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Valdības rīkojami an pavēles.
Rīkojums Nr. 9650

1924. g; 30. aprīlī.
Pamatojoties uz olu eksporta kontroles

noteikumu 8. pantu („Valdības Vēstnesī"
1924. g. 10. numurā) nosaku saziņā ar
finansu ministri atlīdzības lielumu 12 san-
tīmus no katrām 120 kontrolei pieteiktām
un kontrolētām olām, laikā no š. g.
1. maija līdz š. g. 1. oktobrim.

Šo atlīdzību olu eksporta kontroles
izdevumu segšanai olu izvedēji iemaksā
avansu veidā uz priekšu Latvijas bankā
uz zemkopības ministrijas lauksaimnie-
cības departamenta tekošā rēķina N° 262
un katra mēneša beigās izdara norēķinā-
šanos ar lauksaimniecības departamentu.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s,
Lauksaimniecības departamenta

direktora palīgs J. B r i f c i s.

Instrukcija olu izvedējiem.
1. Visiem olu izvedējiem obligatoriski

jāreģistrējas zemkopības ministrijas lauk-
saimniecības departamentā.

Reģistrācijas lūgumam jāpieliek:
a) apliecināts noraksts no tirdzniecības

zīmes.
b) tirdzniecības markas teksts, lielums

(centimetros) un zīmējums 2 eksem-
plāros.

c) olu noliktavas un šķirošanas telpu
skice (pirmmets) ar adresēm.

2. Lauksaimniecības departaments pēc
iesniegtā lūguma pārbaudījuma olu iz-
vedēju reģistrē un apstiprina olu izveša-
nai lietojamo marku.

3. Lai olu izvešanā un kontroles dar-
bos neceltos sarežģijumi, izvedējiem jā-
uzņemas :

a) avansa veidā iemaksāt valsts kasē
uz departamenta tekoša rēķina zem-
kopības ministra noteikto - atlīdzību
kontroles izdevumu segšanai.

b) vienreiz mēnesī norēķināties ar
departamentu par izdarīto olu
kontroli;

c) ne vēlāk par 72 stundām pirms
olu izsūtīšanas laika sūtījumus
pieteikt olu kontrolei, kura izdarāma
48 stundu laikā pēc pieteikuma
saņemšanas;

d) sūdzībai tūlīt pēc izdarītas kon-
troles pieteikt kontrolieriem un ne-
kavējoši iesniegt arbitrāžas komi-
sijas priekšsēdētājam. Komisija
iesniegtās sūdzības izmeklē un
izšķir 24 stundu laikā;

e) kontrolei sagatavotās un neaiz-
vākotās olu kastes sakārtot pēc
olu kategorijām un šķirnēm, ap-
zīmējot katru kasti ar izvedēja
markām;

f) katrā laikā pielaist departamenta
pilnvarotas personas apskatīt olu
noliktavas un šķirotavas, olu uz-
glabāšanas, šķirošanas, iepakošanas
un citu technisku darbu kontrolē-
šanai;

g) rūpēties, lai pirms, kā aripēc kon-
troles uzglabājot un pārsūtot olas
nebojātos;

h) reizē ar ziņojumu piesūta muitas
iestādei olu kontroles apliecību,
bez kuras olas neizlaiž uz ār-
zemēm, a pliecības, kas izdotas
laikā no 1. apriļa līdz 30. septem-

brim, derīgas 3 dienas, bet laikā
no 1. oktobra līdz 31. martam —
5 dienas.

Rīgā, 1924. g. 30. aprilī.
Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

Finansu ministra biedrs J. Blumbergs.
Lauksaimniecības departamenta

direktora palīgs J. Britcis.

Instrukcija
izvedamo olu labuma un iesai-
ņošanas derīguma novērtēšanai

1. Olu kontrolieri pārbauda izvešanai
sagatavotās olas, iedalot tās 3 katego-
rijās: I. kategorijā ieskaitāmas svaigas
olas, kuras uzglabātas bez speciālu
ietaišu un dažādu papildu līdzekļu lieto-
šanas; II. kategorijā ieskaitāmas saldē-
tavās uzglabātās olas; III. kategorijā
ieskaitāmas ar konzervējošo līdzekļu pa-
līdzību uzglabātas olas.

2. Šķidrā vai kaltētā veidā izvešanai
iesaiņoti olu konservu pusfabrikāti, piem.
olu dzeltenumi mucās vai skārda bundžās,
izkaltēts olu baltums un olu pulveris
maisos, kastēs vai citos iesaiņojumos
kontrolējami pēc īpašiem noteikumiem,
kurus izdod lauksaimniecības departa-
ments saziņā ar veselības departamentu.

3. Pirmā punkta minētās olas atzī-
stamas par izvešanai derīgām:

a) ja 120 olu sver vairāk par sešiem
(6 i kilogr., pie kam viena ola
vismaz 48 grami;

b) ja olas ir tīras un nav iedauzītas;
c) ja olas iežuvums seklāks par desmit

(10) mm, šaurāks par trīsdesmit
(30) mm diametrā un nepārsniedz
vienas piektās daļas ( x s) no olas
lieluma;

d) ja olas saturs caurspīdīgs bez plan-
kumiem, punktīm, strīpām vai ap-
lokiem ;

e) ja olas baltums pietiekoši stingrs;
f) ja olas dzeltenums nav piežūvis

vai piekļāvies pie apakščaumalas
plēves;

g) ja caurskatot pret ovoskopu olas
neuzrāda maitāšanās pazīmes.

4. Par I. kategorijas augstākā labuma
(select) olām atzīstamas:

a) ja 120 olas sver vairāk par septiņi
kilogrami divi simti gramiem (7,2kg)
vai viena ola vismaz 60 gramu;

b) ja olas tīras, ar gludu, cietu čau-
malu un svaigas olas izskatu;

c) ja olas iežuvums seklāks par trim
(3) milimetriem un šaurāks par
divdesmit (20) milimetriem dia-
metrā ;

d) ja olas baltums stingrs, bet dzelte-
nums stingri turas olas vidū un
grūti saredzams;

e) ja caurskatot pret ovoskopu olas
uzrāda visas svaigu olu pazīmes.

5. Saskaņā ar šo noteikumu 1., 3. un
4. punktiem, olu kontrolieri nosaka olu
kategorijas, bet katras kategorijas un
I. kategorijas augstākā labuma olu
šķirņu apzīmēšanu atļauts noteikt pašiem
olu izvedējiem.

6. Izvedamo olu iesaiņojums at-
zīstams par derīgu:

a) ja olas iesaiņotas ārzemju tirgus
prasībām piemērotās kastēs pa
360,500, 720, 1000 vai 1440 olu
katrā;

b) ja iesaiņojumam lietotas speciāli
šim nolūkam piemērotas koka
plūksnes.

P i e z īm e. Citi iesaiņojuma
veidi pielaižami ar lauk-
saimniecības departamenta
īpašu atļauju.

c) ja koka plūksnes tīras, sausas un
tām nepiemīt pelējuma vai cita
kāda smaka.

7. Olu kontrolieri uz kontrolēto kastu
galiem uzspiež kontroles markas ar
datumu un kontroles zīmogu ar uz-
rakstu „Valdības kontrolēts" „UNDER
GOVERNMENT CONTROL".

8. Ja kontroles darbība izrādīsies par

vajadzīgu kontrolētās olu kastes aiz-
plombēt, tad kontrolieri uzliek plombu
tā, lai kastes nevar attaisīt bez plombas
bojāšanas.

Piezīme. Plombas un to piestipri-
nājumus sagatavo olu izvedēji.

9. Izvedamo olu kontroles markas uz-
spiežamas ar attiecīgiem uzrakstiem lat-
viešu un angļu valodās:

a) augstākā labuma 1. kategorijas
kontroles markas ar sarkaniem bur-
tiem ..Izlasītās' Latvijas olas"
„SELECTED LATVIAN EGGS" ;

b) I. kategorijas kontroles markas ar
sarkaniem burtiem „Latvijas olas",
«LATVIAN EGGS" ;

c) II. kategorijas kontroles markas ar
ziliem burtiem ; « Saldētavu olas",
„EGGS FROM COLD STORES" ;

d) III: kategorijas kontroles markas ar
melniem burtiem: «Konservētās
olas", „CONSERVED EGGS".

1924. g. 30. aprilī.
Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Finansu ministra biedrs

J. Blumbergs.
Lauksaimniecības departamenta

direktora palīgs J. Britcis.

Pārgrozījums
instrukcijā par eksportējamās
gaļas un tās pārstrādājumu

kontroles kartību.

Instrukcija par eksportējamas gaļas un
tās pārstrādājumu kontroles kārtību („V.
V." N° 237, 1923. g.) p. 3 izteikt šādi:

3. Eksporta kautuves un gaļas pār-
strādājamās ietaises atrodas tiešā
veterinārārsta uzraudzībā. Veteri-
nārārstus algo valdība no tām
stirnām, kuras eksportieri vai eks-
porta firmas iemaksā mēnesi uz
priekšu Latvijas bankā vai pasta
kantoros uz lauksaimniecības depar-
tamenta tekoša rēķina Ne 262,
skaitot 1 snt. no kg. iepriekšējā
mēnesī eksportēto gaļas produktu.

Rīgā, 1924. g. 24. aprilī.
Zemkopības ministrs E. Bauers.

Finansu ministrs v. i. J. Blumbergs.
Lauksaimniecības departamenta

direktora v. J. Britcis.

Noteikumi
par vēžu ķeršanu laikā no 1924. g.

1. maija lidz 31. maijam.
1. Pamatojoties uz „R kojumu par

zvejniecību Latvijā" (izsludināts «Valdības
Vēstneša" 1922. g. 6. nurnarā un viņa
papildinājumu no 1923. g. 28. apriļa ar
N» 9147), zemkopības ministrs ar šo at-
ļauj ķert vēžus Ludzas apriņķī Lielā un
Mazā Lūšas, Nerzas, Viruvdas un Dau-
gavpils apriņķī Cērpas un Biržas ezeros
laikā no 1924. g. 1. maija līdz 31. maijam
zem sekošiem noteikumiem to robežās:

a) vēžu ķeršana virsminētos ezeros
atļauta no 1. maija līdz 31. maijam
tikai izvešanai uz ārzemēm, un
vēžus iekšzemē pārdot noliegts;

b) visi noķertie vēži novedami Rīgā,
kur izdarāma viņu izlase, pie kam
zemkopības ministrijas zivkopības
nodaļai nododamas dzīvas, nevai-
nojamas un iepakātas vēžu mātītes
ar oliņām un zem mēra vēži pret
transporta izdevumu atlīdzību resp.
2 lati 50 sant. pudā un 50 sant.
par skala kurvīti-iepakājumu, kurš
nesabojāts ņemams atpakaļ par to>
pašu cenu ;

SAEIMA.
Saeimas svinīga sēde

1924. gada 1. maijā.
Sēdi atklājis pulksten 12.15. min. dienā,

priekšsēdētājs Fr. Vesmanis teica
šādu svētku runu:

Augstā sapulce! Šī diena mums svi-
, nama, lai pieminētu Satversmes Sapulces

sanākšanu. Šai dienā priekš' 4 gadiem
pēc. daudzām un grūtām cīņām mūsu
tauta beidzot sasniedza savu ilgu un

i daudzu gadu ceribu piepildīšanos. Mūsu
tauta kļuva pilntiesīga, viņa ņēma pati
savās rokās sava likteņa un savas dzīves

ļ veidošanu. Laustas bija senās varas,
| raisījās stindzinātie tautas spēki un tauta

i brīvās un vispārējās vēlēšanās izredzēja
savus pilnvarotus, savus uzticības vīrus,
kuriem tad nu bija tautas vārdā un tau-
tas uzdevumā jāķeras pie mūsu valsts
iekārtas pamata noteikumu izstrādāšanas,
bij jāķeras pie mūsu valsts dzīves no-

ji organizēšanas. Mūsu tautas uzticības
tad nu ari ķērās pie šī darba un

Rakstīja mūsu Satversmes pirmā vietā to
Jtautas izcīnīto principu, ka mūsu jaunā

stī augstākā valsts vara pieder tautai
ai, ka tauta pati ir ikvienas tālākas varas
navots un ka ikviena vara pastāv tikai tik

i ī'gi, kamēr viņai pastāv šis pirmavots.
ļ Lai šis pirmavots mūsu zemē varētu

plūst netraucēti un brīvi, lai viņš varētu
rasināt mūsu sadzīves tvīkušās druvas,
tad nepieciešami bija vēl iepriekš no-
ārdīt visus tos seno laiku policejiskā
režima iežogojumus, kuri traucēja tautas
brīvās gribas izpaušanos, nācās nodro-

; šināt šo tautas gribas brīvu izpaušanos
ļ ar likumiem par politiskām brīvībām.
J Šis darbs nebija viegls, viņš nav vei-

cams vienā dienā, viņš prasa daudz
pūļu, lai radītu pilnīgi jaunu, uz citiem

\ pamatiem dibinātu valsts iekārtu. Sis
darbs turpinās ari vēl tagad un prasa,

J lai nepaliktu šie likumi par nedzīvu
' ļ burtu, lai viņi nepaliktu tikai uz papira,
I lai ari pati sabiedrība pieskaņotu savu
ļ dzīvi un savu darbību šiem jauniem de-

mokratiskiem pamatiem. Šai ziņā mums
nācies piedzīvot nevienu vien vilšanos.
Mums nācies piedzīvot vienu otru sa-
rūgtinājumu, jaunā iekārta nav izrādīju-
sies par tādu burvju zizli, kurš ar v.enu
rāvienu virētu iecelt tautu saulīte, bet
gan mēs visi ticam, ka šī jaunā iekārta
var noderēt par pamatu tautas spēku
brīvai attīstībai, ka viņa var noderēt
par pamatu, lai mēs savu dzīvi
beidzot virzītu pretī labākai nākotnei.
Šinī ziņā ikvienam no mums ir jāsa-
prot un jāapzinās, ka katrs no mums
pie jaunās iekārtas ir aicināts darboties
līdz valsts dzīvē, ka ikvienam .ik brīdi
jābūt nomodā par valsts interesēm, jā-
patur tās acīs. Tikai tad, ja mes visi
attīstīsim vislielāko līdzdarbību

^
un dar-

bosimies šādā virzienā, tad mes varam
cerēt, ka mēs pratīsim mušu valsts dzīvi
nostādīt uz pareizākiem un labākiem pa-
matiem un līdz ar to sev nodrošināt
visaugstāko labklājību. Mūs visus vieno
ticība, ka tauta, kura ir pratusi izcīnīt
sev savas tiesības, ka viņa pratīs ari
kļūt pat savas laimes kalēju, ka viņa
Pratīs vest mūsu Latviju pretim jaukākai,
gaišākai un labākai nākotnei. Šinī pār-

liecībā uzaicinu visus klātesošos nodzie-
dāt mūsu valsts himnu «Dievs svēti
Latviju". (Klātesošie pieceļas un nodzied
valsts himnu.) Sēde slēgta.

«Bksa par .Valdības Vēstnesi' sākct no 1. janvāra:
Saņemot eHspedloIJā:

par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.
Piesūtot mājā un pa pastu:

pgi 1 mēnesi ...... 1 lats 80 sant.
Pai atsevišķu numura: saņemot

ekspedīcijā — . 6 .
pie atkalpārdevējiem — . 7 .

Latvijas valdības JšIm oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot

e^^^^^M^^/^t
svētdiena» un avētkudienaa

Redakcija: Jpl^^^ ^^fe^^L
Kantona un ekspedīcija:

Rīgā. pilī H 3 Te. m 9-89 ^^^ļ^^SR̂īSā, pilī Ns 1. Tel. Ne 9-57
Runas standae ao H—12 M^aMžd^H Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku r ndiņu . . — .,

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — . 16 .c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — ..



c) uz p. b minētiem noteikumiem vēži
nododami tālāk zvejniecības un
zivkopības organizācijām un at-
tiecīgām personām pēc zemkopības
ministrijas norādījuma.

2. Pantā 1. minētos ezeros ķerto vēžu
pārsūtīšanā ievērojami sekosi noteikumi:

a) vēžu nosūtīšana atļauta tikai no
Ludzas un Krāslavas stacijām uz
Rīgu, paziņojot laikus katras izsū-
tītas partijas svaru, pienākšanas un
izlases vietu zivkopības nodaļai;

b) par katru izvedumam uz ārzemēm
sagatavotu partiju ziņojams ziv-
kopības nodaļai, un pēdējās pār-
stāvim tiesība katrā laikā izdarīt
pārsūtāmo un izvedamo uz ārzemēm
vēžu kontroli.

3. Kā drošība par virsminēto notei-
kumu izpildīšanu iemaksājami Latvijas
bankā zemkopības ministrijas depozitā
Ls 1U0, kuri noteikumu neizpildīšanas
un pārkāpšanas gadījumā ieskaitāmi
valsts ienākumos, kā ari vainīgie saucami
pie atbildības tiesas ceļā.

4. Zivkopības nodaļai uzdots sekot
virsminēto noteikumu izpildīšanai.

Rīgā, 1924. g. 25. aprilī. Ne 9373.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Departamenta direktora vietā

J. Britcis.
Zivkopības nodaļas vadītājs

V. Miezis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kultūras Fonda Domes sēde

1924. g. 30. aprilī.
(Izvilkums no protokola.)

I. Dome nolemj izsniegt sekošus pa-
balstus :

Bibliotēkas (budž. 1). Ls
1. Tautas bibliotēku II. sērijas

nobeigšanai 9000
Ārpusskolas izglītība

(budž. 3).
2. «Kultūras Balsij" pastkaršu

izdošanai un ģeoloģijas eks-
kursiju piederumu pagatavo-
šanai 2300

3. Latgales skolotāju savienībai
kursiem 1500

4. Latgales jaunatnes biedrībai
grāmatvedības kursiem. . . 500

5. J. Misiņam bibliotēkas uztu-
rēšanai 2000

6. Latvijas bērnu palīdzības sa-
vienībai bērnu dienas un
higiēnas izstādes sarīkošanai. 2000

7. Poļu skolotāju biedrībai latv.
valodas kursiem 600

8. Ilūkstes apr. un Grīvas pils.
apvienotai pamatskolai kur-
siem 1000

Teātriem (budz. 5,a).
9. Liepājas operai 15000

10. Rīgas teātra biedrības ceļojo-
šam teātrim 3000
Kultūras veic. b-bām

Rīgā (budž. 6,c).
11. Latv. kult. veic. biedrībai Rīgā

namu remontam 1000
Lauku biedrībām

(budž. 6, d).
12. Ludzas latg. kultūras veicin.

biedrībai nama iekārtai . . 2000
13. Lindes nac. jaun. savienības

nodaļai nama izbūvei . . . 1000
14. Ogres lauksaimn. biedrībai

lekciju piederumu iegādāšanai 600
15. Latv. kult. veic. biedrības

Tomes nodaļai nama būvei . 1000
16. Latv. laukstrādn. savienības

Svitenes nodaļai skatuvei . . 500
17. Rendas bibliotēkas biedrībai

skatuves iekārtai 600
18. Ikšķiles-Turkalnes izgl. bie-

drībai skatuves iekārtai . . 500
19. Veclaicenes izglītības biedrībai

„Vaiņags" ēkas remontam . 1500
20. Krustpils lauks, biedrībai nama

remontam 1000
21. Apvienotai Cesvaines -Grašu

Kārzdabas kult veic. biedrībai
nama izbūvei 1000

22. Ventspils lauks, kooperativam
tautas nama ierīkošanai . . 1000

23. Alojas lauks biedrībai zāles
un skatuves ierīkošanai . . 1000

24. Smiltenes-Mežoles jaunatnes
biedrībai skatuves iekārtai . 500

25. Piltenes brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrībai nama un ska-
tuves iekārtai 1000

26. Krāslavas lausk. biedrībai
skatuvei un kursiem . . . 800

27. Latv. kult. veic. biedr. Pļaviņu
nodaļai nama celšanai , . . 1000

28. Latv. nac jaun. savienības
Burtnieku nodaļai skatuves
iekārtai 400

29. Gostiņu Latv. kult. veic. biedr.
nodaļai skatuvei .... 500

30. Strenču strādnieku patērētāju
biedrībai nama būvei . . . 1000

31. Nurmižu lauks, biedrībai «Lī-
dums" nama būvei .... 1000

32. Adlienas pag. valdei biedrības
zāles izbūvei 1000

33. Latvijas kultūras veicināšanas
biedrības Iecavas nodaļai nama
remontam un skatuvei . . . 1000

34. Vāveru pamatskolai Grāveru
pag. Daugavpils apr. kursiem
un skatuvei 490

35. Ulbrokas-Stopiņu pag. valdei
skatuvei ........ 500

36. Lašu jaunatnes biedrībai tautas
nama celšanai 1000

37. Ludzas latgaliešu kultūras
veicināšanas biedrības Bolvu
nodaļai dziedāšanas kursiem. 500

38. Daugavpils latviešu biedrībai
kursiem k 2000

39. Upenieku izglītības biedrībai
skatuves ierīkošanai. . , . 1000
Pretalkohola kustības
veicināšana (budž. 6, e).

40. Latv. ev.-lut. draudžu sinodes
pretalkahola komisijai . . . 1200
Prēmijas glezn. un

teln. ražojumiem
(budž. 7, e).

(Pagājušā budž. gada sumas).
41. L. Libertam 33442. K. Tilbergam ...' ..' 333
43. V. Tonem ....] . '

. 33344. K. Ubanam. ... .]' 333

45. S. Vidbergam 333
46. J. Zeberiņam .

'
334

Grāmatu izdošanai
(budž, 8, a).

47. Latgales skolotāju savienībai
žurnāla «Latgolas skola" iz-
došanai , 600

48. Latv. inženieru un techniķu
kongresa birojam žurnāla iz-
došanai 2000

49. Centrālai latviešu vecticīb-
nieku

^
komitejai žurnāla un

grāmatu izdošanai .... 1500
50. E. Virzām franču dzejas anto-

loģijas nobeigšanai .... 400
51. Dr. M. Valteram grāmatu iz-

došanai ... 4000
52. Mūlenbacha vārdnicas turpi-

nāšanai 700O
53. J. Dravniekam angļu - latvju

vārdnicas pabeigšanai ... 600

Valsts zemes tondā ieskaitīto nekustamo īpašumu sarakstsNr.26.
(39. turpinājums.)

ļtļ. 2.s% Atsavināto nekustamo
'£ « M-fc^; Apriņķis un Nekustamo ipašumu īpašumu
^2 M g 3 _ bijušo īpašnieku

li E 2 ^ "S pagasts. nosaukums. uzvārds, vārds un tēva
5? -?* "S 3 s, vārds.

N Ēg«ļ

Rīgas- Valraier s
Valmieras apriņķis

3694. 1358 Ainažu pag. Zemes gabals Miķelsons, Džons
Jāņa d.

3695. 2009 „ Milleri Veide, Mārtiņš. Mi-
ķelis un Oskars,
Jura d., Veide,
Katrina, Georgs,
Leokadija un Jo-
hans.

3696. 2011 „ Pitani Veide, Aleksandrs
un Andrejs An-
dreja d.

3697.**)
Atdalītie no Rūjienas
mācītāja muižas, hip.
>fe 246,obroka zemes

gabali:

3698. 1971 Jēru pagasts Obroka zem.gab. Rūjienas ev.-luter
Ne 9a draudze.

3699. 1972 „ „ Ne 9b
3700. 1973 „ „ Ne 17
3701. 1975 „ „ Ne 18
3702. 3041 . „ X» 18a
3703. 1976 „ „ Ne 23
3704. 1977 „ „ Ne 24
3705. 1978 . „ Ne 25
3706. 1979 „ „ N9 26, 27
3707. 1980 „ „ Ne 28
3708. 2059 „ „ Ne 19,20
3709. 2060 „ „ N2 30
3710. 2061 „ „ Ne 21
3711. 2166 „ „ Ns 8
3712. 2167 „ , N2 10
3713. 2965 „ „ Ne 10a
3714. 2168 „ „ Ne 11
3715. 2169 „ „ Ns 13
3716. 2170 „ „ Ne 14
3717. 2171 „ „ No 15
3718. 2172 „ „ Ns 31
3719. 2175 „ K Ne 22
3720. 2178 „ „ Ne 29
3721. 2179 „ „ Ne 33
3722. 2180 „ „ Ne 32
3723. 2181 „ „ Ne 34
3724. 2266 „ „ Ns 3
3725. 2322 „ „ Ns 12
3726. 2323 „ „ Ne 4
3727. 2443 „ „ N° 7
3728. 2444 „ „ Ne 6
3729. 3033 „ „ Ne 5 „

Atdalītie noKauguru
muižas, hip. K» 77,
obroka zemes gabali:

3730. 821 Kauguru p. Obroka zem gab. Medems, Ale-
Ne 1 ksandrs Ottona d.

3731. 822 „ „ Ne 55
3732. 823 „ „ Ne 57

Obroka zemes gab :
3733. 824 „ „Neištat" Ne 58
3734. 825 „ „ Ns 20
3735. 826 „ „ Ne 21
3736. 827 „ „ Ne 22
3737. 828 K „ Ne 23
3738. 829 „ „ Ne 29
3739. 830 „ „ Ns 30
3740. 831 „ „ Ns 333741. 832 „ „ Ne 35

.

. 3.gg Atsavināto nekustamo

'£> M'2 'iž Apriņķis un Nekustamo īpašumu īpašumu

2 » c§bnuso īpašnieku

^ '5 S S = "5 pagasts. nosaukums. uzvārds, vārds un tēva
% J « «*b vards-n e o tr*^ n u,

Rīg s- Valmieras
Valmiens apriņķis

Obroka zemes gab.:

3742. 833 Kauguru p. „Neištat" Ne 36 Medems, Ale-
ksandrs Ottona d,

3743. 834 „ » Ne 46
3744. 835 „ „ Ne 47
3'45. 836 „ , Ne 51
3746. 837 „ „ Ne 59
3747. 838 „ Ne 9
3748. 839 „ „ Ne 10
3749. 840 „ „ Ne 34
3750. 841 . „ Ne 44
3751. 842 „ „ Ne 45
3752. 843 „ „ Ne 54
3753. 844 . . „ Ne 4
3754. 845 „ „ Ne 24
3755. 846 „ , Ne 43
3756. 847 . „ Ne 60 ' „
3757. 948 „ ? „ Ne61
3758. ' 952 „ ; Ne 59-a
3759. 953 „ „ Ns 29-a

Obr. zem. gab.
3760. 1233 „ Ne 2
3761. 1234 „ „ Ne 18
3762. 1235 „ „ Ne 28
3763. 1236 „ „ Ne 52
3764. 1237 „ „ Ns 53
3765. 1238 „ . Ne 56
3766. 1239 „ „ Ne 63
3767. 1240 '„ „ Ne 64
3768. 1241 „ „ Ns65
3769. 1242 „ „ Ne 66
3770. 1277 „ „ Ns 3
3771. 1278 . „ Ne 8
3772. 1279 „ „ Ne 19
3773. 1280 , „ Ne 50
3774. 1660 „ „ Ne 66
3775. 1676 , „ Ne 111-a
3776. 2793 , „ Ne 16 un 17
3777. 2794 „ „ Ns 25,26,27
3778. 2795 „ „ Ne 4-a
3779. 2796 „ „ Ns 11
3780. 2797 „ , Ne 12
3781. 2798 „ , Ne 14
3782. 2799 ,. „ Ne 15
3783. 2800 „ . Ne 31, 32
3784. 2801 „ „ Ne 42
3785. 2802 „ „ Ne 67
3786. 1803 „ . , Ne 68
3787. 2804 „ „ Ne 72
3788. 2805 „ „ Ne 76
3789. 2806 „ M Ne 138
3790. 2809 „ „ Ne 6
3791. 2810 „ „ Ne 37
3792. 2811 „ „ Ne 41 „ '.
3793. 2812 „ „ Ne 140
3794. 2976 „ „ Ne 5
3795. 2977 „ - „ Ne 83 "
3796. 2382 „ „ Ne 803797. 2383 . , Ne 79
3798. 2385 „ „ Ne 403799. 2386 . „ Ne 69
3800. 3003 „ „ Ne 130
3801. 3004 „ „ Ne 1413802. 3005 „ . Ne 142 un

144

(Turpmāk vēl.)
Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

_ Zemju departamenta direktora vietā C ī r u 1 s.
Mērniecības daļas vadītāja vietā E d. D a u g u 1 s.

M *) Sk/.?.»y'dibas Vēstneša- pag. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121., 125., 130., 131.. 140., 151 161 178 215 24Q 2™ vu252., 253.. 254.. 270.. 284., 287., š. g. 11.. 12., 13., 14., 15., 16.. 17., 18., 41., 43., 44. 45. 69 un 75. numuros. ' ' ' 25' '
**) Tekoš. N. 3697 attiecībā 11 Jaundzirnu (Indolan) mā|ām no šī saraksta dzēsts uz š. g. 31. marta zemju d parlamenta apliecības » 53'«pamata, ;o pec m'nelas apliecības mājas valsts zemes fondā neietilpst«īmei-iuasjn»1924. g. 28. aprilī Mērnieks J. Stabulnieks, korcbor. nozares darbvedis.



Latvi jas pētīšanai
(budž. 9.).

ci Izlokšņu pētīšanai prof. J. En-
dzelīna vadībā\ 1000

re Etnogrāfijas pētīšanai prof. P.
Šmita vadībā . _ 1000

56 Archeoloģijas pētīšanai prof.
M. Eberta vadība (ar sevišķiem
noteikumiem) _ 2000

57. Ģeoloģijas pētīšanai Dr. K.
' Kasparsona vadība -. . . . 1000

58. Antropoloģiskiem pētījumiem
profesora Bakniaņa vadībā . 1000

59. Botāniskiem pētījumiem doc.
N. Maltas vadībā (ar sev. not.) 1000

60. Ķ imiskiem pētījumiem Latv.
ķim. savienībai 800

61. Tautas gara mantu vākšanai,
sevišķi ievērojot Latgali, K.
Barona biedrībai 1200

62. Ģeogrāfijas pētīšanai doc. R.
Putniņa vadībā 1000

Zinātnieku komandēju-
miem uz ārzemēm

(budz. 10,a).

63. Profesoram E. Laubem. . . 900
64. Profesoram V. Frostam . . 1000
65. Profesoram A. Speķem. . . 1300
66. Docentam A. Daugem . . . 1500
67. Profesoram M. Bīmanim . . 1500
68. Profesoram E. Jakobijam . . 800
69. Docentam E. Laimiņam . . 300
70. Docentam J. Kupcim ... 900
71. Docentam E. Rozenšteinam . 900
72: Docentam P. Nomaļam . . 1300
73. Asistentam A. Bāram . . . 600
74. Profeforam N. Lebedinskim . 900
75. Privātdocentam L. Āboliņam . 600
76. Profesoram N. Sīmanim . . 1000
77. Docentam E. Āboliņam . . 1000
78. Profesoram J. Alksnim . . . 1000
79. Asistentam G. Fedderam . . 1000
80. Profesoram K. Balodim . . 1000
81. Docentam L. Adamovičam . 1300
82. Docentam A. Pētersonam . . 1000
83. Profesoram J. Bencingeram . 1300
84. Latvijas tautas universitātes

lektorei L. Frey 1000
85. Taksatoram J. Vītiņam. . . 1000
86. J. Vecozolam 900
87. Tiesu lietu kandidātam N.

Valteram 1000

Komandējumi peda-
gogiem (budž. 10, c).

88. Skolotājam J. Freimanim (uz
Franciju un Beļģiju). . . . 1000

81 Dr. Melleram (uz Angliju) . 1000
90. Skolotajai Martai Bīlmanei (uz

Vāciju) 800
91. Skolas priekšniecei E. Viten-

berg-Lieknei (uz Zviedriju un
Beļģiju) 800

Rezerves fonds
(budž. 13).

92. Cēsu leprozorijas slimniekiem
mūzikas instrumentu iegādā-
šanai . . . .* 600

93. Komponistam A. Orēm dzīves
vajadzībām '. . 400

Kultūras fonda darbvedis J. Kauliņš.

Skolotāju kursi 1924. g. vasarā.
I.

Skolotāju sagatavošanas kursi
Rīgā sāksies 11. jūnijā. Pieteikšanās
līdz 10 maijam pie vietējiem skolu in-
spektoriem. Skolotāji, kas tādus kursus

veļas apmeklēt, bet pašreiz skolās ne-
darbojas, pieteicas tieši pamatskolu daļā
līdz 15. maijam.

II.

Matemātikas kursi Rīgā, sākums
26. jūnija, 6 nedēļas.

Latviešu valodas kursi:
1) praktiskā metodikā, 26. jūnijā, 6 ne-

dēļas ;
2) vispārējos priekšmetos. 26. jūnijā,

6 nedēļas;
3) elementārā nodaļa (valodas mācība

un literatūra) 26. jūnijā, 6 nedēļas.
Piezīme: 1. un 2. grupas klausī-

tāju skaits aprobežots.
Pieteikšanās skolu departamentā līdz

1. jūnijam. Lai būtu iepsējams nore-
gulēt telpu jautājumu un kursu klau-
sītāju sastāvu, lūdzam pieteikties tikai tos,
kas tiešām kursus apmeklēs.

Latviešu valodas kursi cittautie-
šiem notiks Ludzā (Rēzeknē ?) un
Daugavpilī.

Pieteikšanās uz kursiem pie vietējiem
inspektoriem līdz 20. maijam.

Fiziskās audzināšanas kursi
notiks Rīgā, Liepājā un Daugavpilī.
Laiku un tuvākus noteikumus izziņos
vēlāk. īsus (5—6 dienas) kursus higiēnā
noturēs 20 vietās. Vietas un laiku iz-
ziņos vēlāk.

Rīgā, 1924. g. 30. aprilī. Ne p. 1728.

Skolu departamenta direktors
L.Ausējs.

Pamatskolu daļas priekšnieks
' K. Melnalksnis.

Rucavas krāj-aizdeva saoiedr. valde
uzaicina visus bedru * un nosuldjtfilus
6 mēnešu laikā, skaitot no pēdējā slu-
dinājuma iespiešanas dienas ,Valdītms
Vēstnesi'

notin DHttpi rēķinus
pie sabiedrības valdes, Paurupes miestā,
Rucavā, pašas telpās, katru treldienu.
ļ *£ «zdo'a termiņa notecēšanas nepie-
teiktos noguldījumus vairs neatzīs ua
vecie parādi tiks piedzīti spaidu ceļā,

lg99 2 Valde.

Rīga.
Karaspēka parāde

notika vakardien, 1. maijā, kā Satversmes
Sapulces sanākšanas dienā, pīkst. 13,
Esplanādes laukumā. Parādi pieņēma
Valsts Prezidents J. Čakste un to
komandēja ģenerālis G o p p e r s. Pa-
rāde izdevās pie ļoti jauka laika spīdoši.

Latvijas bērnus
lūdz iesūtīt savus sacerējumus vai sa-
krātās tautas garamantas bērnu dienu
žurnālam „Mūsu bērni" Rīgā, Skolas
ielā Ne 1.

Māksla.
Latvijas konservatorijas 6. kamer-

mūzikas vakars notiks 9. maijā pīkst. 8
vakarā konservatorijas zālē. Piedalās:
Arturs Šnabels (klavieres) kā viesis un
konservatorijas stīgu kvartets. Programā :
Mocarta klavieru kvartets g-moll, Brāmsa
stīgu kvartets c-moll un Šūmaņa kla-
vieru kvintets. Kartes no Ls 3,20 līdz
50 sant. konservatorijā.

Nac onaiais te jtrs. Piektdien, 2. maijā,
pulksten 5 "pēc pusdienas skolēnu izrādē
Zeltmata „A r ā j d ē 1 s". Sestdien,3.maijā.
Lilijas Stengel pi r m ā uzstā-
šanās jaunā lugā — Millera
„K a i s 1 ī b a", kurā spilgta loma viešņai
un ari citiem tēlotājiem. Ari lugas režija

viešņas rokās Svētdien, 4. maijā, pulk-
sten 2 dienā, Aspazijas Sen-Helladas
drāma «Aspazija" un pulksten 7
vakarā Zeltmata pasaka „Arājdēis".

Griežam provinces skolu ekskursantu
vērību uz abām izrādēm : pirmā luga ar
savu klasisko sižetu un vērtīgo saturu
noderīgasevišķi vecāku klašu skolēniem
un „Arajdēls" mazākiem bērniem.

Tirdzniecība un rūpniecība.
Rīgas osta ienākuši kuģi.

29. aprilī.
Pērni el, latviešu tvaikonis, 172,16 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar gabalu precēm.
Mulda Maersk, daju tvaikonis, 891 reģ. ton. brutto,

no Dancigas ar gabalu precēm.
Rom, dāņu tvaikonis, 1251 reģ. ton. brutto, no

Nakskova ar balastu.
Enigheden, dagu tvaikonis, 7 9 reģ. ton. brutto,

no Fredericia ar balastu.
30. aprilī.

J. P. Gauwestroom, holandiešu tvaikonis, 1432 reģ.
ton. brutto no Roterdamas ar oglēm.

Thyra S, dagu tvaikonis, 1^4 reģ. ton. brutto, no
Helzingborgas ar balastu

Erna, vācu tvaikonis, 865,1 reģ. ton brutto, no
Hamburgas ar gabalu precēm.—

Seebar, vācu motorkuģis, 488 reģ. ton. brutto, no
Dancigas n rudziem.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
29 aprilī.

Miltonstar. angļu tvaikonis, 3071 reģ. ton. brutto,
uz Ņucastli ar balastu.

Skauts, latviešu tvaikonis, 2121 reģ. ton. brutto,
uz Ģenti ar kokiem.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
V8. aprilī.

Gerhard, vācu tvaikonis, 657 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar jauktu lādiņu.

L. O. 23, latviešu prāmis, 30j reģ. ton. brutto, no
Pāvilostas ar baļķiem.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
28. aprilī.

L O. >fe 2 , latviešu prāmis, 206 reģ ton. brutto,
uz Pāvilostu ar jauktu lādiņu.

V. K- P. Ns 1. latviešu prāmis, 307 reģ. ton. biutto,
uz Pāvilostu tukša

Herkules, _ latviešu tvaikonis, 90 reģ ton. brutto,
uz Pāvilostu tukšā.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
28. aprili.

Vegesack vācu tvaikonis, 1566 reģ. ton. brutto,
no Kielas ar balastu.

Estrid, dagu tvaikonis, 120\31 reģ. ton. brutto,
no Kopenhāgenas ar balastu.

Austra latviešu velkonis, 84,59 reģ. ton. brutto,
no Liepājas tukšā.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
26. aprilī.

Hvitra, zviedru tvaikonis, 1011,53 reģ. ton. brutto,
ii* Timedocku ar kokiem.

Jogerborg, dagu tvaikonis. 618,90 reģ. ton. brutto,
uz Liverpoolu ar kokiem.

Ve tanvik, zviedru tvaikonis, 1213,38 reģ. ton.
brutto, uz Halborgu ar eļļas raušiem.

Minos, vācu tvaikonis, 717,8 reģ. ton. brutto, uz
Bremeni ar gabalu precēm.

Jupiter, vācu tvaikonis, 2026,55 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar papira malku.

27. aprilī.
Ilga, latviešu tvaikonis, 229,40 reģ. ton. brutto,

uz Rīgu ar g'baiu precēm.
Navigator, norvēģu tvaikonis, 1273,68 reģ. ton,

brutto, uz Hulu ar kokiem.

28. aprilī.
Magda, latviešu tvaikonis, 120,21 reģ. ton. brutto,

uz Gotlandu ar kok em.
Comelio, zviedru tvaikonis, 1413,20 reģ. ton. brutto,

uz Fredrikshavnu ar eļjas raušiem.
Orion, zviedru tvaiki nis, 645 reģ. ton. brutto, uz

Hersensu ar eļļas raušiem.
Coblenc vācu tvaikonis, 939,01 reģ. ton. brutto,

uz Libeku ar viķiem.
Tove, dagu tvaikonis, 1191,46 reģ. ton. brutto, uz

Londonu ar kokiem.

Liepājas apgabaltiesa,
14 aprilī 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un oamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081.—2086 p. p. nolēma;

1) parāda par 2200 rbļ pēc obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas iideikomlsa

vārdu un 31. maijā 1882. g. nostipri-
nātas uz Jānim un Emmai Ziemeļiem
pied-rošu nekustamu mantu Ventspils
apriņķī, Dundagas pag. .Sudeniek*
māju zem krep. Ns 1824 atzīt par pil-
nīgi ssmaksātu līdz visām procentem un
pašu obligāciju par iznīcinātu un

2) atvēlēt lūd-ējiem pieprasīt zemes
grāmatu nodaļa minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 26. aprili. N» 497-1/22
Priekš ēd. b. V. Bienenstams.

1981 Sekretārs A. Kasperovič».

Kursi
Rīgas biržā, 1923. gadā 2. maijā.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolārs 5,lfi— 5,21
Angļu mārciga 22,62 — 22,84
100 Francijas franki 32,95 — 33,95
100 Beļģijas franki 27,30 — 28 15
100 Šveices franki 91,40 — 92,80
100 Itālijas liri ... 22,85 — 23,50
100 Zviedrijas kronas . . 135,75—137,80
00 Norvēģijas kronas . . . 70,70 — 72,85

100 Dānijas kronas . . . 86,30 — 88,90
100 Čechoslovaku kronas 14,90—15,50
100 Holandes guldeņi . 192,80—195,70
1 biljons Vācijas marku . 1, 1,50
100 Somijas markas . . . 12,75 — 13,25
100 Igaunijas markas . . 1,34—1,40
10,000 Polijas markas . . 0,01
100 Lietuvas liti . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļi . . . 25,50
Krievijas sudrabagL mud- J$j}par 1 rbļ.
SSSR červonecs 26,15 — 27
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komit _ejas_ kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. B a 11 g a i 1 i s.

Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.

Telegranias.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Maskavā, 1. maijā. Maija
svētki Maskavā norisinājušies, kā
parasts, ar gājieniem pēc iepriekš no-
teikta plāna uz Sarkano laukumu, kur
parādes un svētku runu šoreiz tomčr
nebija. Ielas apbraukāja karogiem i.n
plakātiem izgreznoti automobiļi. La;ks
visu dienu bij lietains.

Berlinē, 1. maijā. Vācijas pil-
sētās šodien ar maz izņēmumiem nekādas
nopietnas sadursmes nenotika. — K a r a-
1 a u č o s kādā vietā uzbrukts policijai,
pie kam nošautas divas personas.

Berlinē, 1. maijā. (Volfs.) Gelzen-
kirchenā, Rūrā, vakar notika a pšaudīša
nās starp komunistiem un policiju, pē-
dējai likvidējot kādu slepenu sapulci.
Abās pusēs ir krituši un ievainoti.

Londonā, 1. maijā. (Reiters.) „Sar-
kanos maija svētkus" šodien Anglijā
sarīkoja tikai komunisti un viņiem tuvu
stāvoši elementi, jo strādnieku partija
savas maija sapulces noturēs svētdien.

Sevišķi uzkrītošu neveiksmi komunisti

cietuši Glasgovā, kur demonstrantu bija
tikai ap 300, pa lielākai daļai jaunas
sievietes ar sarkanām rozetēm.

Parizē, 1. maijā. (Reiters.) Fašistu
Parizes komitejas telpās pa sapulces
laiku vakar notika bumbas sprādziens,
pie kam ievainojumus dabūja kāda sie-
viete.

Parizē, 1. maijā. (Reiters.) Parizē
1. maijs pagājis mierīgi.

Redaktors: M. Arons.

Būcavas krājaizdevu sabledr. valde
saskaņa ar pilnas sapulces lēmumu
13. jumja 1923. g.

uzaicina biedra. pārrsjiitrētie,,
resp. papildini! bladru naudas Ie-
maksas līdz vienas pajas apmēram (6 ls)
triju mēness laikā, skaitot no sludi-
nāšanas dienas' .Vaid. Vēsto.', vai iajā
laikā saņemt savās biedru daļas atpa*aļ.

Biedri, kuri min. laikā nebūs papildi-
nājusi savas pajas, skaitīsies no sabiedr.
izstājušies, bet neizņemtas sumas pie-
skaitīs kā ziedotas pie sabiedr. pamat-
kapitāla. 2 Valde.

1898

Liepājas apgabaltiesa,
10. aprilī 1924. g. un Valsts b'nkas
lūguma un pamatojoties uz civ. proc.
(ik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu par 1550 rbļ. pēc obliga-
cilas, izdotai uz barona Didricha ion
Bēra vārdu un 20 jūnija 1879. g. zem
Ns 6901 nostiprinātas uz Fricim Mel-
derim piederošu nekustamu man'u Vēr-
gales .Lejas-Stiazde" mālu, Liepājas
apriņķī, zem kiep, Ns 1626 — 2. reģ,
atzīt par pilnīgi samaksāta līdz ai visām
procentem un pašu obligāciju par iz-
nīcināti un

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodali minēta parādu izdzēšanu
iz zemes giāmatām.

Liepājā, 1924. g.26.aprilī. Nš 799! 23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1982 Sekretārs A Kasperovičs

Lie>āja* apgabaltiesa,
uz sava 3. apriļa 1924. g. Jēmum-,
u aicina .8.(19. mar a 1919. g. Matru,
Kamnuļ' mājas no jauti Augusta!Jāņa d.
Švarcamantiniekus, krfdi orus legatar,
iiddkomis-ras un visas citas persona*,
kurām varētu bāt keda i tiesības vai
pasības uz atstāto mantojumu plet ikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā
kaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstn \

Tiesības ui prasība', par ku[ām nebūs
piziņots tiesai minētā laikā, tiks atdt's
par zaudētām uz vis em laikiem.

Liepājā, 12. aprilī 1924. g. Ns 472/21
Priekšsēd. b V. Bienenstams

1258 S-krctin A Kasperovičs

Liepājas apgabaltiesa,
14. aprīlī 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un uz civ. proc. lik.
2081—2086 p.p. nolēma:

1) pfrādu par 1710 rbļ pēc obliga-
dtas. izdotas uz Dundag»s fiaeikouisa
vārdu un 8. novembrī 1908 g noztipri-
nātas uz Ottonam un Solomejal
Ozoliņiem piederošai nekustam, mantas
Ventspils apr., Dund»sas pag., ,B te"
māju zem krep. Nš 4045 atzīt par pilnīgi
samaksāto līdz ar isam procentem nn
un palu obligāciju par iznicinātu;

2 atvēlēt lūdzējai pieprasi zemes
grāmatu ncdaļā mi eto paradu izdzēšanu
z zemes grāmatām.

Lirpājā, 1924. g. 24. aprilī. N° 637/22
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1952 Sekrētus A. Kasperrvičs.

Liepājas apgabaltiesa,
10. aprilī 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un namatojoties uz civ.
pioc. lik 2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu pat 3S00 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz barona Konstantīna ion
der Osten-Sakena vardu un 25. jūnija
1886. g. zem J* 1335 nos'iprinātas uz
Pēterim Krista d. Garnē piederošu ne-
kustamu mantu Bātes .Preikšu* māju,
Aizputes apriņķi, zem krep. Ns 1105 —
2 reģ, atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visām procentem un paša obligāciju
par iznicinātu un

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1924. g. 26. aprilī. Ns 635-1/22
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

1986 Sekretārs A. KasoeroviFa

Liepājos apgabaltiesu,
14. aprilī 1924. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un uz civ. proc. lik,
2081.—2086. p. p. nolēma:

1) parādu par 7225 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas fideicomisa
vārdu un 31. maijā 1882. g. nostipri-
nātas uz Jānim Ka ļa d. Kalmanam pie-
derošas nekustamas mantas Ventspils
apr, Dundagas pag., .Rgzemju" māja
zem krep. J* 1272 atzīt par pi'nīgi sa-
maksātu ar visām procentem un paša
obligāciju par izn'cinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmata nodaļa minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām,

Liepājā, 1924. g. 24. aprilī Ns 615/22
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1953 Sekretāra A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
14. aprilī 1924. g, uz Valsts zemea
bankas lūeumu, pamatojoties uz civ,
proc. lik. 2081—2086. p. p. nolēma:

1) parādu 978 rbļ 87 kap. pēc obli-
gācijas, izffotas uz Tārgales fidcikomisa
vardu un 26. maijā 1884. e. nostipri-
nātas vz Jēkabam Jāņa d. Dīr/ņam pie-
derošas nekustamas mantas Ventspils
apr., Sa kanmuižas pag .Stalpavelu'
mājām zem krep. Ns 1554 atzīt p i
pilnīgi samaksātu ar visām procentem
un pašu obligāciju par izn cnatu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemea
grāmatu nodaļā minēto paiādu izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 1924.g. 26. aprilī. Ns 7221/23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1980 Sekretāru A. Kasnerovigs

Šim numuram 6 lappuses.
- ?-'*»*#aeW«*a»<jaaBa*aae»aawi**aaB

Šīs dienas «Valdības Vēstneša" nu-
muram iet kā pielikums līdz „Nosacīti
notiesāto saraksts Ne 41".



Ministru kabiaets l.g. 3- apuļa sēde
nolēma sasaukt Latvija līdz šim datbību
neatjaunojušās apdrošināšanas biedrības
.Roasija* akcionaiu sapulci. Pamatcj ties
dz šo emumu, tiek sasaakta 24. maijā
1924. g., pīkst. 12 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Ns 37/39 Iekšlietu ministrijas iežu
zālē, agrākās Krievijas

atf ioiināiaiasbieiliibas..Rissila"
ārkārtēja

akcionāru sapolce
ar sekošu dienas kartību:

1) Valdības pārstāvju ziņojums par sa-
pulcē klātesošo BKCionarn un repre-
zentēto akciju skaitu.

2) Sapulces vadrņa nn sekretāra vēlēšanas.
3) Priekšlikums i apildlnāt biedrības pa-

matkapltak līdz statūtos paredzētai
normai Ls 10 665 665 vai 4.0C0.000
zelta rubļ'em.

4) Dažādi priekšlikumi.
Rīgā, 30. aprili 1924. g.

Iekš ietu ministrs A. B i r z n i e k s.
Finansu ministra v. ministra biedrs

2218 J. Blumbergs.

Meitenes muita
uzaicina anglijas pavalstn. Hamed Ati
saņemt atpataļ pie viņa aizture o rak-

ļ Stammašinu .Korona* (uzglab. lietā
ļ 1921. g. /* 55) triju mēneša laika,

skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
ļ dienas .Valdības Vēstnesi", jo pretēja
gadījuma tiks piemēroti maitas lik. 496.,
497. nn 561. p. p.

Muitas priekšu. J. Ž i g 1 e v i c s
214 Darbvedi» Sallnš.

Cēsu apr. I. iec. miert iesnesis,
uz dv. ties. lik. 2011., 2014. nn
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1918. g. 2. decembri Cēsis mirušās Annas
V i d n c i s ir atklāts mantojums un uz-
aicina visas personas, kupra būtu uz
šo mantojuma vai sakarā ar to, kādas

ļ tiesības kā mantiniekiem, legatarijlem,
iideikomisarljiem, kreditoriem un t. t.,

'? pieteikt šīs tiesības minētam mierties-
! nēsim sešu mēnešu laika, skaitot
no šī sludinājuma Iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī".

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Cēsis, 26. aprilī 1924. g. Ns 2376
1947 Miertiesn. J. Pnchalskijs

?igas apgt. 4.iec. tiesas pristavs

V. Požaiiskis paziņo, ka 16. maija
. 1024. g., pulksten 10 rītā,Rīgā, Kandavas
Ielā Ns 21, dz. 1, pārdos otrreizēja
vai aksolīšena Aksrļi H v i d a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un
novērtēta par Ls 471.—

Izzināt saraksta, novērtējuma, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
2209 Tiesas prist. V. Požariski».

BonidB pagasta tina
uzaicina visus mirušo Viļā nn Helenes
Marijas Padēlu oarādniekus pieteikties
trīs mēnešu laikā šai pagasta t esā.

Pret laikā _ nep e teikuša mies tiks iz-
lietoti lUuma paredzētie spaidi.
2204 Tesss priekšsēd. (paraksts).

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskani » dv pioe. U>. 1958. p. ar šo
jstafņn, ka 6. maija 1924. g. «i-
aēiih -i«a|*i atklāti t)*sat sadi
attaisīs un nolasīs 1924. g 29 Iebruari
mirušā Smiltenes paga ta, .Jaun-Sprenit"
mājas īpašnieka Pētera Andža dēla
K e 11 e r a testamentu.

Rigā, 28 aprilī 1924. g. L. J* 2468
Priekšsēdei, v. A, V e i d n e r s.

2110 Sekretāra A. Kalve.

Hīti ipDabaltluu 1. Iit. tina irht».
paziņo, ka 12. maija 1924. g„ pulksten
10 ritā, Rīgā, lielā Kalēju ielā J* 14/16,
pārdos Jāņa Piitta kustamo mantu,
sastāvošu no cepurēm, nn novērtēto pat
63.000 rbļ.

Izzināt saraksta, novērtējumu, ka ari
ap katīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 29. aprīli 1624. g.
2205 Tiesu pristavs Vlldaus.

Iii» iigaMtlHU Uk. tliio priitm
paziņo, ka 11. maIJS 1924. g., palkaten
12 dienā, Rīgā, Šķūņu Ielā J* 6, dz. 2,
pildos Zalmaņa Kona kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un sudt;b i lietām, novērtēta par 31,075r.

/asināt saraksta, novērtējama, ki ari
apskatīt pārdodama manta varēs par-
ietamu dienā aa vietas.

Rigā, 25. aprilī 1924. g.
22C6 Tiesa pristavs Vlldaus.

flfii ipga&iltīisas 2. Iie. tinas »nu»s
Kārlis Krebs paziņo, ka 7. maija
1924. g., pulksten 11 diena. Rīgā,
Tērbatas ielā J6 18, dz, 3, M. Erharda
prasības lietās pārdos Kr jtapa
Brauera kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm, un novērtētu par Ls 828.—

iaainit saraksta, novērtējama, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šana* disni aa vietas.

223t Tiesas pristavs Krebs.

Ki» oiibiitlis» z. Iii tini nīstais
Kārlis Krebs paziņo, ka 8. maija
'924. g., palksten 10 rītā, Rīgā,
Brīvības Ielā J6 35, Zsmueļa prasības
lietā pārdos ZaasMarkuze ku-
stamo mantu, sastāvoša no iranču odeti,
novērtēta par Ls 240.

i «zināt saraksta, novērtējama, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

2232 Tiesa pristavs Kicbs

Rig. apgabali 2 iec. tiesu prist.
Kārlis Krebs paziņo, ka 9. maija
1924. g, pulksten 11 ritā, Rīgā, Eliza-
tetetes iela Ns 69, iiimas .Brāļu Popovu"
praībis lietā pārdos Oeiharda Raaza
kustamo mantu, sastāvošu no dažādiem
svariem, un novērtētu par Ls 1553,63.

Izzināt saiakstu, novēitējumu, kā ari
apskatīt pārdod» mo mantu varēs pār-
došanas Cienā uz vietas.

2233 Tiesai pristavs Krebs.

hhs aiiaiainnas 2. iil nīss irtstan
Kārlis Krabs oasiņo, ka 9 maija
«24. g- palkaten 10 ūtā, Rīsā Strēlnieku
ielā M 2, veikalā, I risas ,Š- nker & Co.",
Freiberga un citu prasības lieta, i a r d o i
Johsna R a d e k I kaitamo manta, k-
aiavolu no vtikala Iekārtas nn elektrlr-
kiem piederumiem, novērtēta pai Ls 316 —

tasinit saraksta, novērtējama, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varas pār-
došanas dieni aa vistaa.

2230 T'esa pristavs Kuba.

Rīgas apgabali 3. iec. tiecas
pristavs

psz no. ka 12. maiji 1974. g-, palksten
9 lītā, Rīga, Ģertrūdes ielā M 59,
pārdos Roberta Berensa kustamo
m'nm, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtēta par Ls 210.—

?asināt saraksta, novērtējama, ki ari
apskatīt pārdodamo manta, vatēs pār-
došanas dienā aa vietas.

Rigā, 29. aprilī 1924. g.
2208 Tiesa pristavs J. G r i n 1 e 1d s.

Uias aiiaiaitlis. If. Iil titsas nīstais
V P o ž a r i s k i s paziņo, ka 12.maija
1924. g., palkaten 10 rītā, Rīgā. Aspa-
zijas bulv 8, pārdos Dāvida G1 i k s-
mana kastamo manta, sastāvoša no
grāmatām, un novērtēta par Ls 1200.—

Issināt saraksta, novērtējama, ki ari
ipskatīt pārdodamo manta vaiēa pār-
došanas dienā as vietas.
2210 Tiesas pristavs V. Po Zari akla.

Jelgavas apgabaltiesas Jaun-
jelgavas apriņķa tiesu pristavs
paziņo, ka 10. maija 19?4. %., pulksten
11 rītā, Saukas pagastā ,Ge ķeau" mājas

Jaunjelgavas apriņķī,

pārdos vairāksolīšanā
K3r|a Vecpetera kustamo mantu, sa-
stāvošu no: tvaika kstla ar atsevišķu
dzenmašinu, novērtētu par Ls 3000,—.

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

Jēkabmiesta, 28. aprilī 1924. g.
2212 Tiesu pristavs E r n s t s o n s.

iļn DUisti tiesa.
Cēsu apr. (. caur Dzērbeni), pamatodamies
uz sava lēmumu 38. novembrī 1923. g
un pag. tiesu mt. II. nod. 222. un
224 p. p., uzaicina visus mirušā Nēķena
pag. .LIel Obežu" mājas īpašnieka
Miķeļa Kāļa d. Lapsas mantiniekus,
parada dev jus un ņēmējas, pieteikties
pie šis tiesas trīs mēneši alki, sasitot
no ši sludinājuma iespiešanas dienas
.Vaid. Vēitn.* trešo reiti.

Laikā nepieteiktās tiepības un prasības
tiks noraidītas, bet ar paradu slēpējiem
darīs pec likuma. l

Nēķena pag. tiesā, 28. nov. 1923. g.
Priekšsēdētāja v. S n n a.

1717 Darbvedis R. Mcl bards.

Latgales apgabali vecāk, notārs
paziņo, ka pēc 1924. gada 25. Iebruari,
pe Daugavpils notāra L, Jakubovča
nosegta pirhšanas-pārdušanas līguma,
kuji apitiprināts 1924. gad , 11 aprili,
EIraims nn Leiba Samšeļ — Le z*ra dēi
A v e i b n c h i ieguvuši vienlīdzīgās
daļās no Antona Kārļa dēla Kūļi-
k o v ? k a, par Ls 6627, dzimts ietošanas
tiesības uz 349,6169 kv. sa2. pilsētas
semes, vairāk vai mtzāk, ai ēkāmDaugavpilī, n. pilsētas lec. 9. kvartālā
zem Nš 9, Ut. a nn b, Teātra un Virs-
nieka iela stū.t.

Daagav;ilī, 1924. g. 16 aprilī, Ns 2024

i««*
Vecākl noara PA. Mi kalks.

1539 Sekretāra paL J. Stiads.

[ Oto lestflžū slmflnfljumi j
Rīgas prefektūras saimniendai nodala
ar šo dara zināmu, ka viņas glabāšanā
atrodas sekošas atrastes ui ro šaubīgān
personām atņemtas mantas:

1) Ati. lupatas un zirgu lietas;
2) , veci naudas mrciņi un lot

biļ-tes;
3) trantv. vagonos atstātas mantas;
4) dažādi veļas gab;
5) viena sarūsējusi medības bise ar

intlatu;
6) divi portfeļi;
7) 1 mtciņš ar 1200 rbļ.;
8) 1 papīra kastīte ar asins parauga

anal'zes stkUņiem;
9) 1 automobiļa tukturs;
10> 1 vecs revolvera;
12) 30 lai;
13) 6 obligācijas;
14) 27 mārc žāvēta spsķa;
15) Čemodāns ar dažādiem sīkumiem;
16)3 alus kastes ar tukšām un pilnām

pudelēm;
17) 4 klgr rauga;
18) 1 aitādas kažoks nn 1 brilles
19) 1 sudraba papiro u etvija;
20) 1 laiva;
21) drēbju lentes ar iešūtām atsperēm;
22) 1 mazs melns pulksteņa ai melnu

metāla ķēdi;
23) 1 tālskata, 2elektr. zvanu podziņas

nn 5 krievu kar. cepures;
21) 1 no kodēm saēsts zvērādss boa;
25) 1 zelta rokas sprādze;
26) 1 darba bikses, 2 āmuri un 1 kalts;
27) 1 buldoga sist. reīolvers ar

5 patronrm;
281 1 pulksteņa ar saiti;
29) 1 buldoga sist. revolvera ar 9

patronām;
30) 1 gādās segs, 1 gultas sega an

daž. veļas gab.
Personas, kam tādas mantas būtu

zudušas, tiek uzaicinātas viena mēneša
laika ierasties tās saņemt prefektūras
saimniecības nod ļa.

Rīgas prefekta vietā,
2013 viņa palīgs Šlosberģs.

Risas liJliž
izdos

mazāksolišanā
3,300 klgr.

svaigas liellopa salas
piegādāšanu

Ķemeru kajaviru sanatorijas
vajadzībām par laiku no 25.maija

līdz 15. septembrim 1924. g.
Torgi notiks Rigps kfra slimnīcā,

Hospitāļa ielā, 1924. g. 14, m a i i a
pu'ksten 11 dienā.

Lūgumi dēļ piedalīšanās mutiskos
torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, kā ari rakstiski piedāvājumi
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uzgaļas torglem 1924. g 14. m a I j 8",
iesniedzami līdz torgu atklāšanai Rigns
kara simoicas » im.necibas priekšniekam.

Torgu dalībniekam, pirms torgu at-klāšanas jaiemaKsā Rigas ķers slimnīcas
kase drošības nauda Ls 0,08 no katra
piedāvā ā klgr gaļas.

Kondīcijas ua sīkākus torgu noteikumus
izsnfedz Rīgas kara slimnicas saimnie-
cības kandej?, darbd ea?s no pulksten
9 lidz 15, un Ķemeros karsv ru sana-
torija oie »a ga Mi«zī ša 2216

uustaaii. MDleiapiiiBsl. iiL
izsludina uz 15 meiju 1924 g, pulksten
10 tīta, Sventes pagastā , pie vietējāpagasta nami ~

ūtrupi,
kora plrdos vairāksolīšana Annai
Truksnis tiederošu 4 g. veci govi
parāda piedzīšanai par 1921/22. g.

Orivā, 27.apsilt 1924. g. M 1665
„„ Ilūkstes apriņķa priekšnieka
2220 1. iec palīgs (paraksts).

saspiesti valsta tipograUji.

Ūtrupe.
13. meija i, g., pie Saikavas pagasta

nama, pulicsten 11 dienā, pārdos

==atklāta lalrāksolīšaoā=
Gotardam Ozolam pied' raso aprak-
stīto mantu:, vienu skapi un vienu
skruvbeņķi, vērtībā Ls 70,70, dēļ nc-
dok a piedz šanas. saskaņā > r tiešo no-
dokļu departamenta rakstu 7. aprtlī š.g.
zem J* 2328.
. Ap.'ka išina ūtrupes dienā uz vietas
pie pag. nama.

Madonā, 28. aprīlī 1924. g. tts 2181
Madonas lec. pol. pr. K a z m a r s.

2ns?

Jelgavas apgabaltiesas, Jaun-
jelgavas apr. tiesu pristavs

paziņo, ka, dēļ Richarda Nieokena pra-
sības seglana», 9. mallfl 1924. g„ pulkst.
11 dieta, Birži pagastā, .Bērziešu'

mājās, Jaunjelgavas apriņķī,

pini vairāksolīšana
Kārļa Vecpetera dzirnavu ietaisi, un
10. maija š g., pulkst. 10 rītā, Saukas
pag., ,Ģerķenu* mājās, Jaunjelgavas
apr., pārdos vairāksolīšanā Kārļa
Vecpetera zāģa gateri, novērtētus kopā
pat 66,000 r.

Issināt saraksta, novērtējuma, ki aii
«pskatit pārdodamo manta varēs pār-
iešanas dienā as vietas.

Jēkabmiesta, 28. aprīlī 1924. g.
2211 Tlc»u pristavs Ernstsons,

Dzelzsceļu UHl.ceļu leclrk.
priekšnieks Jelgavu,

izsludina uz 13 maiju 1924. 8-,
pulksten 12 dienā

jaiiiitorsus
ar pectogiem 15. maIJS 1924, 8., kijos

mazakprasītajīem
balasta uzlādē-

šanas darbus
Ruļakal a, Eķ ngraves un Jēkabmiesta
karjeres ar izlādēšanu uz līnijām.

Torgu dalībniekiem jā emaksā Jelgavas
mergla kasē Ls 400.— drošības easdas

Tuvā as ziņas izsniedz iecirkņa kan-
tori dsradienīs no pulksten 9 līdz 15.

2054

Dzelzsceļu UHI. ceļu leclrk.
priekšnieks Jeljaufl

izsludina 15. maija 1924. g.,
pulksten 12 dienā,

jauki TORSUS,
ar pictorglem 16 maJS š. g.,

kuros izdos

mazflRprnsltSjiem
eku remonta: namdaru, gald-
nieku, podnisku, mūrnieku, skārd-

nieku un krāsotāju

darbus.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā Jelga-

vas mezgla kasē Ls 400.— drošības
nmda.

Tuvākas ziņas izsniedz iecirkņa kan-
torī darbdienas no pu ks en 9 līdz 15.

2Jā5

Valkas
apita palnaliia! liividaciļiugide
izdos 10. maija 1924. g.. pulksten 10,

Valhas apriņķa vaidēs telpās

mazākprasītājiem

jauktostorsos
(mātišķos un slēgtās ap o saēs)

5 tiltu būves
no 7 lidz 11 mtr. garumā, kopgarums

47,50 mtr.
Būvējamie tilti airolas Ilzenes, Jaun-

la'cenes un Annas pagastos.
Uzņēmēji . 1as vēlētos šos darbus pie-

ņemt, tiek lūgti ieecugt Valkas apriņķa
paš atdības likvidācijas valdei piedāvā-
jumus slēgtās aploksnēs, samaksātus ar
81 sant zīmognodokli ar uzrakstu .Uz
Min koakurenc 10. maijā 1924. g." lidz
ar drošib s naudu 50 latu apmērā vai
attiecīgs galvojumu.

Tuvāk s ziņas apriņķa valdes ksncleja
darbdienās no pulksten 9 līdz 15.
1701 1 Toldft

Dzelzscefu 4. ce|u iecirkņa
priekšnieks Vecgulbenē
izsluitna uz 12 maiju i. f.,p kit 12 d enā,

jauktos lorgus
ar pēctorjlem 15. maija 1924. g„ kuros

izdos mazOkprasitUlem
1) Ūdens novada grāvju rakšanu

posmā Vecgulbene — Sita
103-105 kilometros.

2) Turpat — 105 km. tilta pār-
būves darbus.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā iecirkņa
9« !',U PJ?- d"bl«n Ls 150 in2. p. min, darbiem Ls 60

Tuvākas ziņas vsr dabūt iecirkņaKantori darbdienās no pl!«t 10—15.

Rīgas pilsētas uzņēmumu valde pārdod;

apmēram 8000 puda i. labuma oRmeņoiļu darošs.
Ofertes jšiesnledz 1 dz 8. ma'jam 1924. g., pulksten 10 rīts, nzņemuma vides

kand jā, Btstea bulvāra J* 10, Istaba J*_ 11. uidodot daivas netti cenu pudg ,
loko Otra gāzes lastSdi, Broņii/e'cu iela >6 157.

Darvis roncs jādod .ircējam pašam, vai ari gāzes iesāde aprēķināi par
tām atae/Hķl. 01e;te apliekama ar attiecīgu zimogaodokll. Uzņēasuma valde
patur sev tiesttrs pārdot d rvu pēc saviem ieskatiem, neatarīgi ro iesniegtiem
pit-H «vglumie 22'5

g Apriņķa ceļu inženlers Rīgā,
pārdos galīgos mutiskos torgos

5. maija 1924. s, pulksten 12 dienā, pie vecā Daugavas dzelts tilta vltnu no-
lausu ledlauzi un pēc tam Eksporta osta nolauzto nn novietoto ta paša
tlltt »o*a balstu Par matnMlem nosolīti stma famaks jaron ut vietas.

Paziņojums.
Rīgas pol. 1. iec. priekšnieks

paziņo, ka i. 9.12 meija, pulksten 10 rītās,
Skārņu ielā Ms 25,

frmai „Br8|l Zolotonos" pie'erošos
1200 kilogramus sti-ņu dzelzs kop*
vērtībā par La 1247,63 par labu Atsev.
titdzn. ua r3pn uzņ slima kasei.

Rig», 28. aprilī 1924 g.
2011 Prifkfnleka n«l. ^ parak"ts).

Paziņojums.
Rīcas polic. 1, iec. priekšnieka
paziņo, ka 9. maija 1924. «., pulksten
10 rītā, m. Kalēju iela J* 8, dz. 4,

pāri raiioliiā
S. Asmenim niederošu 1 rzola koka
bieti, vērtībā Ls 20, j-at lsbu Rig &
pilsētas valde.

Rīgā 28 apr H 1924 g.
Rigas policijas I iecirkņa

2012 p'lekšnie s (oaraVsts>.

Rips kriminālpolicijas priekšnieks
ar fo i.TSludin') vispātija! zināšanai, ka<
kāds SBnls Šuics ar vitotu dze'zsceļa
preču dublikāta 26. aprīli s. g, Val-
mierā izkranis Strenču miejta tirgotā aaļ
Dāvidam Dzilna veksall parLs 900.— ,

S s vekseh tiek fzsli dināt< par ne-
derīgu, un no viņa pirkšanas tiek
biīdmas. 2213

Priekšnieks (paraksts).

'̂ ažādi iliilliājiiiiii. ļ
ii h sanimsiiiiiiiiiinmnii i n?—imi»maaisMm??nn?<? mn n nuBjf

lirdnai tlotekai lisiila.
irkirtēhi

pilnu biedru sapulci
noturēs Mlrdenas p*g»*ti nama, 5. g. ļ
10. malia, pulkstrn 10 lītā; biedru ne-
ierašanās gadīļmā noturēs otru sapulci
11. maijā, palksten 2 pēc pusdienas.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņa nn sekretāra vēēšsnaJ

2) Statūta caurs«atīšsna pāmģisirē'rmi.
3) Dažādi jautājami un priekšlikumi.

W6 Valde.

Latviešu mākslas vecināšanas!
biedrības valde

iudz biedrus iersties 16 maijā 1924.g,
pīkst. 5 p. p., Rīgas t īdzn. tūpn. savst.
kreditb*ednbas t?ipā»r,Tērbat s ielā 14, tz

kārtēju pilna sapulci
ar sekošu dienas kartību:
1) Saputos vadrņa nn protokola pa-

takstītāju ievēlēšaia. 2) Valdes un re-
vīzijas komiaijas ziņojami. 3) G da
pārskats. 4) Darbība un budžets <ekJ
darīša m gadam. 5) Statūtu pārreģistrē-
šana. 6) Pārvaldes amatpersonu ievē-
lēšana.
Piezīme: Ja sapulcē nesanākta va-

jadzgais biedru skaits, tad nākošā
sapuce notiks 31. maijā š. g. augstāk
minētā vietā nn laikā.

?236 Valdes prīekšn A Ķēniņš.

Akciju sabiedr. Liepājas
eļļas fabrikaagr.Kieleraar io uzacina savus akcioiarus
piedalīties

kārtējā pilna sapulcē.
kura notiks 30. maija 1924 g.. pulksten
10 ritā, sabiedrības kantora telpās,
Liepājā, Sliežu ielā Xt 4.

Dienas kārtība:
1. Notēķina uz 31. decembju 1923. g-

caurskatīšana nn apstiprināšana.
2. Ziņojums par pagājušo darbības gadu.
3. Revīzijas komisijas 3 locekļu vēlēšma~
4. Direkcijas 2 locekļa vēlēšana.
5. Dfžādi jautājami.
2233 valde.

NactonalaBi taatrs-
Plektdlen, 2. maija nnlkaten 5 P- P-

Ssolena iziādē: .Jirāļdēls'-
Sestdien. 3. maija, palksten 7 vsW

LI Ijas Stangel vēsu izrādē
„„,, P'«no re zi: Kaislība "-
2229 H Milhra drāma a cel.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
ar savu 1924. g. «. apriļa lēmumu pa-
ziņo, ka kooperatīvs .Pa-
sākums" atzīts par maksāt ne-
spējīgu parādnieku tirdzniecībā, kam-
dēļ iestādēm un priekšniecībām vaja-
dzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aizliegumu tz
parādnieka nekustamiem īpašumiem, kā
ari apķīlāt viņa kustamo mantu, ja tāda
atrastos viņu iestāžu robežās; 2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai par visām savām
pra<ībam pret maksāt nespējīgo parād-
nieku, kā ari sumas, kas pienākas ie-
stādēm.

Privātpersonām jāpaziņo apgabaltiesai:
1) par savu paraJu prasībām no parād-
nieka, kā aii par sumām, Kādas paiād-
niekam pienākfs, neskatoties vai mak-
sšjumi notecējuši, vaiari viņu termiņš
gaidams _ nākamība, ka ari par maksāt
nespējīga nekustamiem īpašumiem, kas
statos viņu pārzināšanā uz atsevišķiem
noteikum'em

Augšā minētie ««ziņojumi jāizdara
četru mēnešu lfikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī* .

Wgā, 19?4 g. 16 aprilī Nš 716.
Priekšsēd. v. A. V e I d n e r s.

1521 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu lēmumu 10. apriļa
1924. g. un pamatoj. uz 18. marta 1920.g.
likumu un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p. p. pamata, uzaicina obiigac.
turētāju, kura Izdota par 1,000 rb.
uz ladnķa Mķeļa d. un Marijas Krša
m. Freioergu vārdiem un 18. oktobrī
1910. g. nostiprināta uz Teočoram
Miķeļa d. Freibergam piederošu neku-
stamu mantu Kuldīgas apr un pag.
.Punce N* 7* māji zem kreposta
Ns 2S67, — mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā, līdzņemot min
obligāciju dēļ iemaksāto Ls 21.34, t. i.
parada lidz ar proc. saņemšanas

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķitot lūdz. tiesību pie-
prasīt parada izdzēšanu iz zemesgrā-
matām.

Liepāji, 26. spri ī I9g4. g. Ns675-I'74
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1958 Sekretārs A. Kasperovičs.

LlepBlos apgabala tiesa,
saskaņā ar savu 19^4 g. 10 apriļa lēm.
uz valsts zemea bankas lūgumu
un uz civ. proc. lik. 2083.—2084. p. p.
wz«iclna obligācijas turētāju, kura Iz-
dēti par 2300 rbļ uz barona Georga
Zsssa vārdu un 28. jūnijā 1880. g.
nostiprinātas m Miķ lira Dūks pie-
dciosas nestāstāmas mantas Kuldīgas
apnņljī, Vāimas pagastā „Rumpe"
māju zem krep. Nt 864, — a e s a
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešinsa dienas, iersaties tiesā
līdzņemot min. obligācija.

Pie kam tiek aizrādīta, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tē-
rētajā neierašanās gadījuma, parāda at-
>is par samaksāta, un pašu obligāciju
par izncinatu, piešķitot lūds. tiesību
pieprasīt parada izdzēšam is zemes
gramstām.

Liepājā, 26 aprīlī 1924.g. NŠ684-I/24.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.
1987 Sekretārs A. Kasnerovičs.

Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
ar šo paziņo vispārībai, ka mirušās
1921. g 22. jūnija Daugavpils apr.,
Krāslavas pils tas piederīgās Petroneies
Jāņa m. Labaņec pri - attestamenis, ar
tūju teatatota kustama an nekustamai
manta novēlēta Ignatam, Jāzepam un
Augustam Vikentija d d. Junioriem, ar
apgabaltiesas 9. marta 1923 g. lē-
mumu apstiprināts un izd.is manti-
niekiem Ignatam, Jāzepam tn Augustam
Vikeotja d. d Jūdi kicm.

Uaagavp-, 15.aprīli 1924 g LNs70a/23.
Priekšsēdētāja b. V. Krūmiņš.

1577 Sekretāra v. i. Ķ. Ķengurs.

Aizputes Iec. miertiesnesis,
ieskaņa ar savu 17. ianvara 1924. g.
lēmumu, meklē apvpinoto uz sodu lik.
531. p. 1. d. Tr«lmanl (jeb Freimatii),
Augustu, apmēram 12 galus \e;v, maza
tuguma, plecigu, gaišiem maMero, ģīrbtu
pelekt žaketē, z ias pirktāa diēbss,
galliē biksas. Noziegums no Treimaņa
i.darits Aizputes apriņķ , Cīravas pa«.

Visām iestādēm un persmām. kurām
ir zināms, kur atrcdaa minētā persona
vai viņas mant>, jāpsziņo par to poli-
ci as ies ādei nn Aizputes iecirkņa mier-
tiesai.

Aizputē, 14. aprili 1924. g. Ns 54.
1584 Meitksnesis (paraksts).

liepājas 3. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc.pt 1922. g.
izdev. 7i. p. un 1914. g. izdev. 846
līdz 848. un 850—852. p p. meklē:

1) Aleksi Vladislava d. Rogovski,
dzim. 10 jūnijā 1898. g., lietuvietis,
katoļticīgs, piederīga pie Kaunas pis.,
kurpnieks, apvainots uz sod. Ik. 581. p.
1. d. (kriminal akts Ns 10 — 1924. g);

2) Jāni Vilhelma d. Lilestromu, 36 g.
vecs, Igaunis, piederi *s pie Rēveles pil-
sētas, luterticīgs, agrāk nodarbojies kā
knrlnātšjs uz tvaikoņa .Revolūcija,' ap-
vainots uz sod iik. 581. p. 1. d. (kri-
minālai! ts Ns 73 — 1924 g.);

3) Nikolaju Kajetana d. Namelko,
17 g. vecs, lietuvie'-is, katoļticīgs, strād-
nieks, npvamots uz sod lik. 289. p.
(arimnrala ts Ns 9 — 1924. g.);

4) Aleksandru Sīmaņa d. Vārnu, dzim.
26. augustā 1907. g., ltvietis, luter-
ticīgs, piederīgs pie Aizputes pilsētas,
spvainots «z sod. lik. 397. p (kriminil-
akts Ns 77 — 1924 g.);

5) Frīci Fr dtirha d Udarskl, dzim,
2. augustā 1902. g, kaicļtlcigs, pieder,
pe Liepājas pilsētas, ip/ainjts uz sod.
Hk. 574 p. 1. d. (krimiaa'asts Nš 34 —
1924. g.);

6) Sergeju Nikolajs d. Jegorovu, 78 g.
vecs, kriev», pareizticīgs, piederīgs pie
Lepājas pilsētas, pē: nodarbošanās bal-
tietis, apvainota ui sod. Iik. 475. p.
(kilminslakts N* 212 — 1924. g);

7) Nikolaja Eženu Ernesta d. Min-
denbergu, dzim. 6. apriā 1894. g., lat-
vietis, luterticīgs, pierakstīts pie Liepājas
pilsētas, apvainots uz sod. lik 591. p.
(ktiminalakts Ns 69 — 1924. g.);

8) Ženiju Paula m. Valdmēr, dzim.
OustopI 31 g. vecs, latv., lutert., pie-
derīga pie Liepājas apriņķa Cīravas
pagasta, ap aino a uz sod lik 574. p.
1. d. (kr miaalakts Ns 84 — 1924. g.);

9) Ignata, Uaata ui Elizabetes d.
Kazika, Latvijas pavalstnieku, 20. g.
vecs, p ederīgs pie Ilūkstes apr. Kur-
amas pag., pēc nodaibosanas kailu-
kalējs, apvainots uz sod. lik 581. p.
1. d. (krimiaalakti NS 401 — 1923. g.);

10) Andreju J;"ņa 4. Keire, 43 g. v.,
latvietis, latertcigs, piederīgs pie Le-
pājas apr. Pērkones pagasta, apvaino s
sz sod. lik. 581. p. 4. d. (kr minalakts
Ni 6 — 1924. g).

Katram, kam zinām-' meklējamo per-
sona uzturēšanas vieta vai kur atrodas
viņam ple-ferosa manta, bez kavēšanās
jāziņo par to Liepājas 3. lec. mierties-
nesim, vai tavakai polcijas iestādei.

Liepājā, 23. aprīli 1924. g Ns 61.
1662 Miertiesnesis (paraksts).

Elsas apgaonltlesos 3. cfellnDi.,
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 1. aprili
Izklausījusi Andreja Jana d. Rāmana
lūgumu dēj hipotekarisko parada dzē-
fenas. nolēma:

atzīt par samaksātām nz lūdzējam
Andrejam Jāņi d. Ramanim piederošo
no Tolkas muižas, Cēsu apr., atdalīto ta
paša apriņķa atdalīto zemnieku zemes
gabalu zemes grāmata reģ. _ XVII sēj.
zem reģistra Ns 2433 apzīmēto zemnieka
māju .Vec-Mucen!ek* Ns 40, apstipri-
nātās divas obligācijas: a) par 950 r,
mgrosētu 1876. g. 25 novembrī zem
Ns 2203 par labu Heimana f. Brimera
mantiniekiem un b) par 600 r., ingro-
sētn 1886. g. 2 janvārī zem Ns 1, par
labu Pēterim Bisseniekam un cedētu
uzādī'ājam u-a uz lūdzējam piederošo
no Tolkas muižas Cēsu apr atdalīto
Cēsu-Valkas b'p. apg. atdalīto muižas
zemes gabalu zemes grāmatu reģist-a
V. (ēj. zem reģ. Ns 676, apzīmēto kvo-
tes māji .laun-Mucen ek' Ns 39,
1913. g. 31. oktobri zem J* 641, ap-
st prinātu < bligaciju par 3/50 r Otto
Jāņa d. Mangoldam par labu.

*'gē, mA $ 12. apri'ī Ns 394.
P'iekfaēd. v. A. Veldners.

1159 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
a'klātā tiesas sēdē 1974. g 8. aprīlī
''klausījusi Artura Antona d Vanaga
lagumu deļ hipotekarisko parīdu dzē-
šanas, nolēma:

atzīt o«r samaksātām: a) obiigac ju
par 1875 r. atlikumā no obligācijas
par 5,CO0 r. pirmatnējā lielumā, aostiprl-
rātu 1908. g 30 jūnijā zem Ni 873, uz
t gad Arturam Antona d. Vanf gem pie-
derošo nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, 4. hip. lec ztm zen es grāmatu
reģ. Ns 3£6, izd Semjonam Semj na d
fmirnovsm par laba, kura pārgājusi uz
Vitebikas apgabaltiesas lēmuma pamata
1910. g. P. aptilj mant. ceļā uz atraitni
Natāliju Pāvila w. Smiinovu un uz tās
pašas tiesas lēmuma pamata 1912. g
9. nov. ir pārgājusi mant. ceļā uz Dm-
triju un Zinoviju Smirnoviem, b) oblig.
par 5,625 r. atlikurrā no obligācija» par
15C00 r. tiirratnējā lelunā apstipri-
nātu 1908. g. 19. jūnijā zem Ns 23, uz
trgsd Arturem Antona d. Vanagam
piederošo nekustamo īpašumu Fridiich-
mu zinu, Rīgas apr., ar lauku muižu
zemes grama u reģ. N? 48,izd laulātiem
Semjonam un Natālijai Smirnoviem par
labu, kura pārgājusi mantošanas ceļā uz
Vitebskas «pgabaitesas lēmuma pamata
1910 g 9 aprilī vienīgi uz atraitni Na-
tālija Pāvila m. Smirnovu nn tz rās
pašas tiesas lēmuma pamata 1912. g.
9. nov ir pārgājusi mantošanas crļā uz
Daiiriju un Zinoviju Smirnoviem

Rigā, 1924 g. 12. apr li Ns 1274.
Priekšsēdei, v. A. V e i d n e r s.

i 158 ^«kretara A Kut v m

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta II-
knma par vienīgo maksāšanas līdzekli
san clv. proc. Iik. 2060. nn 2062. p. p.

«vērojot Kārļa Jura d. Dēle pilnvarnieka
rv. aov. Vik ota Dāle lūgumu un savu
lēmumu 1924. g. 15 aprilī paziņo, ka
parādnieks Kārlis Jura d. Dāle parādu
pēc obligācijas par 4,000 r., apstipri-
nātas 1913. g. 26. iebri-atī zem Ns 159,
iz nekustamo īpašumu Rīgas apr.,
Ikšķiles muižas zemnieku zemes .Jakstu"
Ns 13 mājām, zem zemes grāmatu reģ
Nš 5741, izd. no Kāiļa Jura d. Dā e
par labu Rīgas pilsētai — ir samaksājis,
bet šī augšā min. obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gatusi zuduma.

Tāpēc apgabaltiesas 3. clvilnodaļa
izaicina visas personas, kurām būtn
r.Tsības u augšā aprādīto obligāciju,
i ieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājuma
iespiests .Vaid. Vēstn.* un aizrāda, ka
ja šīs personas not. laikā nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznicinātu ui ur-
dzētam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatās.

Rīgā, 1924. g. 19. a;tilī Ns 2409.
Priekšsēdētāja v. A. Veiooers.

1616 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties nz 1920 g. 18 marta
likumu par vienīgo maksāšanaa lī-
dzekli nn dv. proc. lik. 2060. un
2'Kj2. p. p., ievērojot Jāņa Jāņa dēla
Ozola lūgumu an savu lēmumu 1924. g.
15. aprll', paziņo, ka paiādnteks Jānis
Jsņa d. Ozols parādu ; ēc obligācijas
par 5 .000 r, sļStiprinātas 1924 g
11 novembrī zem Ns 817 uz nekustamo
spašumn Valkas ap., Smiltfs Blomu
muižss zemnieku zemes .Kikur mājām,
zem zemes g amatu reģ M 1257, izd.
nt Jāņa un Muijaa Oiols par labu
Rū ienas kraj-aizdevn sab edrībai — ir
saroalisšts, 192d. g. 28 novembrī, cet
iā augšā min. obligācija nevai tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatas, tsmaēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. clvilnodaļa uz-
aicina visas personas, karam bita tie-
«šoaa aa augša aprādīt obligācija, pie-
teikties tiesa viena mēnela laikā, skaitot
ne dienas, kad šis sludinājums iespiesta
.Valdības Vēstnesi*, nn aizrāda, ka ja
%* personas noteiktā laika nepieteiksies,
obligāciju atzīs par iznīcinātu an li-
ozējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, IV.A, g. 19. apnlī Nt 2319.
Priekšsēd. v. A. V e 1 d n e r s.

1618 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta li-
Vuma par vienīgo maksāšanas līdzekli,
Kārļa Roberta Mārča d. Linita lūgumu
un savu lēmumu 1924. g. 8. aprilī,
paziņo, ka lūdzējs Kārlis Roberts Mā-či
dēls Linits pēc bij. Cēst-Valkas 2. iec.
m eit esneša izpildu raksta 1911 gada
25. jūlijā zem Nš 2078, Mārtiņa Pēslas
prasības nodroUnāšsnd pret agrāko
mājas īpašnieku Jāni Andeisonu ir
iemak<ājis tiesas_ d»poiītā ls 5,41 dēļ
piedzīšanas parada sumas segšanas,
kamdēļ >tzime, kuģa ievesta Cēsu Valkas
zemes grarratu nodaļā tz tagad Kārlim
Robertam Maiča d Ļimt piederošo ne-
kustamo īpašumu Cērn apr no Rurkas
rrutisB atdalitās _ zemnieku zemes ,Maz-
Name* Ns 2 mājām, zem zemes grā-
ma' u reģ. N? 50^0, nēc augšā m nētā
izpildu i āksta rar 405 r. 50 k. kr. c. n.,
fra-ibas nodrošināšanai ar to pašu
1924. g 8. aprīļa tiesas lēmuma ir

dzēsta.
Pamatojoties uz augšā iz teikto nnciv.

pioc. lik. 14608a. p pamata apgabal-
tiesas 3 clvilnodaļa _ uzaicina Mārtiņu
Pēsli ierasties tiesā dēļ šī augšā minētā
parāda saņemšanas vai personas, kurām
būtu tiesības nz šo nauda.

Rīgā, 1924 g. 16. aprilī Kā 1512.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1322 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
stklātā tiesas sēdē <924 g- 8 aprilī
isklausījusi _ Andreja Miķeļa d. Sutera
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzē-
šanas, nolēma:

1) atzīt par samaksāta obligāciju pat
5 000 r., apstiprinātu 1913. g, 20 maijā
sem Ni 303, uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr, no Madonas muižas atdalīto
dzi sstsobraki gabala pēc kaites Nš 39,
zemes grāmitu reģ. XI sējumā zem
reģ Nš 1560, izd no Andreja Šūstera
par labu Mirlai Pētera m.Sūster;

2) izdot lūdzējam tec viena la^a
kandejas aktu nodokļa samaksas ii lē-
muma noraksta iesniegšanai Cēsu-Val-
kas zemes g amatu nodaļai dēļ hipo-
tēkas dzēšanai zemes grāmatās.

Rīgā, 1924. g. 12. apii'ī Ns 1558.
Priekšsēd. v. A. Veidners,

1157 Sekretāra A. Kalva

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sē te 1924 g. 8. aprilī
Izklausījusi mir Reinholda Petersona
mantinieku Ērikas lrenes Boie.as dzim
Peterscn, un A ireda Petersona aizoiidņu
Emīla Hansa d. Straucha lūgumu dēļ
obiigac ju ttzīšanas yat zudušam, no-
lēma:

atzīt par Iznīcinātu obligāciju par
8,000 r., apstiprinātu 1914. g. 25 sep-
tembrī ztm Ns 2163, uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pilsētā, 4. hip iec. zem
zemes grāmata reģ Nš 1531, izdotas
par labu Aleksandram Ootirida dēlam
Krauze, kas viņu ir cedējis blanico.

Rigā, 19" 4 g 12. aprīli Nš 437.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r a.

1163 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 8 apiili
izklausījusi Andreja, Jūlijas Ann-s un
Viļā Skujskubre lūgumu dēļ obligācijas
atzīšanas par zudušu, nolēma:

atzīt par iznicinātu obligāciju par
par 2,500 r, apstiprinātu 1967. g.
21. martā zem Nš 66, uz Zamuelam
Johana d. Lešim-im pkdeiošo neku-
stamo īpašumi Bdderliņu valsts muižas
zemts giuntsgabalu Nš 96, Rigas apr.,
zem zemes grāmatu reģ. as 1924, izd
no Zamue'a Johana d. Lešinska par labu
Ēvaldam Ēvalda d. Skujskubre

Rigā, 1924 g. 12. aprilī Nš 704.
oriekšsēdētāja v. A. Veldnera.

1160 S»ihrgtaw A. Kalv.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 14. arriļa 1924. g.
lemnmsr, uz Marijas S t r e 1 v I c
lūguma, civ. proc. Iik. 2083. nn 2084 p. p.
un 18. marta 1920. gada likuma
pamata, uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdeta par 800 rbļ. uz Aleks-
andra Feodora d, ion Grabe vardu un
4. oktob ī 1897. g. zem žurn. Nš 1059
nestiprināta nz Marijai Kārļa m.
Strelevic, dzim. Vītei piedeiošu neku-
stamu mantu Liepājā zem krep.
Ni 2857, —mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas,
ieiasties tiesā, līdzņemot minēto obli-
gāciju dēļ iemaksāto Ls 13,88, t. i.
parada ar procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
teonina notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanās gadījumā, parāda at-
zīs par samaksātu piešķirot lūdz. tiesība
pieprasīt parada izf a sāna ia zemes-
grāmatām.

Liepājā, 26. aprilī 1924. g. Ns7C0-I/24.
Priekšsēd, b. V. Bienenstams.

1985 Sekretārs A. Kasperovičs.

Rēzeknes apr. pr-ka Z- lec. palīgs
izsludina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) iekšzemes pasi, izdotu no Dricānu
pag. valdes 7. aug. 1922. g. zem
Nš 1216 uz Jezupa Antona dea Iga-
tura vārdu;

2) iekšz. pasi, izd no Viļānu pag. v.
8. aug. 1922. g. zem Nš 1048 uz Tri-
tona Pāvila d. Kolosova v.;

3) iekš pasi, izd. no Viļānu pag. v.
3. jun. 1921. g. zem Nš 14 m Dome-
nieka Staņislava d. Seikstuļa v.;

4) iekšz. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
pr-ka 2. iec. pal. 1. nov. 1920. g.
zem Ns 2349, uz Domanika Pētera d.
Trupa v;

5) apliecība, izd. no Nogales pag. v.
2. aug. 1923. g. zem Nš 451, uz Kazi-
mira Trupa v.;

6) zirga pa i, izd. no Rozenmulžas
pag. valdes uz zirga ar sekošām pa-
zīmēm: zirgs, 17 _ gadus vecs, tamši
bēras spalvas, krēpes melnas uz kreiso
pusi, aste melna, 2 arš. augsts, kups.
bija pārrakstīta uz Franča Vinca dēla
Pilka v.;

7) zirga pasi, izd no Varakļānu pag.
valdes 20. aug. 1920. g. zem Nš 600,
uz Pettjs Poča vārdu un pārrakstī'a uz
Fēteja Jezupa d. Titdana v.;_

8) zirga pasi, izd. no Livanu pag. v.
24. okt. 1921. g. zem Nš 1265 uz Izi-
dora Don&ta d. Lāča v. »n pārrakstītu
uz Antrofija Epifana d. Zujevg v.;

9) ieksz. pasi, izd. no Viļānu pag.
valdes 27. sept. 1921. g. zem Nš 340
un zirga pasi, izd. no Viļānu pag. v.
zem Nš 457 uz lvana Jefima dēla Vol-
kova v;

10) kfra kļaus, apliec, Ud. no Rēzek-
nes kāta apr. pi-ka 20. apr. 1923. g.
zem Nš 2480 uz Leona M'chaila d.
Semjonova v.;

11) ie šz. pasi, izd. no Viļānn pag.
valdes 9. martā 1922. g. zem Nš 703
uz Stepana Bigdana d. Ņekrasova v.;

12) zirga pases, izd. no Dricānu pag.
valdes 15. jun. 1920. g. zem NšNš240
un 241 uz Nikodēma Jezupa d Elkšņa v.

13) iekšz pasi izd. no Viļānu pag.
valdes 1. dec. 1921. g. zem Nš 397 nz
Vladislava Jakuba d. Tankuļa v.;

14) iekšz. pasi, izd. no Dricānu pag.
valdes 9. iebr. 1922. g. zem M 993 uz
Anastasijas Vincas m. Zarkevič v.;

15) iekšz. pasi, izd. no Vilinu pag
valdes 23 aug. 1921. g. zem Ns 302
uz Jevgeņja Antona d. Jaškana v.;

16) iekšz. pasi, izd. no Viļānu pag
valdes 6. maijā 1921. g. zem Nš 850
uz Semjona lvana d. Ivanova v.;

17) zirga pasi, izd. no Vidzmuižas
pag. valdes 18. dec. 1923. g. zem
Nš 443 un iekšz. pasi, izd no tās pašas
pag vsldes zem Nš 3737 uz Jezupa
Antona d. Opulais v.;

18) ie*šz. pss, izd. no Vidzmuižas
pag. valdes zem Ns 583, uz Antona
Pētera d. Opoļajs v.;

19) zirga pasi, izd. no Stirnienes pag.
valdes 1920 g. zem Nš 71, nz Jāņa
Kaktlša vārdu un pārrakstītu uz Teklas
Pastor v.;

20) iekšz. pasi, izd. no Vidzmuižas
pag. valdes zem Nš 2056 uz Pētera
Jezupa d Pastoia v;

21) Iekšz. pasi, izd. no Dricānu pag.
valdes 29. sept. 1922 g. zem Ni 22i2
un at'eļia. apliec, izd. no 5 C!»u
kājn. pulka ka-ra 15. martā 1922. g.
zem Ns 16417 uz Nikodēma Pētera d.
Binduka v;

22) ie-šzemes pasi, i, d no Dricāna
cag. valdes 18. jul. 1921. g. zem
Ns 159 uz Teklas Jēkaba m. Kipluk v.;

23) zirga pasi, izd. co Sakstigalas
pag. valdes 1920. g. zem NI 550, uz
Antona Aloiza d. Odnodverca v.;

24) iekšz pasi, izd. no Bikovas pag.
vald-s 17. iebr. 1922. g. zem Ns 924
uz Viktora Vincas d Kazuša v.;

25) Ukšz. pasi, izd. no Sakstigalas
pag. valdes 25 ļal. 1922. g. aem
Nš 1003, uz Antona Jezupa d Zapanav.;

76) iekšz, pasi, izd. co Rēzeknes apr.
pr-ka 2. iec. pal. 30. sept. 1920. g. zem
Nš 1017 un zirgs pasi, Izd. no Vidz-
muižas pag. v. 19. maijā 1921. g. zem
)* 1322, uz Andreja Ludviga dila
Skrauča v.;

27) iekšz. pasi, izd. no Vidzmuižas
pag, valdes zem Ns 2676 uz Broņislavas
Jesaba m. Pudul v.;

28) zirga pasi, izd. no Bikovaa pag.
valdes 4. dec. 1922. g zem Nš 121 uz
Domenika Jāņa d. Garanča v;

29) iekšz. pasi, izd. no D-icā u pag.
valdes 18. okt. 1921. g, zem Nš 590 uz
Jezupa Jezupa d. Kupčs v,;

30) iekšz. pasi, izd. no Dricānu pa?,
valdes 11. aug. 1921. g. zem Nš 390
uz Alberta Jāņa d Reinika v.;

31) iekšz. pasi, izd. no Rēzeknes apr.
pr-ka 2. iec pal 10. martā 1921. g. zem
N> 2061; z rga past, izd. no Sukstagalcs
pag. valdes 20 nov. 1923. g. ze.n
f* 138 un kara kļaus, apliec, izd.
28. apr. 1923. ļ. zsm Nš 5424 uz
Domenika Antona d. Reinieka v.;

32) iekšz. pasi, izd, no 5. oktobri
1922. g. zem J* 1965, no Viļānu pag.
valdes uz Staņislava Jāņa d. G izdņa v.;

33) zirga pas>, izd. no Vidzmuža *
pag. valdes 29 apr 1920 g. zem
Nš 120 uz Donata Pētījad. Sprindživ;

34) zirga p si, izd to Bikovas pag.
vaides_ 1920 g. uz zirga ar sekošām
paumem: ķēve, 6 gad. veca melnas
spal'as, 2 ari. 2 vērš. augsta, ktēpes
nz kreiso pusi uz Domenika Staņislava
d. Kozlovska v.;

35) zirga pasi, izd. no Bikovas pag.
vsldes 4. janv. 1923. g. zem Ns 132 uz
Jēkaba Antona d. Div.e v.;

36) iekšz. pasi, izd. no Bikovas pag.
valdes 26. maijā 1922. g zem Nš 1089;
apliecību par mantas stāvokli, izd. no
Bikovas pag. valdes 31. maijā 1922. g.
zem Nš 355 un apliecību par mantas
stāvokli, itdotn no Viļānu pag. valdes
28. sept. 1923. g. zem Nš 4009 uz
Stepana Ādama d. Laizana v.;

37) iekšz. pasi, izd. no Viļānu pag.
valdes 5. okt. 1923. g. zem Nš 2011 nz
Stepaņas Jāņa m. Zamur v;

38) iekšz. pasi, izd. no Bikovas pag,
valdes 18. jul. 1921. g. zem Ns 152 uz
Donata Jezupa d. Gailīša v.;

39) iekšz. pasi, izd. no Btkovas pag.
valdes 3 nov. 1921 g. zem Nš 606 uz
Vikentija Viktora d. Teirumnieka v.;

40) iekšz. pasi, izd. no Bikovas pag.
valdes 9. jun. 1923. g. zem Nš 3022
uz Jezupa Jāņa d, Macana v.;

41) iekšz pasi, Izd. no Viļānu pag.
valdes zem Nš 1215 uz Jāņa Nikolaja
d. BoMlanova v.;

42) zirga pasi, izd. no Bikovas pag.
valdes 1920. g, uz zirga ar sekošām
pazīmēm: zirgs, melnas spalvas, 2 arš,
1 vērš. augsts, 10 g. vecs, krēpes uz
abām pusēm nz Silvestra Andreja d.
Toc-Macana v. 1197

Liepājos apgabaltiesa,
saskaņā ar sava 1924. g. 10. apriļa lē-
mumu as valsts zemea oankas lūgumu
un civ. pr. lik. 2083—2084. p. p
likuma pamata, uzaicina obligā-
cijas turētāja, kura izdota par
1850 rbļ. az barona Aitira ion Kleist-
Kezerlingka vārdn nn 25. auguša
1883. gadā ieta Ns 9375 noattpiin.
Bristam Lapiņa d. Siksne ((Siksna)

piederošas nekustamas mantas Gaviezes
.Kfnlern* māju, Liepājas apriņķī zem
2. reģ. krep. Nš 1230, — Sešu
menetu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
līdzņemot min. obligācija.

Pie kam tiek aizrādīta, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanas gadījumā, parāda at-
zīs par samaksātu, un pašu obligāciju
par iznicinātu, piešķirot lūdz. tiesību
pieprasīt parāda izdzēšana ia semes
grāmatām.

Llepālā. 26 aprilī 1924 g. N*686/24.
Priekšsēdētaja b. V. Bienenstams.

1983 Sekrētam A. Kssoprovlci

Latgales apgabalties., 1. civilnod.,
sz lik.mu per laulību 50. un 77. p. p.
pa&atr, a šo dara zināmu, ka tiesa

Jjvgeniias Franča m. Jelag'nas dzim.
Danovski, ptasības 1 etā pret Pāvila
Vavļljs d. Jelaginu par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: lau-
lību, noslēgtu 1972 g. 16. janvārī Tis-
kades pareizticīgo Sv. Tr,svienīb«s
baznīcā stsip Pavīlu Vasiļija d. Jelaginu
un Jevgeņija Frančam Danovsku atzīt
par Šķirtu, atbildē'āja Pāvila Jelagina
vainas dēj, a'ļauio: sievai saukties viņas

meitas uzvārda .Danovska' un piedzenot
no atbildētāja Pāvila Jelagina divdesmit-
sešus (26) latus 18 santīmus t esas un
lietas vešanas ird*vunus par labu pra-
sītājai Jevgen'jai Jdaginai.

Ja atMldētājs civ. proc. Iik 728, 731.
un 748. p p. paredzētā laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā speķa.

Daugavp., 1924. g 16.spr. L.Ns33p/24
Priekšsēd. b. V. Krūmiņš.

1798 Sekretāra v i. J. Kangura.

UM iHtialliu&i i. d!llB«H!i
n to paalno vispārībai, ka mirušā
1922 g. 23. jūnijā Ludzas apriņķa,
Mkhailovas pagasta, piedetigā Jāja
Vasiļija Trubina pnvattestaments, ar
kutu testatora kustama an nekutam*
maiita novēlēta Jevdokijai Dacila v.
Tūbiņai un VI d mirām Fedora dēlam
Belokurovaai ar apgabali esas 1924 g
1. iebruara lēmumu apstiprināts un iz-
dos ment niekiem Jevdokijti Danilam.
Trubin i un Vladimiram Fedora d.
Be okuiovam,

Daugavp, 15.aprīli 1924.g. LH81a/24
Priekšsēdētāja b. V. Krūmiņš.

1576 Sekretāra v. I. K. Kangars



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g

^
17. marta li-

kuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un clv. proc. lik. 2060. un 2062 p. p>
ievīrojot Jēkaba Pidrķ i d. Dai čauska
lūgumu un savu lēmumu 1974 g 8 ap-
r lī paziņo, ka parau i-ks Jēkabs Pid-
r ķa d. Dančauskis parādu pēc obligā-
cijas par 7,000 '.. apstiprinātas ĪSOS. g,
7. epri 1 zem N° _ 65, uz nekustamc
īpašumu Cēsu pilsētas patrimonialapga-
balā 10 Reijeia zemes atdalīta dz mts-
obroka zemes gabala zem zemes grāmatu
reģistra Nš 169 izd. no Jēkaba Pidriķa
dēla Dančauska par labu Karlm-i Auša
meitai Dančassk, dzim. Lambach, — ii
samaksājis v'ņas beidzamai kredito e!
Vidzemes savstarpīgai kredītbiedrībai,
tet šī augšā min. obligācija nevai tiki
izsnieg a atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ii
gājusi zudumā.

Tāpēc apgaoaltiesas IIL. civilnodaļs
izaicina visss personas, kuram būts
tiesības aa augšā apradīto obli-
gāciju, pieteikties tiesā viena mē-
neša laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiesta „Valdības Vēst-
nesi", un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējai dos tiesība prasīt parada dzē-
šanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1924 g. 16. aprili Nš 2346.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1318 Sekretāra A Kalva.

Jelgavas apgabaltiesas
reģistrācijas nodala

pamatodamās uz clv. ties. Iik. 1460" r.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas
10 aprilī 1924. r atklāta sēde nolēma

reģsrēt Vandzenes mednieku bie-
drību, Ievedot viņu to biedrību re-
ģistra pirmajā daļa, kuram nav peļņas
le^uš nas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Vandzenes ragana namā

Jelgavā, 15. aprilī 1924. g
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

1342 ?! Skndre.
Par sekretāru D Lešinskljs

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 1924. g. 10. aprija lēmuma
pamata, meklē uz sod. lik. 51. un 441.
p. p. apv. Rachmilu Benciena d. Lach-
manlosu un Zālamanu Ralaeļa d BjIo-
žeru, kūju pazīšanas zīmes sekošas:

Lachmaalos vidēja augama, brūnām
acīm, palīHu degunu, patumšu seju,
melniem matiem, citai sevi ķas pazīmes
nav.

Boložers dzim. 1903. g., vidēja auguma,
vidējas miesas bīves, gtišām icm,
tumši brūniem matiem, pilnu seju, b:z
usam un bārdas.

Katram, kam zināma Lachmanlosa <>n
Bo ožera uzturas vieta vai arī kur at-
odas viņiem piederošā manta, par to
bez kavēšanas jāpaziņo Liepājas 2. iec,
izmeklēšanas tiesnesim, Liepājas apga-
bala tiesai, vai tuvākai policijas ie-
stādei.

Liepājā, 16. aprilī 1923. g. Nš4307
Tiesas loceklis F. B a u c e.

1582 Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8 _ apr lī
izklausījusi M. Stanislavo/as iūgumu
dēļ aizgādnības iecelšanas pat Apolina-
rija Ssvelija d. Stanislavova mantu, no-
lēma: par prombūtnē esošā Apolinar ja
Savel ja d St'nislavova man'u Iecelt
aizgādnību, par ko paziņot Krcņu Su-
srjas pagasta tiesai un publicēt civ, pr
lik. 1944. p. kārtībā.

Rigā 1974 s 16. aprilī Nš 2164.
Priekšsēdētāja V. A. Veidners.

1325 Sctfh-i» A K>'»>

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiešus sēdē 1924. g. 8 aprilī
izkl'usīiusi M. Stanislavovas lūgumu deļ
aizgādnības iecelšanas par prombūtnē
esošās Veroiiijas Sivelija m. Staņisla-
vi vas mantu, nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošās Veronikas Savelija m.
Stai islavovas mantu iecelt aizgādnību,
per ko pazinot K'oņu-Sus« j s pagasta
tieiai; šo lēmumu publicēt civ. proc.
lik. 1944. p. kārtībā.

«īgs. 1974. ST- 16. aprīlī N» 2:64
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1327 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1974. g. 8. aprilī
izklausījusi Zinaīdas Vladimira m. J«-
kovlevas lūguiru dēļ aizgādnības iece-
ramas par bez ēsts prombūtne esoša
Vasilija Nikolaja d. Jakovleva mantu,
nolēma: par bezvēsts prombūtnē
esošā Vasilija Nikolaja d. Jakov.'eva
rrantību iecelt aizgādnību, oar ko ar
pavē;i paziņot Rigas pilsē as bariņu
tiesai; šo lēmumu publicēt civ. ties.
lik. 1944. p. paredzētā kartībā

Rīgā, 1924. g> 15. aprilī I* 2315
Priekšsēdētaja v. A. B 1 u m e n t a 1s.

123^9 ļSekrPtMS A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 15 aprilī
izklausījusi mir. Altk andia Dimitrija m.
Kn-gis, dz m. Sčapn, testamenta lietn,
starp citu nolēma: par bezvēsts prom-
būtnē esošā Nikolaja Andreja d. Kn«gls
(Knagge) atstāto mantu iecelt aizgād-
nību, par ko paziņot Rig-s pilsētas
bāriņu tiesai; šo lēmumu publicēt civ.
pr. lik. 1944 p. kārtībā.

Rigā, 1924. g. 16. aprilī Ni 2.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.

1308 Sekretāra A. Kalv»

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924 g. 8. apri ī
izklausījusi mir. Jāņa Kārļa dēla Vītola
mantojuma lietu, nolēma: par bez-
vēsts prombūtnē esošā Emila Voldemaia
Jāņa d. Vītola mantību iecelt aizgād-
nību, par_ ko ar pavēli paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai; šo lēmumu publi-
cēt civ. ties. lik. 1944. p. paredzētā
kārtībā.

Rīgā, 3924. g. 9. aprilī Nš 2343
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a 1 s.

932 Sekretāra A. Kslvi

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8 aprilī
izklausījusi Krisljāņa Juta d. Levinskij
lūgumu dēļ hipotekarisko parādu dzēša-
nas, nolēma:

atzīt par samaksā u obligāciju pat
360 r., apstiprinātu 1880. g. 12. septemb ī
uz nekustamo īpašuma Rīgas p ltētā,
4. hip. iec. zem zemes grāmatu reģ.
Ns 605, Herbertam Heimicham Freima-
nim par labu.

«i.ā. 1V24. e. 12. aprīlī J* 1510.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1162 Sekretāra A.Kalvr

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 8.'aprilī
izklausījusi Donas zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
Gfo'anu mājām piederošām tagad Alek-
sandram Indriķa dēlam Vanagam, no-
lēma:

atzit par iznīcinātu obligāciju par
6,000 r., apstiprinātu 1911. g 7. jūlijā
zem Nš 477, uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Kokneses pjlsmulžas zem-
nieku zemes Grotanu mājam, zem zemes
grāmatu reģistra Nš 3286, izd. no Kārļi
Māitiņa d Kļaviņa par labu Donas ze-
mes bankai.

Rīgā, 1924g. 12. aprilī Nš 1481.
Priekšēdētāja v. A. Veidners.

1161 Sekretāra A. K « I v «

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. nn
2062. p. p., ievērojot Jēkaba Otto lū-
gumu un savu lēmumu 1924. g. 1. aprilī,
paziņo, ka parādnieks Jēkabs Otto pa-
rāda pēc obligācijas par 12,000 r, apstip-
rinātas 1912. g. 22. sepembiī zem
N° 2882, nz nekustamo īpašumu Rīgā,
4. hip. iec. zem zemes grāmatu reģistra
Nš 1916, izd. no Pētera Isņa d. Abbula
per labu Jūlijam Kārļa d. Aoelam, ir sam.
viņrs beidzamai kreditorei Rīgas namu
īpašnieku krāj aizdevu sabiedrībai, bet
šī augšā min. obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir gā-
ju»i zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. clvilnodaļa
«?ucina visas personas, kurām būta
tiesības as augšā aprādīto oblig.,pieteikties
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums Jespiesta
.Valdības Vēstnesī*, nn aizrāda, ka
ja Fis personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācija atzis par iznīcinātu an
lūdzējam dos tiesība praaīt parāda
dzēšana zemea grāmata,

Rīga, 1824 g. 5. aprilī Nš 1538.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

644 Sekrstara A.Kalva.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties ns 1923. g. 17. marta lik.
par vienigo maksāšanas līdzekli un civ.
proc Kk; 20£0. un 2062. p.p., Ievērojot
Augusta Mā tina d. Endzela lūguma un
savu lēmuma i924. g. 8. aprili paziņo,
ka Augusts Mārtiņa d. E.idzels paradu
pēc obligācijas par 5,000 r, apstiprinātas
19U9. g. 6. o. tobrī zem Nš 1232, uz ne-
kustamo īpašumu Cēsu apr., Lieokalna
Ozolu muižas zemnieku zemes .Zābak*
Ns 1 mājām, zem zemes_ g amatu ieģ.
.Nš 3697, izd. no Andreja Vijuma dēla
Kēvešana par labu Pēterim Jāņa dēlam
Lūcīt — ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 106,68, dēļ šīs augšā min. obligācijas
kapitāla un °/o°/o dzēšanas.

Tapec apgabaltiesas 3. clvilnodaļa uz-
aicina visa» personas, kuram būta tiesības
?z augšā aprad. obligācija, pieteikties
tiesa viena men. laikā, skai-
tot no dienas, kad iis sludinājuma
iespiests „Valdības Vēstnesī", nn aiz-
rāda, ka ja šīs personas not. laikā ne-
pieteiksies, obiigac. atzīs par samaksātu
an lūdzējam dos tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Rigā, 1924. g. 16. aprilī Nš 2347.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1319 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Ņinas i. Berens
pilnvarnieka zier. adv. Georga Riezen-
kampia lūguma un savu lēmumu 1924. g.
8 aprilī, paziņo, ka Ņina i. Bērens
ļ.atadu pēc obligācijas par 10,003 r, ap-
stiprinātu 1909. g. 13. oktobri zem
Ns 1956, uz nekustamo īpašumu Rīgā,
2. hip. iec. zem zemes granātu reģ.
Nš£81, izd. no Žmno Rūdolfa d. Klim
par labu Johannai Heinr cha m Bekoian,
kas viņu ir ceaējusļ blanko, — ir samak-
sājusi bet šī augšā minētā obligācija
nevat tUt iisuegta atpakiļ patādmekam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās, amdeļ
ka ir gājusi zndemā

Tāpēc apgabaltiesas III. clvilnodaļa
saaicina visai personas, kutam
bātn tiesības ai augšā aprādīto
obligācija, pieteikties tiesā sešu
mēnešu laika, skaitot no dienas, kad
iis sludinājums iespiests .Valdības Vēst-
nesi* , an aizrāda, ka ja šis per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācija atzīs par iznīcinātu an lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda dzēšana
icmes grāmatā.

Rīgā, 1924. g. 16. aprili Nš 367.
Piiektcd. v. A. Veidners.

1321 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. Iik. 2011,, 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc 1916. g
30. maitā Rīga miruša Dobeles nam-
īpašnieka O.to Annas dēla Draugs
ir atklāts mantojumi un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
liesībai kā mantiniekiem, iegatarijiem,
iideikomisatijiem, kreditoriem u. t. t..
pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja _ minēt s personas savas tiesības
augša uz adītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1924. g. 16. aprili. L Ns 1252
Priekšsedet. v. A. Veidners.

1303 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz :iv. tīta. lik. 2011., 3014. nn 3019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1922. gada
12. aprili Rīgā mirušā namīpašnieka
Jēkaba Fr ča d. Vītola (i atklāta man-
tojums an uzaicina, kam ir aa to man-
tojama vai sakarā ai to tiesību, kā
mantiniekiem, lagatarijiam, Iideikomi-
satijiem, kreditoram an t. i, pieteikt
šis titsibas sausētai tiesai sala mē-
neša nīki, skaitot no II sludinājuma
iespiešanas cltnss .Vaid. Vēstnesī'.

Ja minētās personai sava» titsibas
aagšā uzradītā termiņi nepieteiks, tad
viņas atrās ki šii tiesību saadējašu.

Rigā, 1924,g. 19. aprīlī. m 2J29
,™ PriekJbēdēts J- A. Veidnei».
1608 Stkntari A. Kalve.

Rīgas apgabaltreģistrac.nodaļa
uz likuma p*r biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pam.
paziņo, ka ai viņas 1974 * 9. aprļ1
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Piektā Sml'teies lop k opības pārrai-
d ribas bedriba, * ar .aldes sēiekli
Sari tenē.

Noiaļas pārzini» F. Bite
1772 Sekretārs K. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likama par biedrībām, savienībām un
pol'tiskām organizācijā ti 17. p. pamata
pkziņo, ka ai viņas 1924. g. P. apriļa
lēmuma reģistrēta bezpeļņas b'ednba:
.Baltijas sēvieJu attur bas biedrība", ar
vaidēs sīdekl Riga.

Nodfļas pāKinis E. Bite.
1773 Sek'etari K Pf Idrlf hsnis

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz likama par biedrībām, savienībām un
po'itiskām orgaiizac |āra 17. p. pamata
pfziijo, ka ar viņas 1924. g. 9 aprīļa
lēmumu reģistrēta b;zpeļ?as _ biedri m:
.Mēru pimā lopkopība* pārraudzītos
b elriba*, ai valdes sēd:*li Metu pagasta.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1774 S»kretirs Prldrlrhsons.

Jelgavas apgabaltiesas
reģistrācijas nodaļa

pamatodama» uz civ. ties lik. 1460" p.
paziņo, ka minētā tiesa civilnodaļas 10 apr.
1924. g atk*ātā sēdē nolēma reģistrēt
.Visma* Vilces pimsiimnieku sabie-
drību, ievedot viņu koope aiivu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Vilcs pag'stā, c. EItju

Jelgavā, 12 aprilī 1924. g
Reģistrācijas nodaļas pārzinis

1341 J Skud'e.
Par sekretāra D Lešinskijv

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ai savu lēmumu no 1924 gada
10. apriļa un pamatojoties uz civ.
pioc. iik. 2083. un i084. p. p., uz-
aicina obligācijas turētāju, kura iz-
dota par _ 4515 rub. uz Ēdoles fideī-
k misa vārdu un 3. apinī 1881. g- no-
stiprināta uz Ievai Rone, Andžam, An-
sim, Erman m Zeidmaņiem un Annai
Sproge, piederošu nekustamu mantu
Ventspils apr., Ēdoles pag., .Ķist -nieku -
māju zem kreposta Ns 13Li, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
līdzņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētajā neierašanas gadījuma, paradu at-
zīs par samaksātu un pašu_ obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējai tiesību
pieprasīt parāda dzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 23. aprilī 1924. g. Ns685-l/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

1815 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu lēmumu no 14. ap; iļa
1924. g. un pamatojoties uz 18. mana
1920 g. likuma un civ. proc. lik. 2083.
un 2084. p.p. uzaicina obligācijas turētāju,
kura izdota pai SCO rub. uz barona
Ferdnandi ion Nolde vārdu un 4 o*ī.
1883. g. zem Nš 9218 nostiprināta

uz Otilijai Vilhelma m M rkau, dzim.
H.-nkel piederošu nekustam* mantu
Maz-Granzjas .Silenieku" māju, " -
pajas api. zem 2. icģ, krepp...
Ns 1282, — mēneša laikā,
tot no sludinājuma iespiešanas di
iera t ei tiesa līuzņemot minēto obligāciju
deļ iemaksāto Ls 13 34, t. i. parāda ai
procentem saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc mi-
nēta termiņa notecēšanas, arī obligāci-
jas turētāja neierašanās gadījumā, pa-
radu atzīs par samaksātu, piešķirot lū-
dzējai tiesību pieprasīt parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepāja, 23 aprilī isi.4. g. j*669-124.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams .

180/ Sekretārs A. Kaspeiov ič».

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņa ar savu 1924. gada 10. aprija
lēmumu ut Liepaļ&s pilsētas valdes, Kā
F. G. Šmeļa iestādījuma pārvaldītājas
ugumu un civ. pr. lik. 2087. un sek.
pantu pam., uzaicina obligācijas turētāju.
Mira izdota pat 3000 rbļ. uz t. G.
Smuļa iestādījuma verdu un 2i. iebiu u
187?. g. nostiprināta uz Latv jas valstij
piederošas nekustamas maitas Bunkas
muižu, Liepājas apriņķī zem 1. k-
ģist a ktejjosla Ns 13, — s e Š u
mēnešu laika, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minēta termiņa notecēšanas, ari ob-
ligācijas turētāja neierašanās gadījumā,
obligāciju atzīs par nozaudušu un iznīci-
nātu, piešķirot lūdzējai tiesību pieprasīt
obligāciju norakstu iz zemesgrāmatām,
ar oriģināldokumenta spēka un nozīmi.

Liepāja, 1924. g 1 2. aprīlī. Ns 687/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

126 i Sekretārs A. Kasperovičs.

Rīgas apgabaltreģistrac. nodaļa

uz likuma par bi^diīiāoi, savienībām u i
Do'it'skam organizācijām 17. p. pamata
pariņo, ka ar viņas 1924. g. 9. apriļa

lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Kļivkalna blbliotskas biedrība*, ar
va des sēdekli Kosas pagastā.

Nod. oārzinis E. B 11 e.
1775 Sekretārs Fridricnsons

Rīgas apgabaltreģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, sav eiībām un
politiskām organizaciijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. ap iļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Ļaudonas lauksaimnības biedrība," ar
valdes sēdekli Ļaudonē.

Nosaļas pārzinis E. Bite.
17'6 Sekretārs Ķ. Fridricnsons.

Rīgas apgabaltreģistrac.nodaļa
uz 1 kurni par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g 9 apriļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrba:
,Sm Itenes prmā lopkopības pārrau-
dzības biedriba,* ar valdes sēdekli
Smil enē

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1779 Sekretārs K. F r i d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par bied ībim, s vienīb m un
politiskām organizācijām 17. p. pamita
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. apr h
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrtto:
.Limbaži saviesīgā biedrība .* ar valdes
sēdeki Limbažos.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1780 Seketars K. Fridricnsons.

Rīgas apgabaltreģistrac.nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
pazņi, ka ar viņas 1924. ģ. 9. aprļi
lēmuma reģistrēta bezpeļņas budrība: 1
.V. Olava komercskolas ttūc go skolēnu
palīdzības biedrība*, ar vaiaes sēdekli
Rīgā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1781 SektetarsĶ.Fridrichsons.

Rīgas apgabaltreģistrac.nodaļa
uz likuma par biedr bātn, savunnām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. aprils
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrībā:
.Kalnapedeces bibliotēkas Diedrioa* . ar
valdes sēdekli Lā berģa pagastā.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1782 Sekretārs K. Fridricnsons.
Rīgas apgabaltreģistrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. aprļa
lēmumu parreģist ēti .Allažu lauksaim-
niecības biedribas" bhdru pilnā sapulcē
10. lebtuad 1V24. g. pieņemtie grozītie
statūti.

Nodaļas pārzinis E. Bite.
1777 Sekretārs Ķ. Fridrichsons.

Rīgas apgabaltreģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 9. a,riļa
lēmumu parre jisireti .Vecsalacas lauk-
saimniecības biedrības* biedru pilnā
sapulce 12. maitā 1924. g. piejemtie
giozītie statūti.

Nodaļas pārzinis E Bite.
1778 Sekrētam K. Fridrichsons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ai savu 14 aprīļa 1924 gads
lēmumu, uz 3lņa Leļlņa lūgumu, un
nz civ. proc. lik. 2083.—2084. p. p. pa-
mata, uzaicina obligācijas turētāju,
kara izdota pat 5000 rbļ. uz Augmta
Lejlņa vaidu un 8. jūnijā 1911. g. no-
stiprināta uz Jānim Jāņa d. Lejlņam
piederošas nekustamas mantas Vents ilī,
1. kvaitalī zem kreposta Nš 52B— sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, līdzņemot minētoobligāciju.

Pie kam tiek alziādīts , ka pēcra'neta „ tef«i0« notecēšanas, ariobligācijas turētāja neierašanās ga-dījuma, paradu atzis par samaksātu .
nilzL? *

" 1c-j8f'P« iznīcinātu,piešķire lūdzējam tiesība pieprasīt
parada izdzēšanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā,16. aprīli 1924. g, M698/24.

i t„,
liek

^
?? v- B i e n e n s t a m s.

1593 Sakrātais A. Kaspetoviii.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz clv. ties.lik. 2011., 2014.an t"19. p.p.
pamats osaino ka nēc 1919 «ada
16 apiī Smcļ?nskā mirušas Rī->as
namliizīpašn! ecs Olgai Eleonoref_H:in-
rieha m Budnlkoras. dzim. Emsen,
li atklāta mantojams an ««aicina kam
Ii aa še mantojama, vai sakarā ar
to tiesības ki mantin., legstatijiem
Iideikomisatijiem, kreditoriem an t. t
aieteikt tis tiesības minētai tiesa
sela mēneia laiki, skaitot no š
sludinājuma ieip'eianas dienas.

Ja minētās personas ssvas tiesības
sagii nerādīti termiņā nepieteiks, tad
viņas ataīa kā iis tiesībai īsadēļišaa

Rigā, 1924. «. 16 aprilī L M 2410
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

1304 Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 6. civilnod.
uz clv. tie», lik. 2011., 2014. un
20 )9. p.p. pamata paziņo, kāpēc 19in.g
6novembri Rigā mifsšā Andreja Kriša
dēla Ozola >r atklāts mantojams un
uza cīna, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā at to, tieiibas kā man inieklem,
legatarijiem, Iideikomisatijiem, kredi-
toriem, u. t. t, pieteikt ii< t.es bat
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespiežams
dienis.

Ja minētas pereouss savas tie ības
aigša uzrādītā term ņā nepieteiks tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1924. g. 16. aprilī. L Ns 2426
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1302 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
nz civ. ties. Iik. 2011., 2014. an 2019. p.p.
samata pav<ņo, ka pēc 1910 gada
28 janvārī Olainrs pagastā mii. .Ratku-
Kaleju" mājas īpašnieka Andreja Petefa d.
3ansotia li atklāts msntojnms an
asaiclna Kam ii as šo mantojams, vai
sakaii ai to tissibas kā mantinlskiam,
tegataiillam, lidaikomiiaiiiicm, kttdito-
riirn en t. i, pieteikt 11a tiesības
mUētal tiesai seia min. laiki, skaitot
no ši iMduslļHata Iespiešanu dimas
.Valdības Vēstnesi'.

Ja minētās _ peraoaas savas tiesības
sagii nsiiditi termiņi nepieteiks, tad
viņas stils ki iis tiesības saadējasaa.

Rigā, 1924. {*. 16. aprilī. L N» 2453
"riektsēdētāļa v, A Veidners.

1305 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
as civ. ties. lik. 2011., 2014. *n 2019. p.p
pamata paaino, ka pec 1914. g. 10. sept.
Rga mir. Ktcņu-Sus jas pag. Jau i-
jelgavai apr. .Kenste* mājas īpaš-
nieka Savelija (K'avenja) Staņi-
slava dēla Staņlilavora u etkUis
aautojame an asaiclna, Kam ii as ic
?Matojama, vai sakari ar to tiesības,
kā mantiniekiem, iegatarijiem, Hdal-
komlaaiijiem, kiedltoriem an 1.1., pisteikt
iis tiesības min. tiesai seia mēneša
laiki, skaitot no ii sladiniļ. iaapisš.
liānas .Vaid. Vēsta.*.

Ja minētās peisomu savas tiesības
incli «stādīti teimhjā nepieteiks, -tad
'Inas atsīs ki iis tiesības saadēļaiea.

Rigi, 1924 ļ 16. aprīlī , L Ns 2231
Priekšsēd. v. A. Veidneis.

1306 Sekreteta *. K ? ? » ..

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz dv. ties. lik, 2011., 2014 an
2j! .9. p. p. pamata paaino, ka pēc 1922 g.
5. novembri Petetnieku pag. .Tēviņu
ciema Nt 148* malas īpašnieces
Annas Jāņa meitas Donlņ, dzim
Gailis, ii atklits mantojams an asai-
clna, kam ii es io mantojama, vai
sakari ai to tiesības, ki mintl-
aiekfem, legatailjism, lidelkomisaiijlam,
kreditoriem an t. L, pieteikt iii tiesības
?In. Masai s s i a mēneša laiki, skaitot
uo ii sludinājuma Iespiešanas dienas.

Ia min. personai lavai tiesības atsgiā
asiiditi termiņa nepieteiks, tad viņas
atsīs ki iis tiesības saadējalai.

Rigā, 1924. g 19. aprilī. L. Ns 1978
Priekšsēdētāja v. A. Veidners

1610 Selcretnri A Ka lv.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties nz 1923. g. 17. marta li-
kuma pai vienigo maksāšanas līdzekli
an dv. pioc Uk. 2060. un 2082. p. p.,
Ievērojot Andreja Pētera d. Lapiņa piln-
varnieka zvadv. Antona Ozola lūgumu
un savu lēmumu 1924. g. 8. aprilī
paziņo, ka Andrejs Pēteri dēls Lapiņš
mantojuma dēļu pec mir. Pētera Lapiņa
testamenta pat 50 r., apstiprināta
1899. g. 16. augustā zem NS 1031, uznekustamo īpašumu Cēsu apr., Vējav^s
muižas atdalīti zemnieku zemes gabalu
.Kalna-Lietvieš' Ns 20 mājām, zem
zemes grāmatu reģ. Nš 2511, pat labu
Matildei Lapiņ, — ii iemaksājis tiesas
depozītā Ls 68 —, dēļ šī augšā min. pa-
rāda, pēc testamenta, dzēšanas zemes
grāmata.

Tāpēc apgabaltiesas 3. clvilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tie-
sības nz augšā apiād. nauda, pieteikties
tiesā viena mēn. laikā, skaitot no dienas,
kad šis sludinājums iespiests .Valdibas
Vēstnesī* un aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies, pa-
rādu atzis pat samaksāta nn lūdzējam
dos tiesību prasīt, pēdējā dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1924 g. 16. aprilī Ni 2357.
, 10A

Priekssēdētāja v. A. V e i d n e r a.1320 Sekrēta» k. Kalve.



Nosacīti notiesāto saraksts

,,Valdības Vēstneša" 2. maija 192-4. g. 98. numura pielikums.

N9 41.

4127 Aleksandrovs, Sergejs Pē-
tera d.. 37 g., Daugavpilī,
Daugavpils apr. I. iec. miert
20. martā 1924. g., 581. p. l.d.,
6 mēn. ciet. (A. N> 232/24. g.)

A198 AIeksiņš, Teodors Jēkaba d.,
31 g., Jaun-Auce, Rīgas I. iec.
miert. 17. martā 1924. g.,
581. p IV. d., 1 men. ciet.
(A. Ks 378/24. g.)

4129. Alšan, Ermine Reiņa m.,
29 g-, Jaunjelgavas apr., Seces
pag., Jēkabmiesta iec. miert.
20. martā _1924. g., 581. p.
1. d., 3 mēn. cietuma. (Akts
K« 94/24. g.)

4130. Amatnieks, Kristaps Miķeja
d., 60 g., Tukuma apr.,
Šlokenbekas pag, Rīg. apgt.
22. februārī 1924. g., _ 578. p.
3. un 1. d.d., 6 men. ciet.
(A. Ko 233/24. g.)

4131. A n derson, Alvina Viļuma m.,
33 g., Cēsu apr., Kalsnavas
pag., Cēsu apr. IV. iec. miert.
10. okt. 1923. g, 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (A. Ne 631/23. g.)

4132. Antonovs, Teodors Aleksan-
dra d„ 24 g., Daugavpils apr.,
Kapiņu pag., 10. Aizputes
kāju. pulka tiesa 26. februārī
1924. g., 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (A. Ks 23/24._ g.)

4133. A p a r s, Jānis Andreja d., 23 g.,
Jelgavā, Tukuma iec. miert.
29. februārī 1924. g., 532. p.
1. d. 3. pkt., 2 ned. aresta.
(A Ks 96/24. g.)

4134. Apse, Andrejs-Nikolajs An-.
drēja d., 27 g., Rīgā, Jelgavas
pils. iec. miert. 12. 'februārī
1924. g., 184. p. 1. pkt, 3 dien.
aresta. (A. Ns 64/24/24. g.)

4135. Argels, Eduards Jāņa d.,
47 g., Valmieras apr., Terne-
jas pag., Valkas apr. I. iec.
miert. 8. febr 1924. g„ 581. p.
1. d., 4. d., 2 men. cietuma.
(A. Ks 32/24. g.)

4136. Ariņ, Vera Richarda m., 17 g.,
Rīgā, Rīgas I. iec. miert.
18. februārī 1924. g, 581. p.
1. d., 57. p. 3. d., 2 mēn.
ciet. (A. Ko 296/24. g.)

4137. Bajārs, Voldemārs Jāņa d.,
27 g., Olaines pag., Rīgas
V. iec. miert. 7. martā 1924. g.,
184. p. 2. d„ 3 dienas aresta.
(A. Ka 341/24. g.)

4138. Bauer, Marta Jāņa m., 26 g.,
Valkas apr., Alūksnes pag.,
Rīgas apgt. 29. nov. 1923. g.,
489. p. 1. d., 3 men. ciet.
(A. Ks 619/23. g.)

4139. Beirot, Alvīne-Zelma Kārļa
m., 35 g., Rīgas apr., Bīriņu
pag., Rīgas apr. II. iec. miert.
29. februārī 1924. g., 581. p.
4. d., 7 dienas aresta. (Akts
Ns 86/24. g.)

4140. Bekers, Kārlis-Roberts Pē-
tera d., 27 g., Valkas apr.,
Litenes pag., Rīgas II. iec.
miert 28. februārī 1924. g.,
184. p., 1 diena aresta. (A.
No 348/24. g.)

4141. Bergmans, Ansis Kriša d.,
24 g.,Ventsp. apr., Ēdoles pag.,
Rīgas II iec. miert. 21. febr.
1924. g., 184. p., 1 diena
aresta. (A. Na,304/24. _ g.)

4142. Berstels, Žanis Jāņa d.
28 g., Bauskas apr., Borns-
mindes pag., Rīg. apr. III. iec
miert. 25. janvārī 1924. g.



akc. lik. 49. p., 3 dienas
aresta. (A. Ka Cl/24, g.)

4143. Bērsts, Jēkabs Anša d., 30g.,
Valmieras apr., Valtenberģu
pag., Rīgas II. iec. miert.
21. febr. 1924. g., 184. p„
2 dien. aresta. (A. Ns288/24. g.)

4144. Bērts, Jānis Juliusa d:, 19 g.,
Aizputes apr., Cīravas pag.,
Rīgas II. iec. miert. 6. martā
1924. g., 574. p. 1. d., 53. un
57. p.p.. 4 ned. cie\ (Akls
Kg 324/24. g.)_

4145. Bērziņ, Līze Ādama m , 80 g ,
Valmieras apr., Braslavas pag.,
Rīgas apgt. 13. febr. 1924. g.,
157. p. 1. d., 2 ned. cietuma.
(A. Ks 129/24. g.) .

4146. Bērziņš, Alberts Jēkaba d..
i 10 g., Slokā, Rīg. apr I. iec.

miert. 15. martā 1924. g.,
581. p. 1. d., 55. p., nodot
mazg. noz. audz. iest. Irlavā.
(A. Kg 357/24. g.)

4147. Bērziņš, Ernests Jāņa d.,
20 g., Jelgavas apr., Mež-
muižas pag., Rīgas II. iec.
miert. 21. februārī 1924. g.,
179. p.( 2 ned. aresta. (Akts

Ks 295/24. g.)
4148. Birul, Marija Aristarcha m.,

21 g., Ludzas apr., Kārsavas
pag, Ludzas apr. III. iee.
miert. 13. martā 1924. g.,
51. p., 581. p. 1. d, 3 mēn.
ciet. (A. Ks 319/24. g.)

4149. B i t a n s, Staņislavs Jāzepa d.,
19 g., Ilūkstes apr., Šlosbergu
pag., Daugavpils apr. I. iec.
miert. 13. martā 1924. g..
581._p. 2. d., 57, p. 3. pkt.,
6 men. ciet. (A. Ks 199/24. g.)

4150. Blazevics, Jūlijs Jūlija d.,
25 g., Rīgā, Rīgas II. iec.
miert. 13. marta 1924. g.,
184. p., 2 dienas aresta. (A.
Ke 360/24. g.)

1151. Blu m bergs, Jānis Krišjāņa
d., 31 g., Lieliecavas pag.
Kurzemē, Cēsu apr. I. iec.
miert. 19. martā 1924. g.,
184. p. 1. pkt, 3 dien. aresta.
(A. No. 157/24. g.)

ļ 4152. Braslis, Kārlis Jāņa d., 24 g.,
Bausk. apr., Baldones pag., Rīg, '
II. iec. miert. 13. martā 1924. g.'
184. p., 1 d. aresta. (Akts

N° 318/24. g.)
4153. Brauers, Jānis Pētera d.,

33 g., Rīgas apr., Bebru pag,,
Rīgas apriņķa III. iec miert.
29. februārī 1924. g., 51. p,,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet '
(A. Ns 92/24. g.)

4154. B režģis, Andrejs Jura d.,
61 g., Cēsu apr., Bērzones
pag., Rīgas apgt. 14. februārī
1924. g., 642. p. 1. d. 1. pkt,
1 diena'aresta. (A. Ksl44/24. g.)

4155. Briedis, Kārlis Andreja d.,
71 g., Valkas ap^., Vecgul-
benes pag., Valk apr. IV. iec.
miert. 19. februārī 1924. g., '
581.- p. 4. d., 3 mēn. ciet.
(A. Ks 74/24. g.)

4156. Buivid, dzim. Ulpe, Made
Jura rh., 57 g., Cēsu apr.,
Cesvaines pag., Rīgas II, iec.
miert. 4. martā 1924. g.,
581. p. 4. d., 1 mēn. ciet.
(A. J* 323/24. g.)

4157. Bulko . Vulfs Šepseļa d., 23 g.,
Liepāja, Ventspils apr., I. iec.
miert. 7. februārī 1924. g.,
184. p., 4 dienas aresta.
(Akts JV° 63/24. g.)

4158. Burbo, Jēkabs Sergeja d.,
39 g.. Pleskavas gub., Rīgas
apgt. 12. sept. 1923. g., Tiesu
Palāta 11. decembrī 1923. g.,
51., 667. p. 1. d. 1. pkt, 2
ned. ciet. (Akts Ks 678 23. g.) '

4159. Burkevičs, Fricis Ernsta d.,
13 g., Jelgavā, Rīgas apr. I.
iec. miert, 9. febr. 1924. g.,
581. p. 1. d., 55. p., nodot
mazg. noz. audz. iest. Irlavā.
(Akts K 117/24. g.)

4160. Burkevičs, Vilis Kriša d.,
19 g., Cēsu apr., Lazdones '
pag., Cēsu apr. IV. iecirkņa I
miert. 15. okt 1923. g., 581. p.
2. d., 57.-p., 2 mēn. cietumā.
(Akts Ks 754/23. g.)

4161. Butte, Jānis Viļā d., 26 g.,
. Rīgas II. iec. miert. 14. febr.



1924. g., 184. p., 1 diena
aresta (Akts Ks 248 24. g.)

4162. Cēlis, Kārlis Kārļa d., 16. _g.,
Cēsu apr., Lenču pag., Cēsu
apr. I. iecirkņa miert. 4. dec.
1923. g., Rīgas apgt. II. krim.

nod. 22. februārī 1924. g.,
581. p. 4. d., 55. p., ievietot
audz. - labos, iestādē Irlavā.
(Akts Ks 278 24. g.)

4163. Cībuls, Osvalds Kriša d,
21 g-, Rīgā, Rīgas apgt.
24. aug. 1923. g., Tiesu Pa-
lāta 24. nov. 1923. g., 616. p.
1. d. 2. pkt, 1 men. cietumā.
(Akts Ks 652|23g.)

4164. Cīrulis, Jānis Pētera d., 54 g.,
Cēsu apr., Lazdones pag.,
Rīgas apgt. 22. febr. 1924. g.,
154. p. 2. d., 2 men. cietumā.
(Akts Ks 68 24. g.)

4165. Č a_Čk a, Izidors Matīsa d., 60 g ,
Rēzeknes apr., Dricānu pag.,
Rēzeknes apr. II. iec. miert.
22. martā 1924. g., 581. p.
1. d., 20., 53. p. p., 2 mēn.

^
ciet (Akts Ks 17o|24. g.)

4166. Čalki iis, Jevstignejs Jefima d.,
22 g., Rēzeknes apr., Silajāņu
pag., Valkas apr. III. iecirkņa
miert. 18. martā 1924. g.,
581. p. 2. d. 3 men. ciet.
(Akts Ks 168/24. g.)

4167. Daugul , Minna Jāņa m. 29 g.,
Rēzeknē, Ludzas apr. III. iec.
miert. 14. martā 1924. g.,
581. p. 4. d

^
53. p. 3. pkt,

21. p., 1 men. aresta. (Akts
Ks 326 24. g.)

4168. Davidsons, Jozefs Judeļa d.,
39 g. Kuldīgā, Liepājas I. iec.
miert. 19. nov. 1923. g. Lie-
pājas apgt. 6. martā 1924. g.,
607. p. J. pkt, 1 mēn. ciet.
(Akts Ks 87/21. g.)

4169. Derdovskis, Jāzeps Jāzepa d.,
19 g., Polijas pav., Jelgavā,
Rīgas apgt. 27. febr. 1924. g.,

,616. p. 1. d. 2. pkt, 57. p.,
3 mēn. ciet. (Akts Ks 101/24. g.)

4170. Deveiķis, Jānis Pētera d.,
'22 g., 'Liepājā, Ventspils apr.

I. iecirkņa miert 25. janvārī

1924. g., 184. p., 3 dienas
aresta. (Akts Ks 58_ /24. g.)

4171. Driksna, Jānis Jēkaba d.,
50 g., Jaunjelgavas apr., Dig-
nājas pag., Daugavpils apr.
IV. iec, miert. 25. februāri
1924. g., 581. p. 1. d., 53. p.,
1 mēnesi cietumā. (Akts

Ks 24/24. g.)
4172. Dubrovskis, Leons Semjena

d., 65g., Ludzas apr., Istras pag.,
Ludzas apr. IV. iecirkņa miert.
13. febr. 1924. g., 581. p.
1. d., 6 men. ciet. Spr. pec
kop. ar Ludzas apr. IV iec.
miert. 13. febr _ 1924. g., 581.
p. 1. d., 3 men. un 4 men.
ciet. (Akts Ns 9/24. <g.)

4173. Dunce, Edgars Andreja d.,
20g., Rūjienā, Valmieras apr.
IV iecirkņa miert 22. febr.
1924. g., 591. p. L d., 57. p.
3. pkt, 2 ned. ciet. (Akts
Ks 101/24. g.)

4174. Eglīts, Eduards Mārča d.,
36 g., Rīgā, Rīgas pils. IX.
iec. miert. 12. febr. 1924. g.,
532. p. 3. pkt, 7 dienas
aresta. (Akts Ks 128/24. g.)

4175. Eiduks, Kārlis Andža d.,
17 g., Cēsu apr., Vecpiebalgas

pag., Cēsu apr. III. iec. miert.
6. dec. 1923. g., 581. p 3. d„
49. p„ 2 men. aresta. (Akts
Ks 518/23. g.)

4176. Einbergs, Herberts Roberta
d., 28 g., Rīgā, Daugavpils
apr. I. iec. miert. 13. marta
1924. g., 184. p„ 2. pkt, 1
diena aresta. (Akts Ns 54/24.g.)

4177. EmjDrikts, Miķelis Jura d.,
35 g., Liepājas apr., Nīcas pag.,
Liepājas apr. miert 7. febr.
1924. g., 581. p. 1. d., 3 men.
ciet. (A. Ks 75/24. g.)

4178. Fester, Ieva Grietas m., 35 g.,
Kuldīgas apr, Turlavas pag.,
AizpJes iec. miert. 29. febr.
1924. g., 581. p. 1. d., 2 men.
ciet. (A. Ks 18/24. g.)

4179. Filipson, dzim. Priede, Anna
Jēkaba m., 57 g., Rīgas apr.,
Salas p.ag„ Rīgas apgt. 13.febr.



1924. g., 581. p. 3. d., 4 mēn.
ciet. (A. Ks 90/24. g.)

4180. Francozs, Ludvigs Fridrichad.,
19 g., Polijā, Rīgas apgt

27. febr. 1924. g., 578. _p.
3. un 1. d.d un 57. p., 3 mēn.
ciet. (A. Ks 101/24. g.)

4181. Freimans, Augusts Jāzepa d.,
21 g., Rīgā, Rīgas apgt. 15. febr.
1924. g., 582. p. 2. pkt, 1 mēn.

ciet. (A. Ks 84/24. g.)
4182. Freimans, Fridrichs Heinricha

d., 58 g., Rūjienā, Rīgas apgt.
9. maija 1922. g. Tiesu Palāta
23. nov. 1923. g., 667. p. 1. d.
1. pkt, 3 mēn. ciet (Akts
Ks 528/24. g.)

4183. Galiers
^

Jēkabs Pētera d.,
43 g., Cēsu apr., Sarkaņu pag.,
Cēsu apr. IV. iec. miert. 28.dec.
1923 g„ 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (A. Ks 939/23. e.)

4184. Goldman, Leja Icika m., 20 g.,
Daugavpilī, Daugavpils apr.
I. iec. miert 8. martā 1924. g.,
532. p. 3. pkt, 3 ned. ciet.
(A. Nq 157/24. g.)

4185. Gransbergs , Andrejs Pētera
d16 g., Rīgā, Rīgas apr.
I. iec. miert 5. febr. 1924. g.,
5L p., 581. p. 1. d. un 55. p.,
nodot mazg. noz. audz. iest
Irlava. (A, Ns 149/24. g.)

4186. Gricin skis, And;ējs Jēkaba d.,
20 g., Talsu apr., Valdegales
pag-, Talsu iec. miert. 29. febr.
1^24. g., 581. p. 2.d. un57.p.
3- pkt., 6 men. ciet. (Akts
Ks 125/24. g.)

4187. Gri gorjeva, Tatjana Kuzma
m > 53 g., Ludzas apr., Viš-
gorojas pag., Ludzas apr.
VII. iec. miert li.febr. 1924.g.,
532. p. 3. pkt., 1 ned. ciet.
(A. No 144/24. g.)

4188. Gri gorjevs, hans Semjona d.,
21 g., Ludzas apr., Gavru pag.,
Ludzas apr. VII. iec. miert
li. febr. 1924.g,532.p.3.pkt.,

.r,"ēd. ciet. (A. Ks 144/24. g.)
41b9. Lr utmans, Mārtiņš Indriķa d.,

42 g-, Rīgas apr., Aražu 'pag.,
Rīgas apgt. 27. febr. 1924. g., I

567. p. 2. pkt. un 566. p. 2 fi
1_ mēn. ciet. (A. Ks 117/24» '

4190. Gūža, Ēvalds Friča d., 24 I
Priekulespag., Liepājas 'III. i|cmiert. 29. janv. 1924. g., 184'
1 pkt, I diena aresta.' ' (Akti

Ks. 119/24. g._) v ls

4191. Jakovič, Zuze Andreja tu
68 g., Valkas apr., Litenes pag'
Valkas apr. IV. iec. miert '
25. febr. 1924. g., 581. p. 4."
1 men. ciet. (A. Ks 86/24. g.j

4192. Jēkabsons, Ernsls Kārļa ' d
19 g„ Bulduios, Rīgas apr. '
Rīgas apr. I. iec. miert. 2 febr '
1924. g„ 581. p. 1. d„ 51. p
un 57. p 3. pkt, 2 ned. ciet
(A. Ks 80/24. g.)

4193. Jodk0, Jozefs Mārtiņa d., 49g., i
Polijas pav., Viļņos apr., Gēsiļ I
apr. IV. iec. miert 23. no\
1923. g., 5S1. p. I. d.., 1 mēn.
2 ned. ciet. (A. Ks 890 23. 2 )

4194. Joelsons, Leiba Smuļa d., I
27 g., Daugavpilī, Rīgas 'apgt, i
27. sept. 1923. g., Tiesu Palāta ļ
7. dec. 1923. g., 14. p. un
181. p. 2. d. 1. pkt., 2 mēn, I
ciet. (A. Ks 661/23. g.)

4195. Jonat, Melānija Eduarda rn.fi
15 g., Rīgā, Rīgas pils. III. iec.1
miert. 13. martā 1924. g.,
581. p. 1. d. un 55. p., nodot
Irlavas zemkop. amatn. kol.
(A. Ks 278/24. g)

4196. Joničenoks, Broņislavs Ale-
ksandra d., 40 g., Ludzas apr.,
Posiņas pag, Ludzas apr. ļ
IV. iec. miert. 28. febr. 1924. g.,
581. p. 1. d., 6 mēn. ciet.,
spr. pec kop. ar Ludzas apr.
IV. iec. miert. 28. febr. 1924. g.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(A Ks 72/24. g.)

4197. Jurevskis, Ansis Kārļa d,
33 g., Jelgavas apr., Dobeles
pag., Jelgavas pils. iec. miert. '
14. febr. 1924. g., 184.p. l.pkt.
3 dienas aresta. (A. Ks 91/24.g.,

4198. Kaira, Jānis Elizabetes dj.,
23 g., Daugavpils apr., Osunes
pag., Daugavpils apr. VIL iec.
miert. 18.okt. 1923. g., 182. p.



2. d. 1. pkt, 20 lati naudas ļ
soda jeb nesamaks. gadīj. —
6 dien. aresta. (A. Ks 574/23.g.)

4199. Kalniņš, Jānis Jāņa d., 19 g.,
Bulduros, Rīgas apr., Rīgas
apr. I. iec. miert. 2. febr.
1924. g., 581. p. 1. d., 51. p.
un 57. p. 3. pkt, 2 ned. ciet.
(A. Ks 80/24. g.)

4200. Kampe, Andrejs Jāņa d., 57 g.,
Valkas apr., Ziemeru pag.,
Rīgas apgt. 29. nov. 1923. g.,
578. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(A. Ks 614/23. g.)

4201. Kārkliņš, Andrejs Kaspara d.,
47 g., Ventspils apr., Sarkan-
muižas pag., Ventspils apr.
I. iec. miert. 8. febr. 1924. g.
581. p. 1. d;, 3 mēn. ciet.
(A. Ks 62/24. g.)

4202. Kasparovičs, Augusts Kriša
d., 25 g., Bauskas apr., Šen-
bergas pag., Bauskas apr.
I. iec. miert. 27. febr. 1924.g.,
591 p. 2. pkt 1 mēn. ciet.
(A.Ks 87/24. g.)

4203. Kauliņš, Kārlis Andreja d.,
40 g., Rīgas apr., Ikšķiles pag.,
Rīgas apgt 29. febr. 1924. g.,
566. p. 2. un 3. d. d., 2 ned.
aresta. (A. K? 97/24._ g.)

4204. Kazaks, Otto-Hansis Jēkaba d.,
<B8 g., Kuldīgā, Rīgas VI. iec.
miert. 11. dec. 1923. g., Rīgas
apgt II. krim. nod. 27. febr.
1924. g., 184 p. 2. pkt, 1 diena
aresta. (A.Ks 549/24. g)

4205. Kazaks, Pēteris Emmas d.,
23 g., Valkas apr., Golgovskas
pag., Rīgas VI. iec. miert.
8. martā 1924. g., 574. p. l.d.,
1 mēn. ciet. (A. Ks 393/24._g.)

4206. Keipenvarlitcs, Kārlis Dava
d., 52 g., Rīgas apr., Jaunpils
pag., Rīgas apgt. 4. janv.
1924. g., 474. p. 2. d. 2. pkt.

(?" 7 dienas aresta
^

(A. Ks 13/24.g.)
1207. Ķer re, Jānis Jēkaba d., 22 g.,

'Rīgā, Tukuma iecirkņa miert
29. febr. 1924., g., 184. p.
1. d, 1 diena aresta. (Akts
Ks 117/24. g.)

4208. Ķirsis, Augusts Jēkaba d.„
23 g., Rīgā, Rīgas VI. iec.
miert 12. janv. 1924. g.,
184. p. 1. pkt, 1 diena aresta.
(Akts Ks 44/24. g.)

4209. Ki vaids, Augusts Anša (Hansa)
d., 49 g., Rigā, Rīgas apgt.
20. nov. 1923. g., 440. p., 8
mēn. ciet. ((Akts Ks 830/23. g.)

4210. Kleinops, ErnestsAnšad.29 g., Kandavas pag., Rīgas
VI. iec. miert. 19. janvārī
1924. g., 581. p. 2. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ks 103/24. g.)

4211. Kochs, Jēkabs Jāņa d, 51 g.,
Rīgas apr., Katlakalna pag.,
Rīgas VI. iec. miert. 29. janv.
1924. g., Rīgas apgt. II. krim.
nod. 3. martā 1924. g., 581. p.
2. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ks 578/24. g.)

4212. Koleda, Staņislavs Jāņa d.,
26. g., Daugavpils apr., Pu-
stines pag., "X. Aizputes kājn.
pulka tiesa 26. febr. 1924. g.,
581. p. 1. d., 3 mēn. civilciet
(Akts Ks 28/24. g)

4213. Konovalova, Emīlija Jūlija
m., 22 g., Daugavpils apr.,
Eversmuižas pag., Saldus iec.
miert. 31. dec. 1923. g., Lie-
pājas apgt. 11. martā 1924. g.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ks 181/24. g.)

4214. Krimels, Kārlis Kārļa d.,
29 g., Jaunjelgavas apr., Lin-
des pag., Bauskas apr. 11. iec.
miert. 18. febr. 1924. g., 581.
p. 1. d., 3 ned. ciet (Akts
Ks 52/24. g.)

4215. Krūmiņš, Nikanders Feodora
d., 37 g., Ludzas apr., Tol-
kovas pag., Ludzas apr. V.
iec. miert. 4. janv. 1924. g.,
510. p., 581. p. 1. d., 51. p.,
3 mēn. ciet. (Akts Ks 63 24. g.)

4216. Krūziņ, Anna-Sofija Mārtiņa
m., 26 g., Ventspils apr.,
Sarkanmuižas pag., Ventspils
apr. 1. iecirkņa miert 7. febr.
1924. g., 581. p. 1. d„ 3 men.
ciet. (Akts Ks 71/24. g.)



4217. Kūtrs, Alfrēds Ādama d.,
17 g, Bauskas apr., Budber-
gas pag., Bauskas apr. 11. iec.
miet. 27. febr. 1923. g., Rīgas
apgt. 11. krim. nod., 11. febr.
1924. g., 565. p. 1. pkt, 10

lati naudas soda vai maksāt-
nespej. gad — 3 dien. aresta.
(Akts Ks 51/24. g.).

4218. Kvēps, Jānis Andreja d., 23 g.,
Cēsu apr., pied. pie Patkules J
pag., Sapieru bat tiesa
28. dec. 1923. g., 581. p.
4. d., 2 men. ciet., pārvēršot
sask. ar K. S. lik. 8. p. 1. piel.
4.piez. 6._ pkt nošk. kara
ciet. uz 2 men. ar visām liku-
mos paredz, sekām. (Akts
Ks 72/23. g.) V

4219. Landman, Mordche Gersona
d., 26 g., Jēkabmiesta Rīgas
V iec. miert., 27. februārī

924. g., 574. p. P ēd. d.,
1 men.aresta. (AktsKs293 24 g.)4220. Lapa, Zigismunds Ādama d.,

dd g., Lietuva , Lietuvas pav.
Rīgas V. iec. miert. 5. martā
1924. g., 149. p., 2 ned. ciet.ntii\ 24

(s js ^su« . g.)
4221. L a z d a n s, Staņislavs Staņislava

d., 27 g., Daugavpils apr.,
Kolupes pag., Daugavpils apr.
ooomiert- I2 - oktobrī

192,3. g., Latgales apgt.
27. febr. 1924. g, 581. p. Ld.,
o3. p., l men. ciet. (Akts
Ks 394/24. g.)

K

4222. Līdaks, Pēters Mārtiņa d.,31 g., Jēkabmiesta, Rīgas V
iec. miert 7. marta 1924. g.

'
184 p. 2. d., 3 dienas aresta '
(Akts Ns 340/24. g)

4223. Liepi ņš, Kārlis Andreja d
45 g, Rīgas apr, Krapes pag '
Rīgas V. iec. miert. 27. febr.
1924. g„ 184. p. Ld, 3 dien.

aooa T aresta- (Akts Ks 29924. g)
4224. Lorencis, Mā-tiņš Jāņa d

67 g, Aizputes apr, Pilsber-
gas pag., Aizputes iec. miert.
28. febr. 1924. g, 581. p. 4. d.,2 ned. ciet. {Akts Ks 37/24 g)

14225. Lors, Voldemārs - Oskars Ernesta d, 15 g„ Rigā) Rī ļ
pils. 3. iec. miert. 20. marts1924+ g. 581. p. .4. d, 55. p*
nodot Irlavas nepilng noz 'zeink.-amatn. kolonijā (Akk
Ks 371/24. g.) .

y S

4226. Lube, Mārtiņi Kristapa d
28 g., Kuldīgas apr., Turlavas
pag, Tukuma iecirkņa miert14. martā 1924 g, 184. p

*
1- d, 5 dienas aresta. (Akts

Ks 129/24. g.)
{

4221. Lukstiņš, Egons Voldemāra
a--.g, Rīgā, Rīgas V. iec
miert. 23. janv. 1924. g
Rīgas apgt. II. krim. nod'
27. febr. 1924. g., 184. p. 5
2pkt, 1 dien. aresta. (Akts
Ks 54'/24. g.)

4228. Lutcs, Gustavs Kārļa d.,
22 g, Tukuma iec. miert.
29. febr. 1924. g, 184. p.
1- d., 2 dien. aresta. (Akts
Ks 106/24. g.) v

4229. Maizīts, Kārlis Pētera d.,23 g, Cēsīs, Cēsu apriņķa
1. iec. miert. 25. februārī

1^4- g., 184. p. 1. pkt,3 dien. aresta. (A.Ks22/24. g.)
4230. Maksimova (ari Maksim-

ceva), Marija Aleksandra m,
20 g, Ludzas apr, Kārsavas
pag, Ludzas apr. III. iec
miert. 13. martā 1924. gadā"
51. p. un 581. p. 1. d.i57. p. 3. pkt, 2 mēn. ciet
(Akts Ks 319/24. g.)

4231. Maksimova (ari Maksim-
ceva), Natālija Aleksandra m,18 g, Ludzas apr, Kārsavas
pag, Ludzas apr. III. iec
miert. 13. martā 1924. gadā'
51. p. un 581. p. 1. d,'
57. p. 3. pkt, 2 mēn. ciet
(Akts Ks 319/24. g.)

4232. Markova ,_ Anna Pētera m,
17 g, Cēsu apr, Lubanes
pag, Cēsu apr. IV. iec. miert.

0 okt 1923. g, 581. p.
f"fafīP> 3> pkt - 2 mēn.

ciet. (Akts Ks 631/23. g.)



1233- Mazozoliņ, Karlina Mār-
tiņa m, 55 g, Rīgas apr. ,
Katlakalna pag, Rīgas apr. ļ
I. iec. miert. 28. februārī
1924. g, 221. p. 1. un 2. pkt,
6 dien.aresta. (A.Ks295/24.s.)

4234. Melderis, Jānis Jēkaba d,
40 g, Bauskas apr, Mežotnes
pag, Rīgas apgt. 13. febr.
1924. g., 667. p. 2. d, 443. p.
1. d. 6. pkt, 2 ned. aresta.
(Akts Ks 53 24. g.)

4235. Miezis, Georgs Aleksandra d,
38 g, Rīgā, Valkas apriņķa
I. iec. miert 29. janvārī
1924. g, 184. r>„ 2 dienas
aresta. (A. Ks 19/24. g.)

4236. MLkšis, dzim. Reinson, Olga
Pētera m, 31 g, Ludzas apr .
Valkas apr. IV. iec. miert.
19. febr. _1924. g, 581. p. ļ
4. d, 3 men. cietuma. (Akts
Ks 74/24. g.)

4237. Mūraška, Otto Pētera d,
16 g, Rīgas apr, Kokneses
pag., Rīgas apr. 111. iec. miert.
29. febr. 1924. g, 51. p. un
581. p. 1. d, 55. p. 1. d.
2. pkt, nodot mazg. audz.
iest. Irlavā. (A. Ns 92/24. g.)

4238. Mūrnieks, Andrejs Ermaņa
d, 43 g. Valkas apr, Kol-
berģu pag. Valkas apriņķa
IV. iec. miert. 28. februāri
1924. g, 574. p. 1. d, 6 mēn.
ciet (Akts Ks 111/24. g.)

4239. Narubins, Jānis Aleks-
andra d, 62 g., Krievijas pav,
Vitebskas gub, Daugavpils
apr. VI. iec, miert. 12. martā
1924. g, 581. p, 2 ned. ciet.
(A. Ks 254/24. g.)

4240. N i e d r i s, Teodors Kriša d,
22 g, Tukuma apr, Talsu
iec. miert. 27. febr. 1924. g,
230. p. 1. pkt, 3 lati naudas
sods, bet maksāt nesp. gad
1 dien. aresta. (A. Ks77/2l.g.)

4241. Novickis, Jānis Jāzepa d,
17 g, Rīgā, Rīgas VIII. iec.
miert. 25. febr. 1924. gada,
581. p. 1. d. 4. d, 49. p,
2 ned. aresta. (A.Ks280/24.g.)

4242. Orlovs, Vladimirs Onufrija d,
17 g., Rīgā, Rīgas VIII. iec.
miert. 29. febr. 1924. gadā,
276. p. 1. d. 2. pkt, 3.ned.
aresta. (A. Ks 296/24. g.) '

4243. Osteniek, Bille Annas m,
45 g, Aizputes apr, Kalētu
pag. Liepājas II. iec. miert.
14. marta 1924. g, fc>8l. p,

3 mēn. ciet. (A. Ks 176 24. g.)
4244. Ozer, Lilija Jēkaba m, 18 g,

Rī-^ as apr, Lēdurgas pag,
Rīgas VIII. iec. miert. 7. martā
1924. g, 591. p. 1. d, 2 ned.
ciet (A. Ks 275 24. g.)

4245. Ozol, dzim. Blank, Ieva
Jāņa m, 45 g, Kuldīgas apr..
Snēpeles pag, Rīgas VIII. iec.
miert. 20. febr. 1924. gadā,
616. p. 1. d. 2. pkt, 2 mēn.
ciet. (A. Ks 44/24. g.)

4246. Ozoliņš, Augustš-Voldemars
Pētera d, 37 g, Cēsu apr,
Jumurdas pag, Rīgas apgt.
13. apr. 1923. g„ Tiesu Palāta
30. nov. 1923. _g, 667. p.
1. d. 1. pkt, 1 men. cietuma.
(A. Ks 533/23. g.)

4247. Ozols, Jaais Gusta d, 35 g.,
Lielstiaupes pag, Rīgas Vili.
iec. miert 29. febr. 1924. g,
184. p. 2. pkt, 2 dien. aresta.
(A. Ks 257 24. g.)

4248. Pavārs, Alfrēds Jēkaba d,
28 g, Jelgavā, Jelgavas pils.
iec. miert. 28. febr. 1924. g,
581. p. 1. d, 4 men. uetuma.
(A. Ks 139/24. g.)

4249. Pētersons, Arnolds Kaspara
d, 22 g., Rīgā, Rīgas VIII.
iec. mieit 1. febn 1924. g,
581. p. 1. d., 1 men. cietuma.
(A. Ks 71 24._ g.)

4250. Pilainis, Pēteris Pētera d,
59 g, Valmieras apr, Valmie-
ras apr. IV. iec. miert 7. janv.
1924. g, Rīgas apgt. II. krim.
nod. 28. febr. 1924. g, 581. p.
4. d., 7 dien. aresta. (Akts
Ks 472/24. g.)

4251. Pīpiņš, Peters Pētera d.,
48 g, Bauskas apr, Senber-

I gas pag, Bauskas apr. II. iec.



miert. 28. febr. 1924. gadā,
581. p. 1. d, 2 mēn. cietuma.
(A. Ns 59/24. g.)

4252. Polos, Ādams Dimitrija d,
48 g, Polijas pav . Viļņas
gub. Liepājas II. iec. miert.
15. febr. 1924. g.51. p. un
574. p. 1. d, 3 mēn. cietuma.
(A. Ks 135,24. g.)

4253. Poplavska, Teofila Toma m,
30 g, Suvalkas gub, Rīgas
VIII. iec. miert 29. februārī
1924. g, 280. p. 1. d,
528. p, 2 ned. aresta. (Akts
Ks 245,24. g.)

4254. Pozenkovskis, Antons
Jaņa.d, 57 g, Ludzas apr,
Baltinovas pag, Ludzas apr.
V. iec. miert. 29. februārī
1924. g, 581. p. 1. d, 3 mēn.
ciet (A. Ks 228 24. g.)

4255. Preiss, Krišjāns Ernesta d,
61 g, Priekules pag, Prie-
kules-Vaiņodes miert 26. martā
1924. g, 581. p. 1. d, 2 ned.
ciet. (A. Ks 85,24. g.)

it Fn
^». eae, Jānis Jura d, 50 g,

Jelgavas apr, Rīgas apgt '
6. febr. 1924. g., 354. p.2.d,
2ned. aresta. (A.Ks 140/24.g),

4257. Purvīts, Roberts Jura d,
25 g, Rīga, Rīgas VIII. iec'
miert. 29. febr. 1924. gadā,
184. p. 2. pkt, 2 dien.aresta.

(Akts Ks 253/24. g.)
4258. Rācenis, Alberts Jāņa d,

36 g, Valmier. apr, Rīgas apgt
11. sept. 1923. g. Tiesu Pa-

lāta 1. dec. 1923. g, 578. p.
3. un 1. d.d, 2 ned. cietuma.
(A. JVs 680/23. g.)

4259. Rečs, Edgars Emanuēla d,
24 g-, _ Rīga, Rīgas * apgt.
4. jūnija 1923. g, 636. p.
1. d. 2. pkt, 7 dien. aresta.
(A. Ns 64 23. g.)

4260. Reichards, Roberts-Oskars -
Aleksandrs Ferdinanda d,
24 g, R]gā, Rīgas apgt.'
17. okt 1923. g., 574. p.
1- d, 51. p, 1 men. cietuma.

(A. Ns 279/23. g.)

4261. Reiters, Ādolfs-Johans Emi]3
d, 20 g, Cēsu apr, Lubanes
pag,Rīgas apgt.24.janv. 1924.g,
441. p, 1 men. aresta, (a '
Ks 69/24. g.)

4262. Režģis, Aleksandrs Pēterad.,
17 g. Valkā, Valkas apri ņķa
I. iec. miert. 14. martā 1924. ģ,
581. p. 4. d, 57. p, 2 mēn.'
ciet. (A. Ks 87/24. g.)

4263. Romanovskis, Aleksejs Ale-
ksandra d, 21 g, Rīgā, Rīgas
pils. IX. iec. miert. 10. janv.
1924._g, 181. p. 2. d. 1. pkt.
1 mēnesi cietuma. (Akls
Ks 17/24. g.)

4264. Rosčinoks, Dmitrijs Konstan-?
tina d, 32 g, Skrundalinas
pag, Rīgas pils IX. iec. miert.
12. febr. 1924. g., 181. p.
2. d. 1. pkt, 3 mēn. cietuma.
(A. Ks 124/24. g.)

4265. Ručevskaja .Regina Paula m,
25 g, Peterpilī, Ludzas apr.
IV. iec. miert. 11. martā
1924. g„ 581. p. l/d., 3mēn.
ciet. (A. Ks 54/24. g.)

4266. Rudzīts, _ Jānis Kārļa d,
23 g, Cēsu apr, Raiskuma
pag, Latgales apgt. 21. febr.
1924. g, 652. p. 2. d. 2 ned.
ciet. (A Ks 154/24. g.)

4267. Rūme, Fricis Ēvalda d, 19g,
Ventspils apr, Ugāles pag,'
Ventspils II. iec. miert 30. janv.
1924. g, 581. p. 1. d, 57. p.
3. pkt, 2 men. ciet. (Akts
Ks 25.24. g.)

4268. Runge, Andža Ādama d, 34 g,
Aizputes apr, Alšvangas pag,'
Vei,tspils apr. I. iec. miert.
7. febr. 1924. g, 184. p.,
4dien. aresta. (AktsNs64/24. g.)

4269. Semenas, dz. Kupran, Micha-
lina Antona m, 45 g, bij.
Krievijas pav . Viļņas gub,"
Rīgas VIII. iec. miert 20. febr
1924. g, 616. p. 1. d. 2. pk\,
2 men. ciet. (Akts Ks 44/24. g.)

4270. Semjonovs, Nikolajs Volde-
māra d, 26 g, Latvijā, Rīgas
apgt 10. aug.' 1923. g, 636. p.



1. d. 1. pkt, 7 dienas aresta.
(Akts Ns 57/23. g.)

4271. S| 1 i ņ š, Valfrids Pētera d, 32 g,
Rīga, Rīgas X. iec. miert.
29. febr. 1924. g, 574. p. 3. d,
1 men. ciet. (Akts Ns363 24. g.)

4272. Sīlīts, Jānis Pētera d, 27 g,
Cēsu apr . Kusas pag, Cēsu
apr. 3. iec. miert. 19. febr.
1924. g, 581. p, 4 mēn.
cietuma (Akts Ns 60 24. g.)

4273. Sīmanis, Vilis Līzes d, 15 g.
Smiltenē, Cēsu apr. I. iec!
miert. 8. iebr. 1924. g, Rīg.
apgt. II. krim. nod. 23. febr.
1924. g, 581. p. 1. d, 51. p,
55. p, ievietot mazgad. noz.
audzin. - labos, iestādē Irlavā.
(Akts Ks 555/24. g.)

4274. Skalders, Andrejs Ģederta d,
67 g, Bauskas apr. un pag,
Bauskas apr. I. iec. miert.
16. febr. 1924. g, 581. p. 1. d,
3 men. ciet. (Akts Ks63/24.. g.)

4/Vd. bknvers, _ Pēteris Jāņa d,
32 g, Cēsu apr. , Vecpiebalg.
pag, Rīgas apgt. 3. oktobrī
1923. g. Tiesu Palāta 1. febr.
1924. gadā, 51, 440., 448. un
14. p. p, 6 men. cietuma,
ievērojot Saiv. Sap. 1920. g.
19. aug. amn. aktu — 3 mēn.
cietuma. (Akts Ks 96/24. g.)

4276. Sleikšs, Jānis Dāvā d, 39 g.
Liepas pag, Daugavpils apr.
I. iec. miert. 6. martā 1924. g,
184. p. 2. pkt, 1 diena aresta.
(Akts Ks 151/24. g.)

4277. Smirnovs, Agejs Gavriļa d,
31 g, Daugavpils apr, Pri-
druiskas pag, Daugapils apr.

"VI. iec. miert. 13. febr. 1924. g.,
581. p. 1. d, 1 men. cietuma.
(Akts Ks 115/24. g.)

4278. Spāni ola, Jānis Friča d,
74 g. Liepājas apr, Grobiņas
pag. Liepājas III. iec. miert
27. nov. 1923. g. Liepājas
apgt. 6. ma.tā 1924. gadā,
276. p. 1. d. 1. pkt, 2 ned.
cietuma. (Akts Ks 131/24. g.)

4279. Sproģis.Anna-PaulīneJaņam,
22 g, Talsu apr, Vānes pag.

Tukuma iec. miert. 20. marta
1924. g, 581. p. 1. d, 3 mēn.
(Akts Ks 152/24. g.)

4280. Stirna, Vilis Jāņa d, 18 g.,
Priekules - Vaiņodes miertiesn.
26. martā 1924. gadā, 51. p,
581. p. 1. d, 57. p. 3. pk,
3 mēn. ciet. (Akts Ks 90/24. g.)

4281. Strauss, Minna Jāņa m, 38 g,
Rīgas apr, Ikšķiles pag, Rīg.
apr. III. iec. miert. 6. febr.
1924. g, 581. p. 1. d, 3 men.
ciet. (Akts Ks 69/24. g.)

4282. Šablovskis, Fricis Pētera d,
18 g, Ventspils apr, Sarkan-
muižas pag, Ventspils apr.
I. iec. miert. 8. febr. 1924. g,
581. p. 1. d, 57. p, 2 mēn.
ciet. (AktsKs 59/24. g.)

4283. Šakins, Pāvels Franka d,
33 g, Ludzas apr, Balti-
novas pag. Lūdz. apr. VII. iec.
miert. 17. janv. 1924. g,
581. p, 3 mēn. ciet. (Akts
Ks 25/24. g.)

4284. Sarok s, Pēteris Feodora d,
29 g, Daugavpils apriņķī,
Pridruiskas pag, Daugavpils
apr. VI. iec. miert. 12. martā
1924. gadā, 581. p, 2 ned.
ciet (Akts Ks 254/24. g.)

4285. Ščogoļevs, Ivans Stepana d.,
38 g, Ludzas apr, Tolkovas
pag, Ludzas apr. V. iec.
miert. 4. janv. 1924. g, 510._p,
581. p. 1. d, 51. p, 3 men.
ciet (Akts Ks 63/24. g.)

4286. Ševitcs, Leonhards Jāņa d,
61 g, Rīgas apr, Kokneses
pag., Rīgas apr. III. iec. miert.
19. martā 1924. g, 581. p.
1. d, 1 men. cietuma (Akts
Ks 99/24. g.)

4287. Šilinskis, Krišjānis Kārļa d,
46 g, Cēsu apr, Dzērbenes
pag, Rīgas apgt. 14. februārī
1924. g, 169. p, 3 dienas
aresta. (Akts Ks 83/24. g.) .

4288. Šļemovs, _Zamuels Pētera d,
23 g, Rēzeknes apr, Sila-
jāņu pag, Cēsu apr. I. iec.
miert. 10. marta 1924. gada,



184. p. 1. pkt, 5 dienas
. aresta. (Akts Ks 129/24. g.)

4289. Šmidts, Jānis Jāņa d, 54 g,
Cēsu apr, Vietalvas-Odzienas
pag, Rīgas apgt. 7. maijā
1923. g. Tiesu palāta 15. janv.
1924. g, 157. p. 1. d, 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 436. 23. g.)

4290. Šplīt, dz. Hellman, Anna Au-
gusta m, 23 g, Talsu apr.,
Kandavas pag, Kandavas iec.
miert 10. febr. 1923. g,
Jelgavasapgt 1j.maijā 1923.g,
581. p, 3 men. ciet. (Akts
Ns 8/23. g.)

4291. Šulmeisters, Jānis Dāvā d.
26 g, Cēsu apr, Ramkas pag.
Rīgas X. iec. miert. 7. marti
1924. g, 184. p, 3 dienai

aresta. (Akts Ks 386/24. g.)
4292. Šveicovs , Sergejs Grigorija d,

10 g, Vladimiras gub, Rīgas
apr. 1. iec. miert. 15. martā

? 1924. g, 581 p. 1. d, 55. p,
nodot mazg. noziedzn. audz.
iest Irlava. (Akts Ns 357/24. g.)

4233. Takau, dz Veckaln, Minna-
Karlfne Mārtiņa m, 27 g,
Valmieras apr, Duntes pag '
Rīgas apgt . 22. febr. 1924. g '
51. p, 157. p. 2. d, 1 g ciet.', '
uz Satv. Sap. amn. akta pam.
sods samaz. uz pusi. (Akts
Ks 4/24. g.)

4294. Tamašs, (Tomass), Andrejs
Pētera d, 24 g. Dzērves pag
Aizputes apr, Aizputes iec '
miert 27. febr. 1924 g
581. p. 1. d, 60. p, 1 mēn.'
ciet, spried, pec kop. ar Aiz-
putes iec. miert. 27. februārī
1924. g, 475. p. 7 dienas

ton? aresta - lAkts Ks 59/24. g.)
4295. Tomas, Indriķis Indriķa d

47 g, Rīga, Rīgas XI iec
miert. 19. febr. 1924 g
58L p. 2. d, 2 ned. cietuma.'

mfi T
(Akt

h
s ** 349/24. g.)

4296. Timbra, Jānis Miķeļa d,
45 g. Liepājas apr, 'Rucavas ,
pag. Liepājas laiku iecirkņa
miert 21. febr. 1924 g

—

581.. p. 2. d,, 6 mēn. cietuma
(Akts Ns 118m. g.)

4297. Tom kalns, Jānis Kārļa d.
29 g, Ventspils apr, Ugāles
pag, Ventspils I. iec. miert.
8. martā 1924 g, 581. p. 1. d,
3 mēn. ciet. (Akts Ns 96/24.g.)

4298. Trēze, Anna Marijas m, 21 g,
Valmieras apr, Valmieras pag,
Valmieras apr. f. iec. miert
28. febr. 1924. g, 581. p. Ld,
3 mēn. ciet (A. Ks 84/24. g.)

4299. Tuč, Leokadija Antona m,
26 g, Rēzeknes apr, Varakļānu
miestā, Rīgas III. iec. miert.
14. febr. 1924. g, Rīgas apgt.
II. krim. nod. 19. martā 1924.g,
581. p. 1. d, 2 ned. ciet.
(A. Ns 668/24 g.)

4300. U p m a 1 s, Jānis Pētera d, 35 g,
Valmieras apr, Vainižu pag,
Rīgas apgt. 7. martā 1924. g,
51. p. un 58L p. 2. d, 3 mēn.
ciet. (A. Ns 243/24. g.)

4301. Valter, Marta Jāņa m, 22 g.
Valkas apr, Blomu pag. Val-
kas apr. II. iec. miert. 25. janv.
1924. g, Rīgas apgt. II. krim.
nod.. 28. febr1924. g, 591. p.
1. d, 1 men. ciet. (Akts

Ks 552/24. g.)
4dU2. Valters, Jānis Jāņa d, 73 g,

Dobeles apr, Berzmuižas pag.,
Rīgas apr. 1. iec. miert. 6. martā
1924. g, 363. p. 1. d. 3. pkt,
3dienas aresta. (A. Ns323/24 g)

4J03. Vanags, Vilis Jāņa d, 40 g,
Mežotnes pag, Jelgavas pils.
iec. miert. 28. febr. 1924. g,
184. p. l.pkt, 3 dienas aresta.

(A. JVe 151/24. g.)
4304. Vancans, Ādams Ādama d,

23 g, Ludzas apr, Viļakas
pag, Lud;as apr. V. iec. miert
4. ja_nv. 1924. g, 581. p. 1. d,

a^ <£" Ciet - <-
Ns 101

/
24

- g)4305. Vigants (Vigand), Maksis
Mārtiņa d, 19 g, Rigā; Rīgas
apgt. 20. febr. 1924. g, 667. p.
1- d. 2. pkt, 2 ned. ciet.
(A. Ns 54/24. g.)

4306. Vijups, Kārlis Kārļa d, 20 g.Valkas apr, Vijciema pag.



Valkas apr. l.iec. miert. 7.marta
1924. g, 581. p. Ld. un 57.p,
2 mēn. ciet. (A. N> 68/24. g.)

4307. Viksniņ, Marta Eduarda m,
21 g., Valkas apr, Litenes pag.
Valkas apr. IV. iec. miert.
18. febr. 1924. g, 5.1. p. un

581. p. 2. d, 6 men. ciet.
(A. Ns 91/24. g.)

4308. Vinogradova, Aleksandra
Prokofija m, 18 g, Ludzas
apr, Gavru pag, Ludzas apr.
VII. iec. miert 15. janvārī
1924. g., 581. p. 1. d, 3 mēn.
ciet. (A. Ns 49/24. g.)

4309. Vinogradova, Marija Mi-
ķeļa m, 70 g, Ludzas apr,
Gavru pag. Lūdz. apr. VII. iec.
miert. 15. janvārī 1924. g,
581. p. 1. d, 3 mēn. ciet.
(A. Ns 49/24. g.)

4310. Vi n ograd o vs, Matvejs Feo-
dora d, 21 g, Ludzas apr,
Gavru pag.Lūdz. apr. VII. iec.
miert. 15. janvārī 1924. g,
581. p. 1. d, 3, mēn. ciet.
(A. Ks 49/24. g.)

4311. Vulfsons, Perecs Hirša d,
22 g, Bauskā, Rīgas XI. iec.
miert. 26. februārī 1924. g,
181. p. 2. d. 1. pkt, 1 mēn.
ciet. (A. Ks 388/24. g.)

4312. Zalīts, Jānis Pētera d, 18 g,
. Ludzas apr, Kokorevas pag.

Ludzas apr. III. iec. miert.
25. februārī 1924. g, 581. p.
1. d, 57. p. 3. pkt, 2 mēn.
ciet. (A. Ke 156/24. g.) ?

4313. Ziemiņš, Otto Pētera d,
17 g, Ludzas apr, Kača-
novas pag., Lūdz. apr. V. iec.
miert. 23. janvārī 1924. g,
20. p, 57. _p. 3. pkt, 574. p.
1. d, 2 mēn. cietuma. (Akts
Ks 59/24. g.)

4314. Zonne, Voldemārs Voldemāra
d, 17 g, Rīgā, Rīgas apr.
1. iec. miert. 5. febr. 1924. g,
51. p, 581. p

^
2. d. un 57. p.

3. pkt, 2 men. ciet (Akts
Ks 149/24. g.)

4315. Zubkovs, Ivans Spiridona d,
55 g, Krievijā, Ludzas apr.
V. iec. miert. 6. dec. 1923 g,
20. p. un 581. p. Ld, 3 mēn.
ciet. (A. Ks 597/23. g.)

4316. Žikar, Petrunela Ādama m,
37 g, Rēzeknes apr, Dricānu
pag, Rēzeknes apr. IV. iec.
miert. 25. febr. 1924.g, 581. p.
Ld, 3mēn. ciet (A.Ks90/24.g.)

4317. Žukovs, Antons Semjena d,
34 g, Ludzas apr, Janovoles
pag, Ludzas apr. IV. iec.
miert. 26. febr. 1924. g, 581.Jp.
4. d, 2 ned. ciet. (Akts
Ns 21/24. g.)

\ Rīga, 1924. g. 25. aprilī. Tieslietu ministrijas
departamenta direktors Brikovskis.

Nodaļas vadītājs J. Saulīts.

Iespiests Valsts tipogrāfija.
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