
Visiem vidus un arodu skolu direktoriem

un priekšniekiem un pamatskolu
pārziņiem.

Rīkojumi par Saldus stacijas pārskaitīšanu
I grupā.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Visiem vidus un arodu skolu
direktoriem un priekšniekiem

un pamatskolu pārziņiem.
Sakārtojot materiālus skolotāju aplie-

cību resp. diplomu izrakstīšanai, kon-
statēts, ka lielākai daļai skolotāju arvienu
vēl trūkst šim nolūkam visu vajadzīgo
dokumentu, lai gan skolotājiem vairāk-
kārt bija aizrādīts pienācīgi nokārtot
savas izglītības cenza lietas. Sakarā ar
Jo Skolu departaments uzdod visiem
vidus un arodu skolu direktoriem un
priekšniekiem un pamatskolu pārziņiem
nekavējoties iesūtīt Skolu departamentam,
bet ne vēlāk par šī gada 5. oktobri, visu
skolotāju, kas nebūtu vēl visus vaja-
dzīgos dokumentus par savu izglītības
cenzu un nokalpotiem gadiem iesnieguši,
šādus dokumentus:

1) apstiprinātu Latvjas pases norakstu;

2), dokumentu oriģinālus vai arī viņu
apstiprinātus norakstus par izglītību,
kā vispārējo, tā arī speciālo;

3) apliecības par nokalpotiem gadiem
(vidus un arodu skolu skolotājiem
līdz 1928. gada 1. augustam, pamat-
skolu skolotājiem līdz 1927. gada
1. augustam);

4) skolotājiem, kas ir jau cenzēti, jā-
atzīmē pagaidu apliecības N°, un

5) skolotājiem, kas vēl nav cenzēti,
līdz ar attiecīgiem dokumentiem jā-
iesūta arī izpildīta ierēdņu anketa.

Apliecības skolotājiem paredzēts izsniegt
uz šī gada 18. novembri, bet viņas varēs
izrakstīt tikai skolotājiem, kas visus
vajadzīgos dokumentus būs iesūtījuši.

Atsevišķos gadījumos pēc izziņas, kādu
dokumentu trūkst skolotājiem, var
griezties attiecīgā skolotāju izglītības
cenza nokārtošanas kommisijas darb-
vedībā Skolu departamentā. .

Rīgā, 1928. g. 22. septembrī. Jfs A-906.

Skolu departamenta direktors
K.Ozoliņš.

Sekretārs V. Vīgants.

Apstiprinu,
1928. g. 21. septembrī.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVs 405.
Ar preču operāciju pieaugumu Saldus

"acija, attiecibā uz preču kantoru, no-

s
tāvu un pagalmu atvēršanu preču pie-

lemšanai un izdošanai, pārskaitīta no
11 grupas I grupā.

bakara ar to š. g. „Valdības Vēstneša"
"». numurā publicētos noteikumos Ne 342,
v r preču pārvadāšanu pa dzelzcejiem,

kārf\staci J'sarakstā strīpot zem
nrtas Na- 40a ierakstīto Saldu stacijas"«saukumu.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Eks pluatācijas direktors R. Gars els.

Rīkojums JV2 406.
1928. g. 21. septembrī.

no 11
ar Saldus stacijas pārskaitīšanu

VsoJ fruas I grupā uzdodu ,,Dzelzceļu
oMbasT.

1927 - g" "- numurā un „Val-
rīkniL Stnesa" 221- numurā publicēto«"lumu jfe 398 papildināt sekosi:

sf?-
kārtas N°- 141a ierakstītās Saldus

ļacijas grupas apzīmējumu „II"
mPot un tā vietā ierakstīt „I";

2) pretī minētās stacijas nosaukumam
4. iedalē ,,pasažieru un parastā ātruma
preču pieņemšanai un izdošanai"
strīpot ierakstījumu „8—11 un 14—17"
un pēdējā vietā ierakstīt ,,8—16 ar
pusdienas pārtraukumu no 12—13".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Valdības iestāžu paziņojumi

Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Pasažieru skaita samazināšanās dēļ

atcelti sekosi pasažieru viicieni.

I. Starp Rīgu-Siguldu.
a) pa svētdienām, sākot ar 30. septembri:

vilc. Ne42 no Rīgas atiet pīkst. 10.10;
vilc. Ns47 no Siguldas atiet pīkst. 22.24;

b) pa darbdienām, sākot ar 1. oktobri,
vilc. N° 44 no Rīgas atiet pīkst. 14.00;
vilc. N246 no Rīgas atiet pīkst. 19.30;
vilc. JSfo 41 no Siguldas atiet pīkst. 15.37;
vilc. Ns45 no Siguldas atiet pīkst.21.22.

II. Starp Rīgu-Pļaviņām.
a) pa svētdienām, sākot ar 30.septembri;

vilc. N° 32 no Rīgas atiet pīkst. 10.24.
III. Starp Skrīveriem-Rīgu.

a) pa svētdienām, sākot ar 30. septembri
vilc. Ne 37 no Skrīveriem atiet pulksten
22.00.

IV. Starp Rīgu-Ogri.

a) pa darbdienām, sākot ari. oktobri:
vilc. Ne38 no Rīgas atiet pulkst. 21.50;
vilc. Ne 37 no Ogres atiet pulkst. 22.54.
Sākot ar 30. septembri pa svētdienām

Rīgas-Skrīveru vilc. Ne 30 (no Rīgas
pulksten 9.20) pagarināts līdz Pļaviņām.
No Skrīveriem atiet pulksten 11.10, pie-
nāk Pļaviņās pulksten 11.59.

Bez tam no š. g. 1. oktobra slēgs
uzeju Rīgas pasažieru stacijā pie Dzir-
navu ielas un arī biļešu kasi pie Dzirnavu
ielas.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas 3. krimināl-

nodaļas š. g. 18. septembra rīcības sēdes
lēmumu apķīlāti:

162. Uzsaukums ,,Biedri", izdev. kreisā
strādniecība. Spiestuvē,,Dzintars", Rīgā.

163. ,,Cīņas darbs", vienreizējs sabie-
driski-kultūrēls izdevums. Redaktors-
izdevējs Fricis Lukovskijs. „Latvju
Kultūras" spiestuvē, Rīgā.

164. Uzsaukums „Laukstrādnieki un
darba zemnieki!". „Latvju Kultūras"
spiestuvē, Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 21. septembrī. Ne 153690.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. Vilde.

Darbvedis A. Liepiņš.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.

21. un 22. septembra lēmumiem apķīlāti:

165. Brošūra „Kas aizstāvēs darba
jaunatnes prasības nākošā Saeimā? Krei-
sais saraksts 22". Spiestuvē „Dzintars",
Rīgā.

166. Žurnāla „Jaunā Gvarde" š. g.

20. septembra Ne 1. Atbildīgais redaktors-

izdevējs — Ieva Pliesmanis. Spiestuve

„Dzintars", Rīgā.

Rīgā, 1928. g. 24. septembrī. Ne 153699.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. Vilde.

Darbvedis A. Liepiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 19. septembra lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 51. p. 468- p. 1. d. ap-
sūdzēto Jemeljanu Kuprijana dēlu Losevu,
17 g. vecu, piederīgu pie Rēzeknes apr. Viļēnu
pag., kura dzīves vieta pēdējā laikā bija Vijēnu
pag. Borovajas ciemā.

Atrašanas gadījumā no Jemeljana Loseva
pieprasāms galvojums Ls 1000,— apmērā, līdz
kāda galvojuma piestādīšanai ievietot apcieti-
nājumā, ieskaitot viņu šīs tiesas rīcībā.

Daugavpilī, 1928. g. 21. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā D a u k šs.
Sekretāra palīgs K. Smiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 19. septembra lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 132. p. 2. pkt., 128,,
129. p. 1. d., 102. p. 1. d. apsūdzēto Geršonu
Micheļa d. F a i n v e i c u , 25 g. vecu, piederīgu
pie Ludzas pilsētas, kura dzīves vieta pēdējā
laikā bija Ludzas pilsētā (arī Maltas pag. Boro-
vajas ciems).

Meklējamā sevišķas pazīmes: pamaza auguma,
kupliem, melniem matiem, melnām uzacīm,
brūnām acīm, palielu un garu degunu, platu muti.

Atrašanas gadījumā minētais Geršons Fain-
veics apcietināms, ieskaitot Ludzas iec. izmeklē-
šanas tiesneša rīcībā.

Daugavpilī, 1928. g. 21. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Daukšs.

Sekretāra palīgs K. Smiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,

saskaņā ar savu 1928. g. 19. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 440. p. un 448. p. pamata
apsūdzēto Miķeli Ādama dēlu T u ļ i n s k i,
41 g. vecu, pied. pie Rēzeknes apr. Maltas pag.,
kura dzīves vieta pēdējā laikā bija Daugavpilī.

Meklējamā sevišķas pazīmes: liela auguma,
tumšu iegarenu seju, bez bārdas un ūsām.

Visām iestādēm un personām, kam zināma
minētā Miķeļa Tuļinska un viņa mantas atra-
šanās vieta, jāpaziņo Maltas iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g. 21. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Daukšs.
Sekretāra palīgs K. Smiltiņš.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Ogres pilsētas valdes paziņojums.
Saskaņā ar noteikumiem par pašvaldības

nodokli no ievedamām dzelzceļu kravām,
publicētām ,,Valdības Vēstneša" š. g.
191. numurā, Ogres pilsētas valde iz-
sludina zināšanai, ka ar dzelzceļu virs-
valdi jau līdz šim pastāv noslēgts
līgums par nodokļa iekasēšanu, un
nodokļi no dzelzceļu kravām jau
tagad tiek ņemti un arī uz priekšu tiks
ņemti.

Pilsētas galva J. A. Marsorts.
14502 Sekretārs Ozoliņš.

Ludzas pilsētas valdes paziņojums.
Saskaņā ar noteikumiem par paš-

valdības nodokli no ievedamām dzelzceļu
kravām, publicētiem ,,Valdības Vēstneša"
š. g. 191. numurā, Ludzas pilsētas valde
izsludina zināšanai, ka ar dzelzceļu virs-
valdi jau līdz šim pastāv noslēgts
līgums par nodokļa iekasēšanu,
un nodokļi no dzelzceļu kravām
jau tagad tiek ņemti un arī uz priekšu
tiks ņemti.

Pilsētas galva J. Bokums.

14481 Sekretārs V. Kārklinš.

Pieņemts Rīgas Jūrmalas pilsētas
domes* 1928. gada 21. augusta sēdē
un apstiprināts no iekšlietu mini-
strijas būvniecības pārvaldes 1928. g.
18. septembrī JVs 78848.

Papildinājums
pie saistošiem noteikumiem par
kārtību, kā uzturēt tīrus un
labā stāvoklī ielas, ceļus, celiņus

un t. t.
izslud. „Valdības Vēstneša" 1924. gada
2. jūnija 123.numurā,§ 17. sekošā redakcijā:

„NoIiegt ķerru un ratiņu stumšanu, iz-
ņemot bērnu ratiņus, arī pa laipām. "

Pilsētas galva A. Rutkis.
Sekretārs Jēkabsons.

Saistošie noteikumi
par ielu un ietņu ierīkošanu, uzturē-
šanu un aptīrīšanu Strenču pilsētā.

Pieņemti Strenču pilsētas domes 1928. g.
6. septembra sēdē, protokols Ms 10 § 8
pkt. 1) un apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas būvniecības pārvaldes 1928. g.

18. septembra rakstu JVņ 78864.

1. Strenču pilsētas administratīvās
robežās gar ielu un ceļu malām ierīkojamas
ietnes un kājceliņi.

2. Ielas un ceļus ierīko un lietojamā
stāvoklī uztur pilsētas valde ar pilsētas
sabiedrības līdzekļiem.

3. Ietnes un ielu ūdens notekas jā-
ierīko un jāuztur gar ielas un ceļa malu
katram gruntsgabala īpašniekam pretim
savam gruntsgabalam.

4. Gar bruģētām ielām un ceļiem ie-
rīkojamas 1—1,20 metr. platas cietas ma-
sas, ķieģeļu, cementa vai asfalta lējuma
ietnes, bet gar nebruģētām ielām vai
ceļiem ierīkojami 1 metr. plati, čisti no-
stampāti zemes kājceliņi.

Piezīme. Kājceliņu vietā no zemes
pilsētas valde var uzdot ierīkot pē-
dējos no dēļiem.

5. Gar nebruģētām ielām ierīkojamas
akmeņu vai rupjas grants ietnes 1 metr.
platas, bet ja zemes apstākļu dēļ tanī
vietā gar ielu ierīkots grāvis, tad virs
tā ierīkojama dēļu ietne ar aprēķinu, lai
grāvis pilnīgi tiktu segts.

6. Akmens, cementa, asfalta, koka
vai kāda cita materiāla celtām ietnēm
jābūt līdzenām, bez pakāpieniem, pār-
ejot no viena gruntsgabala uz otru, iz-
ņēmumi pielaižami pie vārtos iebraucamo
ceļu krustošanās, kur kāpiena augstums
nedrīkst pārsniegt 7 centimetrus.

7. Ielas grāvjos zem dēļu ietnēm ne-
drīkst liet jeb ļaut satecēt samazgām,
netīrumiem vai citiem šķidriem un sau-
siem atkritumiem. Šie grāvji un notekas
tīrāmi pēc vajadzības, bet ne retāk kā
vienu reizi gadā — pavasarī.

8. Ietnes nedrīkst stāvēt zemāk par
braucamo ielas ceļu, bet tām jābūt
7—15 cm augstāk.

9. Izņēmumu gadījumos pilsētas valde
var atļaut uz noteiktu laiku ierīkot
ietnes no P/jCOl. dēļiem, bet tādā gadījumā
pēdējiem jābūt 1 metr. platiem un ar
stingru pamatu.

10. Ietņu un ūdens noteku pagata-
vošanas laiku, ietņu platumu priekš kat-
ras ielas vai ceļa atsevišķi, kā arī to tech-
nisko izvedumu, noteic pilsētas valdē uz
domes lēmuma pamata.

11. Uz pilsētas valdes pieprasījumu
nolietotās ietnes, kā arī bojātās atjauno-
jamas un izlabojamas pilsētas valdes no-
teiktā laikā un saskaņā ar pilsētas tech-
niskiem noteikumiem.

12. Ja gruntsgabala īpašnieks neie-
rīko resp. neizlabo ietni vai ūdens no-
teku noteiktā laikā, vai izved darbus
pretēji pilsētas techniskiem noteikumiem,
pilsētas valde ierīko resp. izlabo ietnes
vai ūdens notekas uz vainīgā rēķina un
izdevumus piedzen tiesas ceļā.

13. Par ietņu, kājceliņu, laukumu,
ielas apstādījumu, ielu un ceļu aptīrīšanu
jārūpējas to gruntsgabalu īpašniekiem,
kuru zemei tie pretim atrodas.

14. Katram gruntsgabala īpašniekam
iela aptīrāma līdz ielas vidum, ieskaitot
pret gruntsgabalu atrodošos ietni, lau-
kumu, apstādījumu, kājceliņu.

15. Uz ielām un ce|iem stingri aiz-
liegts no dzīvokļiem un veikaliem iz-
mest vai slaucīt gružus, pelnus, netīrumus,
kaulus, papīrus, ēdamvielu atkritumu?,
izliet ūdeni, siļķu sālījumu, samazgas,
tīrīt no drēbēm putekļus" u. t. t.

16. Ielu un ietņu, ceļu un kājceliņu
aptīrīšana jāizdara pēc vajadzības, bet
ne retāk kā vienu reiz dienā.

Maksa par „Valdības Vēstnesi" :

8piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
gadu ^ ,2

~ (saņemot eksped.) par:
i/, gadu . • „ >_ gadu Ls ,8 __
3 mēn. • • » ? _ ygadu . . 10,—
!» ••" ' 3 mēn „ 5,—
Piesūtot pa..nastu un pse » • -",Sārde- Par atsevišķu
velies ? • » -," numuru . . „ -10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām . . . Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu. ......„ —,15

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

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

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

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī No 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3



Ielu aptīrīšana izdarāma:
a) laikā no 1. aprīļa līdz 31. augustam,

vakarā pēc saules noiešanas līdz pulksten
7 rītā un b) laikā no 1. septembra līdz
31. martam līdz pulksten 9 rītā.

18. Kā uz ielām, ceļiem, tāpat uz
ietnēm un kājceliņiem aizliegts nosviest
papīrus, saules puķu sēklu čaulas, un vis-
pār apzināti vai aiz nolaidības izliet vai
nokaisīt citus atkritumus.

19. Ziemas laikā un salā sniegs jāno-
tīra līdz pulksten 8 rītā un ja ietnes
slidenas, tās nokaisāmas ar tīrām smiltīm.

20. Atkalas (kailsalas) laikā ietnes no-
kaisāmas vairāk reizes dienā. Atkušņu
laikā ielu renēm un ūdens notekām jābūt
tīrām no sniega.

21. Vasaras laikā, bet it sevišķi epi-
dēmiju laikā, mājsaimniekiem ielas vai
ceļu ūdensnotekas jānolaista ar kaļķu
atšķaidījumu, vismaz reiz nedēja.

22. Aizliegts aizņemt ietņu vai ielu
un ceļu daļu ar lieveņiem, žogiem, trepju
pakāpēm vai citādi sašaurināt ielu, ceļu
un ietņu platību.

23. Aizliegts braukt pa ietnēm un
kājceliņiem ar rokas ratiņiem, ragavām
un velosipēdiem.

24. Aizliegts vest un dzīt pa ietnēm
govis, kazas, aitas, zirgus un citus māj-
lopus.

25. Aizliegts piesiet zirgus pie žogiem,
apstādījumiem, vārtu stabiem vai atstāt
bez uzraudzības uz ielas.

26. Aizliegts sapulcināt zirgus, pajūgus,
lopus uz pilsētas ielām, ceļiem, laukumiem
un ietnēm, izņemot no pilsētas tam no-
lūkam paredzētās vietās.

27. Ziemas laikā kāpas no ielām un
ceļiem Jānolīdzina un atkusnī sniegs no
ēku jumtiem jānovāc (jānogrūž), lai ne-
kristu uz ietnēm

28 Uz ielām sakrājies un kamanu
ceļu traucējošs sniegs un ledus jānovāc
un jāizved pilsētas valdes, šim nolūkam,
ierādītās vietās

29. Aizliegts ganīt govis, aitas un citus
mājlopus uz pilsētas robežās esošiem,
sabiedrības lietošanai nodotiem lauku-
miem, vai citādi izmantot šos laukumus.

30. Uzraudzība par šo noteikumu pil-
dīšanu piekrīt policijai un pilsētas valdei.

31. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz Sodu likuma 138. panta
pamata.

32. Šie noteikumi stājas spēkā 14
dienu laikā no izsludināšanas dienas „Val-
dības Vēstnesī".

Pilsētas galva P. Balodis.
Sekretārs J. Lakstiņš.

Ārzemes.
Turcijas valsts prezidents mača

iedzīvotājiem latīņu ābeci.

Konstantinopolē, 21.septembrī. Tur-
cijas izglītības ministris izdevis rīkojumu,
ka visiem valsts ierēdņiem, žandarmērijas
virsniekiem un valsts banku darbiniekiem
līdz oktobra mēneša beigām katrā ziņā
jāiemācās rakstīt un lasīt pēc
latīņu alfabēta, kas, kā zināms, nesen
ievests Turcijā. Gubernatoriem dots rīko-
jums ziņot valdības centrālām iestādēm
par katru atsevišķu ierēdni, kurš neiz-
pildītu šo rīkojumu. Mācības Turcijas
skolās vēl nav sākušās, jo skolu grāmatu
iespiešana latīņu alfabētā dažādu ap-
stākļu dēļ aizkavējusies. Mācību uzsāk-
šanu aizkavē ari tas, ka visi skolotāji
pietiekoši vēl nepārvalda jauno rakstības
yeidu.

Turcijas valsts prezidents Kemals-
Pašā patlaban izdara ceļojumu pa Melnās
jūras piekrasti. Ikkatrā pilsētā, kuru tas
apmeklē, viņš notur publisku lekciju,
iepazīstinot klausītājus ar ļauno latīņu
alfabētu, kā arī personīgi izdara
ierēdņu un skolotāju eksaminēšanu.
Uzstājoties ar lielāku runu Sinopē,Kemals-
Pašā starp citu uzsvēra, ka turku nācijai
vajagot veco ortogrāfiju galīgi aizmirst.
Kaut gan Kemala-Pašā personīgā propa-
ganda nepaliek bez iespaida, tomēr jaunā
reforma it nebūt nav tik populāra, kā to
sākumā sagaidīja. Izskan pārmetumi

turku presei, ka tā, iespiežot ralm
jaunā ortogrāfijā, pielaižot pārāk n
kļūdas. L

-ļ!P)as

Māksla.
Nacionālais teātris. Pirmdien , 24 sent»

pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādēaVp.""„Z a 1 ša 1ī g a v a". — Otrdien, 25 smrS*
pulksten 7.30 vakarā, Marijas Leiko viesu -,.Merijas Duganes prāva". Tr ..'?*
26. septembrī, pulksten 7.30 vakarā Be a I 'komēdija „M ī! a s rotaļa". ^ ci

Dailes teātris. Pirmdien, 24. septembrī «*sten 6 vakarā, kareivju izrādē „Sedi T
son". — Otrdien, 25. septembrī , n||°J";
7.30 vakarā, tautas izrādē , Sveiks T-
sveiks". — Trešdien, 26. septembrī , P^'!°7.30 vakarā, tautas izrādē „D o n Ka r 1 c, «
—Ceturtdien, 27. septembri, pulksten 7.30 vaLVš„Sedi Tomson". « vakara

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 24. septembri.

Devīzes

1 Amerikas dollars 5,179—5,189
1 Anglijas mārciņa 25,13—25,18

100 Francijas franku 20,18—20,32
100 Be|ģijas beigu 71,80-72,35
100 Šveices franku 99,40-100,15
100 Itālijas liru 27,02-27,22
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu .... 137,90—138,60
100 Dānijas kronu 137,90—138,60
100 Austrijas šiliņu 72,70-73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,30—15,45
100 Holandes guldeņu .... 207,40—208,45
100 Vācijas marku 123,25-123,90
100 Somijas marku 12,96-13,08
100 Igaunijas kronu 138,35-139,05
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00-51,70

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs I kg 93—101

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas, kotacijas kommisijas .
priekšsēdētājs J. Skujevic»

Zvērināts biržas māklers P. RupnerS

Redaktors M. Arons.

Latvijas un Lietavas saimnieciskās
kopdarbības lietā'

mūsu Finanču ministrijas orgāns dod
šādu apskatu: Desmit gadi pagājuši, ka-
mēr Baltijas valstis patstāvīgi veido savu
dzīvi un katra atsevišķi cīnās ar savām
politiskām un saimnieciskām grūtībām.
Katra no katras vērīgi sarga robežu,
katra iet savus ceļus muitas lietās, likum-
došanā, satiksmes politikā. Pat naudas
sistēma katrai sava.

Latvijā ievests dubultais muitas tarifs.
Lai nebūtu jāpiemēro arī Lietavai, sau-
camai brāļu valstij, maksimālās likmes,
Saeimai nācās steigā pieņemt īpašu likumu.
Bet tas ir tikai ielāps. Līdz jaunajam
gadam jātiek pie kaut kādas paliekošākas
skaidrības. Jo vairāk tamdēļ, ka arī
Lietava no 1. oktobra ieved 30% muitu
paaugstinājumus to valstu precēm, ar
kurām viņai nav tirdzniecības līgumu, un
Ministru kabinets tur rezervē tiesību katrā
laikā pacelt likmes pat līdz 300°;. Tiesa,
šos paaugstinājumus uz Latviju neat-
tiecinās, bet stāvoklī, katrā ziņā ir pē-
dējais laiks ienest skaidrību un stabilitāti.
Ir jānoslēdz kārtīgs, plašs tirdzniecības
līgums.

Līdz šim ar bāzes meklēšanu ciešākai

kopdarbībai mums ar Lietavu nav vei-
cies. Apstākļi ir tādi, ka prasot kautko
ir tūliņ jāzina, ko varam dot no savas
puses. ' Lietava pie tam ir mūžīgi aiz-
ņemta citur. Ierosmei jānāk no Latvijas
puses. Raugoties pāri sīkākām pašreizējā
brīža interesēm, ejot uz upuriem
vienā otrā vietā, jārada abās pusēs visumā
apmierinošs stāvoklis.

Kā Latvija, tā Lietava savos tirdz-
niecības līgumos ar citām valstīm ir no-
drošinājušas pilnīgākā vai nepilnīgākā
veidā iespēju iet ar kaimiņiem tālāk par
vislielāko labvēlību. Parnoželošanu Baltijas
klauzula ir vēl arvienu tukša skaņa. Praksē
viņa tuvāko kaimiņu starpā nav izmantota.

Kopdarbībai ar Lietavu saimniecības
laukā ir lielas iespējamības: brīva darba
spēka apmaiņa, vīzām neapgrūtināta sa-
tiksme, vienādi preču standarti, saskaņota
uzstāšanās ārējos tirgos, plānveidīga izlīdzi-
nāta ražošana, muitas ūnija.

Kas jau šodien praktiski panākams
abu valstu tirdzniecības regulēšanā? Sa-
līdzināsim vispirms viņu ārējās tirdznie-
cības struktūru.

Lietavas ārējās tirdzniecības apgrozība
ir apmēram pusi mazāka par mūsējo,
un abās zemēs pirmo vietu eksportā
ieņem jāvielas, bet importā — gatavi
izstrādājumi. Rūpniec*sk| ieskaņa Lie-
tavas pusē ir pavisam nenozīmīga;
Latvijas eksportā turpretim fabrikāti jau
ir sajūtami. Samērā prāvais dzīvnieku
eksporta postenis vēl vairāk pasvītro
lauksaimniecisko pārsvaru Lietava; tāpat
kā . no otras puses lielie barības vielu
ievedumi Latvijā liecina par pilsētu lomu
mūsu tautsaimniecībā.

Piegriežoties tuvāk preču grupām, jā-
atzīmē, ka rūpnieciski pārstrādājumu jēl-
vielu Lietavas importā nemaz nav; pār-
svarā ir kurināmie un būvmateriāli.
Eksportā linos, cellulozā, linsēklās Lie-
tavas skaitļi ievērojami augstāki par
Latvijas posteņiem.

Fabrikātu grupā Lietava var dot Til-
mansa fabrikas skrūves, dažus sīkus dzelzs
izstrādājumus būvēm un lauksaimniecībai,
kā arī Šauļu zoļādas. Mūsu fabrikantiem
un rūpniekiem ir plašākas iespējas. Pie-
mēram gumijas preču Lietava saņem no
Latvijas tikai par Ls 0,9 milj., kamēr
viss viņas imports ir trīsreiz lielāks, un
nāk galvenā kārtā no Vācijas. Papīru no
Latvijas ieved tikai astoto daļu, bet no
Vācijas gandrīz visu pārējo. Attīstoties
Latvijā tekstilnozarei, radīsies arī prā-
vākas novietošanas iespējas Lietavas
tirgū. Kokvilnas audumus šobrīd ieved
no Vācijas, Polijas, Čechoslovaķijas,
Anglijas, Igaunijas un citām valstīm
mazākos vairumos; vilnas audumus no
Vācijas, Polijas, Anglijas, Francijas,
Čechoslovaķijas; kokvilnas dzijās Latvija
ieņem otro vietu (aiz Vācijas), atstādama
iepakaļ Igauniju, Angliju, Čechoslovaķiju.
Linoleja patēriņš Lietava niecīgs: 1927. g.
kopievedums sasniedz tikai 0,08 milj. latu
vērtību un nāk galvenā kārtā no Vācijas,
bet nenozīmīgos vairumos vēl no La-
tvijas, Itālijas un Anglijas. Neapmie-
rinošs ir mūsu lauksaimniecības mašīnu

eksports. Mašīnu tirgotāju katalogos stāv

gan Razevska un Vencka arkli, Ruka
motori, Imantas vētījamās mašīnas, bet
no visa patēriņa Latvija sedz tikai sesto
daļu. Masu dod Vācija, Zviedrija un
Amerika. Izredzes superfosfātam _ mazi-
nās, jo Klaipēdā atjauno darbību Ūniona
fabrika.

Labs stāvoklis ir Lietavai pret Latviju
pārtikas un baudvielu grupā. Latvijas
pilsētas patērē lielus vairumus labības.
Ar muitas nolaidumiem še mēs varētu
labi kompensētpret priekšrocībām fabri-
kātu grupā. Žēl tikai, ka pati Lieteva
šais gados neko lielu te nav spējusi dot
ārējam tirgum. Izredzes ir tālāk Lietavas
olām. Latvijai atkal jāpanāk izdevīgāki
noteikumi augu taukiem, žāvētām un
konservētām zivim. Jāpiebilst, ka ēdamo
augu tauku un eļļu Lietava patērē par
1,9 milj. litu, bet visu vairumu piegādā
Vācija un Dānija.

Dzīvnieku grupā atkal šanses ir Lietavas
pusē. Latvija noņem apmēram 0,10 no
visa Lietavas dzīvnieku eksporta, pie kam
no sivēniem gandrīz visu pārpalikumu,
bet no zirgiem vairāk par ceturto daļu.
Par nožēlošanu Lietavai sugas lopii nav
ko eksportēt. Zirgu caurmēra cena ii
200 latu, bet sivēnu ap 18 latu.

Vispārīgi Lietavas eksportā Latvija stāv
trešā vietā ar 8,9%, bet importā sestā
vietā ar 3,8% no attiecīgām kopvērtībām.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Par ārējo politiku.
Berlinē, 21. septembrī. ,,Deutsche

Allgemeine Zeitung" Tallinas korespon-
dents raksta: ,,Igaunijas valsts vecākā
Tcnisona viesošanās Stokholmā no jauna
atdzīvinājusi bieži cilāto jautājumu par
orientēšanos uz Baltijas vai Skandināvijas
valstu pusi. Līdz šim vienīgi Somijai
izdevās ieturēt Skandināvijas orientāciju
un arī tikai kulturālā un saimnieciskā
laukā, jo Zviedrija rūpīgi izvairās no
visām kombinācijām, kas varētu radīt
nemieru un aizdomas Padomju Krievijā.
Igaunija un Latvija turpretim pirmā kārtā

cenšas panākt Baltijas valstu bloka radī-

šanu, pie kam Igaunijā novērojamas
stipras tendences uz tuvināšanos Polijai
un Anglijai, Latvijā vērojama zināma
tiekšanās uz Krievijas un Vācijas pusi,
kamēr Lietava iet ārējā politikā savus
īpatnējus ceļus un patlaban ir tikpat kā
pilnīgi izolēta. Bet ievērojamie saim-
nieciskie un kulturālie,.iekarojumi", kādus
Zviedrija pēdējā gadā sasniegusi Igaunijā,
tagad noveduši pie tā, ka šo abu valstu
tuvināšanās centieni tagad tiek kronēti
ar abu valsts galvu satikšanos Stokholmā.
Abu valstu prese gan cenšas šaī vizītei
noliegt jebkādu politisku nozīmi, lai
Padomju Krievija to neuzlūkotu kā kādu
izaicinājumu. ,,Izvestija" tomēr uztraucas
un raksta, ka- Igaunija gribot ievilkt
Krievijai naidīgā Baltijas valstu blokā arī
Zviedriju un esot ļoti zīmīgi, ka Tenisona
brauciens uz Stokholmu sakrītot ar Briana
uzbrukumiem Krievijai Ženēvā. Bez
Krievijas Tenisona brauciens radījis zi-
nāmu uzbudinājumu arī Somijā, sevišķi
Somijas zviedru presē. Pēdējā apgalvo,
ka Tenisona uzņemšana Zviedrijā bijusi
daudz sirsnīgāka nekā Somijas prezidenta
Relandera uzņemšana, un ar bažām kon-
statē, ka Somija izlaižot no rokām savu
dabisko kulturālās un politiskās starp-
nieces lomu starp Skandināvijas un Bal-
tijas valstīm. Somijas laikrakstu uztrau-
kums par Tenisona braucienu lieku reizi
rāda, cik nestabilas vēl patiesībā ir attie-
cības ziemeļaustrumu valstu starpā."

LTA.

Lietava.
Pabalsti izceļotājiem.

Kaunā, 21. septembrī. Nākošā gada
Lietavas valsts budžetā uzņemti 100.OOOlitu
lietuvju izceļotāju pabalstīšanai Brazīlijā
un Argentīnā. Par asignēto naudu do-
māts uzturēt leišu skolas un baznīcas
Dienvidamerikā.

Valsts padome.
Kaunā, 21. septembrī. No šodien

publicētā likuma par Lietavas valsts pa-
domes nodibināšanu redzams, ka padomes
uzdevums galvenā kārtā būs kontrolēt
izpildvaras darbību un tās rīkojumu pa-
reizu izpildīšanu. Valsts padomei būs
tiesības ierosināt jaunus likumprojektus
jeb pastāvošo likumu grozīšanu. Tā
skatīs cauri likumprojektus, kurus tai
iesniegs ministru kabinets vai likumdo-
šanas iestāde. Visus ierosinājumus valsts
padome piesūta ministru kabinetam, kura
locekļi jeb to pārstāvji piedalās padomes
sēdēs. Uz valsts prezidenta pieprasījumu
padome paziņo savus atzinumus par mi-
nistru kabineta vai likumdošanas iestādes
izstrādātiem likumprojektiem. Padomes
locekļu skaitu un viņu atalgojuma lielumu
nosaka sevišķs likums. Likums par valsts
padomi stājas spēkā ar to publicēšanas
dienu. Padomes prezidiju un locekļus
ieceļ valsts prezidents.

,,Lietuvos Aīdas ziņo, ka valsts pa-
domei nebūšot augšnama raksturs. Viņa
baudīšot lielas juridiskas, bet ne politiskas
tiesības. LTA.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammai.)

Londonā, 24. septembrī. Vakar va-
karā Madrides „Novedades" teātrī starp-
cēlienu laikā piepeši izcēlās uz skatuves
ugunsgrēks, kas drīz pārņēma visu teātra
ēku. Publikā izcēlās neaprakstāma pa.niķa, jo katrs mēģināja drīzāk atrast
izeju. Daudzi teātra apmeklētāji tika
burzmā nogāzti gar zemi un samīti
kamēr citi krituši liesmām par
upuri. Pavisam līdz pulksten 1 naktī
atrasti 20 līķi, bet daudz ugunsgrēka
upuru vēl atrodas zem gruvešiem. Starp
nonāvētiem atrodas arī daudz bērnu
Baidās, ka katastrofā būs galu da-
būjuši vairāk nekā 100 cilvēku.
Vairāk ne kā 200 ievainoto nogādāti
slimnīcā.

Pulksten 1 naktī ugunsgrēks pārgājis
arī uz apkārtējām mājām. Dzēšanas
darbi ļoti apgrūtināti, jo uguns izplatās
apkārtējās koka ēkās ar lielu ātrumu.
No „Novedades" teātrī ievainotiem 80,
pēc pēdējām ziņām, atrodas dzīvības
briesmās.

Šim numuram 6 lapas puses.

Šīs dienas „VaId. Vēstn." numurarn
iet kā pielikums līdz Nosacīti noties»»
saraksts JVē? 81.

Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iec. izsludina par ne-
derīgu nozaudēto karaklausības
apliecību, izsdotu no Dobeles-
Bauskasapr. komandanta 192
8. maijā ar JV° 5975 uz Eduarda

l,i d.Zupiņajvārdu_13'Bauskas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iec. izsludina par ne-
derīgu pieteikto par nozaudētu
ārzemes pasi, izdotu no Berlines-
Steglic policiias prezidija 19-
28. martā ar JY° 32(32
Augusta m. Holcmeijer

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēt*
Latvijas iekšz. pasi .V ''
ar Jāna lēzupa d. DavidovM-
vārdu,' izd. 1922. g. 24. novem**
no Liksnas pag. valdes. l-«
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 15. jūnijā Rīgā mirušās
Milijas Jāņa meitas Kellerers,
dzim. Barčš (Bartsch) ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem, lega-
tārijiem, fideikomisārijiem, kredi-
toriem un 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā ,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 18. septembrī.
L. JVs 5498. 14159

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Jozefs Nochima d. Jakobi urt
Rachile Jakobi, dzim. Leviuss,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra B. Zem-
gaļa 1928. g. 29. augustā reģistra
JVs 29 11795 ar kuru viņi, attiecībā
uz vi ņu noslēgto laulību, ir atcē-
luši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopibu.

1928. g. 18. sept. L. JVs 5477.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14171o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Aleksandrs Lionela d. Štrom-
bergs (Strombergs) un Elsbete
Ernsta m. Strombergs (Strom-
bergs), dzim. Fromholdt-Treu,
noslēguši savstarpīgo laulības Il-
gumu pie Rīgas notāra V. Līvena
1928. g. 30. augustā reģistra

JVs 62 15155, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

1928. g. 18. sept. L. Ns 5502.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14177o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1928. g. 18.
septembrī izklausīja Augusta
Ozola lūgumu dēļ hipotēkārisko
parādu dzēšanas un nolēma atzīt
par iznīcinātām obligācijas par
900 un 6000 rb|., apstiprinātas
1897. g. 5. febr. un 1913. g. 27.
aug. ar JVs 4 un 36 uz nekust,
īpašumu Valmieras dr. skolas
dzimtsrentes gruntsgab. JVs 29
Valmierā, ar zemes grām. reģ.
JVs253 par labu pirmā — Pēterim
Prieditim, kas to cedējis blanko
un otrā — Pēterim Gukkim.

Rīgā, 1928. g. 18. septembrī.
14184v Ns 2125.

Priel.šsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 18.
septembrī izklausīja Konrāda un
Līzes Zīle hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu, nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
2000 rb|.. apstiprinātu 1913. g.
29. martā ar JVs 42 uz nekust,
īpašumu Slokas pils. dzimts-
rentes gruntsgab. JVs 577.
apr. ar zem. grām. reģ. JVs 503,
par labu Eiženam Efoberam, kas
to cedējis blanko un kura pār-
gājusi uz Hermani Kampe kā
blanko cesionāru, kas to cedējis
atkal blanko. JVs 4210.

Rigā. 1928. g. 18. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

.retārs A. Kalve.

Kļūdas izlabojums.

Rigas apgabaltiesas 4. civīlnodaļas
sludinājumā ,,Vald .
JVs 210 .. 17. septembra
E. un O. Rušinājis laulības šķir-
šanas lietā ieviesusies kļūda: uz-
vārdu „Bušmans" un Audriņi"
vietā jābūt: ,,Rušmans un An-

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
biedrībām,

nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar

ī. sept. lēmumu

reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Birzgales nacionālā jaunatnes
biedrība", ar valdes sēdekli Birz-
gales pagastā. 14187z

Nod.pārz.v.i. L.Bruemmers.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
paziņo, ka ar viņas š. g. 8. aug.
lēmumu reģistrēti ,,Ļaudonas
lauksaimniecības biedrības krāj-
aizdevu sabiedrības" biedru pilnā
sapulcē 1928. g. 12. februārī pie-
ņemtie statūtu grozījumi.

Nod. pārz. v. i. L.Bruemmers.
14188z Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šio paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Sīmans Jegora d. Golubovskis
un Dārte Golubovskis, dzini.
Sidorovs, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
V. Kanska 1928. g. 16. augustā
reģistra Ns 35 6449 ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. p. un turpm. paredzēto laulāto
mantas kopību.

1928. g. 18. sept. JVs L. 5489.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14176o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Abndrējs Jēkaba d. Veinberģs
un Paullne Andreja m. Vein-
berģs, dzim. Korsts, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas Jūrmalas notāra A. Jansona
1928. g. 20. augustā reģistra
JVs 19/1271 ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslčēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turp,m .p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

1928. g. 18. sept. L. JVs 5499.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14173o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Voldemārs Vulsts un Elza
Vulsts, dzim. Klasons, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra J. Purgaļa 1928. g.
18. augustā reģistra Ns 62 9372
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslērgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civillikumu 79. un turpm.
p. pardzēto laulāto mantaskopību

1928. g. 18. sept. L. JVs 5529.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14178o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 21. janvārī' Rīgā
mirušās Annas (Anetes) Jāņa m.
Neilands (Neuland), dzim. 'Ben-
jamiņš ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem un
t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja rņinētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. JVs 5483

Rīgā, 1928. g. 18. septembrī.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

14160 Sekretārs A. Kalve.

Ri«as apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

ties. lik. 2011., 2014. un
p. pamata paziņo, ka

1926. g. 12. februārī Vec-
nes pagasta „Līkanšos"

Jāņa Sīmaņa dēla
Biezais ir atklāts man-
tojums un uzaicina kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatāri-

fideikommisārijiem, kredi-
n un 1.1., pieteikt šīs tiesības
ai tiesai sešu mēnešu laikā,
? no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas.
Ja minētās personas savas

as augšā uzrādītā termiņā
\iks, tad viņas atzīs kā

sības zaudējušas.
Rīgā, 1928. g. 17. septembrī.

LJ6 5409. " 14070
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

R^raesas s.
uvīlnodaļa,

!£«*. 201»., 2014. un
§87.sr,Pa^ņo, ka pēc
?jn,; ntembrī Rīgā
I* dēla ^

<<-Sahsfi )a Kramera ir atklātsin uzaicina , kam ir
" «nu. vai sakarā arKa mantniekiem,

V„i . ,k°mmisārijiem ,
; ? ? ? 5 m7nē"aiV-Piet*iktfi«

ai sešu mē-
"t0* no šī sludi-; dienas.

Personas
. --a uzradītā terminā

"?as atzīs kā šīs
sas - L. JVs 5532

"> septembrī.
V Veidners.

i*ktWars A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011. , 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 13. martā Rfgā mirušā
Kriša Jāņa d. Vītola ir atklāts
mantojumsun uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 5122

Rīgā, 1928. g. 18. septembrī.
Priekšsēd. v.A. Veidners.'

14162 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p..
paziņo, ka 1928. g. 9. okt. minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē tiks
attaisīts un nolasīts 1928. g.
24. jūnijā Lugažu pag.. ,,Vīi>
dedzēs" ' mir. Pētera Kārļa d.
Ķikāna testaments.

Rīgā, 1928. g. 21. septembrī.
5010.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
retārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1928. g. 4. jūlija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Latviešu tēlojošo mākslinieku
arodbiedrība", ar valdes sē-
dekli Rīgā. 14190z
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
vizaicina visus, kam būtu uz
1926. g. 31. oktobrī mir. Pētera
Andreja d. Linaberga atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, kreditoriem un 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām,

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
L. JVs2288/28. 13968b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs,

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1923. g. 10. oktobrī mir. Jāņa
Jāņa d. Ruļļa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem Un t. t.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības ie-
skatīs ' par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
L. JVs 2329/28. 13969b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1889. g.
ll.nov.(v. st.) mir. Jāņa Zālīšn
atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantniekiem, legatāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiedumadienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, '1928. g. 15. septembrī.
L. JVs 2325/28. 14081
Priekšsēdētāja v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1874. g. 16. februārī mirušā
Andreja Miškina atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„VaId. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 15. sept.
L. JVs38/23. 14082

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1927. g. 28. aprīlī mirušā Anša
Jāņa dēla Lielais atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
se.-u mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
L. J '28.

Pr:
14083 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
6. sept. nolēmuma, uzaicina tās
personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Hansam Hanam
un Johanam Sochenam piederošā
nekustamā īpašuma Jelgavas V
hip. iec. ar zemes grām. Ns 280
ķorroborētasaktis I) obligācija
par 2000 kr. rbļ., kas izstādīta
1912. g. 21. februārī Jēkabam
Šteinbergam un ar blanko cesiju
korroborēta 1912. g. 23. februārī

icija par
kr. rbļ., kas 1912. g. 5. jūlijā

izdota Jānim Bānim un'ar blanko
cesiju korroborēta 1912.

iesā
mēneša laikā, skaitot no

sludinājuma iespiešanas dienas
lien iesniegt

minētas aktis.
Ja noteiktā laikā aktis

parādus par
samaksātiem un lūdzējam Han-

f. Hanam atvēlēs prasīt
;'nu zemes erā-
L. -V 1578 28. g.

Jel
Priekšsēd. v. Vēti

'-?? - Sekretārs Mittelh

Jelgavā, 1928. g.~" l5. "septembrī.
L. JV°2340/28.

Priekšsēd. v. Veiss.
14087 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata ,
uzaicina visus, kam būtu uz
1916. gada septembrī (vai ok-
tobrī) mirušā Zāmeļa Jāņa
d. Šņores atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ^Val-
dības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
L. Ns 593/1928.

Priekšsēd. v. Veiss.
14089 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz
1924. gada 7. jūlijā mir. Jāņa
Ģederta d. Ozola atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
iespieduma dienas „Vald. Vēst-
nesī" .

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs oar SDēku zaudējušām.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz
1916. g. 15. sept. mirušā Piltenes
pag. ,,Andzmaņu" māju īpašn.
Jāņa Erdmaņ'a atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.

L. Ns 1971/28. g.
Priekšsēd. v. Veiss.

14086 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924.
gada 16. oktobrī mirušā Kārļa
Kristapa d. Bērziņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatis par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.

L. Ns 2337;28. g.
Priekšsēd. v. Veiss.

14085 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916. g.
novembri mirušā Eliasa Ābrama
dēla K ā n a atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,.Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
L. Ns 1530/28. 14084

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

«.«apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
P

t-. lik. 2011., 2014. un
. pamata paziņo ka pec
.' 26 augustā Bilskas pag.
ltacos" mirušā Jēkaba Si-

"Vna ir atklāts mantojums un
SL!a kam ir uz šo manto-

' ai sTkarāar to, tiesības
antniekiem, legatārijiem,

«eikommisārijiem , kreditoriem
" ' r Pieteikt šīs tiesības mi-

ti ' esai sešu mēnešu laikā,
t no šī sludinājuma īespte-

leiias.
minētās personas savas

tiesības augšā uzrādītā termina
teiks tad viņas atzīs ka sis

is zaudējušas. L. JVs5443

8, 1928. g. 17. septembrī.
Priekšs. v. A. Veidners.
I ^_Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ties. lik. 2011., 2014. un
pamata paziņo, ka pēc

g. 30. aprīlī Bilskas pag.
Jāņa Jura Jāņa d. Lūša ir

atklāts mantojums un uzaicina,
tam ir uz šo mantojumu, vai

ā ar to, tiesības kā mant-
;n , legatāriem, fideikomi-

sāriem, kreditoriem un t. t.,
Pieteikt šis tiesības minētai tiesai
«u mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

minētās personas savas
'«ibas augšā uzrādītā terminā

iks, tad viņas atzīs kā sis
«esības zaudējušas

& 1928. g. 17. septembri.
3J7. ,4071

i'nekssedēt. v. A. V e i d nērs.
Sekretārs A. Kalve.

Pgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
»<=? iik . 2011., 2014. un

"P- pamata paziņo, ka pēcg.8. februāri Rīgā, mirušā
; ™aņa Matīsa d. Auziņa ir at-;nantojuins un uzaicina,

: uz šo mantojumu , vai
arto, tiesības'kā mant-

egatārijiem , fideikom-
ķreditoriem un t. t.

esības minētai tiesai
' 'aikā, skaitot no šī

:'» . iespiešanas dienas.minētas personas savas
!&faa

H u?rād!tā tem,ina
zaiHl lņaS at7ĪS k<1 ŠTs

fes. L..Vs5509
*-g. 18. septembri .

^?
v- A.

Veidners.
" kretārs A.Kaive

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Josels Benciona d.
Balcers un Lība Preidela m.
Feldhūns noslēguši priekšlau-
libas līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 1928. g. 31. augustā
reģistra Ns 74 8441 ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēdzamo
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

1928. g. 18. sept. JVs L. 5488.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
l417(io Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Juris Pētera d.
Eiza un Ženija Di'dricha m.
Daniels noslēguši priekšlaulibas
līgumu pie Rīgas notāra V.
Kanska 1928. g. 27. jūlijā reģ.
JVs32/5903 ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēdzamo laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

1928. g. 18. septembri. L Xs549
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14169o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5 sept.
likumu par mortifikāciju 5., 6.
un 7. p., ievērojot mir. Georga
Dancigera atstātās mantas aiz-
gādņa pilnv. zv. adv. Riezen-
kam'pfa lūgumu un savu 1928. g.
18. septembra lēmumu, paziņo,

ka Georgam Dancigeram ir gājusi
zudumā viņa dzīvības apdrošinā-
šanas polise par 20000 rbl.
izdota no apdrošināšanas biedrī-
bas „Rossija" ar Na 232628.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto polisi, pieteikties tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests „Vald. Vēstn. " un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, polisi atzis par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
saņemt jaunu polisi vai attiecīgu

- vērtību.
1928. g. 19. septembri. JVs5264.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
142* Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka 'laulātie draugi
Vladimirs Bakans un Irina
Bakans, dzim. Dikmanis, no-
slēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Purgaļa
1928. g. 4. septembri reģistra
JVs 70/10079 ar kuru viņi. attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību.

1928. g. 18. sept. L. JVs 5528.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14175o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Ādolfs Kārļa d. Svetlovs-
Hellmans un Vera Jāņa m.
Svetlovs-Hellmans, dzim. Sal-
jutins, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
J. Graudiņa 1928. g. 3. septembrī
reģistra JVs 84/1.6314 ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību.

1928. g. 18. sept. L. JVs 5530.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14174o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 14. septembri pie
Vec-Jērcenu muižas mirušā Jāņa
Jura d. Krūskopa, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to tiesības kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās Jpersonas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 18. septembrī.
L. JVs 5481. 14161

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulāties draugi
Jāzeps Bernharda d. Adamecka
un Anna Jekima m. Adamecka,
dzim. Teljatņikovs, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra R. Voigta 1928. g.
28. augustā reģistra Ns 73 8355
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

1928. g. 18. sept. Ns L. 5500.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
14172o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 18.
septembrī izklausīja Valsts zemes
bankas lūgumu dzēst hipotēkā-
riskos parādus, nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
1065 rbļ., apstiprinātu 1874. g.
13. dec. ar JVs 1225 uz nekust,
īpašumu no Madonas apr., Ma-
donas (Biržu) muižas atdal. Slaug-
tes (Zlaugtes) māju, ar zem. gr.
reģ. JVs 1786 par labu mir. Jūlija
Vulfa matīt., kā pirkšanas sum-
mas atlik. nodrošinājumus.

Rīgā, 1928. g. 18. septembrī.
14185v Ns 4150.

? Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 18.
septembrī izklausīja Vilhelma
Hermaņa, Irmas un Fēliksa
Brūnsu, Elizes Filsers un Matil-
des Bekmans hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu, nolēma:
atzīt par samaksātu obligāciju
par 2500 rbļ., apstiprinātu 1901.g.
12. jūlijā ar JVs 132, uz nekusta-
mu īpašumu Bulduru muižas
zemes dzimtsrentes gruntsgab.
JVs 10 Buļļos; ar zemes grām.
reģ.Ns 1424 par labu Aleksandram
Heinricham Buttem. JVs 4068.

Rīgā, 1928. g. 18. septembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14183v Sekretārs A. Kalve.

Kļūdas izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļas
sludinājumā ,,V'ald. V

1 no š. g. 17. septembra
Rašmaņu laulības šķiršanas lietā
ieviesusies kļūda: uzvārda ,,Baš-
mans"

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
iuz likuma par biedrībām, savie-
nīābām un politiskām organizā-
cijām 17.p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1928. g. 25. jūlija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Mūrmuižas nacionālā jaunatnes
biedrība", ar valdes sēdekli Mūr-
muižas pagastā. 14189z
Nod. pārz.v.i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.



Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
6. septembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas šāds Ventspils zemes
grāmatu nodaļā uz Elizabetei
Znotiņš piederošā nekustamā īpa-
šuma Ventspils apr. Sarkan-
muižas zemes gabala ar zemes
grām. jVs 1664 5213 korroborēta
akts: obligācija par 5000 kr. rbļ.,
kas izstādīta 1911. g. 4. oktobrī
Ventspils latviešu krāj-aizdevu
sabiedrībai un korroborēta 1911. g
3. novembrī ar JVs 2026, ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto akti."

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par iznī-
cinātu un lūdzējai Elizabetei
Znotiņs atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
14093z L. Ns 1570/28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 11. oktobrī, pīkst. 12
dienā, Pabažu pag. Rēzēs pārdos
Ernesta Kalniņa kustamu mantu,
sastāvošu no' 2 zirgiem un no-
vērtētu par Ls 260.

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

Rīgā, 1928. g. 20. septembri.
14526 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu š. g.
6. sept. nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka nākamie laulātie
draugi Fricis Kristapa d. Mež-
malietis un Berta Pētera m.
Balodis, š. g. 21. augustā no-
slēguši savstarpīgu laulības lī-
gumu, reģistrētu pie Rīgas notāra
Kristapa Zumberga ar Ns 49, ar
kuru viņi atceļ priv. lik. 41. un
turpmākos pantos aprādītās tie-
sības un to vietā ieved priv. lik.
27. un 28 p. paredzētās atse-
višķas mantas tiesības, pēc ku-
rām katram no viņiem ir tiesība
savu atsevišķo mantu pašam
pārvaldīt un brīvi lietot, kādēļ
vīrs neatbild par sievas parādiem
un otrādi.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembri.
14090z L. JVs 1650/28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
6. sept. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zemes grām.
nodaļā uz Kārlim Strausam pie-
derošā Tukuma pilsētas imobila
ar zemes grāmatu JVs 124 koro-
borēta akts-obligācija par 15000
kr. rbļ., izstādīta 1913. g. 28. okt.
uz Ernesta Strausa vārdu un
korroborēta 1913. g. 28. oktobrī
ar JVs 1466 ierasties šaī tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī" un iesniegt minēto
akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Kārlim
Strausam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšana zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
14091z L. JVs 1647/28.g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
a. septembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās
rokās atrodss šāds Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā
uz Mārtiņam Šulcam piederošā
Jelgavas pilsētas 1 hip. iec.
imobila ar zemes grām. JVs 32-13
koroborrēta akts: obligācija par
1500 kr. rbļ., izstādīta 1910. g.
18. martā uz Kārļa Feldmaņa v.
un korroborēta 1910. g. 19. martā
ar JVs861, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald .
Vēstnesī" un iesniegt minēto
akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Mārtiņam
Šulcam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
14092z L. Ns 1636/28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz 'sava š. g.
6. septembra nolēmuma uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu noda|ā uz Kārlim-Pēterkp
Pinkum piederšā nekustamā īpa-
šuma Jelgavas apr., Lielsesavas
muižas „Siliņu" mājām ar zem.
grām. Ns 6115 korroborēta akts:
obligācija par 400 kr. rbļ., kas
izstādīta 1912. g. 5. apnlī Liel-
sesavas krāj-aizdevu kasei un
korroborēta 1912. g. 5. aprīlī ar
JV« 980, ierasties šaī tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald .
Vēstnesī" un iesniegt minēto
akti.

ļa noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādurakstu
par iznīcinātu un lūdzējam Kār-
lim Pēterim Pinkum atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L. > I«

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī
14096z

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uzciv. proc.lik.1967.,2011.—2014,
2079. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1917. g. 5. septembrī
mirušā Franča Ādama d. Ro-
žinska 1917. g. 24. martā pie
Brjanskas notāra Fedora Orlova
notarielā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L.JVs 2349/28.

Jelgavā, 1928. g. 15. sept.
Priekšsēd. v. Veiss.

14088z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g,
16. augusta nolēmuma, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc dāvināšanas līguma par 50
kr. rbļ., korrob. 1909. g. 2. martā
ar JVs 333 uz Jēkabpils apriņķa
Dignājas muižas ,,Sloke JVs'Š
mājām, ar zemes gtrām. Ns 227'4,
atzīts par samaksātu un lūdzējam
Jānim Alondam dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 15. septembrī.
14095z L. JVs 687/28. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod.,

pamatodamās uz 1923. g. 18. jū-
lija lik. par biedrībām, savienī-
bām un politiskām organizācijām
17. panta paziņo, ka minētā tiesa
civīlnodaļas 1928. g. 13. sept.
atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Šķibes un apkārtnes lopkopības
pārraudzības biedrību ,,Spars "
ievedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā daļā, kurām nav peļņas
irgūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Šķibes pag. L. Ns 148

Jelgavā, 1928. g. 17. sept.
Reģ, nod. pārz. Veiss.

14098z Sekr. v. H. Helmanis.

Liepājas apgabaltiesas reģ. nod.,
uzciv. proc. lik. 1460. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1928. g.
11. sept. lēmumu pārreģistrēti
Gramzdas piensaimnieku sabie-
drības statūti, par ko ir ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra 1. daļā, 66.lapā
(1923. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Gram-
zdas pagastā.

Liepājā, 1928. g. 17. septembri.
14195z Ns 89

Reģistr. nod.pārz.A.Kiršfelds
Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesas reģ. nod.,
uz civ. proc. lik. I4607'. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1928. g.
11. septembra lēmumu reģistrēti
Ivandes piensaimnieku sabiedrī-
bas statūtu §§ grozījumi, par ko
ir ievesta kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra 1. daļā,
76. la 'pā (1923. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Ivandes
pagastā. Ns 77

Liepājā, 1928. g. 17. septembrī.
Reģistr. nod. pārz. R. Kiršf elds
14!96z Sekretāra v. E.Spekis.

Latgales apgahalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
6. martā mir. Miķeļa Donata d.
Luginska (Lugenika) .1927. g.
15. feb'r. sastādītais privātais
testaments ar apgabaltiesas
1928. g. 23. apr. lēmumu ap-
stiprināts.

Daugavpilī, 1928. g. 14. sept.
L. N& 827a 28. 13970b

Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
26. janvāri mir. Antona Fadeja d.
Mačkeviča 1928. g. 22. janv.

sastādītais privātais testaments
ar apgabaltiesas 1928. g.25. maijā
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1928. g. 14. sept.
L. Ns i049a 28. 13971b

Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas reģ. nod.

dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1928. g.
4. septembra lēmumu un likuma
par biedrībām un politiskām
organizācijām 22. panta pamata
reģistrēti Līvānu miesta Latviešu
namīpašnieku biedrības pilnā bie-
dru sapulcē 1928. g. 29. jūlijā
pieņemtie statūtu grozījumi un
papildinājumi, piešķirot pēdējai
tiesības uz priekšu saukties par
Līvānu latviešu namīpašnieku
biedrību. 14197z

Daugavpilī, 1928. g. 17. sept.
Administr. un reģistrācijas

nodaļas pārzinis (paraksts).
Sekretāra v. i. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz savu š. g. 1. septembra
lēmumu un saskaņā ar civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239.' un 1241. p.
un civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
uzaicina 1928. g. 9. augustā Pildas
pagastā mir. Grigorija Kuzmas d.
Astašenkova mantiniekus pie-
teikt sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
savas mantošanas tiesības uz nel.
Astašenkova mantojumu, atro-
došos Pildas pag. un sastāvošu
no zemes un ēkām.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
p'eņemti.

Ludzā, 1928. g. 14. septembrī.
Bl. i. Ns 134. 1391Mb

Miertiesnesis J. Konrāds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
4. oktobrī, pīkst, '/z'dienā,Rīgā, Mārstaļu ielā Ns 8, Floras
GarbelI tirg. zem firmas ,,E. Gar-
bell" prasībā pārdos Chaima
Kopeloviča kustamu mantu, sa-
stāvošu no kantora iekārtas un
naudas skapia un novērtētu par
Ls 1055,—. "

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

Rīgā, 1928. g. 24. septembrī.
14532b Tiesu izp. J.Grīnfelds.

Rigas apgabaltiesas Rīgas pils.
1. iec. tiesas izpildītājs, dzīv.
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 57/59,
dz. 21, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1132.,' 1141., 1146—
1149. p. paziņo:

1) ka Nosona Meieroviča pra-
sības dzēšanai Ls 6202,60 ar %un izd., saskaņā ar Rīgas ap-
gabaltiesas 4. civ. nod. tiesneša
izpildu uzrakstu no 1928. g.
4. jūlija Ns 1144 pēc obligācijas,
1928. g. 25. oklobrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē 1 publiskā
izsolē pārdos Artūra-Fridricha
Kreijenberga nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rīgā, Kārļa
ielā JVs 19 un I. Kalēju ielā Ns71,
I hipot. iec. ar zemes grām. reģ.
Ns 786 (grupa 3. grunts Ns 83)
un sastāv no gruntsgabala 116
kv. asis platībā ar uz viņa esošu
māju:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 90.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par La 90.000 un ka
solīšana sāksies piemērojoties civ.
proc. lik. 1871. p.;

4) ka personām, kas vēlas
pie torgiem dalibu ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Vafmieras ze-
mes grānmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumneti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 24. septembrī.
14534b Tiesas izp. J. Grīnf elds.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

1) firmas ,,Ošalinš uti Biedris"
Ls 5801,12 prasību ar % un
piedzīšanas izdevumu segšanai
1928. g. 13. decembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē

publiskā ūtrupē pārčos
Kārlim Mežvēverim piederošo
nekustamo īpašumu, kurs ierak-
stīts Rīgas-Valmieras zemes-
grāmatu nodaļas zemnieku
zemes gruntsgabalu zemesgrā-
matu reģistra 1183. nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī, Kok-
neses draudzē atrodošam, no
Stukmaņu muižas zemnieku
zemes atdalītām Kalna Kazuļu
mājām, aptverošu 25,46 deset.
lielu zemes gabalu;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērt, uz Ls 7500;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 6400 un 3000 c. rbļ.;

4) pie piedalīšanas ūtrupē jā-
iemaksā 10 % no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz
ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā;

Rīgā, 1928. g. 7. septembri.
14521 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rigas apgabalt. Rīgas apr. 2.iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1928.g.
3. oktobrī, pulksten 1 dienā,
Slokas pagasta Akmeņu-Beltes
mājā, pārdos Andreja ' Repša
kustamu mantu, sastāvošu no
3 govīm un novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1928. g, 18. septembrī.
14524 Tiesu izp. E. Liepiņš

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1928. g. 9. novembrī, pīkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošo
Rubenam Mozesam Benjamiņa
d. Kleinam, kurš atrodas Kul-
dīgas pilsētā un ierakstīts Kul-
dīgas zemesgrāmatu nodaļā ar
krepost Ns 652.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 10.000 un tiek
pārdots dēļ Kuldīgas vācu sa-
biedrības kases prasības apmie-
rināšanas. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku paradi:
Ls 20 000 un 5000 kr. cara rbļ.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 10.000 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalibu vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1000 drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž,tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1928. g. 20.septembri.
14527 Ns 600

Tiesu izpildītājs A. S ā 1 a v s.

Cēsu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi .Vs 007518, izdotu

su pagasta valdes 1927. g.
20. dec. uz Kārļa Ašmaņa v.

««u fc^p
Zemkopības min. kulu> "t7"T~"-Jdaļa paziņo, ka zemkopib
stnss. g. 14. sept. ir ar?Baltā Silameliorācijas«statūtus. Sabiedrība if*^meliorācijas sabiedrību h,
Hļ daļas 164. 1. ™% ';

Sabiedrības valdes sērL-kas apr. Mālupes pag c
6
^Dalās vad v ; |'M

14433b Darbvedis f '&$>'?

Zemkopības min. kultūrtech:

daļa paziņo, ka zemkop. mi:
š. g. 14! sept. ir apstipr
Lozdovas meliorācijas saWe* 7fc.<r
statūtus. Sabiedrība i
meliorācijas sabiedrību
III daļas 173. l.p.Ns823.

Sabiedrības valdes «del™*Krii
Ludzas apr. Zvirgzdmes fftjj
c. Ludzu. . 0,ļļl

Daļas vadītāja v. i. )J
14440b Darbvedis 1

kuiturieu

Zemkopības min. kultun lj3
daļa paziņo, ka zemkop. njrj
i. g. 14. sept. ir ,.a P -!Ss3B^,
„Saules-Kalna" meliorae'J^M
statūtus. Sabiednbairijjjjjjjj
meliorācijas sabiedrību «
111 daļas 171. 1. P- ^ ^ffe,Sabiedrības valdes * «•?
Rēzeknes apr. Var.
c. Varakļāniem. . f ptrļt \ļ

Dalās vadītāja v. i- JjtM
1444'>b Darbvedis i

Zemkopības min. kultūrtechniski
daļa paziņo, ka zemkop. mi,
%-%? 14- s f.Pt- ' 'r apstipr
Rudupu meliorācijas sabiedrības
statūtus. Sabiedrība ir ievestameliorācijas sabiedribu reeistra iIII daļas 166. I. p. .\

Sabiedrības valdes sē
Valkas apr. Kalncempju ™ s
c. Kalnmuižu.

Daļas vadītāja v. i. J. p|
14436b Darbvedis F. Briedis N

zemkopības min. kultūn.,*daļa paziņo, ka zemkopestrisš. g. 14 sent ir a„ ?..Priekšiņu" Zfio»
drības statūtus. sSESrtievesta meliorācijas abre^stra III daļas 163. 1.7

Sabiedrības valdes «swJJēkabpils apr. Sēlpiespa/
Pļaviņām. ' *? cailr

Daļas vadītāja v. i i p,,..
14434b Darbvedis fV

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Annas Kondrat
Zeltiņas lūgumu civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. uzaicina visus mirušā
Jāņa Jēkaba d. Kondrata-Zeltiņ
mantiniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, at-
rodošos Krustpils pag. Laidēs,
un sastāvošu no viensētas, sešu
mēnešu laikā, no šī sludinājuma
iespiešanas ,,Vald. Vēstn."

Krustpilī, 1928. g. 14. sept.
Ns 548. 13979b

Miertiesnesis (oarakstsl.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz savu š. g. 5. septembra
lēmumu un saskaņā ar civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239.' un 1241. p.

un civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
uzaicina 1927. g. 16. dec. Pildas
pagastā mir. Matveja Domenika
dēla Brica mantiniekus pieteikt
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
savas mantošanas tiesības uz nel.
Brica atstāto mantojumu, at-
rodošos Pildas pagastā Stepa-
novkas folverkā.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.

Ludzā, 1928. g. 14. septembrī.
Bl. 1. Ns 135. 13980b

Miertiesnesis J. Konrāds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
4. oktobrī, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Skārņu ielā Ns 17 veikalā Kārļa
l.undberga un citu kreditoru
prsībās pārdos Lui Jankeļeva
kustamu mantu, sastāvošu no
veikala iekārtas un novērtētu
par Ls 240,—.

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

Rīgā, 1928. g. 21. septembrī.
14531b Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Jelgavas apgabaltiesas reģistr.nod.

pamatodamās uz 1923. g. 18. jū-
lija lik. par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17.
panta paziņo, ka minētā tiesa
civīlnodaļas 1928. g. 13. sept.
atklātā sēdē nolēma reģistrēt
Jaunsaules kultūras veicināšanas
biedribu, ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmajā daļa, kurām nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Jaunsaules pag. L.Ns 147

Jelgavā, 1928. g. 17. septembri.
Reģistr. nod. pārz. Veiss.

14097z Sekr. v. H. Helmanis.
Rīgas 16. iec. miertiesnesis,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo,
ka pēc mir. 1925. g. 27. jūlijā
Rīgā, Pētera Bermaka, ir atklāts
mantojums un uzaicina visus
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, kreditoriem un 1.1.,
pieteikt šās tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1928. g. 14. septembrī.
L. Ns 409. 13973b

Miertiesnesis Bīlmanis.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 10. oktobrī, pīkst. '/21
dienā, Krimuldas pag. Raganas
krogu, 2. izsolē pārdos Kārļa
Lapiņa kustamo mantu, sastā-
vošu no četratspefu droškas
un četratsperu raspuskas un
novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1928. g. 20. septembrī.
14525 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 2. oktobri, plkšt. 11
dienā, Ādažu pag. „Amatniekps"
2. izsolē pārdos Jāņa Strazdiņa
kustamo mantu, sastāvošu no
zirga, skapja, kumodes, galda,
vāģiem, zirga aizjūga un novēr-
tētu par Ls 310.

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

Rīgā, 1928. g. 18. septembrī.
14523 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Zemkopības min. kultūrtechniski
daļa paziņo, ka zemkop. miti
š. g. 14. sept. ir apstiprinājis
Meliorācijas sabiedrības „Dzelrae'
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
III daļas 168. 1. p. JVs 818.

Sabiedrības valdes sēdeklis-
Valkas apr. Cirga|u pag. caur
Aumeisteri.

Daļas vadītāja v. i. J. Pt
14438b Darbvedis F. Brie

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina mirušā 1928. g. 24. jūnijā
Izidora Pētera d. Voskana man-
tiniekus pieteikt viņam savas

tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu sešu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī"

Rēzeknē, 1928. g. 15.septembrī
14100z Miertiesnesis (paraksts).

Paziņojums. Jānis Mercs sa-
skaņā ar manu * š. g. 19. jūlija
spriedumu krimināllietā Ns 933/
1928. g. par galīgi bojātas,

sapuvušas un lietošanai nederīgas
gaļas uzglabāšanu savā skārņa
pagrabā, Zolitūdes ielā Ns 2 *3,
uz sodu lik. 211. p. 2. d. 4. pkta,
53. un 218. p. pamata sodīts
ar naudas sodu Ls 25,—, bet
maksāt nespējas gadījumā, ar
vienu nedēļu arestā. 14477b

Rīgas 7, iec. miertiesneša v. i.
V. Zeminskis.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
6. oktobrī, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
1. Kalēju ielā Ns 9/11, eksprešu
kant. spīķerī, Pētera Eiza un
citu kreditoru prasības pārdos
11 izsolē Albinusa Herrnbergera
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm in novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu novērtējumu,
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošans dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 24. septembrī.
14533b Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 4. okt., pīkst. '/2 11 dienā,
Līgatnes pag. Lauviņu mājās,
pārdos Jāņa Spulles ' kustamo
mantu, sastāvošu no zirga,
govs, raspuskas un linijdroškas
un novērtētu par Ls 280.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
vārēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1928. g. 19. septembrī.
14522 Tiesu izp. E. Liepinš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
22. decembrī mirušā Nikolaja
(Niklāva) Mārtiņa d. Kalniņa
1927. g. 16. novembrī sastādītais
privātais testaments ar apgabal-
tiesas 1928. g. 3. septembra lē-
mumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1928. g. 15. sept.
14099z L.Ns 1067a/28. g.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. A. Tiltiņš.

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina mirušās 1927. g. 17. dec.
Veronikas Kazmera m. Šeskels
mantiniekus pieteikt viņam savas
tiesības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu sešu mēnešu laikā no šī uz-
aicinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". 14101z

Rēzeknē, 1928. g. 15. septembri
Miertiesnesis (paraksts).

Zemkopības min. kultūrtechniskidaļa paziņo, ka zemkopibasTmistnsš.g. «4. sept. ir apsHmSiT„Purmalas" meliorācija efstatūtus. Sabiedrība irmeliorācijas sabiedrību refk£III daļas 165. 1. p. Ar8|5Sabiedrības valdes sēdValkas apr. Mālupes pag. ca*Aluksni. ^ aur
Daļas vadītāja v. i. (. pi,:,

14435b Darbvedis F Bried ' '

zemkopības mm. kultūrtechniski
daļa paziņo, ka zemkopības mini-
strisš. g. 14. sept. ir apstipr;
Smiltenes pag. meliorācijas sab )
„Ķeņģis" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedribu \reģistra III daļas 167. Lp.Ne8n

Sabiedrības valdes sēd
Valkas apr. Smiltenes pag. caur
Smilteni.

Daļas vadītāja v. i. J. Pelsis. ļ
14437b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtechniski R

daļa paziņo, ka zemkop. miri '
š. g. 14! sept. ir apstiprinājis
Ilzenes meliorācijas sabiet:
,,Mērupe" statūtus. SabiM ?
ir ievesta meliorācijas sabiedribu ļj
reģistra III da|as 169.1. p. >

Sabiedrības valdes sēdeklis
Valkas apr. Uz. pag. c.Zelti;

Daļas vadītāja v. i. J. Pe'sis-
14439b Darbvedis F.

Zemkopības min. ».^

daļa paziņo, ka zemkop. n*3
š. g. 14. sept. ir apstipn
,,01'tužu" meliorācijas
statūtus. Sabiedrība ir|C^H
meliorācijas sabiedrību <ļ.
111 daļas 172. 1. P- >-^^M

Sabiedrības valdes .f«^
Rēzeknes apr. Varakļānu r
c. Varakļāniem. . PtlsV "'Dalās vadītāja v. i. J- ;. j^K
14441b Darb\ J

Zemkopības min. kul

daļa paziņo, ka ze«nKi 1
š g 14. sept. ir
Batvinas meliorācijas .jA.
,.Kurmis" statūtus. ļ
ir ievesta melio
reģistra Ulda).-

Sabiedrības vaw» I

ļaunlatgales apr- Kat

c. Kacēniem. I
Daļas vadītāja

U443b Darbvei

Liepājas apgabaltiesas reģ. nod.,
uz civ. proc. lik. 14607l .p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1928. g.
11. sept. lēmumu pārreģistrēti
Dunalkas piensaimnieku sabie-
drības statūti, par ko ir ievesta
kooperatīvu sabiedribu un viņu
savienību reģistra 1. da|ā 72. lapā
(1923. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Dunal-
kas pagastā. Ns 88

Liepājā, 1928: g. 17. septembrī.
Reģ. nod. pārz. A. Klršfelds.

14194z Sekretāra v. E. Speķis,



Rīgas prēf. administratīvā nodaļa
izsludina par nederī gu sabiedr
,,Vitria" nozaudēto automobījj
numuru Ns 1672. 14513t

Rankas pagasta valde izsludina
par nederīgu zirga p
izdotu no Valkas pilsētas valdes

21. decembrī un ne
isē uzrādītā

.lašnieka Kārļa Tenisona ii
zaudētu. 13718C

"TTLL departamenta dažādu
Nod -- L o iedzinējs paziņo, ka

^."septembrī ; pīkst. 12

Vrdoš vairāksolīšana Izaka

gSnu man tu, novērtētu
, __ un sastāvošu no

? ' Viņa 1927- g. procent.
;pa rāda segšanai.

septembri.
iedzinējs (paraksts).

[928. g. 22. septembrī,
izinējs A. Uptt s.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo ka

028 g. 29. septembri, pīkst. 2

dienž, "Rīgā, Brīvības ielā Ns 4,

ūulos vairāksolīšana Dāvida

Mirkina, kustamu mantu, novēr-

tētu par Ls 327 un sastāvošu no
veikala iekārtas viņa 1927. g

procentu pe|ņas nodokļa parāda
Manai. , .

Rīgā, 1928. g. 20. septembri.
'iedzinējs E. D e r i n g s.

Latgales
artilērijas pulks

pārdos vairāksolīšanā 1928. g.
5. oktobrī, pulkst. 11,30, pie pulka
veterinārambulances, Krustpils
muižā, 14479
1 kumeļu un 6 armijai

nederīgus zirgus.

Nodokļu departamenta spirta
monopola nodaļa

paziņo, ka prov. O. Falberga
aptiekai Vīciemā, Valkas apr.,
izdotā, no monopola nodaļas
1928. g. 27. apr. Ns 158 apliecība
spirta saņemšanai, pieteikta par
nozaudētu, kuru ja atrod, uz-
skatīt par nederīgu.

Nozaudētās vietā izdota I928.g.
22. septembrī Ns 8975 jauna
apliecība.

Rīgā, 1928. g. 22. septembrī.
14512b Direktora v. A. Šubhe.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo ka
1928. g. 28. septembrī, pīkst. 1
dienā, Rīgā, Jauniela .Vs 25/29,
dz. 8, pārdos vairāksolīšanā Niko-
laja Sperlinga kustamu mantu,
novērtētu par Ls 600,— un
sastāvošu no vienas rakstām-
mašīnas un viena rakstāmgalda,
1925., 1925. un 1927. g. ienāk,
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 13. septembrī.
14528b Piedzinējs A. Ozoliņš.

Rēzeknes pilsētas pollc. pr-ks
izsludina par ned. sekošus nozaud.
dokumentus: 1) Latvijas pasi
-Ns 7059, izd. no Rēzeknes pils.
polic. pr-ka 1922. g. 17. martā
ar Vasilija Vasilija d. Politajeva
vārdu; 2) Latv. pasi Ns 7314,
izd. no Rēzeknes pils. polic. pr-ka
1922. g. 26. jūnijā ar

Arona d. Goldberga v.; 3) Latv.
pasi Ns 7315, izd. no Rē
pils. polic. pr-ka 1922. g. .
nijāuz Aizika Arona d
vārdu; 4) karaklausības an
JVs 15284, izd. no Ludzas kara
apr. pr-ka 1923. g. 15. d
Ignata Gerasima d. Belinski v.;
o) karakiaus. apliec. Ns 3732, izd.
no 4. Valmieras kājnieku
komandiera 1921. g. 15.
ar Pētera Franča d. Petrovs!
6) karaklausības apl. 3. d. n
Ns 29927. izd. no Rēzeknes kara
apr. pr-ka 1925. g. 31. d,
Pētera Orlovska v.

Atsauc: „Valdības Vēstn."
1926. g. 130. numurā ievi
sludinājumu par Pētera Frai
Petrovska karaklausības
1542 izsludināšanu par nederīgu.

Izlabo „Vald. Vēstn." 1928.g.
122. numurā ievietotā sludinā-

par nederīgu izsludināto
Jāņa Žogata karaklausības apl.
Ns 26601 skaitīt ka izdotu no
Cēsu kara apr. pr-ka un nevis no
Rēzeknes kara apriņķa priekš-
nieka. 13881 z

Liepājas prefektūra izsludina
par nederīgiem nozaud.
dokumentus: 1) Latvijas pasi
ser. BZ M [ zd. no Lie-

2. iec. polic. pr-ka 1928. g.
>r. ar Cipas Dubinovskis v.;
vijas pasi .Vs 48295, izd. no

Liepājas prefektūras 1924. g.
>bri ar Kārļa Liepas vārdu;

3) Latv. pasi .Vs 51299, izd. no
Liepājas prefektūras 192

Prāmnieka
: 4) Latvijas pasi Ns 31547 ,

izd. no Liepājas prēf. 1921. g.
21. febr. uz Annas Šneiders v.;
5) Latv. pasi ser. BP Ns 01 1879,

i Liepājas prēf. i927. g.
vembrī ar Catrines

apliec.
(certifikats) Ns 437, izd. no Lie-

orēf. 1928. g. 23. martā ar
Otīlijas Pil 13876z

Ventspils apr. priekšnieks izsl.
V6 2894

derīgumu kara dienestam,
izdotu no Ventsnils kara apr.
pārvaldes 1922. g. 16. oktobri ar
Makša Leiba d. Šetcena v. 13879z

Ventspils apr. priekšnieks izsl.
iid. zirga pasi

>3 12387, izdotu no Vents-
pils pilsētas valdes 1926.g. I
ar Zamuela Zegala v. "" 13880z

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu noza
kara klans, apliec. .Vs 24902,
ar Reinholda Jūliusa d. B
vārdu, dzim. 1S91. g. 31.
pied. pie Dreiliņu pag.
apr., iedzīv. Zvaigžņu ielā Ns 24,
dz. 40, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka 1925. g. 25. martā 14516b

Rīgas prēf. 12. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu, viņa izdoto velosipēda
braukšanas "atļauju Ne 371
Kristīnes Mednis vārdu no 1928.g.
30. apr. ? 14517b

Viļakas pagasta valde izsludina
par nederīgām zemāk minētās
nozaudētās Latvijas pases:

1) Latv. pasi ser. K- T.
Ns008689, izdotu 1928. g. 19. apr.
no Viļakas pag. valdes ar tekošo
Ns 4289 uz Stepana Stepana d.
Brokans vārdu, un

2) Latv. pasi ser. K- P.
Ne Dl 1335, izdotu 1927. g. 4. nov.
no Viļakas pag. valdes ar tekošo
Ne 135 uz Emīlijas Friča m.
Grike vārdu. 13891 ē

viļa

Liksnas pagasta valde, Dau-
gavpils apriņķī, izsludina par
nozaudētiem 'iin nederīgiem se-
košus dokumentus: 1) Latvijas
pasi ar Ns 16410, izdotu no
Liksnas pagasta valdes 1923. g.
3. martā uz Apolonijas Svētin
vārdu; 2) Latvijas iekšz. pasi ar
Ns 14754, izd. no Liksnas pa-
gasta valdes 1922. g. 25. sept. uz
Franciskas Vingra vārdu un
3) Latvijas iekšz. pasi ar Ns 11649,
izd. no Liksnas pagasta valdes
1921. g. 3. maijā uz Jezupatas
Sprugis vārdu. 13927ē

uoies vaiae

Polešfinas iecirkņa policijas
priekšnieks izsludina par ne-
derīgiem pieteiktus par no-
zaudētiem sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Rozenovas iecirkņa
policijas priekšnieka 1920. g.
8. decembri ar Ns 294 uz Annas
Stepana m. Pudenok vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Istras pagasta valdes
1921. g. 5. septembrī ar Ns 842
uz Fadeja Ādama d. Pentjuš v.;

3) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Istras pagasta valdes
1921. g. 9. septembri ar .Vs 896
uz Trofima Jakova d. Vasiļeskis
vārdu un

4) Zirga pasi, izdotu no Balti-
novas pagasta valdes 1926. g.
7. aprīlī ar Ns 202820928 uz
Kazimira Kazimira d. Trokšs
vārdu, pēc kam pārrakstīta uz
Jochela Dāvida ' d. Guroviča
vārdu. 13923ē

,kiu departamenta dažādu
,,„ niedzinējs paziņo, ka

,1sumbri, pīkst. 12
Ē
Rī5 Skolas ielā 10, dz,11
vairāksolīšanā H.rša Stol-

CftaJSn" mantu, novērtētu
V 4^i un sastāvošu no

fm viņa 1926. g. ienāk.

Sda parāda segšanai. . _

rK 1928. g- 21. septembri.
jsA. Up.ts.

Vodoklu ' departamenta dažādu

ijumu piedzinējs paziņo, ka
i 29. septembri, pīkst. 11

Rīgā Va ldemāra iela 57/59,

nārdos vairāksolīšanā Hei-
Hercen berga kustamo

!«ntu novērtētu par Ls 449 un
no mēbelēm viņa

. ienā kuma nodokļa parada

Rīgas prēf. Jūrmalas iec.priekš-
nieks paziņo, kā š. g. 2. oktobrī,
pīkst. 12 dienā, Bulduros, Lielā
prospektā Ns 64/66, pārdos otrā
ūtrupē Krišam Aulmanim pie-
derošo kustamo mantu , sas:
no vienas veikala lietas, 300 cm.
garas, ar poda virsu, viena
ledus skapja un citām lietām.
;14505b

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 3. oktobri,
pīkst. 12 dienā, Asaros, Dzelzceļu
ielā Ns 1, pārdos otrā ūtrupē
Kārlim Ritmanim piederošas
tafelklavieres ,,Tresclt" firmas.
14506b

Kokmuizas pag. valde īzsuid.
par ned. nozaud. Latvijas pasi
Ns 96, izd. no Kokmuizas pag. v.
1920. g. 19. martā ar Pētera
Pētera d. Millera v. 13886z

Kalupes pag. valde izsludina
par ned. nozaud. Latv. pasi Ns
1120, izd. no Kalupes pag. valdes
1921. g. 29. aprīlī ar Sinicina
Jevdokejas Ābrama m. v. 13887z

Dagdas iec. polic. pr-ks iz-

sludina par nederīgiem pieteiktus
par nozaudētiem sekošus do-
kumentus: 1) iekšzemes pasi ar
»762, izdotu 1921. g. 4. janv.
no Dadgas pag. valdes uz Alek-
seja Vijuma vārdu; 2) iekšzemes
pa;i ar .Va 2413, izdotu no

pag. valdes uz Staņislava
/ārdu; 3) Karaklausības
r Ns 8741/4802/ž, izdotu
i 4. aprīlī no Daugavpils

kara apr. pr-ka uz Jāzepa Bei-
vārdu un 4) kumeļa

:, zīmi ar Ns 249, izdotu
1928. g. 18. aprīlī uz Jāņa

-ka vārdu. 139195

Jēkabpils apr. pr-ka palīgs 2.iec.
ina par ned. nozaud. kara-

klausības apliec, izd. no faun-
ts apr. komandanta 1919.g.

2. jūlijā ar Kārļa Pētera d.
Zvaigznes vārdu. 13877z

Raņķu pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latvijas iekšzemes
pasi Ns 533, izd. no šīs pag. v.
1920. g. 11. jūnijā ar Anša

Ādama d. Meiris v. 13885z
'? Rīgas prēf. 7. iec. priekšnieks
izsludina par nozaudētu kara
klans, apliecību Ns 5013, ar
Haima Nagļi vārdu, izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka 1927. g.
4. febr. 14515b

Penkules pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto

; ienestam nederīguma ap-
liecību Ne 10958. izdotu I
24. janvārī no Jelgavas-Bauskas
kara apriņķa priekšnieka uz

'.a Friča d. Bērziņa v.13888ē

Mores pagasta valde izsludina
par nozaudētiem sekošus do-
kumentus: 1) Latvijas pasi, iz-
dotu no Mores pag. valdes I
12. sept. sēr. N. Z. Ns 000820
uz Olgas Birgera vārdu un
2) Latvijas pasi, izdotu no Mores
pag. valdes 1927. g. 2
N. Z. Ns 000921 un karakl.
apl., izdotu no Rīgas kara apr.
pr-ka 1926. g. 28. aug. ar Ns45631
uz Jāņa Federa vārdu. 13889ē

pagasta izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:
?»1) Zirga pasi ar Ns 07904,
izdotu no Doles pagasta valdes
1926. g. 23. septembrī uz Kārļa

Šūpols vārdu;
2) Kumeļa reģistrācijas zīmi

ar Ns 34, izdotu no Doles pa-
gasta valdes 1926. g. 7. Janvāri
uz Teodora Flintera vārdu un

3) Zirga pasi ar Ns 000324,
izdotu no Neretas pagasta valdes
1926. g. 5. februārī uz V. Projum _
vārdu. 13933ē ?

.Kas pagasta vame izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētos dokumentus:

1) Agrāka parauga Latvijas
pasi Ns 5667, izdotu 1922. " g.
3. oktobrī no Viļakas pag. valdes
uz Teklas Ādama m.Bondars v. un

2) Karaklausības apliecību ar
Ns 17998, izdotu 1923. g. 12.martā
no Ludzas kapa apr. pr-ka uz
Jnsifa Franka d. Rundzanova
vārdu, parjfnederīgumu kara
dienestam. 13892ē

Doles pagasta valde izsludina I
par nederīgu nozaudēto Latvijas I
pasi Ns 59769, izdotu no Rīgas ^prefektūras 6. iec. priekšnieka 2
1920. g. 19. aprīlī uz Marijas ļļ
Anša m. Cielav, dzim. Freiman , ļ
vārdu. 13932ē

Duntes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto L

nes pasi Z. K.
izdotu no Duntes pagasta valdes

g. 21. decembri ar Ne 376
nisv. 13882ē

Mazsalacas pag. valde izsludina
par ned. nozaud. Latvijas iekšz.

larauga pasi: 1) izdotu no
Mazsalacas pag. valdes 1926. g.

ibri Ns 2430 ar Bernharda-
Adolfa-Fridricha Jēkaba d. Ru-
dzīša v. un 2) izdotu no Skaņ-
kalnes (Skulbergu) pagasta valdes
1920. g. 11. augustā Ns 984 ar
Jūlas Anča m. Meļķis v. 13890z

Ilūkstes apriņķa prīeKSnīeKa
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi
Ns 17055/255, izdotu 1925. g.
5. dec. no Asares pag. valdes uz
Jura Briedis vārdu, vēlāki pār-
rakstītu uz Antona Vjakša
vārdu. 13920ē



Daugavpils muitā
S. g. 16. oktobri, pīkst. 9 no rīta,
muitas noliktavās — Daugavpilī,
Muitas ielā Ne 3, pārdos izsolē
dažādas kontiscētas preces, kā:
anilinkrāsas. bronzēšanas pulveri,
vilnas, zīda, puszīda, audumus,
celuloīda ķemmes, odekolonu, pa-
deri, šmiņķi, kombinētimedika-
menti dozētā veidā ,,Valda"
pastiles, oša koka krēslus, zirgu,
ragavas un iejūgu u. c.

s var apskatīt izsoles
dienā.
14480b Daugavpils muita.

J ēkabpils II latv. 6 kl.
pamatskolai

vajadzīgs

sfcotatājs
(vīrietis),

brīvs no karaklausības, kurš
spējīgs pasniegt dziedāšanu, vin-
grošanu un rokdarbus zēniem.
Vēlams ar institūta izglītību.
Dokumenti par izglītību un
skolotāja pagaidu apliecību, līdz
ar ārsta apliecību par veselības
stāvokli, iesūtāmi vietējai pil-
sētas valdei līdz š. g. 6. oktobrim.
14482b Pils. galva (paraksts).

!Dažātdi
sludinājumi.

Brīdinājums.

Nozaudēts vekselis, izrakstīts
no Kļaviņa, Malēju ielā Ns 3,
par Ls 38 *— ar termiņu 1928. g.
31. aug., ar Krupkina un O. Liep-
nieka žīro. Visas naudas ie-
stādes, kā arī privātpersonas
tiek brīdinātas no minētā vekseļa
pirkšanas.
14507b Liepnieks.

M mm ii i ļ|
JiiettilEif '

paziņo, ka
arkārt. vispārēia

akcionāru sāpuL
notiks 1928. g. 16 oktnhr- , *
Elizabetes ielā > n !
Pīkst. 6 vakarā, ar J.3dienas kārtību- **
1) Valdes pārskats:
2) Vēlēšanas;
3) Nekustamas mantas Dār<usāna. parao-
4) Statūtu grozījumi;
5) Dažādi jautājumi
i^^—__ Va.<,
Pirmā privātā Lombarda |? sabiedrības

KREDITORU SAPULCE
notiks 1928. g.4. oktobri, ppec pusdienas , Rīgā| ,-;

^ielā Ns 18/20 ' '
ar sekošu dienas kārtību-1) Aizgād ņa ziņojums;
2) Likvidācijas' kommisiias tn.cekļu vēlēšana.

Piezīme. Sapulce, saskaņā arnoteikumu par kooperatī
biedrību un vi ņu savienību ' likvidāciju 3. pantu, ir pil,
pie jebkura kreditoru ski
I Privātā Lombarda kreditbiedr
aizgādnis zv. adv. V. Mink

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina 1*

iak!tislu Izsoli
1928. g. 26. sept. uz drānu,

tumši zilu, vagonu logu priekš-
kariem — 200 tek. mtr.

1928. g. 29. sept. uz petardēm —
1000 gab.

1928. g. 29. sept. uz svecēm,
kompozīcijas — 3000 kg.
Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā.

Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-
šības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dzelz-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3,
ist. 103. L 5106 14053

Liepājas muita,
pamatojoties uz saviem
13. septembra lēmumiem un

Tirdzniecības lik. 537.p., uzaicina
līdz. š. g. 15. oktobrim pieteikties
īpašniekiem uz:

1) 88 klg. neapstrādā! icm
korķiem, kuri š. g. 8. janvārī
izskaloti Medze? jūrmal
glabājas pie Vašķa, Medzes pa-
gasta kordonā (avārijas' lieta
Ns 70 A) un

2) 1 dzelzs mucu naftas smēr-
eļļas, br. sv. 85 kg., kura š. g.
14. jūlijā atrasta Šķēdes jūrmalā
un glabājas muitas noliktavās
(avārijas lieta Ns 70 C).

Ja līdz augšminētam laikam
īpašnieki neradīsies, avārijas man-
tas tiks pārdotas atklātā izsolē
š. g. 18. oktobrī, pīkst. 10 sekošās
vietās: korķi, sākot ar Ls 10,—,
Medzes kordonā un naftas eļļa,
sākot ar Ls 40,—, turpat muitas
noliktavās!

Liepājā, 1928. g. 21. septembrī.
Muitas priekšnieks A. Vītiņš.

'14504b Biroja pārzin. O.Jansons

Lugažu pagastam
vajadzīgs labi iestrādājies pagasta

valdes un tiesas
darbveža palīgs.
Kandidāti tiek uzaicināti pie-

teikties pie pagasta padomes
uz vēlēšanām š. g. 29. septembrī,
pīkst. 10 no rīta. Tuvākā
dz. stac. — Valka, l/2 kilometri
no pagasta nama.

Alga pēc vienošanās pie brīva
dzīvokļa, apgaismošanas un ap-
kurināšanas.

Priekšsēdētājs (paraksts).
14497b Darbvedis (paraksts),

Liepājas-Aizputes apr. Prie-
kules polic. iec. priekšnieks, pa-
matojoties uz Liepājas 2. iec.
miertiesneša 1928. g. 24. janv.
spriedumu un Priekuies-Vaiņodes
iecirkņa miertiesneša 1928. g.
28. marta izpildu rakstu Ns 267,
Asītes pag., Mucenieku mājās,
1928. g. 18. oktobrī, pīkst. 13
sienā izsludina

ŪTRUPI,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
Sīmanim Hermeram piederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
1 pļauj amšīnas ,,M. Cormik"
sistēmas, vērtībā Ls 400,— un
1 zirgu, 10 g. vecs, vērtībā
Ls 55,—. 14486b

Rīgas prēf. administratīvā nod.,
izsludina par nederīgu Harija
Klarka nozaudēto motocikla mē-
ģinājuma numuru Ns 0-42.
14514b

Liepājas-Aizputes apr. Prie-
kules polic. iec. priekšnieks, pa-
matojoties uz Priekules-Vaiņodes
iec. miertiesneša 1928. g. 31. aug.
spriedumu. Priekulē, Galvenāietā
Ns 9, — 1928. g. 29. septembrī,
pīkst. 10 sienā, izsludina

CTRUPI,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
Jānim Kelpudam piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no 1 ga-
zelina motora firmas ,, Inter-
national" , vērtībā Ls 500,— un
1 ēvelmašīnu. vērtībā Ls270.—.

Pirmā privātā Lombarda kredīt-
sabiedrības

BIFDRU SAPULCE
notiks 1928. g. 5. oktobri, pīkst I
dienā, Rīga, I. Kalēju ielā
ar sekošu dienas
1) Aizgādņa ziņojums;
2) Likvidācijas komir.isijas lo-

cekļu vēlēšana.
Piezīme. Sapulce, saskaņā

ar noteikumu par kooperatīvu
sabiedrību un viņu savienību
likvidāciju .'!. pantu, i;
tiesīga ar jebkuru biedru skaitu.
I Privātā Lombarda krei
aizgād., zv. adv. V. Minkv
14510b

Ludzas kara apr. pārvalde i:
sludina par nederīgu nozi
kara klans, apliecību Ns
ar Leitn, Rimid-Mickevič
slava, dzim. 1896. g. vārdu. izd.
no Ludzas kara apr.
1924. g. 23. augustā.

Latvijas banka
izdos š. g. 5. oktobrī, pikst. 11, bankas sekretariātā . Rīgā,

pilslaukumā,

rakstiskā izsolē
1212 gab. dažādu specielu druku, kases, reskontro,
ienākošo, izejošo un izsūtāmo rakstu grāmatas.

Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodevu, slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu ,,Grāmatu piegāde'' iesniedzami Latvijas
bankas valdei, Rīgā, bankas telpās, Pilslaukumā, līdz š. g. 5. ok-
tobrim, pīkst. 11 L5233 14529

Drošības nauda iemaksājama 10% par piegādi.
Tuvākas ziņas bankas saimniecības daļā no pīkst. 10—141 '-

Varakļānu virsmežniecība
PĀRDOS MUTISKĀ IZSOLĒ 1928. g. 29. oktobrī,

Borkovas pag. namā.

augošu mežu:
III iec. mežniecībā, 1) Borkovas novadā pēc celmu skaita

28 vienības (no 70—110 koki katrā), vērtībā no Ls 29,— līdz Ls 143,—
2) Lisinas novadā 6 vienības (no 12—70 koku katrā), vērtībā no
Ls 23,— līdz Ls 94,—.

Mežu pārdos uz Zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisjai

10°/0 drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pie nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vienības
nosolītās summas, pie kam šī drošības nauda paliek Mežu pedeparta-
menta rīcībā. Ciršanas vietas satīrīs un izcirtumus apmežos mežu
resors.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie III iec.
mežziņa. 14483b Varakļānu virsmežniecība.

Liepājas telefona kantoris
izsludina š. g. 3. oktobrī, mutisku sacensību

uz 20 OGO Ķieģeļu piegādi
apakšzemes kabeļu nosegšanai.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā
no nosolītās sumas. Sacensība notiks 3. oktobrī, pīkst. 11 rīta
telefona kantora kanceleja. Tuvākas ziņas izsniedz telefona
kantoris. 14508

Kantora priekšnieks (paraksts).

4 ZIRGUS
vairoUsoUsona pārdos

Kara skola, Artilērijas ielā Ns 10/12, š. g. 8. oktobrī, pīkst. 10.

Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca

izsludina
ratzstisfzu izsoli š. <s> 2. oktobrī uz:

III labuma logu stikliem. . 10405 gab.
Smago benzīnu 5000 kg.
Zaļajām ziepēm 1500 kg.

Izsole notiks minētā datumā, pīkst. 11, P. T. D. materiālu
iegādes un inventāra nodaļā Aspazijas bulv. 15.

Izolēs dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10/% apmērā
no piedāvājuma kopsumas. L5212 1* 14450

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30—14.



Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 81.
15074. Āboliņš, Marija Andža m., 39 g.,

ļrjenas pag., Madonas apr. III iec. miert.
E8- g. 23. maijā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
ļkts JVfe 261/28. g.)

15075. Ābols, Ede Reina m., dzim.
">'g- 27. apr. Liepkalnes pag., Rīgas XIV

miert. 1928. g. 13. martā, 581. p. 1. d.,«ien. ciet. (Akts Ns 327 / 28. g.)
I 15076. Abrickis, Kazimirs Jura d., dzim.
Ķ >. g Rēznas pag., Rēzeknes III iec. miert.
P>; g- 30. jūn., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
P"!. ciet. (Akts JVs 716/28. g.)

I I?077, Adamovskis, Līze Sīmana m.,
Krievijas pav., dzim. 1883. g. 15'. maijā

rokas gub., Rīgas apgbt. II kr. nod.
'S 29. nov., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.

3835/27. g.)

15078. Aleksejevs, Tatjana Michaila m.,
I, Daugavpils , Rīgas XIV iec. miert.
'? 15. nov., 274. p. I. d.. 55. p., ieviet.
* lab.-audz. iest. (Akts Ns 673/27. g.)

15079. Apsīts, Alvīne Pētera m., dzim.
f g- 18. jūn. Cēsīs, Rīgas XII iec. miert.

[•». jūn.,.581. p. 4. d., 7 dien. aresta.
77428. g.)

i- Astratovs, Dimitrijs Lūkas d.,
*>*>? g. Dricēnu pag., Rēzeknes I iec.

I
'928. g. 30. apr.. 182. p. 2. d., 1. pkt.,

s Ls 15,— apm.. vai maks. nesp.
n. aresta. (Akts Ns 332 28. g.)

?*•'_? Augškaps, Dāvids Pētera d., 26 g.,a; tēsu apr. I iec. miert. 1928. g. 8. aug.,
f-4 - d., 1 ned. aresta. (Akts Ns 688/28.g.)

' 2 'n.eklis' Pēters-Gothards Jāņa

I

Ozolnieku pag., Jelg. apr. iec. miert.? ? 19 jūl., 581. p. I. d., 3 mēn. ciet.lJ« 565 28. g.)
I5?c!Ba?«5onoks,Emma Jānam.,

t loot- š,Jaunes pag.. Rīgas VIII iec.

8Ī0/28')'"'°'" '- areSt3 '

5®84- Bachs, Antons Jāna d., dzim.
I io-m' aug- Rozēnu pag., Rīgas VIII iec.
s" 'w?i.I3- J"'-. '84- P-, 2 dien. aresta.176428. e.)

15085. Baikovs, Jānis Filipa d., dzim.
1911. g. dec. Gauru pag., (aunlatg. iec. miert.
1928. g. 25. maijā, 581. p. I. d., 55. p. 2. pkt.,
ieviet. audz.-lab. iest. (Akts Ns 455 28. g.)

15086. Balaško, Antons Teklas d., 22 g.
ļasmuižas pag., Madonas apr. III iec. miert.
1928. g. 12. jūn., 581. p. IV d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 413 28. g.)

15087. Bandinieks, Mārtiņš Jura d.,
50 g., Bauskas apr. 11 iec. miert. 1928. g. 8. jūn.,
568. p., ņaud. sods Ls 10,— apm. Akts 257/28.g

15088. Baranenoks, Aņisija-Agafija Kon-
rāda m., dzim. 1893. g. Jēkabpilī, Latg. apgbt.
1928. g. 8. maijā, 448. p., 442. p. 1. d., 7 dien.
aresta. (Akts Nš 886 27. g.)

15089. Barons, Mārtiņš Jāņa d., 26 g.,
Jelgavā, Jelg. pils. iec. miert. 1928. g. 17. jūl.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 358,28. g.)

15090. Barvids, dzim. Aibukis, Monika
Friča m., bij. Krievijas pav., 52 g., Lietava.
Auces iec. mici' g. 29. jūn., 581. p.,
1 mēn. ciet. ( (Akts Ns 348,28. g.)

15091. Bašmakovs, Ustinija Ivana m.,
dzim. 1857. g. Rīgā, Rīgas VIII iec. miert.
1928. g. 29. jūn 1. d. 2. pkt., 2 ned.
aresta. (Akts Ns 741 28. g.)

15092. Baumanis, Rūdolfs Andreja d.,
dzim. 1889. g. 14. jūn., Varenbrokas pag.,
Rīgas apgbt. 1928. g. 15. maijā, 532. p. 1. d.
3. pkt., 7 dien. aresta. (Akts Ns 304 28. g.)

15093. Baums, Kārlis Martina d., 24 g.
Rīgā, Tiesu Pal. 1928. g. 5. jūl.. 51. p., I
I. d., 60. p., 142. p. 2. d., 2 mēn. ciet. (Akt

g)
15094. Baums, Teodors Mārtiņa d.. 28 g.

Rīgā, Tiesu Pal. 1928. g. 5. jūl.. 142. p. 2. d.
2 mēn. ciet. (Akts Nš 48428. g.)

15095. Beiša, Dāvis Jāņa d., dzim
1894. g. 28. apr. Vijciema pag.. Valkas apr
1 iec. miert. 1928. g. 17. jūl., 581. p. I. d.

3 mēn. riel g)

15096. Bergins, Milda Augusta m.. 23 g.
Ungurpils pag., Jelg. apgbt. 1928. g. 5. jūn.
51. p., 443. p. 7. pkt., 2 ned. aresta

H.)



15097. Bergs, Augusts-Voldemārs Pētera
dēls, 18 g..Valmierā, Valm. apr. II iec. miert.
1928. g. 27. jūn., 57. p. 3. pkt., 581. p. 2. d.,
6 mēn. ciet. Spr. pēc kop. ar Valm. apr. I iec.
miert. 1928. g. 19. jūn. spr., 58!. p. 2. d.,
57. p. 3. pkt., 4 mēn. ciet. (Akts Ns 325/28. g.)

15098. Beritcs, Maksimilians Nikolaja
dēls, dzim. 1894. g. 24. dec. Rīgā, Rīgas VIII
iec. miert. 1928. g. 29. jūn., 184. p., 2 dien.
aresta. (Akts Ns 715 28. g.)

15099. Berķis, Julius-ļānis ļura d.,
Mētrienas pāg., Latg. art. p. t. 1928. g.

16. jūn. . 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
28. g.)

15100. Bērziņš, Alfrēds Kārļa d., dzim.
19. janv. Rīgā, Rīgas apgbt. 1928. g.

' ., 158. p. 2. d. 2. pkt., 57. p., 6 mēn.
\kts Ns 238/28. g.)

5101. Bērziņš, Rūdolfs Emmas d., dzim.
I- 18. jūl., Valkas apr. II iec. miert.

15. jūn., 51. p.. 581. p. l.d.,55. p. l.d.
3-pkt., ieviet. audz.-lab. iest. (Akts Ns 261/28g)

15102. Betchins, Gercs Haima d., dzim.
'«06. g. 21 . sept. Krāslavā, Kara Tiesa 1928. g.
daug-, k. s. 1. 38. p., 105. p. 1. pkt., 4 mēn.

i Akts Ns 63 28. g.)

!03. Biberis, Arturs Miķeļa d., dzim.
g. 7. dec. Turaidas pag., Valmieras apr.

'I iec. miert. 1928. g. 13. jūn., 607. p. 2. pkt.,
< "ed. ciet. (Akts Ns 243/28. g.)

, I5104. Birets, Viktors Pētera d., dzim.

in-2' 17- ai,g-. R'gā. Rī«as "- miert--'28. g. 26. jūn., 57. p. 3. pkt., 581. p. 1. d.,
? ciet. (Akts Ns 654 28. g.)

15105. Bisenieks, dzim. Vīksne Anna
Jmdzim. IS97. g. 18. jūn.. Mazzalves
Pag-. Madonas apr. li iec. miert. 1928. g.
& Jūn.. 581. p. i. d., 1 mēn. ciet. (Akts
f* 5a8 28. g.)

i 15106. Bitenieks, Jānis-Eduards Jāņa d.,
r; I9O0. g. 20. maijā, Lizuma pag., Cēsu
P""- .!! iec. miert. 1928. g. 28. jūn.. 581. p. 1. d-,
Pmen. ciet. (Akt- 3. g.)

? 15107. Bluķis, Julius Krišjāna d., dzim.
S- 10. jūn., Raunas pag!, Valkas apr.

'ec. miert. 1928. g. 31. maijā. 581. p. 4. d.,
f?;, P- 1. d. 3. pkt., ieviet. audz.-lab. iest.

ī)

15108. Blumbergs, Beile Uries-Meiera
,'.t? S-. Talsos. Talsu iec. miert" . 1928. g.
" JuL. 4441. p.3 mēn. ciet. (A. No 74S 28. g.)

cji '5109- Bojarins, Nikolajs Filipa d., 23 g.,
ļ

ienes pag., Daugavpils II iec. miert. 192t

Aku v -'" P-> 581- P- 1- d., 3 mēn. ciet.
S5 28. g)

15110. Bokss, Jānis Jāna d., dzim.
1868. g., Rīgā, Rīgas II iec. miert. 1928. g.
28. jūn., 231. p. 1. pkt., 3 dien. aresta. (Akts
Ns 568/28. g.)

15111. Brandavs, Katrīne Mārtiņa m.,
dzim. 1907. g. 7. maijā, Tukumā, Rīgas II iec.
miert. 1928. g. 12. jūl.. 276. p. 1. d., 2 ned.
ciet. (Akts Nš 840/28. g.)

15112. Brase, Alvīne Mārtiņa m., dzim.
1904. g. 9. maijā, Rīgā, Rīgas II iec. miert.
1928. g. 28. jūn., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 592/28. g.)

15113. Braunfeldts, Līzete-Paulīne Friča
; m., dzim. 1906. g. 7. okt., Vec-Milgrāvī, Rigas

II iec. miert. 1928. g. 12. jūl., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet., spr. pēc kop. ar Rīgas II iec.

i miert. 1928. g. 12. jūl. spr., 581. p. 1. d.,3 mēn.
ciet. (Akts Ns 831/ 28. g.)

15114. Brics, Jānis Jēzupa d., dzim.
1892. g. 27. martā,' Preiļu pag., Preiļu iec.

miert. 1928. g. 16. maijā. 607. p., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 473 28. g.)

15115. Briedis, Eduards Jāņa d., 13 g.,
Bolderājā, Rīgas apr. I iec. miert. 1928. g.
31. maijā, 512. p. 3. d., 51. p., ieviet. mazg.
zemkop. un amatn. kolon. Irlavā. (Akts
Ns 501,28.-g.)

15116. Briedis, Jānis Jāņa d., dzim.
1874. g. 12. apr.. Kaunas gub., Rīgas II iec
miert. 1928. g. 14. jūn.. 581. p. 1. d., 3 mēn.

ciet. (Akts Nš 244 28. g.)

15117. Briedis, Mārtiņš-Roberts Jēkaba
d. dzim. 1913. g. 6. maijā, Doles pag., Rīgas
apr. II iec. miert. 1928. g. 19. jūl., 581. p. 1. d.,
55 p. ieviet. Irlavas nepilng. zemkop. un
amatn. kolon. (Akts M g.)

1511S. Briģis, Miķelis Friča d., dzim.
1910. g. 8. maijā, Rīgā, Rīgas apr. III iec.
miert 1928. g. 19. jūn., 51. P-, 581. p. 1. d.,
57. p. 3. pkt.T I mēn. ciet. (A

15119. Brimmers (Brūmmers), Verners

Nikolaja d., dzim. 1884. g. 19. sept.. Cēsu apr..
Rīgas II iec. miert. 1928. g. 14. jūn.,

3. cl.. 3 mēn. ciet. (Ak; Ž8. g.) ?

15120. Brunovskis, Kārlis Aleksandra d.,

50 c Reznas pag., Maltas iec. miert. 1928. g.
3 dien. aresta. (Akts

- g-)

15121. Brūzis, Aug.ists-Fricis Jura d.,
dzim 191L g- '- au- "'>Lie

PiI iec. miert. 1928. g. 20. jūn. 581.. 1. d

55 p 1 d 2. t. nepilng. audz.-lab.

iest. ' (Akts :g)

15122. Budruns. Ādolfs, dzim. 1
II sept., Rīgā, Rīgas II iec. miert. 1928 g.

5 jūl. '. 231. p. I- pkt - 3 dien- aresta

S5 28. g.)



_3.

1Q11J8""-' ^J--) dzim
miert 1q98

d
„oa Sa-ukasPS- Rīga» " iecmiert 1928. g. 28. jun., 51. p., 55. p. 2. pkt,

* 504)28: g.)
,6Viet - aUdZ -- ieSt <Akt£

15124. Bullis, Vilis Edes d., dzim. 1907. g
09S- '""', ,- '-pag- R 'Sas <ec - miert.«928. g. 4. jun., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt-' mēn. ciet. (Akts Ns 603/28. g.)

15125. Bukovskis , Donats Jāņa d., dzim.g. Viļakas pag., Viļaku iec. miert.
fe ^V^.)'- P - 'd-"- det

J126. Buks, Miķelis Jāņa d., dzim.g- 18. apr., Rucavas pag., Liep. apgbt.
g- 8- jūn, 157. p. 1. d., 1 mēn. ciet.Nš 43,28. g.)

I8fis',' Burka
' Augusts Kriša d., dzim.

2 ,,;/' \-> R'gā, kara tiesa 1928. g.
tZ%»'- K p - 'd- 6 mēl>- ciet - (Akts

sg-)

!88q
,5128

% Bžeskis - Miķelis Mikēļa d., dzim.
8- 31. dec. .Rēzeknē, Latg. apgbt.

g- 28. jun., 60. p., 1 mēn. ciet., spr. pec
PP «Tiesu Pal. 1927. g. 25. okt. spr., 154 p.
nod "iq-3S

lttn - ;\et- un ar Lat§-aPg°t-
"fdL« 8" 14 - marta **"" 532 - P- 3- P-r aienas aresta. (Akts .Vs 566 27. e.i

9f« ,, ?; Ceh.) Jānis Indriķa d., dzim.
te mf r-,okt-. Priekulē, Priekules Vaiņodes

dimart- 928''- maiiā - 184- P- I-pfc* -.dienas aresta. (Akts Nš 243 28. g.)

L rtfil",, Cidovičs
' Eižens-Bruno Teodora

Beas v- ''"" ' '' 8- 24' dec- Džūkstes pag'gas V,ec. mtert. 1928. g. 18. maijā, 182. p.!,
IdiPnL P f '' naudas sods Ls 20'apm., vai,enas aresta. (Akts Nš 608 28. g.)

Lm!ilV , c'rul,'- Emma-Alvine Viļuma m.,
Pr ,v "- g- 30. okt., Konu nag., Valm.
Fj

IV iec. miert. 1928. g. 31. :,ū!., 581. p.
ļ. 3 men. ciet. (Akts Nš415 28. g.)

L '5132. Ciula . Josifs Valentīna d.. 50 g.,
frf Pag- . Rēzeknes III iec. miert. 1928. g.

Latg. apgbt. II kr. nod., 1928. g.
I 1218 ™ ?? 'd "- 2 ned- ciet- (Ak«s

a- "?)

10
,5

ģ,o C
?' Antons Jāzepa d., dzim.,s- okt.. Vidzmuižas pag., Madonas

r^" 'ec. miert. 1927. g. 10. sept., 581. p.
l' ,r^2-

avas kolon - audz.-lab. iest.

15134. eechovičs, Nikits Vasiiija d.,
lūn i«oPa/-' R'S88 ,V iec- miert - I
n V.'- , P- 2 - d. 1. pkt.. naudas sods Ls 20

'**! i dienas aresta. (AI

lapa.

15135. Cerska, Aleksandrina Staņislava
mV,o dzim - 1905- 8- R^eknē, Latg. apgbt.sstfiefcgt^-^--

15136. Cuchnovs, Afanasijs Pētera d.,
18 g., Brigu pag., Zilupes iec. miert. 1928. e'

v ifoJS- P- Z d-'- P-,IRT"-- (AktsNš4ol28. g.)

15137. Culkovs, Matvejs Jevdokijas d .dzim. 1905. g. 22. aug.. Maltas pag., Rīgas
IV iec. miert. 1928. g. 8. iūn., 581. p. 1 d
6 ned. ciet. (Akts Nš 656/28. g.)

1513S. Dābolinš, Kārlis Georga d. ?3 gSkrīveru pag., Rīgas XIV iec. miert. 1Q28 g'22. maijā, 181. p. 2. d. I. pkt., 2 ned. ciet.(Akts N" 441 28. g.)

15139. DacMteins, L'ldrikis-Eduards Kri-stapa d., dzim. 1912. g. 3. ianv., Ances pag.,
Ventsp. II iec. miert. 1928. g. 20. jūn.. 581. p.,1. d., 55. p. 2. pkt.. ieviet. audz.-lab. iest. ',
spr. pec kop. ar Ventsp. II iec. miert. iws '
20. jūn. spr., 581. p. 1. d„ 55. p. 2 .pkt., ieviet.
audz.-lab. iest. (Akts Nš 264 28. g.)

15140. Dreimanis, Vilis Reina d., dzim
1910. g. I. aug., Bejas pag., Valkas apr.
III iec. miert. 1928. g. 8. maijā, 57. p. 3. pkt.
581. p. 2. d., 2 nun. ciet. (Akts Nš 133 28. g.)

15141. Dūdiņš, Eduards ļāzepa d., dzim.
1915. g. 9. martā. Krievi n. II iec
miert. 1928. g. 10. jūl.. 581. p. 1. d., 55. p.
2. pkt., nod. audz.-lab. iest. (Ak-

15142. Dūdiņt, Voldemārs-Jānis Jāzepa
d., dzim. 1913. g. 19. dec, Ventspili . Ventsp.

miert. !' . jūļ., 581. p. 1. d.,
55. p. 2. pkt., nod. audz.-lab. iest. (Akts'
Nš 398 28. g.)

15143. Dzenis, Anete Jāņa m., dzim.
1883. g. 28. maijā, LielezeVes' pag.. Rīgas
XIII iec. miert. 1928. g. 3. iūl., 574: p. 1. d.,2 ned. ciet. r.Akfs \ a \

15144. Dziedātājs, Oustavs Friča d.,
dzim. 1875. g. 3. .ailbenes pag.,
Rīgas apr. III iec. miert. 22. maijā,
574. p. 3. d.. 1 mēn. ciet. (Akts -i. g.)

15145. Eglītis, Marta Jāņa m., dzim.
1905. g. 17. martā. Smiltenes pag., Valkas apr.
II iec. miert. 1928. g. 8. jūn., 581. p. I. d
1 mēn. ciet. (Akts Nš 253 28

15146. Eismonds, Voldemārs Kristapa d.,
dzim. 1897. g. 1. sept., Rīgā, Rīgas XIII iec.
miert. 1928. g. 14. jūl., 581. p. 4. d., 1 ned.
aresta. (Akts Nš 808 28. g.)

15147. Ennits. Jānis Viļuma C
Inčukalna p ipr. 1 iec. mier
20. jūl.. 58' .2 ned. aresr



15148. Erbss, Mārtiņš Jāņa d., 27 g.,
?kūmā, Auces iec. miert. 1928. g. 27. jūl.,
m.p., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 424/28. g.)

iig.'TEriņš, Jānis Antona d., 24 g.,
ftrakļānu pag., Varakļānu iec. miert. 1928. g.
I. jūn., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
I

15150. Felkcrs, Vilhelms Ferdinanda d.,

f
pav., dzim. 1904. g. 14. febr., Maz-

bcas pag., Valm. apr. IV iec. miert. 1928. g.
?t., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
?308,28. g.)

15151. Fenčenko, Afanasijs Antona d.,
H|-, Istras pag., Zilupes iec. miert. 1928. g.
Būn., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. UAk ' ts
?30328.)

152. Fricsnns, Vera Teodora m., dzim.
B6-g.24.jain .. Dundagas pag., Ventsp. II iec.
rt. 1928. g. 26. martā, 581. p. 1. d.,

Bēn. 2 ned. ciet. (Akts Nš 99 28. g.)

M 15153. Gailis, Emīls Jāņa d., dzim.
P- g. 23. sept., Rīgā, Rīgas apgbt. II krim.
?- 1928. g. 19. apr!. 262. p. 1. d.. 284. p.,
?• P- I. d. 3. pkt., i", p.. 3 dien. ari

:»ts Nš 1526/28. g.)

15154. Galenieks, Andrejs, 28 g., Bauskas
? 'I iec. miert. 1928. g. 8. jūn., 568. p.,

?°- (Akts N;? 251,28. g.)

? 15155. Ginters, Līna-Matilde Indriķa m.,
?t-, Mērsraga pag., Talsu iec. miert. 1928. g.

?ļūn., 532. p. i. d. 3. pkt., 2 ned. ciet. (Akts
fc/28. g/

?M 15156- Gogels, Alfrēds Vikentija d., 28 g.,
?rkalne'; pag., Jaunjelg. iec. miert. 1928

581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
!

"?15157.Gnja,ErnestsarīErasts,Andreja
? dzini 1897. g. 6. janv., Kuldīgā, Liep.; 28. g. 8. maiiā, 51. p.. 158. p. 2. d.
^^?3

mēn. ciet. (A!

^?1158. Grasis, Alfrēds Otto d., dzim.
-'>. febr.. Lejasciema pag., Rīga

?91- M kr. nod. 1928. e. 22. maijā, 581. p.
B-. 3 mēn. ciet

HJ 5159. Grauhinš, Vilis Mārtiņa
Rēzeknes kājn. p. t. 192-

?M"" . 581. p. i. d., 3 mēn. civīlres. ciet.

?J15160. Graudiņš, Voldemārs Andreja d..
,!' g. 21. sept.. Rīgā, Rīgas apgbt.

?f; 8- 19. apr., 158. p. 2. d. 2. pkt., 57. p.,
»«n. ciet. (Akts Nš 238 28. e.)

15161. Greckis, Bi mislava m.,
dzim. 1909. g. 14. aug., Pēterpilī, Latg. apgbt.
1928. g. 8. maijā. 442. p. 1. d., 3 dien. aresta.
(Akts B. g.)

15162. Grigorjevs, Jēkabs Grigorija d.,
39 g., Pilskalnes pag., Latg. apgbt. i I kr.
nod. 1928. g. 15. jūn., 607. p. 2. d., 1 mui.
eiet. (Akts Nš 963 28. g.)

15163. Grims, (Grimts), Ji.lians-llein-
riehs Kristapa d., 15 g., Kabiles pag., Kandavas
iec. miert. 1928. g. 27. jūl., 581. p. 1. d., 55. p
ieviet. Irlavas labi pried. pēc kop. ar
Kandavas iec. miert. 1928. g. 27. jūl. spr.,
581. p. 1. d.. ieviet. Irlavas lab. iest. (Akts
Nš 538 28. g.)

15164. Grīslis, Ruuolfs Jura d., dz.
1884. g. 27. martā, Annas pa) ipgbt.
II kr. nod. 1928. g. 17. jūl.. 182
ņaud. sods Ls 50 apm., vai maks. nesp. gad.
2 ned. aresta. (Akts N- 2773 28. g.)

15165. Grosvalds, Jānis Ģirta d.. 66 g..
Arla\ : alfiu iec. miert. 1928. g.25.
591. p. 3. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts 1

15166. Grunšteins, Jāzeps Kristjāņa d.,
dzim. 1H83. g. 2. jūl., Saliena- ugavp.

8. jūn., 581. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts Nš 614,28. g.)

15167. Gubko, Grigorijs Nikolaja d.,
dzini 24. mart. I iec,
miert. 1928. g. 18. maijā. 581. p. I. d., 2 mēn.
aresta. (Akts

15168. Gusts, Alberts Šarlotes d., 18 g.,
Vecmuižas pag., Bauskas apr. II iec. miert.
1928. g. 2! ņaud. sods Ls 5 apm.
(Akts Ne 161,28. g.)

15169. Heimansnns, Ahrams-Arnolds
Calela d., dzim. 1901. g. 21. apr., Rīgā
IX iec. miert. -6. jūn.. 181. p. 2. d.
1. pkt., 3 mēn ciet. (Akts Nš 795 28. g.)

15170. Hibners, Alberts Jāņa d., 59 g.,
Struteles pne.. Tukuma iec. miert. 1'

p. 1. d. 3. pk; aresta,
g)

15171. Ievsuk Elija m., bij,
Krievijas pav., dz 10. jūn..
pac, Rīgas apr. 111 iec. miert
581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 2 mēn. ciet

15172. Ikaum
dz. imlatg
iec. miert. 1928. e. 14. n - pkt.,
1 diena aresta. (Akts I g-)

15173. Iliško, Antons Vikentija d.. dz.
II kr

Pkt.. 2 ned.



15174. Inķēns, Arnolds Pētera d.. 43 g.,
?Siguldā, Cēsu apr. I iec. miert. 1928. g. 18. jūn.,
.581. p. 1. d. un 2. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Nš 544 28. g.)

15175. Ivanovs, Jegors Semjona d. (pasē
Semjonovs, Jegors Jāņa d.), dz. 1896
Gauru pag., Kārsavas iec. miert. 192-
II. jūn., 581. p. 1. d. 2 ned. ciet. (Akts

13/28. g.)

15176. Jansons, Alfrēds Jāņa d., dz.
martā Rankas pat;.. Valkas npr.

II iec. miert. 1928. g. 27. apr., 51. p., 581 p.
1- d., 3 ned. ciet. (Akts Ns 163/28. g.)

15177. Jansons, Augusts-Mārtiņi Jāņa d.
[18 g., Zaļenieku pag., ļelg. apr. iec. miert.

jūn., 57. p., 58). p. 4. d., 1 mēn.
Akts Nš 379 28. g.)

15178. JapiņS, Vladislavs Jāņa d.. dz.
1897. g. li. janv. '. Izveltai

vp..'?; . un I. d., 1 mēn.
ciet. (Akts 3. g.)

179. Jēkabsons, Kārlis Anša d.. 19 g.,
^iirmuižas pag., Talsu iec. miert. 1928. g.
'. jūl.. 581. p. 1. d.. 57. p., 4 mēn. ciet.
Akts Nš 761 28. g.)

"'180. Jekševics, Anna Jēkabi
Ozolnieku pag., Ielu. pils. iec. mL-rt. 19.

13. jūl., 581. p. mēn. ciet. I
K» M40 28. g.)

"'181. Jermolovs, Ermanis-Alberts Jāņa
'II. g. 15. nov. Ventspilī, Ventsp.

25. jūn.. 581. p. 1- d.,
°- P 2. pkt., nod. audz.-lab. iest. (Akts

g.)

"182. Jezovs, Nikolajs Jēkaba d., dz.
"38- g- Linavas pag.. Viļaku iec. miert.
928. g. 10. nļļj 2. d., 1 mēn. ciet.

"183. Jukša, Voiciks Jura d., dz.
»*. g- Liksnas pag., Latg. apgbt. 19-
^Bjā. 448. p., 443. n. I. d. 7. pkt.. 3 dien.

(Akts v g.)

" 184. Jurevičs, Jūlijs Kārļa d.. 4
ecauces pag., Latg. apgbt. 19> aijā,

. 7 dien. arest «. g)

15185. Kačevskis. Ei [3 d.. dz.
4. aprīlī Igaunijā. Rigas VI iec. miert.

581. p. 4. d nod.
Izn. audz.-lab. i 28.g.

5186. Kade. Voldemārs fana d.. dz.
- . Tumes ' iec.

>'««- 1928. g. 22. maij 2. pkt.,
>? aresta. fAkt g.)

15187. Kalējs,Osvalds-Herhertsjēkabad.
dz. 1897. g. 2. jūl. Valmierā, Rīgas VI iec.
miert. 1928. g. 29. nm.. 184. p. 2. pkt.. \ diena
aresta. (Akts Ns 802 28. g.)

15188. Kalējs, Rūta-Antonija Jūlija m.,
dz. 1911. g. 21. martā Kalncempju pag.,
Madonas apr. 11 iec. miert. 1928. g. 13. jūn.,
581. p. I. &, 57. p., 2 mēn. ciet. (Akts

i. g.)

15189. Kalnbērziņš, Jānis Kārļa d., dz.
pag., Rigas VI iec.

miert. 1928. g. 19. jūn., 231. p. 1. pkt., 2 dien.
aresta. ( ' 3. g.)

15190. Kalniņš, Ludvigs Anša d.. dz.
1897. g. 24. maijā *Rīgā, Rīizas VI iec. miert.

p. 2. pkt., 1 diena aresta.
(Akts Ns 827

15191. Kalniņš Vilis dz. 1888
21. martā Iecavas *pag.. Rīgas VI iec. miert.
1928. g. 12. jūn., 231. p. 1. pkt., 1 diena
aresta. (Akts Nš 72

15192. Kanters, Oskars Mozusa d., Lie-
tavas pav., 41 g., Lietava, jelg. apgbt. 1928. g.
5. jūn.. 51. p.. 443. p. 7. pkt., 2 ned. aresta.
(Akts

15193. Karandzejs, Aleksis Osipa d.,
Krievijas nav.. 13 g. Rīgā. Talsu iec. miert.

-I. p. 1. d.. 51. p., ieviet.
audz.-lab. iest. (Akts .Nš 713 28. g.)

15194. KārVliņŠ, Marija-Alma Jāņa m.,
dz. 1909. g. 8 ? Rīgas VI iec.
mier ied. aresta.

-s Nš 787 28. g.)

15195. Karpovs. Agatija Feoktista m.,
. Salienas pag., Daugavp. 1 iec. miert.
g. 21. maijā, 51. p.. 581. p. I. d.. 1 mēn.

ciet. (Akts .\

15I9S. Karpovs, Grigorijs Zacbara d.,
dzim. 1933. g., Mērdzenes pag.. Latgales apgbt.
II krim. r g. 8. jūr 1. d.,
3 mēn. ciet. (Ak g.)

15197. Karoovs, Lavrentijs Feoktista d.,
dzim Daugavpils I iec.
mier - 21. maijā, 51. p., 531. p. l.d.,
3 ned. cu *• g)

15193. K>-pr.s, UUiniia Pētera m. ?
ienas pag., Daugvp. I iec. miert-

;. 21. maijā. 616. p. 1. d. 2. pkt., 2 ned.,
ciet g-)

15199. Kazakovskis, Mikalina Jāna m.,
35 M iltas iec. miert.

11., 581. p. I. d., 3 mēn. ciet.



(

15200. Kazaks, Kārlis-Arveds Miķeļa d.,
1909. g. 27. sept. Ādažu pag., Rīgas apr.
iec. miert. 1928. g. 12. jūl.,

.p. l.d.,57. p., 4ned. ciet. (A.Ns477/28.g.)

(15201.
Kazinš, Jānis Jāņa d., dz. 1882. g.

nartā Svētes pag., Rīgas VI iec. miert.
(. g. 2. jūn., 184. p. 2. pkt., 1 diena aresta.
ts Ns 682 28. g.)

15202. Ķeizars, Eduards Anša d., dz.
1. g. 21. apr. Gaviezes pag., Uep. lauku

1928. ii. 14. jūl.. 51. p.. 581. p. l.d.,
p. I. d. 2. pkt., ieviet. audz.-lab. iest.

g-)

15203. Kellmans, Emīls-Johans Juliusad.
k. 1894. g. I. jūn. Rīgā, Rīgas VI iec. miert.
?28. g. 29. jūn., 184. p. I. pkt., 1 diena aresta,
?kts : g.)

15204. Kikučs, Tadeušs Staņislava d..
i Viļakas pag., Viļaku iec. miert.
?28. g. 31. maijā, 607. p. 2. d., 2 ned. ciet.

?iets Ns 469/28. g.)

15205. Ķikuts, Staņislavs Ādama d.,
? g., Rēzeknē, Krustp. iec. miert. 1928. g.

* 574. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
? 680 28. g.)

15206. Kimens, Augusts Jura d., dz.
?80. g. 8. martā Līgatnes pag., Rīgas apgbt.
B kr. nod. 1928. g. 22. martā, 315. p. 4. pkt., ,
?ud. sods Ls 10 apm., vai 3 dien. aresta, ļ

3. g-)

15207. Kipans, Staņislavs Domemka d.,

m- 1904. g. Brigu pag., Latg. apgbt. 1928. g.
?- maijā, 156. p., 3 dien. aresta. (Akts
?> 103 28. g.)

208. Kirps, Jānis ļāņa d.. 60 g-,
ļetalvas pag' ., Madonas apr. III iec.miert.

1''-- jūl., 581. p- 1- d., 1 mēn. 2 ned.
?t. (Akts . g.)

? 15209. Kirsteins, Pauls Pētera d.. 10 g.,
?>ga!i Palsu iec. miert. 1928. g.
m janv.. 581. p. I. d., ieviet. audz.-lab. iest.
P

10. Klaubergs, Ansis-Teodors, dz.
'? maijā Stendes pag-, Rīgas VI iec.
trt. 1928. g. 4. aug.. 231. p. I. pkt., 3 dien.

?sta. (A 28 28. g.)

211. Kļava, Fridrichs Friča d-, dz.
?99. g. Prieku Rīgas apgbt. II kr.
r g. 14. maijā, 138. p.. 231. p. 1. pkt

g)

"212. Kļavinš, Pēteris Jūles d., 47 g.,
??urkalnes pag.. Jaunjelg. iec. miert. 1928. g.

! 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
? 480 28. fi.i

15213. Klāvs, Valdemārs Aleksandra d.,
dz. 1895. g. 22. dcc. RiL'ā, Rīgas VI iec. miert.
1928. g. 2. jūn., 184. p. 2. pkt., 1 diena aresta.

(Akts Nš 678, 28. g.)

15214. Kleins, Paulina Pētera m., 85 g.,
Ļaudonas pag., Madonas apr. III iec. miert.
1928. g. 16. jūn., 581. p. I. d.. 1 mēn. ciet.

(Akts Nš 424 ' 28. g.)

15215. Kloks, Emma Miķeļa m., 18 g.,
lelgavā. Lien. II lec. miert. 1927. g. 23. dec,

581 p. l.d.,57. p., 2 mēn. ciet. (A.Nš 315 27.g.)

15216. Kokenbergs, Anna Jura m., dz.
1883 g 18. janv. Mazsalacas pag., Valm.
apr. IV iec. miert. 1928. g. 25. jūl.. 581. p.

I. d., 51. p., 3 mēn. ciet. (A. Nk

15217. Kondratjevs, Andrejs Andrējad.,
dz 1905. g. 21. jūl., Kastranes pag., Rīgas apr.
Īli iec. niiert. 1928. g. 20. jūn., 581. p. 1. d.,
2 men. ciet. (Akts B. g.)

15218. Korčtnarovs, Porfirijs Antona d.,
dz 1903. g. 8. nov. Silenes pag., Daugvp.
II iec. miert. 1928. g. 21. jūn., 51. P-, 58). p.
1. d.. 3 mēn. ciet. (Akts Nš 785,28. g.)

15219. Kralliš, Kārlis Kārļa d., 21 g.,

Rīgā. Rigas IV iec. miert. 1928. g.
11 maijā, 182. p. 3. d. I. pkt., ņaud sods
Ls 25 apm., vai 7 dien. aresta. (Akts
Nš 57-

15220. Kramiņš, Juris Dāvida d., 58 g.,
Ārciemā, Cēsu apr. I iec. miert. 1928 g.
25 jūn.. 581. p. 1. d., 1 men. ciet. (Akts
Ns 621,28. g.)

15221. Krasovskis, Romāns Pētera d..

dz i maijā bij. K īdonas
ap 'r. i Tiec. miert. 1928. g. 19. jūn., 581. p.
Īd 55 P 1. d. 2. pkt. ieviet. Iralvas kolon.
audz!-lab. iest. (Akts I ?-)

15222. Krastinš, Aleksandrs Kārļa d.,
dz !8«7 g. 30. dec. Suntažu pag., Rīgas
IV iec. miert. 1928. g. 25. maņā, 182. p.
2 d 1 pkt., ņaud. sods Ls 25 apm., vai

maks. nesp. gad. 7 dien. aresta. (Akts
- g)

15223. Krastinš. Mārtiņš Krista d
Bauskas apr. II ieč. miert. 1928. g. 8. jfifu,
568 P-. ņaud. wds Li 10 apm.

g)

15224. Krasts. Heinricbs Jāņa
1890. g. 1. nov. Rīgā. Rīgas IV iec. miert.
IQ28 g- 8. jūt 1 <!'«« aresta

(Akts Nš 719 28. g.)

15225. Kravals, Jezups Antona d.. dz.

ion« o 1 -āvas iec. miert
Offll. ll.m t, 57. p. 3. pkt.,

2 ned ck 83 28. g.)



ļ 15226. Kravals, Mateušs Antona d.,
? 1912. g. Kārsavas pag., Kārsavas iec.
?t. 1928. g. 11. maijā, 581. p. 1. d., 55. p.
?pkt., 3 mēn. ciet. (Akts Nš 383,28. g.)

I 15227. Krecers, Ādolfs Juliusa d., dz.
febr. Rīgā, Rīgas IV iec. miert.

mt.g. 11. maijā, 182. p. 3. d. 1. pkt., ņaud.
^B Ls 25 apm., vai 7 dien. aresta. (Akts

8- g)

15228. Kronbergs, Ansis Jēkaba d., dz.
^?-

g. 21. janv. Apuzes pag. ' Rīgas l\' iec.
?ļ- 1928. g. 2. jūn., 179. p.. ņaud. sods
Hlapm., vai 3 dien. aresta. (A. Nš302/28. g.)

I 15229. Kronbergs, Vilis [āna d.. 60 g.,
^?fes pag., Kan davas iec. "miert. 1928. g.
?PL, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts

)

J 15230. Krukovskis, ļānis Miķeļa d.,
^?

Silenes pag., Grīvasiec. miert. ' 1928. g.
?k-' 607. p., 2 ned. ciet. (A. Nš 122 28. g.)

i23

1. Krūmiņš, Artūrs Jāņa d., dz.
g- 1. jūn. Lēdurgas pag.. Rīgas apr.
miert. 1928. g. 5. jūl., 581. p. !. d.,

i ieviet. Irlavas zemkop. un amatn.
(Akts Nš 554 28. gr)

232. Krūmiņš, Nikolajs ļānad.,35 g.,
' pag., Krustp. iec. miert. I
?? 149. p., 1 mēn. ciet. (A g.)

233. Kūlmans, Augusts Friča d., 36
5 pag., Kandavas iec. miert. 1928. g.
".. 581. p. 4. d., I mēn. ciet. (Akts

^?*34 . Kuprijanovs, Mamons Feoktista
Imuitas pag., Rēzeknes

mc- miert. 1928. g. 28. apr., 179. p., 180. p.
?3.d., k.s.l.S.p.piel.IVpiez. 6. p.,40 dien.

pr. pēc kop. ar Rēzeknes III iec.
" 79. p., k. -

? Ls IH..|8i.) . p.. k. s. I. 8. p. piel. IV pk.
I sta un 181. p. 3. d. I. pk., k. s. I.
^V*|- IV". piez. 6. p., 2 ned. ieslodz. vietā

?>» uz 4») dien g.)

^^B&. Kurlands. Hiršs Michela d., dz.
^B- Grīvā, Daugvp. II iec. miert
^?-' 284. p., naud. sods Ls 15 apm., vai
£-ad. 5 dien. aresta. (Akts
"28. g.)

^K*J- Kurmelevs, Terentijs Jefstafija d.,
^?Jļ^ g- Rēznas pag.. Rēzeknes III iec.
^?£28-

g.
7. jūl., 581. p. 1. d-, 3 mēn.

^?(Akts g.)

^?J37- Lācis, Jānis Kārļa d., 33 g.,
Vj Pag., Cēsu apr. I iec. miert. 1928
^?^ 581. p. 2.

d.,
3 mēn. ciet

?.*28- g.)

15238. Lācis, Kārlis-Augusts,Doresd.dz. 1869. g. 4. apr.. Palsmanes pag.,Valkas apr.
II iec. miert. 1928. g. 24. jūl., 51. p., 581. p.
1. d., 3 ned. ciet. (Akts Nš 307 2,8. g.)

15239. Lamberts, Arvīds Andreja d.,
dz. 1913. g. 21. janv. Katlakalna pag., Rīgas
II iec. miert. 1928. c. 28. jūn., 51. p., 55. p.
2. pkt., 581. p. 1. d. ieviet. audz.-lab. iest.
(Akts Nš 5U4 28. g.)

15240. Landsbergs, Sīmanis Āhrāma-
Icika d., dz. 1857. g. Rēzeknē, Subates iec.
miert. 1928. g. 26. jūn., 51 p. 1. d.,
3. mēn ciet. (Akts -V

15241. Lankenbergs, Fricis Kārla d.,
60 ii-, Vecaines pag.. Auces iec. miert. 1928. g.
14. jūn., 581. p., 1 mēn. ciet. (A. g.)

15242. Lapinš, ļānis Gusta d., dzim.
1893. g. 28. jūl., Oatartes pag.. Cēsu apr.
II iec. miert. Bl., 581. p. 2. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Nš 438 28. g.)

15243. Lapkašs, Jūle, dzim. 1867. g.
19. janv., Sinoles pag., Cēsu apr. II iec. miert.
1928. g. 25. jul ls Ls 25 apm..
vai 7 dien. aresta. (Akt- 18. g.)

15244. Lasmanis. Matilde Miķeļa m..
dzim. 18 janv., Ādažu pag.. Rīgas
NIV iec. miert. 1928. g. 13. martā. 581. p.
1. d.. 3 mēn. ciet. (Akts Nš 327 2-

15245. Ļaudaks, Voldemārs Reiņa d..
20 g-. Vestienas pag.. Madonas apr. III iec.
miert. 1928. g. 13. iūu., 574. p., 1 mēn. ciet.
(Akts 28. g.)

15246. Lavazinskis, Herberts-Volden-
Jāna d.. dzim ig-.
Valkas apr. II iec. miert. 1928. g. 20. jūl..
51. p., 581. p. 4. d., 55. p. I. d. 2. pkt., ieviet.
audz.-lab. iest. (Akts M g.)

15247. Lavrinoviēs, Emīlija Albīna m.,
dzim. 1912. g.. Ciblas pag., Ludzas II
miert. 1928. g. 18. jūn.. 581. p. 1. d.. 55. p.
1. d. 2. pkt.. ieviet. audz.-lab. iest. (Akts

15248. Lavrinnvičs, Kazimira Jāņa m.,
Polijas pav.. īas gub., Rīga^
miert. 1928. g. 11. iūn.. 276. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts

15249. Lazda, Jānis Jāņa d.. 43
Bauskas apr. II iec. miert. 8. jūn.,
568. p., Ls 10. (Akts Nš 24

15250. Laže, Jānis Jēkaba d., dzim.
r. I iec.

miert. 1928. g. 28. apr.. 51. p.. 581. p. 1.
2 mēn. ci.



15251. Leimanis, Jānis Jāņa d., dz.
ļ. 5. sept., Burtnieku pag., Rīgas apgbt.

II kr. nod. 1928. g. 5. maijā, 574. p. 1. d.,
ciet. (Akts Ns 2223/28. g.)

15252. Lembergs, Marjana Lotes m.,
Vandzenes pag., Talsu iec. miert. 1928. g.
ii., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts

g-)

15253. Lenkauskis, Kažis Juozusa d.,
lietavas pav., dzini. 1911, g. 19. aug., Lietava,
' īles-Vainodes iec. miert. 1928. g. 31.maijā,

1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., ieviet. audz.-
?ab. iest. (Akts Ns 304 28. g.)

1
15254. Lesdorfs, Augusts Jāņa d., dzim.

'. g 10. dec, Igaunijā. Kārsavas iec. miert.
i. g. 24. maijā, 138. p., ņaud. sods Ls 10
I., vai 3 dien. aresta. (Akts Ns 586 28. g.)

15255. Lešēinskis, Boleslavs Antona d.,
n. 1836. g. 4. maijā. Sventes pag., Daugavp.
iec. miert. 1928. g. 18. jūn., 531. p. 1. d.,
!d. ciet. (Akts Ns 622 28. g.)

15256. Lēvalds, Anna Jura m., dzim.
7. g. 23. okt., Asites pag., Licp. apgbt.
*. g. 8. jūn., 465. p., 57. p., 4 mēn. ciet.
t» >fe 55 28.

15257. Līcis, Jānis Friēa d.. dzim.
5- g. 4. maijā, Zādzenes pag., Rīgas V iec.

28. g. 8. jūn., 581. p. 1. d., 2 mēn.
(Akts Ns 484 28. g.)

15258. Liepa, Kristaps Jukuma d., 37 g.,
Inieku pag., Jelg. apr. iec. miert. 195
jūt., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts

m 565 28.

I 15259. Liepiņš, Olga Marijas m.. 30 g..
?tov su iec. miert. 1928. g. 24. apr.,
?p.p., 2 mēn. ciet. -' ) 1

'. Līnits, Žani vta d., 15 g.,
"T pag., Madonas apr. III iec. miert. 1928. g.

p.. nod. Irlavas zemkop.
? amatn. kolon. (Akts Nš 4

?. 15261. Locis. lēzups Jēzupa d., dzim.
?- g. 27. febr .Liksnas p >'P- IV iec.
m p. l.d., 2 mēn. ciet.
?kts Nš 701 28. g.)

H 15262. Lomanovs, Tekla Mārtiņa m.,
- laku iec. miert.

?JJB. 2 1., 2 ned. ciet.
!A-

1^ 15263. Ludvigs. īņa d.. dzim.
W®g, Rījas api niert. 19-
*? p., 3 dien. aresta.
i ™ 28. g.)

15264. Lukažs, ļānis Jāņa d., dzim.
1912. g. 16. sept.. Pērkones pag., Liep. lauku

iec. miert. 1928.g. 15. jūn., 581. p. I. d., 51. p.,
55 p. 1. d. 2. pkt., ieviet. audz. lab. iest.
(Akts Ns 380,28. g.)

15265. Lūsis, Fricis Kārļa d., dzim.
1904. g. 18. jūl.^ Vērgales pag., Liep. lauku
iec. miert. 1928. g. 25. maijā, 581. p. 2. d.,
3 mēn. ciet. (Akts .V 297 28. g.)

15266. Lūsis, Kristīne Dāvā m., dzim.
1902. g. 31. martā, Mazsalaces pag., Valm.
apr. IV iec. miert. 1928. g. 25. jūl., 581. p. 1. d.,
51. p. 3 mēn. ciet. (Akts Ns366/28. g.)

15267. Maklakovs, Izidors Domcnika d.,
dzim. 1898. g.. Ciblas pag., Latg. apgbt.
1928. g. 24. maijā, 51. p., 154. p. 3. d., 2 men.
ciet. (Akts Nš 414 28. g.)

15268. Malušonoks, Jānis Boļeslava d.,
13 g Daugavpilī, Subates iec. miert. 1928. g.
26 jūn., 5i. p.. 581. p. 1. d., ieviet. Irlavas
nepilng. zemkop. un amatn. kolon. (Akts
Nš 143,28. g.)

15269. Martini-AboliņŠ, Emīlis Pētera d.,
dzim 1010. g. 3. nov.. Igaunijā. Valkas apr.

II iec. miert. 1928. g. 20. jūl., 51. p., 581 p.
4 d., 57. p. 3. pkt., 2 ned. ciet. (Akts

Nš 296/28. g.)

15270. Maskalāns, Jānis Kazimira d.,
dzim 18°4. g. 22. nov., Liksnas pag., Daugvp.
II iec. miert. 1928. g. 12. jūn.. 574. p. 1. d.,

2 ned. ciet., spr. pēc kop. ar Daugvp. II iec.
miert. 1928. g. 12. jūn. spr574 p. 3. d.,
7 dien. aresta. (Akts Nš 316 28. g.)

15271. Matiļonis, Antons Miķeļa d., I
leleavā ļelg. apr. iec. miert. 1928. g. 9. maija,

57 p 581 p I. d., 2 mēn. ciet.
*? g)

15272. Matisons, Kristīne Pētera m.,
21 g., Vainižu pag., Rīgas VII iec. miert.

g 12. jūl.. 581. p. 2. d., 2 ned ciet.,
4)

15273. Matulens, dz. I "na Kārļa

m.. 25 g., Lietava, Jelg^pr. iec. miert I
21 dec. 574. 2 ned. ciet.

,')

15274 Matulis. dz. Srent'eckis, Marcela

Ignata m.. dzim. i-

p. 4. d. 2 ned. ciet

>75. Meija, K "-.'z'-
e 8. mai ""f*.d., 2 ned. ciet.



15276. Meija, Mārtiņš Jāņa d., 37 g.,
Garo/es pag., Rīgas VII iec. miert. 1928. g.
82. jūl., 181. p. 2. d. 1 pkt., 2 ned. ciet. (Akts
? 818/ 28. g.)

15277. Mekers. Jūlijs Richarda d., 28 g.,
Rīgas VII iec. miert. 1928. g. 31. jūl.,

231. p., 2 dien. aresta. (Akts Ns982/28. g.)

15278. Mežauniņš, Jānis Jēkaba d.,dzim.
?605. g. 20. martā, Iecavas pag., Rīgas apgbt.
m kr. nod. 1928. g. 14. maijā, 231. p. 1. d.,
? dien. aresta. (Akts Nš 2166'28. g.)

15279. Miļevskis, Aleksandrs Valdemāra
B., dzim. 1910. g. 20. janv., Rīgā, Rīgas XV iec.
?fert. 1928. g. 20. jūl., 231. p. 1. pkt., 407'. p.,
2 dien. aresta. (Akts Ns 905,28. g.)

15280. Miltinš, Made Pētera m., 40 g.,
Jēkabpilī. Jēkabp. iec. miert. 1927. g. 29. dec,
? p., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
fk 1010 27. g.)

15281. Milzarājs, Indriķis Indriķa d..
«m. 1897. g. 9. okt.. Sakas pag.. Saldus

?c. miert. 1928. g. 4. jūl., 574. p., 1"mēn. ciet.
-š 152 28. g.)

1 15282. Neiders, Lrte Mikēļa m., 53 g.,
?izitē, Jelg. pils. iec. miert. 1928. g. 9. jūl.,
ļl p. 1. d.. 2 mēn. ciet. (Akts Nš 1246 28. g.)

15283. Neilands, Fricis Dāvida d., 55 g.,
drciema pag.. Kandavas iec. miert. 1928. g.
?-jūl., 581. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (Akts
? 477 28. g.)

? 15284. Niedra, Minna Pētera m., dzim.
?10. g. 11. jūl., Neretas pag., Rīgas VII iec.
?ert. 1928. g. 24. maijā, 581. p. I. d., 57. p.
?pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Nš 631,28. g.)

Ml5285. Nīmants, Kārlis Kār(ad., dzim.
?&g. 7. aug., Smiltenes pag.. Valkas apr.
? iec. miert. 1928. g. 20. jūl., 581. p. I. d.,
?M. ciet. (Akts Nš 269 28. g.)

^L l5286. Nolmanis, Kārlis Mikēļa d., dzim.
P9- g. 4. maijā, Valtaiķu pag.. Tiesu Pal.

?jfe. g. 6. jūl., 578. p. 3. un 1. d., 6 mēn. ciet.
?«s Nš 521/28. g.)

ļ 15287. Nungurs, Andrejs Andreja d.,
?"? 188i». g. 15. nov., Lubānas pag., Jaun-
^k- iec. miert . 1928. g. 19. martā. 184. p.
?>kt., 1 diena aresta. (Akts Nš 248/ 28. g.)

H 15288. Nurža, Otto Jēkaba d., 63 g.,
Bviķu pag., Rīgas VII iec. miert. 1928. g.
? jūn. . 276. p. 1. pkt., 1 ned. aresta. |

? 84228. g.)

ļ 15289. Ortlovs, Roberts Fridricha d.,
^VB. 1892. g. 2.

maijā, Dzirciema pag.,
v"»a iec. miert. 1928. g. 31. maijā, 574. p.
?> 2 ned. ciet. (Akts Nš 48528. g.)

15290. Osāns, Pēters-Augusts Jāņa d.,
dzim. 1881. g. 27. dec, Rīgā, Daugvp. II iec.
miert. 1928. g. 14. jūl., 574. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Nš 4C3 28. g.)

15291. Osipovs, IzotsAfanasija d., dzim.
1869. g. 12. janv., Kaunas gub., Daugavpils
II iec. miert. 1928. g. 10. jūl., 573. p. 2. d.,
2 ned. ciet. (Akts Nš 888/28. g.)

15292. Osis, Fricis Jāņa d., dzim. 1909. g.
9. janv., Virbu pag., Kandavas iec. miert.
1928. g. 4. jūl., 581. p. 2. d., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts Nš 485 28. g.)

15293. Osis, Marija Andreja m.. 50 g..,
Virbu pag., Kandavas iec. miert. 1928. g.
4. iūl.. 581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 485/28. g.)

15294. Ozoliņš, Krišis Sīmaņa d., dzini.
1894. g. 15. jūl., Pormsātes pag., Liep. apgbt.
1928. g. 10. jūl., 595. p. 1. pkt., 6 mēn. ciet.
(Akts Nš 59/28. g.)

15295. Ozoliņš, Mārtiņš Mārtiņa d., dzim.
1897. g. 6. janv.. Madlienas pag., Rīgas apgbt.
II kr. nod. 1928. g. 19. apr., 262. p. 1. d.,
284. p., 475. p., 60. p , 2 ned. aresta. (Akts
Ns 1289/ 28. g.)

15296. Ozols, Irma-Natalija Jāņa m.,
17 g., Jelgavā, Jelg. pils. iec. miert. 1928. g.
17. iūl. '. 262. p.1. d., ņaud. sods Ls 10 apm.,
vai "3 dien. aresta. (Akts Nš 1087 28. g.)

15297. Ozols, Voldemārs Jāņa d., dzim.
1892. g. 3. jūn., Āražu pag., Rīgas XV iec.
miert. 1928 g. 20. jūl. 184. p., 3 dien. aresta
(Akts Nš 907 28. g.)

15298. Paass, Pauls-Eduards Andreja d.,
dzim. 1904. g., 21. martā. Zeltiņu pag., Rigas
apgbt. 1928. g. 8. marta, 464. p. 2. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Nš 88,28. g.)

15299. Paegle, Ādams Mārtiņa d., 55 g..
Aizupes pag., Rīgas apr. I iec. miert. 1928. g.
26. jūn. I. pkt., 2 ned. ciet. (Akts

si/28. g.)

15300. Paļcevsks, Viktors Ādama d.,
16 g.. Kurcmui 'žas pag., Jēkabp. iec. miert.
1928. g. 23. martā, 581. p. 1. d.. 55. p., nod.
audz.-lab. iest. (Akts Nš 419 28. g.)

15301. Pankoks, Miķelis Jēkaba d., dzim-
1873. g. 6. okt., Nīcas pag.. Liep. lauku iec.
miert. 1928. g. 20. jūn., 581. p. 2. d., 3 men.
ciet. (Akts Nš 385,28. g.)

15302. Paulovics, Vasilijs Michaila d..
dzim. 1887. g. 15. martā, Linavas pag., Ma-
donas apr. II iec. miert. 1928. g. 30. ma

| 591. p. I. d. 2 ned. ciet. (Akts Nfe 489 28. g.)



15303. Pavars.Andrējs Kasparā d., dzim.

fcfl04. g. 30. aug., Vecpils pag., Liep. lauku
c miert. 1928. g. 30. maijā, 316'. p., 2 ned.
iet. (Akts > 282 28. g.)

15304. Petraitis, Ādolfs Jāzepa d., Liet-
avas pav.. 17 g., Lietava, Rīgas II iec. miert.

ļ. 10. maijā, 616. p. 1- d. 2. pkt., 57. p.
, pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ns 4/28. g.)

15305. Pilards, Jānis Anša d., dzim.
truteles pag., Latg. apgbt. II kr.

od. 1928. g. 27. jūn., 574. p. 3. d.. 2 ned. ciet.

'5 28. g.)

15306. Pīrāgs, dz. Puiķis, Kārline Je-
ļba tu.. 55 g., I ii ta\ i [e|g. apr. lec. D

ļ. 4. maijā, 574. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
7 28. g.)

15307. Pēterans, Zikmans Staņislava d.,
ifln., Ciblas pag., Latg.

II kr. ' nod. !928. g. 27. jūn., 51. p-,
81. p. i d.,ī 1 mēn. 2 ned. ciet. i

15308. Petrovs, Afinija 1 ?" > g-.
.pils. Rēz -- g-

n., 316'. p., 3 dien. aresta un ņaud.
apm. (Akts Nš 450 1-8. g.)

15309. Plavinskis, Pč
I. aug., Pl

I. d., 1 md. ai

15310. Pojakovs, Jegi
^Bbs pag., Maltas iec. miert.

ned
(Akts Nš

15311. Pols, Baltaz;;
as pav., dzim 24. febr..
gas II iec. mi g- 14-ī'"Bl. p., 3 mēn. ciet. (Akts — 9P9 28. g.)

15312. Pošelings, Veronika Hristofora m..

im. piB, Rīgas

?c. miert. 1928. ' - P- 2 - °
mēr

13. Vancans, Jānis Broņislava d.,
12. jūl., Viļaku pag.. Viļaku
g. 21. n '? d -

g)

15311. Fudān*. Arm '?? dziTTI -
-

28- g)

15315. Puķe

ttku iec. mier "~1; P-
audz.-lab.

? .)

15316. Pulkovskis, Mii Bauskas
apr II iec. miert 8. jūn., 568. p.,
Ls Īd. (Akts 8. g.)

15317. Purinš, Ādolfs Paula d., 33 g.,
- X iec. tiiiert. 1928. g. 16. marta,

532. p. I. d. 3. pkt., 7 dien. aresta. (Akts
Nš i05 28. g.)

15318. Purinš, ļānis Mikēļa d., dzim.

1884. g. 22. dus pag., Saldus i-
.., 284. p.. ņaud. sods

1, . vai 5 dien. aresta. (Akts

g)

15319. Raihlins, 'g-
,, Latg. apgbt. I! "n-.
2 ned. ciet. (Akts g.)

15320. Ramšs, Albertina Mārtiņa m.
I iec. mii

p. 1. d. 2. pkt., 1 ned. āres
(AI «•)

15321. Rapoports, Leibaf Micheja
. Daugvp. II iec. mi

jūl., 138. p. ,nai:d<-
aP n

15322.» Rēgu Pētera d., dzim.
Biju K ritv. pav.,

Kurzemi pgb» - " kr- '

(Ak1

15323. Reiznieks, Jānis Jura d
augavp. l iec. n

apm. (Akts

15324. Riekstiņš, Jānis Jāņa d., dzim.
ig., Rīgas apgbt.

-ta.

(Akts

15325. Rorans. [āzeps-Mil
c. miert.

(Akt-

15326. Rozentāls, Milda Jāņa n

mii *"' 2 ne

ciet g)

15327. Ro/kalns, Jānis Fridricha d

dzim. 1880. g. 7. mat Rīgas ap.
II kr. i
1 ii

15328. Rubens, Artura
Ramkas pag
16. P- 1- d-.5 ~

- g-)

15329. Rubents, A->
apr. I iec. n

p. 1. d.. 2 ned. c

g)



15330. Rusins, ļulians. dzim. 1910. g.
1-3. okt., Rīgā, Rīgas II iec. miert. 1928. g.

19 jūn., 75. p. 1. d., 7 dien. aresta. (Akts
K 564/28. g.)

15331.-Rūsis, Kārlis Mārtiņa d., dzim.
?907. g. 16.' martā, Liel-Auces pag., Rigas

.miert. 1928. g. 30. jūn.. 181. p. 3. d.
., 3 dienas aresta. (Akts Ns

15332. Ruševics, Edgars Friča d., dzim.
B9O8. g. 31. maijā. Rīgā, Bauskas apr. II iec.

1928. g. 13. febr., 49. p., 51. p., 581. p.
īien. ciet. (Akts N» 44'28. g.)

15333. Saldābols, Natālija Jūles m., dzim.
"?89. g. 29. maijā. Bejas pag., Valkas apr.

miert. I! . p. 1. d.,
1 mēn. ciet. (Akts I : g.)

15334. Saltups, Oskars Kārļa d., dzim.
?911. g. 1. sept., Lizuma pag.. Cēsu apr. II iec.

i. g. 7. jūn.. 581.- p. 4. d., 55. p..
:. noziedzn. audz.-lab. iest. (Akts

"'

15335. Sekaēs, Zofija Paula m
1 Rīgas X iec. miert. 1928. g.

?- jūn., 58! p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
?t f>i.. :-

15336. Senders, Jānis Antona d.. Lie-
?vas pav.. dzim. 1" . Lietāvā,
?riekules-V'aiiiodes iec. mii g. 31.maijā
Bl- p. I. d.. 5 *5. p. I. d. 2. pkt., ieviet. audz-
?b- iest. (Akts Ns 303/28. g.)

15337. Seskins, Ben jāmin d.,
?? 1888. g. Ilūkstē, Daugvp. II iec. miert.
?28. g. 19. jūn., 236. p. I. pkt.. ņaud. sods
? 10 apm.: «vai i3j*dien. aresta. (Akts
? 619 28. , g.)

fcJ-

15338. Sēts, Pel;-
?gas X iec. miert. 1 76. p.

13

dien. aresta. (Akts Nš 861

15339. Silinš, Alberts Jāņa d.. dz.
mai 'ā Rīgā. Rīgas 1! iec. miert.
iūn.. 51. p ^l-P-

?Ļ ^ļe viet. "audz.-lab. iest. (A

?
^

15310. Simsons.
? 'C. miert.

******F8. g. 23. man 1. pkt., 1 men.
Cl B-)

15341. Simtnieks.
?dak Dobeles iec. miert

4. d., 3 ned. ciet.
? >
B 15342. Skrastinš, Jānis l
?ažu pag., R 28. g.
? *Pt.. 284. p. nau tpm.. vai
?lien. a g.)

15343. Skrastinš, Roberts Jāņa d., 20 g.,
Zaubes pag., Rīgas apr. II iec. miert. 1927. g.
20. jūn., akc. s. I. 36. p., 2 ned. ciet. (Akts
Nš 312/27. g.)

15344. Skuja, Alberts Pētera d., dz.
1911. g. 27. apr. Madonā, Rīgas apr. III iec.
miert. 1928. g. 19. jūn.. 51. p., 581. p. 1. d.,
nod. audz.-lab. iest. (Akts Ns 526.28. g.)

15345. Smirnovs, Aleksandrs Alekseja d.,
dz. 1914. g. Linavas pag., Viļakas iec. miert.
1928. g. 27. jūn., 55. p., 581. p. I. d., ieviet.
audz.-lab. iest. (Akts Ns 595 28. g.)

15346. Smirnovs, Katrīne Nikita m.,
42 g., Linavas pag.. Viļaku iec. miert. 1928
25. febr., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
.Nš 134 28. g.)

15347. Smirnovs, Vasilijs Visilija d.
bij. Kriecvijas pa Viļaku

.. 25. febr., 581. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts Sl g.)

15348. Sokolovskis, "Aleksandrs, dz.
1. jūn. Rīgā, Rītras II iec. miert.

;-) . p. 1. d., 7 dien. arest.
(Akts No 564 28. ļ.)

15349. Sotnieks, Otto Jāņa d.. dz.
mv. Vecgulbenes pag., Madonas

apr M iec. miert. 1928. g. 18. jūn., 532. p.

I. d. 3. pkt., 3 ned. ciet. (Akts Ns 557 28. g.)

15350. Spira, Kārlis Jāņa d.. dz. 1886. g.
' Limbažos. Rigas X iec. miert. 1928. g.

23. man 2. d. 1. pkt., ņaud. sods

Ls 10 apm., vai 3 dien. aresta. 1 V N: 373'28.g.)

15351. Sprogis, dz. Pūce, Trīne Jēkaba m.

dz dec. Lutriņu pag., Rīgas apgbt.
II kr. nod. 1928. g. ' Bl. p. 1. d,
2 ned. ciet. (Akts Nš 261!

15352. Stāvauss, Osvalds Kārla
Annas p ! 8- 5- i-- f 1-

Īd. un 3 d.. 3 mēn. c S-)

ISSSS.TStepe.̂ Antonija TEduarda m..
dz 1910 E. 26. m ? R'gas

: apgbt. Illcr. nod. 192 "Kv-S"P i
2 d., 57. p., 2 mēn. ciet g.)

15354. Strangals, Francis Kristapa d.,

51 c., Panemunes pag.. Bauskas apr., II iec.

miert. 1928. g. 30. iūn.,272. p. 1. pkt., Ls 10.

(Akts Nš 296 28. g.)

15355. Strapcs, Pēteris Mateusa d., dr.

11 g. 17. jū!. Viļakas pag., Valkas apr.

III iec. miert. 1928. g. 23. m, P
1 diena aresta. (Akts Ns 541 28. g.)

15356. Straujinš, Jū lijs Jāņa d. dz.

1900 g. 17. d nu pag.. Rīgas XI iec.
miert. 1928. g. I. P- '- d- ' men-



15357. Straume, Leonards Pētera d., dz.
g. 20. sept. Rīgas Jūrmalā, Rīgas

XI iec. miert. 1928. g. 21. jūl., 581. p. 1. d.,
? mēn. ciet. (Akts Ns 1094/28. g.)

15358. Straupenieks, Jānis Miķeļa d.,
?z. 1903. g. 31. martā Liepājā, Priekules-

'des iec. miert. 1928. g. 31. maijā,
?84. p. I. pkt. 4 dien. aresta. (A. Ns 261 '28. g.)

15359. Strautiņš, dz. Silinš. Anna ļāna
eita, dz. 1891. g. 3. okt. Lietava, Rīgas

miert. 1928. g. 12. \ūl, 607. p. 2. pkt.,
^?nēn. ciet. (Akts Ns 1177 28. g.)

15360. Strautiņš (agr. Utens), Berta
JKkaba m., dz. 1891. g. 12. jūn. Mazsalacas

Valm. apr. IV iec. miert. 1928. g. 25. jūl.,
'??'P- 1- d., 51. p., 3 mēn. ciet. (Akts
?k 366/28. g.)

M 15361. Strazdiņš, Pēteris Artūra d., 30 g.,
Jaunpilī, Cēsu apr ". I iec. miert. 1928. g.

?'-, 581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
B 625/28. g.)

15362. Strazds, Augusts Aleksandra d..
dz 1914. g. 15. okt. Kacēnu pag., Viļaku

? c. miert. 1928. g. 21. maijā, 58L p. 1. d..
^P.

p.2.
pkt., ieviet. audz.-lab. (A. .Nš 351 28.g.)

^B ^
I5363. Strelkovs, Ignats Iljina d., dz.

5. jūlijā Skrundaiinas pag., Rigas
>gbt. I| kr. nod. 1928. g. 24. jūl.. 573. p.

, *» d., 1 mēn. ciet. r(AktsļNsļ2970 28. g.)ļ

15364. Struģis, Roberts Miķeļa d., Vāci-
^H**P >< 35 g., Rīgā, Cēsu apr. ' I iec. miert.
?28- : .. 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.

*Mkts Nš687 28. g.)l

M 15365. Sveeko, Miķelis rtdolfa d., dz.
1 janv. Rīgā, Rīgas XI iec. miert.

?28-g- u. jūn., 581. p. l.d.,55.p. 1. d. 2. pk
?*iet. audz.-lab. iest. (Akts Ns 1008/28. g.)

sj^L
l53 56. Sviķis, Jānis Jēkaba d.. dz.

aug. Ozolu pag., Rīgas X iec.
""? -i.. 616. p. 1. d.. 1 mēn.

*******?- (Akts Nš 570, 1 28. g.)

R 15367. Sviklis, dz. Levats, Dārta Jāņa m.,
W?- Nīgrandes pag.. Jelg. apr. iec. miert.
?28. g. 4. maijā, 574. p. I. d.. 3 mēn. ciet.

^?
kts

Nš -.316 28. g.)

H
^

15368. Salms, JānisTriča d.. dz. 1914. g.
B- °kt. T Liep. lauku iec. miert.
?28- g- 14. jūl. . 51. r.. 581. p. I. d., 55. p.
i*******: d. 2. pkt., nod. audz.-lab. iest.

J6 462 28 ļ

^B ^
15369. Sauriņs, Edgars Pētera d., dz.

**>- g- 16. martā Rīgā. Rīgas XV iec. miert.
Ur*- g- 18. maijā. 1 diena aresta,

^?kts
Ns

434/28. g.)

15370. šestakovskis, Jāzeps Fēliksa d.,
41 g., Rundēnu pag.. Ludzas 1 iec. miert.
1928. g. 13. jūn., 184. p., 3 dien. aresta.
(Akts ». g.)

15371. Šitcs, Johans Hemricha d., 20 g.,
Iršu kolon., Rīgas X iec. miert. 1928. g.
11. maijā, 181. p. 3. d. 1. pkt., 57. p. 3. pkt.,
k. s. 1. 8. p. pielik. IV'2 piez. 6. p.. 1 mēn.
nošķ. ieslodz. kara ciet. (Akts Nš 589/28. g.)

15372. Sire, Jēkabs Jāņa d.. dz. 1885. g.
Baižkalna pag., Cēsu apr. I iec. miert. 1928. g.
27jūl., 184. p. I. d.. 1 diena aresta. (Akts

i- g)

15373. Smidlers, Ernests Kārļa d., 24 g.,
Bukaišu nciiļ.. Auces iec. miert. 1
18. jūn., 581. p. ,1 mēn. ciet. (A. Nš 33'» 28. g.)

15374. špakovskis, Antons Miķeļa d.,
Krievijas pav., dz. 1888. g. Lietava, Daugvp.
II iec. miert. 1928. g. 10. iūl.. 574. p. I. d.,
1 mēn. ciet. (Akts s. g.)

15375. Spīlkums, Fricis Kārļa d., 67 g
Ugāles pag.. Kandavas iec. miert. 1928. g.
27. jūn., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts

g.)

15376. Šutovs, Fevronija Jāņa m., dz.
' 1903. g. 25. jūl. Liksnas pag., Daugvp. IV iec,

miert. ' . 1. d.. 49. p.,
ļ 2 ned .ciet. (Akts S. g.)

15377. Švarcs, Jorens Jēkaba d., dz.
j 1863. g. 20. martā Grobiņas pag.. Liep. lauku
ļ iec. miert. 1928. g. 21. jūn., 607. p. 2. p.
ļ 2 mēn. ciet. (Akts Nš 111,28. g.)

15378. Švēde(Šveide), Emma Ādama m.,
dz. 28. dec. Mazsalacas pag., Valm.
apr. IV iec. miert. 1928. g. 18. jūl.. 58i. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (A g.)

15379. Svecheimers, Jānis Jura d., dz.
1908. g. 17. okt. Rigā, Rīgas XI iec. miert.
1928. g. 14. jūn., 581. p. I. d.. 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Nš 1008/28. g.)

15380. Tamans, Aleksandrs Matīsa d.,
57 g.. Pilskalnes pag., Subates iec. miert.

ļ 1928. g. 15. febr.. 581. p. 4. d., 1 mēn. ciet.
(Akts B. g.)

15381. Tebernieks, Indriķis Jēkaba d.,
39 g., Kabiles pag.. Kandavas iec. miert.
192- p. 1. d., 4 mēn. ciet.

?-)

15382. Tetermans. Nikolajs" Jēkaba d.,
dz. 1889. g. 31. martā Rīgā, Rīgas apc
1928. g. 21. maijā, 154. p. 1. d., 3 dien. aresta



183. Tiltiņš, Edmunds Matīsa d., dz.
M96 g. 5. jūn. Rīgā, Rīgas XIV iec. miert.
?8. g. 31. maijā, 181. p. 2. d. 1. pkt., 1 mēn.
. m (Akts

15384. Timpers, Arnolds Kārļa d., dz.
?15. g. 12. jūn.Rīgā, Rīgas apr. IV iec.

Mert 15. jūn., 581. p. 1. d. ,55. p..
Md. mazg. lab. iest. (Akti :S. g.

15385. Tretjakovs, Pauls Pētera d., 33 g.,
*dzas apr., Rīgas XIV iec. miert. 1928. g.
«maiiā. 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
?558 28. g.)

15386. Cdris. | Jāzepa m., 24 g.,
?āslavas pag., Jelg. apgbt. 19 jūn.,
?Lp. l.d., 3dien. aresta. (AI 28. g.)

W 15387. Odris, Pēteris Andža d., dz.
^P7.

g. 2.
jūn. Mētrienas pag.. Jaunlatg. iec.

?ert. 1928. g. 19. martā, 184 ": p. 2. pkt.,
?Uena aresta. (Akts N g.)

I 15388. Odrītis, Kārlis Pētera d., 46 g.,
?m pag., lelg. apgbt. 1928. g. 24. m
*****?-p. 1. d.. 7 dien. aresta. (A. Ns 116 28. g.)

15389. Udrovskis, Kārlis Jāņa d.. dz.
?0. g. 29. martā Vaivadu pag. ', Madonas

?r- I iec. miert. 1928. g. 27. apr., 184. p.
?pkt., 1 diena aresta. (Akts Nš 418 28. g.)

? 15390. Ulmans, Georgs Eduarda d., dz
?**• g- 20. jūl. Rīgā, Rīgas VI iec. miert.
?f- g- 5. jūn.. 184. p. 2. pkt., 1 diena aresta.
?Ms

!9t. Ulpe, Burchards Kārļa d., dz.
sept. Rīgā, Rīgas VI iec. miert.

?B. g. 2. jūn., 184. p. 2. pkt., 1 diena aresta,
?tts - g.)

nl 15392. L'nzulis, Aleksandrs Luciana d.,
MS-. Pēterpilī, Daugavpils I iec. miert.
?8- g- 18. jūn 581. p. 1. d., nod.
^vas zemkop. un amatn. kolon. (Akts
? 53728.g.)lM 15393. Upenieks, Kārlis Jēkaba d., 24 g.,
?Pnu Jelg. apr. iec. miert. 1928. g.

-i. p. 1." d., 3 mēn. ciet. (Akts
?«5 28. g.)

? 15394. Upenieks, Žanis Jēkaba d., 27 g.,
^^?feku pag..

Jelg. apr. iec. miert. 1928. g.
Sl. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts

?fe^S. g.)
?t5395. Upīts. Alfrēds Pētera d., 21
?«guļu pag., 8. Daugvp. kājn. p. t. 1928. g.
ļ- jun.. 207. p. 2. d., 3 dien. aresta. (Akts
* 4 _ < s.)

? 15396. Urbels, VMs Jāna d., dz. 1878. g.
» mai; -- Krievijā, Latg. ' apgbt. 192-
K jun. . 426. p. 3. pkt., ņaud. sods Ls 25 apm.
*• I- aresta. (Akts Nš 339 28. g.)

15397. Valters, Salimons Albina (Alberta)
dēls. dz. 1885. g. Ciblas pag., Latg. apgbt.
1928. g. 24. maijā. 51. p., 154. p. 3. d., 2 mēn.
ciet. (Akts N g.)

15398. VaseriņS, Arvīds Rūdolfa d.,
g., Bauskas apr. II iec. miert. 1928. g.

8. jūn., 568. p., Ls Ift (Akts N g.)

15399. Vasiljevs, dz. Strazds. Anna Mi-
ķeļa m., dz. 1878. g. 12. nov. Krimuldas pag.,
Rīgas apgbt. II kr. nod. 1928. g. 31. maijā,

s. I.. p., 2 ned. ciet. JA. Nš 2250 28. g.)

15400. Vasmanis, Jānis Jāņa d., dz.
Lenču paj apr. I iec. miert.

p. I. d. 1. d. I. pkt.,
1 ned. aresta. (Akts I» g.)

15401. Vebers, Anna Pētera m., dz.
1864. g. 2. maijā. Vestienas p - XI iec,
mier! .30. jūn., 276. p. 1. d.. 7 dienas
aresta. (Akts Ns 1133 28. g.)

15402. Vecrinks, Anna Friča m.. 33 g.,
Upesgrīvas pag. Talsu iec. miert. 1928.
6. i p. 1. d. 4 mēn. ciet. (Akts

- g-)

15403. Veikšers, Jūlija Jāņa m., bij.
Krievijas pav urcuma pag., Daugvp.
I iec. miert. I 581, p. 1. d.,
1 mēn. ciet. i ' i. g.)

15404. Veiss, Johans-Heinrichs-Eduards
Johana-Fridricha-Augusta d., 17 g., Rigā,

maijā, 5i.
n.. 581. p. 1. d., ieviet. Irlavas ma.

noziedzn. zemkop. un amatn. kolon. (Akts

15405. Vējiņš, Jānis Reča d.. dz. 1864. g.
24. okt. Litenes pag.. Valkas apr. IV i
miert. 1925. g. 8. janv.. 51. p., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ci- 4 25. g.)

15406. Veļa, dz. Auziņš, Emma-Alīde
Kārļa m., 25 g.. Nītaures pag., Jelg. apr. iec.
miert. 19 okt.. aku p. 1. d.
2 ned. ciet. (Akts 7. g.)

15407. Vēvers, Kristīne Pētera m., 62 g.,
Rūjienā. Valm. apr. IV iec. miert. 1928. g.
27. jūl., 262. p.. 284. p., ņaud. sods Ls 15
vai 5 dien. aresta. (Akts Ne 359'28. g.)

15408. Vichmanis, Žanis-Kārlis Friča d.,
dz. 1898. g. 28. dec. Ventspilī. Ventsp. II
miert. ' jūn., 581. p. 1. d.. 1 n-
ciet. (Akts Nš 353 28. g.)

15409. Vilni- i Jāņa d., dz.
1912. g. 26. maijā, Nītaures pag.' . Rīgas apr.
II iec. miert 581. p. 1. d..
55. p., ieviet. Irlavas nepiln. amatn. un
zemkop. kolon. (Ak- 3. g.)



15410. Volnovskis, Marija Jāņa m., 30 g.,
Kandavas pag., Kandavas iec. miert. 1928. g.

31. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (Akts
>iš 505/28. g.)

15411. Voss, Nikolajs Jāņa d., dz.
g. 12. nov. Jaunlaicenes pag., Valkas

apr. III iec. miert. 1928. g. 9. jūl., 49. p.,
1. d., 55. p., 2. d., ieviet. audz.-lab.

Akts Nš 76/28. g.)

15412. Zagorskis, Miķelis Kleofasa d.,
Rīgā, Rīgas 111 ieč. miert. 1928. g.

31. maijā, 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
:g.)

15413. Zacharovs, Aleksandrs Artemija d
90. g. 28. jūl. Rīgā, Liep. apgbt. 1928. g.

g5. maijā, 664. p. 1. d., 49. p., 657. p. 1. d.,
60. p , 6 mēn. ciet. (Akts Nš 30 28. g.)

L 15414. Zaicits, Minna Jēkaba m., 54 g.,
Rāmu|u pag., Cēsu apr. I iec. miert. 192-
"23- jūl., 168. p. 1. d. 2. pkt., 1 ned. aresta.
<Akts Nš 534 28. g.)

15415.ļļfZalcmanis, Ērika Ludviga m.,
dz 1905. g. 29. martā Rīgā, Rīgas apgbt.
II kr. nod. 1928. g. 18. jūl., 168. p. 1. d. 2. pkt.,
I mēn. ciet. (Akts Nš 2877 28. g.)

"?416 . Zalcmanis, Mārtiņš Jāņa d.,
Rīgas apr. I iec. miert. 192*8. g. 26. jūn.,

. 1 diena aresta. (Akts Nš 598/28. g.)
"i4l7 . Zandersons, Anna Kārļa m.,
Pēterpilī. Rīgas III iec. miert. 1928. g.

t jūn., 581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
ļfc 837/28. g.)

1
15418. Zass, Jānis Jāņa d.. dz. 1908. g.

dec. Lutriņu pag., Saldus iec. miert.
8- g. 27. jūn.* , 581. p. I. d., 57. p. 3. pkt.,
Jen. ciet. (Akts Nš 482'28. g.)

15419. Zazits, Eduards Pētera d., dz.
3. g. 4. aug. Cēsīs, Cēsu apr. 1 iec. miert.
*• g 9. jūl., 574. p. 1. d., 55. p. 2. pkt.,
I. lab.-audz. iest. (Akts Nš 670 28. g.)

15420. Zelkins, Hilels Hirša d., 42 g.,
Krievi jā, Liep. II iec. miert. 1928. g. 8. jūn.,
180. p., 1 ned. aresta. (Akts Nš 565/28. g.)

15421. Ziemulans, Jānis Mārtiņa d.,
dz. 1881. g. Lašu pag., Daugavp. II iec.
miert. 1928. g. 26. jūl., 284. p., ņaud. sods
Ls 15 apm., vai5dien.aresta.

(A.NsC-15422. Zikmanis, Ernests Kārļa d., dz.
1913. g. 27. janv. Liep. apr.. -Liep. lauku iec.
miert. 1928. g. 14. jūl., 581. p. 1. d., 55. p.
1. d. 2. pkt., ieviet. audz.-lab. iest: (Akts
Ns 462 28. g.)

15423. Zilis, Augusts-Eduards Pētera d.
dz. 1895. g. 4. martā Alūksnes pag.. Rīgas
apgbt. II kr. nod. 1928. g.21. maijā, 581.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Nš 186328. g.)

15424. Zirnītis, Andrejs Jura d., dz.
1850. g. 21. febr. Lubānas pag., Madonas apr.
1iec. miert. 1928. e.28. apr.. 5! p., 581 - p. 1

2 mēn. ciet. (Akts Nš 32528. g.)

15425. Znotiņš, dz. Kotans, Veronika
Aloiza m., dz. 1900. g. II. jūn.,Jasmuižas
pag., Latg. apgbt. 192K. g. 19. apr., 448. p..
442. p. 1. d., 3 dien. aresta. (A. M g.)

15426. Zutis, Aleksandrs Pētera d., dz.
1914. g. Nautrēnu pag.. Kārsavas iec. miert.
1928. g. 18. jūn., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.

(Akts Nš 475/28. g.)

15427. Žurovs, dz. Niķa, Helēna Emīlijas
meita, dz. 1903. g. 15. febr. Palsmanes pag.,
Valkas apr. IV iec. miert. 1923. g. 20. dec,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Nš 815 23.

15428. Žviksts, Fricis Vilhelma d.. dz.
1908. g. I. iūn. Zentenes pag., Rīgas XIV iec.
miert. 1928. g. 21. febr., 591. p. 1. d„ 57. p.
3. d., 4 mēn/ ciet. (Akts Nš 240/28. g.)

Rīgā, 1928. g. 11. septembri.

Tieslietu ministrijas departamenta direktors Brikovskis.

??* t^os;r2«i» r?. & ļļ ?
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