
Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. gada 30. jūlijā

Nr. 441.
Atstāju kara dienestā maksimālo vecumu

sasniegušo kara būvniecības pārvaldes Dau-
gavpils būvju grupas darbvedi III šķiras
kara ierēdni Valdemāru Soveri 'līdz
1930. g. 5. oktobrim.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministra v. B. Berents.

Valsts Prezidenta paziņojums
1929. g. 30. jūlijā

Nr. 442.
Šodien pieņēmu akkreditīvu no Itālijas

ārkārtējā sūtņa un pilnvarotā ministra
Nicola Macario kunga, kas pie tam
sacīja šādu runu:

Monsieur le Prēsident,

J'ai l'honneur de Vous prēsenter Ies
Lettres de Sa Majestē le Roi Victor
Emanuel III, Mon Auguste Souverain
par lesque!les je suis accrēditē comme
Son Envove Extraordinaire et Ministre
Plēnipotentiaire auprēs de Votre
Excellence. Aussi ai-je l'honneur de
Vous remettre Ies lettres Rovales qui
rappellent de la Mission en Lettonie
mon prēdēcesseur Monsieur le Ministre
Stranieri.

Mon Pays qui avec tout l'enthousissme
de son peuple s'est engagē dans la voie
lieureuse de son renouvellement na-
tļonal, en s'inspirant aux t-raditions
iieffacables de la race, ne peut que
r^arder avec un oeil sympathique aux
jeines Etats qui comme la Lettonie
eri suivant Ies anciennes aspirations
ā\ leurs peuples se dēdient avec toute

ļjfr' Iet energie et leurs efforts savants
ļ ā ļ'assurer un avenir sūr et digne
\ delleur trēs ancienne civilisation.

r

'Italie suivit avec grand intērēt Ies

prgrēs ēvidents que la Lettonie a su
rēaļser dans tous Ies champs de son
aoudtē politique, ēconomique et intel-
leclielle en devenant un facteur im-
porant de paix et d'ēquilibre dans
la ļaltique.

Jļ ne šaurais pas dire comment
je jie sens heureux de remplis la
misapn qui m'a ētē confiēe aupres de
Votf Excellence par Mon Auguste
Maite, mission ā laquelle avec le haut
appu du Gouvernement de Votre
Exceļence je consacrerai ma plus bonne
voloriē et ma satisfaction serait trēs
grand; si je pouvais reussir ā reudre
encor: pius intimes Ies liens d.'amitiē
qu'ona pu constater dēs le commen-
cemeit de l'existence de I'Etat Letton
entre Celui-ci et l'Italie.

J'a dēja observē avec ma grande

satistection qu'au Congrēs biblio-
graptique de Rome, cette Rēpublique
a envovē une brillants reprēsentation
officielle ā laquelle se sont ajoutēs
spontanement — je dirais en amateurs—
Pksieurs illustres citoyens lettons pour
vfsiter la ville ēternelle.

L'ēchange de visites entre Ies sujets
de deux pays que je souhaite frēquentes
est ā mon avis un moyen efficace de
rapprochement mutuel et sāns doute
ii aidera beaucoup ā une connaissance
reciproque des deux peuples car se
connaitre entre eux vaut dire mieux
s'apprēcier et s'aīrner d'avantage.

J espēre bien que Ies puissants moyens
de la technique moderne abrēgeront
Ies distances entre la Lettonie et
l'Italie et faciliteront Ies communica-

tions rēciproques ā l'avantage de I'amē-
lioration des relations ēconomiques et
intellectuelles des deux pays.

Monsieur le Prēsident, en Vous
transmettant le message amica! de Sa
Majestē Mon Auguste Roi et Ses voeux
pour Votre personne et pour votre
noble Pays, j'ai l'honneur d'y ajouter
mes voeux chaleureaux pour la prospē-
ritē et le bienētre de Votre Excellence
et de la Lettonie. ?

Uz tam es atbildēju:

Monsieur le Ministre,
Je suis bien aise de recevoir de Vos

mains Ies lettres par lesauellesSa Majestē
le Roi d'Italie S'est complu ā Vous
accrēditer en qualitē de Son Envoyē
Extraordinaire et Ministre Plēnipoten-
tiaire en Lettonie, et qui viennent de
m'ētre remises en mēme ttmps que
celles de rappel de Votre ēminent
prēdēcesseur, Monsieur le Ministre
Stranieri.

Trēs sensible au tēmoignage d'amitiē
que Sa Majestē le Roi Victor Emanuel
Vous a chargē de formuler tant pour
la Lettonie que pour ma personne, je
m'empresse d'en exprimer ma bien vive
reconnaissance. De mēme, je rne sens
touchē des cordiales paroles par les-
quelles Vous avez bien voulu donner
expression ā la svmp'athie avec laquelles
la glorieuse Nation italienne a suivi Ies
diverses phases de la rēalisation des
aspirations sēculaires du peuple letton,
aspirations qui ont abouti dēja ā l'indē-
pendance de la Lettonie et lui ont crēē
une situation internationale qui est le
meilleur prēsage pour le dēveloppement
ultērieur de ses forces crēatrices, soit
intellectuelles, soit ēconomiques.

Se sentant uni ā la glorieuse Nation
italienne par des liens d'amitiē et
professant une profonde admiration
pour le Pays qui est le berceau de la
civilisation moderne, le peuple letton
nourrit un fervant dēsir de connaitre

de plus pres 1 Itahe, et ceļa malgre la
distance gēographique qui nous sēpare.
C'estavec satisfaction qu'ilpeut constater
que Ies relations entre la Lettonie et
ritalie deviennet de plus en plus suivies,
qu'ā ceux de ses concitoyens qui ont
eu l'avantage de visiter Vatre beau
Pays, Paccueil le plus amical et le plus
hospitalier y a ētē rēservē et que pour
l'ēchange des marchandises, des possi-
bilitēs y sont ouvertes qui sont encore
Ietin d'Stre exp!oitēes. C'est ēgalement
avec admiration que la Lettonie suit
Ies progrēs que la Nation italienne,
ayant conscience de sa haute mission,
ne cesse de faire dans tous Ies domaines
de la vie moderne grāce au travail dur
et persēvērant qui caractērise le peuple
italien et qui est un gage sūr du brillant
avenir de l'Italie.

Au moment oū Vous allez prendre
possession de la haute charge qui Vous
a ētē confiēe par Votre AugusteSouverain.
je tiens ā Vous assurer que moi et
notre Gouvernement, nous serons
toujours prēts ā Vous accorder notre
aide et notre appui dans l'accomplisse-
ment des fonetions de cette noble
mission, dont I'objet est de rendre plus
ētroits Ies liens d'amitiē qui unissent
la Lettonie et l'Italie.

Je profite de l'occasion qui m'est
offerte pour formuler mes meilleurs
voeux pour le bienētre de Sa Majestē
le Roi Victor Emanuel, de Sa Majestē
la Reine et de toute la Famille Royale,
de metne que pour la prospēritē tou-
jours croissante de l'Italie.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Tulkojumi.

Itālijas sūtņa uzruna:
Prezidenta kungs.

Pagodinos Jums iesniegt mana augstā
Valdinieka, Viņa Majestātes Karaļa Vik-
tora Emanuēla rakstu, ar kuru es tieku
akreditēts par viņa ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri pie Jūsu Ekselences.
Tāpat man ir gods nodot Jums mana
priekšgājēja Latvijā, ministra Stranieri
kunga atsaukšanas rakstu.

Mana Valsts, ko visas tautas entuziasms
ievirzījis nacionālās atmodas laimīgā ceļā,
smeldamas sajūsmu savas rasas palieka-
mās tradicijās, var tikai ar simpātisku
skatu nolūkoties uz jaunajām valstīm,
kuras, kā piem. Latvija, tautas senseno
centienu vadītas, ar visu savu enerģiju
un rūpīgi pārdomātu sparu ķērās pie
darba, lai nodrošinātu sev drošu un viņu
ļoti vecās civilizācijas cienīgu nākotni.

Itālija ar lielu interesi seko tām acīm-
redzamām sekmēm, ko Latvija guvusi
visās viņas politiskās, saimnieciskās un
garīgās darbības nozarēs, kļūdama līdz
ar to par svarīgu miera un līdzsvara
faktoru Baltijā.

Nevaru Jums izteikt cik laimīgs jūtos,
uzņemdamies mana augstā valdnieka
man uzticēto misiju pie Jūsu Ekselences,
kurai, ar Jūsu Ekselences valdības augsto
atbalstu, es gribu veltīt savu vislabāko
gribu, un iegūtu lielu gandarījumu, ja
man izdotos darīt vēl ciešākas tās drau-
dzības saites, kuras jau kopš Latvijas

,s pastāvējušas viņas un
Itālijas starpā.

Ar dziļu gandarījumu man bij gadījiens
konstatēt, ka uz Romā noturēto biblio-
grāfu kongresu Latvijas republika bij de-
leģējusi spožu oficiālu pārstāvniecību, kurai
piepeži pievienojās, varētu teikt kā ama-
tieri un nolūkā apmeklēt mūžīgo pilsētu,
vairāki izcilus latvju pilsoņi.

Mūsu abu valstu pilsoņu savstarpējie
apciemojumi, kurus es labprāt vēlētos
notiekam biežāki, pēc manām domām
stipri veicina mūsu savstarpējo tuvināša-
nos un līdz ar to lielā mērā palīdzēs mūsu
tautām vienai ar otru tuvāk iepazīties,
jo vienam otru pazīt nozīmē, savstarpēji
vienam otru vairāk cienīt un mīlēt.

Labprāt gribu cerēt, ka modernās tech-
nikas spēcīgie līdzekļi saīsinās attālumu,
kas šķir Latviju no Itālijas, atvieglojot
līdz ar to savstarpējo satiksmi un veici-
not abu valstu saimnieciskos un intellek-
tuālos sakarus.

Prezidenta kungs, nododot Jums viņa
Majestātes mana augstā Karaļa draudzīgo
sveicienu un viņa labākos novēlējumus
Jūsu personai un Jūsu cēlai valstij, man
ir gods arī no savas puses izteikt manus
vissiltākos novēlējumus Jūsu Ekselencei
un Latvijai.

Valsts Prezidenta atbilde:
Ministra kungs.

Ar prieku saņēmu no Jums rakstu, ar
kuru viņa Majestātei Itālijas Karalim
labpaticies Jūs akreditēt par savu ārkār-
tējo sūtni un pilnvaroto ministri Latvijā,
un kur man top nodots līdz ar Jūsu iz-
cilus priekšgājēja, ministra Stranieri k-ga
atsaukšanas rakstu.

.Mani dziļi iepriecina draudzības aplieci-

nājums, ko Viņa Majestāte Karalis Viktors
Emanuēls Jums uzdevis izteikt Latvijai
un man personīgi, par ko izsaku savu
sirsnīgāko pateicību. Tāpat mani aizku-
stina Jūsu sirsnīgie vārdi, veltīti tās
simpātijas izpausmei, ar kuru slavenā
Itālijas nācija sekojusi latvju tautas gadu
simteņu ilgo centienu realizēšanas dažā-
diem "posmiem, to centienu, kas mums
jau deva neatkarīgu Latviju un līdz ar
to tādu starptautisku stāvokli, kas no-
drošina mūsu tautas vadošo_ spēku tālāko
attīstību tiklab garīgā, kā saimnieciskā
laukā.

Sajuzdama sevi vienotu draudzības sai-
tēm ar slaveno Itālijas nāciju un dziļi
apbrīnodama to zemi, kas ir modernās
civilizācijas šūpulis, latvju tauta lolo ne-
lokāmu vēlēšanos iepazīties tuvāk ar
Itāliju, neskatoties uz ģeogrāfisko attā-
lumu, kas mūs šķir- Ar gandarījumu to
konstatē, ka attiecības Latvijas un Itā-
lijas starpā kļūst aizvien ciešākas, ko
tie viņas līdzpilsoņi, kam bijusi laime
apciemot Jūsu skaisto zemi, tur baudījuši
vislielāko laipnību un viesmīlību un ka
attiecībā uz preču apmaiņu Itālijā pastāv
izredzes, kas vēl tālu nav izmantotas.
Tāpat ar apbrīnu Latvija seko tiem sa-
sniegumiem, kurus Itālija, apzinādamās
savu augsto misiju, pastāvīgi turpina gūt
visās modernās dzīves darbības nozarēs
pateicoties grūtam un nenogurstošam
darbam, kas raksturo itāļu tautu un kas
ir labākā ķīla Itālijas drošai un spožai
nākotnei.

Šinī brīdī, kur Jūs iestājaties Jūsu augstā
valdnieka Jums uzticētā augstā amatā,
varu Jums apliecināt, ka es un mūSu
valdība tiešām allaž gatavi Jums sniegt
mūsu palīdzību un atbalstu Jūsu cēlās
misijas veikšanai, kuras uzdevums ir darīt
vēl ciešākas tās draudzības saites, kas
vieno Latviju ar Itāliju.

Izlietojot šo gadījumu izsaku savus
labākos novēlējumus Viņa Majestātes
Karaļa Viktora Emanuēla, Viņa Maje-
stātes Karalienes un viņas Karaliskās
ģimenes labklājībai, kā arī Itālijas pa-
stāvīgai uzplaukšanai.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 9. jūlija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un ,, Ķires
upes meliorācijas sabiedrības" darbu da-
lībnieku pilnā sapulcē pieņemto Valkas
un Valmieras apriņķa Kārķu un Naukšēnu
pagasta Ķires upes regulēšanas projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmē-
jiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Ķires upes meliorācijas sabiedrībā, minēto
meliorācijas darbu izvešanā un izvesto
darbu kārtībā uzturēšanā.

1929. g. 18. jūlijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas III kriminālno-

daļas š. g. 26. jūlija rīcības sēdes lēmumu
apķīlāts:

275. Uzsaukums ,,Visiem kokrūpnie-
cībā nodarbinātiem strādniekiem-cēm un
jauniešiem" latvju un krievu valodā.
Latvijas kokstrādnieku un kalpotāju arod-
biedrība. Spiestuvē ,,Dzintars ", Rīgā„
Elizabetes ielā 22.

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā. N° 153975.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Meklējamo personu saraksts JVs 426.
30000. Bētiņš, Aleksandrs Dāvida-Dāva d.,

dz. 1889. g., pied. pie Zaļenieku pag. — Jelgavas
apgabalt. izm. tiesn. par Talsu apr. r. JV? 1542 no
19. Vii 29. (25. VII 29.). apv. uz s. I. 586. p. —
Apcietināt.

3000t. Bečs, Andrejs Ādama d., 4o g. v.. pied.
pie Preiļu pag. — Krāslavas 1. iec. miert. r. N> 350
no 15. VII 29. (20. VII. 29.), apv. uz s. I. 51. p.,
591. p. 1. d. I. pkt. — Apcietināt.

30002. Birskis, Izidors, dz. 26. V 1888. g., pied.
pie Briģu pag. — Paziņot dzīves vietu krim. pārv.
Rīgas nod. pr-kam uz r. no 13. VII 29. (24. Y11 29.).

rāpšanā.
30003. Bērziņ, Zelma, dz. 13. III 1901. g.„

Turaidas pag. — Meklē Rīgas 8. iec. miert. ar r.
.Vs 735 no 8. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. I.
284. p. un 262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu
krim. pārv. Rīgas nodaļai.

Maksa par „Valdibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par^ bez piesūtīšanas

>/2 gadu .'.'. „ 12^—
(sai?emot eksped.) par:

3 mēn. ..' .'. " 6^— gadu Ls
18,—

1 „ . . . „ 2,— 72 gadu . . . „ 10,—
Piesūtot pa 3 mēn , 5,—
pastu un pie 1 „ . . . . „ 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ... „ —,12 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 par katru viensl. rindiņu
(par pbligāt. sludin.) . ' . ,, —,25

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

jg|gL oficiāls laikraksts
5^^^B^W^Wrf^ svētdienas

un
svētku dienas

ifrv'^^^V^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

^^^^^^^^^^
Rīgā, pilī Jfel. Tālrunis 20031

^$? Atvērts no pulksten 9—3

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Ne2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei,
Valsts Prezidenta paziņojums.
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Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 9. jūlija lēmuma ir uzlikts par pienākumu piedalīties Ķires upes meliorācijas sabiedrībā,

un jāņem dalība pie Valkas un Valmieras apr. Kārķu un Naukšēnu pag. Ķiras upes regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
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?* Dalībnieka
u
0. vārds un uzvārds

1. Gusts Kārkliņš
2. Vijums Brože
3. Jānis Bērzups
4. Richards Lunders
5. Gusts Lunders
6. Miķeļa-Vilhelma Feldmaņa mant.

masa
7. Jēkabs-Alfrēds Dance un Jānis

Zariņš
8. Matīsa Liepiņa mant.
9. Valsts zemju inspekt.

10. Kārlis Praudiņš un Harijs Praudiņš
11. Jānis Peltmānis
12. Jānis Gulbis,Minna Gulbis un Kārļa

Gulbja mantojuma masa . . .
13. Spricis Brūgans
14. Eduards Dainis
15. Ernests Lapa un Eduards Lapa .
16. Teodors Jundzītis
17. Jēkabs Cīrulis
18. Visvaldis Rusmanis, Gusts Kār-

klītis, Kārļa Laksberga mant.
masa un Teņa Ienbauma mant.
masa

19. Juliuss Rusmanis
20. Ansis Emoliņš
21. Valters Freimanis, Arturs-Alberts

Freimanis un Adelīne Freiman
22. Otto Hincenbergs
23. Ernests Boss
24. Indriķis Ozols
25. Jānis Eglīts
26. Estere Gailis, dz. Āboltiņ ....
27. Tenis Bebris
28. Pēteris Puķīts
29. Ado Mets
30. Pēters Mets
31. Mārcis Apsīts
32. Tenis Plikšs
33. Mārtiņš Kaze
34. Jānis Bundzis
35. Kārlis Ķikulis un Rūdolfs Ķikulis
36. Gustavs Riekstiņš
37. Mārtiņš Bundzis
38. Berta ' Barvich-Velmē
39. Spricis Pelēkais
40. Anna-Kristīne-Dagmāra Vilks, dz.

Līben
41. Elīza Kārkliņ
42. Augusts Ābelīts
43. Jānis Gailis
44. Jānis Pēterens "...
45. Alvīne Celmiņ, dz. Vipul, Milda un

Valters Celmiņi
46. Matilda Praudiņ, dz. Celmiņ . . ?

I

Hugo Šķiņķis
Marta Škinkis, Mirdza un Dzidra

Šķiņķis
48. Jānis Mūrnieks
49. Richards Jende
50. Augusts Tobis .
51. Alma Krūze, Alīda Kalējs, Marieta

Stilbiņ, Emils Stilbiņš un Teņa
Stilbiņa mantinieki . . '. . . . .

52. Jānis Ābelīts . •
53. ījabs Lauris
54. Anna Garsel .
55. Jānis Šmidts
56.. Matilde-Emilija Licis
57. Pēteris Cabulis
58. Jānis Ķikulis un Eduards Ķikulis
59. Eduards Jukums
60. Jēkabs Lūsis
61. Voldemārs Students
62. Mārtiņš Krintuš un Jānis Ķrintuš
63. Vijums Simtiņš
64. Hamilkers Krīdeners . .
65. Jānis Laitas
66. Pāvuls Kreilis
67. Indriķis Bērziņš
68. Jānis Kušķis
69. Jāņa Liepiņa mantin
70. Jānis Liepiņš
71. Kārlis-Eduards Ķirbens ....
72. Kārķu pagasta s-ba
73. Kārķu virsmežniecība

Rīgā, 1929. g. 18. jūlijā

Dalībniekam MāJN2>fs
Dalībnieka piederošo vai

īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc
esošo māiu mēmie- zemes

apzīmējums J
CTDas grāmatunosaukums pļāniem

s
reģistra

īpašnieks Dambuli 21 4
Skujas 57 2641
Breides 58 2607
Dzeņi 59 2610

,, Jaunmuižnieki ? — 6111

Mantojuma masa Ligusalas — 3

Līdzīpašnieki Andreceni 63-64 2602
Mantojuma masa Intes 61 2617
Valsts fonda zeme Jerkas 10 346
Līdzīpašnieki Ermani 11 2148
īpašnieks Žīguri 18Fa 8253

Līdzīpašnieki Rija (Rimuižnieki) — 340,
īpašnieks Bauskas 25 6

Dambīši 71Fa 4212
Līdzīpašnieki Roņi 91Fa 4224
īpašnieks Ķirbiši 92Fa 4225

,, Reiņi — 7

Līdzīpašnieki Ķīkškalni — 265
īpašnieks Bērtuli 23 5

„ Emoliņi 30F —

Līdzīpašnieki Mašani — 8815
īpašnieks Viļņi 2F

,, Krievini 3F
Olkalni 4F 7360

,, Tīrumzeinnieki 5F 7657
īpašniece Priekalas 6F 7718
īpašnieks Krūmiņi 7Fa 6696

Birznieki 8F 7981
„ Vec-Jandavas — ļ .
,, Jaun-Jandavas — ļ

Ķikuti — 172
Ķikutu-Ķērsalas — ' 3412

„ Augšalas — 264
Brukši 73 4333

Līdzīpašnieki Silzemnieki 86Fa —
īpašnieks Jaunzemi 69Fa 6427

Laužņi 70Fa 4211
īpašniece . Lielkrieviņi 18 170
īpašnieks Jaunkrieviņi 18F 3901

īpašniece Lejas Zīles 16a 175
Zīles 16b 3751

īpašnieks Strazdi — 169
,, Kalna-Zīles — 254
,, Jāņsalas — 526

Līdzīpašnieki Ozoliņi 5 2149
īpašniece Ivaši .4 2147
ļ/ 2 māj. īpašn. ļ

ļ Ķīkas 1-2 342
x2 māj. līdzīpašn. J
īpašnieks Liepas 3 341

Šalderi 17 255
Tūži 12 165

Līdzīpašnieki Lāčkalni — 166
īpašnieks Arnieki 20 168

Brieži 14 176
īpašniece Māres 11 167
īpašnieks Smuikas 18 9
īpašniece Dibeni — 256
īpašnieks Spaļi — 174
Līdzīpašnieki Līgotņi 42Fa 4200
īpašnieks Gulbji 45F —

46F —
Kazuļi 98Fa 4230

Līdzīpašnieki Apiņi 99Fa 4231
īpašnieks Braslas lOOFa 4232

Neatsav. daļa 1F 5286
,, Dzirnavas 2F —

Dīķukalni 35F 4194
Ozoliņi 34F 10370
Linupes 33F 4193

Mantinieki Mucenieki 74F —
īpašnieks Mucenieki 108F -*-

Līdumnieki 101Fa 4233
Zemes ieguvēja Pagasta zeme 3F, Fa —
īpašniece Valsts meži un pļav. MA —

Darbu
izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
un pie kādas agrākās muižas anrēkirfa Piezīmes

piederēja dalībnieku
balsu skaitu

Ls

Kārķu pag. Jaunkārku muiža 105,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
Naukšēnu pag. Naukšēnu muiža 667— ™?ļ f1s^izmak sas sum

K b ?fif) _ uzskatamas par pamatu
» » ?£ļ' dalībnieku maksājumu noteik-
,, ,, 5rjo,— šanai un nokārtošanai, kā pie
n ,, 513,— darbu pirmreizējas izvešanas,

tā arī pie izvesto darbu kār-

Kārķu pag. Jaunkārku muižas 840,- 5gM
u
*£*SSftSKSS

izmaksu, kura var būt mazāka
Naukšēnu pag. Naukšēnu muižas 387,— vai lielāka.'

216-
Naukšenu pag. Nurmižu muižas 369,—

1971-
239,-

452-
Kārku pag. Jaunkārku muižas 1014,—

471-
415-
406-
72

614 —
701 —

Naukšēnu pag. Ntirmišu muižas 10,—

333
310-
374-
356
400 —

>? Jt OtzJ ļ

471-

{
35g
34g'

1907,'—
415 —
248-

„ » 1238,—
510,—
474 —
173-
436-

„ „ 367,—

346-
373,—
436,-
668-

Naukšēnu pag. Nurmišu muižas 630,—

,, ,, ZoDM,

Kārķu pag. Jaunkārku muižas 893,— ļ
>> i> 414,

Ķemeres muižas 56,—
Jaunkārku m. 493,—

»i tt iyo, i

>> » 33,
Jaunkārku m. Kārķu pag. 29 —

300- !
13-

278-
460-

,, ' 277,-
72

Jaunkārku mž., Nurmišu mž. 3241,—
Kultūrtechniskās dajas vadītāja v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

30004. Bačonka, Akulina, dz. 1891. g., Zvirgz-
denes pag. — Meklē: Rīgas 8. iec. miert. ar r.
Ka 894'no 12. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. 1.
284. p. 262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu krim.
pārv. Rīgas nodaļai.

30005. Bitte, Arnolds, 31 g. vecs, Latvijas
pils. — Meklē ļelgavas pils. iec. miert. ar r.
Ne 317 no 6. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. 1.

262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu krim. pārv.
Rīgas noda|ai.

30006. Burgelis, Fricis, dz. 10. IX 1900. g. —

Meklē Rīgas apr. 2. iec. miert. ar r. JVs 875 no I
13. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. 1. 284. p.-un
262. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu krim. pārv.
Rīgas nodaļai.

30007. Greibs, Helene Andreja m., apm. 24
līdz 25 g. v., SSSR pils. — Kriminālās pārvaldes
Rī ,as nod. pr-ka r. no 18. VII 29. (25. VII 29.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

30008. Golubovs, Vladislavs Mateuša d., dz.
24. VI 1909. g., pied. pie Baltinovas pag. —1 Meklē Jaunlatgales iec. miert. ar r. Ne 203 no

17. VII 29. (23. VII 29.), apv. uz s. I. 581. p. 1. d.,
sod. ar ieslodz. cietumā uz 1 mēnesi. — Izpildu
rakstu izprasīt no krimin. pārv. Rigas nodaļas. —?
Apcietināt.

30009. Ginkevičs, Eduards Jāzepa d., 27 g. v.,
pied. pie Liepājas pils. —Meklē Rīgas 1. iec. miert.
ar r. N° 246 no 18. VII 29. (24. VII 29.), apv. uz
s. 1. 262. p. 1. d. un 284. p. — Paziņot dzīves vietu
krimin. pārv. Rīgas nodaļai.

30010. Kasparsons, Julijs-Otto Eduarda d.,
dz. 1898. g. Siguldā. — Rigas 6. iec. miert. r.

JV2 790 nq — VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. I.

591. p. 1. d. 3. pkt. — Apcietināt.

30011. Kuprišs-Kupriševs, Dadeušs Antona d-,

dz. 24. IV 1907. g., pied. pie Viļakas pag-
Meklē Viļaku iec. miert. ar r. Ne 136 no lo. v u

(23. VII 29.), apv. uz s. I. 591. p., sod- ar2! ne

cietumā.-Apcietināt.- Izpildu rakstu piepra'
no krim. pārv. Rīgas nodaļas.

30012. Krūmiņš, Miķelis Nikolaja d., dz 2.

1910. g, pied. pie Augšpils pagasta. — Aviac j



pulka kom. telefonogr. Ne 637 no 8. Vil 29 g
<2 3. VII 29.), dezert. — Apcietināt.

30013. Kule, Arnolds Jura d., dz. 1. V 1891. g.,
Latvijas pils., — Rīgas 8. iec. izm. tiesn. r Ko 147
no 29. VI 29. (22. VII 29.), apv. uz s. 1. 599 p
3. pkt. — Apcietināt.

30014. Krastiņš, Pēters Jāņa d., dz. 1905. g
Latvijas pils. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 4 iec '
miert. uz Ne 839 no 16 .VII 29. (24. VII 29 ) anv
uz s. I. 574. p. w "

30015. Kacars, Fēliks, dz. 1908. g., pied. pie
Asūnes pag. — Paziņot dzīves vietu krim. pārv
Rīgas nod. pr-kam uz r. no 16.VII 29. (20. VI129).
apv. zādzībā.

30016. Kalniņš, Kārlis Jāņa d., dz. 8. VII 1877
gadā. — Paziņot dzīves vietu Rīgas apr. 2 iec
miert. uz Ka 614 no 12. VI 29. (20. VII 29.) anv
uz s. I. 591. p. 1. d. '' v '

30017. Lavrinovičs, Voldemārs Jāna d. dz
1909. g., Latvijas pils. — Paziņot dzīves vietu
krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz r. no 17. VII 29.
(24. VII 29.), apv. aprakst. mantas izšķērdēšanā.

30018. Laiviņš, Mārtiņš-Roberts , Kārļa d.,
27 g. v., pied. pie Suntažu pag. — Paz not dzīves
vietu Kārsavas iec. miert. uz Ka 632 no 10. VII 29
(22. Vil 29.), apv. uz akc. s. I. 37. p.

30019. Lubockis, Brocha Šmuela m., dz.
1. VIII 1888. g., Latvijas pils. — Krim. pārv.
Rīgas nod. pr-ka r. no — VII 29. (25. VII 29.),
apv. zādzība. — Apcietināt.

30020. Leiburgs, Johans, dz. 1886. g Igau-
n'jas pav. — Paziņot dzīves vietu krimin. pārv.
Rīgas nod. pr-kam uz r. no 19. VII 29. (26. VII 29.),
apv. krāpšanā.

30021. Leitans, Antons Mārtiņa d., dz. 1897.g.,
Latvijas pils. — Paziņot dzīves vietu Jelgavas
pils. iec. miert. uz Ne 2894 no 9. VII 29. (22
VII 29),. apv. uz s. 1. 262. p. 1. d. un 284. p.

30022. Matulenko, Fēliks Vikentija d., 20 g. v.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu Rigas 6. iec.
miert. uz Ka 1060 no 12. VII 29. (24. VII 29.), apv.
uz s. 1. 581. p. 1. d., un 51. p.

30023. Morozovs, Jānis, dz. 1892. g. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 7. iec. miert. uz Ne 1062 'no
]7. VII 29. (23. VII 29.), apv. uz s. I. 284. p. un

262. p. 1. d. .
30024. Maizens, Jēkabs Jēkaba d., pied. pie

Liepājas, dzīv. turpat, Stūru ielā Ka 12 (tuvāku
z'nu nav). — Rīgas pils. komend. r. Ka 2238 no
14. V 29. (24. VII 29.), dezert. — Ņemt policijas
uzraudzībā, paziņojot par to komend.

30025. Masinskis-Mateisons, Jānis Jura d.,
dz. 29. I 1907. g., pied. pie Preiļu pag. — Madonas
apr. 2. iec. miert. r. Ne 544 no 19. VII 29. (25. VII
.29.), apv. uz s. I. 581. p. 2. d. — Apcietināt.

30026. Martinaitis, Antons Kazimira d. dz.
.30. XII 1899. g., pied. pie Rīgas — Paziņot
dzīves vietu Rīgas 7. iec. miert. uz Ne 920 no
17. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. 1. 574. p. I. d.

30027. Marcinkevičs, Karline Ādama rri., dz.
J858. g., pied. pie Jaunjelgavas pilsētas. —
Pazinot dzīves vietu Rīgas 7. iec. miert. uz Ka 1171
no 12. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. 1.276. p. l.d.

30028. Novickis, Ede, dz. 30. VI 1893. g.,
Latvijas pils. — Meklē: Rīgas 8. iec. miert. ar r.
JVe 924 no 11. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. I.
202. p. l.d. — Paziņot dzīves vietu krim. pārv.
Rīgas nodaļai.

30029. Nātre, Jānis Jēkaba d.„ dz. 15. IX 1884.
gadā, pied. pie Skankalnes pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 7. iec. miert. uz Ne 958 no 12. VII 29.
(22. VII 29.), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d.

30030. Pudans, Benedikts Andreja d., dz.
183. g., — Pazinot dzīves vietu Rīgas 10. iec.
mert. uz Ka 1064 no 9. VII 29. (24. VII 29.),
ap/, uz s. 1. 276. p. l.d.

10031. Pārums, Alfrēds-Teodors Andža d.,
'-'!- . v., Latvijas pils. — Rīgas apgabalt. 3. krim.
aoL r. Ne 79153 no 9. VII 29. (22. VII 29.),
ap. uz s. 1. 476. p. l.d. — Pieprasīt droš. naudu
LslOO,— bet neiemaksas gad. apcietināt.

3032. Prange, Rūdolfs, dz. 13. X 1911. g.,
La'njas pils. — Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka r.
no?. VII 29. (20. VII 29.), apv. zādzībā. —
Anetināt.

'3333. Petrovs, Matvejs Lipa d., 26 g. v.,
pietpie Kolupes pag. — Meklē: Jēkabpils iec.
me. ar r. Ne 750 no 18. VII 29. (23. VII 29.),
apvuz s. I. 262. p. un 284. p. — Paziņot dzīves
vietlkrim. pārv. Rīgas nodaļai.

3(34. Punculs, Vladislavs Izidora d., dz.
191cg., pied. pie Kaunatu pagasta. — Paziņot
dzīvi vietu Rēzeknes 2. iec. miert. uz Ka 1873
no l VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. I. 51.,
316., p.

30035. Pugačs, Izidors, dz. 7. VIII 1904 g
p.ed. p.e Bērzpils pag. — Paziņot dzīves vietu
,oo,?,.\- iec " miert - uz N- 325 no 'I- VII 29.
(22. VII 29.), apv. uz s. 1. 284. p. un 262. p. l.d.

30036. Runcis, Pēters Jāna d., dz. 16 VII
1885. g., pied. pie Vilzenes pag. — Kriminālāspārvaldes Rīgas nod. pr-ka r. no 15. VII 29.

(22- VI! 29),. apv. zādzībā. — Apcietināt.
30037. Ruchmanis, Jānis Filareta d., dz.

1902. g., pied. pie Borovkas pag. — Dobeles
iec. miert. r. Ne 598 no 18. VII 29. (25. VII 2Q )
apv. uz s. 1. 581. p. — Apcietināt.

30038. Reinholds, Johans, dz. 23. XI 1885. g.
Vācijas pav., — Rīgas apgabalt. 3. civīlnod. r.'
Ka 35845 no 23. II 29. (24. VII 29.), maksāt nespē-
jīgs parādnieks. — Apcietināt.

30039. Reimanis, Jēkabs Hackeļa d., dz. 26. X
1876. g., pied. pie Rīgas — Rīgas apgabalt. 2.
knm. nod. r. Ne 22313.23. no 21. VI 29. (23. VII
29.), sod. uz s. I. 574. p. 1. d., ar 2 mēn. cietuma. —
Apcietināt. — Izpildu rakstu pieprasīt no krim.
pārv. Rīgas nodaļas.

30040. Romanovs, Kārlis Semjona d., dz.
1903. g., Naujenes pag. — Meklē: Latgales apgabal-
ties. 2. krim. nod. r. Ne 15640 no 12. VII 29.
(22. VII 29.), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d., sod. ar
ieslodz. cietumā uz 1 mēnesi. — Apcietināt. —
Izpildu rakstu pieprasīt no krim. pārv. Rīgas
nodaļas.

30041. Rabkevičs, Francis Jāzepa d., dz. 21.
III 1C00. g. — Meklē: Rigas apgabalt. 2. krim.
nod. ar r. Ne 2199 no 1929. g. (23. VII 29.), apv.
uz s. 1. 532. p. 1. d. 3. pkt. sod. ar 3 dien. aresta. —
Paziņot dzīves vietu krim. pārv. Rīgas nodaļai.

30042. Reiskarts, Eduards-Augusts Dāvā d.,
dz. 5. XI 1899. g. — Meklē: Rīgas apr. 2. iec. miert.
ar r. Ka 692 no 13. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz s. 1.
284. p. un 262. p. l.d. — Paziņot dzīves vietu
krim. pārv. Rīgas nodaļai.

30043. Radzevičs, Apolonija, dz. 1908. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu krim. pārv.
Rīgas nod. pr-kam ar r. Ka 15. VII 29. (20. VII 29.),
apv. zādzībā.

30044. Smilškaln, Julija-Irma Friča m., dz.
9. VII 1899. g., pied. pie Rīgas. — Krim. pārv.
Rīgas nod. pr-ka r. no 13. VI! 29. (22. VII 29.),
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

30045. Saulīts, Mārtiņš, dz. 7. V 1898. g.,
pied. pie Pēternieku pag. — Meklē: Cēsu apr.
2. iec. miert. ar r. Ka 371, no 11. V11 29.(22. VII 29)
ajjv. uz s. 1. 262 p. 1. d. — Paziņot dzīv. vietu
Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

30046. Zunde, Leopolds, dz. 16. VII 1880. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 14. iec.
miert. uz Ne 938, no 10. VII 29. (24. VII 29.),
apv. uz s. 1. 276. p. un 280. p. l.d.

30047. Stalidzans - Ručevskis, Antons Au-
gusta d., 39. g. v., pied. pie Dagdas pag. — Pa-
zinot dzīv. vietu Daugavpils 1. iec. miert. uz
Ka 688, no 17. VII 29. (24: VII 29.), apv. uz
s. I. 181. p. 3. d. 1. pkt.

30048. Zjabkins, Antoniņa Pētera m., dz.
1906. g., pied. pie Latvijas. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 3. iec. miert. uz Ne 818, no 27. VI
29. (24. VII 29.), apv. uz s. I. 581. p. 1. d.

30049. Sanigins, Pēters, dz. 1888. g., bij.
Krievijas pils. — Meklē: Rīgas 4. iec. miert.
ar r. Ne 1198, no 15. VII 29. (22. VII 29.), apv.
uz s. 1. 284. p. un 262. p. l.d. — Paziņot dzīv.
vietu Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

30050. Zeltiņš, Teodors - Krišjāns Indriķa d.,
33 gad. vecs. '— Meklē: Bauskas apr. 2. iec.
miert. ar r. Ka 131, no 15. VII 29. (22. VII 29.),
apv. uz s. I. 262. p. — Paziņot dzīv. vietu
Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

30051. Žagars, Alfrēds Emīlijas d., dz. 3. VII
1905. g. Kriminālās pārvaldes Rīgas nod. pr-ka r.
no 19. VII 29. (25. VII 29.), apv. piesavin. —
Apcietināt.

30052. Šerlings, Šoloms Ābrama d. dz. 22. II
1893. g. ,Lietuvas pav. — Rīgas 1. iec. izm. tiesn.

r. Ka 1946, no 13. VII 29. (22. VII 29.) apv.
uz s. I. 600 p. 1. d., 599. p. 3. pkt. un 51. p. —
Apcietināt.

20053. Teteris, Edvards Klāva d., dz. 28. VI
1905. g., pied. pie Liepājas — Paziņot dzīv.
vietu Krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz r. no
16. VII 29. (22. VII 29.), apv. krāpšanā.

30054. Tembergs, Jānis Matīsa d., dz. 3. VI
1889. g., pied. pie Kandavas. — Krim. pārv.
Rīgas nod. pr-ka r. no 17. Vil 29. (25. VII 19.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

30055. Tīrumnieks, Roberts, dz. 24. XII
1890. g., Latvijas pils. — Ķrim. pārv. Rīgas

nod. pr-ka r. no 15. Vil 29. (20. VII 29.), apv.
piesavin. — Apcietināt.

30056. Timošenko, Dmitrijs, dz. 1903. g.
pied. pie Rundēnu pag. — Cēsu apr. 2. iec. miert.
r. Ka 525, no 6. VII 29. (22. VII 29.), apv. uz

581. p. 1. d. — Apcietināt.
30057. Vainers, Hiršs Mozesa d., dz. 16. II

1903. g., — Pazinot dzīv. vietu Krim. pārv.
Rīgas nod. pr-kam uz r. no 19. VII 29. (25. VII 29.)
apv. piesavināšanā.

30058. Vinkmans, Fridrichs Kristapa d., dz.
25. VII 1877. g., Latvijas pilsonis. — Paziņot
dzīv. vietu Krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz
r. no 15. VII 29. (20. VII 29.), apv. naudas
piesavināšanā.

30059. Vērsis, Fricis Matīsa d., dz. 1905. g.
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Krim. pārv.
Rīgas nod. pr-kam uz r' . no 17. VII 29. (22. VII 29.),
apv. piesavināšanā.

30060. Vinkmans, Fridrichs Kristapa d., dz.
25. VII 1877. g., pied. pie Rīgas — Krim. pārv.
Rīgas nod. pr-ka r. no 15. VII 29. (20. VI1 29.),
apv. krāpšanā. — Apcietināt.

30061. Vinkmans, Fridrichs Kristapa d., dz.
25. VII 1877. g., Latvijas pils. — Meklē: tas
pats — apv. piesavin.

Izlabojumi :
„Vald. Vēstn." 146 29. g. sar. 422 — 29776,

tiek meklēts Rejnieks, Domeniks un nevis Rajnieks
„Vald. Vēstn." 146,29. g. — sar. 422 — 29783,

tiek meklēts Šimas un nevis Šimans (21. VI 29.).
„Vald. Vēstn." 156 29. g. — sar. 423 — 29843,

tiek meklēts Rimkus un nevis Reinkus.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

I (Ficsu
SĶĶ&iiuaj ami.

-

Rīgastpgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 109., 311. p. pamata uz
prasītia Jāņa-Teodora Baumaņa
lūgum viņa prasības lietā pret
atbildēāju' Elzu - Karlīni - Līzi
Baumais, dzim. Kalvaris, ai.
Kalve, par laulības šķiršanu,
uzaicira pēdējo, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma,
ierastiis tiesā 4 mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas

Pie ūguma pielikti noraksti no
«sūdzbas raksta un tam pie-
vienotam dokumentiem.

Ja abildētāja noliktā laikā ne-
»eradīsits personīgi vai caur piln-
varnieka, tiks nolikta tiesas sēde
3>etas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1929. g. 16. jūlijā.
?M 431970. L. Ne 1348

Priekšsēd. b. v. i. L. Brūmmers.
S687 Sekretāra v. Stūre.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Aktīva tirdzniecības bilance.
Tallinā, 29. jūlijā. Pēc Igaunijas valsts

statistiskās pārvaldes datiem Igaunija ie-
vedusi š. g. jūnija mēnesī 38.889,2 tonnas
preču 10.038.100 kronu vērtībā, kamēr
izvests tanī pat laikā 39.937,5 tonnas
11.513.400 kronu vērtībā. Tādā kārtā
Igaunijas ārējās tirdzniecības bilance pa-
gājušā mēnesī noslēgusēs ar 1.475.300 kronu
lielu aktīvu. No igauņu preču noņēmējiem
tekošā gada pirmā pusgadā Anglija ar
5.751.700 kronām stāv pirmā vietā, Vācija
ar 1.777.700 kronām otrā vietā un Latvija
ar 533.600 kronām trešā vietā. Kā preču
eksportiers uz Igauniju stāv pirmā vietā
Vācija ar 2.918.000 kronām; viņai seko
Savienotās Valstis ar 1.620.000kronām
un Anglija ar 1.110.000 kronām.

Atlīdzība bijušiem muižu īpašniekiem.
Tallinā, 29. jūlijā. Laikraksts ,,Pae-

walelit" no ticamiem avotiem sakās zinām,
ka jautājums par atlīdzības izmaksu bij.
muižniekiem, ārzemniekiem, par viņiem
atsavināto zemi iegājis galīgā stadijā.
Attiecībā uz atlīdzības izmaksas noteiku-
miem vienošanās esot panākta ar lielāko
daļu no bij. muižniekiem un kontrakti no
valdības puses jau esot apstiprināti, un
proti ar Zviedrijas, Savienoto Valstu,
Itālijas, Dānijas ", Šveices un Vācijas
pavalstniekiem. Esot tikai Vācijas pilsoņi
ar kuriem līdzšim vēl nav izdevies panākt
vienošanos atlīdzības jautājumā. Tomēr
paredzams, ka jau tuvākās dienās tas būs
noticis, un Igaunijas valsts būs nokārtojusi
savas saistības attiecībā pret ārvalstu
pilsoņiem.

Soļi pret kommūnistiem.

Tallinā, 29. jūlijā. Sakarā ar kommū-
nistu gatavoto ,,sarkanā 1. augusta dienu"
Tallinas policija sestdien apcietināja igau-
ņu kommūnistu Remmelgasu. Pie tā atrada
lielāku krājumu nelegālas literatūras un
skrejlapu.

Naktī uz pirmdienu dažādās vietās
Tallinā atrasti izkaisīti kommūnistu uz-
saukumi, kuros strādnieki uzaicināti pie-
dalīties 1. augusta demonstrācijās. LTA.

Polija.
Soļi pret kommūnistiem.

Varšavā, 30. jūlijā. Pēc Augšsilezijas
poju laikrakstu ziņām poļu policija Švin-
tochlovicā vakar arestējusi 43 kommū-
nistus, kurus apvaino valsts graušanā.
Sakarā ar kommūnistu gatavošanos uz
U augusta svinēšanu arī Augšsilezijā
kommūnisti sākuši attīstīt ļoti rosīgu
darbību. Apcietināto starpā atrodoties
arī vairāk kommūnistu vadoņi. LTA.

KURS I.
Rīgas biržā, 1929. gada 31. jūlija.

Devīzes :

1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku 20,29—20,44
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,55—100,30
100 Itālijas liru 27,06—27,27
100 Zviedrijas kronu 138,85—139,55
100 Norvēģijas kronu .... 138,10—138,80
100 Dānijas kronu 138,05—138,75
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovakij 'as kronu . . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,75—208,80
100 Vācijas marku ' 123,50—124,10
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu ..... 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 85—93

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevies.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.

šim numuram 6 lapas puses.
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Šīs dienas „VaId. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz Nosacīti notiesāto
saraksts JV° 91.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
11. jūlija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka 2 obligācijas, 1) par
3000 kr. rbļ., 2) par 5000 kr. rbļ.,
korrob. 1905. g. 1) 25. febr.
Ka 1474, 2) 25. febr. ar Ne 1475 uz
Jelgavas apriņķa Jaun-Platones
muižas Jaunzemju mājām ar
zemes grām. Ke 4299, atzītas par
iznīcinātām un lūdzējai Karlīnei-
Margaretai Grinvaldsdota tiesība
prasīt attiecīgo hipotēku dzēšanu
zemes grāmatās. L. Ne 209 29.

Jelgavā, 1929. g. 17. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

8693v Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Lību
Sudmals, dzim. Celms, kuras
dzīves vieta nezināma, četru
mēnešu laikā ierasties šai tiesā,
saņemt norakstus no viņas vīra
Jāņa Jēkaba d. Sudmala iesūdzī-
baš raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem, un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas pilsēta.
Ja minētā laikā aicināma neie-

rastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņas klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savudzīves vietu
Jelgavā neuzdos, aicinājumu uz
tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 17. jūlijā.
8609v L. Ke 390/29.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Almas I n d r i k s o n s , dzim.
Putnis, lūgumu viņas prasības
lietā pret Augustu I n d r i k -
s o n u par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, iera-
sties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-

ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1929. g. 16. jūlija.
Priekšsēd. b. v. i. L. Brūmmers.

Sekretāra v. Stūre.Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamatā, uz

.AlidesGrasmanhs .dz.Rozenberģis,
lū gumu viņas prasības lietā pret
Ansi-Edua'rdu Grasmani par laulī-
bas šķiršanu,uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

. Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzibas raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aiz-
muguriski. Ke431969. L.Ke 1313.

Rīgā, 1929. g. 16. jūlijā.
Priekšsēd. b. v. i. L. Brūmmers.
8688 Sekretāra v. Stūre.

Risas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

uz civ proc. lik. 146000. p.
pamata paziņo, ka ar viņas šī
gada 10. jūlija lēmumu reģistrēta
kooperatīva savbiedr.ība zem no-
saukuma: Grāmatu spiestuves ko-
operatīvs „Grāmatrūpmeks ', ar

valdes sēdekli Rīgā.

Nod. pārzina v.i. L.Bruemmers.
8690o Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1917. g.
7. janv. v. st. trur. Andrējajāņa d.
Mucenieka (Mučela) 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
sludinājuma iespieduma dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Terminā nepieteiktas tiesības
ieskatīs 'par spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1929. g. 17. jūlijā.
8692 L. Ka 1851 29.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
15. aprīļa nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds 1) pēc
obligācijas 600 kr. rbļ., 2) par
pirkuma 2900 kr. rbļ., 1) korrob.
1888. g. 5. dec, 2) 1877. g.
1. jūn., 1) zem Ke 5692, 2) zem
Ka 291 uz Talsu apr., Nurmuižas
Maz-Kugemiku mājām ar zemes
grām. Ke — atzīts par samaksātu
un lūdz. Otto Braueram dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 16. jūl.
8607r L. Ka 763 29

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1919. g. 23. jūnijā mirušā Tu-
kuma apriņķa Ozolmuižas Si-
vēnu māju * īpašnieka Jēkaba
Jēkaba d. Veldres, agrāk Sivēna
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t.'t-., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 17. jūliiā.
L.Ke 2064/29. 8610

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 15. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Ādama Tauriņa
lūgumu viņa prasības lietā pret
Baibu Tauriņš dēļ laulības šķir-
šanas, uzaicina atbildētāju Baibu
Tauriņš, dzim. Znoten, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā vai uzdot
savu dzīves vietu Liepājā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti no
prasības lūguma un klātpielik-
tiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku un savu juridisku dzīves
vietu Liepājā neuzdos, tiks no-
likta tiesas sēde lietas izklausīša-
nai aizmuguriski. L. Ka212-L29

Liepājā, 1929. g. 17. jūlijā.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

8721v Sekretāra v. E. Roi avs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1918. g. 7. janvārī mir. Jēkab-
pils apriņķa Karkelu muižas
,,Bikša Ke 19" māju īpaš-
nieka Andreja Mārtiņa dēla
V i 1 k e n a atstāto manto-

jumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 17. jūlijā.
L. Ka 1698/29. g. 8611

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
27. jūnija nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds, pēc
pirkšanas - pārdošanas līguma
1400 e. rbļ. lielumā, korrob.

1882. g. 29. jūlijā zem Ke 827 uz
Tukuma apr., Vandzenes muižas
Kieke alias Kerke mājām ar
zemes grām. Ke 1349 atzīts par
samaksātu un lūdz. Jānim
Braunsliepam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. Ne 977 29

Jelgavā, 1929. g. 16. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

8608r Sekretārs Mittelhofs.



Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 10. jūnija
lēmumu uzaicina 1927. g.
25. oktobrī Liepājā mir. Deviras
Tuvje m. Šmēmanis mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikom-
misārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 1929. g. 17. jūlijā.
Ke 770m./29. 8615
Priekšsēd. v. O. Dzinters.

Sekretāra b. v. E. Rolavs.

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 7. augustā, pulkst. 10
dienā, Rīgā, Vitebskas ielā
Ke 20, pārdos I un II izsolē
maksātnespējīgā parādnieka
Roberta Ulmaņa kust. mantu,
sastāvošu no adatu trīšanas,
kniepadatu izgatavošanas auto-
mātiem, šujamo adatu stanc-
mašīnas u. c. un novērtētu par
Ls 9653.

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

Rīgā, 1929. g. 23. jūlijā.
9465 Tiesu izp. V. Strauss,

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
6. augustā, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
Ganību dambī Ne 21, pārdos
Aleksandra Kristjansena kustamu
mantu, sastāvošu no viena zāģu
gatera, novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 1929. g. 31. jūlijā. 9477
Tiesu izp. O. Stellmachers,

Rigas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs, paziņo, ka 1929. g,
8. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ka 77, pārdos
Kārļa Lagzdiņa kustamu mantu,
sastāvošu no vienas automobiļa
šasijas, novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 1929. g. 31. jūlijā. 9476
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 4. pils. iec.
tiesu izpildītājs., kura kanceleja
atrodas Rīgā, Merķeļa ielā Ka 7,
dz. 8, papildām sludinājumam
par Roberta Piranga nekustama
īpašuma, kas atrodas Rīgā, Mar-
garetes ielā Ke 20, IV hip. iec.
ar Ne 1948 (60. grupā, Ne 113)
nolikšanu pārdošana uz 1929. g.
7. novembrī,- pīkst. 10 rītā,
ievietoto „Vald. Vēstn." 1929. g.
13. jūlijā 154. numurā, paziņo,
ka minētais nekustams īpašums
nolikts pārdošanā arī dēļ pie-
dzīšanas no Roberta Piranga
par labu Emīlam GOlicham
Ls 4,560 ar % un izdevumiem,
pēc trim vekseļiem ar Rīgas
apgabaltiesas 4. civ. nod. tiesneša
1927. g. 4. janvāra izpildu uz-
rakstiem NeNe 30.' , 31. un 32.

1929. g. 29. jūlijā. Ke 579.
9444oz Tiesu izpild. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1929. . g.
13. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Pērnavas ielā Ne 20,
pārdos Krišjāna Rennerta kust.
mantu, sastāvošu no 1 vieglā
automobiļa f-mas ,,Chevrolet ",
novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1929. g. 29. jūlijā.
9463 Tiesu izpild J. Grīnios.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks

paziņo, ka š. g. 12. augusta,
pīkst. 10 rītā, Pētersalas iela

Ne 12, dz. 3, pārdos vairāksolīšana
Rubinām Tarantam piederošu ku-
stamu mantu, sastāvošu nu vie-
nām klavierēm „J. Rāssa" firmas
viena ādas dīvāna, viena galda

ar sešiem krēsliem, vienas ozol-
koka bufetes, viena trimo un
viena sienas pulksteņa, ozolkoka.
Mantas novērtētas par Ls 812,50.
Aleksandra Frīdenšteina prasības

lietā. 9447os

Rīgas apgabaltiesas Madfias f
apr. tiesu izpildītājs, kura kalce-
leja atrodas Madonā, Rīgas plv. .'
Ke 11,.paziņo, ka:

1) Jāņa Paegļa, Zemkofbas
ministrijas mi Annas Zakarpra-
sībās par Ls 1358,07 ar <ļ un
izdevumiem, 1929. g. 17. olebrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apibal-
tiesas civīlnodaļas sēžu [zālē
pirmā publ. vairāksolīšanā irdos
Jāņa Pētera d. Vagaļa nekiiamu
īpašumu, kas atrodas Mionas
apriņķī, Saikavas pagast un
sastāv no lauku mājas Plēše-
Vagul Ka 120" ar zemes gmatu
reģistra Ke 1219 unjptver
162 pūrvietas ar 146,7flaksā-
cijas ienākumu rubļu vētļbu;

2) īpašums pārdošanai airāk-
solīšanā novērtēts par L'3000;.

3) īpašums apgrūtinātļar hi-
potēku parādiem par Ls! 1.944,
no kuras summas sasUņā ar,
civ. proc. lik. 1871. p.sāksies
solīšana;

4) personām, kuras vas vai-
rāksolīšanā dalību nemīl ir jā-
iemaksā Ls 2194,40 droši!, nauda
un jāiesniedz apliecība bar to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka mineās Per~
sonas iegūst šo īpašumuun_

5) zemes grāmatas paršo īp3"
šumu tiekvestasCēsiiValkzemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaistšīīnašumpārdošanu, ir tādas tiescas l"
pierāda līdz ūtrupes dietai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. jūlijā-
9417 Tiesu izpild. J. DriD,a-

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
9. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Bruņinieku ielā Ka 21, pārdos
Arveda Lasmaņa kust. mantu,
sastāvošu no viena smagā auto-
mobiļa, novērtētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 1929. g. 23. jūlijā. 9478
Tiesu izp. 0. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
7. augustā, pulkst. ' /2 11 dienā,
Rīgā. Kr. Barona ielā Ne 64,
dz. 9, Jēkaba Dekera un citu
lietās pārdos I un II torgos
Nauma Gurviča kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 2270.

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

Rīgā, 1929. g. 18. jūlijā.
9461 Tiesu izp. J. Zirgels.

Rigas apgabaltiesas Madona»
apriņķa tiesu izpildītājs, kur»
kanceleja atrodas Madonā, Rīga&
bulvārī Ne 11, paziņo, ka:

1) Augusta Roča, Osvalda
Baloža, Annas Zeltiņ, Pētera
Dekšņa, Josifa Ka'cina un.
C/S ,,Konzums" prasībās par
Ls 1347,87 ar procentiem un
izdevumiem, 1929. g. 17. oktobri,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
pirmā publ. vairāksolīšanā pārdos
Voldemāra Andreja d. Dekšņa.
un līdzīpašnieces Marijas Anža
m. Deksne nekustamu īpašumu ,
kas atrodas Madonas apriņķi , '
Ļaudonas pagastā un sastāv n>
lauku mājas ,,Leitani Ne 43"
zemes grāmatu reģistra Ke 2HI1
un aptver 118,20 pūrvietas %
91,27 taksācijas ienākumu rub.ļļ»
vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 6000,
no kuras summas sāksies solīšana;

3) 'īpašums ar hipotēku pa-
rādiem apgrūtināts nav:

4) personām, kuras vēlas
vairāksolīšanā dalību ņemt, jāie-
maksā Ls 600 drošības nauda un
jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses-
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas-
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma.,
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas-
attiecas uz pārdodamo īpašunļu,.
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltieias
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. jūlijā
9416 Tiesu izpild. J. Drita.

Rigas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
6. augustā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Rūpniecības ielā Ke 1-c, dz. 15,
pārdos Benjamiņa Rivliņa . ku-
stamu mantu, ' sastāvošu no
divana un novērtētu par Ls 850.

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

Rīgā, 1929. g. 15. jūlijā.
9460 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1929. g. 8. augustā, pīkst. ' lO
dienā, Rīgā, Elizabetes ielā
Ke 20, dz. 40, pārdos Emmas
Bērziņš kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 1160.

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

Rīgā, 1929. g. 29. jūlijā.
9399 L. Ne 1200

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. .iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ka 7, paziņo,
ka 1929. g. 8. augustā, pīkst. '10
dienā, Rīgā, Aspazijas bulv.
Ke 4, veikalā, otrreizējā izsolē
pārdos Haijas Gliksmans kust.
mantu, sastāvošu no grāmatām
krievu valodā un novērtētu par
Ls 270.

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

Rīgā, 1929. g. 29. jūlijā.
L. Ke 272. 9445

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkn»
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.»
6. aug., pīkst. 10 dienā , R;ģ|'
Blaumaņa ielā Ke 9, pārd os
VoldemāVa Jakāna kustamu
mantu, sastāvošu no 1 ēvel
msšīnas u. c, novērtētu par
Ls 305.

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

Rīgā, 1929. g. 24. jūlijā.
9462 Tiesu izp. J. Grīri i:

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
6. augustā, pulksten 11 dienā,
Rīgā, L. Maskavas ielā Ne 54,
veikalā, pārdos Michaila Šere-
metjeva kustamu mantu, sastā-
vošu no kartupeļiem un novēr-
tētu par Ls 440.

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

Rīgā, 1929. g. 23. jūlijā.
9464 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011., 2012. p.
pamata paziņo, ka pēc mirušā
Ernesta un Trīnes Mazkaļķis
(Mazkalks), ir atklāts mantojums
un uzaicina visus, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
kādas tiesības kā mantniekiem,
legetāriem, fideikommisār. .kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 16. jūlijā.
8969o Miertiesnesis (paraksts).

Valmieras apr. 1. iec. mierties-
nesis, uz civ. proc. lik. 2011.,
2014. un 2019. p. pamata, paziņo,
kāpēc 1928. g.4. janvārī Rencēnu
pagasta Vec-Starastancu mājās
mirušā Jāņa Kārļa d. Bērziņa
ir atklāts mantojums un uzaicina
visus, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, kreditoriem, legatāriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.". '

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. Ke 835.

-Valmierā, 1929. g. 16. jūlijā.
8694o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1929. g. 16. jūlija
lēmumu paziņo, ka pēc 1923. g.
20. augustā mirušā joseļa Buk-
muiža ir palicis mantojums,
kurš atrodas Daugavpils apr.,
Dagdas pagastā, Dagdā, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
kādas tiesības, pieteikt tās minē-
tam miertiesnesim viņa kamerā,
Dagdas miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

1929. g. 16. jūlijā. Bl.l. Ne 149.
8723o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ .proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1929. g. 16. jūlija
lēmumu paziņo, ka pēc 1929. g.
5. februārī mirušā Franča Jēkaba
dēla Pavlovska ir palicis man-
tojums, kurš atrodas Daugavpils
apr., Asūnes pagastā, Laizānu
ciemā, kādēļ uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās minētam miertiesne-
sim viņa kamerā, Dagdas miestā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1929. g. 16. jūlijā. Bl. 1. Ka 148.
8724o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1929. g. 16. jūlija lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
140i. p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1925. g. 5. maijā
mirušās Jevdokijas (Avdotjas)
Konstantina m. Gusevas ir pa-
licis mantojums, kurš atrodas
Ludzas apr. Mērdzenes pag.
Krievu-Stiglovas sādžā un sastāv
no kustamas un nekustamas
mantas; kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu
vai sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald.Vēstn.". Ne 506c/29

Kārsavā, 1929. g. 16. jūlijā.
8725o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1929. g. 16. jūlija lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. liķ. X sēj. 1239. p.
paziņo, ka pēc 1916. g. 6. jūnijā
mirušā Jāņa Jāņa d. Guseva
ir palicis mantojums, kurš atrodas
Ludzas apr. Mērdzenes pag.
Krievu-Stiglavas sādžā un sastāv
no kustamas un nekustamas
mantas, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to kādas tiesības,
pieteikt tās augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn.". Ke 505c/29.

Kārsavā, 1929. g. 16. jūlijā.
8726o Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 17. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1929. g.
30. janvārī mirušā Haima-Davida
Zalmana-Leiba d. Šepšeleviča ir
palicis nekustams īpašums Dau-
gavpils apr., Višķu miestā, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas,,Valdības
Vēstnesī". C. 1. 756.

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūlijā.
8654v Miertiesu, v. i. (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1929. g. 15. jūlija un pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un civ. lik. 10. sēj. 1. d.
1239. p., uzaicina 1929. g. 22.
martā miruša Vikentija Mārtiņa
d. Lecka ari Lacka mantiniekus
pieteikt savas mantojuma tiesī-
bas uz mantojumu, kas palicis
Daugavpils pilsētā Ventspils ielā
Ka 110.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. 8722v

Miertiesn. v. A. Cimdinš.

Preiļu lec. miertiesnesis Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. unciv.lik. 10. sēj. 1239. p.
uzaicina 1927. g. 6. decembri
mirušās Ievas Klimovičs manti-
niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz nelaiķes atstāto Jas-
muižas pag. Zeiliņu sādžā kusta-
mu un nekustamu īpašumu augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas,,Valdības
Vēstnesī". 8828v

Miertiesnesis J. Berķis.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Niklasa Lipša lū-
gumu, civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1239. p. ar šo
uzaicina visus mirušā Jāņa An-
dreja un Mades Lipšu mantnie-
kus pieteikt minētam mierties-
nesim savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantojumu,
atrodošos Krustpils pag. Klauģu
un Smiķu mājās, sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vaid. Vēstn.". Ka 653

Krustpilī, 1929. g. 16. jūlijā
8827o Miertiesnesis (paraksts).,

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 17. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p. pama-
ta paziņo, ka pēc 1897. g. 4. dec.
mirušā Nikolaja Vasilijā d. Bara-
novska ir palicis nekustams īpa-
šums Daugavpili, Valmieras ielā
Ke 90, kādēļ uzaicina visas, per-
sonas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to būtu kādas tiesī-
bas, kā mantiniekiem, pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas,,Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūlijā.
8652v C. I. 717.

Miertiesneša v. i. (paraksts).

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 17. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1914. g.
25. maijā mirušās Tatjanas Vasi-
lijā m. Gedda ir palicis nekustams
īpašums Daugavpilī Kazimira-
Skrindas ielā Ne 57, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, ka manti-
niekiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas,,Valdības
Vēstnesi". C. 1. 754.

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūlijā.
8653v Miertiesn. v. i./paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. I460. p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ke 6, saņemt no Valsts zemes
tankas viņa depozitā pēc hipotē-
kārisko parādu nolīdzināšanas,
iemaksāto naudu pēc prasību
dokumentiem, nostiprinātiem uz
Rīgas apriņķa Slokas muižas
dzimts nomas gruntsgabalu Ke 17,
hip. Ne 728: 1) 1895. g. 30. sept.
Ke 141, nostiprinātas obligācijas
par 3400 kr. rbļ. + % 5440 kr.
rbļ. = Ls 72,53, 2) 1895. g. 8. nov.
Ke 176, nostiprinātas obligācijas
par 1500 kr. rbļ. + % = 2550 kr.
rbļ. = Ls 34,—, 3) 1900. g.
11. sept. Ne 179, nostiprinātas
Obligācijas par 1500 kr. rbļ. + %
= kr. rbļ. 2400 = Ls 32,—,
4) 1901. g. 26. aprīlī Ke 80, no-
stiprinātas obligācijas par 5000
kr. rbļ. + % = 8000 kr. rbļ. =
Ls 106,67, 5) 1913. g. 9. aprīlī
Ke 177, nostiprinātas obligācijas
par 5000 kr, rbļ. + % = 8000
kr. rbļ. = Ls 106,67 un 6) 1913. g.
31. okt. Ke 575, nostiprinātas
obligācijas par 10000 kr. rbļ. +%
= 16000 kr. rbļ. = Ls 213,34.

1929. g. 17. jūlijā.
8695v Miertiesnesis (paraksts).

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jāņa Nikolaja d. Grebže,
mirušā Pētera Nikolaja d. Grebže
atraitnes Emmas-Marijas, viņa
mazgadīgo bērnu Emmas-Lidijas,
Jūlija un Valda Grebže lūgumu
par nekustamas mantas, sastā-
vošas no zemes gabala ar no-
saukumu Brēku mājas (zaštenok)
platībā 47 desetīnas, Daugavpils
apriņķa Krustpils pagastā, kādu
nekustamo mantu lūdzēji iegu-
vuši: Jānis Grebže, kopā ar
līdzīpašniekiem mirušiem Pēteri
Grebži un Māju Grebži, izpircis
īpašumā un pa daļai ieguvis
mantošanas ceļā no Mājas Grebže,
kopā ar līdzmantniekiem augš-
minētiem mazgadīgiem Grebžiem
un Mariju Lodi, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas (ideālo tiesī-
bu) īpašniekiem bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 16. jūlijā.
8521o Ke 3584.
Kommis. priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Taubas-Rochiles Isera m.
Šadchina lūgumu par nekusta-
mās mantas, sastāvošas no ideā-
lām tiesībām uz pusi dzimtslie-
tošanas tiesību gruntsgabalā Kel4,
platībā 97,4 kvadrat asis ar karā
nopostītām ēkām, Daugavpilī,
1. iecirkni 206. kvartālā, Dzelz-
ceļnieku ielā ar" pol. Ka 2/4 un
Šosejas ielā ar pol. Ke 60, par
kādas mantas ideālās puses līdz-
īpašnieku pēc lūdzējas uzrādī-
juma esot Movša Ārija _d. Šad-
china mantinieks Josifs Šadchins
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētā lūdzēja varētu tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieci bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ke3617.

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūlijā.
Kom. priekšsēd. v. E. Krikis.

8627v Sekr.-darbv. J. Straz 'ds.
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz Civjas Zalmana m. Šlioma un
Kadiša Mendeļa d. Apteru lū-
gumu par nekustāmās mantas,
sastāvošas no diviem blakus pil-
sētas dzimtslietošanas tiesību
gruntsgabaliem KaKa 10 un 11,
kopplatībā 36 kv. asis ar ēkām,
Daugavpilī, 1. iecirknī, Zivju un
sakņu laukumā, Zaļā ielā ar pol.
Ke 62, kādu mantu lūdzēji man-
tojuši no Mendeļa Ābrama d.
Aptera, ievešanu zemes grāmatu
reģistri,— uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot " no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji varētu tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūlijā.
Kom. priekšsēd. v. E. Kriķis.

Sekretārs-darbvedis J. Straz 'ds.
Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,

uzaicina mirušā 1923. g. II. jūn.
Domenika Meikula d. Zahara
mantiniekus pieteikt mierties-
nesim savas mantošanas tiesības
sešu mēnešu laikā uz nelaiķa
atstāto mantojumu, skaitot no
šī uzaicinājuma iespiešanas die-
nas ,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 17. jūlijā.
8624v Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 17. jūlija lēmumu
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. (X sēj. 1. d.)
1239. p. uzaicina 1929. g. 28.
martā mir. Filipa Saveļija d.
Savicka mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz
mantojumu, kas palicis Jaunlat-
gales apr., Augšpils pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1929. g. 17. jūlijā.
8625v Aps. 1. Ke 60/29.

Miertiesn. v. i. A. Vilks.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uzTimoteja Jegora d. Krupnova
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Antonišķu sādžas
zemniekiem piešķirtas zemes vien-
sētas divos gabalos Ke 18 un 37
kopplatībā 11 des. 2340 kv. asis,
Rēzeknes apr. Viļēnu pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 16. jūlijā.
8522o Ke 3576.
Kommis. priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekretārs-darbvedis J. Straz'ds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Antona Indriķa (Indriča) d.
Meldera un Ādama (Oduma)
Augusta d. Vilcana lūgumu
par nekustamas mantas, sastā-
vošas no Vārkavas muižas atda-
lītā zemes gabala ar nosaukumu
,,Dariumi", platībā 50 desetinas,
Daugavpils apr. Vārkavas pag.,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji varētu tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 16. jūlijā.
8520o Ka 3592.
Kommis. priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.

ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
3. septembrī mirušās Feigas-Rivas
Zalmaņa m. Kofjans 1927. g.
28. aprīlī sastādītais privāttesta-
ments ar apgabaltiesas 1928. g.
i 9. marta lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 16. jūlijā.
8619o L. Ne 634a/28.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J . Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
12. augustā mirušā Andreja Je-
gora d. Volkova 1928. g. 28. jūl.
sastādītais privāt testaments ar
apgabaltiesas 1929. g. 6. aprīļa
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūlijā.
8758v L. Ke 1744a/29. g.

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

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 10. jūnija
lēmumu uzaicina 1928. gada
28. jūlijā Aizputē mir. Raeles
Nisena m. Bordelis mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikom-
misārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 1929. g. 17. jūlijā.
Ke 771m./29. 8616
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
10. februārī mirušā Jura Jāņa d.
Krievāna 1927. g. 14. janvārī
sastādītais privāttestaments ar
apgabaltiesas ,1929. g. 29. maija
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. ģ. 16. jūlijā.
8618o L. Ka691a/29.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.



Rigas apgabaltiesas Madonas

apr. tiesu izpildītājs,' kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
y„ 11, paziņo, ka:

1) Pļaviņu un apkārtnes krāj-
' aizdevu sab. „Avots", Jaka

Katca , Jāņa PauLņa un Latvijas
grāmatrūpn. darbinieku krāj-aiz-
devtt sab. prasībās par Ls 547,54
ar procentiem un izdevumiem ,
1929. g- 17. oktobrī, pulkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-

, nodaļas sēžu zālē, pirmā publiskā
' vairāksolīšanā pārdos Pētera
Andreja d. Iksena nekustamu

.īpašumu, kas atrodas Madonas'apriņķī , Odzienas pagastā un
sastāv no lauku mājas ,,Dāmbīši
Xe 41 F, 41 Fa" ar zemes grāmatu
reģ. Ka 4276 un aptver 21,14 ha
ar 64,60 taksācijas ienākumu
rubļu vērtibu;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 4000,— ;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 6700,—,
no kuras summas saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. s'āksies
solīšana;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā Ls 670,— drošības naudas
un jāiesniedz apliecība par to ,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu, un

5) zemes grāmatas par so īpa-
šumu - tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesibas nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.
94iS Tiesu izpild. J. Driba.

?

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1929. g. 10. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Elizabetes
ielā Ke 77, dz. 9, Rīgas apr. valdes
un slimo kases prasības lietā tiks
pārdota Jāņa Ozoliņa kustama
manta, sastāvoša no viena 7-vie-
tīga Stoever firmas auto ar mo-
tora K» 4031 un novērtētu par
Ls 408.

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

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 15. augustā,
pīkst. 12 dienā Majoros, Kon-
kordijas ielā Ne 19, pārdos vairāk-
solīšanā Annai Alksnis piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
viena priežu koka drēbju skapja
un viena bērzu koka mazgājamā
galda ar marmora plati, novēr-
tētus par __Ls_J00 ,—. 9429b

Liepājas apr. Priekules pol. iec.
priekšnieks, pamatojoties uz Lie-
pājas 2. iec. miertiesneša 1929. g.
17maija izpildu rakstu Ka 515.
Bunkas pagastā Bižkalnu mājas
1929. g. 21. augustā, pīkst. 14,
izsludina

ŪTRUPI,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
Jānim Jirgensonam p iederošu ku-

stamo mantu, sastāvošu no 3 go-
vīm, I teļa un 1 kumeļa —
kopvērtībā par Ls 620,—?

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-

li leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ne 11, paziņo, ka:

1) Otto Lubānieša prasībā par
;.ļ Ls 300,— ar procentiem un izde-

vumiem, 1929. g. 17. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, pirmā
publiskā vairāksolīšanā pārdos
Georga Steffena nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr.,
līšu pagastā un sastāv no Iršu

kolonijas muižas zemes gabala
53F ar zemes grāmatu reģistra

I Ka 200 un aptver 6,50 pūrvietas
ai" 12,40 taksācijas ienākumu
rubļu vērtibu;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 2000,— ;

3) īpašums apgrūtināts ar hipo
ti'ku parādiem par Ls 22.840,—,

t no kuras summas saskaņā ar civ.
I Proc. lik. 1871. p. sāksies * solīšana;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jāie-
maksā Ls 2284,— droš'ības naudas
ļļjāiesniedz apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu un
, 5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu , ir tādas tiesības jā-pierada līdz ūtrupes dienai.

Y'Si laksti un dokumenti, kasattiecas uz pārdodamo īpašumu,» ieskatāmi Rīgas apgabaltiesasJ. civīlnodaļas kancelejā.
-' Tiesu izpild. I. Driba.

Rigas apgabaltiesa* Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ka 11, paziņo, ka:

1) Gotharda Heines, Pētera
Dzirkaļa un Augusta Amerika
prasībā par Ls 868,74 ar procen-
tiem un izdevumiem, 1929. g.
17. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, pirmā publiskā vairāksolī-
šanā pārdos Mārtiņa Reiņa d.
Džedes nekustamu īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Lubā-
nas pagastā un sastāv *no lauku
mājas Kokāj-Pīsmal-Džede Ka 70
ar zemes grāmatu reģistra Ka 1687

ļ' un aptver 88,56 pūrvietas ar
93,65 taksācijas ienākumu rubļu
vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls2000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 8000,—,
no kuras summas sāksies, sa-
kaņā ar civ. proc. lik. 1871. p.,

/ ilīšana;
4) personām, kuras vēlas vai-

īksoiīšanā dalību ņemt, jāie-
īaksāLsSOO,— drošības naudas

un jāiesniedz apliecība par to, ka
i' ,) tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu, un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šī īpašuma

li pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
i pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
I attiecas uz pārdodamo īpašumu,
I ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
I 3. civīlnodaļas kancelejā.

19419 Tiesu izpild. J. Driba.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
1. iecirkni, kura kanceleja at-
rodas apgabaltiesa, istabā Ka 9,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.

paziņo, ka 1929. g. 15. novembrī,
pulkst. 10 lītā, Liepājas ap-
gabaltiesas sēžu zālē pārdos otrā
publiskā vairāksolīšanā neku-
stamu īpašumu kopā ar kustamu
mantu, sastāvošu šā nekustama
īpašuma piederumu, kurā ierī-
kota spirta dedzinātava, piede-
rošu Kārlim Kārļa d. Burkevi-
cam un Jēkabam Anša d. Zel-
menim, kur * atrodas Liepājā,
Meža ielā Ne 9 un ierakstīts
Liepā jas-Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā ar krepost Ka 3127.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts, par Ls 84.000 un tiek
pārdots dēļ Finanču ministrijas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasībās uz šo ne-
kustamo īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 34,601.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885. p. no
priekšrocīgu prasību summas,
kāda izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā 10% no priekšrocigu
prasību summas, no kuras sāk-
sies solīšana.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ne 1.

Liepājā, 1929. g. 26. jūlijā.
9426 Tiesu izp. A. Korženeckis.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kurakanceleja atrodas Madonā , Rīga»bulv. Ne 11, paziņo, ka:

1) Latvijas bankas prasībā parLs 1762,39 ar procentiem un iz-
devumiem, 1929. g. 17. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē pirmā
publiska vairāksolīšanā pārdos
Vladimira Romāna d. Auzukalna
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Madonas apriņķī, Kalsnavas pa-
gastā un sastāv no Jaunkals-
navas muižas Pukjanū .\s |g
mājas ar zemes grāmatu reģistra
Ka 798 un aptver 105,92 pūrvietas
ar 70,27 taksācijas ienākumu
rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 3500,—,
no kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par.Ls 2000,— ;

4) personām, kuras vēlas
vairāksolīšanā dalību ņemt ir
jāiemaksā Ls 350— drošības
nauda un jāiesniedz apliecība
par to, ka no Tieslietu ministri-
jas puses nav iebildumu, ka
minētās personas iegūst šo īpa-
šumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir* tiesības
nepielaist šā īpašuma pārdošanu,
ir tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. jūlijā.
9420 Tiesu izp. J. Driba.

Paziņojums Rīgas pilsētas Iedzīvotajiem.
Pamatojoties uz Centrālas \ ek-sanu Kommisijas š. g. 6. jūlija rīkojumu <,,VaId. Vēstn.' Ne 152) Rīgas pils. valde ar šo paziņo, ka

parakstu pieņemšana tautas nobalsošanas U. jūlija
ierosinājumam attiecībā uz likumprojektu:

,.Agrārās reformas likuma papildinājums.
Agrārās reformas likuma II daļas 44. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:

Piezīme: ->ai 44.pantā paredzētās priekšrocības pilsoņiem, kuri cīnījušies par Latvijas brīvību un to pilsoņu ģimenēm, kuru apgād-niek, kritusi šinīs cīņās, nebauda pilsoņi, kuri sastāvējuši 1919. g. agrākā Baltijas vāciešu kara spēkā (Baltische Landeswehr),kas velak ar Latvijas armijas virspavēlnieka pavēli no 1919. g. 22. augusta pārdēvēts par ,,Latvijas vāciešu zemessargiem".
Sai piezīme minētie Bal :.-šu kara spēka bijušie kara vīri nebauda arī tās priekšrocības, kādas paredzētas Latvijas brī-
vības cīnītājiem ..Likuma par zemes Piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem" (,,Vald. Vēstn." no 1928. g. 26. maija) un ..Pār-
grozījumā likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem" (Vaid. Vēstn." no 1929. g. 25. maija). Šā likuma notei-
kumi attiecas arī uz tām zemes piešķiršanas lietām, kuras ierosinātas pirms šā likuma papildinājuma spēkā stāšanās un nav
līdz 1929. g. 22. jūnijam no Centrālās zemes ierīcības komitejas galīgi izlemtas un attiecīgās sūdzības par Centrālās zemes ierī-cības komitejas galīgiem lēmumiem nav no Senāta atstātas bez ievērības."

notiks svētdienās š. g. h., ll.,JS._un 25. augustā no 9 rīta
līdz 6 vakara šaāas vietas:

1) Pilsētas Lombardā, Kaļķu ielā 9; 6) Pilsētas skolā Kurmanova ielā 18;
2) Pilsētas skolā Bruņinieku ielā 24-a 7) Pilsētas skolā Rumpmuižas ielā 3;
3) Pilsētas skolā Krimuldas ielā 2-a; 8) Pilsētas skolā Telts ielā 2-a;
4) Pilsētas skolā Ādolfa ielā 8; 9) Pilsētas skolā Mārtiņa ielā 9;
5) Pilsētas skolā Sadovnikova ielā 20; 10) Pilsētas skolā Rīgas bibliotēkā Bolderajā, Rīgas ielā 44.

un bez tam tikai s.g. *.augustā 29.pamatskolā Vecmītģrāvī.
Pārējās darba dienās no 5. — 24. augustam parakstus pieņems Rīgas pilsētas valdē lielā Kēnina ielā 5 nodokļu kases telpās visā ofi-

cielā darba laikā (no pīkst. 9—3 un sestdienās no 9—1) un bez tam vēl darbdienās

no pīkst. 5 tīāz 8 vakarā.
9458z Rīgas pilsētas valde.

Zemkopības departamenti
Kalpaka bulv. Ke 6, dz. 4, trešdien, 7. augustā, pīkst. II, izdos

jauktā izsblē
Valsts Latgales lauksaimniecības vidusskolas fermas
strādnieku dzīvojamās ēkas izbūves darbus Malnavā

kopsumma par Ls 11.355,—.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi, pielaist izsolē, nomaksāti

ar attiecīgu zimognoJokli līdz ar drošības nauda Ls 500,—, izsoles
dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam. 9459

Tuvāki paskaidrojumi . saņemami būvniecības nodaļā, ist. 14.

LnuKsnimnfeclbns pārvalde
izdos

rakstisko izsolē
š. g. 8. augustā, pīkst. 11 Kalpaka bulv. Ka 6, dz. 3. ist. 5 mākslīgo
mēslu piegādi valsts saimniecību vajadzibām šādos daudzumos:

Superfosfātu .... 504 kvintālu
Tomasmiltu .... 372 „
Kālija sāli 40° o ... 380 „
Sērskābo amonjaku. . 25 „
Kaļķa salpeteri ... 5 »
Čiii salpeteri .... 8 „
Nitrophosku .... 1 „

Rakstiskie piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgo zīmognodokli
ar uzrakstu ,,Mākslīgo mēslu piedāvājums 1929. g. 8. aug. izsolei",
iesniedzami lauks, pārvaldē, bet izsoles dienā izsoles kommisija!
lidz pīkst. 11 dienā. Izsoles dalībniekiem jāiemaksā pirms izsoles
drošības nauda Ls 400,— apmērā Zemkopības dep-ta tek. rēķ.
Ke 2386 vai izsoles dienā izsoles kommisijai.

Mākslīgo mēslu piegādes noteikumi un līguma paraugs sa-
ņemami pēc augšā minētās adreses darbdienās no pīkst. 9—15.

L. 2668. 9472b

Kora būvniecības pBrualde
Rīgā, Citadelē Ne 24 š.g. 6. augustā, pīkst. 11,

izdos otrreizējā jauktā izsolē,
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām,
apmēram 15000,— kub. m malkas pārvešanu pa ūdens ceļu no
Vidzemes un Kurzemes jūrmalām karaspēka daļu noliktavās Rīgā, ,
Daugavgrivā un Mangaļsalā.

Izsoles dalībniekiem jāiesniedz Ls 2000,— liels nodrošinājums
vienā no sekošiem veidiem: 1) naudā, 2) valsts vai valsts garantētos
vērtspapīros, pēc finanču ministrijas noteikta kursa, vai 3) Latvijas
bankas garantijās.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
kara būvniecības pārvaldes'1929. g. 6. augusta malkas pārvešanas
darbu izsoli" iesūtāmi vai nododami pārvaldē līdz 6. augustam
pīkst. 11, vai izsoles dienā izsoles kommisijai līdz pīkst. 11.15.

Ar malkas pārvešanas darbu un izsoles noteikumiem var
iepazīties un tuvākas ziņas saņemt pārvaldes apkurināšanas-apgais-
mošanas nodaļā darba dienās no pīkst. 10—14. L2651

Piezīme: Ar šo tiek atsaukts sludinājums par šo pašu
izsoli, kurš ievietots šī laikraksta 166. numurā. 9470b

ValsU Rēzeknes vidusskolai
(reālai ģimnāzijai)

vajadzīgi skolotāji:
1) latvju valodā 16 nedēļas stundas
2) zīmēšanā 6 „ ,,
3) dziedāšanā un imiz.kā (orķestris) . 7 ,, ,,

Pilntiesīgus skolotājus lūdz pieteikties skolas direktoram
līdz š. g. 15. augustam personīgi, vai piesūtot lūgumu, dokumentu
norakstus par izglītību un atsauksmi par iepriekšējo darbu.

3 9204z Direktors.

(Rīgas ostas valde
izsludina

rakstisku izsoli
uz 1929. g. 15. augustu, pīkst. 12 ledlauža ,, Lāčplēsis" pakaļ-
gala pārbūves darbu izvešanai un šai pārbūvei vajadzīgo vadiui
un stūres atlējumu un kalto gabalu piegādei,

v Dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 5° ,, no piedāvājuma
kopsummas.

Tuvākas z'ņas un noteikumi Rigas ostas valdes techniskā
nodaļā, Valdemāra ielā Ne 1-a. L. 2646. 9468b

Šoseju un zemesceļu departamenta,
11, rajona inženiers ceturtdien, 1929. g. 8. augustā, pīkst. 1, Bauskā,
Sudmalu ielā Ne 73,

izdos jauktā izsolē
Mūsas tilta virsgrīdas uzlikšanu uz Bauskas — Žeimes 1. šk. ceļa
klm 0,921.

Drošībās nauda Ls 250,—.
Ar noteikumiem var iepazīties 11. rajona inženiera kancelejā,

Bauskā. L. 2643 9467b

Zemkopības departaments,
Kalpaka bulv. Ka 6, dz. 4, trešdien, 7. augustā š. g., pulkst. 10,

ixdos jauktā izsolē
Valsts Vidsmuižas lopkopības skolas ēkas jumta
stāva pārbūves darbus kopsummā par Ls 32.763.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi, pielaist izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli lidz ar drošības naudu Ls 1500, izsoles
dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam. 1* 9206

Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nodaļā, ist. 14.

Pastu un telegrāfa departaments
š. g. 12. augustā, pulksten 12, savās telpās, Radio ielā, izdos

rafzstisfkā sacensībā
Valmieras pasta un telegrāfa kantora ēkas

jaunbūves centrālās apkures darbus.
Rakstiski piedāvājumi, sastādīti pēc sacensības, noteikumiem,

lidz ar dokumentu par iemaksātu drošības naudu 10% apmērā
no pieteiktās cenas, iesniedzami departamenta būvniecības nodaļai
līdz š. g. 12. augustam, pulkst. 12. 1* L 2585 9212

Noteikumi un tuvāki paskaidrojumi saņemami depaitamenta
būvniecības nodaļā, 38. istabā, darba laikā.

Šoseju on zemesceļu departamentam
vajadzīgas (Rnga telpas
līdz ar brīvu laukumu

mašinu remontu darbnīcas un noliktavu ierīkošanai.
Vēlama telpu platība ap 3000 mun laukuma platība 5000 —

10.000 m. Pārdošanas vai īres piedāvājumi līdz ar plāniem un
aprakstiem iesniedzami departamenta kancelejā, — Rīgā, Gogoļa
ielā 3, ist. 461, līdz š. g. 7. augustam. L 2635 9398

1. teļu iecirkņu kantorī Rigas I stuc.
š. g. 6. augustā, pīkst. 12, izdos

otrreizējā jauktā izsole
Zemitāna kara rampas bruģēšanas un piebēršanas darbus.

Diošibas nauda Ls 1000,—.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī. L 2654 9469

U rajona inženieris Daugavpili
savā kancelejā, Šosejas ielā Ka' 68, izdos jaukta, galīga izsole
š. g. 9. augustā, pīkst. 13,

302 gab. koka kilometru un 141 gab. ceļu
rādītāju stabu krāsošanas darbus

Daugavpils un Ilūkstes apriņķos.
Nodrošinājums izsolē Ls 250,—. L 2640 9466

(faziņojums.
1929 g. 29. jūlijā finanču ministris apstiprinājis statūtus

finieru un koku apstrādāšanas fabriku akciju sabiedr. ..Progress",
kuras mērķis ir ierīkot un izmantot finieru un koku apstrādāšanas
fabrikas, izgatavot visāda veida koku un finieru izstrādājumus
un tirgoties ar saviem ražojumiem.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls 300.000—, kas sadalās 1000
akcijās, par Ls 300— katra. Valdes Sēdeklis atrodas Rīga. Sa-
biedrību nodibina sekosi Latvijas pilsoņi:

1) lzidors Bērmans — Valdemāra ielā Ne 33, dz. 31-b;
2) Rozā Bērmans — Valdemāra ielā Ke 33, dz. 31-b:
3) Filips Michelsons — Elizabetes ielā -Na 11:

4) Izaks Valdenbergs — Elizabetes ielā K> 4;
5) Alfons Fajens (Vajen) — Kapseļu iela Ne 6.

Tirdzniecības nodaļas priekšnieks P. Kalnozols.
P454Z Revidents R. Bērziņš.



Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā
Ne 1-b, pamatojoties uz 1925. g.
29. maija likumu par aizdevumu
nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības
uz lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka Valsts
zemes bankas aizdevumu piedzī-
šanai:

1) Vidsmuižas pagasta valdes
namā, Vidsmuižā 1929. g. 7. sep-
tembrī, pīkst. 10 dienā, pārdos
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
saimniecību ar ēkām, meliorā-
cijām un citiem zemes piederu-
miem, kura atrodas Rēzeknes
apriņķī, Vidsmuižas pagastā,
Vidsmuižas muižas jaunsaimnie-
cība Ka 28 F un ir piešķirta
Siļvesfrim Tačilkinam (skat.
,,Zemes Ierīcības Vēstnesi" Ke 62
lapas pusē 10 ārkārtas Ke 27154).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 17,60 ha,
b. 1 dzīvojamās'ēkas,
c. 1 kūts,
d. 1 šķūņa.
3) Solīšana sāksies no Ls 364.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a. Drošības naudu '/s no trešā
pantā minētās summas, t. i,
Ls 75,—.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

Lūgumi dēļ apliecības izsnieg-
šanas jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas^

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
Izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda lidz ]

/s
no nosolītās summas. Pārējās */.
jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. Ka a 31910

1929. g. 27. jūlijā.
9427 Valsts zemes banka.

Saikavas pagastam,
Madonas apriņķī, vajadzīgs

iespiests Valsts tipogrāfijā

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara vispārībai zināmu, ka 1929. g
12. augustā, pīkst. 10 Dvietes
pag. Biuku mājās tiks noturēta

Otrūpe,
kurā atklātā vairāksolīšanā pārdos
Jānim Sarkanbiksim piederošu
Vienu zirgu, novērtētu par
Ls 43,36 dēļ nozaudēto valsts
mantu vērtības iekasēšanas, sa-
skaņā ar Daugavgrīvas artilērijas
komandiera rakstu Ke 5424 no
1929. g. 28. jūn.

Pārdodamais zirgs apskatāms
ūtrupes dienā uz vietas. 9430b

Kaunatas pag. valde
Rēzeknes apr. paziņo, ka saskaņā
ar šīs valdes lēmumu tiks 1929. g.
augusta mēn. 6. dienā, no pīkst. 10
rītā sākot Kaunatas miestā
ūtrupē pārdota Feodoram Mamon-
tovam piederošā kustama manta ,
sastāvoša no sienas pulksteņa,
spoguļa, trauku skapja ar bufeti
un tējmašīnas un novērtēta par
Ls 31,40 . Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas. 9437b

Dignājas pagasta,
Jēkabpils apr.,

Ģipterānu 6-kl pamatskolai
vajadzīgs

ilotljHkispiiiis
Skolas padome uzaicina kan-

didātus uz minēto vietu pieteik-
ties pie padomes līdz. 18. augu-
stam. Dokumenti līdz ar ārsta
apl ecību adresējami: Ģipterānu
skolas padomei, Dignājā. Kandi-
dātu izraudzīšana notiks Dignā-
jas pagasta valdes (elpās, 1 km
no Līvānu stacijas, pīkst. 13.
Minētā dlēū eteikties arī
personīgi. 2*
9436oz Skolas padome.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Margaretes Mindels ārzemju paši
CK°000812. izd. 1929. g. 7.jūnijā
Rīgā. 9453z

Vidzemes artilērijas pulka virs-
dienesta seržants Ceriņš š. g.
20. jūnijā nozaudējis Daugavpils
poligonā viņam piederošu Mau-
sera sistēmas revolveru Ke239471,
klb. 6,35. 7601

Galvenās artil. noliktavas priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto personas apliecību
Ke 7699,.k ar Aleksandra Vecru-
beņa vārdu ar derīguma termiņu
līdz š. g. 30. nov., izd. no nolikt.
Daugavgrīvas nod. š. g. 8. jūn.

Lāčplēša kara ordeņa dome
izsludina par nederīgu nozaudēto
Lāčplēša kara ordeņa kavaliera
4. Valmieras kājn. pulka kar.
Kārļa Lācīša ordeņa Ke 715 zilo
apliecību, izd. 1924. g. 30. aug.
ar Ke 4204. _ 9400o

Valmieras pag. valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto kara klausības apliecību
Ke 7135 ar Staņislava Dupužs
vārdu, izd. no 5. Cēsu ' kājn.
pulka kom. 1924. g. 2. jūl. 8422z„

1.i. J.A. Rita"
pilno akc. sapulce

notiks š. g. 24. augusta, pīkst. 3
dienā' akc. sabiedrības telpās
Aspazijas bulv. Ka 10.

Dienas kārtība:
I} i nulces darbinieku vēlēšana,
2) pārskats par sabiedrības

1928./29. g. darbību tin revī-
zijas kommisijas ziņojumi,

3) gada pārskata pieņemšana un
pelnās sadalīšana,

4) budžets 1929./30. gadam,
5) ziņojumi un priekšlikumi,
6) vēlēšanas. 9474

iriis iii ft. mmHoJi
Bilance 1928. g. 31. decembrī.

Aktīvs. Ls i Pasīvs. Ls
Kase 1.416,96 Kapitāls 1.500
Tekoši rēķini . . . 143.692,82 Kreditori .... 1.460.492,05
Vekseļi. '..... 80.512,73 Akcepti 1.029.575,80
Valūta 14.293,50 Akkreditīvi . . . 325.000,-4
Debitori 752.229,62 Pelna par 1928. g. 45
Preces ...... 1.049.260 —
Akcīze 1.376,43ļ
Materiāli .... 151.681,12
Fabrikas iekārta . i.764.516,35
Mucas 280.188,60
Trates 9.779,84'
Izdevumi uz Ī929.g. 16.529,88
Muitas atmaksas . 17.546,32
Zaudējums no ie-

priekšēja gada . 77.588,45 ļ _.

Ls 4.360.612.02 Ls 4.360.612j)2

Peļņas un zaudējumu konts.
Debets. Ls Kredīts. Ls

Fabrika^ eksp lo- Brutto pelna . . . 2.045.124,98
atacija .... 1.045.091,67 Kursa starpība . .

Algas strādniekiem 271.467,72
Mucas 102.722,65 -

ļ
Procentes .... 151.554,89
Tekoš izdevumi . 91.358,84
Amortizācija . . . 88.870,55
Algas kalpotājiem 48.364,—
Ceļojumi .... '. 40.431,18
Apdrošln. prēmijas 37.298,90
Nodokļi ... '.. 36.923 —
Transporta līdzekļu

uzturēšana . . . 26.061,58
Peļņa par 1928. j. 45 544,77

Ls -.75 Ls 2.1 >-r. __ ? '??
_

92T9b Valde.

Akciju sabiedrība
Rīgas vilnas rūpniecība

Kuršanskis u. Himmelhoehs.
Bilance uz 1928. g. 31. dec.

Aktīvs. Ls
Kases un vekseļu

rēķins 36.908,17
Kustamo un nekust

īpaš. rēķ.f . . . 1.087.416,41
Dažādu prasību rēķ. 602.387,58
Materiālu un preču

rēķins . . . . . 733.772,82
Avalu rēķins . . . 16.600,—
Pārejošo summu rē-

ķins .... . . 9.568,67.
Ts 2.486.653,65

Pasivs. Ls
Dažādu sa'isfījumu

rēķins 1.705.429,18
Avalu rēķins . . . 16.600,—
Pārejošo summu rē-

ķins 70.625,14
Kapitāla rēķins . 600.000,—
Tīra peļņa 1928._g. 93.'

Ls 2.486.653165

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudējumi : Ls

Procentu rēķins . 217.209,90
Nodokļu rēķins . . 13.068,39
Galvenais izdev. rē-

ķins 448.694,33
Peļņa .... . . 93.999,33

Ls
~

772.971,95

Peļņa: Ls
Preču rēķins . . . 772. '

Pēc pilnas sapulces lēmuma
par 1928. darbības gadu tiks
izmaksāta dividende 10°,, apr
mērā. 9280b VALDE.

Zemkopības lilijas ueb^ito deparīamenls
1929. g. 9. augustā, pīkst. 10, kultūrtechniskās daļas telpās, Rīgā,

Dzirnavu ielā Ka 31, dz. 3,

jauktos izsoles
izdos mazāksolīšanā šādus darbus,

sākot solīšanu no zemāk uzrādītām summām:

1) Rīgas apr., Kokneses un Bebru pag,, Bebrupītes regulēšanas
darbus 10295 tek. mtr. garumā ar 26621 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 15.600, izsoles drošības nauda Ls 800.

2) Rīgas apr., Skrīveru pag. mel. sab. „Vilnis" novadgrāvju rak-
šanas darbus 6783 tek. mtr. garumā ar 9744 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 5921; izsoles drošības nauda Ls 300.

3) Rigas apr., Allažu pag., Benčeru upītes regulēšanas darbus
6263 tek. mtr. garumā ar 9900 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 5137; izsoles drošības nauda Ls 250.

4) Madonas un Daugavpils apr., Savienas, Ungurmuižas un Krust-
pils pag.. Aloksrtītes upes regulēšanas darbus 14071 tek. mtr.
oarumā ar 33197 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 17574;
izsoles drošības nauda Ls 8t

5) Ventspils apr., Ugāles pag., Kāršu meža novadgrāvju rakšanas
darbus 13858 tek. mtr. garuma ar 26867 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 18093; izsoles drošība nauda Ls 900.

6) Valmieras apr., Svētciema pag., Torbgala novadgrāvju rakša-
nas darbus 9204 tek. mtr. garumā ar 17385 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 12790; izsoles drošības nauda Ls 650.

7) Bauskas apr., Iecavas-Codes pag., Ikstruma augšgala novad-

grāvju rakšanas darbus 9307 tek. mtr. garumā ar 19260 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 11462; izsoles drošības nauda
Ls 600.

8) Talsu apr., Ārlavas pag., Degummeža novadgrāvju .rakšanas
darbus 6226 tek. mtr. garumā ar 7167 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 4702; izsoles drošības nauda * Ls 240.

9) Talsu apr., Ārlavas pag., Ūķenu pļavu novadgrāvju rakšanas
darbus 4929 tek. mtr. garumā ar 6030 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 3675; izsoles drošības nauda Ls 180.

10) Valkas apr., Blomu un Smiltenes pag., „Biksejas purva" galveno
novadgrāvju rakšanas darbus 11570 tek. m garumā a$ 15239
kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 7488,—; izsoles drošības
nauda Ls 400,—.

11) Valkas apr., Ilzenes pag., Mellupes un Baltiņupes lejas gala
regulēšanas darbus 9704 tek. m garumā ar 24728 kub. m tilpuma,
novērtētus par Ls 16459,—; izsoles drošības nauda Ls 800,—.

12) Valkas apr., Cirgaļu pag., Cirgaļu mel. sab. ,,'Mēmupe" novad-
grāvju rakšanas darbus 12136 tek. m garumā ar 16794 kub. m
tilpuma, novērt.par Ls 9532,—; izsoles drošības nauda Ls5>00,—.

13) Jēkabpils apr., Sunākstes pag. ..Melnupītes" regulēšanas darbus
2250 tek. m garumā ar. 3196 kub. m tilpuma, novērtētus par
Ls 2097,—; izsoles drošības nauda Ls 100,—.

14) Jēkabpils apr., Ābeļu pag., Liepu purva novadgrāvju rakšanas
da,rbus 15725 tek. m garumā ar 23186 kub. m tilpuma, no-
vērtētus par Ls 12675,— ; izsoles drošības nauda Ls 650,—.

15) Jelgavas apr., Jēkabnieku mel. sab. ,.Cerība" novadgrāvju
rakšanas darbus 10421 tek. m garumā ar 20422 kub. m tilpuma,
novērtētus par Ls 14337,—; izsoles drošības nauda Ls 700,—.

16) Jelgavas apr., Ozolnieku pagasta melior. sab. „Ūnka" novad-
grāvju rakšanas darbus 4626 tek. m garumā ar 7548 kub. m
tilpuma, novērtētus par Ls 6197,—; izsoles drošības nauda
Ls 300,—.

17) Jelgavas apr., Dobeles pag. mel. .sab. ,,Gluda" novadgrāvju
rakšanas darbus 2671 tek. m garuma ar 2624 kub. m tilpuma,
novērtētus par Ls 2239,—; izsoles drošības nauda Ls 110,—.

18) Bauskas apr., Iecavas pag. ,,Suņt: purva" novadgrāvju rak-
šanas darbus 23492 tek. m garumā ar 39847 kub. m tilpuma,
novērtētus par Ls 25277,—; izsoles drošības nauda Ls 1250,—.

19) Bauskas apr., Stelpes pag., Misas III upes regulēšanas darbus
9291 tek. m garumā ar 20968 kub. m tilpuma, novērtētus par
Ls 10148,—; izsoles drošības nauda Ls 500,—.

20) Liepājas apr., Grobiņas pag. mel. sab. „Batu" purva" novad-
grāvju rakšanas darbus 6454 tek. m garuma ar 11U35 kub. m

tilpuma, novērtētus par Ls 6894,—,' izsoles drošības nauda
Ls 350,—.

21) Madonas apr., Meirānu un Lubānas pag., Morozas grāvja pa-
dziļināšanas darbus 11770 tek. m garumā ar 19297 kub. m
tilpuma, novērtētus par Ls 11773,—; izsoles drošības nauda
Ls 600,—.

22) Madonas apr., Praulienas pag., Poļu novadgrāvju rakšanas
darbus 3822 tek. m garumā ar 4775 kub. m tilpuma, novērtētus
par Ls 2412,—; izsoles drošības nauda Ls 120,—.

23) Madonas apr., Praulienas pag., Benkinitflcu novadgrāvju rak-
šanas darbus '6728 tek. m garumā ar 10074 kub. m tilpuma,
novērtētus par Ls 5621,—; izsoles drošības nauda Ls 280,—.

24) Rīgas apr., Vskaļu pag., Bīdagu - Ķer.kavas novadgrāvju rak-
šanas darbus 4638 tek. m garumā ar 5854 kub. m tilpuma,
novērtētus par Ls 3105, —; izsoles drošības nauda Ls 150—.

25) Rigas apr., Meņģeles pag., Cielavas mājas jaunsaimniecību
novadgrāvju rakšanas darbus 4876 tek. m garumā ar 6289
kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 3370,—; izsoles drošības
nauda Ls 170,—.

26) Rīgas apr., Madlienas pag , Zādzenes - Vērenes novadgrāvju
rakšanas darbus8038 tek. m garumā ar 1505Ķkjib. m tilpumā:,
novērtētus par Ls 8980,—; izsoles drošības nauda Ls 450,—.

27) Valmieras apr., Mazsalaces pag., Nikuc upītes regulēšanas
darbus 3836 tek. m garumā ar 6996 kub. m tilpuma, novēr-
tētus par Ls 3853,—; izsoles drošības nauda Ls 200,—.

28) Valmieras apr., Alojas pag., I Urgas meliorācijas sabiedr.
saimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 5901 tek. m garumā
ar 8008 kub. m tilpuma; novērtētus par Ls 4136,-; izsoles
drošības nauda Ls 200,—.

29) Valmieras apr., Liepupes pag., Pemiģeles muižas novadgrāvju
rakšanas darbus 3528 tek. m garumā ar 4418 kub. in tilpuma,
novērtētus par Ls 2571,—; izsoles drošības nauda Ls 130,—.

30) Valmieras apr., Valmieras pag., Laužņa - Pilāta mel. sab.
novadgrāvju rakšanas darbus 3097 tek. m garumā ar 6398
kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 3617,— ; izsoles drošība
nauda Ls 180,—.

31) Valmieras apr.. Jēru pag. mel, sab. „Maiģis" galveno novad-
grāvju rakšanas darbus 15238 tek. m garumā ar 27526 kub. m
tilpuma, novērtētus par Ls 17635,— drošības nauda
Ls 900,—.

32) Bauskas apr., Jaunsaules un Skaistkalnes pag.. ,,C:benu purva"
novadgrāvju rakšanas darbus 2949! tek. m garumā ar 48892
kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 30261'. s drošības
nauda Ls 1500—.

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rak-
stiskus piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām p. 39.—42. " noteikta kartībā pirms mutiskas izsoles
sākšanas.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem var
iepazīties Rīgā, Dzirnavu ielā Ke 31, dz. 3. .. 9457z

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
velosipēda braukšanas atļauju
Ka 499, izd. no viņa-š. g. 19. jūnija

JāņaVaivnda vārdi
avā Ranupa mājā. 9449z

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ks
izd. no 7. Siguldas kājn. pulka
kom. 1926. g. . 24. ' aug. ar
Antona Meikuļa d. Mi
vārdu, dzīv. Skolas ielā Ne 13,
dz. _L 9428z

Rigas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ke 5560,
izd. 1927. g. 24. maijā no 9. Rē-
zeknes kājn. pulka kom. ai

i Aleksandra Pa\
vārdu, dzim. 1905. g. 9. apr. 9451z

Rīgas kara apr. priel
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības ai
izd. no min. pr-ka 19
19. martā nr pils. Jāna Ābeles
vārdu, dzim. 1901. ģ. ' 945Qz

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ne 9012,
izd. 1922. g. 29. jūn. rio Rīgas
kara apr. pr-ka ar Jāņa Dobre
vārdu. 9448z

Grobiņas krāj - aizdevu kases
6Hanie 1920. g. 1. janrdri.

Aktīvs. Pasivs.
Kontu nosaukums. Ls Kontu nosaukums. _ !;s I

Nauda kasē . .... 1.340,12 Pamata kapitāls (pajas) ^"T'j
Vērtspapīri 10,— Rezerves kapitāls . ? 990-
Aizdevumi 63.153,— Speciāli kapitāli un J
Inventārs 371,72 fondi .
Pārejošas summas . . 591,60 Noguldījumi . . • 13.619,iJ

Zaudējums Rediskontēti vekseļi .
Pārejošas summas . . '- °';'J
Tīrs atlikums .... l-ļ j?

bā .... 65.466.44 Kopā . . . - '^"'? ^
7826b Valde. %

__

,&}a%mdi
sludinājuimi.

^MHi^WWiWM ļ^ii ibi ii TTrr--n—~

P. S. „Zemgales Māls"
ofr« SitzārtSļn

pilna biedru sapulce
notiks otrdien, 7. augustā š. g.,
pīkst. 8 vak., Rīgā, Stabu ielā 17,
ar šādu

dienas kārtību:
1) Sapulces amatvīru vēlēšanas;
2) Paju kapitāla palielināšana'
3) Jautājumi un ziņojumi.
9473 Valde.

P. S. Pamatojoties uz statūtu
§31. otrā ārkārtējā pilna biedru
sapulce ir pilntiesīga pie jebkura
ieradušos biedru skaita.

rajona ārsts
no š. g. 1. augusta. Darbības ra-
jons — Saikavas pag., ar 2800
iedzīvotājiem. Darbības rajons
Saikavas pag. Alga pēc valdī-
bas noteikumiem Ls 150,— mē-
nesī, ar brīvu dzīvokli no 6 ista-
bām, saimniecības ēkām, augļu
dārzu un zemi.

Ārsta kungi tiek lūgti ierasties
š. g. 8. pīkst. 12 dienā
Saikavas pag. namā pie pag. pa-
domes uz nolīgšanu, vai līdz
minētam datumam piesūtīt do-
kumentus un noteikumus. Tu-
vākā dzelzceļa stacija Madona
17 km . Pagasta valdes tālrunis
Saikavā 30. 1*
9374zz Pagasta valde.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ne 6234 ar Avdeja
Karpovska vārdu nozaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nederīgu.

Šoseju un znk teļu departaments
izsludina š. g. 9. augustā, pīkst. 11 savās telpās, Gogoļa ielā Ne 3,
ist. 468,

jauktas (mutiskas un rakstiskas)

otrreizējas iz*
šādām piegādēm un būvdarbiem:
A. Sijātas juras grants, vai drupinātu granītakmeņu izsiju piegādi:

1) 76(1 kub. m uz Vidzemes šosejas km 10,300—32,000.
Nodrošinājums Ls 2200,—.

2) 616 kub. m uz Rīgas—Neibādes šosejas km 14,820—18,234
un 18,275—27,798.

Nodrošinājums Ls 1800,—.

3) 981 kub. m uz Rīgas—Bauskas šosejas km 20,957—26,157
un Rīgas—Baldones šosejas km 6,296—9,500 un 20,960—33,860.

Nodrošinājums Ls 3000,—.
4) 1251 kub. m uz Rīgas—Jelgavas šosejas km 4,400—6,000

un 7,000—39,885.
Nodrošinājums Ls 3800,—.

5) 696 kub. m uz Rīgas—Slokas šosejas km 7,920—16,615
un 27,150—33,875 un Bulduru tilta pievedšosejas uz 2,422 km
gara gabala. „

Nodrošinājums Ls 2000,—.

6) 393 kub. m uz Rīgas—Lubānas šosejas km 9,777—16,441
Nodrošinājums Ls 1100,—.

Bez tam notiks izsole uz visāda lieluma un labuma granīt-
akmeņu piegādi p#r 28% vairai! nekā iepriekš, p. p. uzrādītā kuba-
tūra jūras grantij.

B. 7) Pļaviņu pilsētas bruģa jaunbūve, garumā 1,700 km.
Nodrošinājums Ls 2400,—.

C. 8) 2734 kub. m laukakmeņu piegāde uz Rīgas—Ķekavas—
Bauskas šosejas klm. 12,400—20,960.

Nodrošinājums Ls 5000,—.

Tuvākas zinas un paskaidrojumi departamentā, ist. 467
parastā darba laikā. L 2661 9471b

Rūpniecības A. S.

„Zvaiszne"
sasauc savu

kārtēja akcioniru sapulci
š. g. 25. augustā, pīkst. 12 dienā,
valdes telpās, Rīgā, Bruņinieka
ielā 11.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja un sekretāra

vēlēšanas.
2) 1928. g. darbības pārskats.
3) Valdes un revizijas kom

ziņojumi.
4) Vēlēšanas.
5) Tekoši jautājumi.

Akcionāriem, kuri vēlas piedali
ties sapulcē uz statūtu 52. p.
pamata, jāpieteic savas
valdei ne vēlāk, kā 7 dienas pirms
sapulces.
9455z Valde.

Valsts Talsu vidusskolai -
vajadzīgs dabaszinību CLf ^ 1£%t .5ICun ģeogrāfijas 9fe\WlWlCJJd
pie pilna stundu komplekta. Pieteikšanās līdz 10. augustam,
iesniedzot attiecīgu'tūgtrmu ar dzīves aprakstu un diplomu.

Q286 3 L' 2607 Direktors.



Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 91.

,.Valdības Vēstneša" 1929. g. 169. numura pielikums.

17620. Āboliņš, Eduards Jāņa d., dzim.
1902. g. 23. febr., Ungurmuižas * pag.; noz.
izd. 1929. g. febr., Krustpils iec. miert. 1929. g.
10. apr., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Ak*s
Ne 223/29. g.)

17621. Akermanis, Jānis Kārļa d., dzim.
1905. g. 1. febr., Lielauces pag.; noz. izd.
1929. g. naktī uz 1. febr., Rīgas apr. I iec.
miert. 1929. g. 19. apr., 581. p. II d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ka 295/29. g.)

17622. Albrechts, Gustavs Johana (Jāņa)
dēls, dzim. 1903. g. 19. jūl. Krievijā; noz. ižd.
1928. g. 31. dec, Liepājas lauku iec. miert.
1929. g. 27. apr., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ne 288/ 29. g.)

17623. Aņiunas, Jāzeps (Jožus) Anupra
dēls, Lietavas pav., dzim. 1906. g. Lietavā;
noz. izd. 1929. g. 14. martā, Bauskas anr.
1iec. miert. 1929. g. 30. apr., 51. p., 581. p. 1. d.,

2 ned. ciet. (Akts Ka 219/29. g.)
17624. Apiņš, Juris Jāņa d., dzim.

1908. g. 25. apr. Taurupes pag.; noz. izd.
1928. g. 3. sept., Rīgas apr. 111 iec. miert.
1929. g. 19. martā, 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Ne 7929. g.)

17625. Apsitis, Eduards Jāņa d., dzim.
1909. g. 17. jūl. Strīķu pag.; noz. 'izd. 1929. g.
22. martā, Valmieras apr. III iec. miert.
1929. g. 16. maijā, 581. p. IV. d, 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Ka 350/29. g.)

17626. Artmanis, Jānis Jāņa d., dzim.
1876. g. 31. janv. Trikates pag.; noz. izd.
1928. g. 6. vai 7. okt., Liepājas apgbt. 1929. g.
23. apr., par Saeimas un pašvald. iestāžu
vēlēs, un tautas nobals. brīv. un pareiz. un
Saeimas darb. trauc. 8. p. I. d., 7 dien. aresta.
(Akts Ka 41 II. g. 29. g.)

17627. Atiķis, Miķelis Miķeļa d., dzim.
1899. g. 26. jūl. Rucavas pag.; noz. izd.
1929. g. martā. Liepājas lauku iec. miert.
1929. g. 6. maijā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 296 29. g.)

17628. Auziņš, Mārtiņš Mārtiņa d., dzim.
1860. g. Birzgale's pag.; noz. izd. 1929. g.
martā, Rīgas apr. III iec. miert. 1929. g.
26. apr., 581. p. I. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 442 29. g.)

VVallts tipogrāfija 190. 7. 29.

17629. Balodis, Dārta Dāvā m., dzim.
1850. g. 23. sept. Jelgavā; noz. izd. 1929. g.
2. martā, Jelgavas pils. iec. miert. 1929. g,
27. maijā, 568. p., ņaud. sods Ls 30 vai maks.
nesp. gad. 9 dien. aresta (A. Ka 680/29. g.)

17630. Baumgartens, Krists Jāņa d.,
dzim. 1880. g. 17. febr. Piltenes pag'; noz.
izd. 1929. g. febr., Ventspils II iec. miert.
1929. g. 23. apr., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ka 238/29. g.)

17631. Bedrītis, Edgars Kārļa d.. dzini.
1911. g. 4. okt. Strenčos; noz. izd. 1928. g.
I. nov., Rīgas VIII iec. miert. 1929. g.31. maijā,
138. p., 2 dien. aresta. (Akts Ka 657/29. g.)

17632. Bērziņš, Hiršs Jankeļa d., dzim.
1882. g. Mogiļevas gub.; noz. izd. 1929. g.
7. febr., Rīgas VIII iec. miert. 1929. g. 19. apr.,
182. p. 3. d. 1. pkt., Ls 20 vai maks. nesp.
gad. 6 dien. aresta. (Akts Ka 406/29.)

17633. Bērziņš, Pēteris Mārtiņa d., dzim.
1897. g. 15. janv. Pabažu pag.; noz. izd.
1924. g., Rīgas apgbt. [ kr. nod. 1929. g.
9. apr., 440. p., 6 mēn. ciet. (Akts Ka 62/29. g.)

17634. Besslers, (Baessler), dzim. Šroe-
ders, Marija Arvīda m., bij. Krievijas pav.,
dzim. 1898. g. 14. febr. Baldonē; noz. izd.
1922.g., Rīgas VII! iec. miert. 1929. g. 24. apr.,

272. p. 1. pkt., 273. p. 1. d., ņaud. sods Ls 25
vai maks. nesp. gad. 7 dien. aresta. (Akts
Ke 410 29. g.)

17635. Bisnieks, Anna Jēkaba m., dzim.
1878. g. 21. nov. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
9. martā, Rīgas pils. 11 iec. miert. 1929. g.
2. maijā. 276. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts

! g)

17636. Bitte, Anna Andreja m., dzim.
1887. g. 21. febr. Piņķu pag.; noz. izd. 1929. g.
2. janv., Rīgas pils. II iec. miert. 1'.
23. " apr.. 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ne 426 29. g.)

17637. Blūms, Lidija Jāņa m., dzim.
1914. g. 11. maijā Pļaviņā; noz'. izd. I'
15. janv., Krustpils iec * miert. 1929. g. 21.
martā, 51. p.. 581. p. 1. d., 55. p. 2. pkt.,
nod. audz.-lab. iestādē. (Akts Ke 189/29. g.)



2. lapa.

17638. Borbals, Jadviga Augusta m.,
dzim. 1886. g. Barkavas pag.; noz. izd. 1928. g.
Varakļānu iec. miert. 1929. g. 23. martā,
607. p. 2. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ne 141/29. g.)

17639. Brants, Arvīds-Aleksandrs Edu-
arda d., dzim. 1900. g. 28. sept., pied. pie
Jaunlaicenes pag.; noz. izd. 1928. g. 27. nov.,
Kāja tiesa 1929. g. 14. maijā, 51. p., 578. p.
1. un 3. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ka 49/29. g.)

. 17640. Bremmers, Roberts Mārtiņa d.,
dzim. 1897. g. 24. febr. Duntes pag.; noz. izd.
1925. g. 5. sept. un 1926. g. 1. dec, Tiesu pal.
1929. g. 8. febr., 578. p. I. un 3. d., I mēn.
ciet. (Akts Ke 127/29. g.)

17641. Briedis. Fricis Jura d., dzim.
1914. g. 20. dec. Taisos; noz. izd. 1928. g. dec.
beigās, Ventspils I iec. miert. 1929. g. 1. febr.,
51. p., 581. p., 55. p., nod. audz.-lab. iestādē.
(Akts Ne 69/29. g.)

17642. Briedis, Kārlis Jāņa d., dzim.
1884. g. 24. okt. Valkā; noz. ' izd. 1927. g.
10. okt, Rīgas pils. II iec. miert. 1929. g.
7. maijā, 444'. p., 1 mēn. ciet. (A. Ka 567/29. g.)

17643. Buivids, Kārlis, dzim. 1907. g.
15. okt. Rīgā; noz. izd. 1929. g. 4. febr., Rīgas
pils. II iec. miert. 1929. g. 23. apr., 181. p.
3. d. 1. pkt., 7 dien. aresta. (A. Ke 474/29. g.)

17644. Bukins, Jānis Jēkaba d., dzini.
1862. g. 14. jūn. Bruknaspag. ; noz. izd. 1929. g.
9. febr., Rīgas apr. III iec. miert. 1929. g.
30. apr., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 455/29. g.)

17645. Cikels, Mīla Ādama m., dzim.
1890. g. 9. aug. Vecates pag.; noz. izd. 1929. g.
3. apr., Valkas apr. I iec. miert. 1929. g.30. apr.
616. p. 1. d. 2. pkt., 2 ned. ciet. (A. Ke 309 20.)

17646. Cimochs, Praskovja Kirila m.,
15 g., Lietavā; noz. izd. 1928. g. 29. okt.,
Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g. 30. apr.,
581. p. 1- d '., 55. p. 1. d. 2. pkt., nod. Irlavas
mazg. audz.-lab. iestādē. (Akts Ka"875/29. g.)

17647. Cince. Kārlis Jāņa d., dzim.
1877. g. 17. martā Bornsmindes pag.; noz.

izd. 1928. g. pavasarī, Ventspils II iec. miert.
1928. g. 18. dec, 581. p. 1. d.. 3 mēn. ciet.

(Akts Ke 742 28. g.)

17648. Cīrulis, Elza Antona m.. dzim.
1911. «. 22. dee. Bauskā; noz. izd. 1928. g. jūl.,

:is apr. miert. 1928. g. 28. nov.. 55. p.
1. ii. 2. pkt., akc. s. 1. 36. p., ieviet. mazgad.
meiteņu lab.-audz. kolonijā. (Akts .V: 1 '.20 28. g

17649. Čajevskis, Vaclavs Pētera d.,
dzim. 1898. g. 27. apr. Ludzā; noz. izd. 195
7. okt., Latgales apgbt. 1929. g. 24. apr., par
Saeimas un pašvald. iestāžu vēlēs. 8. p., 1 ned.
aresta. (Akts Ke 294 29. g.)

17650. Čemišs, Staņislavs Ludviga d.,
24 g., Daugavpilī; noz. izd. 1929. g. 31. martā,
Daugavpils I iec. miert. 1929. g. 15. maijā,
51. p., 581. p. 1. d., 2mēn. ciet. (A. Ke 409/29.g.)

17651. Čereška,, Marija Stepana m.,
dzim. 1901. g. 4. sept. Svitenes pag.; noz. izd.
1929. g. martā, Bauskas apr. 1 iec. miert.
1929. g. 14. maijā, 581. p. l.d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ke 226/29. g.)

17652. Čubrevičs, Jānis Jāņa d., dzim.
1905. g. 6. apr. Višķu pag.; noz. ' izd. 1926. g.
6. maijā, Jelgavas apr. iec. miert. 1929. g.
11. iariv., 574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts

Ka 54/29. g.)

17653. Dārznieks, Jānis Jēkaba d., dzim.
1888. g. 24. febr. Sinoles pag.; noz. izd. 1929. g.

febr., Madonas apr. III iec miert. 1929. g.
16. maijā. 184. p., 3 ned. aresta. (Akts

Ke 366/29. g.)

17654. Daugulis, Arvīds-Augusts Edu-
arda d., dzim. 1911. g. 27. febr. Rīgā; noz. izd.
1929. g. 31. martā, Kandavas iec. miert.
1929. g. 22. maijā, 57. p., 581. p. 2. d., 2 mēn.
ciet. (Akts Ne 434 29. g.)

17655. Deģis, Roberts-Mārtiņš Kārļa d.,
dzini. 1908. g. 21. jūl. Volgundes pag.; noz.
izd. 1929. g. 23. apr., Jelgavas apr. iec. miert.
1929. g. 17: maiiā, 51. p., 57. p., 581. p. 1. d.,
2 mēn. ciet. (Akts Ne 557/29. g.)

17656. Deveiķis, Pēteris Justina d., dzini.
1860. g. 29. okt. Kaunas gub.; noz. izd. 1929. g.
11. apr.. Ventspils 1 ' iec. miert. 1929. g. 10.
maijā, 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ks 358/29. g.)

17657. Dirmonts, Anna Antona m., dzim.
1893. g. 25. janv. Daugavpilī; noz. izd. 1
15. febr., Rīgas pils. XIII iec. miert. 1929. g.
11. apr., 572. p. 2. pkt., Ls 20 vai 4 dien. aresta.
(Akts Ne 41929. g.)

? 17658. Dižpeters, Alberts Friča d., dzim.
'911. g. 13. apr. Rīgā; noz. izd. 1928. g.
3.nov., Jelgavas apr. iec. miert. 1928. g. 19.dec,
49. p., 57. p. 3. pkt., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke I2H) 28. g.)

17659. Driskaitis, Helēna Pētera m..
Lietavas pav., 22 g., Lietavā; noz. izd. 1
29. martā, Subates iec. miert. 1929. g. 26. apr.,
581. p. 4. d., I mēn. ciet. (Akts .V

17660. Dunajevskis, dzim. Zāmuelis, 7,<>-
fija 7.amueļam., dzim. 1879. g. 15. okt. Liepājā;
noz. izd. 1929. g. 2. apr.. Liepājas II iec. miert.

g. 23, apr., 568. p., ņaud. sods Ls 10 vai
maks. nesp. gad. 3 dien. aresta. (A. K 207 29.)

17661. Dūrens, Alfrēds, Mārtiņa d., dzim.
1905. «.12. febr. Valmierā; noz. izd. 1929. g.
23 apr., Valmieras apr. I iec. miert. I'
23 maijā, 573. p. 3. d.. 1 mēn. ciet. (Akts
Ka 363/29. g.)



3. lapa.

17662. Dzērājs, Emīlija Jura m., dzim.
1892. g. 15. aug. Bārbeles pag.; noz. izd. no
1924. g. 25. marta līdz 1928. g. 30. martam,
Jelgavas apgbt. 1929. g. 5. apr., 51. p., 420. p.
1. d. 1. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts Ka 328/28. g.)

17663. Egle, Arnolds Jēkaba d., dzim.
1914. g. 12. jūl. Sarkanmuižas pag.; noz. izd.
1929. g. 5. apr., Ventspils II iec. miert. 192S. g.
28. maijā, 581. p. 2. d., 55. p., nod. Irlavas
mazg. amatn. un zemkop. kolonijā. (Akts
Ke 427/29. g.)

17664. Eglitis, dzim. Veidemanis, Emma
Eduarda m., dzim. 1905. g. 22. febr. Zaubes
pag.; noz. izd. 1928. g. no 23. apr. līdz 25. aug.,
Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g. 8. apr., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ke 1395/29. g.)

17665. Eglits, Mārtiņš Jēkaba d., dzim.
1910. g. 16. nov. Krievijā; noz. izd. 1928. g.
1. dec, Valmieras apr. 1 iec. miert. 1929. g.

4. maijā, 5i. p., 591. p. 3. d., 57. p. 3. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ke 69/29. g.)

17666. Endzelis, Augusts Minnas d.,
dzim. 1906. g. 25. apr. Liepkalnes pag.; noz.
izd. 1928. g. rudenī, Madonas apr. III iec. miert.
1929. g. 16. maijā. 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 380/29. g.ļ

17667. Ereiņš, Anna Jorena m., dzim.
1872. g. 28. okt. Jurkalnes pag.; noz. izd.
1928. '29. g. ziemā, Aizputes iec. miert. 1929. g.
10. maijā, 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts

Ke 420/29. g.)

17668. Ernstsons, Mania Jāna m., dzim.
1890. g. 22. dec. Grobiņā; noz. i'zd. 1929. g.
21. martā, Liepājas II iec. miert. 1929. g.
3. maijā, 581. p 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ka 210/29. g.)

17669. Freijs, Jānis Anša d., dzim.
1906. g. 9. apr. Raņķu pag.; noz. izd. 1928. g.
31. okt., Liepājas apgbt. 1929. g. 11. maijā,
51. p., 581. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ke 145/29. g.)

17670. Freimanis, Jānis Pētera d., dzim.
1902. g. 17. jūn. Zalves pag.; noz. izd. 1929. g.
14. apr., Jaunjelgavas iec. miert. 1929. g.
24. maijā, 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ka 328/29. g.)

17671. Gangnus, Vilhelms Teodora d.,
dzim. 1909. g. Rīgā, noz. izd. 1929. g. 22. febr.,
Rīgas pils. I iec. miert. 1929. g. 6. maijā, 51. p.,
581. p. I. d., 57. p., 1 mēn. ciet. (Akts
Ke 440,29. g.;

17672. Golts, Kristaps Jēkaba d., dzim.
1900.g. 12. apr. Turlavas pag.; noz. izd. 1928.g.
naktī uz 18. okt., Liepājas apgbt. 1929. g.
13. maijā, 51. p., 581. p. 2. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 218 29. g.)

17673. Grašs, Kaspars Meika d., dzim.
1893. g. Kaunatu pag.; noz. izd. 1927. g.
29. aug., Rīgas pils. I iec. miert. 1929. g.
26. apr., 574. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ke 2/29. g.)

17674. Grēns, Jānis Jāņa d., dzim.
1914. g. 5. martā Smiltenes pag.; noz. izd.
1929. g.martā un apr., Valkas apr. II iec. miert.
1929. g. 14. maijā, 51. p., 581. p. 1. d., 55. p.
1. d. 2. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ke 385/29. g.),

17675. Gričuns, Jānis Miķeļa d., Lietavas
pav., 16 g., Lietavā; noz. izd*. 1929. g. janv.,
Bauskas apr. 11 iec. miert. 1929. g. 14. martā,
581. p. 1. d., 55. p. 2. d. un 1. d. 2. pkt., ieviet.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ke 122/29. g.)

17676. Grigorjevs, Kirils Grigorija d.,
dzim. 1857. g. Silajāņu pag. ;noz. izd. 1928. g.,
Maltas iec. miert. 1929. g. 28. febr., 138. p.,
ņaud. sods Ls 50 apm. vai maks. nesp. gad.
2 ned. aresta. (Akts Ke 158/29. g.)

17677. Griķevics, Kārlis Mārtiņa d., dzim.
1881. g. 27. febr. Valles pag.; noz. izd. no
1919. g. —1929. g., Bauskas apr. 1 iec. miert.
1929. g. 14. maijā, 184. p., 1 ned. aresta. (Akts
Ke 235/29. g,)

17678. Gulbiņš, dzim. Kalniņš, prec. Ād-
minis, Kristīne Kārļa m., dzim. 1888. g.
17. febr. Lielstraupes pag.; noz. izd. 1929. g.
2. apr., Valmieras apr. III iec. miert. 1929. g.
10. maijā, 581. p. 4. d., 3 mēn. ciet. (Akts

Ke 332/29. s.)

17679. Gulbis, Ādolfs Jāņa d., dzim.
1894. g. 23. janv. Lizuma pag.; noz. izd.
1928. g. 1. dec, Cēsu apr. [I iec. miert. 1929. g.
5. apr., 532. p. l.d. 3. pkt., 2 ned. ciet. (Akts
Ke 216/29. g.)

17680. Gurņevs, Klaudija Sergeja m.,
dzim. 1914. g. Linavas pag.; noz. izd. 1928. g.
10. dec, Viļaku iec. miert. 1929. g. 20. martā,
581. p. 1. d., 55. p. 2. pkt., nod. audz.-lab.
iestādē. (Akts Ke 354/29. g.;

17681. Gurtlaus, Fricis Jēkaba d.. dzim.
1875. g. 6. apr. Vecpils pag.; noz. izd. 1929. g.
11. apr., Aizputes iec. miert. 1929. g. 23. maijā,

581. p. 1. d., 4 mēn. ciet. (Akts Ke 481/29. g.)

17682. Hains, Doba Sīmaņa-Berka m.,
dzim. 1898. g. Daugavpilī; noz. 'izd. 1929. g.
14. martā, Daugavpils II iec. miert. 1929. g.
14. maijā, 262. p. 1. d., ņaud. sods Ls 25 vai
maks. nesp. gad. 1 ned. aresta. (Akts
Ne 779 29. g.)

17683. Hamrichs, Zenta-Emīlija Bur-
charda m., dzim. 1898. g. 6. martā Iršu pag.;
noz. izd. 1928. g. 5. dec, Rīgas apr. 111 iec.
miert. 1929. g. 11. apr., 581. p. 1. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ne 187 29. g.)



4. lapa.

17684. Heize, (Heijse), Vilis (Vilhelms)
Daniels Fridrichs Viļā d., dzim. 1901. g. 4. apr.
Rīgā; noz. izd. 1928. g. 11. febr., Rīgas apgbt.
I kr. nod. 1929. g. 9. apr., 157. p. 1. d.,
1 mēn. ciet. (Akts Ke 63/29. g.)

17685. Hercbachs, Haja-Estere Joseļa
meita, dzim. 1886. g.28. dec, Žagarē; noz. izd.
1928. g. maija—jūn., Rīgas pils. IX iec. miert.
1929. g. 26. febr., 574. p. 1. d., 51. p., 2 ned.
ciet. (Akts Ka 282/29. g.)

17686. Holcmanis, Kārlis Viļā d., 52 g.,
Rīgā; noz. izd. 1928. g. 16. dec, Rīgas
XVI iec. miert. 1929. g. 13. maijā, 616. p. 1. d.
2. pkt., 2 ned. ciet. (Akts Ne 508/29. g.)

17687. Immurs, Jānis Miķe(a d., dzim.
1880. g. 26. janv. Trikates pag.; noz. izd.
1929. g. no 17. līdz 22. martam, Valmieras
apr. 1. iec. miert. 1929. g. 30. apr., 581. p.
4. d., 2 ned. ciet. (Akts Ke 288/29. g.)

17688. Irbe, Jānis-Alberts Anša d., dzim.
1913. g. 21. apr. Jelgavā; noz. izd. 1928. g.
22. dec, Jelgavas apr. iec. miert. 1929. g.
1. febr., 55. p. 1. d. 2. pkt., 581. p. 4. d., ieviet.
Irlavas kolonijā. (Akts Ke 133/29. g.)

17689. Ivanovs, Elizabete Afanasija m.,
44 g., Rēznas pag.; noz. izd. 191'
30. janv., Rēzeknes I iec miert. 1929. g
15. apr., 276. p. 2. pkt., 2 ned. ciet. (Akts
Ke 219'29. g.)

17690. Ivans, abas (vīns, Kārlis Kārļa d.,
dzim. 1894. g. 19. okt. Kuldīgā; noz. izd.
1928. g. no 2. apr. līdz sept. sākumam, Lie-
pājas apgbt. 1929. g. 8. maijā, 443. p. l.d.
6. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts Ke 37 ! g.'29. g.)

17691. Jakobsons, ai. Vizla. Berta Jāņa
meita, dzim. 1887. g. 8. martā, Veclaicenes pag.;
noz. izd. 1928. g. vasarā, Rīgas apgbt. II kr.
nod. 1929. g. 7. maiiā. 611. p. 1. d. 1. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ke 1280 29. g.)

17692. Jankovs, Boris Jāņa d., 13 g.,
Pad. Krievijā; noz. izd. 1929. *g. 19. martā,
Daugavpils II iec. miert. 1929. g. 16. maijā,
51. p., 581. p. I. d., 55. p. l.d. 2. pkt., ieviet.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ke 987/29. g.)

17693. Jansons, Lavize Jēkaba m.. dzim.
1870. g. 15. jūn. Gaviezes pag.; noz. izd.
1928. g. 6. vai 7. okt., 1929. g. 26. vai 27. janv.,
Liepājas apgbt. 1929. g. 23. apr., par Saeimas
un pašvald. iestāžu vēlēs, un tautas nobals.
brīv. un pareiz. un Saeimas darb. trauc. 8. p.
l.d., 60. p., 7 dien. aresta. (Akts Ne 50 I.g. 29.g.)

17694. Januškevics, dzim. Rusiņs, Kat-
rīna Miķeļa m.. dzim. 1892. g. 13. martā,
Bārtas pag.; noz. izd. 1929. g. pavasar. Lie-
pājas lauku iec. miert. 1929. g. 6. maijā,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ne 312 29. g.)

17695. Jermušs, Kārlis Kārļa d., dzim.
1907. g. 21. nov. Blīdenes pag.; noz. izd.
1928. g.' 31. okt., Jelgavas apr. iec. miert.
1928. g. 5. dec, 51. p., 581. p. 2. d., 5 mēn.
ciet. (Akts Ke 1151/28. g.)

? 17696. Juchno, Antons Franča d., dzim.
1878. g. Šlosbergas pag.; noz. izd. 1929. g.
17. martā, Krustpils iec. miert. 1929. g.
10. apr., 284. p., Ls 15 vai maks. nesp. gad.
5 dien. aresta. (Akts Ne 238/29. g.)

17697. Junders, Roberts Andreja d.,
70 g., Siguldā; noz. izd. 1929. g. 7. janv., Rīgas
apr. 11 iec. miert. 1929. g. 17. janv., 51. p.,
581. p. 1. d., I mēn. ciet. (Akts Ke 170/29. g.)

17698. Jupatins, Grigorijs Michaila d.,
dzim. 1877. g. Rēzeknē; noz. izd. 1928. g.
maijā, Latgales apgbt. 1929. g. 22. martā,
443. p. 1. d. I. pkt., 1 ned. aresta. (Akts
Ke 205/29. g.)

17699. J urjaks, Jānis Andreja d., dzim.
1885. g. 30. dec. Kuldīgas pag.; noz. izd.
1928. g. 6. vai 7. okt., Liepājas apgbt. 1929. g.
6. maijā, par Saeimas un pašvald. iestāžu vēl.
un tautas nobals. brīv. un pareiz. un Saeimas
darb. trauc. 8. p. 1. d., 7 dien. aresta. (Akts
Ne 29 1. g. 29. g.)

17700. Kagans-Bergs, Lazars Hirša d..
dzim. 1904. g. 4. nov. Rīgā; noz. izd. 1925. g.
febr., Rīgas apgbt. I kr. nod. 1929. g. 16. febr.,
448. p., 443. p. 1. d. 1. pkt., 57. p., 2 ned!
ciet. (Akts Ke 86'29. g.)

17701. Kalējs, Jānis Jēkaba d., dzim.
1873. g. 22. febr. Taurkalnes pag.; noz. izd.
1928. g. janv., Jaunjelgavas iec. miert. 1929. g.
8. maijā, 574. p. 3. d., 3 ned. ciet. (Akts
Ne 292 29. g.)

17702. Kallitis, Kristīne Pētera m.. dzim.
1873. g. 13. martā Dzērbenes pag., noz. izd.
1928. g. nov., Cēsu apr. II iec. miert. 1929. g.
4. apr., 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts
Xs 37 29. g.)

17703. Kalniņš, Marta Jāņa m., dzim.
1912. g. 8. sept.,' Pociema pag.; noz. izd.
1929. g. 6. janv., Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 13. apr., 581. p. 1. d., 55. p. l.d.
2. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ne 1610/29. g.)

17704. Kalniņš, Zigfrids Voldemāra d.,
dzim. 1912. g. 3. ' febr., Igaunijā; noz. izd!
1929. g. febr., Jelgavas pils. iec. miert. 1929. g.
16. apr., 574. p. 1. d., 591. p. 1. pkt., 2 mēn.
ciet. (Akts Ke 613 29. g.)

17705. Kalnmals, dzim. Dankers, Trīne,
dzim. 1865. g. 13. nov. Dundagas pag.; noz
izd. 1929. g. febr., Ventspils II iec. miert.
1929. g. 7. maiiā, 581. p. 1. d., 2 ned. ciet
(Akts Ke 251 29. g.)
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17706. Kantmanis, dzim. Hervalds, Lū-
cija, Anna, Lizete Bērtuļa m., dzim. 1892. g.
8. martā Piltenē; noz. izd. 1928. g. nov. sā-
kumā, Ventspils II iec. miert. 1929. g. 29. apr.,
573. p. 2. d., 2 ned. ciet. (Akts Ke 229/29. g.)

17707. Kaspars, Emīlija Pētera m., dzim.
1877. g. 2. martā Sinoles pag.; noz. izd.
1929. g. 4. janv., Cēsu apr. II iec. miert.
1929. g. 19. apr., 532. p. l.d. 3. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts Ke 288/29. g.)

17708. Kauliņš, Jēkabs Jura d., dzim.
1882. g. 25. martā Iecavas pag.; noz. izd.
1929. g. 18. apr., Ventspils I iec. miert. 1929. g.
10. maijā, 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts

Ke 343/29. g.)

17709. Keišs, Ādams Aloiza d., dzim.
1900. g. 5. aug. Baltinovas pag.; noz. izd.
1929. g. 19. janv., Jaunlatgales iec miert.
1929. g. 10. maijā, 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.

(Akts Ka 326/29. g.)

17710. Ķikans, Pēters Andreja d., dzim.
1858. g. 6. nov. Lugažu pag.; noz. izd. 1927. g.
beigās vai 1928. g. sākumā, Rīgas apgbt.
III kr. nod. 1928. g. 19. okt., 440. p., 1 mēn.
ciet. (Akts Ke 529/28. g.)

17711. Kirilovs, Vaviis Alekseja d.,
44 g., Naujenes pag.; noz. izd. 1928. g. febr.,
Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g. 4. apr,
574. p. 1. d., 2 ned. ciet. (A. Ke 811/29. g.)

17712. Kirsanovs, Safons Trofima d.,
dzim. 1905. g. 8. dec Daugavpilī; noz. izd.
1928. g. 11. nov., Maltas iec. miert. 1929. g.
10. maijā, 51. p., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 31/29. g.)

17713. Kleinbergs, Jānis Friča d., dzim.
1894. g. 14. okt. Planicas pag.; noz. izd.
1928. g. naktī uz 18. okt., Liepājas apgbt.
1929. g. 13. maijā, 51. p., 581. p. 2. d., 2 mēn.
ciet. (Akts Ke 218/29. g.)

17714. Kolužs, Fzidors Antona d., dzim.
1895. g. Višķu pag.; noz. izd. 1921. g. 21. jūl.,
Latgales apgbt. 1927. g. 24. nov. 667. p. 1. d.
1. pkt., 1 mēn. ciet., ar Valsts Prez. 1929. g.
28. apr. lēm. sods nos. atlaists. (Akt«
Ke 620/27. g.)

17715. Konopackis, Alma Antona m ,
dzim. 1910. g. 2. nov. Pērkones pag.; noz.
izd. 1929. g. 28. martā, Liepājas lauku iec
miert. 1929. g. 30. apr., 581. p. 1. d., 57. p.
3.pkt., 1 mēn. 10 dien. ciet. (Akts Ke 292/29. g.)

17716. Konstantinovs, Vasilijs Alek-
sandra d., dzim. 1912. g. Augšpils pag.; noz.
izd. 1928. g. 4. nov., Jaunlatgales iec. miert.
1929. g. 30. janv., 581. p., 55. p. 2. pkt., ieviet
audz.-lab. iestādē. (Akts Ke 135 29. g)

17717. Kovalevs, Markels. Grigorija d.,
dzim. 1886. g. 5. janv. Grīvā; noz. izd.
1928. g. 11. nov., Maltas iec. miert. 1929. g.
10. maijā, 51. p., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 31/29. g.)

17718. Kovaļevskis, Marija Franča m.,
dzim. 1916. g. 20. jūl. Pļaviņās; noz. izd.
1929. g. 15. janv., Krustpils iec. miert. 1929. g.
21. martā, 51. p., 581. p. 1. d., 55. p. 2. pkt.,
nod. audz.-lab. iestādē (A. Ka 189/29. g.)

17719. Krastinš, Emma Jēkaba m„
dzim. 1892. g. 19. jūn. Siguldas pag.; noz. izd.
1929. g. 28. un 29. janv., Rīgas apr. II iec.
miert. 1929. g. 15. maijā, 581. p. 4. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ke 488/29. g.)

17720. Krastinš, Jēkabs Jāņa d., dzim.
1863. g. 4. apr. Valkas apr.; noz. izd. 1929. g.
25. janv., Jelgavas apr. iec. miert. 1929. g-
19. apr., 316'. p., Ls 25 vai 1 ned. aresta.
(Akts Ke 440/29. g.,

17721. Kreits, Ernests Pētera d., dzim.
1894. g. 1. jūl. Cieceres pag.; noz. i«>-
1929. g. 22. febr., Saldus iec. miert. 1929- g.
10. maijā, 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts

Ke 274/29. g.)

17722. Krievans, Alfreds-Pēters Ādaina
dēls, dzim. 1908. g. 8. aug. Daugavp ili; noz.
izd. 1928. g. 24. okt., Daugavpils II iec. miert.
1929. g. 4. maijā, 231. p. 1. pkt., 3 dienas

aresta. (Akts Ke 28/29. g.)

17723. Kristapsons, Kārlis Andža d.,
dzim. 1900. g. 26. okt. Liepājā; noz. ««?
no 1927. g. 13. jūn. līdz 1928. g. apr., Liepājas
apgbt. 1929. g*. 30. apr., 578. p. l.d. un 3. d.,
6 mēn. ciet. (Akts Ke 55 1. g./29. g.)

17724. Kulikovskis, Eduards-Jānis M>-
keļa d., dzim. 1912. g. 21. apr. Vircavas pag-.
noz. izd. 1929. g. sākumā; Jelgavas apr. '«•
miert. 1929. g. 24. apr., 55. p. 2. pkt., 581. P-
1. d., ieviet. Irlavas kolonijā. (Akts
Ke 424/29. g.)

17725. Kuznecovs, Sergejs Pētera d-
17 g., Daugavpilī '; noz. izd. 1928. g. 30. oKt.,
Daugavpils I iec. miert. 1929. g. 17- malJ „
138. p.. ņaud. sods Ls 10 vai maks. "esP-
gad. 3 dien. aresta. (Akts Ke 384/29. g.)

17726. Kvasilis, Jānis Antona d., dzim-
1913. g. 7. okt. Bauskā; noz. izd. 1929. g-

27. martā, Bauskas apr. I iec. miert. i9 f,:°'
16. maijā, 581. p. 1. d.. ieviet. audz.-laD. k

stādē. (Akts Ka 243/29. g.)

17727. Lāms, Ansis Indriķa d., dzirn.

1892. g. 7. nov. Kuldīgā; noz. izd. no 1924. s-
rudeņa līdz 1928. g. 25. martam un ly ^°-..|'
24. martā, Liepājas apgbt. 1929. g. 7. m»ļlj
578. p. 1. d. un 3. d., 440. p., 60. p., 6 men. ciei-

(Akts Ke 35 I. g./29. g.)
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17728. Lauris, Jānis Pētera d., dzim.
1887. g. 13. janv. Liezeres pag.; noz. izd.
1929. g. 8. janv. Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 7. maijā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 1739/29. g.)

17729. Lauva, Otto Kriša d., 55 g.
Abavas pag.; noz. izd. 1928. g. dec, Kan-
davas iec. miert. 1929. g. 12. martā, 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ke 215/29. g.)

17730. Lauznis, Jānis Ādama d., dzim.
1873. g. 31. martā, Mazsalacas pag.; noz. izd.
1929. g. naktī uz 12. martu, Valmieras apr.
IV iec. miert. 1929. g. 10. maijā, 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ka 214/29. g.)

17731. Legzdiņš, Krišs Ģirta d., dzim.
1882. g. 26. jūl. Lubezeres pag.; noz. izd.
1929. g. naktī' uz 8. apr., Ventspils II iec.
miert. 1929. g. 7. maijā, 581. p. 2. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ke 352/29. g.)

17732. Leimanis, Pēters-Pāvils Jura d.,
dzim. 1912. g. 26. apr. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
sākumā, Rīgas pils. V iec. miert. 1929. g.
22. martā, 51. p., 57. p. 3. pkt., 591. p. 1. d.,
2 mēn. ciet. (Akts Ke 331/29. g.)

17733. Leitans, Pēters Aleksandra d.,
dzim. 1914. g. 6. nov. Balvu pag.; noz. izd.
1929. g. 4. martā, Balvu iec. miert. 1929. g.
29. apr., 581. p. 1. d.,55. p. 1. d. 2. pkt., ieviet.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ke 441/29. g.)

17734. Lempis, Isidors Antona d., dzim.
1909. g. 18. apr. Makašēnu pag.; noz. izd.
1928. g. sept., Latgales apgt. 1929. g. 15. marta,
1922. g. 4. apr. s. 1. par Saeimas vēlēs, un
tautas nobals. brīv. un pareiz. Saeimas darb.
trauc. 7. pkt., 1 diena aresta. (Akts
Ke 184/29. g.)

17735. Liepa, Jānis Jāna d., dzim.
1897. g. 13. okt. Līksnas pag.; noz. izd. 1926. g.
27. nov., Latgales apgbt. 1929. g. 17. apr.,
410. p., 1 mēn. ciet. (Akts Ke 325 29.)

17736. Liepiņš, Alīne Mārtiņa m., dzim.
1908. g. 16. maijā Meņģeles pag.; noz. izd.
.928. g. marta sākumā, Rīgas apgbt. I kr
nod. 1929. g. 9. apr., 443. p. I. d. 8. pkt.,
10 dienas aresta. (Akts Ke 177/29. g.)

17737. Liepiņš, Ieva Mārtiņa m., dzim.
1889. g. Seces pag.; noz. izd. 1929. g. janv.,
Jaunjelgavas iec. miert. 1929. g. 26. apr.
581. p., 3 ned. ciet. (Akts Ke 258/29. g.)

17738. Liepiņš, Jānis Eduarda d., dzim.
1899. g. 4. febr. Plāteres pag.; noz. izd.
1929. g. 8. febr., Rīgas apr. III iec. miert.
1929. g. 18. apr., 51. p„ 581. p. 1. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ka 408 29. g.)

17739. Locans, Izabella Mateusa m.,
dzim. 1896. g. Viļakas pag.; noz. izd. 1928.g.
naktī uz 10. maiju, Latgales apgbt. II kr. nod.
1929. g. 20. apr., 616. p. 1. d. 2. pkt., 4 mēn.
ciet. (Akts Ke 120/29. g.)

17740. Logins, Staņislavs Aloiza d.,
dzim. 1902. g. Baltinovas pag.; noz. izd.
1929. g. 19. janv., Jaunlatgales iec. miert.
1929. g. 10. maijā, 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ke 326/29. g.)

17741. Lugavins, Jānis Heinricha d.,
dzim. 1892. g. 16. martā, Rīgā; noz. izd. no
1927. g. 11. nov. līdz 1928. g. 1. martam,
Jelgavas apgbt. 1929. g. 5. apr., 578. p. 1. un
3. d., 2 mēn. ciet. (Akts Ka 93/29. g.)

17742. Lūkins, Eduards Ādama d., dzim.
1877. g. 20. dec. Viļķenes pag.; noz. izd.
1928. g. 15. dec, Rīgas apgbt. 11 kr. nod.
1929. g. 10. apr., 581. p. 1. d., 60. p., 2 men.
ciet., spr. pēc kop. ar Valmieras apr. III iec.
miert. 1929. g. 25. janv. spr., 581. p. 4. d.,
3 ned. ciet. (Akts Ka 1127/29. g.)

17743. Maldonis, Jānis Gusta d., dzim.
1895. g. 18. martā Tirzas pag.; noz. izd.
1929. g. janv., Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g.
7. maijā, 607. p. 3. pkt., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 1653/29. g.)

17744. Markovs, Sergejs Jēkaba d., dzim.

191 1. g. 8. okt. Grīvā; noz. izd. 1929. g. febr.,
Rīgas pils. Vil iec miert. 1929. g. 14. maija,
574. p. 1. d., 57. p., 2 mēn. ciet. (Akts
Ka 788/29. g.)

17745. Matjušonoks, Jāzeps Jāņa d.,
dzim. 1893. g. 15. aug. Asūnes pag.; noz. izd.

1926. g. pirmā pusē un 1926. g. 13. aug-,
Latgales apgbt. 1929. g. 3. apr., 51. p., 640. p.
2.. d., 60. p., 2 ned. ciet. (Akts Ke 21 29. g.ļ

17746. Mauritis, Viktors Mārtiņa d.,

16 g., Limbažu pag.; noz. izd. 1929. g. 28. febr,
Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 13. ma,J'
581. p. 4. d., 55. p. l.d. 2. pkt., nod. Irlavas
kolonijā. (Akts Ne 499,29. g.)

17747. Mecs (Metcs), dzim. Klodvigs ,
Alise Jāna m., dzim. 1900. g. 10. okt. Rūjiena;
noz. izd. '1929. g. 7. apr., Valmieras apr. IV iec-

miert. 1929. g. 7. maijā, 616. p. l.d. 2. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ne 259/29. g.)

17748. Medickis, Marija Jāņa m.. dzini-
1883. g. Griezes pag.; noz. izd. 1929. g. 21-marta
Liepājas II iec. miert. 1929. g. 3. maijā, 581. p-
4. d., 2 ned. ciet. (Akts Ks 210/29. g.)

17749. Megnis, Anna Jāna m.,dz.1914. g. 31. janv. Alšvangas pag.; noz- '„
1929. g. 19. martā, Aizputes iec. miert. 192

1
y- §"

10. maijā, 51. p., 581. p. 1. d., 55. p. 'a.
2. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akf-
Ne 469 29. g.)
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17750. Megnis, Marija Andreja m., dzim.

1888. g. 6. febr. Alšvangas pag.; noz. izd.
1929. g. 19. martā, Aizputes iec. miert. 1929. g.
10. maijā, 51. p., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 469/29. g.)

17751. Michailovs, Andrejs Jēkaba d.,
13 g., Daugavpilī; noz. izd. 1929. g. 21. febr.,
Daugavpils I iec. miert. 1929. g. 10. maijā,
276. p. 1. d. 3. pkt., 55. p. 1. d. 2. pkt., ieviet.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ke 365/29. g.)

17752. Miķelsons, Andrejs Jāņa d., dzim.
1890. g. 11. dec Siguldas pag.; noz. izd.
1929. g. 10. janv., Rīgas apr. III iec. miert.
1929. g. 5. martā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ne 270/29. g.)

17753. Mikušans, Veronika Domenikam.,
Lietavas pav., 32 g., Lietavā; noz. izd. 1929. g.
30. martā, Subates iec. miert. 1929. g. 30. apr.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ka 265/29. g.)

17754. Miļeiko, Jānis Antona d., dzim.
1885. g. 17. nov. Asūnes pag.; noz. izd.
1926. g. pirmā pusē, 1926. g. 13. aug., Latgales
apgbt. 1929. g. 3. apr., 51. p., 640. p. 2. d.,
60. p., 2 ned. ciet. (Akts Ka 21/29. g.)

17755. Miļeiko, Jānis Jēzupa d., dzim.
1865. g. Asūnes pag.; noz. izd. 1926. g. pirmā
pusē un 1926. g. 13. aug.. Latgales apgbt.
1929. g. 3. apr., 51. p., 640. p. 2. d., 60. p.
2 ned. ciet. (Akts Ka 21/29. g.)

17756. Millers, Fridrichs Otto d., dzim.
1853. g. 10. nov. Ēdoles pag.; noz. izd.
1928./29. g. ziemā, Aizputes iec. miert. 1929. g.
10. maijā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 420/29. g.)

17757. Minkevics, Jānis, Vicenta d.,
dzim. 1903. g. Ilūkstē; noz. izd. 1929. g
9. apr., Saldus iec. miert. 1929. g. 8. maijā,
581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts Ka 306/29. g.)

17758. Mūrnieks, Arvīds Jāņa d., dzim.
1913. g. 26. jūn. Cīravas pag.; noz. ' izd. 1929. g.
9. martā, Liepājas I iec. miert. 1929. g.
15. maijā, 574. p. 3. d., 55. p. l.d. 2. pkt.
ieviet. audz.lab. iestādē. (Akts Ka 195/29. g.)

17759. Mūrnieks, Pēters Anša d., dzini.
1860. g. 6. apr., Taurenes pag.; noz. izd.
1929. g. febr., Cēsu apr. II iec. miert. 1929. g.
5. apr. 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ke 23329. g.)

17760. Nemše, Voldemārs-Jānis Dāvā d.,
dzim. 1914. g. 28. jūl. Jelgavā; noz. izd.
1929. g. 20. febr., Jelgavas apr. iec. miert.
1929. g. 15. martā, 55. p. 1. d. 2. pkt., 581. p.
l.d., ieviet. Irlavas kolonijā. (A. Ne 301/29. g.)

17761. Niedre, Voldemārs Jura d., dzim.
1904. g. 27. dec, Taurkalnes pag.; noz. izd.
1927. g. 24. jūl., Jaunjelgavas iec. miert.
1929. g. 14. maijā, 51. p., 581. p., 3 mēn. ciet.
(Akts Ka 144 29. g.)

17762. Niklāvs, Ansis-Alberts Anša d.-,
dzim. 1911. g. Kalnciema pag.; noz. izd.
1929. g. naktī uz 16. apr., Jelgavas apr. iec
miert. 1929. g. 15. maijā, 51. 'p., 57. p., 581. p.
1. d., 2 mēn. ciet. (Akts Ka 534/29. g.)

17763. Nikolajevs, Jānis Nikolaja d.,
dzim. 1884. g. Augšpils pag.; noz. izd.
1928. g. 2. janv., Latgales apgbt. 1929. g.
19. apr., 154. p. 3. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ka 241/29. g.)

17764. Nikolajevs, Jevdokija Antona m.,
dzim. 1893. g. 1. martā, Naujenes pag.; noz.
izd. 1929. g. 21. martā, Rīgas pils. VII iec.
miert. 1929. g. 30. apr., 276. p. 1. d., 3 dienas
aresta. (Akts Ke 682/29. g.)

17765. Nitišs, Albina Ludviga m., dzim.
1906. g. 26. aug. Krāslavas pag.; noz. izd.
1929. g. febr., Rīgas apr. III iec. miert. 1929. g.
26. apr., 581. p. 2. d., 4 mēn. ciet. (Akts
Ke 436/29. g.)

17766. Nortmanis, Juris Ādolfa d., dzim.
1889. g. 18. maijā, Liepājā; noz. izd. 1926. g.
25. okt. līdz 1928. g. 11. febr., Rīgas pils.
VII iec. miert. 1929. g. 30. apr., 607. p. 2. pkt,
1 mēn. ciet. (Akts Ke 697/29. g.)

17767. Odiņš, Jūlijs Dāvā d., dzim.
1895. g. 30. jūn. Raunas pag.; noz. izd. 1928. g.
rudenī, Cēsu apr. II iec. miert. 1929. g. 17. apr.,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (A. Ke 20/29. g.)

17768. Orlovs, Nikolajs Dmitrija d., dz.
1905. g. Gauru pag.; noz. izd. 1929. g. 29. febr.,
Jaunlatgales iec. miert. 1929. g. 27. maijā,
581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (A. Ka 555/29. g.)

17769. Osis, Anna - Doroteja - Leontīne
Zāmeļa-Roberta m., bij. Krievijas pav.,
dzim. 1910. g. 8. janv., Vircavas pag.; noz.

izd. 1927. g. nov. sākumā, Auces iec. miert.

1929. g. 8. maijā, 581. p. 1. d., 57. p., 2 ned.
ciet. (Akts Ne 317/29. g.)

17770. Osis, Arvids Augusta d., dzim.
1892. g. 14. sept. Rīgā; noz. izd. 1929. g- sa-

kumā, Rīgas pils. XV iec. miert. 1929. g-
12. apr. 184. p. 2. d., 1 dien. aresta. (Akts
Ka.391,29. g.)

17771. Osis, Jānis-Alfrēds Jāņa d., dzim.
1899. g. 10. aug. Kalnciema pag.; noz. izd-
1929. g. 23. apr., Jelgavas apr. iec. miert.
1929. g. 17. maiiā, 5J. p., 581. p. 1. d., 3 men.
ciet. (Akts Ka 557/29. g.)

17772. Ozoliņš, Anna Miķeļa m., dzim

1891. g. 28. sept. Skultes pag.; noz. izd. 1928- g
26. febr., Rigas apgbt. 11 kr. nod. 1928. g
15. okt., 532. p. l.d. 3. pkt., 2 dien. aresta
(Akts Ne 3302 28. g.)
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17773. Ozoliņš, Kārlis-Alfreds Alekša d.,
dzim. 1913. g. 15. janv. Ventspilī; noz. izd.
1928. g. dec. beigās, Ventspils I iec. miert.
1929. g. 4. febr., 51. p., 581. p. 1. d., nod.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ne 69/29. g.)

17774. Ozoliņš, Zelma Mikeļa m., dzim.
1894. g. Skultes ' pag.; noz. 'izd. 1928. g.
26. febr., Rīgas apgbt. II kr. nod. 1928. g.
15. okt., 532. p. 1. d. 3. pkt., 2 dien. aresta.
(Akts Ka 3302/28. g.)

17775. Ozolnieks, Jānis Anša d., dzim.
1903. g. 25. febr. Matkules pag.; noz.-izd.
1929. g. febr., Kandavas iec. miert. 1929. g.
14. maijā, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts

Ke 417/29. g.)

17776. Paeglis, Evalds-Ērmanis Jāņa d.,
dzim. 1910. g. 5. janv. Dikļu pag.; noz *. izd.
1929. g. 3. apr., Valmieras apr. 1 iec. miert.
1929: g. 4. maijā, 581. p. 4. d., 57. p. 3. pkt.,
4 ned. ciet. (Akts Ke 321/29. g.)

17777. Palkavnieks, Julius Kriša d., dzim.
1889. g. 21. martā Jaunpils pag.; noz. izd.
1928. g. 27. aug., Liepājas apgbt. 1929. g.
11. maijā, 574. p. 3. d., 3 ned. ciet. (Akts
Ne 144/29. g.)

17778. Pavlovs, Vladimirs Pētera d.,
dzim. 1906. g. 6. aug. Daugavpilī; noz. iz.
1928. g. 11. nov., Maltas iec. miert. 1929. g.
10. maijā, 51. p., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet,
(Akts Ke 31/29. g.)

17779. Petersons, dzim. Luksis, Lība
Miķeļa m., dzim. 1897. g. 28. febr. Zemītes pag.;
noz. izd. 1928. g. 21. aug., Rīgas apr. III iec.
miert. 1929. g. 5. apr., 581. p. 2. d., 4 mēn.
ciet. (Akts Ke 112/29. g.)

17780. Petrovs, Anna Grigorija m., 50 g.,
Rīgā; noz. izd. 1929. g. 26. apr., Rīgas XII iec.
miert. 1929. g. 24. maijā, 581. p. 1. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ke 761/29. g.)

17781. Piebergs. Kurts Emīla d., dzini.
1906. g. 21. martā Terhatā; noz. izd. 1929. g.
sakumā, Rīgas XII iec miert. 1929. g. 24. maijā
6072. p.l. pkt., 2 ned. aresta. (Akts Ke 723 29.g.

17782. Pikeļis, Roberts Jāna d., dzini.
1909. g. 18. janv., Lietavā, noz. 'izd. 1928. g.
dec, Liepājas II iec. miert. 1929. g. 12. apr.,
607. p. 2. d. 2. pkt., 2 ned. aresta. (Akts
Ke 189/29. g.)

17783. Pīpiņš, Guste Staņislava m., dz.
1888. g. Izabelinas pag.; noz! izd. 1928. g.
nov., Jelgavas apr. iec. miert. 1928. g. 19. dec,
581. p. 4. d., 2 mēn. ciet. (Akts Ke 1209 28. g.l

17784. Pliševskis, Anatolijs Anatolija d.,
dzim. 1895. g. 30. janv. Rīgā; noz. izd. no
1928. g. 28. aug. lidz 1929. g. 9. martam,
Rīgas XII iec. miert. 1929. g. 22. apr., 184. p.
I. pkt., 1 dien. aresta. (Akts Ne 478 29. g.l

17785. Polis, Dāvis Pētera d., dzim.
1877. g. 11. febr. Jēru pag.; noz. izd. 1929. g.
3. apr., Valkas apr. I iec. miert. 1929. g.30.apr.,
581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts Ka 309/29. g.)

17786. Prikņa, Donats Pāvela d., dzim.
1887. g. Asūnes pag.; noz. izd. 1926. g. pirmā
pusē un 1926. g. 13. aug., Latgales apgbt.
1929. g. 3.' apr., 51. p., 640. p. 2. d., 60. p,
2 ned. ciet. (Akts Ke 21/29. g.)

17787. Purmalis, Žanis Augusta d., dzim.
1913. g. 3. jūn. Cireles pag.; noz. izd. 1929. g.
martā un apr., Valkas apr. II iec. miert.
1929. g. 14. maijā, 51. p., 581. p. 1. d., 55. p.
1. d. 2. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ke 385/29. g.)

17788. Rakiškis, Zuzana Tadeuša m.,
Lietavas pav., 33 g., Lietavā; noz. izd.
1929. g. marta sākumā Jelgavas apr. iec. miert.
1929. g. 15. maijā, 581. p. 4. d., 2 ned. ciet.

(Akts Ke 532/29. g.)

17789. Rancans, Marija Benedikta m.,
dzim. 1899. g. 23. febr. Nautrēnu pag.; noz.
izd. no 1927. g. 20. dec. līdz 1928. g. 30. okt,
Kārsavas iec. miert. 1929. g. 28. febr., 607. p.
1. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts Ne 69/29. g.)

17790. Rašmanis, dzim. Cirs, Ida Jāņa
meita, dzim. 1899. g. 23. sept. Ilūkstes apr.,
noz. izd. 1925. g. okt., Rīgas apgbt. I kr. nod.
1929. g. 28. febr., 51. p., 441. p., 1 mē.i. ciet.
(Akts Ka 99/29. g.)

17791. Reinholds, Vilhelms Jāņa d., dz.

1882. g. 30. dec. Liepājā; noz. izd. 1929. g-
martā, Rīgas pils. IX iec. miert. 1929. g-
23. maijā, 184. p. 1. pkt., 1 diena aresta. (Akts
Ka 647/29. g.)

17792. Renga, Nikolajs Aleksandra d.,

dzim. 1911. g. 26. jūn. Rīgā; noz. izd. 1929. g-.

Cēsu apr. I iec. miert. 1929. g. 7. maijā, 184. P'
1. pkt., 1 dien. aresta. (Akts Ke 434 29. ,«•)

17793. Ribniks, Izaks Jefroima d., t>
Krievijas pav., dzim. 1891. g.5. jūl. Lejasci
noz. izd. 1928. g. 23. sept., Rīgas apg bt. i'

kr. nod. 1929. g. 31. janv., 581. p. 1. d., 2 nei-
eiet. (Akts Ke 134/29. g.)

17794. Riekstiņš, Jūle Kristapa m.,, *
1905. g. 16- janv. Zlēkas pag.; noz. izd. 1928-B-
17. nov., Liepājas apgbt. 1929. g. 10. maU*
51. p.. 581. p. ' 1. d., 3 mēn. ciet. (AKU

Ne 326/29. g.)

17795. Robežnieks, (Rubežnieks), E
£nests-Ferdinands Jāna d.. dzim. 191"- R

12. sept., Liepājā; noz. izd. 1928. g-_ ">"
Aizputes iec. miert. 1929. g. 25. febr., 6t »-g
2. pkt., 57. p. 3. pkt.. 2 mēn. ciet. (**'
Ke 80/29. g.)



9. lapa.

17798. Roze, Augusts Mtķeja d., dzim.

1912 t . Mālpils pag.;noz.. izd. 1928. g.

>6 okt Rīga:, apr. i! iec miert. J929. g.

10. maija, 262'. p.i.d., 55. p., ieviet. Irlavas
nepilngl zemkop. amatu, kolonija. (Akts

Ka 454/29. g.)

17797. Rozenbergs, Jānis Pētera d., dz.

1889. g. 23. febr. Mujānu pag.; noz. izd. 1927. g.

dec. beigās, Rīgas apgbt. II kr. nod. 1928. g.

2. maijā, 51. P-, 581. p. 1. d., 3 men. ciet.,

ar Valsts Prez. 1929. g. 28 apr. lēmumu

sods nosac atlaists. (Akts Ka 1954/28. g.)

17798. Roževics, Rūdolfs Friča d., dzim.
1916. g. 30. aug. Adzes pag.; noz. izd. 1929. g.
7 janv Aizputes iec. miert. 1929. g. 23. maijā,

51. pr. 581. p. I. d., 55. p. 1. d. 2. pkt nod.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ka 489/29. g.)

17799. Rubenis, Jānis Mārtiņa d., dzim.
1901 g 9. apr. Plāteres pag. ; noz. izd. 1928. g.
jūl Rīgas apr. III iec. miert. 1929. g. 19.marta,
574' . p. ' 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ka 90/29. g.)

*7SQ0. Rubins, Domeniks Jēzupa d.,
dzini. 1882. g. 12. sept. Asūnes pag.; noz. izd.
1928 g 16. dec, Dagdas iec. miert. 1929. g.
23. janv-, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 31 29, e.)

17801. Samošs, ļānis Ernesta d., 27 g.,

Jaunauces pag.; noz. izd. 1928. g. 31. okt.,

lelgavas apr. iec. miert. 1928. g. 5. dec,
51 p-, 581. p. 2. d., 5 mēn. ciet. (Akts
Ka 115! 28. g.)

17802. Samuļevičs, Sebastjans Ignata d.,

dzim. 1876. g. 13. sept. Asūnes pag.; noz. izd.
1926 g. pirmā pusē un 1926. g. 13. aug., Lat-
gales apgbt. 1929. g. 3. apr., 51. p., 640. p. 2. d.,
60. p., 2 ned. ciet. (Akts X» 21 29. g.)

17803. Sandiers, Haims-Nochoms l'c-
reca d., dzim. 1882. e. 4. apr.. Pļaviņas: noz.
;i ,kt., Krustpils iec. miert. 1929. g.

23. maii ). 1 - cl.. 1 mēn. ciet. (Akts
Ke 102 29. g.)

17P04. Seiga, Anna Kriša m., dzim.
1899 g. 31. janv. Zemlenas pag.; noz. izd.
1926. g. marta, Rīgas X iec. miert. 1929. g.
29. apr.. 574. p. 3. d., 3 dien. aresta. (Akts

' g)

Hf- ? . lānis-Roberts Kārļa d.,
dzim. 1S janv. Pini noz..
1929. g. no 9.—14. janv., Cēsu apr. II iec

miert. 1929. '? d., 3 m
g)

17806. Semenovs, Praskovja Ivana m.,
dzim. 1869. . i noz. izd. 1928
?>p miert. 1929. g. 8. apr..
58 1 mēn. ciet. (Akt-,

17807. Semjonovs , Ļarions Anto

dzim 1880. g. 21. okt. Barkavas pag.; noz.
I izd i929. g. naktī uz 25. apr., Madonas apr.

I Ii
'iec. miert. 1929. g. 24. maiiā, 581. p. 2. d.,

5 mēn..ciet. (Akts Ke 579/29. g.)

17808. Semjonovs, Ustinija Daniela m.,

dzim. 1883. g. i- dec Užvaldes pag.; noz. izd.

1929 g. 19. martā, Krustpils iec miert. 1929.g.
II maiiā, 51. p.; 581. p. 1. d., 4 men. ciet.

(Akts Ke 284/29. g.)

17809. Senduks, Arvīcfc-Voldemārs Jāņa

dēls, dz. 1912. g. 25. martā Balvu pag ;̂ ļioz.
izd. 1928. g. 23. okt., Rīgas apgbt. M krim.

1929. g. 6. maijā, 581. p. 1. d-, 55. P-,
^fIrlavas audz.-lab. iestādē. (Akts Ka 1809/29.g.)

17810. Sidorenko, Avksentijs -Pāvila d.,

dz. 1878. g. 12. febr. Čerņevskas gub.; nomizo.

1928. g. nov., Kuldīgas iec miert. IW». «•

20. ap?., 51. p., 607. p. 2. pkt., 3 men. ciet.

(Akts Ka 216/29. g.)

17811. Sidorenko, dzim. Markvarts, Ju-

liāna Augusta m., dz. 1886. g. 10. maija, ĻuMi-

nas gub., noz. izd. 1928. g. nov Kuldīga»«c-

miert. 1929. g. 20. apr., 51. p., 607 p. 2. pkt.,

3 mēn. ciet. (Akts Ke 216/29. g.)

17812. Sinka, Mārtiņš Pētera d.,. dr.

1874. g. 29. nov. Dauguļu pag.; "«? '

1926. g. nov., Rīgas apgbt. 11 krim. nod

1927. g; 19. nov., 542. p. 1. d., 7 dien. afl*»
Ar Valsts Prez. lēm. sods nosac atlaist.

(Akts Ka 3310/27. g.)

17813. Skrins, Julianna-Elīze Jāņa «?.

dz. 1902. g. 7. okt. Lazbergu pag.; n
f ?„,?'

g. naktī uz 1. okt., Rigas apgbt. IKr mi.

nod. 1929. g. 7. martā, 562. p. 2. d., 8 men. ci»

(Akts Ke 228/29. g.)

17814. Smēlens, Hermans Kar|a d.,

1906. g. 16. martā Rūjienā; noz. izd. !*«»? |-

6. apr., Valm. apr. IV iec. miert. 1929. B

7. maijā, 581. p. 1. d., 1 men.ciet. l«*

>fe 259 29. g.)

17815. Smirnovs, Aleksejs Fcodofi^
13 g., Augšpils pag.: noz. izd. 1928. g. 4. ?

launiatg.ke. miert. 1929. g. 30. janv. 58L^
1. d., 55. p. 2. pkt., ieviet. audz. -lab. i
(Akts Ke 135 29. ģ.)

17816. Sons, Hatta-Frīda Bēra '

1877. g. 3. nov. Pļaviņās; no/, izd. 1,
7. aug., Krustpils leicmiert. 1929. g. ->? '
591. P . I. d.. 1. pkt. 1 mēn. ciet. l«

3 29. g.)

17817. Spraude, Hermanis Jāņa d"'
. g. 19. apr. Aizviķu pag

l. g. 18. apr., Venstp. I iec. mi
maijā. 581. p. I, l, 2 ned. ?

9. g.)
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17818. Spulis, Marija Pāvula m.,. dz ,
(892. g. 23. febr. Vārkavas pag.; noz. izd.
1928. g. apr., Madonas apr. III iec. miert
1929. g. 15. maijā, 581. p. 1. d., 1 mēn. 2 ned

ciet. (Akts Ke .353/29. g.)

17819. Stasaitis, Pranija Augusta m
dz. 1906. g. 22. aug. Elejas pag.;' noz. izd.
1929. g. 19. janv., Jeīg. apr. iec. miert. 1929 g
27. febr., 581. p. 1. d.. 2 mēn. ciet. (Akts I
Ke 229 29. g.)

17820. Stavro, īgnais Tomasa d., dzim.
1871. g. 27. martā Pustinas pag.; noz. izd.
1928. g. 15. martā, Dagdas iec. miert. 1928. g.23. apr., 231. p. 1. pkt., 2 dien. aresta. (Akts

Ka 315/28. g.)

17821. Strautiņš, Jāzeps-Voldemārs Jānadēls, dzim. 1912. g. 10. okt. Jelgavā; noz." izd.1928. g. 1. nov., Jelgavas apr. iec. mier t
1929;. g. I. febr.. 55. p. I. d. 2. pkt., 581. p. 4 d
ieviet. Irlavas kol. (Akts Ke 132 29. g.)

17822. Strazdiņš, Kādis Ata d., dzim.
ino'' g- 30 - J- Zauhes pag.; noz. izd.
1929.'g. 21. febr., Rīgas apr. II iec. miert.1929. g. 25. apr., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet
(Akts Ke 396 29. g.)

17823. Strēlis, Grieta Jāzepa m., dzim.
1890. g. 26. febr. Alšvangas pag.; noz. izd.
1929. g. 21. martā, Liepājas II iec miert
1929. g. 3. maijā, 581. p. i. cl., 2 mēn ciet(Akts Ne 210 29. g.) !

17824. Strodoks, Jēkabs Jāna d., dzim
'.n' g'-J' ma

-
rt,Engures pag.; noz. izd.1929. g. 31. marta, Valmieras apr. II iec miert

/£?? i 'oi „,\ aijri'- P- 4- d- » mēn - def.'(Akts -Ne 314 29. g.)

.n, - 178i- stru £>' Heinrichs ļāna d.. dzim.
1916. g. 9. ļiin. Valdemārpilī; noz. izd 1929 g .
9. apr., Talsu iec. miert. 1929. g. 7. maijā
/f?:'J'.£i'*' 'eviet- audz.-j,ib . iestāi(Akts .Ne 335 29. g.)

•
17826. Stumbris, Anna Jāna m., dzim

g. 20. sept. Sērenes pag.; noz. izd.
ļ, ?•> Jaunjelgavas iec. miert. 1929 o

Ke' 2^40/29° g.)"- P " ' ™"' ^ IAktS

. ,7,- Stumbris, Jāzeps Kazimira d
&S- -; g- '?? maTtā Prodl'!'g- noz. izd.'
!'-'g-, Jaunielgavas iec miert I't9 q e

r1.p., 607. p„ 3 mēn. ciet. ^Aktš.Ne 240 il9. g.)

17828. Supko, Anna-Veronika Matveja
>av., dzini. 1902. g. 1) apr

izd. 1929. g. 9. maiļā, Subates ,
g. II. maiiā, 581'. p 1 d

59 29. g.)

17829. Svilpe, Otilija Jēkaba m., dzim
1893. g. 16. dec. Kaucmindes pag.; noz. izd
1928. g. 20. okt., Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 23. maijā, akc s. I. 32. p., ņaud. sods
Ls 200 vai maks. nesp. gad. 2 mēn. aresta;
Ls 55 desmitkārt, parenf. nod., vai maks.
nesp. gad. 2 ned. aresta un 2 ned. ciet. (Akts
Ne 1909/29. g.)

17830. Šidlovskis, Francis Vladislava d.,
dzim. 191). g. 3. martā Daugavpilī; noz. izd.
1928. g. 11. nov., Maltas iec. miert. 1929. g.
10. maijā , 51. p., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt..
2 men. ciet. (Akts Ke 31/29. g.)

17831. Silinskis (Žilinskis), Gerhards
Oskara d., dzim. 1892. g. 12. jūn. Rigā; noz..
no 1927. s. okt. līdz 1928. e. 28. martam,
Rīgas apgbt. 1929. g. 30. anr., 578. p. 1. un
3. d., 6 mēn. -ciet. (Akts Ka 267/29. g.)

17832. Šņepsts, Viktors Pētera d., dzim.
1909. g. 7. janv. Krievijā; noz. izd. 1928. g.
I. dec, Valmieras apr. I iec. miert. 1929. g.
4. maijā, 5?. p., 59/. p. 3. d., 57. p. 3. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ne 69/29. g.)

17833. Šnickovskis, Anna Dārtes m.,
43 g., Skrundalines pag.; noz. izd. 1929. g.
15. febr., Rīgas pils. XIII iec. miert. '.929. g.

I 11. apr., 572. p. 2. pkt., Ls 20 vai 4 dien.
aresta. (Akts Ke 419/29. g.) '

17834. Šnīders, dzim. Gulbis, Anna-Ma-
nia-l.uize Kārļa m., dzim. 1886. g. 20. martā
Jelgavā; noz. izd. 1928. g.starp jūn. un 21.nov.,
Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g. 3. maijā,
581. p. I. d., 2 ned. ciet. (Akts Ke 1273/29. g.)

17835. Šterns, Jevgeņijs Kārļa d., dzim.
1883. g. 24. nov. Mores pag. '; noz. izd. 1927. g.
27. jūn., Dagdas iec. miert. 1928. ģ. 28. nov.,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ke 383 28. g.J

17836. Štraumanis, Vilis Kristu d., dzim.
1879. g. 5. aug. Zūru pag.; noz. izd. 1929. g.
18. apr., Ventspils I iec miert. 1929 g. 10. maijā,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ne 347 29

17837. Tamužs - Širmanis, Līda-Anna
Friča m., dzim. 1897. g. 1. janv Vandzenes
pag.; noz. izd. 1928. g. 19. janv. Jelgavas
apgbt. 1929. g. 15. apr.. 445. p. I. pkt., 1 mēn.
Ciet. (Akts K? 78 29. g.)

17838. Teilans, Ādams |āņa d., dzim.
1860. g. 7. okt. Stirnienes pag.; noz. izd.
1928. g. janv.. Varakļānu iec. miert. 1929. g.
23. martā, 607. p. 2. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ke 116 29. g.)

17839. Treščenko, Anfisa Anatolija m.,
dzim. 1905. g. 22. jul izd.
1929. g. 27. martā, CIV iec miert.
1929. g. 14. maijā, 591. p. 1. d., 5 dien. aresta.
{Akts Ns 542 29. g.)
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17840. Trucums, Rūdolfs Jēkaba d.,
1891. g. 15. jan.v. Sarkaņu pag.; noz.

izd. 1928. g., Latgales apgbt. 1929. g. 24. apr.,
par Saeimas un pašvaki , iestāžu vēlēšanu

8. p., 1 ned. aresta. (Akts Ka 364/29. g.)

17841. Umurs, Edgars-Aleksandrs Alek-
sandra d., dzim. 1912. g. 18. sept. Rīgā; noz.
izd 1929. g. 19. janv., Rīgas apr. II iec. miert.
1929. g. 25. apr. ', 581. p. 1. d., 55. p., ieviet.
filavas zemkop. amatn. kol. (Akts Ka 334 29. g.)

17842. Vabuls, Milda Jāņa m., dzim.

1898. g. 20. maijā Saikavas pag.; noz. izd.

1Q'>8 e okt.-novembrī. Latgales apgbt. II kr.
nod. 1929. g. 16. apr., 581. p. 2. d., 4 men.

ciet. (Akts Ka 799 29. g.)

17843. Vagenheims, Smulis Berova d.,

lietavas pav., dzim. 1886. g. 15. janv. Jaun-
jelgavā - noz. izd. 1925. g. martā. Rīgas XI iec.
miert. i929. g. 16. maijā, 574.p. 3.d., 2 ned.

ciet. (Akts Ka 907/29. g.)

17844. Valainis, Aleksandrs Silvestra d.,

38 g., Bebrenes pag.; noz. izd. 1929. g. 7. febr..

Subates. iec miert. 1929. g. 19. apr., 581. p.
1. cl., 3 mēn. ciet. (Akts Ne 170 29. g.)

17845. Valters, Jānis Jura d.. dzim.

1873. g. 17. nov. Jaunsvirlaukas pag.; noz.
izd 1928. g. 29. martā, Rīgas apgbt. II kr.
nod. 1928. g. 15. okt., 532. p. 1. d. 3. pkt.,
7 dien. aresta. (Akts Ke 305528. g.)

17846. Vasiljevs, Kacbtja Konrāda m.,

dzim 1900. g. 19. okt. Līksnas pag.; noz. izd.
|0'>8 s 9. okt., ļelgavas apr. iec. miert.

s g. 7. dec. 51. p\, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.

(Akts Ne 1172 28. g.)

17847. Vaskarnieks, Pēters Nikolaja d.,

dzim 1888. g. 16. febr. Krustpils pag.; noz.

izd !'«7. g. līdz 21. janv.. Krustpils iec miert.
19?8 s 29. dec, Latgales apg bt. II kr. nod.
1929 g. 25. apr., 574. p. 3. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ne 865 29. g.)

17848. Vāvere, Jēkabs Grietes d., dzim.

1882 g. 1. sept. Sarkanmuižas pag.: noz. izd.
!8. apr., Ventspils 1 iec miert. 1929. g.

2 ned.ciet. (AktsKe346 29.g.)

17849. Vāvere, Pēters Kriša d., dzim.

1903 g. 19. febr. Saukas pag.: noz. izd.
1929 g. 1. apr., Rīgas XI iec miert. 1929. g.

maiiā, 51. p.. 581. p. 1. d.. 3 mēn. ciet.
(Akts Ka 762 29. g.)

17850. Vāveritis, Kazimirs Jāņa d.. dzim.
g. 20. maijā Bērzpils pag.; noz. izd.

. dec. Cēsu apr. 11 iec miert. 1929. g.
21. martā, 572. p. 1. pkt., ņaud. sods Ls 25
vai maks. nesp. gad. 7 dienas aresta. (Akts

17851. Vēdikis, Ludvigs Antonijas d.,
dzim. 1900. g. 3. apr. Ezeres pag.; noz. izd.
1929. g. 2. martā, Saldus iec. miert. 1929. g.
6. maijā, 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ka 263/29. g.)

17852. Veidemanis, Jānis Teņa d., dzim.

1893 g. 15. febr. Raunas pag.; noz. izd. 1927. g.
21 dec, Tiesu pal. 1929. g. 26. martā, 156. p.,

2 ned. aresta. (Akts Ne 244/29. g.)

17853. Veliks, Jānis-Julians Benedikta
dēls dzim. 1916. g. 27. martā Simbirskas gub.;
noz. izd. 1929. g. 19. martā, Daugavpils II iec
miert. 1929. g. 16. maijā, 51. p., 581. p. 1. d.,
55. p. 1. d. 2. pkt.,.ieviet. audz.-lab. iestādē.
(Akts Ke 987/29. g.)

17854. Ventaskrasts, Ansis Ādama d.,
dzim. 1903. g. 10. jūn. Skrundas pag.; noz. izd.

1928. g. 31. okt., Liepājas apgbt. 1929. g.
11. maiiā, 51. p., 581. p. 4. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ke 145/29. g.)

17855. Veršels, saukts Verners, Fridrichs
Krišjāna d., dzim. 1879. g. 22. febr. Liel-
vircavas pag.: noz. izd. 1929. g. 27. martā,
Bauskas apr. 1 iec. miert. 1929. g. 16. maija,
616. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ke 243 29. g.)

17856. Vilnis, Jānis Pētera d., dzim.

1869. g. 4. febr. Nītaures pag.; noz. izd. i :

janv., Rīgas apr. II iec miert. 1929. g. 25. apr..
51. n.. 581. n. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ke 389 29. g.)

17857. Vinrs, Ansis Jēkaba d., dzim.
g. Lielsesavas pag.; noz. izd. 1929. g.

martā, ' Jelgavas pils. iec miert. 1929. g. 29. apr.,
574. p. 1. d., 2 ned. aresta. (Ak1

17858. Voičuks, Juris Jura d., 42 g.,
Ilūkstē: noz. izd. 1929.g. 31.martā, Daugavpils
1 iec. miert. 1929. g. 15. maii: 381. p.

1. d., 2 mēn. ciet. (Akts Ne 409/29. g.)

17859. Voitovičs, Jānis Jāna d., dzim.
1912. g. 1. janv. Krāslavā; noz. izd. 1928. g.
9. okt., Jelgavas apr. iec miert. 1'
7 dec. 51. p-, 55. p. 1. d.. 581. p. !- d.,
ieviet. Irlavas kol. (Akts Ke 1172 28. g.l

17860. Zacharovs, Sergejs Jāņa d.. 15 g.,
dz. 1914. g. Gauru pag.; noz. izd. 1929. g.
23. martā, Valmieras apr. II iec. miert. 1929. g.
22. maijā, 574. p. 1. d., 55. p. l.d. 2. pkt.,
ieviet. audz.- lab. iestādē. (Akts Ke 313 29. g.)

17861. Zaķis, Rūdolfs Jāņa d., dzim.
1911. g. 25. apr. Daugavgrjvā; noz. izd. 1929. g.
11. febr., Rīgas apr. 1! iec miert. 19
10. maiiā, 574. p. 1. d.. 57. p.. 4 ned. ciet.
(Akts K 441 29. g.)



12. lapa.

17862. Zalvaks, Staņislava Aleksandra
m., dzim. 1904. g. 5. dec, Liepājā; noz. izd.
1929. g. 21. martā, Liepājas II iec miert.
1929. g. 3. maijā, 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ke 210/29. g.)

17863. Zandmanis, Minna-Marija Lfl-
driķa m., dzim. 1893. g. 9. okt. Ventspilī; noz.
izd. 1928. g. martā, Ventspils II iec miert.
1929. g. 24. apr., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet.

(Akts Ne 10/29. g.)

17864. Zariņš, Kārlis Pētera d., dzim.
1910. g. 4. janv. 'Rīgā; noz. izd. 1929. g. sā-
kumā, Rīgas pils. V iecmiert. 1929.g. 22.marta,
51. p., 57. p. 3. pkt., 591. p. 1. d., 2 men. ciet.
(Akts Ke 331 29. g.)

17865. Zarumbe, Arvids Andreja d.,
j dzim. 1902. g. 1. maijā Taurkalnes pag.; noz,

izd. 1929. g. 7. martā, Valmieras apr. I iec
miert. 1929. g. 18. apr., 532. p. 4. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts Ke 280/29. g.)

17866. Zmičerevskis, Jāzeps Pētera d.,
dzim. 1888. g. Zvirgzdienes pag.: noz. izd.
1929. g. 14. martā, Rīgas apr. I iec. miert.
1929. g. 14. maijā, 276. p. 1. d. 3. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts Ke 392/29. g.)

17867. Žirnovs, dzim. Borisovs, Natālija
Borisa m., dzim. 1897. g. Augšpils pag.; noz.
izd. 1928. g. 3. sept., Jaunlatgales iec. miert.
1929. g: 23. febr., 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet.
(Akts Ke 216 29. g.)

Rīgā, 1929. g. 12. jūlijā.

Tieslietu min. departamenta direktors Stokets.

Nodaļas vadītāja v. K. Frišmans.
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