v. R Mullers.

Sekretāra p. F. Kāps.

Valsts zemes bankas
Zemgales aģentūra

dara zināmu, ka sekosi no bij. Kurzemes
kreditbiedr bas izdoti vērtsppiri ir viņai
ziņoti kā nozuduši, kadēj, pamatojoties
uz 29. aprilī 1920. g. izlaista likuma, iz-
sludināta _,VaId. Vestn.* 79. numurā,
augšminēta aģentūra uzaiena visus, k m
pie epakšā minētiem vērtspapīriem būtu
kādi likumīgi prasījumi, pieteikt viņi s
sešu mēnešu laikā, rēķinot no šīs izslu-
dināšanas diena-, Valsts zemes bankas
zemgales aģentūrai; pretējā gadi,umā
spakšā minētie vērtspapīri pēc not cē-
lušā termiņa tiks _ uzskatīti par nederī-
giem un viņu vietā tiks izsniegta a tie-
ciga vērt bj Latvijas valūtā.

4°/o ķiu zinis:
ā 1000 rbļ. nom. Nr. 6351, 6391, 1C091,
ā 50 rbļ. Nr. 9563,
ā 100 rbļ. Nr 12881, 12935, 13073,

13074,_ 13075.
Jelgavā, 7. aprlī 1924. g.

Valsts zemes bankas
Zemgales aģent.

Jelgavas apgabaltiesas reglstiidlas nodaļa.
pamatodamās uz civil proc. likuma
146cpanta paziņo, ka minētā tiesa ci-
vilnodaļas 31. martā 1V24 gadā atklātā
fēcē nolēma: bezpeļn-js bied.ību re-
ģīstia pirmajš daļā 66. numurā 2. ieda-
līji mā atzīmēt, k ar L ndes un apkārtnes
biškopības biedrības pilnas biedru sa-
pulces lēmumu no 1924. gada i7. f;br.
pār^iozīii biedr bas statūti pec klāipie-
lik rem jauniem statu rem

Biedrībes valdes sēdeklis atrodas
Lindes pagastā.

Jelgavā, 4. «prilī 1924. g.
Reģistr. nod. pārzinis J. Skudre.

Par sekretāru D Lešinskijs. ļ
Daugavpils ap iņķa Aglones i ci.kņa

potejas priekšnieks it sludina par nede-
iīgu. kā noiaudētc iekšzemes pasi zem
Mš 2696, Ud 13 maijā 1921. gadā n.
Jnsm»lžj8 peg valdes uz Bārbalas Jira
m Trnh'n vārdu

Diugavpus ap iņķs Aglones iecirkņa
policijas priekšnieks rzsludi a par nede-
ngu, kā nrzaidēta Latvijes iekšzemes
pasi Mš 3288, izdotu no Kapiņu pag.
Mldes 18 martā 1922. g. tu Andreja;
Vc 'cņika d Balaška vārdo. (



Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 31. martā

apstiprinaj' s Tirdznlec bis un rOpnlfl-
dsai akc. sab.

J.IKālis od li"
ststutus, kuras mērķis ir:

a) ie^ut, turpināt un attīstīt Rī»ā
Peldu ielā Mš 26/28, atrodošos un Ze-
likam Kānam piederošo papili ui dzelzi
tirdzniecības uzņem-ma, b) nodarbtiei
ar citu precu, vietēju un ievedu un Iz-
veda tirdzniecība, o atvērt, ierīkot un
izmantot dažīdus rūpniecības uzņērrumus.

Šo mērķu sasne<šanai sebiedriba
pārņem sīvi īpašumā tug»tāk minēto
tirdzniecības uzņēmumu uz bi'ances pa-
mata ar visiem aktīviem un pasviem.

Sabiedr. dbii. Latvijas pilsoņi:
1) Zel ka Menleļa d. Kīns
2) Etta Oerša m. Kān.
3> Dr. md, Vulfs Zelika d. Kāns.
4) Dr. phl. Jākobt Zelika d. Kāns
b) Dr. phil. Reg na Eliasa m. Kān, v si

dzīvo Rīgā, Liela Peldu ielā Nt 26.
Sabiedrības pamatkapitāls 100,000 — ls

un sadalās 100 akcijās 1000 ls katra.
Valdes sēdekls itrodss Rīgā.

Tlrdzn. un b. nod. pr. A. Kacens.
Revidenta R. Bērziņš.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz dv. «es. kārt. 1967., 2011., 3014. un
2179. p.p. oamata uzaicina visus, ksm
būtu uz 9. februāri 1924. g. miruša
Jura Jnja dēla Kokles atstato
mantojumu kādas tiesības, kā mantinie-
kiem, lagata ariem, fldeikomisariem,
kreditoriem sn t. t, oietelkt savas
tiesības lai tiesai sešu mēnsli
talkā, ikaltot no sludinijaaia Iespiešana»
Jitnas .Vaid. Vēstnesi'.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
m spēku zaudējušām.

Js'gavā. 5. aprilī 1924. g L. H 973/24

Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretāra v T. Rozentals.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. kārt 1967., 2011., 2014. un
2079 p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 5. jūlijā 1914, g., Jēkabmiestā
mirušā Moteļa (Ma,ku-a) Bēra Mfcheļa
dēla Landmaņa atst to mantejumu
kādas tīesīb's kā mantiniekiem, lega-
taiicm, fldeikomisariem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai tirsii
sešu mēnešu kikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas diena .Valdības
Vēstnesī*.

Termiņa nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām

Jelgavā, 5. apri ī 1924. g. L. Mš 777/24.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre.
Sekretāra v. T. R o z e n t a 1 s.

Jelfavas cpgabaltlo»,
as dv. tin. kārt. 1967., 3011., 3014. m
2079 pp. pamata, ««aicina visus, kam
būtu uz 7. nrijā 1911. g. Sventes pag
mirušā Petefa Francisks dDukčinska
ststSto mantojuma kādas tiesības, kā man-
tiniekiem, legatariem, fideikomis., krad-
toritm art t. t. oicttlkt savai tiesība*
tai tiesai sešu mēnešu laikā
kaitot no sludinājuma iespiešanas
liānas .Valdības Vēstnesi*.

Termini nepieteiktas tiesības ieskatii
m spēka sasdējušam.

Jelgavā, 5. aprilī 1924. g. L. ft 827/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretāra v. J Rozentals

Jelgavas apgabaltiesa,
ptmatojoties ua civ. proc, Iik. 1958. p.
p*zlņo, ka šīs tiesas sēdē 1924. gada
28 aprilī attaisīs un nolasīs 2. februāri
1924. g. mirušā Andreja Mārtiņa dēla
Z ā 1 i š a testamentu.

Jelgavā, 7. aprīli 1924. g. L. Mš 1045/24.
Priekšsēdētāja v. J. Skudre,
Sekretāra v. J. R o a e n t a 1s.

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. z 2. aprilī ir

apstiprinājis aekošus Apdrošināšanas
un transporta akciju sab edtibas

.Latvijas Lloids"
statūta 2. § grozījumus, kas pieņemti
minētās sabledr bas 1923. g 30. nov.
akclonau ātkāttēja pilnā sapulcē.

Pārgrozītā § jaunā redakdja ir sek ša:
§2.

Biedrības mērķi ir:
a) visāda kusUma un nekutama īpašuma

apdrošnāšsna pret uguni,
b) apd risināšana pret sādzību caur

ielaušanos,
ci stiklu apdrošināšana,
d) apdrošlr āšana pret nelaimes gadīju-

miem, ceļā, kā ari pie strādnieku
vai mājkalpotāju darbu izdalīšanas,

e) dzīvības apdrošināšana, t i. apdroši-
nātai personai izmaksāt zināmu ka-
pitālu vai gada renti pēc nolīgta
laika notecēšanss, vai ari apdrošināt s
perr onas mantiniekiem pēc viņas nāves,

f; pasta sū ījumu apdrošināšana,
g) transports apdrošināšana, t i. vērtību

un preču, kā ati kuģu un citu pār-
vietošanas līdzekļu apdrošināšana pret
visādiem nelaimes gadījumiem, kas
varētu notikt ceļā, piestātnēs un uz-
glabāšanas vietas.

1) mājlopu apdrošināšana pret sērgām,
nelaimes gadījumiem un zādzīoām,

2) lauku režas a;drošinrsšsn* pret krusu,
3) automobiļu («asko) apdr šinā?ana,
4) delkredrre un gar niijn apdrošināšana,
h) preču transportēšana pa ūdens-, kā

ar) pa šosēliem un grantē iem ceļiem,
i) komisiju uzdevumu Izpildīšana preču

pārdošanā un pirkšanā,
k) ierīkot no'r tav^s preču pieņemšanai

giabāša ā ar nrliktavu un ieķīlāšanas
apliecību izdošanu, pie kam šīs ņp-
liktavas var izdarot par nolelk u makiu:

1) preču izlādēšanu un ielādēšanu,
2) preča r arvietošanu no tuvākās sticijas

vai kuģu piestātnes uz uoliktivu vai
atkao rādi no n: likta vas uz staciju
vai kuģu piestātni,

3) uzņemties biedrības noliktavās Ievie-
toto preču šķirošanu, pāržavešanu,
paujldī'anu, fepakcšnuunizsvētšaru,

4) nokaib t muitas nodevas par nolik-
tavās ienākušām precēm .

Par glābi šanā nodoto preču pieņem-
šanu biedribi izdod ar>l ecības, pret
šim aplecībaa kredit.estēdes var

Izdot aizdevums.
Apdroš ncd. priekšn. V. Perlbachs.

Tiesu sludinājumi.
Kigas apgabalt. 1. civilnodaļa,
uz dv. proc. Iik. 293., 295., 298., 301.,
309., 311. pp pamata, uz Em la
Kaspara Kīistapa d. V e i s s lūgumu
vjņ* prasības lietā pret Augusti Emīliju
Pēlēja meitu Veiss, dzim. Meilert, par
lanlītas šķiršanu uzaicina pēdējo, kopis
dcives vieta prasītājam n.v zināma
i rasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdīb. Vēstnesī'.

Pie lūguma pielikti: laulības apliecība
un noraksti.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai ia.ii plnvsrnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietss klausīšanai aiz-
muguriski.

Rig», 8. anrilī 1924. g. Mš 432282/951
Priekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņ s.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
as dv. ties. kārt. 1967., 3011., 3014. un
2079. pp pamat* uzaicina visus, kam būtu
uz 8. janv. 1917. g. Bauska mirušā Jāna
B i 11 e s stāto mantojumu k īdas tiesība».
k« mmtiriekiem, legatariem. fidelkomi-
eariem, kreditoriem unt. t.. pieteikt sava»
totsibas šai tiesai selu mēneie
laika, skaitot no sludinājuma Iespiešanas
d ēnas .Vsldības Vēstnesi'.

'ciaiņa nepieteiktas tiesības ieskatīt
par spēku saarlējajam.

JelgavS, 5. api ilī 1924. g. L. J* 985/24
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekrēta a v. J. Rozentals

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 3. aprīļi 1924. g. lēmumu,
uz Jura 2 i r ņ k a i n a lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. Iik. 293., 301.
un 309. pp., uzaicina atbildētāju Annu
Žrņkaln, dzim. Reinis, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā
Ierasties šai tiesā saņemt norakstu no
viņas vīra Jura Ž rokalna iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lieta un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas pilsētā.

Ja minēta laikā aicināmais neierastos,
lieta noliks nz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Liepājā neuzdos, aicinājumu
as tiesas sed! un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 5 apr li 1924. g. Mš 19524
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 3. apriļa 1924. g. lēmumu, uz
Kairina Sila, dzim. Dar-g , lūgumu
un pamatojoties uz dv. proc. iik. 293,
301. un 309i. p.p. uzaicina atbildētāju
Jāņi Pētera d. Silu kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā ..
Ierasties šai tiesā, saņemt norakstu
no viņa sievas Kairinās Sila iesūdzības
taksta viņu laulības šķiršanas lietā un
uzdot savu dzīves vietu Liepājas piilsētā

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
ietu noliks us terminu un izspriedis
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos,
aicinājumu us tiesas sēdi un viss
pārējos papīrus atstās tiesas kanclejā

Liepājā, 5. aprilī 1924 g. Mš 203/24
Priekšsēdei, b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava 3. apriļa 1924. g. lēmumu,
uzaicina 6. de;embrī 1923. g. Pormsatas
pag. mir. Je»aba KUva a. Sprūde
mantiniekus, kreditorus, legat., fidei-
komis. un tisas citass personas, kufām
varētu būt kādas tiepības vai prasības
uz atstato mantojuma, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā skairot
no sludinājuša iespiešanas dienas
.Vaid. Vēsai.'.

Tiesības un ;rasi _ as, par kurām nebūs
paziņ ta tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudtām uz visiem laikiem.

Liepājā, 5. aprilī 1924. g. Mš 656/24
Pr.ekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasoeto v i č s

Uiai a>aaiulili»s t Ik. tlisas mītni
?<iziņo, ka 23 apriti un 6 mal)!
1924.». pulksten 11 di nā, Rīgā,
1. Peldu ielā Mš 12, veikalā, plrdoi
firmas .Biaļi Klein* kustamo mantu,
sastāvoša no gilda m ķēķa trauki: m,
novērtētu pat i24,450 tbļ.

izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
tpskatJt pārdodamo mantu varēs par-

I
iošaaaa dienā ua vietas.

Tiesu pristavs Vlldaus.

Liepājas ostos gaide
raziņo, ka 26. aprīli 1924. g. pslssten
12 dienā, ostai valdes kancejā, dieivid-
vakaia ostas ra; II

iiaiīātaliii
tiks iznomātas pārcelšanas
tiesības pār Li pajas ostu.
Ar noteikumiem var iepazīties ostīs

valdes ka ielejā ikdienas, par laiki
no 9—15.

Liepājas ostas valdes
priekšnieks (paraksts).
Darbvedis (paraksts 1.

Oto iestāžu sliMBnfijHffll.
1 j

Tlita sodo.li iipartainfa
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ta 16 aprll! 1924.fl., pulksten 3 iena,
Rīga, Bi-umaņa ielā Mi 12,

pārdos voMksolBonn
lisrijat 3anson kustamo mantu, ne-
vērtētu par Ls 235 - , un sastāvošu no
dzīvokļa iekārtai, dēļ viņa 1922. g.
ienākama nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. apriī 1924. g.
Pledsliēja B e r e n c.

M iei.iļi liiutiiiili
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo
ta 17. aprīli 1924. «., oalksen 3 dienā,
Rīgā, Grēcinieku ielā Mš 9,

pārdos ooIrlksolSonfl
Akdju sabiedrība Jēkaba Vclnbarja
kustamo man u, novērtētu par Ls 2 '48,10,
un sastāvošu no emaljētiem čuguna
poliem, dēļ viņa 1921. un 1922. g.
ienākuma ua pracent. peļņas nodokļa
segianas.

Rīgā, 8. aptili 1924. g.
Piedzinējs J. V a i v a d s.

Tāli u apriņķa valsts-
zemju Inspektors

uzaicina ierasties savā kanclejā Talsos,
Rgis ielā Mš 2, J unpagasta pagasta
no Veģi muižas atdalīta zemes g&baia

Va'dhot (Meža rauižs, '

īpa&lita GoHfl Anša d.lagz«!ļļii,
leb ta pilnvarnieku — sešu mēnešu
laikā, skaitot n> sludinājuma 1'spifšanai
dienēs .Valdības Vēitnesī*, dēļ 1C0 ha
neatsavināmai zenves daļas robežu no
SH.ušsnas jau ājama nokāttoianrs.

Pēc termiņa notecēšanas objekts, kā
tad: -, kiram na/ īpsšnis-a, visurrā tina
eska tīts valsts zemes fondā

WsldhJ zem hip. Mš 389. ar kop-
platību 347,70 des. pat 27,500 rbļ Ie-
pirkta no La gadiņa pēc pirkšanas
kontrakta no 21. jūliji 1809. g.

Talsos, 5. aprilī 1924. g.
Vasti zemju insp. p. J MeT gailis.

Darbvedis K Kundziņš

AīDEBieka pagasta tiesa
dara linemj, ka seaidien, *9. aprīli
1924. 8. nīkst. 10 ii ā pie Annenieku
pagasta rāma

pārdos vairāksolīšanā
mir. Augusta O ša mantin?ek?era p e
derošo zirga, novērtētu uz Ls 403, par
labu mantiniekiem.

Anneni ekos, 2. aprīli 1924. g.
Piesēdētājs A. F i r s t s.

ļ Dažādi sžiidžnajnmi. ]
Rīgas ķīra apr. priekšn. izsludina par

nederīgu nozaudēto karaklausības ap-
liecību zem Mš 7751. isdotn 16 nov.1922. g. no J-lg-Bauskas ki»ri apriņķa
p ie*Sn t,Hitii 'zseļa d Gozēja

Pazaudētāji^
» &:,!^T,:itiT '? """"

Kolupes pagasts valde n ladina par
nederīgiem sološus nosaudftis dok«-
mentus : 1) šis valdes Izdoto 30. aug,
1920. g. zem Ms 1104 uz Antona Justina
dē.'a Paberza vārdu zir^a pasi; 2) tāpat
šis valdes 30. augustā 1920. g. z:m
Ms 1154 izdoto pērs. pasi uz Antoca
Fabijana d. Beina vardu un viņa atval
apliecību, izdotu 15/23 mart? 1923.g.
no Daugavpils kara apriņķa pr-ka;
3) šis valdes ziga pasi zem Mš 1254,
Izd. 30. augusta 1920. g. uz Rimiova
Jāņa vārdu; 4) šī.» valdes zirga pisl,
izd. 28. sugustā 1920. g.zem N« 98 tu
Plat*r-Ziberga vārdu, koja zirgs pā:dois
un pare pārrakstīta us Jur.n Paberza
vārdu; 5) šīs valdes zirga pasi, i;d ti
30, augustā 1920 zem M»_ 790 «
Andfea Andreja a. Mukons vardu.

Rēzeknei pilsētas mliiiļ. jiiAbiih
izsludina par nederīgiem sekošus ze-
māk uzrādītus nozaudētus dokumentus:

1) Latv. iekšzemes pa>i zem J* 2859,
Izdotu nr Kapiņi oag. valdes 30. dec.
1921. g uz Michaila Kazinira dēla
Šarnoviča vārda;

2) kāja klausības spl zem N? 6845,
izdoti n' Rēzeknes kāja apr, pr-ka
9. m« jā 1923. g uz Izaka Airaima d.
Rabsk i ' ārdu ;

3i gada uzturas apl zem N» x7375,
kura derīga līdz 4 maijam 1924. g. un
ktestamo zīmi zem Ms 594, zefotu ro
r.-kttjļu ba*nīc5s 14. augustā 1921. g.
uz Dārtas Jāņi m. Grat-ovska vānu;

4) Latv. iekšztmes pasi zem Mi 11584,
lidota no Dcugavpls prelekta 26. mājā
1921. g. uz Pētera Pāvela d. O t o ska v;

5) ka;a klausības apl zem Nt 66
Izdotu n i Rīgas kara saimniecibr-s pār-
valdei 8 apr.ll 1922. g. uz Michaila
Jaoa d. Srņ.tcva vārdu;

6) Latv. iekšzemes pasi zem Mi 219,
Udotu no Ružnas pag. vr>Ides 29 jūlijā
1921. g uz Antona Donata d, Valirjika v.;7) Latvijas strēlnieku paka atvaļinā-
juma apliecu zem Ms 621, izdotu26. martā 1921. g. uz Irša Oase d.Cendpiana vārdu;

8) Latv. Iekšzemes pasi zem N» 8494,izdotu no Rēzeknes pils. pol. pr-ka1923 g. uz Lidijas Andrēia m. Oavri-lovas vārdu;
9) Latv. iekšzemes pa i zem N» 8700,izdotu no Rēzeknes pilsētas pol. pr-ka

19. ianvaiī 1924. g. uz Lucjas Ana-stasiļa m. Simana vārda.
Sakstageles pag. valde izsludina par

nederīgu, ka nozaudētu, kara klausības
aj liecību, izdotu no Rēzeknes apriņķa
apsardzības priekšnieka 1921. g. zem'

/ Mš 126 uz Broņislava Jezupa d. Kudža v I

likiii ii liiufti utiui}
loleilau Min
1924. gada 5 burtaka

isnikusl an dabūjama Valsts tlpogriltl»
pili, 1, Istabā, kut ari vienīgi jāgrie»

ar pieprasījumiem.
Buttnica maksā:

bes piesitlšanaa Ls 0,26
« rJcsGtrlanu . . 0,28

Saturs:
36) Likums par 1920. gada 17. augiH»

likuma par alkoholu saturošu vi*
ražošanu, aplikšanu ar nodokli*
un pārdošanu papildināšanu.

37) Likums par Rīgas-Valmieras zeme*
grāmatu nodaļas priekšnieka pal/g»
amata nodibināšanu.

38) Likums par Latgales apgabaltiesa'
vecāka notāra palīgiem un kancle)11

39) Likums par dažu apriņķu robez»
pārgrozīšanu.

40) Likums par ievedmuitas tai*
33. panta grozīšanu.

41) Papildinājums likumāparbiju»Krievijas agrarbanku aizdevumi 6111

Latvija.
42) Likums par ārlaulībā dzimušo beta'

leģitimēsanu.
43) Likums par tautas skaitīšanu. _
44) Likums par poligrāfiskām iestāde*
45) Pārgrozījums ievedmuitas tanī'

(1922. g. 23. maija). . ,
46) Pārgrozījums noteikumos par ciw

resora darbinieku atalgojumu.
47) Pārgrozījumi un papildinājumi W>

vības pieminekļa projekta sacelts»»
noteikumos. _____--

Utu tjgaiillluai 1.Ir. Ari Prtitni
jaslņo, ka 19 aprīli 1924. a., pulksten
10 rītā, Rigā, Andrejs Pampura ielā J* 1,
Tiesu pristava kanclejā, pārdos Kārļa
S k e r b e 1 a kustamo mantu, sastāvošu
no z«m;s grāmatu dokumenta (obliga
cijasi uz nekustama īpašuma IV. hipotēku
iecirkni, zem zemes g am. Mi 551, mazi
Nometņu ielā Ml S, Rīga, un novērtētu
pat 125,000 rbļ.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
tpskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Vlldaus.

Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis
atsauc savu sludinājumu, kurš iespiests
.Vaid. Vēsta.' Nt 38., 1924. g, par
Jāņs Ailreda Pētera d. Ozoliņa
meklēšanu, vainīga atrašanas un 1 etas
iztiesāšanas dej.

R gā, 5. aprīli U2t g. *» 47.
Miertiesnesis Bīlmans.

Dzelzsceļu virsvalde
Izsludina iekritis rakstiskus torsus
23. aprīli 1924. a, uz gāzu cautulrm nn to daļām pēc s ecilišaci as b5

.Besondere B-dlngungen C VI*.
28, . > > petroleju 50 ton. pēc techniskiem noteikumiem.
28. * . > jū'as zāli, grīstēs 2000 kg pēc apstipr nāta parauga.
30 . . , dzelzi tilta būves darbiem 699 gab, kopsva'ā apmēram

67 ton. pec saraksta un izvilk. no techi. noteik.
Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājam? m drr>

šibas naudā n izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istabā 122a, no pulksten 12—14.
Piedāvājami jāiesniedz torgu diena līdz pulksten 12. 2

^

Pasta un telegrāfa virsvalde

izsludina rakstisku sacensību:
28. aptili š g, pulkstan 10 no rftt,

uz daildlem linllas materiāliem, ki 430/00 kg dažādas dzelzs ftiepu»
120,00 i gbl. iiol tori m 20,000 metru svinotn un apanšiemes kab li, «mutaton ra,
iebadu drātīm un t t 2

Tuv*ka»ziņ>s izsniedzcen' r'lā materiula angādēno pnlk<t 11 — ISdur^d n, ,

Šoseju un zemes ceļu valde
izdos 23 aprīli 1924. »adS

rakstiska sacensībā mazfikprssitājiem:
1) pulkst. 11 dienā — 400 ga\ dztlzsbatona cauruļu posmu Izutavošasa,

Drošības nauda Ls 1000.— un
2) pulkst. 12 dienā — 36 000 kl^r. .Avanarlusa" karbollnuma plasldlšsav,

Drošības nauda Ls 1,400.—
Siķjķi notfik-m' Oogoa le'ā M» 3. Istaba 403, ikdle ar nn nāks *. W-i4

Dzelzs e|u virsvaldes tedīnlskSs direkcijas Izdevuma

īznāfcuse ..Norinu sramato UDodamiem"
un it pārdošinš Oogoļi ielā Mi 8, ist -109-a. Grāmatas caai Ls 7—

fikciju labiiMu

I iirilii un biedri"
kārtēia

pilna sapulce
notiks trešdien, 30. aprīli 1924. s.
pulksten 5 p. p. Rīgā, L Ķēniņu iela 28.

Dienas kartība:
1) Sapulces amata personu vēl šanas
2) Revīzijas komh j»s z nojums un

Pārskata pat 1923 g apsbpri ašana.
3) Budžeta apstlotināšana un darbibss

noteikšana 1924. g.
4) Vēlēšanas.
5) Diādi jastājumi un priekšlikumi.

17 q 1 d e.

Spiestuves akciju sabiedrības..SALAMANDRA"

kija vispārēja sapulce
notiks 30. aprīli i. g.. pulksten 4 p. p.
Rīga. Verpi's-tā Mš 8 — lielā Kslēja
ula Ms 43, valdei telpās.

Dienas kartība:
1) O di pārskats uibiance par 1923.

gadu, viņa pārbaudīšana un apstiprinā-
šana un revizja? komfsjas ziņojums.
2) Budžets un darbības plāns pat 1924 g
3) Viena direktora un revīzijas konti Ij s
vēlēšana. 4, DitektorE-iīkotšja apsti ri
našana amat*, viņa instrukc ju stīgo-
jama un drošības naudas noteikšana
5) Dažādi zigrjuui un p iekšlikum.

T o 1 *1e.

Tieslietu ministrijas
kodifikacijas nodaļa

laidusi klajā sekošu 1923. g. kodifikacijas
izdevumu:

Civilprocesa \\M
Vispārēji noteikumi un I. grāmato

(tiesāšanaskārtība miertiesas)
Šis izdevums atvieto bijušā Krievija!
1914.g.„ycTaBi.rpawflaHCHaroCyflC-
nponsBOiļCTBa" atbilstošo daļu ai
visiem vēlākiem pārgrozījumiem ui

papildinājumiem.
Maksā:

bez piesūtīšanas . . Ls 0.90,
ar piesūtīšanu .... '1.07.

Dabūjama
Valsts tipogrāfijā, pili, 1. istabā

kur ari vienīgi
jāgriežas ar pieprasījumiem.

lta*ig«Hisial$ tsatrf»
Treldlan, 9, aprIH, pulksten 7 vsk*"'

>rmo reizi ,
.Jiasuars ibtb £»ivu«i -

A. Gul -ja traģediji .
Caturtdlaa 10 aorlll ļsulksten 5"I Līdi!&austs .



Rīgas pilsētas krājkasei
pieteiktas sekošas uz vārdu izdotas krājgrāmatiņas un noguldījumu zīmes par
nozudušam un atņemtām:

- j „ . Sumas iesk.
Uz vardu Dat. kad izd. Ms Ms °/o līdz 1. jan.

.
__

1924. g.

Krājgrāmatiņas:
1) Fridrichs Frldricha d. Ciglers . 15. jūnijā 1904. g. 86699 Ls 21 94
2) Marija Ivana m. Frei 28. apr. 1908. , 15989 . 14 45
3) Fridrichs Gustava d. Aigners . 22. janv. 1913. , 93655 . 1216
4) Natslija Gjert, prec, Gram . . . 23. janv. 1897. , 23464 . 885
5) Zelma Jāņa m Stuten 29 aug. 1909. . 80549 . 657

12. mvtā 1914. , 138368 , 19.52
Anna . 20. jūnijā 1906. . 42203 , 816

12.martā 1914. . 138369 , 19.52
6) Marija I urze Mii'ler 29 dec. 1895. . 9090 . 6 79

Luize Mīiller, dz. Hensel .... 14. janv. 1911. . 120144 , 7.47
7) Vilhelmine Ādolfa m. Strauch . 20 apr. 1912. , 52495 . 13 36

.28 apr. 1915. .- 147110 . 7.47
8) Bernhards Kārļa d. Jansons . . 16 nov. 1911. , 23041 , 11.23

Noguldījumu zīmes:
9) Marija Otilija Trei ...... 5. sept. 1905. . D9908 . 13.04
un tādēļ pamatojoties uz statūtu § 11 tiek uzaicinātas visas personas, kūjām
kādas tiesības uz mortiiicejamām krājgrāmatiņām, un noguldījumu zīmēm, pie-
teikties krājkasē 3 mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas .Val-
dības Vēstnesī*. Šim termiņam beidzoties, izsludinātās krājgrāmatiņas un no-
guldījumu zīmes tiks atzītas par nederīgām un izdotas jaunas.

Rīgā, 31. martā 1924. g. Valde.

Bilskas patērētāju biedrības
(Biedrība atrodas Valkas apr.. Bilskas pag. Pasta adr.: caur Smilteni, Vec-Bilskī).

Pārskats par 1923. g.
Bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.

Aktīvs. R. K. P a s i v s. R. K.
Skaidrā naudā kasē . . 31,169 85 Bi-dru pajas 36,785.85
Preces par iepirkuma cenām 54,611.— Kapitai: Pamata .... 9.614.—
Dalības naudas citās ie- Rezetves . . . 14,468.55

stādēs: Koop darb pal.
Paja C. S. .Konzums 8,737.— fonds . . . 4,589.50
Akcijas L. tautas bankā 2 010.— Aizņēmumi naudā no dažā-

Dažādi debitori 20,^68 15 dām iestādēm .... 20,0r0 —
Inventārs 7,219.— Tīrs atlikums .... . . 39.147.10

Kopā 124,605 Kopā 124,605-

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēta. Pelnīts.

Iepriekšējā gada tīrs atli- Iepriekšēja gada īrs atli-
kums: kums 14,33?.—

Izd-līts 11,333— Bruto peļņa uz precēm . 56,947.20
Tirdzniecības izdevumi 17,800.10

Kopā 32,13310 Kopā 71,280 20
Tīrs atlikums .... . . 39,147.10 Zas dējums ._ — —

Kopā 71.280 20 Kopā 71.280 20

Valde.

Pirmā Rīgas savsfarpīgā Kredītbiedrība.
Rīgā, lielā Smilšu ielā Ms 8/10.

Bilance uz 1. decembri 1923. g.
A k t i v s. Ls Ls

Kase _ 34,870.99
tekošs rēķins Latvijas banka 4,717.36

. citīs kreditie tādēi 181,089.16
A zemju nardi un vekseļ : a) ārzemju irātes un čeki 2,898.69

b) . nauda . 30,208 23 33.10S.92
Vērtspapir.* j . 2,830.82
Diskontēti vekseļi: ai portfeli .. ....... 341,68659

b) pie korespondentiem . . . . . 14,096 42 355,783.01
Aizdevumi .30s!579.56
Spec. ttkos"i lēķini nodrošināti ar vekseļiem 6,304.04
Koresponden i Nostro 74,711.47
Nekustama manta . . . , 561.852.62
Inventārs . 9,332 62
Atmaksājami izdevumi 2,034.45
Tekoši izdevumi 20.—
Pārejošas sumas . 157023.58
Pārējie aktivi . . 3,055 32

1,732311.P2
Inkasso vekseļi un dokumenti: a) portfelī 14?,616.51

b) pie korespondentiem 9 379.70 154,096.21
Avalu un galvojumu debitori 310,556 70

*) Portfeli atrodošos vērtspapīru starpā:
a) rezerves kapitāla vērtspapri .... 1,960-04
b) apgrozības kapitāla: 870.78

2,197,864.8 ^

Pasīvs.
Pamatkapitāls 7.812.8i
Rezerves kapitāls 4.341.62
5-peciaU rezerves kapiteli 29,205 98
Noguldījumi uz noteikta laiku 23.455.72
Tekoši lēķini 558,489.72
Korespondenti Nostro 315,198 02

Loro . 406,470.09 721,66811
Procenti un komisija 2,930.46
Nsms pārvades ieņēmumi par 1924. g. 90.—
Nodokļi l,34.84
Dividende 1,598 39
Pārejošas sumas 100,250.05
Dažādi pasīvi 5 243.80
Mmtībīs parvertešaias rēķins 263,353.91
Procenti uz k misija par 1924. g . 1Z525.47

1,732,31192
Pe{ņas un zaudējumu rēķins.

Pelnīts. Ls
Aizdevumu rentes 21,181.81
Diskontētu vekseļu rentes 33,99842
Spec. tek. rēķinu rentes 0i'?l„ ™Komisija par dažādām operācijām 82 622 79

.Caur ārzemju vautu cperac'jām ?c'k ?073
Nekustamu īpašumu īres ,'S£,lCI
Sēli 1,8">*.54
Norakstītu zaudējumu atmaksa ,,87? n?
No 1913. g. nepieprasīti noguldījām! oli' ™Peļņa uz vērtspapīriem _; 267.7b

243,860.20
Zaudēts.

Noguldījumu 0/0 m'SS'??
Tekoša rēķina °/o . . . • - U.&ia.lf

Tirdzniecības un pārvaldes izdevumi, kā:
Direktoru un ierēdņu algfs, ī-e, apg'imošana, apkmiiāšara, drukas

darbi, pasta, lelegrafa, kanclejas izdevumi un t. t 112,271.20
Nekustama īptšuma izdevumi 11,735.17
NeieRā|uš:e pro'esiētie vekseļi 12 «2^Kapitāla, peļņas un ienākuma nodokļi iJ . oo/.9o
Special norskstīšana . . . 4,745 39
Nekustamu īpašumu norakstīšana li/obd»

Inventata norskstīšana l'Sfn'fn
Dividende olnmP-munerarijas ? „'oVV^Rezeves kapitālam pM 1 bu ierakstīts 2.341 63
Special rezerves tēķ. pat kbu ierakstīts 21 074.64

243 8r0.20
Valde.

Mas apgabala tiesa,
sa<kaņā ar savu 24 m»r a 1924. g
lēmumu uz Leopolds Eli sberaa lūgumu
un civ. proc. Iik. 2087. un sek. _p.
pamata uzaicina obligācija turētāju,
kuras izdota»: l) rar 33 000 rbļ. un
2) par 10,000 rtļ. ; 1. uz lija Samuka *.
Eliasberga un 2. uz Bēra Jek'ba d.
Freiberga vārdiem un 1) ». janvāri
1909 g. zem žam. N» 65 un 2) 21. mar'ā
19 9. g. zem žutn. J* 204, nostprināta
ļ»« M'rai Gitai L'pmfrņa m. Jakobson
dzim, Jcnkelson, piederošas nrku tatras
tfantas Dcp-jā z*m krep. Ni 1040, sešu

mēnešu laikā, skai ct no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī'
ierasties tiesa lidz^emot augšminētās
obligācija.

Pie kam tiek aiztādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas
turētāja neierašanās gadījumā, obligā-
cijas atzīta par iznīcinātām kā roz nī-
dētus, piešķirot lūdzējam tiesību pieprasīt
nozaudētās cbligscijas ž.etā viņa< no-
rakstu izdošanu ar oriģinaldo» umeatu
spēku un norimi.

Liepājā, 1924.g.29 martā. Ak 1*605/24
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

Sekretāra A. Kaspetovits

VaiDīšo pag. Batērētiīn Hiedrībii.
Biedrība a rodas Valmieras apr. Vainižu

pag. Pasta adrese: c. Limbažiem.

PĀRSKATS per 1923. g.
Bilance uz 1. janv. 1924. g.

Aktīvs. R. K.
Skaidrā naudā kasē . ._ . 24 312 24
Preces par ie lirkuma cenām 83,439 —
Dalības naudas citās lestād,:

Paja C. S. .Kon-
zums' . . 2808.—

Umu'g.krāj-aizd.
kase . . . 125.—

S«vst ug. apdr.
C. S. . 1000-- 3 9 3. -

Dažādi debitori 35,403 25
inventārs veik»l i . . 6.074.—
Mašīnu koplietošanas punkta

iiventa s . 162 738.90

Kopā 315.9rin .39

P a s i v s. R. K.
Biedru pajas", 21,499 18
Kapitāli:

Pamata . . . 9,139.20
Rez-rvei 7,328.28
Amorti?a:ijas 23,408 90
Koop darb.

pal. fonds . 3,409 5
K op. veicinās

fonds . . 2 532.28 45,818.41
Aizņēmumi no:

biedriem . . 2? 836.90
nebiedr em 11,616 80 35,453.70

Aizņēmumi niudā no da-
žādām iest'dēm . . . 105,000 —

D*žādi kreditni (prečul 90,208.30
Pārskati gada ne«amak-

,'ātie izdevumi . . .* . 6,5^0—
1922 g nezlietota peļņa 2,b08.—

Tr> aiikums: ve ka'a . . 7,826 P5
kuļgam. 885.8S

Kopā 315.90n.39

Peļņas un zaudējumu rēķins
Zaudēts.

Iepr'ekšejā g. tīrs atlikums:
Neizdalīts (konz. iepirks,

prēmiju ...... 2,608 —
Tirdzniecības Izdevumi . 49 263.90
"/oo/o par aizņēmumiem . 5 024 55
Ziedojumi 700.—
Bojātas prece? 1,810.—
NesamaksĒtie izdev. . .._. 6,500.—

Kopā 65,906.45
Tīrs atluums: kuļgarnit. . 885.85

veikala . . 7,826.95
Kopā 74. 619 25

Pelnīts,
lepriek?. (konz. iepirk. prem. 2,608.—
Bruto peļņa uz precēm_ _ 67,151.40
°/o°/o par nokalšanu un zaģeš. 274.—
Brsto peļņa no kuļgarn. 4,585.85

Kopā 74 619 25

Valde.

&M oiiēti ottusi
Biedrībus adrese: Sal cgrīvas miestā.

Pasta adrese: S Iscgriva.

1923. g. darbības pārskats.
Bilance 31. dec. '1923. g.

A k t i v s. R. K.
Kase 23,636.24
Preces 580,1 10 —
Dalības naudas citīs ie-

stādes:
C.S. .Konzums' 5000.—
Tautas ban'<ā . 3000 —
Str. koop. s ' vien. 1000.— 9,000.—

Inventārs . 16.655.—
Kopā 629 401.24

Pasīvs. R. K.
B'ediu pajas 73,379.—
Pamsta k-ptals .... 13,345.—
Rezerves kapitāls . . . 11,405.39
Kooperācijas darbinieku

palīdzības fonJs . . . 4,889.—
Būves fonds 24,775.—
Aizņēmu ni 147.606 40
D?žīdi krrdtori . . . 266 52.45
Nenomaksāt izdevumi. . 36,u 9.—

o/o .... 1,378.50
Z-slog 3,500 —
Tīrs at ikumi 46,486.50

Kopā 629,40124

Penīts bru'o Rbļ. 220,146.20: tekoši
darbības it rdzn) izdev. Rbļ. 173,659.70;
tīrs «ttikums Rbļ 4^,486.50; preces
pārdotas par Rbļ 2,018.092.—; dividende
uz pajām 7°/o; prēmijas uz ieprkum. 3/»-

Biedru gada sākumā 215; beigās 256;
v i sali atrodas Sa'acgrīvā.

Valde.

Liepājas apgabaltiesas ci /ilnod.,
19. maija 1924. 9- pulksten 10 no
rīta, atklātā tiesas sēdē tiks nalaiīts
mitušā Otto Žukovski testamen's.

Liepājā, 4. ap iii 1924 g. tk 671/24
Priekšs'd. b. V. Bienenstams.

Stk etars A Kasparovičs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod
uz civ. ties.Iik 3011., 20)4.«n 2019. p.p.
pamata pasiun. ka nēc 1915 gads
10. maijā (miršanas vieta iz lietas nav
re.zama) mir. Viļuma Anla d. Ansona
'1 atklāta mantoiam* «u wWn« kam
ir aa šo mantojama, vai sakarā a:
t tiesības, ki mantin., legatarijiem.
ideikomiaarljiem, kreditoriem un t. L,
pieteikt šis tiesības minētai tiesa!
sešu mēnešu laikā, skaitot no ii
slcdinijuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesība»
ragSI nsriditi termiņā nepieteiks, tad
viņas atais kā līs tiesības sasdējašsa

Rigā. 1924. g. 1 aprilī L Ht 2264
Priekšsēdētāja v. A Vtldneta

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
iz civ. ties. Iik 3011., 3014. nn 3019.
0 p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g.
27. novembrī Burtnieku pagastā mirušā
.Piles' rraj s līdzīpašnieka Jāņa
Jēkaba d. Laubcrta it atklāts manto-
jums an uzaicina, kam ii aa so manto-
jumu, vai sakara ar to tiesības
kā mantiniekiem, iegatarijiem, lideiko-
misstijiem, kreditoriem an t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēneša laikā, skaitot us ii sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētas personas savas tiesības
sugiS aamditi termiņā nepieteiks, tad
viņas atais ki Us tiesības zaudējušas.

Rjgā, 1924 g. 1 1prilī. L. Ni 2292
Priekšsēd. v. A. V e i d n e rs .

Sekretāra « » >

Lhpāiis apr. pr-ka palīgs 2. iet.
izsludina par nederīgiem sekošu s no-
zaudētus dokumentus:

Latv ]fs pases:
1) zem Ni 11005, izd. 1910. g. 30.

au^usia us Kbva Margr etes d Ķjda v.;
2) rem te 9119, izd. 192n. g. 12. dk.-

tebrī iz Mades Mķeļa m. Šulc v.;
3) tem Ni 4418. ud. 1920 g 7. jū-

lija iz Annas Jāņa m, Vssar v.;
4) zem Ns Č936, <zd. 1920. g. 1. jul.

uz Jctja Andreja d. Šupstik v ;
5 zem Ni 4242, izd 1920 g. 5. jul.

uz Miķeļa Miķ ļa d. Vir/enieita v.;
6) zem Ni /4, izd. 1920. g. 6, maijā

uz Žana Andrēra d. Zuz na v.;
7) zem Ni 1525, izd. 1920. g. 19. jū-

nijā uz lizes Jekara m. S Ie ».;
8) zem Ni 10820. izd 1920. g ?0.

eugista uz Antonijrs Konstantes Ziņa
m. Henkel v.;

9) zem Ni 7179, izd. 1922 g. 27 jan-
vāri uz Katrīnas Andreja m. Kiamen,
dziru. Kupše, v;

10) zem Ni 7541, izd. 1920. g. S0. jū-
nija uz Jsņa Jāņa d. Čurā, vai P.rt-
nieka, v;

11) zem Ni 8060, Izd. 1920 g. 20. Ju-
1 ja iz Annas Miķeli m. Embutniek, dz.
BuTibul, v.;

1^2) ztm Ns
2044, izd. 1920. g. 18 jū-

nija uz Jāņa Jj[« d. Zvirbuļi v.;
li) zem N» 2S60, wd. 1920. g. 22

jumja uz Kaitī.iaa Bieren'a m. Traut-
man vārdu;

14) ;ea M 45S izd. 1920. g 14.
ms ja uz Eli/aoetes AnJ eja meitas
Itk te v..

15) zem Ni 407, izd. 1920. g. 12.
n.rija uz Kairinās Jāņa m. Sēne v.;

16) zem Ni 10618, izd. 192J_ g. 14
jūnija iz Miķeļa Jēkaba d. Mur na v.;

17) zem >* -283, izd 1920. g 6. ju-
Ijā uz Maigas Jāna m. S u' pe v;

18) zem Ni 4118, izd. 15-20. g. 3 iu-
lijā uz Msrgtietas Andreja meitas Pei-
ne i vaidu;

19) zem Ni 0278, izd. 1S23 g. 23.
janv uz Andreja Andreja d. Ofisi ».;

20) zem J« 9987. izd. 1922. g 5 s:p-
tembri uz Petep Pētera d. Anškna v.;

21) zem Ni 7277, izd. 1920 g. 30. jū-
nijā uz Andreja Jāņa d. Itbe v ;

22) zem Ni 10273
^

ud. 1923. g. 23.
janvārī uz Miķeļa Jēkaba d. Tomrļt v;

23) zem Ni.11514, izd. 1920 g. 15
ok'obrī uz Annas Pētera m. Riteniek,
dzim. Kūda v.

1923. g. .Vaid. Vēstn.' Ni 281. par
nederīgu izsludinātā Latvijas pase zem
Ni 9874, izd. 1922. g. 10. augustā uz
Jāņa Klāva d. Lanka v. ir atrasta un
skaitās par derīgu.

Liepājas apgabaltiesa,
13. martā 1924. g. uz barona Vernera

fen Bucbho'ca lūgumu un paroatojotie«
uz civ. ro\ Iik. 2091. un sek. pant.
nolēma: uz Johaiam Briedē pied'rošo
Ventspils nekustema īņaiamu 1 kvart
zem hip. Ms 110 nostiprinātas divas
obligācijas, un poti: 1) 22. jūnijā
1902. g. zem žu'n. Ni H3 par 2501 rbļ.,
izdo'as u? Herm*ņa Smoņa d. Ve n
b-rga vārdu un 2) 18. apnli 1903. g
z m zum Ni 64 par 3000 tbļ,_ izdotas
uz Niio'ais Ta.berga vārdu, kāda obl-
g«cija t gad skaitās atlikuma somā
1000 rbļ., atiīt kā nozaudētas, par iz-
nīcin tāii un izdot baronam Verneram
fon Buchholcam viņu vietā obligāciju
norakstu", p ešķirot tiem or ģinaldoku-
mettu spēku un nozinu.

L'e^ējā 1924. g.24. raitā. Ni 429-1 23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

Sekretārs A Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
18. februāri 1924. g. uz Vernera ion
Bachho ca lūsuma, p'matcjoties uz cv
proc. Iik. 2087. un 2091. p.p. nolēma:
zdetu uz Hermaņa Jakobson» vardu

obligāciju 3000 rbļ lielumā un 1. jun jā
18)6. g. nos iprnā u uz Chaimam Izaka ?

un Jizepaai Eiclsteinan, Dorei un
Judelam Levenbergiern piede olo ne-
kustama īpašumu Ventspilī 2 kvartāli
zem hip. f* 102, kāļa obliga ija r pār
gāļusi Vernera fon Bj hol:a īpašumā,
atzit par iznīcinātu, «B nozaudē u, p e
šķ rot Iūlzējum t.esību lūgt zemes-
grāmatu nodaļu Izdot vņam ror.audetās
obligācijas vie'ā viņas noiakstu ar
oriģnddokumenla «peku un nozīmi.

L epājā, 1924. g. 27. martā. Ns 535-1/ 23
P; ekšsēd b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 27. marta 1924 gada
lēmumu, uz Matīsa Fltl na
lūgumu, un uz civ. proc. Iik. 2081. un
s k p. p. pamata, uzaicina obligācijas
turētāju, kura izdota par 2000 rbļ. uz
Lapiņa Orta dēla Oibeta vardu cedeta
uz atrādītāja vārlu ui pārgājuša Fr.ča
Friča d Jakobsona īpašumā un 18. no-
vembrī 19; 9. g. nostiprināta uz Mai-
sam Kristopa d. Fitinam piederošas
neku-t. mantas Qro >iņas pilsētā zem krep.
Ni 59, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, lidzņemot minēto
obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā tetmiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādn _ atzīs par samaksātu ,
piešķirot lūdzējam tiesību pieprasi!
parāda izdzēšanu iz zemesgrāmatām

Liepājā, 29 martā 1924 g. M653/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

s-vi-tHri 4 KliD^inviii.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzas apriņķa 1 lec miertiesu., va-
dot es no civ. hk. X. sēj. 1.-39. p.
un civ. proc. Ik. 1401. p., u a ciņa
! u24 g 14 janvārī Ludzas pil ē ā mir.
Nikolaja Aleksandra d. Čeral.hovlča
mantiniekui pieteikt savas mantošanas
tiesības uz neltiķi atststo rtaa-
tojuau — miertiesneša kamerā, Ludzā,
Daugavpils ielā Ni 6, sešu mēnešu
laika, skaitot no šī uzaicinājuma ie-
spiešana .Valdi as Vēstnesī*.

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas,

Daugavplis apr- 4. iec. miertiesa.
saskaņā ai savu 1924. g, 21. ma ta lē-
mumu uz civ. pioc Iik. 1401., 1403.
p. p. un civ. Iik. X. sēj 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1917. gadā
4. m rta mirušā Andrejs Vonodd,
Daugavpi's apriņķī, Liks ias p. -
gastā ir atstāts mantojams, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem, pieteikt
tās pēc piederības sešu mēneša
laikā, skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Daugavpili, 29. martā 1924. g.
Miertiesnesis (paraksts).

Aizputes iec. miertiesnesis
pamat, uz sava lēmumu no 7. mar a
1924 g. meklē B rlsndu, Žani
Iidriķa d., 2i g. vecu, apv. uz ;od Iik.
532. p. 3 pkt, dzīvojoši eg\ Aizputē.

Vīsām iestādīsi un p:tsoaara. ku[šai
ir zināms kur at odas minēts p;rsona
vai viņas manta lā ^aziņs par to pdic.
iestāde un AtzeuUs ifC. mleite&ai.

Aiz . utē, 1924. g. 28. martā. Ni 5
M erhesn (p rsk-: s).



Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 10 marta lēmumu
mckiē Katli Kristapa d. Hibšmanl, ap-
vaino o uz sod. iik. 581. p. 1. d.,
17 g. v., piederīgu pie Dobeles apr.,
Bersmu žas pag. Latv. pase, izdota
no Rīgas pref. 17. nov. 1920. g zem
Ni 15U057.

Visas Iestādes un personas, kuram
zināms, kut atrodas min. HibŠmans
tiek lūgtas par to paziņot augšminētām
miettiesnesim, Rigā, Andreja Pumpura
ielā N° 1.

Rīgā, 24. martā 1924. g. Ml79.
Miertiesnesis B i I m a n i.

Latgales apgabaltiesas I. civila,
uz civ. proc. Iik. 293., 295., 298, SOI.,
i.09. un 311. p. p. pamata uz Pētera
Pētera d. Brlkmuņa lūgumu, v.ņa pra-
sības lietā pret Emīliju Almu Kriša
m. Brikman, dz Liekne par laulības skir-
sanu, uzaicina pēde,o, ku[a dzīves vitta
prasītājai nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā na šī sludi-
nājuma Iespēšanas dienas «Valdības
Vēstnesī*.

P.e lūguma pielikti lūguma noraksts,
pilnvara un laulīcas apliec, zem Ni 1320,
līdz ar norakstiem.

Ja atbildētā) s noteikta laikā neiera-
dīsies person gi vai_ caur pilnvarn eku,
1 ks nolikta tiesas sēdē lie.a» klausīšanai
zizmuguriski.

Daugavpilī, 2. aprīli 1924. g.
C. L. Ni 390p/24,

Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.
Sekrēta a v. i. K a v g u r s.

Liepājas apgabaltiesa,
27. mattā 1924. gadā uz Kārļa
K rklņa lūguma, un civ. proc.
lu. sausu—20»6. p. p. pam. nolēma:

1) paradu 3,000 rb(. pēc obligācijas,
izdotas uz Christopi Bulte vardu un
13. m-ijā 1913 g nestiprinātas cz

Kār im Ottona dēlam Mikliņam pie-
derošu nekust, man u Ventspilī, 1. kv.
zem kreposta Ns 134EE, — at-
zīt par pilnīgi samaksātu līdz ai
visām precentēm;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļa minēta parāda izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 3. aptiH 1924. g. N6M-1,23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas 2. iec. miertiesn.,
uz Peses Zamuel, Chajas Mendel ua
Meres Maltinskij lūgumu un sava
1924. gada 3 aprīļa lēmuma pamata,
uzaicina 31. decembri 1921. g. Liepāja
miīušā Notas Raf eļa d. Zam eļa
mantin-, kreditorus, legatarijus, fidei-
komisarijus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra
sības uz nel. atstāto mantojumu, pie-
teikt savas tiesības un , rasbas mier-
tiesnesim sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājurra iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī'.

Minētā laikā nepieteiktas tiesības
un prasības tiks atzītas par zaudētām
us visiem laikiem.

Liepājā, 3. aprilī 1924. g. Nt 151.
Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 9. iec. miertiesnesis,
uz civ.ties. Iik. 2011., 2014., 2019. un 2079.
p. p. pamata paziņo, ka pēc mirušas
Doroteas Rozenkranc, ir utklāts
mantojums, un uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu vai sakarā ar to tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesības
augšminētā termiņā nepieteiks, tad viņas
tiks atzītas kā Šīs tiesības zaudējušas.

Miertiesnesis O r i g o r i.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta li-
kuma pat vienīgo maksāšanas līdzekli
un dv. ptoc. 'ik. 2060 uņ 2062. p. p.,
ievētojot miruša Jura Kruc mantojuma
masas aizgādņa Jāņa SpUiņa ;invar-
nieka zvēr. adv. Voldemāra Minkeviča
lūgumu un savu lēmuma 1924 v.
1. apr li paziņo, k« mirušā Jura Kruc
mrnt. masas aizgādnis Jānis apaliņ!
parādu pēc sekošām obligācijām:

1) pat 855 t., apstiprinātas 1886 g
17. novembrī zem >ft 749 uz nekustamo
īpašumu Valkas apr, Zeltiņu muižas
zemnieku zemes .Kundrat* Ni 23 mā-
jām, zem zemes grām-ta reģ. J* 2049,
izd tas no Fr.ča Pūriņa un Jtfa Kruc
par labu A. fon Kālenam, kas viņu ir
cedējis b'anko;

2) par 1,225 i., apstiprinātas 1886 g.
17. novembri zem Ni 750 uz to paši ne

kustam? īnašumu, izdota no tiem
paliem Friča Putna un Jvf» Ktū: par
irbu tam pašam A. 1. Kalena-* , kas
viņu it cedējis Hanko, — ir iemaksāts
tiesas depozītā Ls 44,80, dēļ šo augšā
min. obligāciju kapitāla un °/o°/ o dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kutam būtu tie-
sības u* augšā aprād. obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstn.', un aizrāda, kāja
šīs personas noteiktā laika nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par s 'maksātam un
lūdzējam dos tiesību prasīt hipot. dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 5 aprilī J* 1384.
Priekšsēdētājs v. A. V e I d n »r a

Si«krrf«r« A. K *\v ?

Liepājas apgabaltiesa,
uz savu 27. ieart* 1924 g. lēmumu,
uzaicina okt mēnesī 1919. g. Sarnaras
gub. (Krievijā) mii. Elenores Šenbrun,
mantiniek., Kreditorus, iegatarus, lidei-
komisarua un visas citas personas, kurām
vatētu būt kādas tiesības vai prasības uz
atstato mantojumu, pieteikt viņas tiesai
seiu mēnešu laikā skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi".

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas pat zaudētam uz visiem laikiem.

Litpāji, 29. maitā 1924. g. Ni 1010-1 23
Priekšsēde*, b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs

Daugavpils apr., 5. iec. miertiesn.
pamatodamies uz X. sēj. 1239. p. un civ.
proc. Iik. 1401. p, uzaicina 1910. gadā
12. jūlijā mituša Martina Zamueļa d.
Cssna mantin., pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz nelaķa at tīto
k:Statro m nekust. īpašumu .Pustors 1*
sādžā, Jrsmuižaspag augšminētam miet-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn.*

Miertiesnesis (paraksts),
?eapifs*! V*!»r» iipograiiia

Latgales apoalialtiesas 1.briminalood.,
sjskaņā ar savu 1924. g. 26. febr
lēmumu, meklē uz sod. Iik. 14. p,
un 585. p. 1. d. pamata apsūdzeo
Rēzeknes apr. Silajāņu pag piederīgo
Pēteri Semjona d Kļtejevu, 58 g.
v., vecticībnieks, zemāks par vidēju
augumu, garu ssikanu bārdu, gaisetn
ar sirmumu matiem, acis izskitāa ki
iekritušas.

Atrašanas gadījumā Pēteri Kitajevu
iev etot apc'etinījuma, ieskaitot Lttgaies
a gabaltiesas rīcībā un paziņojot tiesai.

Daugavpilī, 2 aprilī 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R Plauks.

Sekretāra p v (paraksts).

MepSJas apgabaltiesa.
uz sava lēmuma no 24. marta 1924 £.
pamata uzaicina 4. sept. 1922. g.
Dunikas pag. mir Annas Jaunciem,
mantiniekus, kreditorus, Iegatarus, lidei-
komisarus an visas citas petsonas, kam
rarētu būt kādas tiesības vai prasības uz
viņa atstāto mantojuma, vai kutas
vēlētos apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tiesai savas tiesības un prasības
seiu mēnešu laika, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Vaid. Vest.".

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas pat zaudētām as
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās pat
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 3. aprīlī 1924. g. Ni 896-1/23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

Sekretārs A. Kasperovičs

Aizputes iec. miertiesnesis
pamatojoties uz lēmumu no 15. lebm ta
1(24. g. meklē apv. uz sod. Iik.

265 p. 1. d.: Augstrozi Jāni Kāļi d.
ap 3u g. v., gera rūguma, tumšiem
matiem, pec nodnibošanas oaptistu slu-
dinātāju, dzīvojošu agrāki Patmsles pag.
Rīgas apriņķL

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināms kur atrodas minēta persona,
vai viņas mant <, jāpaziņo par to polic.
iestādei un Aizputes iec. mier iesai.

Azputē, 1924. g. 28. mattā. Ni 102

Mertiesn. (paraksts i

Rīgas apr. 1. iet. miertiesnesis,
saskaņā ar savu i. g. 27. mrarta lēmumu
un civ pro . Iik. 1958 p. pazini, ka
24. aprīlī 1921. g. atttlātā tiesas sēdē,
viņu kamera Rigā, Andreja Pumpura
ie a Ni 1, tiks nolasi s š. g. 19 janvāra
Rīgns Jutmaia Asatos mirušā Jāņa -
Miķeļa d. Freiberga notar. tsstaments.

Ri&ā, 1924. g. 31. martā.
Miertiesnesis J. N e i m a n i s.

Jeigaias pilsētai iec. miertiesnesis,
saskaņa at savu 1924. g 28 marta n -
lēmumu, uzaicina visai persona?, kam
bu;u uz 1923. g. 20. decembri Jclg.vā
miru'ā Hetmaņa Friča d Antons at-
stāto mantojumu kādas tiesības, kā
mantiniekiem. Iegatariem, fideikomi-
sariem, kreditoriem u. t. t., pietek!
savai tiesības šai tiesai sešu mēnem
laikā, skaitot no sludinājuma dienas.

Teimiņā nepieteiktas tiesības iešķilta
pat speķa zaudējušām.

Jelgava, 1924. g. 1. aprilī.
Miertie ne.'is M. Ķarps.

P. lekules policijas priekšnieks Liepājas
apriņķi izsludina pat nederīgiem zemāk
minētos dokumentu?, kuti pieteikti par
notaudētlem: 1) kara klausības atvaļi-
nājuma apliecibu zem Ni 1582, izdota
19 janvārī 1922 g. no 12 Bai kas

kājn eku pulka k-ra uz Rūdolfa Mārtiņa
dēla Jaunzetna vārdu; 2) Latvija< iekš-
zemes pasi zem Ns 1264, izdotu 15 jan-
v«rī 1921. g. no Aiz jutes apriņķa
priekšnieka palīga par 2. iecirkni uz
Kaupe Jēkaba d. Albrekt vārdu At-
sauc publicēto .Vaid. Vēstn.* Ni 64
no 18. marta 1924. g. izsludināto pat
nederīgs La vijas iekšzemes pasi zem
J* 1077, izdotu no Bauskai apr. pr-ka
pa'īga pat 1. lec. uz Veionikas Lūcijas
Vilhefmine ļeonharda m. vārdu, jo
pedejā pasi attadusi un ta skaitāma pat
derīgu.

Rīgas apgabalt.reģlstrac. nodaļa
uz civ. proc. Iik. 146071. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 26. marta 1924. g. lēmumu
reģistrēta kooperatīva sab'ed ība zem
nosaukuma: .Rīgai p-'icijzs dibinieku
krāj - aizdevu sabiedrība', ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārz'nis E. Bite.
Sekretārs K. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likumu par blēdībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņu 1924. g. 26. mata
lēmu-nu reģistrēta b zp'ļņas bied b :
.Studentu biedrības .Austrums* v c-
biedru palīdzības biedriba*, ar valdes
sēdekli Rigā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretais K. F r i d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizadijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 26 marta
lēnumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Ieriķu un apkārtnes mednieku Medrība
.Mednis*, ar valdes sēdekli Drsbužu
pagastā.

No-" aļ»« pārzinis E. Bite.
Sekretārs K. F r i d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt.reģlstrac.nodaļa
uz likuma pei biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pam.
paziņo, ka at viņas 19*4. g. 26 marta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Latvijas jaunu sieviešu kristīgā savit-
nīta", ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzini» F. Bite.
Sekretārs K. Fridrichson? .

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz 1 kurnu par biedri «m, savienībām un
politiskam organizācijām 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924, g. 26. marta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Rīgas pilsētas ottās vidusskolas ab ol-
ventu bedtiba* , ar valdes sēdekli Rīgā

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretārs K Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
po itiskam organizācijām 17. p pamata
pazitjo, ka ar viņas 1924. g. 26. marta
lerrumn reģ stteia bezpeļņas biedrība:
.Korporācijas Rubonia' filistru biedrība*,
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļa* pārzinis E. Bite.
Sekretārs Ķ. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biediībm, s»vienīb m un
politiskam organizācijām 17. n. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 26. marta
lēmumu reģistrēti bezpeļ as biedriba:
.Latvija* universitātes stadcnSu biedrība
Koroorrcija Gundega*, ar valdes sē ek'.i
Rīgā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sek etars K. Fridri'-hsons

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedr bāra, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 26. marta
lēmumu teģistieta bezpeļņas biedrība:
.Katlakalna bibliotēkas biedrība*, at
valdes sēdekli Katlakalna paga-tā.

Nodaļas «ārzinis E Bite.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaft. reģl strac.nodaļa
uz likumu pat biedtībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pir-
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 26. marta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedriba:
.Rūjienas brīvprātīg i ugunsdzēsēju bie-
drība" ar va'des sēdekli Rūjienā

Nodaļas pārzinis E. Bite.
Sekretāra Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ, pr. Iik. 2060. un
2062. p. p., ievētojot Smiitenes-Palsma-
nes Aumeisteru-G m,en-:« krāj aidevu sa-
b.edrības pilnvarnieka zvēr. adv. Pētera
Egiīta lūguma un savu lēmumu 1924. g.
1. aprilī paziņo, ka kara apstākļu dēļ
ir gājušas zuduma sekošas obligācijas:

1} par 20.( 00 r, apstiprināta 1899. g
3. maija zem Ns 184, uz nekustamo īpa-
šumu Cēsu apr., Vestienas muiža, zem
zemes gtāma.u reg. Ni 46, izdotis no
Sidneja Jāņa dēla bar. Vērmaia pat
1 bu Benedikta!, ari Benita, Augusta m.
lon Ltelienfeld-Toal, dzim i. Pistolkors,
kuru oblīgaeju Heimans Hermana dēls
Trugatts, kā blanioces onars, ir cedējis
at ai btanko;

2) par 170,000 rbļ., apstiprinātas
1913 g. 13 decembrī zem Ns 829, uz
nekustamiem īpašumiem Cēsu apriņķī
Ļaudona?, pilsmulžu zem zemes grāmatu
reģistra Nt 209 un Točes muižu zem
zemes grāmatu reģ. Ni 177, izd. nj
Aleksandra Gustava Indriķa d. Pēter-
sona Rjšmana par libu Vladimiram
Pēteja d. Bekeram, kūju obligācija Rī-
gas pilsētas diskonto banka, kā blanko-
cesionat* ir cedējusi atkal blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnoaaļa uz-
icina visas personas, kurām būtu lie-

lības us augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā sešu mēn. laikā,
ikaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .V. Vēstn.*, un aiztāda, ka
a šīs petsonas noteiktā laika nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīc.nātām un
lūdzējam izdos obligāciju dublikātus, kuti
izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1924 g. 5. aprilī Ni 2316.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e t s.

Sekretārs A. Kalve.

jiieiTii luAiliittai rifiiiiraliii m\i
i «matodamas uz civ. ties. Iik. 1460". p
rziņo, ka minētā tiesa civilnodaļa»

31. ir artā 1924. g. atklātā sēdē nolems
reģistrēt Kalncima lopkopīoas pār-
raudzības biedrību, ievedot viņu to bie-
drību reģistra pirmajā daļā, kurām nav
peļņas iegula ;as mērķa

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Kalnciema pagastā.

Jelgavā, 4. aprilī 1624. g.
Reģ. nod. pārz J. Skudre.

Pat sektetatu D Leiinakils

Jelgavas apgabalties. reģ. nod.,
pimatodamās uz civ. ties. likuma
1160". panta paziņo, ka minētā tiesa
civilnodaļas 31. marta 1924 g. atklātā
rēdē nolēma: bezpeļņas biedrību
reģistra _ pirmajā daļā 71. numurā 2. is
dlijuma at«mētu, ka ar Dignaj s un
apkārtnes biškopības biedrības pilnas
biedru sapulces lēmumu no S. g.
17. februāra pārgrozīti statūti, pēc ktāi-
pielUtiem statūtiem.

Bedrības valdes sēdeklis atrodas
Digna;as pagastā, Jaunjelgavas aptigķi.

jelgavā, 4. aptili 1624. g.
Reģ. nod. pātz. J. Skudre.

Par sektetatu D. L e š 1 n s k i j s.

iīisiie! Miitiiflim Rfibfndiu iiiaii,
pamatodamas az civ. ties. Iik. 146G. p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
31 msrtā 1924. g atklltā atde nolems
reģistrēt Bēnes un apkāttnes piensaim-
nieku sabiedrību .Strauts*, ievedot viņu
koo-erttivu sebied ību reģistra piimajā
drļā.

Biedrība* valdes sēdeklis attodei
Bēnes miestā, Tukuma apriņķi.

Jelgavā 2. ap.il. 1924. g.
R eģ. noa. patz J. Skudre.

Par sekretāru P". LtlHi»MI»,

Jelgavas apgabali, reģiatr. nod.,
pamatodamās uz civ. ties. iik. 1460" p
maziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas
31. martā 1924 g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Sabiles apkārtnes pie saimnieku
sabiedrību, ie ēdot viņu kooperatīvu
sabiedrību r ģistra pirmajā daļa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Sabiles pilsētā.

Jelgava, 2. ap. iii 1924 g.
Reģ. nod. pārz. J. Skudre.

Pat sektetatu D. L e 11 n s k i j s.

eivsavaa apgabali. r»ģ. nodaļa
pamatodamās uz civ. ties Iik. I46071. p.
paziņo ks minētā tiesa civilnodaļas
31. martā 1924 g. atklātā sēde nolēma
reģistēt Kroņa-Susejas psgas a huk-
saimniecības mišinu koplietošanas bie-
drību .Sēkla*, ievedot viņu koopetativu
sabiediību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes «ēaeklia atrod*
Kroja-Susejis pa?., IIzu pamatskolā,
caur Neretu (lauajelgavas apriņķ)

-elgavā, 2. aprilī 1924 g
Reģ. nod pārz. J. Skudre.

Par sekretāru D. Lešin ski js.

Rīgas apgabaltreģistrac. nodaļa
uz likuma par biedri ām, savienībām un

oliti kām o-gnijscijā" 17. p. namata
oaziņo, k* at viņa 56 maita 1924 g.
lēmumu reģistrēta bzpeļņas _ biedrib*:
.Ēveles pirmā lopkopīoas pjrraudzības
biedrība', sr valdes sēdekli Ēveles pig

Nodaļas t ārzinis E Bite.
gekr^tar« Frldrich noru.

aigavas apgabaltiesa
us dv. ties. iik 1967., 2011—3014., 2079
an vietējo privāttiesību Iik. 2451. p.r>.
pamata, uzaicina visas personas, kuram
būtu kedas ierunas pret 16. novembrī
1923. g mirušā Jēk«ba Vīksnas 1923. g.
1. novembrī māju kārtībā sastādīto testa-
mentu, vii kuras vēlētos pieteikt savas
tiesības us minēto nel. Jēkaba Viktnai
atstāto mantojumu, kā mantinieki, legr-
tari, fideikomisari, kreditori un 1.1„ pie-
teikt savaaietunaa un tiesības šai tiesa
teia mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesi" .

Pēc minētā tetmioa notecēšanas, tiesa
«kādas Ierunas nepieņems un nepie-
eiktas tiesības atzīs pat spēku saudē-
ušām.

Jelgavā. 2. aptili 1924 ? ». **973 24
Ptekšsēdētāja b A. La u ke.

Sekretārs K P u s s a r s.

Utjjpifas apsaballiesa,
uz sava 3. aprļa 1924. g. lēmuma
izaicina 1. fun. 1912. g. Rāvas pag.
miīušā Kristapa Jāņa d. T r e i 1 i b a
manfonieK.ua, ktedltotua, Iegatarus, tidei-
kotaicarus un visas dtas petsonas, Vujam
vatēta bāt kādas tiesības vai ptasibss
z atstāto mantojama, pieteikt viņas

tiesai seiu mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*

Tiesības an prasības, par Intām ne
būs paziņota tiesai minēta laikā, tiki
staītas par saudētām us visiem laikiem

Liepājā, 4. aptili 1924 g. H 666/24
Priekšsēdē! b V Bienenstams.

Sekreturs A Kasperovičs.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa,
uz biedrību Iik mi 17. panta pamata
paziņo,kaar šīs tiesas 1924 g. 27. matti
lēmumu it teģsnēta un bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību reģistrs I. daļā
ieviesta biedriba zem nosaukuma:
Vātmas pag. un apkārtnei mcd ieku

biedriba .Medns', lu;as valdes sēdekis
at odas Vārmas pagastā

Liepājā, 81. m.-rtā 1924. g. Ni 74/24
Priekšsēd. b. v. i. K i r š I e 1 d t s.

Sekretārs A. Jinsons

Liepājas apgabaltiesas reģ nod ,
m biedtību likuma 17. pan a pamati
paziņo, ka ar šīs tiesas 1924. g 27. marta
lēmumu it teģistrita un bezpeļņas bie-
drību un viņu savier.ību te ģistra 1 dsļi
ievesta biedrība zem nosaukuma: ,Ba;es
lopkopības pārraudzīoas biedrība ,kuras
valdes sēdeklis atrodas Bases pagastā.

Liepājā, 31. martā 1924. g. N? 70/24.
Priekšs. biedra v. i. A Kiršfeldts.

Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa
uz biedrību likuma 17. panta pamata
paziņo, ka ar šis ti- as 1924. g. 27. marta
lēmumu ir teģistieta un bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību teģistta 1. daiā
ievesta biedrība zem r.osauiuma: .Dur-
bes un apkāttnes ezera zvejniecības
biediīoa Ezers*, kutas valdes sēdeklis
atrodas Durbes pilsētā.

Liepājā, 31. martā 1924 g. Ni 69/24
Prekšsēd. b. v. i. A Kiršfeldts.

Sekretārs A. J a n s o n s.

Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa,
uz biedrību likuma 17. pznta pamata
paziņo, ka at šīs tiesas 924 g. 27. marta
rmunm ir teģistieta un bezpeļ ies bie-
dtību un viņu savienību reģistra 1. daļā
ieves'a biedrība z-rn nosaukuma:
.Lejas Kurzemes aptiekam biedtībi*,
iufis valdes sēdeklis atrodts Liepājā.

Liepājā, 31. martā 1924. g. J* 65/24
Ptiekšs. biedta v. i. A. Ki ršieldt s.

Sekretārs A, Jansons.

Latgales apgabalties. I. krimīnai
nodaļa,

saskaņā ar savu 1924 sada 31. marta
lēmumu meklē uz sod. tik. 51. p.
un 467. _p. 2. d. pamata ap-
sulzeto Rēzeknes apr, Rūži'es pag.,
piederīgo Vladimiru Vasilija d. Dzjubinu,
apmetam 25—26 g. vecu, vidēja augu-
ma, bez bātdas un ūsām, gaišiem ma-
tiem.

Visām iestādēm un personām, katars
it zināma mīnētā Vadimita Dzjubina
an viņa mantas atrašanas vieta, jt-
pazino Rēzeknes apt. 3. iec. izmek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 2. apr li 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R. Plauks.

Sekretāra v. J. Vanags.

Latgales apgabalties. kriminal
noda[a,

saskaņā ai savu 1924 g. 31. marta
lēmām u, meklē as sodu likuma
51. p. un 467. p. 2. d. pamata ar-
sūdzēto Rēzeknes apr, Rūži nes pa*,piedetīgo Isldoru Donats d. Morozovu
29 g. vecu, vidēja auguma, gaiiiem ma-
tiem, gaišām mazam ūsām, bez bārdas.

Visam iestādēm an personām » uiā>it rdnama minētā Isidora Morozovaun viņa csantas atrašanās vieta, jt-
pasiņo Rēzeknes apriņķa 3. iec iz-meklēšanas tiesnesim.

Daugavpili, 2. aprilī 1924 g.
Priekšsēdētāja v. R. P1 a u k s.

' Sekretāra v. J. Vanags.

Nrskoii dd jāraksta Mantas
Daržllsstonal valsis iestBals,

pēc imansu ministrijas apstipilnātis*
paraugiem (skat. ša gada 27./1V. .Vadibaa Vēstneša* Ni 93) dabūjam*

Vantt, tlDoarafill. ofli.

Jelgavas apr abaltiesa,
u dv. ties. kārt. 1967.. 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visas, kam
būtu uz 11. ma'jā 1914. g. mituša
F iča Krūmiņa atstāto mantojumu,
kādas tiesības kā mantiniekiem, leg -

tariem. fideikomlsat., kreditoriem un t t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-

nājuma iespiešanas dieaas .Valdības
Vēstnesī*

Teimiņā nepieteiktas tiesības lesitatis
nu tpēku zaudējušam.

Jelgavā, 2. eprili 1924 g. L. J*841 24
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs K. Pussars

Latgales apskaities.HrlmītialBOd^
saskaņā ar sava 1924. g. 31. marta
lēmumu, meklē aa sod. Iik. 51. p.
un 467. p. 2. d. pamata apsūdzēto
hēzeknes apr., Ružines p«K- piederigo
Maksimu Feodora dēlu Blstrovu, ap-
metam 22 g. vecu, gāja auguma, bēz
bārdas, mati un ūsas tumši.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir tinama minētā Makslma Bisttova an
*iņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo

Rēzeknes apr. 3 iec. izmeklēšanas ties-
nesim.

D-agavpIH, 2. aprīlī 1924 g
Priekšsēd. v. R. Plauks

Sekretāra v. J.Vtfl a gs

Latgales apgabaftias. krintina!-
nodaļa,

saskaņā at savu 1924. g. 31. maita
iemumu, meklē us sod. Iik. 51. p.
467. p. 2. d., pamsta apsūdzēto Rēzek-
nes apr, Ružines pag. piedetīgo,
Fcodoru Fecdota d. Blstrovu, 20 g.
vecu, vidēja auguma bez bšrdas un
ūsīm, tumšiem matiem.

Visām iestādēm un personām, kuram
It zināma minētās Feodora B.strova
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpa-
ziņo Rēzeknei apr. 3. iecirkņa izmek-
lēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 22. mattā 1924. g.
Priekšsēdētāja v. R. Plauks

Sekretāra v. J. Vanaes.



Nosacīti notiesāto saraksts
no 40.

919. Abelīts, Ernsts Eduarda d.,
23 g., Rīgas apr., Siguldas
pag., Rīgas I. iec. miert. 25.febr.
1924. g., 581. p. 2. d., 3mēn.
ciet. (Akts Ns 303/24. g.)

920. Ābeltiņš, Jānis Pētera d.,
19 g., Valkas apr., Litenes
pag., Valkas apr. III. iec. miert.
28. janv. 1924. g., 51. p.,
581. p. 4. d., 616. p. 1. d.
2. pkt, 57. p., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 6224. g.)

921. A d 1 e r s, Eduards Aleksandra d.,
16 g., Jelgavā, Rīgas apr.
I. iec. miert. 17. janv. 1924. g.,
262. p. 1. d., 55. p., nodot
mazg. noz. audz. iest. (Akts
Ns 18/24. g.)

f2. Aizstrauts, Vilhelmine-Nata-
lija Jēkaba m., 34 g., Slokā,
Rīgas apgt. 21. janv. 1924. g.,
667. p. 2. d., 2 ned. aresta.
(Akts Na 79j24 g.) _

(923. Alksnis, Kārlis Jēkaba d.,
33 g., Valmieras apr., Bauņu
pag., Rīgas I. iec. miert.
30. janv. 1924. g., 581. p.
1. d, 3 men. cietuma. (Akts
No 58|24. g.)

1924. Alksnis, Ludvigs Jana d.,
56 g., Dobeles apr., Naudītes
pag., Rīgas I. iec miert.
23. janv. _1924. g., 581 p.
1. d., 3 men. cietuma. (Akts
No 80124. g.)

925. Andersons, Augusts Kriša d.,
47 g., Valmieras apr., Svei-
ciema pag., Valmieras apr.
III. iec. miert. 18. februārī
1924. g., 581. p. 1. d., 3mēn.
cietuma. (Akts Ne 69124. g.)

926, Androps. Jānis Miķeļa d.,
25 g., Valmieras apr., Vec-
salaces pag., Rīgas I. iec. miert.

30. janv. 1924. g., 184. p.
1. d., 2 dienas aresta. (Akts
Na 10424. g.)

3927. An še vi es, Arvids Indriķa d.,
20 g., Jelgavas apr, Bram-
bergas pag., Jelgavas apr.
miert 17. janv. 1924. g.,
247. p. 4. d., 10 lati naudas
soda, ja nebūtu spējīgs
maksāt — 3 dienas aresta.
(Akts J* 41/24. g.)

3928. Artemjeva Aksenija Vasi-
lija m., 46 g., Daugavpils
apr., Livanu pag., Daugavpils
apr. IV. iec. miert. 27. jūlijā
1923. g., Latgales apgt. 6. febr.
1924. g., 61b. p., 2 ned. ciet.
(Akts J\fe 222 24. g)

3929. Asermans, Fricis Pētera d.,
26 g., Talsu apr., Kandavas
pag., Tukuma iecirkņa miert.
14. febr. 1924. g., 184. p.
1. d., 1 diena aresta. (Akts
JV9 82/24. g.)

3930. Auziņš, Augusts Kārļa d.,
21 g., Valmieras apr., Pociema
pag., Valmieras apr. III. iec.
miert. 24. janv. 1924. g.,
51. p. 1. d. 1. pkt., 581. p.
1. d., 3 men. cietuma. (Akts
Ns 31/24. g.)

3931. Auziņš, Valfrids Kārļa d.,
17 g., Valmieras apr., Katva-
res pag., Valmieras apriņķa
III. iec. miert. 24. janvārī
1924. g, 51. p. 1. d. 1. pkt.,
581. p 1. d., 2 men. ciet.
(Akts No 31/24. g.)

3932. Babenko, Bons Alekseja d.,
36 g, Krievijā, Rīgas apgt.
23. janv. 1924 g., 435 p.
1. d., 1 men. cietuma. (Akts
Ns 30/24. g.)



3933. Balodis, Rūdolfs Mārtiņa d.,
49 g., Cēsīs, Rīgas V. iec.
miert. 28. dec. 1923. g,
Rīgas apgt. II. krim. nod.
11. febr. 1924. g., 138. p.
10 lati naudas soda, maksāt
nespēs, gad. — 3 dien. aresta.
(Akts Ns 415,24. g.)

3934. Baumanis, Jānis Pētera _ d.,
35 g., Priekuļu pag., Cēsu
apr. I. iec. miert. 31. janvārī
1924. gadā, 184. p. 1. pkt.,
3 dien. aresta. (AktsNs 63,24. g.)

3935. Bergmans, Žanis Jāņa d.,
27 g., Latvijā, Rīgas II. iec.
miert. 5. februārī 1924. g.,
184. p., 1 diena aresta, (Akts
Ns 59/24. g)

3936. Bērman, Natālija - Katrine
Jēkaba m., 50 g., Tukuma
apr, Praviņu pag., Rīgas
apgt 24. janv. 1924. gadā,
442. p. 1. d., 3 dienas aresta.
(Akts Ns 74/24. g.)

3937. Bergs, Hermans Krišjāņa d ,
16 g., Rīga, .Rīgas II. iecirkņa

miert. 6. dec. 1923. g., Rīgas
apgt. II. krim. nod. 25. janv.
1924. g., 581. p. 4. d., 55. p.
2. pkt., ievietot Irlavas labos,
iestādē. (Akts Ns 263(24. g.)

3938. Bērziņš, Indriķis - Alfrēds
Otto d., 23 g., Jelgavas apr.,
Elejas pag., Jelgavas apgt.
8. janv. 1924. g., 51. p.,
442. p. 2. d. 1. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 114/23. g.)

3939. Bērziņš, Jānis Otto d., 27 g.,
Jelgavas apr., Elejas pag.,
Jelgavas apgt. 8. janv. 1924.g.,
51. p., 442. p. 2. d. 1. pkt.,
2 ned. ciet. (A. 114/23. g.)

3940. Birstiņ, Late Indriķa m.,
31 g., Talsu apr., Vānes pag.,
Rīgas apgt. 24. janv. 1924. g.,
442. p. 1. d., 3 dienas aresta.
(Akts Ns 64124. g.)

3941. Birzlejs, Bērtuls Jāņa d.,
26 g., Talsu apr., Libagu pag.,
Rīgas II. iec. miert. 19. febr.
1924. g., 184. p., 1 diena
aresta. (Akts Ns 286124. p.)

3942. Bitte, Jānis Jāņa d., ļM
Priekuļu pag., Cēsu apr.j ļ
miert 13. febr. 1924 *
184. p. 1. pkt., 3 dien. a 'J
(A NsI85/24. g.)

3943. Bišels, Bruno Kārla d., ig
Rīgā, Rīgas II. '. mii
15. janv. 1924. g., 581. p ]
55. p. 2. pkt., nodot Irlav
labos. iest. (A. Ns 48/24.

3944. Blija, Jānis Jēkaba d., 39
Rīgas apr , Olaines pag.,
gavas apr. miert., 27 nla.
1923.g., 49., 51. un 581. p,
1 men. ciet. Ar Valsts PIe|
denta nolēmumu no 14. fe
1924. g. sods nosac. atlai<

(Akts Ns 131/23. g.)
3945. Blūms, Valts Kārļa d., 45,

Ventspils apr., Ugāles pļ
Ventspils II. iec. miert. 6 fe
1924. g., 581. p. l.d., 3m
ciet. (Akts Ns 35/24. g.)

3946. Boitmans, Jānis Friča (
24 g., Ventspils apr.,
pag., Ventspils II. iec. miet
28. janv. 1924.g.,581.1. d., 3 mēn. cietuma. (AI
Ns 11/24. g.)

3947. Bone, Vilis Ernesta d., 27
Rīga, Rīgas II. iec. mi<
12. janv. 1924. g., 184. 1
3 dien. aresta. (A. Ns 35/24.»

3948. Bori šovs, Jānis Borisa d
55 g., Ludzas apr., Mkh
lovas pag., Ludzas apr. I. je(
miert. 17. janv. 1924.
581. p., 3 mēn. ciet. (Akt
Ns 12/24. g.)

3949. Brandts, Vilis Indriķa d
31 g., Valkas apr., Ēvele
pag., Rīgas apgt. 24. jam
1924. g., 669. p., 7 dieni
aresta. (Akts N; 20/24. g.)

3950. Brasliņš, Jānis Jūlija (j
21 g., Latvijā, Rīgas II. ie
miert. 7. febr. 1924. g., 184.p
1 dien. aresta. (A. Ns84/24, g

3951. Briedis, Ansis Jura d., 63 ļ
Daugavpils apr., Varkovaspaļ
Daugavpils apr. V. iec. miei
31. janv. 1923. g., Latgali



apgt. 17. maija 1923. g-,
51 un 581. p.p., 3 men. ciet.
(Akts No 916 23. g.)

%Q59 Briedis, Sīmanis Ermaņa d.
' . 18 g., Aizputes apr., Valtaiķu

pag., Aizputes iec. miert.
31. janv. 1924. _g., 581. p.
2 d., 57. p., 3 men. cietuma.
(Akts Ns 15/24. g.)

3953 Brempels, Aleksandts Aleks-
andra d., 26 g., Cēsīs, Rīgas
II. iec. miert. 12. janv. 1924. g.,
184. p., 2 dienas aresta. (Akts
Ns 68/24. g.) _

3<154. Briedīts, Peters Andreja d.,
68 g-, Valkas apr., Lizuma
pag., Valkas apr. IV. iec.
miert. 22. janv. 1924. g., ļ
581. p. 2. d., 5 men. ciet.
(Akts Ns 46/24. g.)

3955. Budkevič, JadvigaAntona m.,
53 g., Kaunas gub., Vilko-
miras apr., Rīgas 11. iec. miert.
8. dec. 1923. g., Rīgas apgt.
II. krim. nod. 23. janv. 1924. g.,
276. p., 2 ned. cietuma. (Akts
Ns 230,24. g.)

3956. Buls, Viktors Frola d. 25 g.,
Rēzeknes apr., Kaunates pag.,
Cēsu apr. II. iec. miert.
29. janv. 1924. g., 51. p.,
581. p. 4. d., 1 men. ciet.
(Akts Ns 19/24. g.)

3957. Būmans, Peters Jāņa d.,
56 g., Valmieras apr., Val-
mieras pag., Rīgas apgabalt.
25. janv. 1924. g., 51. un
448. p.p., 443. p. 1. d. 6. pkt.,
2 ned. ciet. (A. Ns 9/24. g.)

3958. Būtnei sters, Fricis Edu-
arda d., 27 g., Liepājas apr.,
Grobiņu pag., Rīgas II. iec.
miert. 7. februārī 1924. g.,
184. p , 1 diena aresta. (Akts
Ns 52/24. g.)

3959. Butkus, Sīmanis Ignata d.,
30 g, Rīgas apr., Olaines
pag., Jelgavas apriņķa miert.
27. martā 1923. g., 49., 51. un
581. p-p-, 1 men. cietuma, ar
Valsts Prezid. nolēmumu no
14. febr. 1924 g., sods nosac.
atlaists. (Akts Nsl31/23. g.)

3960. Caune, Osvalds Jēkaba d.,
31 g., Kuldīgas apr., Lieleze-
res pag., Rīgas XI. iec. miert.
29. dec. 1923. g-, 184. p.
2. pkt., 1 diena aresta. (Akts

1440/23. g.)
3961. Cimmermans, Teodors-Ju-

lius Daniela d., 40 g., Rīga,
Rīgas XI. iec miert. 28. janv.
1924. g., 184. p. 1. pkt.,
3 dienas aresta. (Akts
Ns 159 24. g.)

3962. Cukains, RudolfsKarļad.,38 g.,
Siguldā, Rīgas XI iec. miert.
28. jcnv. 1924. g., 184. p.
1. pkt., 3 dienas aresta. (Akts
Ns 136 24. g.)

3963. Dambe (Dambīts), Mārtiņš
Teodora d., 41 g., Valmieras
apr., Limbažos, Rīgas apgt.
25. janv. 1924. g., 51. un
448. p.p., 443. p. 1. d. 6. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ns_ 9 24. g.)

3964. Dambīt, Zelma Kārļa m.,
28 g., Ludzas apr., Kokorevas
pag., Valkas apr. IV. iecirkņa
miert. 15. janv. 1924. gada,
591. p. 1. d. 2. pkt., 2 men.

ciet. (Akts Ns 34;24. g.)
3965. Deņīns, Jānis Ustina d.,

Ilūkstes apr., Stelles pag.,
Grīvas iec. miert. 19. dec.
1923. g., 581. p. 1. d., 51. p,
1 mēn. ciet. (A. Ns773/24 g.)

3966. Deņīns, Silvijs Ustina d.,
28 g., Ilūkstes apr., Stelles
pag., Grīvas iec. miert. 19. dec.
1923. g., 581. p. 1. d.,
51. p., 1 mēnesi ciet. (Akts
Ns 773/23. g.)

3967. D ii bērt, Līna Jēkaba m.,
26 g., Liepāja, Jelgavas pils.
iec. miert. 19. febr. 1924. g.,
581. p. 1. d., 3 men. ciet.
(Akts Ns 114124. g.)

3968. Dimants, Nikolajs Jāņa d.,
33 g., Rīgā, Rīgas apgabalt.
7. janv. 1924. g., 474. p.
2. d., 2 nedēļas cietuma. (Akts
Ns 8/24. g.)

3969 Dišlers, Mārtiņs-Bruno Min-
nas d., 10 g., Rīgas apriņķi,
Skultes pag., Rīgas apr. II. iec.



miert. 6. dec. 1923. gadā
581. p. 1. d., 55. p., ievieto
Irlavas nepilng. zemkop. ur
amatniecības kolonijā. (Akt<
Ns 414/23. g.)

3970. D re viņš, Morics Morica d.
24 g., Tukumā, Tuk. iec. miert
8. febr. 1924. g., 184. p,
1. d., 1 diena aresta. (Akts
Ns 84'24. g)

3971. Drujan, Šifra Izraēla m.,
52 g., Ludzā, Ludzas apr.
I. iec. miet. 21. febr. 1924. g,
144 p., 2 ned. cietuma. (Akts
Ns 154 24. g.)

3972. Eltermans, Fricis Friča d.,
42 g., Tukuma apr, Sniķeres
pag., Jelgavas apgt. 11. 'dec.
1923. g., 51_. p. un 642. p.
I. d., 1 nedēļa aresta. (Akts
Ns 128/23. g.)

3973. Erdmans, Andrejs Friča d.,
58 g., Liepāias apr., Liepājas
II. iec. miert. 21. janvārī
1924. g., 276. p., 1 mēn. ciet.

JAkts Ns 89/24. g.)
3974. Ērkšķis, Jānis Jura d, 53 g.,

Bauskas apr., Mežotnes pag.,
Jelgavas apgt 15. janvārī
1924. g., 442. p. 1. d., 1 ned.
aresta. (Akts Ns 190/23. g.)

3975. Ezeriņš, _ Pēteris Reiņa d.,
45 g., Cēsu apr., Veckalsna-
vas pag., Rīgas apr. III. iec.
miert. 6. febr. 1924. g., 581. p.
1. d., 1 mēnesi ciet. (Akts
Ns 90|24. g.)

3976. Faksis, Jēkabs Kristapa d.,
26 g., Jelgavā, Tukuma iec.
miert. 8. febr. 1924. gadā,
184. p. 1. d., 5 dienas aresta.
(Akts Ns 81 24. g.)

3977. Feldmans, Kristaps Anša d.,
50 g., Tukuma apr., Sniķeres
pag., Jelgavas apgt. 11.' dec.
1923. g., 51 p., 642 p. l,d.,
1 ned. aresta. (A. Nsl28 23. g.)

3978. Felšs, Jānis Jēkaba d., 26 d.,
Bauskas apr., Iecavas pag.,
Bauskas apr. II. iec miert.
18. febr. 1924. g., 581. p.
4. d., 5 dienas aresta. (Akts
Ns 51/24. g.)

, 3979. Felzenberg, Matilde jvj.
t tīša m., 24 g.,Tukumaai Grenču pag., Tukuma ifc
I miert. 31. janv. 1924. gad

581. p. 4. d., 3 ned. arest.
(Akts Ns 75/24. g.)

3980. Frankmans, Aleksandr
Friča d., 38 g., Rīgā, Rī

^pils. III. iec. miert 7. febr
1924. g. 184. p. 1. Pkt

*
1 diena aresta. (A. Ns77/24. g.)ļ

3981. Ģelzis, Mārtiņš Kriša
28 g., Kuldīgasapr.,Zvāru.pag., Rīgas pils. IV. ie<-
miert. 28. dec. 1924. gadt.
Rīgas apgt. II. krim. nod.
II. febr. 1924.g., 184. p. I. d.,
1 diena aresta. (Akts
Ns 418/24. g.)

3982. Gervenie, Vladislavs Kazi-,
mira d., 14 g., Lietavas pav.,'
Rīga. Rīgas I. iec. mie;
26. sept. 1923. g., 51. p. d
581. p. 2. d, 55. _p., no
audzin.-labošan. iestādē. (Akd
Ns 483/23. g.)

3983. G i b u 1 s, Augusts Jāņa d.,
50 g., Cēsu apr, Gat rfas
pag., Cēsu apr. II. iec. r
13. febr. 1924. g., 51.
581. p. 1. d., 5 mēn. c
(Akts Ns 72/24. g.) "

3984. G i b u 1s, Jūlijs Augusta d..
23 g., Cēsu apr., Gatartas
pag., Cēsu apr. II iec. i.nert.
13. febr. 1924. g., 51. p. un
581 p. 1. d., 5 mēn. ck :
(Akts Ns 72/24. g)

3985. Grenčmanis, Indriķis Ai,
dreja d., 32 g., Liepājas apr.
Gaviezes pagasta, Vents r~;' 1
II. iec. miert. 5. dec. 1923. r
184. p., 3 dienas aresta.
Ns 364 23. g.)

3986. Grinbergs, Ēvalds Jura d..
39 g., Nīgrandes pag., Lie-]
pāias apgt. 11. janv. 1924.g.,:
639. p. 1. d., 1 ned. ?r~---
(Akts Ns 7/24. g.)

3987. Griška, Kārlis Jāņa d., 45 g.
Lenču pag., Cēsu apr. I. iec.
miert. 13. febr. 1924. g.,



184. p. 1. pkt., 3 dien. aresta.
(Akts Ns 85/24. g.)

^988- Ieviņš, Ernests Jāņa d.,
36 g., Talsu apr., Jauna pag.,
Rīgas pils. 111. iec. miert.
2. febr. 1924. g., 581. p.
1. d., 3 mēneši cietuma. (Akts
Ns Ns 63/24. g.)

s g989. Ignatans, Francis Antona d.,
38 g., Daugavpils apr., Liksnas
pag., Daugavpils apr. IV. iec.
miert. 8. febr. 1924. gadā,
581. p. 1. d., 3 men. cietuma.
(Akts Ns 29/24. g.)

=3990. Ignatovičs, Vikentijs An-
tona d., 25 g., Daugavpils
apr., Pustines pag., Daugav-
pils apr. VII. iec. miert.
26. okt. 1923. gadā, 532. p.
3 pkt., 3 dienas aresta. (Akts
Ns 541/23. g.)

^991. Indik, Liene Jāņa m., 73 g.,
Rīgas apr., Ķempu pagastā,
Cēsu apr. II. iec. miert.
25. janv. 1924. g., 581. p.
1. d., 4 men. cietuma. (Akts
Ns 29/24. g.)

30'12. Innus, Remberts Jura d.,
17 g., Rīgas apr., Mangaļu
pag., Rīgas apr. I. iec. miert.
24. janv. 1924. g., 581. p.

' 1. d., 57. p. 3. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 32/24. g.)

3993. Ivanova, Sofija Matveja m.,
,40 g., Daugavpils apr., Li-

vanos, Daugavpils apr. IV. iec.
miert. 27. jūlijā 1923 gadā,
Latgales apgt. 6. febr. 1924. g.,
516. p., 2 ned. cietuma. (Akts
Ns 222/24. g.)

!3994. Ivanovs, Ivans (Jānis) Ivana
(Jāņa) d., 37 g., Pēterpils
gub., Krievijas pav., Valkas
apr. I. iec. miert. 18. janv.
1924. g.,_574. p., 4. d, 51. p.,
2 nedēļas aresta. (Akts
Ns 11/24.' g.)

399?. Izarts, Jānis Kārļa d., 25 g.,
Polijā, Cēsu apr. I. iec. miert.
31. janv. 1924. g., 184. p.
1. pkt., 3 dienas aresta. (Akts
Ns 60/24. g.)

3996. Jakobsons, Jānis Jura d.,
47 g., Kuldīgā, Jelgavas apgt.
15. janv. 1924. g., 532. p,
1. d. 3. pkt., 2 mēn. cietuma.
(Akts Ns 271 23. g.)

3997. Jakobsons, Jānis Teņa d.,
36 g., Rīgā, Cēsu apr. IV. iec.
miert. 15. janv. 1924. gadā,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 4/24. g.)

3998. Jansons, Andrejs Friča d.,
35 g., Kuldīgas apr., Satiķu
pag., Jelgavas apgt. 13. nov.
1923. g., 51. p. un 430. p.

2. d., 2 men. cietuma (Akts
Ns 110 23. g.)

3999. Jansons, Kārlis Kriša d., 31 g.,
Aizputes apr., Priekules-Vai-
ņodes miert. 6. febr. 1924. g.,
184. p. 1. pkt., 2 dienas
aresta. (Akts. Ns 38 24. g.)

4000. Jēkabsons, Jēkabs Pētera d,
34 g., Valmieras apr., Umurgas-
Saruma pag., Valmieras apr.
III. iec. miert. 15. janv. 1924. g ,
184. p. 1. d., 6 dienas aresta.
(Akts Ns 6/24. g.)

4001. Jēkabsons, Krišs - Teodors
Ernesta d., 20 g., Talsu apr.,
Nogales pag., Talsu iec. miert.
30. janv. 1924. g., 581. p.
2. d., 57. p. 3. pkt., 8 mēn.
ciet. (Akts Ns 42 24. g.)

4002. Jēkulis, Krišis Kārļa d., 15 g.,
Aizputē, Liepājas II. iecirkņa
miert. 23. jan. 1924. g.,581. p.,
55. p. 2. pkt., nodot mazg.
zemk. amatn. kolonijā Irlavā.
(Akts Ns 16 94. g.)

I 4003. Jeserskis, Nikolajs Mārtiņa d.,
27 g., Rīgā, Rīgas pilsētas
III. iec. miert. 24. janv. 1924. g.,
184. p., 2 dienas aresta. (Akts
Ns 48/24. g.)

i 4004. Jurka, Kārlis Antona d., 35. g.,
Valtenberģu pag., Rīgas pils.
III. iec. miert. 7. febr. 1924. g.,
184. p. I. pkt., 1 diena aresta.
(Akts Ns 70/24. g.)

4005. Jurka, Roberts Friča d., 28 g.,
Valkas apr., Ziemeru pagasta,
Rīgas apgt. 1. dec. 1923. g.,



468. p. 1. d., 1 gadu ciet.
(Akts Ns 558/23. g.)

4006. Kaģe, ļlze Kriša m., 32 g.,
Priekule, Priekules-Vaiņodes
miert. 13. febr. 1924., 581. p.
4. d., 2 nedēļas ciet. (Akts
Ns 43/24. g.)

4007. Kairen, Bile Matīsam., 37 g.,
Aizviku pag., ' Priekules-Vai-
ņodes miert. 13. febr. 1924. g.,
581. p. 4. d., 53. p., 3 ned.
ciet. (Akts Ns 45/24. g.)

4008. Kalējs, Fricis Indriķa d., 37 g.,
Kuldīgas apr., Kuldīgas pag.,
Ventspils II. iec. miert. 27. dec.
1923. g., 184. p., 3 dienas

aresta. (Akts Ns 432 23. g.)
4009. Kalniņš, Jānis Kristīnes d.,

13 g., Rīgā, Rīgas II. iecirkņa
miert. 15. janv. 1924. gadā,
581. p. 1. d., 55. p. 2. pkt,
nodot Irlavas labos, iestāde.
(Akts Ns 48,24. g.)

4010. Kalniņš, Voldemārs Andreja d.,
35 g., Rīgā, Jelgavas pilsētas
miert. 23. okt. 1923. g., Jel-
gavas apgt. 3. janv. 1924. g.,
581 p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 708/23. g.)

4011. Kamarovskis, Voldemārs
Osipa d., 26 g., Ilūkstes apr.
Grīvā, Ventspils apr. I. iec.
miert. 17. janv. 1924. gadā,
184. p., 4 dien. aresta. (Akts

Ns 37/2.4. g.)
4012. Kanberg, Ieva Jura m., 55 g.,

Kuldīgas apr., Raņķu pag.,
Talsu iec. miert. 20. februārī
1924. g., 581. p. 1. d„ 3 mēn.
ciet. (Akls Ns 111/24. g.)

4013. Katko'vskis, Alberts Antonad.,
13 g., Rīgā, Rīgas VI. iecirkņa
miert. 8. dec. 1923. g., Rīgas
apgt. II krim nod. 23 janv.
1924. g., 581. p. IV. d, 55. p.
1. d. 2. pkt., 2. d. 2. pkt,
ieviet. audz. - labos, iestādē
Irlavā. (Akts Ns 229/24. g.)

4014. Ķaupens, Žanis Pēteja d.,
20 g., Gramzdā, Priekules-
Vaiņodes miert. 13. februārī
1924. g., 581. p. 4. d„ 53. p.,

57. p. 3. pkt., 2 ned. ej*
(Akts Ns 45/24. g.)

4015. Kevics, Ludvigs Annas t
35 g., Jelgavas apr., DžūksW
pag., Tukuma iecrkna miert
8. februārī 1924. g., * 184. ,
1. d., 2 dienas aresta. (Akt

Ns 83/24. g.) _
4016. Ķimenis, Jēkabs Kriša r^35 g., Kuldīgaspag.,Liepājapgt. 10. janv. 1924. g., 578. p.

3. un 1. d. d., 3 men. ciet
(Akts Ns 18/24. g.)

4017. Kists, Aleksandrs-Eduards Ķ
hana d.ļ 40 g., Rīgā, Rīgas
apgt. 23. janv. 1924. g, 574. p.
3. d., 1 men. aresta. (Akli
Ns 70 24. g.)

4018. Kists, Eduards Jāņa d.,42.g,pied. pie Rīgas, Rīgas VI. iec
miert. 27. nov. 1923. gada,
Rīgas apgt. 2. krim. nodaļa
23. janv. 1924. g., 184. p,
1. pkt., 1 diena aresta. (Akts
Ns 228^24. g.)

4019. Kļava, Alfrēds Friča d., 43 g.
Tukuma apr., Sniķeres pag,,
Jelgavas apgt. 11. decembri
1923. g., 51, 642. p. l. <j
1 ned. ar. (Akts Ns 128/23. g.j

4020. Kļaviņš, Andrejs Annas d„
33 g., Bauskas apr., Borns-
mindes pag., Bauskas apri ņķa
I. iec. miert. 25. janv. 1924. g.(
kara kļaus. tik. 184. p., ļ-j^ļ'
aresta. (Akts Ns 22 24. g.)

4021. Kļaviņš, Jānis Sīmaņa rj,,
25 g., Valkas apr., Stāmerienes
pag., Valkas apr. IV. iec.
miert. 8. janv. 1924. g., 581, p,
4. d., 51. p., 6 nedēļas ciet
(Akts Ns 22/24. g.)

4022. Koļesņikovs, AleksandrsKle-
mentija d., 22. g., Rēzeknes
apr., Silajāņu pag., 7. Siguldas
kajn. pulka tiesa 21. decembri
1923. g., 581. p. IV. d., 51 p,

civilres. ciet. uz 3 men. (Akts
Ns 20 31/23. g.)

4023. Kononova, dzimusi Ķezis,
Anna Griša m., 33 g.,' Cēsu
apr., Raunas pag., Rīgas apgt.
20. dec. 1923. g., 51, 142. p.



1. d., 157. p. 1. d., 60. p.,
6 mēn. ciet. (Akts Ns 906/23. g.)

4024. Krastiņš, Jānis Mārtiņa d.,
30 g., Bauskas apr., Vecsau-
les pag., Bauskas apr. 1. iec.
miert. 28. janv. 1924. g., kara
kļaus. Iik. 184. p., 1 diena
aresta. (Akts Ns 51/24. g.)

4025. Krastiņš, Žanis Viļā d., 40 g.,
Kuldīgas apr., Zvardes pag.,
Jelgavas apgt. 11. decembrī
1923. g., 51., 642. p. 1. d.,
1 ned. arest. (Akts Ns 128 23.g.)

4026. Krauklis, Karlīne -" Matilde
Karlīnes m., 28 g., Tukuma
apr., Lestenes pag., Tukuma
iec. miert. 31. janv. 1924. g.,
581. p. IV. d., 4 ned. ciet.
(Akts Ns 78 24. g.)_

4027. Ktei siers, Matīss Jāņa d., 56 g.,
Tukuma apr., Struteles pag.,
Rīgas apgt. 19. jūnijā 1923. g.,
616. p. 1. d. 2. pkt, 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 749/23 g.)

4028. Kreutcei, dzimusi Minke,
Amālija Vilhelma m., 45 g.,
Rīgā, Rīgas apgt. 22. janvārī
1924. g., 157. p 1. d., 3 men.
ciet. (Akts Ns 73 24. g.)

4029. Krūmiņš, Alberts rnca d.,

27. g., Bauskas apr. un pag.,
Bauskas apr. I. iecirkņa miert.
15. febr. 1924. g., 581. p.
1. d. 53. p. l'/a "ien. ciet-
(Akts Ns 54/24. g.)

4030. Kupčs, Arturs Rūdolfa d.,
18 g., Valkas apr., Zeltiņu pag.,
Valkas apr. III. iecirkņa miert
28. janv. 1924. g., 581. p. 4. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 72/24. g.)

4031. Kuplenieks, Augusts Alek-
sandra d., 35 g., Rīgas apr.,
Ķeipenes pag., Rīgas pilsētas
U. iec. miert. 6. dec. 1923. g.,
Rīgas apgt. II. krim. nod.
1. febr. 1924. g., 581. p. 1. d.,
51. p., 3 men. ciet. (Akts
Ns 315/24. _g.)

4032. L a nk u t s, Jānis Toma d., 37 g.,
Liepājas apr., Rucavas pag.,
Liepājas apgt 9. janv. 1924._g,
616. p. 1. d. 2. pkt, 4 men.
ciet. (Akts Ns 9/24. g.)

4033. Lapkovskaja, Nadežda Kon-
stantīna m., 26 g., Rīgā, Rīgas
V. iec. miert. 30. janv. 1924. g.,
49, 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns_88/24. g.)

4034. Lapsa, Jānis Ernesta d., 18 g.,
Valkas apr., Litenes pag.,
Valkas apr. IV. iecirkņa miert,
8. janv. 1924. g., 51., 581. p.
4. d., 57. p. 3. pkt., 4 ned.
ciet (Akts Ns 22 24. g.)

4035. Lapsen, Milda-Natalija-Lizete
Jēkaba m., 17 g., Bauskas
apr., Baldones pag., Jelgavas
apgt. 25. janv. 1924. g., 158. p.
1. d., 57. p., 4 men. cietuma.
(Akts N« 181/23. g.)

4036. L a t k o v s, Tarass Borisa d., 39 g.,
Rīgā, Rīgas V. iecirkņa miert.
23. janv. 1924. g., 581. p.
1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 76/24. ,g.)

4037. Lau, Konrāds Jāņa d., 25._ g.,
Cēsu apr., Ramkas pag., Cēsu
apr. 11. iec. miert. 12. februāri
19.4. g., 581. p. 1. d., 3 men.
ciet. (Akts Ns 7/ 24. g.)

4038. Lazdiņ, Emilija Indriķa m.,
23 g., Bauskas apr., Codes
pag., Bauskas apr. I. iecirkņa
miert 30. janv. 1924. g., 581. p.
1. d., 53. p., 1 men. cietuma.
(Akts Ns 55/24. g.)

4039. Lenčevskis, Jānis Pētera d.,

33 g., Polija, Grīvas iecirkņa
miert. 15. janv. 1924. g, 581. p.
1. d., 2 men. cietuma. (Akts
Ns 72 24. g.)

4040. Liepa, Jānis Nikolaja d.,
27 g., Rīgas apr., Slokas pag.,
Rīgas apr. I. iec. miert. 15. janv.
1924. g., 184. p., 3 dienas
aresta. (Akts Ns 49124. g.)

404!. L iepin, Eline Andža m.,
30 g., Cēsu apr., Meiranu
pag., Rīgas apr. III. iec. miert.
17. dec. 1923. g., 581. p.
1 d., 2 ned. cietuma. (Akts
Ns 693/23. g.)

4042. Liepiņš, Teodors Ernesta d.,
26 g., Talsu apr., Arlavas
pag., Ventspils apr. II. iec.
miert. 27, nov. 1923. gada,



184. p., 3 dienas aresta. (Akf
Ns 336/23. g.) K

4043. Lietaviets, Udo Jāņa d.31 g., Valkas apr., Golgov
skas pag., Valkas apr. IV iec
miert. 28. janv. 1924. gadā
/AVI P;,- d 'ned - cietuma
(Akts Ns 51/24.g.)

4044. Loksts, Ādams Meikuļa d.
18 g., Ludzas apr., Zalmuižašpag., Ludzas apr. III jecmiert 4 dec. 1923.g., 581. p.'

? ' ,?, P- 3- Pkt - ] mēn.
ciet. (Akts Ns 824/23. g.)

4045. Masļakovs Zacharijs Ignatija
d-, 47 g., Ilūkstes apr., Skru-dalinas pag., Giīvas iec. miert
5 janv. 1924. g., 581. p.

ū 7oLme^ cietuma- (Akts
Ns 72/24. g.)

4046. Maulvurfs, Alberts Miķeļa d
46 g., Tukuma apr., Sniķeres
pag., Jelgavas apgt. 11. 'dec. I
1923. g., 5i. p. un 642_ pi - d., 1 ned. aresta. (AktsNs 128/23. g.)

[
9/

W ' m*> „ Harija Kārļa m.,ai g., lukuma apr., Anne-nieku pag., Rīgas apr. II iec
miert. 15. febr. 1924. gadā,'
?!ll P-J-J-> 2m ēn.cietuma
(Akts Ns 28 24. g)

4048. Meiers, Jēkabs Krišjāņa d55 g pied. pie Talsu apr.,Valgales pag., Jēkabmiesta
iec. nnert. 20. febr. 1924. g
li\ WSr 2 ned - aresta. '(Akts Ns 70/24. g.)

4049. Mekke, Fricis Jura d., 32 g
Kuldīgas apr., Kuldīgas pag.
Ventspils II. iec. miert 27. dec
13lJ- P- 3 dig nasaresta. (Akts Ns 419/23. g.)

4050. Meņgels, Žanis Zamueļa d
^ g-, Jelgavas apr., Bukaišu
?q& Rf§aLaPgt- 15- janv.924. g., 616. p. 1. d. 2. pkt.
Ns H^/g.)

delUma - (AktS

4051 ' W2%'JPŠ* Jā *«M4? g., Sloka, Cēsu apr. I. iec. I

s miert. 13. febr. 1924. gada184. p 1. pkt, 3 dien. aresta *
(Akts Ns 83/24. g.) a ' I

- 4052. Michaelsons, Arnolds R»
dolfa 20 g., Talsu apr., Dzir-ciema pag., Kandavas iec
miert. 2. okt 1923. g., je]g;
vas apgt. 5. febr. 1924. g ?
z?,;». b d- < 4 mf n- c'et '(Akts Ns 334/23. g.)

4053. Millers, Aleksandrs Kas- ^pāra d. 37 g., Rīgas apr.,
bloka, Daugavpils apr. II iec
miert. 23. okt. 1923. gadā
184. p. 1. pkt, 3 dien. aresta.' !

(Akts Ns 742/23. g.)
4054. Miloševičs , Romalds Adolfe

d. 23 g., Sigulda, Cēsu apr.
I. iec miert. 8. febr. 1924. g
1»4. p. 1. pkt, 3 dien. aresta.'

| (Akts Ns 79/24. g.)
4055. Naudis, Julijans Donata d.,

31 g., Daugavpils apr., Iza-
belmas pag., Rīgas VIII. iec.
miert 20. febr. 1924. gadā,
i?; P -' 3 dienas arestB - (Ak *sNs 38/24. g.) v

I 4056. Nikolajeva , Aleksandra Je-ima m. 36 g., Pēterpilī,
Ludzas apr. III. jec. miert

3 dec. 1923. g., 581. p.
b ^Jr,~- cietuma. (Akb
Ns 978/23. g.) v

4057. Nu n aus, Klāvs Jēkaba d50 g., Aizputes apr., Kalitespag.Rīgas VIII . iec. miert.
J«',\,- 8" 49 - P- ^7?.:- L d-> 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 30/24. g)

4058. Oldermans, Ādams Aleks-
andra d., 35 g., Valmieras apr,Rozbeķu pag., Cēsu apr.
oo/- miert - 28 - J'nvarī
92g-;,," P- 3 "edēlas

4n«W n'eSta -, (Aktl24/24- k-)4059. Osimeks, Žanis Kārla d.20 g. Bates pag., Priekules-
Vaiņodes miert. 20. februārī
1924 g., 581 . p. un 633. p.9. pkt. 60. p. un 581. p.
liJ" ŠL;pkt' 2 mēn.ciet (Akts Ns 49/24. g.)



4060. Ozols, Viktors Friča d., 19 g.,
Rīga, Rīgas VIII. iec miert.
20. febr. 1924. g., 184. p.
2. d., 2 dienas aresta. (Akts
Ns 63/24. g.)

4061. Petrovičs, Žanis Gotfrīda d.,
39 g., Tukuma apr., Sniķeres
pag., Jelgavas apgt. 11.'dec.
1923. g., 51. p. un 642. p.
1. d., 1 ned. aresta, ar Valsts
Prezid. 14. febr. 1924. gada
lēmumu sods nosac. atlaists.
(Akts Ns 128/23. g.)

4062. Petrovs, Arturs Kārļa d.,
22 g., Lenču pag., Cēsu apr.
I. iec. miert 22. februārī
1924. g., 581. p. 4. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 107/24. g.)

4063. Piebalg, Marta Kārļa m.,
26 g., Bauskas apr.,' Bud-
bergas pag., Bauskas apr.
I. iec. miert. 6. febr. 1924. g.,
616. p. 2. d., 3 ned. cietuma.
(Akts Ns 35/24. g.)

4064. Priedelīt, Marija Kārļa m.,
27 g., Valkas apr., Jaungul-
benes pagasta, Rīgas apgt.
29. janv. 1924. g., 448. p. un
442. p. 1. d., 7 dien. aresta.
(Akts Ns 48/24. g.)

4065. Platups, Arturs Friča d.,
18 g., Rīgā, Rīgas III. iec.
miert. 13. dec. 1923. g., Rīgas
apgt. II. krim. nod. 28. janv.
1924. g., 51. p. un 581. p.
1. d., 57. p., 2 ned. cietuma.
(Akts Ns 300/24 g.)

4066. Podiņš, Miķelis Kriša d.,
48 g., Tukuma apr., Ozol-
nieku pag., Jelgavas apgt.
8. janv. 1924. g., 452. p.
3. pkt, 2 ned. cietuma. (Akts
Ns 154/23. g.)

4067. P o 1e, Karlis-Voldem ars Jāņa d.,
36 g., Rīgā, Rīgas VIII. iec.
miert. 20. . febr. 1924. gadā,
184. p, 2. d., 2 dien. aresta.
(Akts Ns 62/24. g.)

4068. Po licejs, Krišs, Jura d.,
19 g., Kuldīgas apr., Turlavas
pag., 2. Ventspils kājn. pulka
tiesa 21. dec. 1923. g., 581. p.
I. d., kara soda Iik. 1. p. un

s. Iik. 57. p. 3. pkt, 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 25 23. g.)

4069 Preiss. Kārlis Kriša d., 29 g.,
Rīgas apr, Bebru pag., Rīgas
apr. III. iec. miert 21. dec.
1923. g., 184. p. 1. d., 3 dien.
aresta. (Akts Ns 784 23. g.)

4070. Preiss, Markus Feiviša d.,
45 g., Jelgavā, Rīgas apgt.
28. janv. 1924. g., 51. p. un
445. p. 1. pkt, 6 mēn. ciet.,
uz Satv. Sapulces amn. akta
sods samaz uz pusi. (Akts
Ns 1/24. g.)

4071. Priede, Johanna Jāņa m.,
33 g., Jelgavā, Jelgavas pils.
iec. miert. 17 sept. 1923. g.,
Jelgavas apgt. 10. janvārī
1924. g., 581. p. 4. d., 2 ned.

ciet. (Akts Ns 713 23. g.)
4072. Prūsis, Rūdolfs Pētera d.,

32 g., Cēsu apr., Liezeres
pag., Cēsu apr. III. iec. miert
9. janv. 1924. g., 581. p.,
3 mēneši cietuma. (Akts
Ns 12 24. g.)

4073. Pūlis (Pūlīts), Jānis Dāvā d.,
45 g., Valkas apr., Vecbren-
guļu pag., Rīgas apgt 25. janv.
1924. g., 51. un 448. p.p. un
443. p. 1. d. 6. p., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 9/24. g)

4074. Puļķe, Madliene Kriša m.,
43 g., Priekulē, Priekules-Vai-
ņodes miert. 13. febr. 1924. g,.
581. p. 4. d., 2 ned. ciet (A.
Ns 43|24. g.)

4075. Putniņš, Kristaps Andreja d.,
43 g., Talsu apr., Valgales
pag., Kandavas iec. miert.
8. febr. 1924. g., 581. p. l.d.,
1 mēn. ciet. (A. Ns 69/24. g.)

4076. Rasiņš, Jānis Pētera d.,
26 g., Jaunjelgavas apriņķī,
Biržu pag, Auces iec. miert.
14. febr. 1924. g., 581. p.
1. d., 3 mēn. cietuma. (Akts
Ns 48/24. g.)

4077. Rendenieks, Eduards Friča d.,
17 g., Rīgā, Rīgas apr. I. iec.
miert. 17. janv. 1924. g.,
262. p. 1. d., 57. p., 20 dien.
ciet. (Akts Ns 18/24. g.)



4078. R i m a šs,Dmitrijs Ivana d.,40g.,
Daugavpilī, Rēzeknes apriņķa
V. iec. miert. 20. februārī
1924. g., 581. p. 1. d, 2 ned.
ciet. (A. Ns 107/24. g.)

4079. R i m š a n e, Marija Ādama m.,
19 g., Daugavpils apr., Krā-
slavas pag.,, Daugavpils apr.
VI. iec. miert. 13. februārī
1924. g., 581. p. 1. d., 57. p.,
2 mēneši cietuma. (Akts
Ns 108/24. g.)

4080. Ritei s, Matīss Matīsa d.,
56 g, Kuldīgas apr., Liel-
ezeres pag., Jelgavas apgt.
11. dec. 1924. g., 51. p. un
642. p. 1. d., 1 ned. aresta.
(A. Ns 128/23. g.)

4081. Rozenfelds, Ansis Jāņa d.,
27 g., Tukuma apr., Praviņu
pag., Tukuma iecirkņa miert.
21. janv. 1924. g., 184. p.
1. d., 1 diena aresta. (Akts
Ns 69/24. g.)

4082. Rozenfelds, Jānis Jāņa d.,
64 g., Tukuma apr., Sniķeres
pag., Jelgavas apgt. 11. dec.
1923. g., 51. p. un 642. p.
I. d., 1 nedēļu aresta. (Akts
Ns 128/23. g.)

4083. Rugaj, Malvine Jēkaba m.,
34 g., Bauskas apr., Grien-
valdes pag., Bauskas apriņķa
II. iec. miert. 18. septembrī
1923. g, Jelgavas apgabalt.
29. nov. 1923. g., 581. p.
I. d., 4. d, 51. p., 7 dienas
aresta (A. No 283/23. g.)

4084. Rutkļs, dzim. Vībot, Marta
Andreja m., 30 g., Cēsu apr.,
Kraukļu pag., Cēsu apriņķa
II. iec. miert. 25. janva'rī
1924. g., 581. p. 4. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 30/24. g.)

4085. Sala, Voldemārs Jāņa d.,
19 g., Cēsu apr., Kalsnavas
pag., Rīgas X. iec. miert.
21. janv. 1924. g., 581. p.
1. d., 57. p., 3 mēn. cietuma.
(A. Ns 292/24. g.)

4086. Senčenko, Dmitrijs Grigorija
d., 57 g., Krievijā, Rīgas
apgt. 21, janv. 1924. gadā, I

51. p. un 430. p. 2. d.,
1 mēn. ciet. (A. Ns 44

^
24. g.)

4087. Sinicina, Jekaterina Jāņa m.,
17 g., Rīgā, Rīgas X. iec.
miert. 21. janv. .1924. g.,
581. p. 1. d., 57. p\ 3 mēn.
ciet. (A. Ns 32/24. g.)

4088. Sošilovs, Nikolajs Nikolaja d.,
27 g., Liepājā, Daugavpils
apr. I. iec. miert. 9. februārī
1924. g., 184. p. 1. pkt.
3 d. aresta. (A. 37/24. g.)

4089. Speķis, Kārlis Mārtiņa d.,
Bauskas apr., Vecmuižas pag.,
Bauskas apr. II. iec. miert.
29. sept 1923. g., 184. p.,
3 dien. aresta. (A. Ns 323/23. g.)

; 4090. Sproģis, Aleksandrs Jāņa d.,
23 g., Krievijā, Kandavas iec.
miert 23. janv. 1924. gada;

581. p. 2. d\, 2 ned. cietuma.
(Akts Ns 24/24. g.)

4091. Stanke, Alma Juliusa m..
20 g., pied. pie Jelgavas,
Jelgavas pils. iecirkņa miert.
24. janv. 1924. g., 581. p.
1. d., 57. p. 3. pkt, 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 51/24. g._)

4092. Steps, Aleksandrs Andreja d.,
30 g., Valkas apr., Litenes
pag., Rīgas apgt. 29. janvārī
1924. g., 443. p. 1. d. 6. pkt..
442. p, 1. d., 60. p., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 30 24. g.)

4093. Strautmans, Jānis Friča d.,
56 g., Tukuma apr., Sniķeres
pag., Jelgavas apgt. 11. dec.
1923. g., 51. p. un 642. p.
1. d., 1 ned. aresta. (Akts
Ns 128/23. g.)

4094. Strazdiņš, Krišis Ernesta d.,
39 g., Durbē, Liepājas apr.
miert. 5. febr. 1924. g., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns_ 54/24. g.)

4095. Svarups, Jūlijs Kārļa d.,
23 g., Valkas apr., Ziemeru
Valkas apr. IV. iec. miert.
8. janv. J924. g., 581. p.
2. d., 3 mēn. cietuma. (Akts
Ns 21/24. g.)_

4096. Sveikats, Jāzeps Marijas d.,
17 g., Ilūkstes apr., Bebrenes



pag., Rīgas apgt. 24. janvāri
1924. g., 442. p. 1. d., 10 dienas
aresta. (Akts Ns 57/24. g.)

4097. Sams, Didrichs Krista d., 53 g.,
Ventspils apr., Zlēkas pag.,
Kandavas iec. miert. 23. janv.
1924. g.581. p. 2. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 24/24.)

4098. Šīman, Antonija - Olga Jē-
kaba m., 18 g., Kuldīgas apr.,
Reņģes pag., Auces iec. miert.
15. febr. 1924. g., 581._p. 1. d.,
57. p., 3. pkt, 2 men. ciet.
(Akts Ns 49 24. g.)

4099. Šmelevs, Aleksarrdris Jē-
kaba d., 39 g., Krievijas pav.,
Krievijā, Daugavpils apr. II. iec.
miert. 19. dec. 1923. g., 581. p.
I. d„ IV. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 897/24. g.)

4100. Šmidts, Jūlijs Filipa d., 39 g.,
Cēsu apr., Iršu kolonijā, Rīgas
10. iec. miert. 28. janvārī
1924. g, 574. p., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 95/24. g.)

4101. Šnepsts, Peters Franča d.,
22. g., Daugavpils apr., Jas-
muižas pag., Daugavpils apr.
I. iec. miert. 24. janv. 1924. g.,
181. p. 2. d. 1. pkt, 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 30/24. g.)

4102. Šorfer, Ginda Haima-Girša m.,
18 g., Lietuvas pav., Daugav-
pilī, Latgales apgt. 28. dec.
1923. g., 440. p., 57. p. 3. pk.,
20 dien. ciet. (AktsNs_ 696 23 g.)

4103. Štūls, Aleksandrs Jēkaba d.,
40 g., pied. pie Slokas-Rīgas
apr., Rīgas X. iecirkņa miert.
19. okt. 1923. g., Rīgas apgt.
II. krim. nod. 23. janv. 1924. g.,
184. p., 3 dienas aresta.
(Akts Ns 186 24. g.)

4104. Tancis, Juris Emmas d., 13 g.,
Bauskas apr., Mežotnes pag.,
Rīgas apr. I. iecirkņa miert
19. janv. 1924. g., 581. p.
1. d., 55. p., nodot mazgad.

J noziedz. audz. iestādē. (Akts
Ns 52/24. g.)

4105. Tancs, Andrejs Ottod., 36 g.,
Bauskas apr., Rundāles pag.,
Daugavpils apr. II. iec. miert.

12. febr. 1924. g., 5L, 581. p.
1. d., 3 men. cietuma. (Akts
Ns 34/24. g.)

4106. Teters, Jānis Jāņa d., 40 g.,
Tukuma apr., Vecauces pag.,
Jelgavas apgt. 11. dec. 1923. g.,
51., 642. p. 1. d., 1 nedēla
aresta. (Akts Ns 128/23. g.)

4107. Tikans, Jānis Annas d., 21. g-,
Rīgas apr., Salaspils pag.,
Rīgas apr. I. iecirkņa miert.
19. febr. 1924. g., 581. p. 1. d.,
1 mēn. ciet. (Akts Ns199/24. g.)

4108. Tirzīts, Jānis Jēkaba d., 19 g.,
Cēsu apr., Liezeres pag., Rīgas
XI. iec. mier. 14. febr. 1924. g.,
574. p. 1. d., 57. p., 2 ned.
cietumā. (Akts Ns 376/24. g.)

4109. Triška, Jānis Jozuša d., 43 g.,
Bauskas apr., Bārbeles pag.,
Bauskas apr. I. iec. miert.
15. febr. 1924. g., 581. p. 1. d.,
53. p., l'/s men. ciet. (Akts
Ns 54/24. g.)

4110. Ukstiņ, Līze Jēkaba m., 28 g.,
Bates pag., Priekules-Vaiņodes
miert. 20. februārī 1924. g.,
581. p. 1. d., 633. p. 9. p.,
60. p., 51. p., 3 men. ciet
(Akts Ns 49/24._ g.)

4111. Ušis, Jorens Jāņa d., 45 g.,
Kapsēdē, Liepājas apr. miert.
31. janv. 1924. g., 581. p.
1. d., 3 men. ciet. (Akts
Ns 66/24. g.)

4112. Uzar, _ Olga Annas m., 16 g.,
Skodā, Liepājas I. iec. miert.
18. febr. 1924. g., 581. p.
1. d., 49., 55. p. p, ievietot
nepilng. zemk. - amatn. kol.
(Akts Ns 18/24. g.)

4113. Vagals, Jānis Kārla d., 42 g.,
Liepas pag., Cēsu apr. 1. iec.
miert. 8. febr. 1924. g., 184. p.
1. pk., 3 dienas aresta. (Akts
Ns 81/24. g.)

4114. Vazdik, Elizabete - Johanna-
Marija Friča m., 24 g., Jel-
gavas apr., Auru pag., Jelga-
vas apgt. 15. janv. 1924. g.,
442. p. I. d., 1 ned. aresta.
(Akts Ns 171/23. g.)



4115. Vējš, Kārlis Jura d., 38 g., ļ
Bauskas apr., Vecmuižas pag.,
Bauskas apr. II. iecirk. miert.
23. febr. 1924. g., 581. p.
1. d., 2 men. cietuma. (Akts
Ns 50/24. g.)

4116. Vilks, dzim. Bember, Anna
Jāņa m., 51 g., Valmieras
apr., Rencēnu pag., Rīgas apgt.
24. janv. 1924. g., 442. p.
1. d., 1 diena aresta. (Akts
Ne 58/24. g.)

4117. Vilsons, Ēvalds Ādama d.,
51 g., Nīgrandes pag., Lie-
pājas apgt. 11. janv. 1924. g.,
639. p. 1. d., 2 ned. aresta.
(Akts Ns 7/24. g.)

4118. Viļumson, Milda Jāņa m„
23 g., Valmierā, Rīgas XI. iec.
miert. 14. febr. 1924. g.,
581. p. 4. d., 2 ned. cietumā.
(Akts Ns 368/24. g.)

4119. Visockaj a, Emilija Antona m.,
24 g., Rēzeknes apr., Andru-
penes pag., Ludzas apr. 3 iec.
miert. 21. dec._1923. g., 581. p.
1. d., 1 men. ciet. (Akts
Ns 52/23. g.)

4120. Vītols, Nikolajs Bētera d.,
68 g., Rīgas apr., Jaunpils
pag., Rīgas apgt. 21. janvārī
1924. g., 51., 430. p. 2. d.,
1 mēn. ciet (Akts Ns 44/24. g.)

4121. Zaicevs, Nikolajs Kazimra d.,
18 g., Lietuvas pav., Liepājā,
Liepājas III. iec. miert. 1. febr.
1924. g., 581. p. 1. d., 57. p.
3 pkt., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 135/24. g.)

4122. Zariņš, Jānis Otto d., 20. g.,
Valkas apr., Alūksnes pag.,
Valkas apr. 3. iecirkņa miert.
6. febr. 1924. g., 581. p. 1. d.,
57. p., 2 men. ciet. (Akts
Ns 88/24. g.)

4123. Z a u e r s, Fricis Miķeļa d., 52 g.,
Tukuma apr., Sniķeres pag.,
Jelgavas apgt. 11. decembrī
1923. g., 51., 642. p. 1. d.,
1 ned. arest (Akts N; 128/23. g.)

4124. Zeligmans, Elja Šmueļa d„
33 g., Daugavpilī, Liepājas
II. iec. miert. 23. janvārī
1924. g., 184. p., 1 diena
aresta. (Akts Ns 103/24. g.)

ļ 4125. Zelmans, Jānis Jāņa (i., 68 g.,

Cēsu apr., Kārļu pag., Rīgas
apgt. 15. janv. 1924. g., 154. p.
2. d., 2 nedēļas ciet. (Akts
Ns 63/24. g.)

4126. Žmuid, Helēna Bernām., 45 g.,
Rēzeknes apr., Viļānu pag.,
Rēzeknes apr. IV. iec. miert
27. okt 1923. g., 581. p. 2 d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ns 24/23. g.)

Rīgā, 22. martā 1924. g. Tieslietu ministrijas
departamenta direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. Saulīts.
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