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Šodien pieņēmu akkreditīvu no Padomju
Sociālistiskās Republiku Savienības piln-
varotā pārstāvja A. Sviderska kunga,
kas pie tam sacīja šādu runu:

rocnoAHH flpeSHfleHT,
$ HM6IO 4CCTb BpVmiTb B3M BB6pH-

TejibHbie rpaivioTbi, kohmh UeHTps^ib-
HbiH Hcno^HHTejibHbifl Komht6t Coio-
30B C0BeTCKHX CoiļHajIHCTHieCKHX
Pecny6^HK aKKpeAHTveT mchh npn
Bac b KanecTBe cBoero riojiHOMomioro
ripeACTaBHTe.iH.

Hasnanan Menn ua stot OTBeTCTBen-
Hblft nOCT, LļeHTpaJIbHblft Hcno^HH-
Te^bHblft K0MHT6T C0K)33, H6H3MeHHO
BbipamaH crpeMjieHHH napo^os CCCP
K MHpHOMV COCVmeCTBOBaHHFO CO BC6MH

napoflaMH, nopymM mhc Hevic/ioHHo
pa6oTaxb H3A bcc 6ojibinHM VKpenjie-

HH6M CH3CTJIHB0 yCT3HOBHBIIIHXCH MOK^y
HauiHMH crpanaMH Ao6pococe^CKHx
OTHOU16HHH H H3A paCUIHpeHHeM Cfpepbl

MHOrOMHCJieHHHK, o6l3IHX HaiHHM CTp3-
H3M nOJIHTHMeCKHX, 3K0H0MHHeCKHX H
Ky^bxypHbix HHrepecoB. jļeHCTByioiiiHft
ywe b TeHeHHe ,a,Byx jiex Cob6tcko-

JlarBHCKHH ToproBHH iļorosop C03AaJl
npoHHyio 6a3y ajih pasBHTHH 3thx

OTHOmeHHH H3 OCHOBC B33HMHOH Bbl-

TORbl. # CM3CTJIHB, B C3M0M HSHSJIC

Moeft j,eHxejibHOCTH, 33BepHTb Bac,
FocnoAHH llpeaHAeHT, qro h ae npe-

MHHy nanpaBHTb sce moh ycH;iHH
K CH3CT7IHB0My SaBepUieHHK) A3HH0H

MHC BbICOKOH 33.aa^lH H MTO H TBCpAO
Haj.eiocb na sce 6oJibiunH pocr AOBepHH
h 4py>K6bi mexjiy CCCP h JlarBHeH.

51 nosBO^HK) ce6e BbipasHTb yBepen-

HOCTb, FocnoAHH ripe3H4eHT, tļ-ro npH

BaiueM ;ioBepHH n ueHHOH nozuiep)KKe
JlaiBHHCKoro FIpaBHTe^bCTBa MHe
VA3CTCH BbinOJIHHTb B03JIO>KeHHyK) H3

M6HH MHCCHIO K H3H60JIbmeH nOJIbSC

HapOflOB H3UIHX CTpaH.

Uz tam es atbildēju:

PoCnOAHH rīOJlHOMOHHblH

ripeflCT3BHTeJIb,

H p3A npnHHTb ot Bac BBepHTe^bHbie
rpaMOTbi, KOTopbiMH LJeHTpa/tbHbiH Hc-
nO^ HHTejIbHblfl KOMHTCT COK>33 CO-
B6TCKHX C0IļH3JIHCTHHeCKHX PeCny6jIHK
aKKpeAHxyeT Bac b Ka^ecrse csoero
OojiHOMOMHoro FIpeACTaBHTejiH b Jla-
TBHH.

BaM, KOH6MH0, H3B6CTHO HenpeKJIOH-

Hoe CTpeMjiemie jiarBHHCKoro nspo/ta
k flajibH6HmeMy pasBHTHio ,a,o6poco-
c6ackhx OTHomeHHH me>KAy JlaTBueft h
CofoaoM CoBCTciora CowamcTHHecKUx
Pecny6jiHK , b ocnose KOropbix jieiKHT
UejlblH pflfl 06mHX HaiUHM CTp3H3M

HHtepecoB, o6ycjiaB^HBaeMbix hx reo-

rpacpHHecKHM nc/iOJKeHHeM, a pasno h

H6H3MeHHOe5Ke^3HHe JĪ3TBHH, B MHpHOM
cojKHTe.ibCTBe h corpyflHHiecTBe c na-
P0A3MH CCCP ofiecneMHTb ycnex cboch

HeycT3HHofl pa6oTbi b noJibsy Mupa h

Ky;ibTypHoro h MaTepnajībHoro CBoero

npeycneHHHH. C y#OB.ļeTBopeHHeM
wory OTMeTHTb , qTO 3to crpeMjieHHe

HaTBHH BcxpeMaex cooTBexcTByioiUHH
OT3ByK B C0K)3e COB6TCKHX CoUH3-
JiHCTHqecKHx -Pecny6 ^HK h m

to sa-
KjnoHCHHbie b pe3y^bT3xe o6whx
CTapaHHft HauiHX LIpaBHTe.ibCTB ao-

rOBOpbl HBJIHJOTCH .TVmiJHM £01033-
TejibCTBOM HameMv o6oio,n.HOMy >Ke.ia-
hhk) paspemHTb cospesaioiiiHe Me>K£y
HauiHMH crpanainH Bonpocbi b jiyxe
B33HMH0r0 £0B6pHH H ApVJKOM.

Mory Bac 33BepHTb , FocnoAHH
OoJIHOMOHHblH HpeflCTaBHTeJIb, MTO
npH Hcno^iHeHHH BOS^omenHOH Ha Bac
BbICOKOH MHCCHH , 33,3.31611 KOTOpOH
hbjihctch pacmHpeHHe h yKperuieHne
y>Ke cymecTByioiuHX Me>K^y JlarBHefl
H CoiOSOM COBCTCKHX CoilHSJIHCTHMe-
ckhx Pecny6;iHK ,apy>KecKHx flo6po-
coceACKnx oTHomeHHH, h h name
npaBHTe ÎbCTBO H6 npCMHHCM 0K33bI-
B3Tb Bsm H3my noAAepKKv h coaeft-
CTBHe.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. g. 8. oktobrī.
Nr. 467.

Dienesta labā pārvietoju 1. Liepājas
kājnieku pulka virsleitnantu Viktoru
Michalovski uz 11. Dobeles kājnieku
pulku un paaugstinu kapteiņa pakāpē ar
izdienu no 1919. g. 20. oktobra.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris A. Ozols.

Valdības rīkojumi un pavēles
Pārgrozījumi

likumā par kinematogrāfiem.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. pants kārtībā).
Likumā par kinematogrāfiem (Lik. kr.

1926. g. 24 un 1929. g. 19) izdarīt šādus
grozījumus:

I. 8. pantā strīpot vārdus:
,,kā arī aizrādot, kur un kad filmu izrādīs
cenzēšanai".

II. 10. panta pirmo teikumu izteikt
šādi: ,,Cenzējamas tiklab filmas, kā arī
to nosaukumi un uzraksti, bet skaņu
filmās arī runa, dziedāšana un mūzika".

III. 14. panta pēdējo teikumu izteikt
šādi: ,,Kinematogrāfu izrādēs jāuzņem
arī vietējā kronika, kuru izsniedz vienīgi
Izglītības ministrija uz atsevišķu notei-
kumu pamata par maksu".

IV. 15. pantā pēc pirmā teikuma
iesprauzt vārdus: „Ja kinemato-
grāfos izpilda neatļautu divertismentu vai
uzved to piedauzīgi, Izglītības ministrija
var aizliegt attiecīgos kinematogrāfos uz-
vest divertismentu uz laiku līdz 1 gadam".

Rīgā, 1929. g. 1. oktobri.

Ministru prezidents H. Celmiņš
Izglītības ministris J. Ziemelis
Iekšlietu ministris E. Laiminš

Rīkojums
apriņķu valdēm par lauku pašval-

dību darbinieku atalgojumu.
I. No š. g. 1. jūlija līdz sevišķa

likuma izdošanai pagastu valžu darbve-
žiem un viņu palīgiem izmaksājamas
algas pēc ja'unajām 1. pakāpes algas
normām, kādas paredzētas š. g. 27. jūnija
„noteikumu par valsts darbinieku atal-
gojumu" (1929. g. lik. kr. 156) 2. pantā,
tāpat arī ģimenes piemaksas 10% apmērā,
pie kam nekādi atvilkumi par dzīvokli
un citām naturālijām nav jāizdara, bet
nav vairs izmaksājamas arī atceltās
13. mēneša pusalga un sevišķā piemaksa.

Sakarā ar šo iekšlietu ministrijas
1926. g. 25. marta rīkojumā N° 103117

(1926. g. „Vald. Vēstn." Ns 77 un Iekš-
lietu Min. Vēstn. X° 1), 8. pantā ievest
sekošus pārgrozījumus: Otrā teikumā
,12%" vietā lasīt „10%" un strīpot visu

šā teikuma otro daļu, sākot ar vārdiem:
„kā ari 13. mēneša pusalgu."

II. Š. g. 27. jūnija ,,noteikumi par
valsts darbinieku atalgojumu" un tajos
paredzētās algu normas no š. g. 1. jūlija
piemērojamas arī apriņķu pašvaldību
darbiniekiem, saskaņā ar ,.likuma par
apriņķu pašvaldību" 17. pantu un ,,in-
strukcijas apriņķu valdēm" 50. pantu.

Rīgā, 1929. g. 7. oktobri. N° 93213.
Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Apstiprinu.
1929. g. 27. septembri.

Iekšlietu ministris
Ed.Laimiņš.

Tirgus takses.
(53. p. likuma par apriņķu pašvaldību.)

Rīgas apriņķī: Ls

1. Par pārdošanai uzvestu zirgu —,50
2. Par pārdošanai uzvestu kumeļu —,20
3. Par pārdošanai uzvestu govi . —,20
4. Par pārdošanai uzvestu sīku

ragu lopu —,10
5. Par pārdošanai uzvestu aitu . —,06
6. Par pārdošanai uzvestu cūku

vec. par 6 mēn —,20
7. Par pārdošanai uzvestu cūku,

jaun. par 6 mēn —,06
8. Par pārdošanai uzvestu zosi . —,06
9. Par pārdošansi uzvestu pīli . . —,04

10. Par pārdošanai uzvestu vistu . —,02
11. Par pārdošanai uzvestu tītaru —,10
12. Par kvadrātmetru aizņemtas

zemes tirgotavām 1,—
13. Par kvadrātmetru aizņemtas

zemes vezumiem —,50
14. Par uznestām mantām. . . . —,10

Cēsu apriņķī:

I. Gada tirgos:
1. Par bodēm un teltīm 50 sant.

par katru no viņām ieņemtu
kvadrātmetru zemes platības;

2. No personām, kuras tirgojas no
vezumiem:
a) vienzirga pajūgu —,50
b) divzirgu pajūgu —,80

3. Par katru pārdošanai uzvestu
govi —,50

4. Par katru pārdošanai uzvestu
zirgu —,80

5. Par audumiem, skārda un pod-
nieka izstrādājumiem un no ādu
tirgotājiem pēc 1. un 2. p. norā-
dītas takses, t. i. ja tirgojas
bodē, jeb teltī 50 sant. par
katru no viņām ieņemtu kva-
drātmetru zemes platības, bet
ja tirgojas no vezumiem, tad
par vienzirga pajūgu 50 sant.
un divzirgu pajūgu 80 sant.

6. Par sīklopiem, mājrūpniecības
un zemkopības ražojumiem tir-
gus maksu neņemt.

11. No nedēļas tirgiem no-
dokli neņemt.

Valmieras apriņķī:
1. Par katru kvadrātmetru uz

tirgus laukuma sīku preču vei-
kaliem dienā —,25

2. Par vienzirga vezumu dienā . —,20
3. Par divzirgu vezumu dienā . . —,30
4. Par katru zirgu gabalā. ... 1,50
5. Par katru liellopu gabalā. . . I,—
6. Par katru aitu, kazu un te\u

ārpus vezuma —,20
7. Par atļauju tirgoties no rokām

dzenamiem ratiņiem dienā. . —,20

Valkas apriņķī:
I. Gada tirgos:

1. Par būdām un teltīm par
1 kvadrātmetru no —,30 līdz —,50

2. Par liellopiem un zirgiem, no
galvas —,20

3. Par sīklopiem (teļiem, aitām,
sivēniem), no galvas —,06

LS

4. Par cūkām, no galvas .... —,10
5. Par vezumiem ar lauksaimniecī-

bas ražojumiem, no vezuma. . —,10
6. Par vezumiem ar rūpniecības

ražojumiem, no vezuma . . . —,40

II. Nedēļas tirgos:
1. Par būdām un teltīm par

1 kvadrātmetru no —,10 līdz —,15
2. Par liellopiem un zirgiem, no

galvas —,10
3. Par sīklopiem (teļiem, aitām,

sivēniem), no galvas —,06
4. Par cūkām, no galvas .... —,10
5. Par vezumiem ar lauksaimnie-

cības ražojumiem, no vezuma. —,10
6. Par vezumiem ar rūpniecības

ražojumiem, no vezuma . . . —,30
7. Par rokas stumjamiem rati-

ņiem jeb ragaviņām no —,06 līdz —,10

Madonas apriņķī:

I. Gada tirgos:
1. Par būdām un teltīm par

1 kvadrātmetru —,50
2. Par liellopiem un zirgiem, no

galvas —,30
3. Par sīklopiem (teļiem, aitām,

sivēniem), no galvas —,10
4. Par cūkām, no galvas. . . . —,10
5. Par katru vezumu ar lauksaim-

niecības ražojumiem —,10
6. Par katru vezumu ar rūpnie-

cības ražojumiem —,50

II. Nedēļas tirgos:
1. Par būdām un teltīm par

1 kvadrātmetru —,30
2. Par liellopiem un zirgiem, no

galvas —,20
3. Par sīklopiem (teļiem, aitām,

sivēniem), no galvas —,06
4. Par cūkām, no galvas . . . . —,10
5. Par katru vezumu ar lauksaim-

niecības ražojumiem —,40
6. Par rokas stumjamiem rati-

ņiem vai ragaviņām —,10

Ilūkstes apriņķī:
1. Par vienzirga pajūgu .... —,10
2. Par divzirgu pajūgu .... —,15
3. Par sīklopu, sākot no 16 kg

svarā —,10
4. Par zirgu —,50
5. Par liellopu —,40
6. Par tirgus būdām, par 1 kva-

drātmetru —,20
7. No sīku preču tirgotājiem . . —,50
8. Par loterijām, laimes akām un

līdzīgiem uzņēmumiem . . . 5,—
9. Par vezumu ar nelauksaimn. ra-

žojumiem: kā manufaktūra,
ādas, podi, dzelzs izstrādājumi,
kā ari atspirdzinoši dzērieni un
cepumi —,60

Jēkabpils apriņķī:

1. Par zirgu pārdošanai .... —,50
2. Par kumeļu pārdošanai . . . —,25
3. Par govi vai bulli pārdošanai . —,25
4. Par sīku ragu lopu —,15
5. Par aitu —,jo
6. Par cūku —,25
7. Par sivēnu —, ]Q
8. Par zirga pajūgu tukšā . . . —'lO
9. Par zirga pajūgu ar precēm . —,20

10. Par uznestām precēm pārdo-
šanai —,10

11. No tirgotājiem uz atsevišķiem
galdiem par kvadrātmetru . . —,30

12. Par mazu galdiņu —,20
Bauskas apriņķī:

I. Nedēļas tirgos:
1. Lauksaimniekiem:

no I zirga pajūga —,15
no 2 zirga pajūga —^25

2. Uzpircējiem:
par 1 zirgu pajūgu _ ,25
par 2 zirgu pajūgu —,50
no automobiļa 1

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: Ls (saņemot ekspedīcijā)

padu 22— par: Ls
K «adu 12- gadu 18,-
3/ mtn 6,- >/2 gadu 10,-
* 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70
„pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —. 10

Latvijas valdības
Jļļķt*. oficiāls laikraksts

Iznāk katru dienu, izņemot d®s3ļmMmJĒšWjģlsvētdienas un svētku dienas

Redakcija: ^ļS^m^^^^glL
Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Xe2. Tālrunis 20032 ^H^gŠ|i|pP^ Rīgā, pilī JS2 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^^W^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi Itdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ,, —-,'-0

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

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



Ls
3. Par galdiem, būdām vai citādi

aizņemts laukuma par kstru
kvsdrātmetru —,10

4. Stsigājošiem rokas pārdevē-
jiem —,10

5. Par liellopu vai zirgu, kas uz-
vests pārdošanai —,20

II. Gada tirgos:
1. Dzērienu un izpriecas teltīm

no kvadrātmetra 1,50
2. Teltīm un vaļējiem galdiem

tirdzniecībai no kvadrātmetrs —,15
3. Par vezumiem ar lauksaim-

niecības un lauku rūpniecības
ražojumiem par kvadrātmetru
aizņemta laukuma —,10

4. Par pārdodamu zirgu .... 1,—
5. Par pārdodamu govi .... —,50
6. Par pārdodamu sīklopu . . . —,15
7. No staigājošiem pārdevējiem . —,20

Jelgavas apriņķī:
1. Par katru pārdošanai uzvestu Ls

zirgu 1 —
2. Par 1 govi —,50
3. Par 1 kumeļu —,50
4. Par 1 aitu, kazu vai cūku . . —,20
5. Par 1 putnu —,05
6. Par 1 vezumu —,50
7. Par vietu galdiņiem — par

kvadrātmetru —,30
8. Par vietu bufetēm — par

kv3drātmetru . —,50
9. Par vietu karuselim —,50

Tukuma apriņķī:
1. Par zirgu —,50
2. Par kumeļu —,20
3. Par govi —,20
4. Par sīku ragu lopu —,10
5. Par aitu —,06
6. Par cūku, vecāku p3r 6 mēne-

šiem —,20
7. P3r cūku, jsunāku psr 6 mē-

nešiem —,06
8. Psr zosi —,06
9. Psr pīli —,04
10. Psr vistu —,02
11. Psr teltīm un izrādēm psr

kvadrātmetru —60
12. Psr vezumu —,20

bet js vezumā iepriekš minētās
mantas, tad pēc gabalu skaita.

13. Par uznestām mantām 10 sant.
no katrs nesējs.

Talsu apriņķī:
1. Psr uzvestu pārdošsnsi zirgu. —,40
2. Psr kazu jeb teļu —,12
3. Par aitu jeb jēru —,08
4. Par divjūgu pajūgu ar precēm —,40
5. Par vienjūga pajūgu .... —,20
6. Par katru kvadrātmetru aiz-

ņemts lsukums —,40

Ventspils apriņķī:
I. Gsds tirgos:

1. Psr pārdošsnsi uzvestu zirgu 1,—
2. Psr pārdošsnsi uzvestu kumeļu —,50
3. Psr pārdošsnsi uzvestu liel-

lopu —,50
4. Psr pārdošsnsi uzvestu teļu . —,20
5. Psr pārdošanai uzvestu cūku —,30
6. Par pārdošsnsi uzvestu sivēnu —,05
7. Par pārdošanai uzvestu aitu

vai jēru —,10
8. Par vienzirga pajūgu ar precēm —,40
9. Par divzirgu pajūgu ar precēm —,50
10. Par tirgus bodēm, kioskiem,

galdiem par katru kvadrāt-
metru no ieņemtās vietas . . —,30

11. Par karuseļiem, cirkiem un vi-
sāda veida izpriecas bodēm,
par vietu 40,—

12. Par izpriecas teltīm par
kvadrātmetru 2 —

13. Par teltīm ar precēm un uzko-
žamiem par kvadrātmetru . . —,50

14. Par galdiņiem sr uzkožsmiem
un dzērieniem 1,—

15. Psr galdiņiem ar drēbēm un
grāmatām —,50

16. Par vienzirga pajūgu .... —,10
17. Par divzirga pajūgu .... —,20
18. Par ga lda vietu 1,—
19. Par veiksliem un teltīm sr ds-

žādām precēm — 10Q0/0 no
tirdzniecībss zīmēm.

20. No fotogrsfs I—-

II. Nedēļas tirgos:

1 Par vienzirga pajūgu ar precēm —,20

2 Par divzirgu pajūgu .... —30

3 Par gsldiem vsi ieņemtu vietu

ne l ielāku psr 4 kvsdrāt-
metriem 1>

Kuldīgas apriņķī:

1. Psr pār došsnsi uzvestu zem-

turs zirgu —.50
2. Psr tirgotājs zirgu 1—

Ls
3. Psr kumeļu —>-°
4. Psr govi —.30

5. Psr sīkiem ragu lopiem un
cūkām . . . .ā —.20

6. Psr sitām un sivēniem . . . ā —,10
7. Par putniem ā —,05
8. Par uznestu mantu —,10
9. Par izpriecas būdām — no

kvadrātmetra L—-
10. Par ksruseļiem —,50
11. Psr bodēm, gsldiem un teltīm

no kvsdrātmetrs —,50
12. Par vienzirga pajūgu .... —,30
13. Par divzirgu pajūgu .... —,50

Aizputes apriņķī:
1. Par zirgu 1,—

2. Par kumeļu —,30
3. Par govi —,50
4. Par aitu, teļu. ā —,10
5. Par cūku —,20
6. Par sivēnu, zosi, pīli, vistu . 3 —,05
7. Psr divzirgu psjūgu sr sugļiem

un produktiem —,50
8. Psr vienzirgs psjūgu sr sug-

ļiem un produktiem —,25
9. Psr pārējiem psjūgiem:

2 zirgu —,20
1 zirgs —,10
Js sugšminētie kustoņi strodss
psjūgos, nodoklis ņemsms par
kustoni un pajūgs pēc tskses.

10. Psr izprieess būdām, ksru-
seļiem psr katru kvadrātmetru
aizņemtā laukums 2,—

11. Psr tirgot, sr ēdieniem un dzē-
rieniem no 1 kvsdrātmetrs. . —,75

12. Psr pārējiem gsldiem un tel-
tīm no 1 kvsdrātmetrs . . . —,50

Liepājas apnoĶi:

I. Nedēļss tirgos:
1. No uzbraucējiem ar vienjūga

pajūgu —,10
2. No tiem pašiem ar divjūgu pa-

jūgu —,20
3. Par uzvestu pārdošanai zirgu. 1,—
4. Par kumeļu —,50
5. Par govi —,50
6. Par rokās uznestiem priekš-

metiem no ogu, sēņu un citu
produktu pārdevējiem, kā arī
kurvju un krēslu pārdevējiem —,10

7. Par galdiņu vietām —,80
8. Par bodēm un teltīm .... 1,60

II. Gada tirgos:
1. No uzbraucējiem ar produk-

tiem pārdošsnsi ar vienzirga
pajūgu —,30

2. Ar divzirgu pajūgu . . . . . —,50
3. Par pārdošanai uzvestu zirgu

no tirgotājiem 1,—
4. Par pārdošansi uzvestu zirgu

no zemturiem —,70
5. P3r pārdošsnsi uzvestu ku-

meļu —,20
6. Psr pārdošanai uzvestu govi . —,50
7. Par pārdošsnsi uzvestu cūku. —,50
8. Par kazu, aitu un sivēnu līdz

3 mēn. veciem —,10
9. Par zosi —,06

10. Par pīli —,04
11. Par vezumu jeb tā vietu ar

zivīm vai strimalām 1,—
12. Par vezumu ar dārza stādiem 1,—
13. Par bodēm, gsldiem un izrāžu

vietām — no kvsdrātmetrs vai
tā daļss —,36

Gada Nedēļas
Daugavpils apriņķī: tirgos tirgos

Ls Ls
1. Psr kstru vezumu . . —,30 —,30
2. Par katru būdu vai

kiosku 1,— 1,—
3. Par k3tru uzvestu pār-

došsnsi zirgu —,50 —,50
4. Psr kstru liellopu . . —,30 —,30
5. Par katru sīklopu . . . —,20 —,20
6. No sīku preču tirgotā-

jiem-iznēsātājiem . . . —,10 —,10

Rēzeknes apriņķī:
1. Par kstru mslkss, siena un koku

materiāla vezumu —,20
2. Par pārējiem —,15
3. Par zirgu —,25
4. Par govi . —,30

Ludzas apriņķī:
1. Par zirgu —,50
2. Par kumeļu —,20
3. Par govi —,20
4. Par aitu —,06
5. Psr cūku, vecāku psr 6 mē-

nešiem —,20
6. Psr cūku jaunāku par 6 mē-

nešiem —,06
7. Psr zosi —,06
8. Psr pīli —,04

Ls
9. Par vistu —,02

10. Par kstru vezumu sr Isukssim-
niecībss ražojumiem . . . . —,10

11. Psr katru vezumu ar rūpnie-
cības ražojumiem —,50

12. Psr uznestām uz tirgus mantām —,10
13. Par tirgus vietām, aizņemtām

ar galdiņiem —,50
14. Par uzceltām tirgū atsevišķām

bodēm teltīs vai uzbūvētās
būdās 6,—

15. No augļu ūdens tirgotājiem . I —

Jaunlatgales apriņķī:

1. Par vezumu, no kā kaut ko
pārdod —,20

2. Par tirgus bodi (palstku) . . . —,50
3. Psr pārdodsmu zirgu .... —,50

Rīgā, 1929. g. 27. septembrī.
Psšvsldībss depsrtamenta

direktors J. Zankevics.
Nodsļss vsdītājs J. Ziemsnis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Psmatojoties uz likuma par tirdzniecību
ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem
10. pantu, paziņoju, ka ssskaņā ar preses
likuma 18. pantu, šādus poligrāfisko
iestāžu ražojumus aizliegts ievest un iz-
platīt Latvijā:

_ 1511. „Almanach V. U. S. P. P."
Žīdu valodā. Izdevusi Ukraiņu Proletā-
risko Rakstnieku Asociācijas žīdu sek-
cija. — Charkovā. 1929. g.

1512. ,,Amerik3S Cīņa". Amerikas
Savienoto Valstu Komunistu PartiJ3S
Lstfrskciju Biroja un Amerikas Latvju
Strādnieku Apvienības kopējais orgāns.
New-York, N. Y.

1513. ,,Kinder revolucioneren" (,,Bērni-
revolucionārī") . Žīdu valodā. Z. Ļiļina.
Baltkrievijas Valsts Izdevniecība. Minska.
1927. g.

1514. „KoMHCcapbi". rO. JlH6eAHHCKHH.
Hsa. „3eivuiH h OadpHKa". MocKBa, /Ie-
HHHrp3A- 1929. r.

1515. „K0Mn3HeHCKH6 C0K)3bl". H.Bh-
.JieHKHH. F0CyAapCTBeHH0e HSASTCJIbCTBO.
M-KB3, JI-rpsA. 1929. r.

1516. „Lider uin poemen 1917—1928"
(,,Dziesm3S un poemss"). Žīdu V3lodā.
M. Kulbsk. Baltkrievu Valsts Izdevnie-
cība. Minska. 1929.

1517. „Miniatur-Catalog" II (Neue
Folge). Modeilstudien nach dem Leben
fūr kūnstlerische Zvvecke.

1518. „HaKHH>KH0M4?p0HTe" JV0JV2I9—
21; 22—23; 24—25; 26—27 — 1929 r. Bioji-
jieTenb FocyAapcTBeHHoro LisflaiejibCTBa.
M-KBa, Jl-rpan.

1519. ,,Pionerische Lider" (,,Pionieru
dziesmas"). Žīdu valodā. Litgrupa , Jaunais
Strādnieks" Baltkrievijas Valsts Izdevnie-
cība. Minska. 1927.

1520. „TīpHJio}Ketme k >KypHajiy „Ha
khh>khom rppoHTe" N° 26—27, 1929 r.
BiojuieTeHb FocyAapcTBeHHoro H3A3Te./ib-
ctb3. M-KBa, JĪ-rpaA.

1521. „Pa6oTHHH.a h KpecrbHHKa b

HnoHHH". CeH-KaraHina. FocyAapcTBeHHoe
Hs^aTejibCTBO. M-kb3, JI-rpaA. 1926. r.

1522. „P3aho CjiymaTejib" N° 35—
1929 r. HsASTejibCTBO H. K. LI.T. M-kbs.

1523. „Psaho Bccm" M> 16 — 1929 r.
FocyAapcTBeHHoe HsAaTe^ibCTBO. M-kb3.

1524. „CoiiH3./IH3M, KOMMyHH3M H
3HapxH3M". Hsa. „Otkjihkh >Kh3HH".
nerporpsA-

1525. „CoBeTCKoe Ooto". N° N° 17;
18 — 1929. Aku. Hsa. 06-ctbo „Oro-
h6k". M-kbs.

1526. „CoBpeMeHHbiH Tesrp" N°N° 35;
38 - - 1929 r. Hsa. «Tes-KHHO-HeHaTb".
M-KBS.

1527. „Sprach" („Vslod3"). Žīdu vs-
lodā II un III d. A. Zareckij, — Cen-
trālizdevniecība. Masksvā. 1928. g. un
1929. g.

1528. „Tripoli". Žīdu valodā. E. Portnoi.
Ukraiņu Valsts Izdevniecība. 1925. g.

1529. „TpyAOB3H HoBb" . Knnra ajih
MTeHHH. Coct3bhjih; E. Thxohob3, E. Co-
JIOBbCBa, E. UHOHrJIHHCKaH, B. CaMCOHOB,
Jl. ^jihuksh h JI. EperoBCKHH. FocyAap-
CTBCHHoe H3AaxejibCTBO. JI-rpaA. 1925. r.

1530. „Unser kamfs jontel". („Mūsu
cīņss svētki"). S. Gopner. F. S. S. R.
Tautss Gentrālizdevniecībs. Msskavā
1926. g.

1531. „Wochenbericht". Žurnāls. Ver-
lag der Gesellschaft fūr kulturelle Ver-
bindung der Sovvjetunion mit dem Aus-
Isnde. Mosksu.

1532. „>KH 3Hb HcKyCTBS" J\o Vo r>P
37 - 1929. r. Hsa. „Tea-KHHO-rieqTK«'
M-KBa.

Rīgā, 1929. g. 4. oktobrī.
JV° 154828.

Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš
Preses un biedrību nodaļss'

vsdītājs K/Viie.
Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 26. septembra nolēmum,meklē apsūdzētu pēc sodu lik.' 587 ~ i '
Kati-Paulīni Jēkaba m. Krūmiņš , kas ' dzini1901. g 27. oktobrī, neprecētā, piederīga ļe isLvas apr. Ozolnieku pagastā un pēdējā laikādzīvojusi Jelgavā, Akadēmijas ielā JVs34 fa ,,
Apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma KateslPaulīnes Krūmiņš tagadējā uzturēšanās vietavai viņas mantība, par to tūliņ paziņot tuvākai
policijas iestādei. Atrašanas gadījīimā KatiPaulīni Krūmiņš apcietināt, par ko pazinot
Jelgavas apgabaltiesai.

Jelgavā, 1929. g. 5. oktobrī.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretārs A. Štubis.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa ,
saskaņā ar savu 1929. g. 1. oktobra lēmumuatsauc ,,Valdības Vēstneša" 1929. g. 183. num '
iespiesto sludinājumu par aps. uz sodu lik. 581 n
1. d. Pētera Anikija d. Golubova meklēšanu
jo minētais Pēteris Anikija d. Golubovs ir atrasts'

Daugavpilī, 1929. g. 7. oktobrī.
Priekšsēdētāja v. V. Greiers.
Sekretāra p. v. A. K a 1 n i ņ š.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis
meklē Eduardu U d r 0 v s k i , apsūdzētu pēc
sodu lik. 581. p. 1. d., dzim. 1897. g. 23. martā
Vaidavas pagastā, Valmieras apriņķī ar pēdējo
dzīves vietu Vidzemes šosejā N° 4/6. Udrovskim
1929. gada 8. februārī izdota ārzemes pase ar

JNs 004423.
Visas iestādes un personas, kam būtu zināma

Udrovska tagadējā atrašanās vieta , tiek lūgtas
spert soļus viņa apcietināšanai un nogādāšanai
manā rīcībā.

Bulduros, 1929. g. 7. oktobrī. JV° 639.
Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, JV2 343.

17119. Andzjulis, Anna. — 3350/22 s
(35-A-22.)

17120. Abramsons, Minna Izaka meita. —
1615/21. g. (106-A-21.)

17121. Bistras, Izidors Kazimira dēls. —
572/21. g. (177-B-21.)

17122. Brass, Nedza Viljama meita. —
75/21. g. (105-B-21.)

17123. Bitners, Marianna Ādama meita. —
74/21. g. (104/B-21.)

17124. Blumbergs, Līze Anša m. — 73/21. g.
(103-B-21.)

17125. Betinš, Aleksandrs Dāvida dēls. —
21069/26. g. (27. VI 26.)

17126. Brandenburgs, Volts Ludvigs. —
30194/29. g. (12. VIII 29.)

17127. Bortkevičs, Jozefs Ādama dēis. —
30390/29. g. (26. VIII 29.)

17128. Duksis, Agnēze Ādama meita. —
120/21. g. (47-D-21.)

17129. Eglīts, Indriķis Fridricha dēls. —
29942/29. g. (13. VII 29.)

17130. Eglīts, Indriķis Fridricha dēls. —
29943/29. g. (13. VII 29.)

17131. Feldbergs, Alberts Jēkaba dēls. —
24950/28. g. (29. XII 27.)

17132. Fraks, Nuhame Susmana meita. —
1801/21. g. (74-F-21.)

17133. Feldbergs, Alberts Jēkaba dēls. —
29944/29. g. (13. VII 29.)

17134. Feldbergs, Alberts Jēkaba dēls. —
29945/29. g. (16. VII 29.)
. 17135. Fuks dzij. Arons, Beila-Belta Hirša m.

— 30134/29. g. (8. VIII 29.)
17136. Feldbergs, Alberts. — 30400/29. g.

(26. VIII 29.)
17137. Gimbuts, Ādams Ādama dēis. —

171'21. g. (65-G-21.)
17138. Orickevičs, Michails Aleksandra d. —

29675/29. g. (13. VI 29.)
17138. ļegermans, Ādolfs. — 26812/28. g.

(3. X 28.) '
17140. Kondrafovs, Paula Franča meita. —

1293/21. g. (267/K-21.)
17141. Krupovic, Karlīne Sīmaņa meita. —

1079/21. g. (266-K-21.)
17142. Kairis, Antons Staņislava dēls. —

381/21. g. (179-K-21.)
17143. Kontrovskis, Marija Jēkaba m. -

597/21. g. (223-K-21.) , „- 17144. Kuus, Johans. — 27307, 28. g-
(27. XI 28.)

17145. Kupše, Lotte Ernsta un Marijas m.

25466/28. g. (21. IV 28.)
17146. Kleins, Kārlis-Ludvigs Kārļa d.

17256/26. g. (2. XI! 25.).
17147. Kračunas, Viktorija Jāņa m.

596/21. g. (222-K-21). __
17148. Kuznecova, Marija Kirila "'?

384/21. g. (1821K-21). „„,„.
17149. Krastinš, Pēteris Jāna d. — SOOlf^S-

(24. VII 29.).
17150. Kševans, Aleksandrs Matīsa °-

29684/29. g. (13. VI 29.) ,
17151. Kronkalns, Vilhelms Jēkaba Q-

30228/29. g. (8. VIII 29.) _, „.
17152. Katkovskis, dz. Pētersons, bleonui

Fridricha m. — 29685/29. g. (11. VI 29.)
17153. Lukašenoks, Donna Benedikta m.

632/21. g. (103-L-2I.) oc , Oo)
17154^ Lipšics, Šners.—8747/23. g. (230-%- -„'
17155. Laivinš, Mārtiņš Kārļad. — 2954DVy*

(22. V 29. ? >
17156. Levenbergs, Menusa. — 1810.21. g-

(147-L-21. ) , rf -
17157. Lai viņš, Mārtinš-Roberts Kar)a a-

30018/29. g. (22. VII 29.) v&ai»*17158. Lūsis, Aleksandrs Jāņa d.— 2830.-i e .
(24. IV 29.)



17150. Miljans, Augusts. — 29692 29. g.

/in VI 29.)
17160 Miklus, Eduards Dominika d. —

OOH33 29 g- (2. VII 29.)

17161. Martinsons, Fricis Jāņa d.—30155/29.g.
,j VIII 29.)
'1716-5 Matulis, Kārlis Kārļa d. — 30096/29. g.

,27 VH 29.)
17163 Nikitins, Grigorijs Pāvela d. —

ofi050 28. S. (10. VII 28.)

17164. Pinka, Alfrēds Viļā d. — 25019/28. g.
/10 I 28.)

17165 Pelčers, Jānis-Eduārds Kārļa d. —
30480/29. g. (2. IX 29.)
* 17166 Potapovs, Antonijs Valentīnas d. —
30417 29. g. (23. VIII 29.)

17167. Pacevičs, Ivans Pētera d. — 744/21. g.
/14 9-P-21.)

17168. Francis, Jēkabs Pētera d. — 30418/29.g.
/2Q . VI11 29.)

17169 Posnijs, Andrēis Andreja d. —
->9598/29. g. (25. V 29.)

17170 Romanovskis, Zuzanna Jāna m. —
97064 28. g. (26. X 28.)

17171. Ruberts, Arnolds Pētera d.— 8097/23.g.
/122-R-23.)

17172 Rumbenieks, Ignātijs Matīsa d. —
23742 27. g. (21. V 27.)

17173. Runcis, Pēteris Jāņa d. — 20003a/26. g.
(21. IV 26.)
* 17174 Runcis, Pēteris Jāna d. — 21976'26. g.
<18. VIII 26.)

17175. Runcis, Pēteris Jāņa d. — 29847/29. g.
p, VII 29.)

17176. Runcis, Pēteris Jāna d. — 30036/29. g.
{22. VII 29.)

17177. Romanovski, Zuzanna. — 27517/29. g.
{18. XII 28.)

17178. Zagers, Jānis Jāna un Matildes d. —
30373/29. g. (21. VIII 29.)

17179. Smilškalns, |ūlija-Irma Friča m. —
30167/29. g. (7. VIII 29.)

17180. Sudmal, Ansis Miķeļa d. — 8064'23. g.
(325-S-23.)

17181. Skudre, Teodors. — 27615/29. g.
(22. XII 28.)

17182. Sproģis, Pauls Jēkaba d. — 24789/29. g.
(29. XI 27.)

17183. Stepanovs, Vavils Timofeja d. —
1714025. g. (25. XI 25.)

17184. Skobelevs, Vasilijs. — 30426/29. g.
(24. VIII 29.)

17185. Smilškalns, Jūlija-Irma. —30316/29. g.
(9. VIII 29.)

17186. Simaitis, Osips Kajetana d. —812/21. g.
(235-S-21.)

17187. Sers, Izraēls Aizika d. — 813/21. g.
(236/21.)

17188. Smilškalns, Jūlija. — 29653/29. g.
(4. VI 29.)

1?189. Smilškalns, Jūlija-Irma Friča m. —
30044/29. g. (22. VII 29.)

17190. Sīmanis, Minna Kārļa m. — 27669/29. g.
{7. I 29.)

17191. Suķis, Andrejs Jura d. — 9653/24. g.
(196-S-24.)

17192. Sipkin, Jevsejs Feodora d. —
30492/29. g. (2. IX 29.)

17193. Šklara, Andrejs Sidora d. — 29993/29.g.
(17. VII 29.)

17194. Timmerman, Elza Anša m. —
27961,29. g. (18. V 29.)

17195. Vasiljevs, Firšs Prokofiia d. —21367 26. g. (7. Vii 26.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G.Tīfentāls.
Darbvedis Lakševics.

Valdības darbība.
Ministru kabineta #sēde

1929. g. 8. oktobrī.
1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) papildinājums projektu likumā psr

stlīdzībss izsniegšsnu sērgu dēļ no-
galināto un sērgās kritušo lopu īpaš-
niekiem;

2) pārgrozījumu projektu Sodu likumos
par skcīzes pārkāpumiem un Sodu
likumos.

2. Pieņem un nolemj izdot Latvijas
Republikas Sstversmes 8Ī. psnta kārtībā:

1) Sodu likumu papildinājumu,
2) papildinājumus likumā psr pavalst-

niecību.
3. Pieņem noteikumus psr atalgojumu

Latvijas Konservatorijas mācības spēkiem
un nolemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

4. Atņem Latvijas pavalstniecības tie-
sības sekošiem pilsoņiem:

1) jūljanam Jonočenokam,
2) Pēterim Minčenokam,
3) Trofimam Sunopļam,
4) Perecam Lazarevam un
5) Markam Magaršakam.
5. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-

šanai:
1) Tirdzniecības un kuģniecības pagaidu

vienošanos starp Latviju un Portu-
gāli un

2) Deklarāciju par pastāvīgās Starp-
tautiskās Tiesas obligātoriskās juris-
dikcijas atzīšanu.

Iekšzeme.
Bauskas apriņķa pašvaldības

darbību
pārbudījusi apriņķa revīzijas kommisija un
atradusi, ka 1928./29. g. pārskats sastā-
dīts pareizi. Valdes sēdes notiek iknedēļas
ceturtdienās. Apriņķa valde seko pagastu
pašvaldību darbībai. Pēdējās savu sēžu

un revīzijas kommisiju protokolu no-
rakstus iesūtījušas laikā. Ari pārskati par
nodokļu iekasēšanas gaitu iesūtīti kārtīgi.
Tomēr dažas pagastu valdes līdz pat
septembrim nebija iesūtījušas gada pār-'
skatus, lai gan tie bija iesūtāmi līdz 1. jū-
lijam. Apriņķa valde šogad jau pārbaudī-
jusi 14 pagastu pašvaldību darbību (no
20 apriņķa pagastiem). Apriņķa vsldes
darbvedība atrasta kārtībā, tāpat ksses
dienss grāmats, un ksse sr grāmatām sa-
skaņota. Grāmatvedība atrasta labākā
kārtībā. Savus maksājumus apr. valdei
nolaidīgi iesūtījušas Bauskas, Ceraukstes,
Rundāles, Vecsaules un Svitenes pagastu
valdes, kāpēc apriņķa vslde dsžreiz no-
nākusi msksāšsnas grūtībās. Ziedoņa
dārzkopības skolā uzņemti 27 skolēni un
vēl pieteikušies 7. Skolas telpas iekārtotas
priekšzīmīgi un apgādātas ar vajadzīgo
inventāru. Pagājušās vasaras slapjuma un
aukstās ziemas dēļ izsalusi gandrīz visi koku,
skolas augļu kociņi, kas, šogsd tirgū laisti
varētu dot labu ienākumu, kamēr tagad
tirgum palikuši nedaudzi Antonovkas, Leišu
pepiņa, Borovinkas un Dzidrā baltā šķirņu
kociņi. Tāpēc ari skolas budžets noslē-
dzies ar Ls 4.907,42 lielāku piemaksu, ne-
kā tā budžetā bija paredzēta. Bērnu ve-
selības apskates vieta Adžunos ierīkota
priekšzīmīgi un ir iemantojusi spkārtnes
iedzīvotāju atzinību un piekrišsnu. Tāpēc
pieņemšanas dienās še ssbrsuc l^jr-20
pscientu. Visumā revīzijss kommisija'at-
zinusi apriņķa valdes darbību par sekmīgu

(„Iekšl. Min. Vēstn.")

Māksla.
Nacionālā opera. Trešdien, 9. oktobrī, „M e -

f i s t o f e 1 s", F. Komisarževska inscenējumā.
Piedalās Ada Benefelds, Nikolajs Vasiljevs, Jānis
Nicdra, Vilija Lamberts, Herta Lūsis, Rūdolfs
Tunce. Diriģents Teodors Reiters. — Ceturtdien, '
10. oktobri, pulksten. 8 vakarā Nikolaja Or-
lova koncerts.' — Piektdien, 11. oktobrī,
,,K a r m e n" jubilejas — 150. izrāde. Gal-
venās Iomā_s Milda Brechman-Štengels, Nikolajs
Vasiljevs, Ādolfs Kaktiņš, Ada Benefelds, Pēteris
Gailis, Richards Pelle, Eduards Miķelsons, Jānis
Kornets, Adele Pulciņš, Grieta Pērkons. Diri-
ģents Teodors Reiters. Pēdējam cēlienam Kar-
menai gatavots jauns kostīms. — Sestdien,
12. oktobrī, „Ap burtā princese". Pie-
dalās Aleksandra Feodorova un viss balets. —
Svētdien, 13. oktobrī, pulksten 1 dienā, tautas
izrādē ,,T r a v i a t a". Pulksten 4.30 dienā
Ellas 11 b a k plastiskās dejas. Pulksten 7.30
vakarā „M ef i s t of e 1 s". — Pirmdien, 14. ok-
tobri, Nikolaja Orlova koncerts'.

Nacionālais teātris. Trešdien, 9. oktobrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, pirmo reizi Ibsena komēdija
„M e ž a pīle" F. Komisarževska režijā. Abo-
nentiem derīga 5. biļete. — Ceturtdien, 10. ok-
tobri, pulksten 4 pēc pusdienas, kara vīriem
J. Raiņa .Jāzeps un viņa brāļi". —
Piektdien, 11. oktobri, A. Brigaderes komēdija
„Kad sievas spēkojas" .

Dailes teātris. Trešdien, 9. oktobrī, pulk-
sten 7.30 vakarā amerikāņu rakstnieka A. Ridleja
interesantā skatu luga ,,S p o k u v i I c i e n s". —
Ceturtdien, 10. oktobri, pulksten 7.30 vakarā, par
tautas izrādes cenām A. Švābes ,,P i e b a I -
d zē n i-v ē v e rīs i". — Piektdien, 11. oktobri
tautas izrādē „Ra u te n fe I d a mīlas tra-
ģēdija". — Sestdien, 12. oktobrī, par pazemi-
nātām cenām ,,S kaistā Helēn a". — Sagata-
vošanā J. Raiņa ,,Pūt , vējiņi" pilnīgi jaunā
stilizētā inscenējumā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 9. oktobri.

Devīzes:

1 Amerikas dollars 5,18—5,19
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku 20,28—20/3
100 Beļģijas beigu »? 72,05—72,60
100 Šveices franku 99,80—100,55
100 Itālijas liru 27,04—27,25
100 Zviedrijas kronu 138,75—139 45
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,15—138,85
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovaki/as kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,85—208 90
100 Vācijas marku 123,30—123,95
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—13880
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

Dārgmetāli:
Zelts I kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 80—88

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 9.8—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Šīs dienas ,,VaId. Vēstneša" numuram
iet kā pielikums līdz Nosacīti notiesāto
saraksts JV° 94.

(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa
Ķīna pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1929. g.
24. sept. lēmumu, paziņo, ka
Jūdzējs parādu pēc 10 obligācijām
par 200, 300, 400, 300, 100, 600,
900, 900, 900, 700 rbļ., apstipri-
nātas 1873. g. 23. apr., 1873. g.
23. apr., 1875. g. 24. apr.,
1878. g. 31. martā, 1881. g.
17 apr., 1882. g. 16. jūn.,
1882. g. 12. jūl., 1882. g. 12. jūl.,
1882. g. 22. dec, 1885. g. 14. febr.,

ar N°.N° 846, 847, 1008. 314,
«18, 793, 952, 953, 1590, 183
uz nekustamo īpašumu Dūķeru
muižas zemnieku zemes ,,Vīķu "
mājām , Valmieras apr., ar zemes
grāmatu reģ. JVb 48 par labu
P'imā mi otrā — Dāvim Pīl-
mamm, trešā — Pēteram Miķel-
sonam , ceturtā un piektā ' —
Voldemāra m Ulpem, sestā —
Voldemāram Brožem, septītā un
astotā — Teofilam Švarcam,
devītā — Voldemāram Brožem,
udesmitā — Jēkabam Vīgan-
1am,kuri viņas ir cedējuši blanko
un kuras visas ir pārgājušas
« Albertu Titjenu, kā blanko
«sionāru , kas viņas ir atkalcedejis blanko un ' prasības no-
flrosināšanas atzīmi par 700 rbļ.,
«Vesta uz minēto nekust. īpa-
šumu īgu . g. 9. febr. ar Ns 2
Voldemāra Brožes, Viktora Ei-oauer un Liīzes Veisroze prasības
"""rosināšanai; min. atzīme ie-
uhi uz Rīgas apgabaltiesas
!"}.}: g- 3. febr. ar JVs 4461
iepildu raksta pamata, jo lūdzējs
^'as parādu samaksāt, bet viņam
dnl zināmi augšminēto prasības
™Kumentu turētāji un nav zi-

?™s , kur atrodas attiecīgā lieta
""tiesiskai s kreditors par ie-
zim- prasIbas nodrošinājuma at-
K*>. 4) ka lūdzējs iemaksājis
Ls no apgabaltiesas depozītā
r'«,03, caur ko parāds uno par 10 gadiem uzskatāmiPar samaksātiem.

„j!Pēc apgabaltiesas 3. civil-
knrs "za,cir|a visas personas,
an5 t-

butu tiesIbas uz augšā
E-?m obl'; gācijām un no-™sinasanas atzīmes, pieteikties

tiesā viena menesa laika, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas un nodrošināšanas at-
zīmes atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 27. septembrī.
JVs5565. 14586b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
24. septembrī izklausījusi Leizera
Jocheļa testamenta lietu, no-
lēma: bezvēsts prombūtnē eso-
šam Horiasam-Beram Jochelim
nodibināt aizgādnību, par ko dot
rīkojumu Rīgas bāriņtiesai.

Rīgā 1929. g. 30. septembrī.
14783z L. JVs 1886/23. g.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē izklausījusi
ļēkaba Nores lūgumu atzīt Kārli

Pētera d. Nori par mirušu un pa-
matojoties uz savu lēmumu no
1929. g. 17. septembra un viet.
civ. lik. 524. p., nolēma: uzaicināt

bezvēsts prombūtnē esošo Kārli
Nori gada laikā no šī sludinājuma
iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī",
ierasties tiesā, vai dot tiesai tica-
mas zinas par sevi,kā arī uzaicināt
visas citas personas, kurām ir

drošas zinas par viņa dzīves vietu

vai nāvi, ' iesniegt šīs ziņas tiesai,
aizrādot, ka ja pēc publikācijas
termiņa notecēšanas nebussaņem-

tas ticamas ziņas, ka Kārlis

Nore atrodas pie dzīvības, tiesa
uz ieinteresēto personu lūgumu,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1951. p.
atzīs viņu par mirušu.

Rīgā,'1929. g. 30. septembri.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
14785z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
22. oktobrī minētas nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 24. oktobri Valmierā mir.
Jāņa Jāņa d. Lūkina testaments.

Rīgā, 1929. g. 7. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15551z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka Eduards Pētera d.
Ulpe un Alīde Mārtiņa m. LJlpe,
pēc pirmā vīra Laur, dzim. Jan-
kovics, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Cēsu notāra
V. Kremera 1929. g. 20. sep-
tembrī reģistra JVs 1030 ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civ.
lik. 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.
L. JVs 5729 15629

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

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa

paziņo, ka ar viņas šī gada
11. septembra lēmumu pārreģi-
strēta ,,Latvijas tirdzniecības
un rūpniecības darbinieku bie-
drība" zem jauna nosaukuma:
..Tirdzniecības darbinieku bie-
drība", kā arī reģistrēti biedrības
biedru pilnā sapulcē 1929. g.
28. aprīlī pieņemtie statūti.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
14657b Sekret. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa

paziņo, ka ar viņas šī gada
14. augusta lēmumu re
,.Meņģeles piensaimnieku
drības" biedru pilnā sapulcē
1929. g- 7. jūl. pieņemtie statūtu
grozījumi. 14658b

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

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1929. gada 3. janvārī mirušās
Līzetes Jāņa meitas Vitmanis,
alias Vikmanis, pēc pirmās
laulības Krīlbergs, dzim. Rozen-
tāls atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, Iegā-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" . Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. JVs 1936/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembrī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

14860 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
20 r4. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926.g.
I. septembrī mirušā KārļaMetena
atstāto mantojumu kādas tiesības
ka mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembri.
14864z L. .No 212"
^ Priekšsēdētāja v. K. Vītols.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
I!>. septembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas šāds Jēkabpils-Ilūkstes
zemes grāmatu nodaļā uz Annai
Griekers, dzim. Strupans piede-
rošā nekustamā īpašuma Jēkab-
pils apr. Sēlpils muižas zemes
gabala ar zemes grām. Nš 3957
korroborētaakts: i) pirkuma-pār-
devuma līgums, korroborētsl912.
gada 21. maijā ar Nā 113o par
400 rbļ. lielu atlikumu
Lodziņš labā, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma mas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
tiesa atzīs parādu par

samaksātu un lūdzējai Annai
Griekers atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

IVā, 1929. g. 28. septembrī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 43., 49., 61., civ. proc.
lik. 701., 706., 711. un 718. pantu
pamata dara zināmu Kristapam
Jansonam, ka tiesa š. g. 11. jūlijā
aizmuguras nosprieda viņa lau-
lību ar Klaru-Mariju-EIizabeti
Jansons šķirt. L. JVs 82/29.

Jelgavā,' 1929. g. 27. sept.
Priekšsēd. v. R. Millers.

14587v Sekr. pal. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ.proc.lik.1967.,2011 .—2014,
2079. un priv. lik. 2451. p. pamata
uzaicina visas personas, kurām
būtu kādi strīdi vai ierunas pret
1929. g. 30. martā mirušā Tedora
(Feodora) Vasilija d. Samonova
1929. g. 15. februārī pie Jelgavas
notāra K. Rūsa notariālā kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt sa-
vus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L. JV9 1967

Jelgavā, 1929. g. 28. septembrī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

I4866z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.19.sep-
tembra nolēmuma, uzaicina to
personu,kuras rokās atrodas šāds
Jelgavas-Bauskas zemes grāmatu
nodaļā uz Zelmai Mengots, dzim.
Šlaukstiņš, piederošā nekustamā
ipašuma Bauskas apr. Jaunsaules
pag. Mežleiš-Pupse mājām ar
zemes grām. JMē 1491 korroborēta
akts: 1) mantojuma dalīšanas
līgums, noslēgts starp Miķeli
Mengotu Mārtiņu Mengotu un
Annu Kalniņš, dzim. Mengots,
un korroborēts 1889. g. 17. nov.
ar No 6158 par 500 rbļ. lielu at-
likumu Annas Kalniņš, dzim.
Mengots labā, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
..Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
, tiesa atzīs parādu par

samaksātu un lūdzējai Zelmai
Mengots atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes srrāmatās.

Jelgavā. 1929. g. 28. septembrī
I4867z a 1718 29. g

Priekšsēdētāja v. Veiss
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1924. gada 6. decembrī mi-
rušā Friča V ī k s n e s at-
stāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembri.
14861 L. JVs 2148/29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs, Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1928. g.
I I. novembrī mirušā ErnstaGanc-
maņa atstāto mantojumu kādas
tiesības ka mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t.t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespieduma
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembrī.
14863z L. JVs 2151 29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
19. septembra nolēmuma, uz-
aicina to personu, kuras rokās
atrodas obligācija par 1500 kr.
rbļ., kas Tukuma-Talsu zemes
grāmatu nodaļā uzKrišam-Rober-
tam Pavaram piederošā nekusta-
mā ipašuma Ozolmuižas kalpu
zemes gabaliem ar zemes grām.
Xe LIV, LIII korroborēta 1910.g.
15. martā ar JVs424 uz Džūkstes-
Pienavas krāj-aizdevukases vārdu
— ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-

Hias dienas ,.Valdības Vēst
nēsī-' un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Krišam-
Robertam Pavaram atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L. No 1709 29. g.

Jelgavā. 1929. g. 28. septembri.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

15124z Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929.g.
22. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1929. g. 13. aprīlī Pededzes pag.
mir. Heinricha-Viktora Jāņa d.
Lemeša testaments.

Rīgā, 1929. g. 5. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15552z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
24. septembrī izklausījusi .mir.
Matīsa Pētera d. Rumbacha man-
tošanas lietu, nolēma: par bez-
vēsts prombūtnē esošā Ģederta
Matīsa d. Rumbacha atstāto
mantu iecelt aizgādnību, par ko
izpildīšanai pazinot attiecīgai bā-
riņu tiesai. ' L. JVo 1953 2!). II

Rīgā, 1929. g. 30. septembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14784z Sekretārs A. Kalve.



Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klātpielik-
t;em dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklau-
sīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. g. 28. septembrī.
14660z L. JVs 256

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Lui Mandelkorna lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. (ik.
1949. p. un 1950. p. un savu š. g.
16. septembra lēmumu, uzaicina
nezināmā prombūtnē esošo Jan-
keli-Leibu Lāzera (Leizera) dēlu
Mandelkornu gada laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas die-
nas, ierasties tiesā, vai paziņot,
ka viņš vēl ir dzīvs. Līdz ar to
tiek uzaicinātas arī citas personas,
kurām ir" zināma Mandelkorna
dzīves vieta, vai kuras zina, ka
viņš ir miris, paziņot par to tiesai.
Pēc minētā termiņa notecēšanas,
ja tiesai neienāks noteiktas ziņas
par to, ka Mandelkorns ir dzīvs,
tiesa viņu atzīs par mirušu.

Liepājā, 1929. g. 28. septembrī.
14662z JVs 800/29.

Priekšsēdētāja b.A.Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājā, 1929. g. 28. septembrī.
14664z Akts JVs 22/29. g.

Reģistrācijas nodaļas pārzinis
A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Speķis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļa paziņo vispārībai, ka
1928. g. 5. jūlijā mirušā Jēkaba
(Jākuba) Andreja d. Pastora
1928. g. 30. maijā sastādītais
notariālais testaments ar apgabal-
tiesas 1928. g. 12. novembra lē-
mumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 27. sept.
14667v L. JVs 2593a/28.

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

Ar Daugavpils 1. iec. miert!1929. g. 26. augusta Sesn -
Jānis Bunners - augļu IT*
iestādes īpašnieks ,DaWc?-Raiņa ielā JVs 22 , par to|a

P''?
ievērojois pienācīgu tīrību f7

V
gatavojot limonādi , pēc sodu I*209. p. sodits ar naudas s duLs 12 — apmērā , vaimak/?nespējas gadījumā ar aresh, ,.
četrām dienām. L.

r^tu *
Daugavpilī, 1929. g. 1. ok tobrīSpriedums stājies ,iku ™

Peka - ,,- , . 15380z
Miertiesnesis (paraksta

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtuuz!911. g.
jūnija mēnesī mirušā Stefana
Tomaševska atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas „ValdībasVēst-
nesī" .

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembrī.
14862z L. JVs 1815 29.g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1914.g.
3. augustā mirušā Krista Jāņa d.
Friedberga atstāto mantojumu
kādas tiesības ka mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembrī.
14865z L. JVs 2203/29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1907.g.
4. oktobrī (v. sf.) mirušās Annas
Jāņa m. Pūpols, dzim. Klibzaķis
atstāto mantojumu kādas tiesības
ka mantniekiem, legātāriem,fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembrī.
15121z L. JVs 2205/29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzai-
cina visus, kam būtu uz 1918. g.
28. martā mirušās Emilijas-AIes
Briedis, dzim. Krastiņš atstāto
mantojumu kādas tiesības ka
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u.t.L,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembrī.
15114z L. JVs 2200/29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1928. g.
19. decembrī mirušā Jura Kau-
dzes atstāto mantojumu kādas
tiesības ka mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 28. septembrī.
15115z L. JVs 2222/29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1928. g.
4. martā mirušā Gotharda Svir-
lovska atstāto mantojumu kādas
tiesības ka mantniekiem, legā-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 28. septembrī.
15116z L. JVs 2267,29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabalt. reģistrāc. nod.

paziņo, ka Nurmuižas piensaim-
nieku sabiedrība, kas reģistrēta
ar tiesas 1922. g. 6. nov. lēmumu,
saskaņā ar šās tiesas 1929. g
16. maija lēmumu, slēgta.

Jelgavā, 1929. g. 26. sept.
L. JVs 274/22. g. 14588b

Nod. pārzinis Veiss.
Sekret. p. i. M. Helmanis.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g.23.septembra
lēmumu un civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Viktorijas Že-
peris lūgumu viņas prasības lietā
pret Jāni Šēperi dēļ laulības šķir-
šanas, uzaicina atbildētāju Jāni
Šēperi, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
vai uzdot savu dzīves vietu
Liepājā četru mēnešu laikā no šī

sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 23.septembra
lēmumu un civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Rūdolfa Bēr-
ziņa lūgumu viņas prasības lietā
pret Mariju Bērziņš dēļ laulības
šķiršanas, uzaicina atbildētāju
Mariju Bērziņš, kuras dzīves vieta
prasītājam nav zināma, 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 klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēde lietas iz-
klausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. gl 28. septembrī.
1466Iz L. JVs 255
Priekšsēdētāja b.A. Kiršfelds.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz noteikumu par kooperatīvām
sabiedrībām un viņu savienībām
46. panta pamata dara zināmu,
ka saskaņā ar Liepājas apgabal-
tiesas lēmumu no šā gada 2. maija
uz kooperatīvu revīzijas padomes
ierosinājumu slēgta Gaviezes krāj-
aizdevu sabiedrība.

Latgales apgabaltiesas 1. civīl
nodaļa paziņo vispārībai, ka
1928. g. 21. augustā mirušā Ku-
prijana Antrofeja (Trofeja) d.
Stoļarova 1928. g. 11. janvārī
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1929. g. 15. apr.
lēmumu apstiprināts. L. JVs

Daugavpilī, 1929. g. 27. sept.
14665v L. Ni 3293a/29

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

Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļa paziņo vispārībai, ka
1927. g. 16.' decembri mirušā
Augusta Pētera d. Bauska 1927.g.
3. decembrī sastādītais privāt-
testāments ar apgabaltiesas 1929.
gada 23. februāra lēmumu ap-
stiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 27. sept.
14666v L. JVs 1512a/29.

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

Rīgas pilsētas 1. rajona īres valde
uz likuma par telpu īri 12. p. un
civilprocesa lik. 146030. un 146033.
p. pamata paziņo, ka Jēkabs
Sniķers iemaksājis īres valdes
depozītā Ls 200,— īres naudu par
laiku no 1929. g. 1. augusta līdz
1929. gada 1. oktobrim par ieņem-
tām no viņa darbnīcas telpām,
Rīgā, Ausekļa ielā JVs 6/8 un
lūdzis naudu iemaksāt Artura
Bīdeļa tiesiskiem pēcnācējiem,
kuri lūdzējam neesot zināmi.

Personas, kurām tiesība uz de-
ponēto naudu, tiek uzaicinātas
ierasties īres valdē Rīgā, Eliza-
betes ielā JVs 15, dz. 2 dēļ naudas
saņemšanas.

īres valdes priekšsēd. Lemke.
15582z Sekretārs Strēlerts.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommiMja,

uz Pētera Terentija d. Feodorova-
Maksimova lūgumu par nekusta-
mās mantas, sastāvošas no Ga-
varu sādžas izp '.rktās zemes pla-
tībā 23 desetinas &261/2 kv. asis,
Daugavpils apr., Preiļu pagastā
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesī-
bas skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašnieku bez kā-
diem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. JVs 4607.

Daugavpilī, 1929. g. 27. sept.
Kom. priekšsēd. v. E. Kriķis.
14668v Sekr.-darbv.J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Safona Jevstafjeva (Jevstafija
dēla) pēc uzvārda Ļebedeva un
Paraskovjas Jevstafjevas lūgu-
mu par nekustamās mantas,
sastāvošas no ,,Boļšoi Bor" uro-
čiščes zemes gabala, platībā 4 de-
setinas12 ļkv. asis Jaunlatgales
(senāk Ostrovas) apr., Kacēnu
(senāk Gribulevas) pagastā ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesī-
bas skaitīsies par iznīcinātām un
minētie lūdzēji varētu tikt ie-
vesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 27. sept.
JVs 4599.

Kom. priekšsēd. v. E. Krikis.
14669v Sekr.-darbv.J. Stradzs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Otto Sīmaņa d. Bites, viņš
arī Bitte, lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no ideālām
tiesībām 6ydesetīnām Stepa-
novo-Naumovo pūstošas zemes
gabalā platībā 9>/2 desetinas
Valkas (senāk Pleskavas) apr.
Pededzes (senāk Paņikovas) pag.
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas „Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesī-
bas skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 27. sept.
14670v JVs 4591.
Kom. priekšsēd. v. E. Kriķis.

Sekr.-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Doroteja Leona d. Vasiljeva
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Suginču sādžas
zemes gabala ar vietējo nosau-
kumu „Dorofeji" platībā 11 de-
setinas 716 kv. asis, Jelgavas
(senāk Šauļu) apriņķa, Vecauces
senāk Akmines-Okmenes) pag.
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, ku-
rām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu , iesniegt kom-
misija! par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas,,Valdības Vēstnesī'"
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 27. sept.
14671v JVs 4571.
Kom. priekšsēd. v. E. Krikis.

Sekr.-darbv. I. Strazds.

Rīgas pilsētas 7. iec. miertiesn.,
saskaņā ar s. 1. 218. p. izsludina ,
ka ar viņa 1929. gada 12. sept.
tiesas pavēli Vera Margaļevskis,
viņas apsūdzībā, par tirgošanos
ar pilnpienu, saturošu tikai 2,7%
tauku, atzīta par vainīgu un
sodīta ar Ls 10,— naudas sodu
vai maksātnespēšanas gadījumā
ar arestu uz trim dienām.

Atzīme: tiesas pavēles sprie-
dums stājies likumīgā spēkā.
Verai Margaļevskis pieder piena
produktu veikals Rīgā, Hospi-
tāļu ielā JVs 7. JVs 1708/29

Rīgā, 1929. g. 4. oktobrī.
15480z Miertiesn. A. Klingo

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Adeles Jāņa m. Krieviņa,
dzim. Bite un ' Bertas Jāņa m.
Rozenberga, dzim. Bite lūgumu
par nekustamās mantas, sastā-
vošas no ideālām tiesībām uz
trim desetinām Stepanovo-Nau-
movo pūstošas zemes gabalā,
platībā 9' a desetinas Valkas
(senāk Pleskavas) apriņķa, Pe-
dedzes (senāk Paņikovas) pagastā
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina vifes personas, ku-
rām 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 minētās lūdzējas varētu tikt
ievestas attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašniecēm bez kā-
diem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1929. g. 27. sept.
14672v JVs 4583.

Kom. priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekr.-darbv. J. Strazds.

Rīgas pilsētas 4. iecirkņa mier-
tiesnesis, uz sod. lik. 33. p. 3. pkt.
un 218. p. pamata paziņo atklā-
tībai, ka no viņa sodīts 1929. g.
7. jūnijā ēdienu veikala īpašnieks
Juris Krastiņš, Rīgā, 1. Kalēju
ielā JVs 36, ' par ēdienu vei-
kala turēšanu sliktā un netīrā
stāvoklī pēc sod. lik. 209. p. ar
Ls 30,— naudas soda, vai maksāt-
nespējas gadījumā ar 10 dienām
aresta.
15571z Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rīgas pilsētas 11. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 10. septembra
spriedumu Olga Vinters, gaļas
tirgotāja Rīgā, Jaunciemā, 1. līn.
JVs 72, par bojātas gaļas turēšanu
savā skārnī, pēc sod. lik. 210. p.
sodīta ar Ls 20,— vai maksāt-
nespējas gadījumā ar 6 dienām
aresta. Spriedums stājies liku-
mīgā spēkā. L. JVs 1116

Rīgā, 1929. g. 7. oktobrī.
15572z Pap. miertiesn. (paraksts)

Rīgas pils. 7. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar s. 1. 218. p., izsludina
ka ar ' viņa 1929. g. 25. augusta
tiesas pavēli Pēteris Mellens, viņa
apsūdzībā pēc s. 1. 210. p., par
tirgošanos ar pilnpienu, saturošu
tikai 2,4% tauku, atzīts par vai-
nīgu un sodīts ar Ls 10,— naudas
soda vai maksātnespēšanas ga-
dījumā ar arestu uz trim dienām.

Atzīme: tiesas pavēles sprie-
dums stājies likumīgā spēkā. —
Pēterim Mellenam pjeder saim-
niecība Rīgas apr., Ādažu pag.,
Vec-Stempu mājās. JVs 1613/29.

Rīgā, 1929. g. 4. oktobrī.
15481z Miertiesn. A. Klingo.

Rīgas apriņķa 1. iec. mierties-
nesis, saskaņā ar civ. proc. lik.
146032. p.; uzaicina kreditorus vai
viņu tiesību ņēmējus ierasties
viņa kamerā Bulduros, Rēzeknes
prosp. JVs 6, saņemt no Valsts
zemes bankas viņa depozitā, pēc
hipotēkārisko parādu dzēšanas
iemaksāto naudu ar % pēc
šādiem prasību dokumentiem, no-
stiprinātiem uz Rīgas apriņķi
Ķemerēs atrod. Slokas muižas
zemes gabalu JVs 36, hip. JVs 722,
1868. g. 27. februārī ar JVs 100
nostiprinātas obligācijas par
298 kr. rbļ. + o/0 447 kr. rbļ. =
Ls 5,96. JVs 688.

1929. g. 27. septembrī.
14590v Miert. Fr. Neimanis.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032 .
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
JVs 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozītā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas iemak-
sāto naudu ar % pēc šādiem
prasību dokumentiem, nostipri-
nātiem uz Rīgas apriņķa Ķeme-
rēs atrod. Slokas muižas zemes
gabalu JVs 133, hip. JVs 1510,
1900. g. 9. oktobrī JVs 201 no-
stiprinātas obligācijas par
2000 kr. rbļ. + o/0 3200 kr. rbļ. =
Ls 42,67. JVs 685.

1929. g. 27. septembrī.
14591v Miert. Fr. Neimanis.

Liepājas 2. iec. miertiesnesis,
uz Reizas, Ābrama m. Levenstein
lūgumu un savu lēmuma no 1929.
gada 27. septembra pamata uz-
aicina 1929. gada 9. martā mirušā
Liepājā, Ābrama Zalmana dēla,
Levensteina mantniekus , kre-
ditorus, legātārus, fideiko-
misārus un visas citas personas,
kas varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz viņa atstāto manto-
jumu, pieteikt tiesai savas tie-
sības un prasības sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tie-
sības un prasības tiks atzītas par
zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 28. septembrī.
14674z JVs 1274/29. g.

Miertiesnesis (paraksts).
Sekretārs (paraksts).

Rīgas apriņķa 1. iec. mierties-
nesis, saskaņā ar civ. proc. lik.
146032 . p., uzaicina kreditorus
vai viņu tiesību ņēmējus ierasties
viņa kamerā Bulduros, Rēzeknes
prosp. JVs 6, saņemt no Valsts
zemes bankas viņa depozitā, pēc
hipotēkārisko parādu dzēšanas
iemaksāto naudu ar % pēc
šādiem prasību dokumentiem, no-
stiprinātiem uz Rīgas apriņķa
Jaun-Ķemerēs atrod. Slokas
muižas zemes gabalu JVs 23,
hip. JVs 2808, 1913. g. 17. dec.
JVs 709 nostiprinātas obligācijas
par 6000 kr. rbļ. + % 10200
kr. rbļ. = Ls 136.

1929. g. 27. septembrī.
14592v Miert. Fr. Neimanis.

Rīgas apr. I. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1460. p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
JVs 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozitā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar % pēc
šādiem prasību dokumentiem,
nostipr inātiem uz Rīgas apriņķa
Slokas muižas zemes gabalu JVs 68,
hip. JVs 1110, 1899. g. 23. jūlijā
JVs 138 nostiprinātas obligācijas
par 3000 kr. rbļ. ar % 4800 kr. r.
= Ls 64,—. JVs 687.

1929. g. 27. septembrī.

14593v Miert. Fr. Neimanis.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032 . p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
JVs 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozitā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar %, pēc
prasību dokumentiem, nostipri-
nātiem uz Rīgas apr., Bulduru
muižas zemes gabalu JVs 82,
hip. JVs 1922: 1) 1907. g. 12. janv.
JVs 6 nostiprinātas obligācijas
par 6000 kr. rbļ. + % = 1020C
kr. rbļ. = Ls 136; 2) 1907. g.
10. aug. JVs 141 nostiprinātas ob-
ligācijas par 6000 kr. rbļ. + %
3600 kr. rbļ. = Ls 128,—; 3)
1911. g. 9. sept. JVs 316 nostipri-
nātas obligācijas par 6000 kr.
rbļ. + % 3600 kr. rbļ. = Ls 128
un 4) 1912. g. 10. sept. JVs 433 no-
stiprinātas obligācijas par 500C
kr. rbļ. + % 8500 kr. rbļ. =
Ls 113,34. JVs 686.

1929. g. 27. septembrī.
14594v Miert. Fr. Neimanis.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1460. p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
JVs 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozītā, pēc hipotē-
kārisko parādu dzēšanas iemak-
sāto naudu ar % pēc sekošiem
prasību dokumentiem, nostipri-
nātiem uz Rīgas apriņķa Bulduru
muižas zemes gabalu JVs 101,
hip. JVs 1941 1907. g. 17. aprīlī
JVs 81 nostiprinātas obligācijas
par 3000 kr. rbļ. + 0/ 5100 kr.
rbļ. = Ls 68. JVs 689

1929. g. 27. septembrī.
14595v Miert. Fr. Neimanis.

Jēkabpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
146046. p. paziņo, ka saskaņā ar
š. g. 26. septembra lēmumu atzīta
par nederīgu un iznīcinātu piln-
vara, kas izdota no Pētera
Andreja dēla Skujiņa Minnai
Pētera m. Kvēpiņš, dzim. Sku-
jiņš, un viņas vīram Jānim
Kārļa d. Kvēpinām, abiem ko-
pīgi un katram atsevišķipārvaldīt
un pārzināt Ābeļu pag. ,,Lauru"
mājas JVs 2F un arī vest visas
viņa, Skujiņa, lietas, kura piln-
vara apliecināta pie Krustpils
notāra Mārtiņa Vidējais, Līvānos,
š. g. 12. aprīlī, ar reģ. JVs 1787,
līdz ar to atzīt par nederīgām un
iznīcinātām visas tālākpilnvaras,
kuras uz tās pamata izdotas.

Jēkabpilī, 1929. g. 28. sept.
14675z L. JVs 1379

Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Jāņa Bittes lūgumu
paziņo, ka izdotā no minētā
Bittes-Augustam Rassiņam piln-
vara, kura apliecināta pie Krust-
pils iec. miertiesneša 2. februārī
1926. g. ar reģ. JVs 197, tiek at-
saukta un tādēļ atzīstama par
nederīgu un iznīcamu.

Krustpilī, 1929. g. 4. oktobrī.
15485z Miertiesnesis Lūkins.

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz sodu lik. 33. un
218. p., ar šo paziņo atklātībai, ka
ar viņa 1929. g. 7. septembra
spriedumu, kurš stājies likumīgā
spēkā un reizē ar šo nodots iz-
pildīšanai, Hiršs Barons uz sodu
lik. 209. p. pamata ir sodīts ar
Ls 50,— naudas sodu, vai, ne-
samaksāšanas gadījumā, ar arestu
uz 14 dienām par to, ka nav ie-
vērojis pienācīgo tīrību un spo-
drību savā augļu un minerāl-
ūdeņu ietaisē, Daugavpilī, Rīgas
ielā JVs 16.

Daugavpilī, 1929. g. 29. sept.
15381z Miertiesnesis A. Strazds.

Latgales apgabaltiesas iuiz Z
2. iec. miertiesnesis , pamatodfmies uz savu s. g. 26. septembralēmumu un saskaņā ar civ i;l10. sēj. 1. d. 1239. un 1241 *"
un civ. proc. lik. 1401. un 1409 „
uzaicina 1927 g. 12. jūnijā m£Antona Jēkaba d. Mullera mantiniekus pieteikt sešu mēnTlaikā, skaitot no sludinājuma ie-spiešanas dienas, savas mantolsanas tiesības uz minētā Mullera
mantojumu, atrodošos Mērdzene*pag Ožorgu sād žā un sastāvošuno 1/7 viensētas JVs 17 ar ,10saukumu „Baloži".

Pēc minētā termina notecē
sanas nekādi pieteikumi netiks,
pieņemti. jvs 157/blak

Ludzā, 1929. g. 28. septemb ri.
14800z Miertiesne s^sLĶonrā,!,

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis , pamatoda
mies uz savu š. g. 27. septembra
lēmumu un saskaņā ar civ Ik
10. sēj. 1. d. 1239. un 1241 p unciv. proc. lik. 1401. un 1402 p
uzaicina 1929. g. 13. jūnijā mir '
Jāzepa Konstantina d. Berjozas
mantniekus pieteikt sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, savas manto-
šanas tiesības uz minētā Berjozas
mantojumu, atrodošos Rundēnu
pag. Grinkovas sādžā un sastā-
vošu no apmēram 8 ha zemes līdz
ar ēkām un inventāru.

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. JVs 158/biak.

Ludzā, 1929. g. 28. septembrī.
14801z MiertiesnesisJ. Konrāds

Latgales i apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1929. g. 26. sept.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1929. g. 31. augustā mirušā
Antona Ādama d. Zalāna mant-
niekus pieteikt savas manto-
šanas tiesības augšminētam mier-
tiesnesim uz nelaiķa atstāto ne-
kustamu mantu, kura atrodas
Stirnienes pagasta Mesteru-Aiz-
kalniešu sādžā, sešu mēnešulaikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn.".

Pēc šī termina .zbe.'gšanās, ne-
kādas prasības ' vairs netiks pie-
ņemtas. JVs522

Varakļānos, 1929. g. 26. sept.
14507z Miertiesn. Skromans.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1929. g. 27. sept.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un cv. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1928. g. 30. aprīlī mirušā Origo-
rija-Nikolaja Donata d. Zdano-
viča mantniekus, pieteikt savas
mantošanas tiesības augšminētam
miertiesnesim uz nelaiķa atstāto
kustamu un nekustamu mantību,
kura atrodas Varakļānu pagasta
„Venēcijas" mājās, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „ValdībasVēst-
nesī" .

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības ' vairs netiks pie-
ņemtas. J* 53U'

Varakļānos, 1929. g. 27. sept.
14599z Miertiesnesis Skromans.

Latgales apgabaltiesas Viļenu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 23. septembra
lēmumu un pamatodamies uz

civīlproc. lik. 1460un sekojo-
šiem pantiem uzaicina Ivanu

Nikifora d. Krimovu, kura dzīves

vieta nezināma, vai viņa tiesio

pārņēmējus ierasties minētā mier-

tiesneša darba istabā, Viļsau

pilsētā, viena mēneša laikā, ska-

tot no šī sludinājuma iespiešana*

dienas „Valdības Vēstnesi , ie-

sniegt obligāciju uz Jemeljanarn

Nikifora d. Krimovam pieder».

Viļēnu pagastā, Ustronu mui»-
otrās daļas neatsavināmo aaiu ,

nostiprināta 3000 krievuJ*'
rubli, apmērā ar 5% gada *
pieciem gadiem, skaitot no i-
gada 5. jūnija Ivanam

^fora d. Krimovam par '*?»•

ievesta Rēzeknes apr. zemes gw
reģ. JVs 8842 (70 sēj.), un saņei

miertiesneša depozīta Nsouif.

vijas bankas Rēzeknes no™
minētā parāda dzēšanai no je»

^jana Krimova iemaksātos LS»i.

Obligācijas turētāja ™"*^
gadījumā Jemeljanarn Ķ

rinļ°J.
tiks dota tiesība prasīt augs
nētā parāda dzēšanu zemes P

mātas. Gl. JN2 -"' ., bri
Viļēnos, 1929. g. 28. sept J,

Miertiesnesis K. Kai »



rLugažu pagasta tiesa

r lura Kureļa mantas aiz-
f•? "" ' ļūnja Bīlana lūgumu uz-

** L visas personas, pie kurām
I "."«to* mirušo Ernsta un Līzes
K mājas kārtībā 1902. g.
« iūliJS taisītie testamenti ar

ākstiem par to apstiprināšanu
tīs tiesas, nodot testamentus

- °- tiesa* sešu mēnešu laikā,
S'aitot no šī sludinājuma iespie-

}.„is dienas.
la minētā laikā testamenti ne-

līto nodoti, tad testamentus atzīs
i.zudušiem un mantniekiem

izdos testamentu norakstus.

Lugažu pagasta tiesā, 1929. g.

16. septembrī.
Priekšsēd. v. J. Polis.

13617Z Darbvedis A. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. oktobrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Krāsotāju ielā JVs 26,
pārdos Leiba Neimaņa kustamu
mantu, sastāvošu no 1 ēvel-
beņķa mašīnas no čuguna, no-
vērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1929. g. 28. septembrī.
15607 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rieas apgabaltiesas Rīgas pils.

1 iec. tiesu izpildītājs, dzīv.
Rā. Valdemāra ielā Ne 57/59,
dz. 21, paziņo:
n ua saskaņā ar Rīgas ap-

gabaltiesas 3. civīlnodaļas š. g.

1 oktobra lēmumu, Rīgas Starp-
tautiskās bankas akc. sabiedr.
prasības dzēšanai Ls 61316,80
„% un izdev - pCc obligāciJas uz
Risas apgabaltiesas 1. civīlnod.

iJ raksta Xs 413308 no 1927. g.
4 maija, cedēta no Latvijas
bankas Starptautiskās bankas
A/S pamata un Rīgas Komerc-

bankas prasības segšanai Ls
10347,84 apmērā, saskaņā ar
oigas ' apgabaltiesas 4. civīlnod.
izp uzr. no 1929. g. 25. febr. ar
jVo 280, 1930. g. 9. janvārī, pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem otrā izsolē pārdos Idela
Finkelsteina nekustamu īpašumu,
kas atrodas Rīgā, I. Minsterejas
ielā Ns 8/10, 1. hipot. iecirknī,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 771
(grupa 4,' grunts JVs 41) un sastāv
no pilsētas dzimtsrentes grunts-

gabala 737 ? metru platībā ar uz
viņa esošu 5 stāvu augstu mūra
namu;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 162.000,—
un solīšana sāksies piemērojoties
civ. proc. lik. 1871., 1885. p.;,

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 140.000,—,
263.000 c. rbļ., 10.000 vāc. mark.
un nekust, mant. nod. parād.
Ls 12052,50 un pils.nod. Ls 576,40
ar % un soda naudu;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tčšanas summas, un
5) ka zemes grāmatas uz šo

īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tiesības

uz pārdodamo īpašumu, kas pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 15603z

Rīgā, 1929. g. 8. oktobri.
Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15.oktobrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Šķūņu ielā JVs 16, pārdos Niko-
laja Horna kustamu mantu, sa-
stāvošu no naudas skapja un
kantora iekārtas, novērtētu par
Ls 403.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rigā, 1929. g. 7. oktobrī.

15604 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. oktobri, plkšt. 10 dienā, Rīgā,
Tirgoņu ielā JVs 3, pārdos
njonck un Polievski" kustamu
mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas , novērtētu par Ls 1120.

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

Rigā, 1929. g. 7. oktobrī.
Iļj605__Tiesu izp. L. Jakstiņš.

. Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
ļzpilditājs paziņo, ka 1929. g.
'5.oktobri, pīkst. 10 dienā, Rīgā,oķuņu ielā jyB 3, pārdos Joseļa
uurv:ča kustamu mantu, sastā-
došu no mēbelēm, novērtētu par
Ls 207.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
*a ari apskatīt pārdodamo mantuvares pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 7. oktobrī.
!̂ 06 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
«Pildītājs paziņo, ka 1929. g.
''. oktobrī , pulksten 12 dienā,
*Jga, Marijas ielā JVs 99, dz. 7,pārdos Kārļa Rona kustamunantu , sastāvošu ' no 1 kāj-
minamas šujmašīnas u. c, no-
ietu par Ls 330.

lzzmāt sarakstu , novērtējumu,
vars aP skatit pārdodamo mantures pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 28. septembrī.
bb31 Tiesu izp J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. oktobrī, plkšt. 10 dienā, Rīgā,
Bruņinieku ielā JVs 73, pārdos
11 torgos Paula Majevska ku-
stamu mantu, sastāvošu no
1 smagā automobiļa, novērtētu
par Ls 1000.

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

Rīgā, 1929. g. 23. septembrī.
15608 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 21. oktobrī, pīkst. 11,30
dienā, Gostiņos, Līkā ielā JVs 13,
pārdos Moteļam Kovnatam piede-
rošo kustamu mantu, sastāvošu
no viena zirga, darba vāģiem un
manufaktūras precēm un novēr-
tētu par Ls 335,—.

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

Jumpravā,' 1929. g. 4. oktobrī.
15609z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) Izaka Elistama Ls 210,26
un Skrīveru Jaunsaimnieku
krāj-aizdevu sabiedrības Ls 110
prasību ar % un piedzīšanas
izdevumu segšanai 1929. g.
12. decembrī, pulkst. 10 rītā.
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskā izsolē pārdos Jānim
Krēsliņam piederošo nekustamu
īpašumu, kas ierakstīts Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu no-
daļas muižu zemes gruntsgabalu
zemes grāmatu reģistra 3285
nodaļā un sastāv no Rīgas apr.,
Skrīveru pagastā atrodošā, no
Vinķeļmaņu muižas atdalītā
zemes gabala ,,Brieži JVs 4 F",
aptverošu 17,46 ha;

2) īpašums prieks publisk. pār-
došanas novērtēts uz Ls 4000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 2800;

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

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

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepie-
laiž, jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papīri un dokumenti at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir atvērti publiskai apskatīšanai
Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 5. oktobrī.

15610 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Kigas apgaoamesas Kigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) Fridricha Strižuka Ls 1990
prasības ar % un piedzīšanas
izdevumu segšanai 1929. gada
12. decembrī, pulkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskā izsolē pārdos Veronikai
Strižuks un Lībai Spilvers kopīgi
piederošo nekustamo īpašumu,
kas ierakstīts Jēkabpils-Ilūkstes
zemes grāmatu nodaļas muižu
zemes gruntsgabalu zemes grā-
matu reģstra 670 nodaļā un
sastāv no Rīgas apr., Birzgales
pagastā (agrāk Lindes) atrodo-
šām „Slaidenu" mājām, zemes
platība no zemes grāmatu iz-
raksta nav redzama;

2) īpašums publiskai pār-
novērtēts

došanai uz usouuu,

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 5585;

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

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

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

7) visi papiri un dokumenti at-
tiecošies uz pārdodamo nekusta-
mo īpašumu ir atvērti publiskai
apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 5. oktobrī.

15611 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

2. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja ' atrodas Jumpravā,
paziņo:

1) Krāj-aizdevu sabiedrības

.Klints" Ls 5134.39 prasības ar

% un piedzīšanas izdevumu seg-
šanai, 1930.g. 16. janvāri, pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas sezu

zālē publiskā izsolē pārdos Volde-
māram Mežvēveram piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš ie-
rakstīts Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas muižu zemes
gruntsgab. zem. grām. reģ. 4477
nodaļā un sastāv no Rigas apr.,
Pļaviņu pagastā atrodošā, no
Rīteru muižas muižu zemes at-
dalītā zemes gabala ar no-
saukumu „Rītera dzirnavas
JVs 14Fā", aptverošu 19,60 ha;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Lsl4000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
paradi par Ls 8400;

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

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

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

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pub-
liskai apskatīšanai Rīgas apgabal-
tiesas III civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 5. oktobrī.
15612 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Jura meitas Švarcs, dzim. Vāvers,
nekustamu īpašumu , Jēkabpils
apriņķī, Dignājas pagasta „Erd-
lan JVs 99" mājas, 33,60 deset.
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1372;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2600,—

.;
4) ka personām, kuras vēlas

pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobrī.
15538 Tiesu izp. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā 13,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1929. gada
16. aprīļa Ns 312217 par pie-
dzīšanu no Eduarda Dzeņa par
labu Valsts zemes bankai Ls 288,63
ar soda naudām, 1929. g. 12. de-
cembrī, pulksten 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, vairāksolīšanā pārdos Edu-
ardam Gusta d. Dzenim piederošu
nekustamu īpašumu, kurš atrodas
Cēsu apr., Gatartas muižā un
sastāv no zemes gabala ,,Jaun-
ozoli JVs 42F, 42Fa" ar visiem
viņas piederumiem, ar zemes
grāmatu reģistra JVs4098, kuram
ir zemes kopplatība 19,83 ha un
kuras vērtība aplikšanai ar no-
dokļiem ir Ls 1300,50;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 4500,—, bet
solīšana, saskaņā ar civīlproc.
lik. .1871. p., sāksies no novēr-
tēšanas, jeb priekšrocību prasību
summas, skatoties, kura no šīm
summām lielāka;

3) bez augšminētās prasības uz
īpašuma ir Ls 3900,— hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procentes
(10%) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 450,— ;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas kancelejā. 15310

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist, 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Pē-
tera Spalviņa 1929. gada 11. de-
cembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Pētera Jāņa dēla
Spalviņa nekustamu īpašumu,
Jēkabpils apriņķa Seces pagasta
„Gretes JVs 11 F un Fa" mājas,
19,73 hektāru platībā, ar zemes
grāmatu reģistra JVs 4963;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1900,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2300,—
ar %;

4) ka personām, kuras veļas

pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
llūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g.7. oktobrī.
15537 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Klāras
Švarcs, dzim. Vāvers, 1929. gada
11. decembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē.
publiskos torgos pārdos Klāras

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24", ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no
Lības Rones 1929. gada 11. de-
cembrī, pulkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Lības Miķeļa m.
Rones nekustamu īpašumu,
Bauskas apr. Vecsaules pag.
„Zikus-Mikel" mājas, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 1529;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 690,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 317
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobrī.
15539 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24. ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Jāņa
Ansona 1929. g. 11. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Jāņa Anša d. Ansona
nekustamu īpašumu, Tukuma
apr. Smārdes pagasta ,,Vidnieku "
mājas, 14,01 hektāru platībā,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 673;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1800,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 1700,—
ar o/o;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobri.
15540 Tiesu izn. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Eižena
Radziņa 1929. g. 11. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Eižena Krišjaņa d. Radziņa
nekustamu īpašumu, Jēkabpils
apr. Mēmeles pagasta ,.Kalvān "
mājas, 38,68 hektāru platībā, ar
zemesgrāmatu reģistra JVs 7;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1700,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1400,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamu īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,

kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz. pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobri.
15541 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Marijas
Liepiņš 1929. g. 11. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Marijas Kriša m. Liepiņš,
dzim.Lapsiņ, nekustamu īpašumu,
Jēkabpils apr. Saukas pagasta
,,Laudzanu" mājas, 9,588 hektāru
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 5490;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts
ar hipotēku parādiem par
Ls 1000,— ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobri.
15543 Tiesu izpild. K. Burdais.

jeigavas apgaoamesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jāņa
Mālera 1929. g. 11. decembrī,
pulkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Jāņa Andreja d. Mālera
nekustamu īpašumu, Talsu apr.
Stendes pagasta ,,Aizupju
JVs 167 F" mājas, 21,57 hektāru
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 1701;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3.800,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 3,400,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs ?— desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobrī.
15544 liesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Viļā
Kagge 1929. g. II. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Viļā Friča d. Kagge ne-
kustamu īpašumu Ventspils apr.
Ugāles pagasta ,,Muižarāju
JVs 75 F un Fa" mājas ar zemes
grāmatu reģistra JVs 1933/7142,
18,25 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3.200,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 2.700,—
ar%;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Ventspils
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g.7. dktobri.
15545 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ieiā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Jāņa Buša un citu pra-
sību apmierināšanai no Pētera
Pētersona 1929. g. 11. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Pētera Indriķa dēla Pē-
tersona nekustamu īpašumu, Jel-
gavas apriņķī, Garozas pagasta
,.Pēterson Ns 48" mājas. 14,58

hektāru platībā, ar zemes grā-
matu reģistra JVs 6302;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 5800,—
ar %;

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdos, dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929, g. 7. oktobri.
15546 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Kriša
Zommera, 1929. g. 11. decembrī,
pulksten 10 rītā, Jelgavas ap-
gabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Kriša Kārļa dēla
Zommera nekustamu īpašumu,
Jelgavas apriņķī, Lielauces pag.
,,Irben" mājas, ar zemes grā-
matu reģistra JVs 230;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3000,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobrī.
15547 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Pētera
Jāņa d. un Alberta Pētera dēla
Skangaliem 1929. gada 11. de-
cembrī, pulkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Pētera Jāņa dēla
un Alberta Pētera dēla Skangalu
nekustamu īpašumu, J ēkabpils
apr. Biržu pagasta „Vītoliņu"
mājas, 12,96 hektāru platībā, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 4983;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2300,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2100,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
llūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g.7. oktobrī.
15548 Tiesu izp. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Jāņa
Švarana 1929. g. 11. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Jāņa Švarana nekustamu
mantu, Jēkabpils apriņķī Zasas
pagasta ,,Vanag-KaIne" * mājas,
ar zemes grāmatu reģistra JVs851;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls3200,—

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā. 1929. g. 7.oktobrī.
15549 Tiesu izp. K. Burdais.



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
š. g. 26. sept. ,.Valdības Vēstn."
218. numurā izsludinātā Pēterim
Pētera d. Grīnam piederošo Jel-
gavas apr. Mežmuižas pag. ,.Sile-
nieku" māju, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 10135 pārdošana publiskā
izsolē 1929. g. 27. novembrī,
pīkst. 10 rītā,

ATC ELTA.
Jelgavā, 1929. g. 5. oktobrī.

15536z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
piasības apmierināšanai no Mi-
ķēļa Kalves 1929. g. 11. de-
cembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zāle, publiskos
torgos pārdos Mikēļa Miķēļa d.
Kalves nekustamu īpašumu,
Jēkabpils apr. Saukas pagasta
„V.sdarb-Kudlis JVs 1" mājas,
53,85 deset. platībā, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 2416;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 653,33
ar °/0;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobrī.
15550 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Mār-
tiņa Brezovska 1930. g. 15. jan-
vārī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Mārtiņa Mārtiņa d.
Brezovska nekustamu īpašumu,
Bauskas apr. Taurkalnes pag.
,,Gagul-Biķernek JVs 11" mājas,
59,57 desetīnas platībā, ar zemes
grāmatu reģistra JVs 1945;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 17.100;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 24.600
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs ?— desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un
jāstāda priekšā apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. oktobrī.
15542 Tiesu izp. K. Burdais.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
v. i. par Liepājas apr. 2. iecirkni,
kura kanceleja atrodas Liepājā,
Marijas ielā JVs 7, dz. 13, paziņo,
ka uz 1929.g. 20. decembrī noliktā
Idai Švarcs piederošā nekustamā
īpašuma, Kuldīgā, Liepājas ielā
JVs 25, ar hip. JVs 86, pārdošana,
kas publicēta ,,ValdībasVēstneša "
1929. g. 12. septembra JVs 206,
ar šo tiek atcelta. JVs 388

Liepājā, 1929. g. 5. oktobrī.
15577/ Tiesu izo. v. i. A. Meike.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Balvos, paziņo:

1) ka Pētera Ponkratjeva un
J. Žigleviča konkursa valdes
prasību piedzīšanai, 1930. g.
25. janvārī, pīkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos lija Borisa d.
Borisova nekustamu īpašumu,
kas atrodas Jaunlatgales apr.
Balvu pagastā, ar zemes grāmatu
reģistra JVs 459 un sastāv no
viensētas zemes gabala ar no-
saukumu „Vladimirovo JVs 2",
platībā 26,29 desetīnas, ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums ieķīlāts Ādolfam Bēti-
ņam, par *Ls 7280— ar 120/0
gadā;

4) ka personām, kas vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,

ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Balvos, 1929. g. 5. oktobrī.
15578 Tiesu izp. H. Kimerals.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Ludzā, Vakzāles
ielā JVs 1, paziņo:

1) ka dēļ jūlija Andža d.
Ošupa prasības Ls 1030, ar %
piedzīšanas pēc vekseļa ar Ludzas
1. iec. miertiesneša sprieduma
uzrakstu no 1929. g. 3. janvāra
ar JVs 10, 1929. g. 14. decembrī,
sākot no pīkst. 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē, Daugav-
pilī, Šosejas ielā JVs 37, pirmajā
publiskā izsolē tiks pārdota Bertas
Andreja m. Lūs (Lusse) īpašuma
tiesības uz ] ;2 ideālo daļu no
nekustamas mantas, kura atrodas
Ludzas pilsētas Talavijas (bij.
Ostrovas) un Krišjāņa Barona
(bij. Kapu, Puškina) ielu stūri
ar JVs 18/41 un sastāv no Ludzas
pilsētas zemes grunts gabala
apmēram 133 kvadrāt asis pla-
tības ar vecu koka dzīvojamo
māju un vienu no ķieģeļiem un
dēļiem būvētu šķūni, ievestu
Ludzas pilsētas zemes grāmatu
reģistra JVs 209 folijā (II sēj.)
uz Bertas un Alvīnas Andreja m.
Lūs vārdu vienlīdzīgās daļās;

2) ka si nekustama manta ar
hipotēku parādiem apgrūtināta
nav, bet tās īpašniecēm ir uzlikts
pienākums uzturēt savu māti
Līzi Lits līdz viņas nāves dienai;

3) ka no šīs nekustamas man-
tas Bertai Lus piederošā ideālā
daļa pārdošanai izsolē ir apvērtēta
par Ls 2200, no kuras summas
iesāksies solīšana;

4) ka personām, kuras vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas par šo
nekustamo mantu tiek vestas
Latgales zemes grāmatu nodaļā,
Daugavpili;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz šo pārdodamo īpa-
šumu, kas pārdošanu nepielaiž,
tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir atvērti publiskai apska-
tīšanai Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

Ludzā, 1929. g. 4. oktobrī.
15493o Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Ludzā, 'Vakzāles
ielā JVs 1, paziņo:

1) ka dēļ Mendeļa Jegnusa
un Micheļa Teitelbauma jjrasību
piedzīšanas pēc vekseļiem ar
Ludzas I un II iec. miertiesnešu
spriedumu uzrakstiem no 1927. g.
17. februāra un 11. marta ar
JVsJVs507, 508, 509, 623, manās
lietās JVsJVs 551,- 552, 553 un
685/27. g., par kopēju summu
Ls 23.3,29 ar %, 1929. g. 14. de-
cembrī, sākot no pīkst. 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas sēžu zālē,
Daugavpilī, Šosejas ielā JVs 37,
pirmajā publiskā izsolē tiks pār-
dota Pildas pagasta pilsoņa Kon-
stantīna Viktora 6. Strumpa ne-
kustama manta, kura atrodas
Ludzas apriņķa, Pildas pagastā,
pie Skirpanii ' ciema un sastāv
no Filandes muižas zemes izdalīta
zemes gabala 13,58 ha ar JVs F II,
ar vecu mūra dzīvojamo ēku,
diviem šķūņiem, divām kūtīm,
ar nosaukumu ,,Dzintarnieku
mājas" un ievesta Ludzas apriņķa
zemes grāmatu reģistra 7364
folijā 55. sēj.;

2) ka bez iepriekš minētās
prasības šī nekustama manta
ir apgrūtināta ar hipotēku pa-
rādiem par Ls 2128,10 un dēl
Zalmana Vargaftika prasības
Ls 87,83 piedzīšanas ir ievesta
atzīme zemes grāmatās;

3) ka minētā nekustama manta
priekš pārdošanas izsolē ir ap-
vērtēta par Ls 2800 un solīšana
sāksies no apvērtēšanas vai
priekšrocīgo prasību summas,
skatoties uz to, kura no šīm
summām pārdošanas dienā būs
augstāka;

4) ka personām, kūpas vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas sumas;

5) ka zemes grāmatas par šo
nekustamu mantu tiek vestas
Latgales zemes grāmatu nodaļā,
Daugavpilī;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdoadmo nekusta-
mo mantu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda
līdz pārdošanas dienai;

7) visi raksti un dokumenti,
attiecošies uz minēto nekustamo
mantu, ir ieskatāmi Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā, Daugavpilī.

Ludzā, 1929. g. 4. oktobrī.
15494o Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Ludzā, Vakzāles
ielā JV8 1, paziņo:

1) ka dēļ Eduarda Degina
prasības Ls 212,96 ar % piedzī-
šanas pēc vekseļa ar Ludzas
1. iec. miertiesneša spriedumu
uzrakstu no 1928. g.23. novembra
ar JVs 1717, 1929. g. 14. decembrī,
sākot no pīkst. 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē, Daugav-
pilī, Šosejas ielā JVs 37, pirmajā
publiskā izsolē tiks pārdota Zvirg-
zdienas pagasta pilsoņa Andrīva
(Andreja) Borisa d. Pupura ne-
kustama manta, kura atrodas
Ludzas apriņķa, Zvirgzdienas pa-
gastā, pie Vamžu, Vitkupovas
ciemiem, sastāv no Runtortas
muižas izdalīta zemes gabala
JVs 48F, 17, 88 ha platības ar
koka dzīvojamo ēku un kūti,
zem nosaukuma ,,Zīloni" un
ievesta Ludzas apriņķa zemes
grāmatu reģistra 8283 folijā
64. sēj.;

2) ka bez iepriekš minētās
prasības šī nekustama manta
ir apgrūtināta ar hipotēku pa-
rādiem par Ls 2200 un Valsts
zemes banka ir pieteikusi savu
prasību par Ls 1847,23;

3) ka minētā nekustamā manta
priekš pārdošanas izsolē ir ap-
vērtēta par Ls 2000 un solīšana
sāksies no apvērtēšanas vai
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties uz to, kura no šīm
summām pārdošanas dienā būs
augstāka;

4) ka personām, kuras vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas par šo
nekustamu mantu tiek vestas
Latgales zemes grāmatu nodaļā,
Daugavpilī;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
mantu, kas pārdošanu nepielaiž,
tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai;

7) visi raksti un dokumenti,
attiecošies uz minēto nekustamo
mantu ir ieskatāmi Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā, Daugavpilī.

Ludzā, 1929. g. 4. oktobrī.
15495o Tiesu izpild. (paraksts).
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Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā
JVs 1-b, pamatojoties uz 1925. g.
29. maija likumu par aizdevumu
nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības
uz lauku nekustamu mantu , un
1926. g. 31. marta papildinā-
jumu pie šī likuma, paziņo, ka
Valsts zemes bankas aizdevumu
piedzīšanai:

1) Viļakas pagasta namā,
Viļakā, 1929. gada 19. novembrī,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saim-
niecību ar ēkām, meliorācijām
un citiem zemes piederumiem ,
kura atrodas Jaunlatgales apr.,
Viļakas pagastā, sastāv no Vi-
ļakas muižas jaunsaimniecības
JVs 1336 F un piešķirta Jurim
Ādama d. Ķikustam (skat.,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" JVs 177 lapas
pusē 11, kārtas JVs 71033).

2) Saimniecības:
a. zemes kopplatība 11,25 ha,
b. ēkas— dzīvojamā un kūts.
3) Solīšana sāksies no Ls 1400.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a. Drošības naudu '/5 no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 280,—.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pir-
cējam atļauts iegūt rfo valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

Lūgumi dēļ apliecības izsnieg-
šanas jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 ne-
dēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina' ie-
maksātā drošības nauda līdz
Vs no nosolītās summas.
Pārējās 4/5 jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles. Šo prasību
neizpildīšanas gadījumā pircējs
zaudē iemaksāto drošības naudu
un tiesību uz saimniecību.

Rīgā, 1929. g. 5. oktobrī.
15624 JVs a 65125

Valsts zemes banka.
Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa

izslud. par ned. nozaudēto Mar-
tas Kroenbergs ārzemju pasi
JVs6217, izd. 1927. g. 2. septembrī
Rigā. 15395z

ii
Iekšlietu ministrijai

iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas
pilsoņi:

1) Jānis-Jēkabs Tūbe, arī Tūp-
lis, arī Tūple, dzim. 1883. g.
4. septembri, ar sievu Annu,
dzim. 1897. g. 31. janvārī,
dzīvojoši Tukuma-Talsu apr.,
Virbu pagasta Priežkalnu
mājās, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Kalnietis ";

2) Teodors-KristfrīdsBrigaders,
arī Brigaters, arī Brigadiers,
dzim. 1871. g. 24. janvārī,
ar sievu Trīni-Katrīni, dzim.
1871. g. 31. martā, dzīvojoši
Rīgā, Sapieru ielā JVs la,
dz. 10, kuri vēlas saukties
uzvārdā „Brigaders";

3) Jānis Vasiljevs, arī Baronovs,
dzim. 1890. g. g. 30. janvāri,
ar meitām: Tatjanu, dzim.
1923. g. 3. jūlijā un Natāliju,
dzim. 1924. g. 1. septembrī,
dzīvojoši Rēzeknes apriņķī,
Dricānu pagasta Klašīcu
muižā, kuri vēlas saukties
uzvārdā „Baronovs";

4) Augusts Mertens-Zaķis, arī
Martens, dzim. 18* 87. g.
8. aprīlī, ar sievu Bertu-
Martu, dzim. 1898. g. 3. dec.
un meitu Albertīni, dzim.
1927. g. 9. septembrī, dzīv.
Valkas apr., Cirgaļu pag.
SilzemniekoSjkuri vēlas sauk-
ties uzvārdā ,,Martēns";

5) Vilhelms-Paulis Krūze, ari
Krauze,dzim.l898.g. 10. jan-
vārī, ar sievu Minnu-Elzu,
dzim. 1904. g. 12. februāri,
dzīvojoši Bauskā, Pils ielā
JVs 26, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Krauze ";

6) Jānis (Jons) Gailāns, arī
Gailis, arī Gailišs, dzim.
1867. g. ar sievu Jadvigu,
dzim. 1875. g., dzīvojoši
Ludzas apriņķī, Mērdzenes
pagasta Skradeļu sādžā, kuru
vēlas saukties uzvārdā ,,Gai-
lis";

7) Konstance-Leontīne Grants,
dzim. Brežinskis (Brižinskis),
dzim. 1881. g 14. maijā,
dzīvojoša Aizputē, Boju ielā
JVs 26, kura veļas saukties
uzvārdā ,,Brežinskis ";

8) Jānis Tūplis (Kronbergs),
dzim. 1859. g. 22. oktobrī,
ar sievu Jūli, dzim. 1866. g.
5. februārī, dzīvoj. Kuldīgas
apriņķī, Kabiles pag. Zutiņu
Ezeriņu mājās, kuri vēlas
saukties uzvārdā ,,Ezeriņš";

9) Fēliks Stebuliņš, arī Stabu-
I' ņš, dzim. 1903. g. 30. jūnijā,
dzīvojošs Bauskā, Biržu ielā
JVs 4, kurš vēlas saukties
uzvārdā ,,Stabule ";

10) Jēzups Ragainis-Gulbinskis,
dzim. 1866. g. 1. novembrī,
ar sievu Teklu, dzim. 1859.g.
18. janvārī, dzīvojoši Dau-
gavpils apr., Rudzātu pag.
Rušinu sādžā, kuri vēlas
saukties uzvārdā ',Gulbin-
skis".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas; pre-
tējā gadījumā, pēc minētā termiņa
notecēšanas, lūgumus izpildīs.

Rigā, 1929. g. 4. oktobrī.
15583z JVs 43004V.

Administr. departamenta
vicedirekfors V. Ludiņš.

Pasu nodaļas vadītājs
P. Kurzemnieks.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 12. augustā
ir apstiprinājis Garozas, Pēter-
nieku, Ozolnieku pag. mel. sab.
,,Biržiņa" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 327. 1. p. ar
JVs 1498.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jelgavas apr. Garozas pagastā,
Tiltiņu mājās c. Garozi.
15402o Daļas vadīt. v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzd. ierēdnis T. E r'l a c hs

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š.g.25. septembrī
ir apstiprinājis Sepenes mel. sab.
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 414. 1. p. ar JVs 1585.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Liepājas apriņķī, Asītes pag.
Ozolkalnas - Sepenes mž. c. Prie-
kuļi. 15403o

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec.sev. uzd. ierēdnisT. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kuttūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris ar š. g. 25. sep-
tembri ir apstiprinājis meliorā-
cijas sabiedrības „Kazdangas-
Sermite" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 415. 1. p. ar
JVs 1586.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Aizputes apriņķī, Kazdangas pa-
gastā, Sermītes muižā , c. Aizputi.
15404o Daļas vadīt. v. J. Pelsis.
Vec.sev.uzd. ierēdnisT. Erlachs.

III.1.ikritu Mi(Valdemāra ielā Ns 10 12) "'lU

izdos rakstiskā izsolē
1929. g. 16. oktobrī, pīkst. 11,

šādu mantu piegādi:
1) auto riepas pneumatiskās 880x120 .... ,„
2) auto riepu kameras 880x120 ; ' ' "? gab.
3) auto riepu kameras 26x4,4 ' [ ' ~" »
4) auto riepu kameras 26x3 ? '

3 "5) lidmaš. riteņu pneumat. kameras (zarnas) 700x100 '. ?£ "
6) lidmaš. riteņu pneumat. kameras (zarnas) 800x150 '. .05 "

Piedāvājumus var iesniegt kā uz visām izsolē izdodam
"

mantām, tā arī uz atsevišķām grupām un to daļām. Izsoles ?
dāvājumi nodrošināmi 5% apmērā no piedāvājumu kopsumm"

Auto riepu un kameru piegādes termiņš — 1929. gada 15
vembris. 'no"

Lidmašīnu riteņu pneumat. kameru (zarnu) piegādes tmiņš — 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Tuvāki paskaidrojumi saņemami pārvaldē. 15625x L4181

Modernos uzņēmumos

autiii telefonu liii
izgatavo un ierīko

Pasta 1 lipta upilii
galvenā darbnīca

piemērotu katra uzņēmuma lielumam
un vajadzībām.

Izgatavotās paraugcentrāles darbā:
Ādažos — 50 abonentiem, Milgrāvī — 100 abonentiem,

Pasta un telegrāfa departamenta galvenās darbnīcās, Vidzemes
šos. 19,— 100 abonentiem, kur ari var apskatīt autom. centrāles
darbību un priekšrocības.

Sākot ar š. g. 30. septembri, darbnīcas jauniekārtotās
autom. telefonu centrāles abonentu jāizsauc ar darbnīcas centrāles
numuru 3 5 4 0 un vajadzīgā abonenta numuru, p. p. darbnīcas
priekšnieks jāizsauc ar 3540,10.

Darbnīcas priekšnieks 10
Iepirkšanas birojs 11
Pārdošanas birojs 12
Ekspedīcija 13
Grāmatvedība 14
Mašīnu nodaļas vadītājs .... 15
Personai nodaļas vadītājs ... 16
Kabeļu nodaļas vadītājs .... 17

Bez tam tieši no pilsētas telefonu centrāles var dabūt
sekošus savienojumus:

Darbnīcas priekšnieks 91022
Komercdaļas vadītājs 92295
Mēchaniskās nodaļas vadītājs . 91089
Telefonu daļas vadītājs .... 92643
Radio daļas vadītājs 91399

1^-jar 1* L 4195

K. 1.Budžeta n kredītu pārvalde
(Valdemāra ielā JVs 10/12)

izdos jauktā izsolē
1929. g. 17. oktobrī, pīkst. 11,

spīli 80.000 til ilra malkas iii
no laukumiem pie dzelzceļu stacijām un posmiem uz karaspēka daļu

un iestāžu noliktavām:
1) Rīgas-Cēsu-Jelgavas rajonā apm. 37.000 kuh m'
2) Daugavpils „ „ 23.000 „
3) Liepājas „ ,, 18.000 „ "

Piedāvājumi uz visu piegādi nodrošināmi ar Ls 6.000,—, bet
piedāvājumi par darbiem atsevišķos rajonos sekosi: I rajonā —
Ls 3.000,—, II rajonā — Ls 1.800 —, un III rajonā — Ls 1200,—

Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 1. augusts , stingri
ieturot malkas piegādes plāna starptermiņus.

Tuvāki nosacījumi saņemami pārvaldē. 15626x L 4189

Artilērijas laboratorija Liepāji .
Kara ostā, Laboratorijas ielā — 1, sarīko 1929. g. 12. novembri,

pulksten 11,

sacemsīfou
uz 1 ierīci sprāgstošo vielu izkausēšanai no

šāviņiem un 1 gaisa spiediena iekārtu.
Piedāvājumi, nodrošināti ar 5% no summas, slēgtās ar

loksnēs ar uzrakstu „Uz 1929. g. 12. novembra sacensio
iesūtāmi Artilērijas laboratorijai līdz 1929. g. 12. nove?.' „
pulkst. 11. Techniskos un izsoles noteikumus uz pieprasij
izsūta. 2 . l445^

Tuvākas ziņas sniedz Artilērijas laboratorijas sairnnie
daļa, darba dienās no pīkst. 9—15. Piegāde: 2 un 3 rnenesi^_ _

Šoseju un zemes ceļu departamenta
II rajona inženieris

savā kancelejā, Jelgavā, pilī, š. g. 16. oktobrī, pīkst. H, notl ' j
jauktu izsoli, kurā izdos mazākprasītājiem šādus darbu

1) 14,20 m gara koka tilta būvi pār Auces upes kanālu, uz Gn

kr. Klaškmu III šk. ceļa. Drošība Ls 385,—. o^&Sl.
2) Caurtekas pārbūvi * uz Rīgas—Jelgavas šosejas km *>

Drošība Ls 128,—. nr03ba
3) Tilta remontu pār Islicas upi pie Islicas muižas.

Ls 220,—. .
4) ,,Veideļi-Krūkļi" III šk. ceļa jaunbūvi. Drošība Ls oio,

Tuvākas zinas II rajona inženiera kancelejā, Jelgavā
parastā darba laikā. L 4278



Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.g. 25. sept.
ir apstiprinājis Dignājas mel. sab.
,,Jesperpurvs" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta mel. sab. reģ.
IV daļas 419. 1. p. ar Ne 1590.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jēkabpils apr., Dignājas pag.,
c. Līvāniem. 15408b

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kūltūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. sep-
tembrī ir apstiprinājis Valgales
mel. sab. ,,Valgale" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas
416. I. p. ar JVs 1587.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Talsu apriņķī, Valgales pagastā,
„Mazgriķos" c. Sabili. 15405o

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec.sev.uzd. ierēdnisT. Erlachs.

Nodokļu departamenta dažādu
?maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 15. oktobri, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Turgeņeva ielā JVs 16,
pārdos vairāksolīšanā Steina
Altera kustamu mantu, novērtētu
par Ls 985,— un sastāvošu no
dažādiem katliem, viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 8. oktobri.
15633 Piedzinējs A. Mednis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 16. oktobrī, pulkst. 12
dienā, Rīgā, L. Ķēniņu ielā JVs23,
pārdos vairāksolīšanā Leitlanda
Alberta otrreizējā ūtrupē kustamu
mantu, novērtētu par Ls 2746,—
un sastāvošu no mēbelēm viņa
dažādu nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.
15619 Piedzin. A. Lavrovskis.

Rīgas prēf. II. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 14. oktobrī,
pīkst. 10 dienā, Grāvmuižas ielā 1,
pārdos vairāksolīšanā pils. I.Bračs
piederošas dzīvokļa iekārtas man-
tas, novērtētas kopsummā par
Ls 265,—, īres maksas parāda un
tiesāšanās izdevumu piedzīšanai
par labu J. Lipsta mantojuma
masai, pēc Rīgas 2. rajona īres
valdes izpildu raksta JVs 431.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 14. oktobrī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Blaumaņa ielā JVs29,
dz. 28, pārdos vairāksolīšanā
Cvillinga Eliasa-Izraela kustamu
mantu, novērtētu par Ls 350,—
un sastāvošu no dažādām
mēbelēm, viņa 1928. g. ienākuma
un %% peļņas nodokļu parāda
segšanai.

Rīgā, 1929. g. 7. oktobrī.
15618 Pieri7inēk P 7.qkis

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.' g. 25. sept.
r apstiprinājis Dunduru apkārt-

nes mel. sab. statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta mel. sab. reģ.
IV daļas 418. 1. p. ar JVs 1589.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Bauskas apr., Misas pag. namā,
c. Misas pasta pap. nod.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

15407b T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.' g. 25. sep-
tembrī ir apstiprinājis Mežotnes
mel. sab. ,,Sidrabe" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas
417. 1. p. ar JVs 1588.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Bauskas apriņķī, Mežotnes pa-
gastā c. Mežotni. 15406o

Daļas vaītāja v. J. Pelsis.
Vec.sev.uzd. ierēdnisT. Erlachs.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 15. oktobrī, plkšt. 12
dienā, Rīgā, Tapešu ielā -Vs 4,
dz. 2, pārdos vairāksolīšanā otrrei-
zējā ūtrupē Artura Treiliba ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 2160,— un sastāvošu no mē-
belēm viņa dažādu parāda seg-
šanai. 15602z

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.
Piedzinējs A. Lavrovskis.

Šoseju un zemesceļu dep-ta
4. rajona inženieris Liepājā
Ulicha ielā Ne 44, izdos Lažas
pagasta valdes telpās, 1929. g.

23. oktobrī, pīkst. 13,

jauktā izsolē
759,68 kub. mtr. laukakmeņu

piegādi
Lažas kalna nobruģēšanas vaja-
dzībām.

Izsole tiks noturēta 15 vienībās
(katra apm. 50,— kub. mtr.) un
par visu piegādi kopā. Drošības
nauda pie izsoles uz katru vienību
Ls 50,— un uz visu piegādi
Ls 1.500,—.

Tuvākas ziņas izsoles vietā,
Lažas pagasta valdē un Liepājā
4. rajona inženiera kancelejā
parastā darba laikā. 15580z

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 16. oktobrī,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Ne 15, dz. 30, uz Rīgas pils
1. raj. īres valdes izpild. raksta,
tiks pārdota Gustava Vanaga
kustama manta, sastāvoša no
ēdamistabas iekārtas, sastāv, no
bufetes, ēdama galda, 6 krēsliem,
trauku bufetes, tējas galdiņa,
skapja pulksteņa un uzkaramas
elektriskas lampas ar 4 spuldzēm
un novērtēta par Ls 1400,—.

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

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.g. 25. sept.
ir apstiprinājis Feimaņa mel. sab.
,,Ozols" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta mel. sab. reģ. IV daļas
420. 1. p. ar JVs 1591.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Rēzeknes apr. Silajāņu pagastā,
Feimaņu muižā, c. Antonopoli.

Dajas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

T. Erlachs.
Zemkopības ministrijas kultūr-

iechniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības minsitris š.g. 25. sept.
ir apstiprinājis Zalesjes mel. sab.
,,Artels" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta mel. sab. reģ. IV daļas
421. 1. p. ar JVs 1592.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ludzas apr., Pasienes pagastā,
Sovanu sādžā, c. Zilupi. 15410b

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzd. ier. T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. sept.
ir apstiprinājis Kārsavas mel. sab.
,,Oroja" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta mel. sab. reģ. IV daļas
422. 1. p. ar JVs 1593.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ludzas apr., Kārsavas pag. Le-
meševas ciemā, c. Kārsavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

15411b T. Erlachs.
Nodokļu departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 14. oktobrī, plkšt. 10
dienā, Rīgā, Arensburgas ielā
JVs3, pārdos vairāksolīšanā Krievu-
Baltijas lopu produktu akc. s-bas
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 2486,07 un sastāvošu no
dažādām mantām viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 7. oktobrī.
15620 Piedzinējs J. Sīmanis.

Lēdurgas pag.
vajadzīgs brīvi praktizējošs

zobu firsts -te.
Pieteikšanās pie Lēdurgas pa-

gasta valdes rakstiski, caur
Lēdurgu. - 15590

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par ned. Volfa Branden-
burga ārzemju pasi A JVs 008834,
izd. 1928. g. 14. jūnijā Berlinē.

Mezu departaments
uazino, ka 1929. g. 16. oktobra mežu izsoles sludinājums (iespiests
Vaid. Vēstn." 188. numurā) kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:

Taurkalna virsmežniecībā, izsoles vienība Ne 5, tekstā
iesp iestā „(numur. koki): kvart. 168, atd. 1" vietā vajaga būt:
/numur, koki): kv. 168, atd. 1 un 2". 15632

Mežu departaments
paziņo, ka no 1929. g. 6. novembra mežJ izsoles (sludinājums
iesp iests „Vald. Vēstn." 1929. g. 212 numurā) noņemtas Kandavas
virsmežniecības izsoles vienības JVs JVs 22 un 23. ' 15630

% i un Z. D. III rajona inženieris
š. g. 17. oktobrī, pīkst. 12, savā kancelejā, Cēsīs, L. Dārza ielā JVs6,

izdos jauktā izsolē.-
1) 15 m gara koka tilta būvi pār Amatu uz Vecpiebalgas-

Skujenes ceļa. Drošība Ls 265.

2) Smiltenes-Raunas ceļa bruģēšanu 130 m garumā, Laun-
kalnes pag., pie Brantu kopmoderniecīb ' as. Drošība
Ls 250. 15627

Tuvākas ziņas kancelejā parastā darba laikā. L 4273

Rembates virsmežniecība
izdos 1929. g. 17. oktobrī, pulksten 12, Rembates virsmežniecības
kancelejā, Krapes muižā, saskaņā ar likumu par darbiem un pie-
gādēm valsts vajadzībām ,,Valdības Vēstn." 54. numurā —
1927. g., jauktā izsolē mazākprasītājiem

16. Kaktiņu apgaitas mežsarga dienesta zemes
kultivēšanas darbus.

1 vienība: Skrīveru novadā, kv. JVs 17, platība 7 ha.
Izsolē iemaksājama drošības nauda Ls 230,— apmērā.
Piezīme: Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts

iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas
hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa;
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minēto nodrošinājumu un
zīmognodokli Ls 0,80 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Rembates virs-
mežniecībai, caur Krapi, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1929. g. 17. ok-
tobra izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu
neatzīs.

Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno
cenu. Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdz ' līgums.

Ar izsoles noteikumiem un maksas aprēķinu var iepazīties
Rembates virsmežniecībā, Krapē.

15596 Rembates virsmežniecība.

^—^m^^^mm^^m^^^
Dundagas pagastam

vajadzīgi:
Mazirbes II rajonam

ārsts
un Dundagas 6-kIas. pamatskolai

skolotājs.
Alga ārstam Ls 180,— mēnesī,

brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu
un slimnieku piemaksas pēc
tautas labklājības ministrijas no-
teikumiem. Ārsta dzīves vieta
bieži apdzīvota Mazirbes jūr-
malas ciemā, kur atrodas dzelz-
ceļa piestātne, aptieka, pasta
kantoris un daži veikali.

Skolotājs būtu vēlams muzikāls
un sabiedrisks darbinieks.

Jāpieteicas rakstiski, pieliekot
dokumentus, Dundagas pagsata
valdē, caur Dundagu, vai per-
sonīgi vēlēšanas dienā, š. g.
19. oktobrī, pīkst. 3 pēc pusd.,
Dundagā pie pagasta padomes.
1551 Iz Pagasta valde.

Birzgales pag. padome,
Rīgas apriņķī, š. g. 29. oktobrī,
pulkst. 14, pagasta valdē pieņems

rajona ārstu,
ar dzīves vietu Birzgales centra
jaunizbūvētā mājā. Ērta sa-
tiksme uz Lielvārdes un Lāšplēša
stacijām. Pie mājas augļu dārzs
un sakņu dārzam zeme.

Darbības rajons Birzgales pa-
gasts ar apm. 3000 iedzīvotājiem.

Alga pēc valdības noteikumiem
brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu
un apgaismošanu un piemaksas
pēc tautas labklājības ministrijas
noteikumiem. Ar pagastu pēc
vienošanās atlīdzība, par skolas
un nespējnieku nama kontroli un
sanitāro uzraudzību pagastā.

Ārsta mājā arī ir aptieka un
vecmāte.

Ārstus lūdz pieteikties pagasta
valdē līdz š. g. 29. oktobrim
rakstiski vai pa telefonu Birzgales
pagasta valdē, vai 29. oktobrī
pīkst. 14 personīgi uzrādot
savus dokumentus.

Uz pieteikumiem pagasta valde
nosūtīs pretī stacijā pajūgus.

Birzgales pag. valdē,
1929. g. 4. oktobrī.

2 Priekšsēd. v. J. Kviesis.
15509z Darbvedis (paraksts).



Bēnes pagasta,
Jelgavas apr., 6 kl. pamatskolai
(200 mtr. attālumā no stacijas)

vajadzīgs

skolotājs - pārzinis
(vīrietis)

Vēlams sabiedrisks - muzikāls
darbinieks.

Kandidātus lūdz rakstiski pie
teikties līdz š. g. 26. oktobrim,
pieliekot klāt dokumentus par
izglītību, līdzšinējo nodarbošanos
un veselību. Aiga pēc valdības
noteikumiem.

Vēlēšanas š. g. 26. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, vietējā pagasta
namā, tuvu pie stacijas.
15588z Valde.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izslud. par ned. HildegardesRencs
ārzemju pasi JVs 3437, izd. 1927.g.
31. maijā, Rīgā. 15399z

lekšklietu ministrijas pasu nod.
izsludina par ned. Emiļa Herc-
felda ārzemju pasi JVs 38, izd.
1927. g. 5. decembrī, Parizē.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izslud. par ned. Jevgrafa Šmita
ārzemju pasi JVs 2119, izd. 1926.g.
10. maijā, Rīgā. 15401z

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa JVs 13345 ar Kārļa
Vītola vārdu pazaudēta un ar šo
tiek izsludināta oar nederīgu.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa JVs 11321 ar Visvalda
Strautmaņa vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nederīgu

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa JVs 12346 ar Ninetas
Blumentāls vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nederīgu

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa JVs 9482 ar Kārļa
Znatnais vārdu pazaudēta un ar
šo tiek izsludināta par nederīgu.

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgu automobiļa braukšanas
JVs 682, kuru Jānis Šeitcs pieteicis
par nozaudētu. 15515z

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu automo-
biļa braukšanas mēģinājuma
JVsO—98, kuru firma GuiinarHaa-
gensen pieteikusi par nozaudētu.

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izslud. par ned. nozaudēto karakl.
apliec. JVs 5300, izd. 1926. g.
29. maijā no 9. Rēzeknes kājnieku
pulka k-ra ar Jāņa Darkevičs
vārdu, dzim. 1904. g. 19. dec,
pied.pie Praulienes pag. un iedzīv.
Artilērijas ielā JVs38, dz. 5. 15600z

Rīgas kara apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu pilsoņa
Roberta Kārļa d. Bērens, dzim.
1891. g. 26. decembrī, karaklaus.
apliec. JVs 20195, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka 1925. g. 23. jan-
vārī. I5598z

Rīgas kara apr. priekšnieks iz-
sludina par ned. nozaudēto Jo-
zefa Bunes, dzim. 1903. g.25.jūlijā
karaklausības apliec. JVs 5346,
izd. no 1. Liepājas kājn. pulka
komandiera 1925. g. 5. jūnij,ī.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu motocik-
leta braukšanas JVs 366, kuru
Vilhelms Klesbergs pieteicis par
nozaudētu. 15622z

Vidrižu pagasta padome,
Rīgas apr., 1929. g. 24. oktobrī,
pīkst. 12 dienā, pagasta valdes
telpās pieņems

Of$-flf.
Darbības rajons — Vidrižu

pagasts ar 1860 iedzīvotājiem.
Alga ārstam Ls 150,— mēnesī
un noteikumi pēc tautas lablkājī-
bas ministrijas rīkojumiem. Kan-
didāti tiek lūgti ierasties per-
sonīgi pie pagasta padomes Vid-
rižu pagasta namā augšminētā
laikā, iesniedzot dokumentus par
izglītību un līdzšinējo praksi.
Vēlams būtu, lai ārsta kungi
lūgumus un dokumentu norakstus
iepriekš iesūtītu pagasta valdei.
Kārtēja auto satiksme no Rīgas
Blaumaņa ielas JVs 5 uz Vidrižiem
katru dienu pīkst. 16. No Vidri-
žiem uz Rīgu katru dienu pīkst. 5.

Telefons Vidriži 4, katru dienu
nopīkst. 9—15. 15592z

Pagasta valde.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par ned. nozaudēto
Andreja Stengrevica ārzemju pasi
JVs 759, izd. 1925. g. 5. jūnijā,
Liepājā. 15397z

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izslud. par ned. Helmuta Donata
ārzemju pasi JVs 8217, izd. 1925. g.
15. oktobrī, Rīgā. 15398z

Rīgas prēfekt. administratīvā
nodaļa izsludina par nederīgu
nozaudēto dienesta apliecību
JVs 4860, izd. 1929. g. 12. sept.
uz Rīgas prefektūras apsardzības
rotas jaunākā kārtībnieka Alek-
sandra Jaucis vārdu. 14808z

Augšpils pagasta valde izslud.
par nozaudētiem šādus doku-
mentus: 1) karaklausības apliec.
JVs 7980, izd. no Ludzas kara apr.
pr-ka 1924. g. 26. aprīlī ar Jāņa
Jāņa d. Kupcovs vārdu; 2) III
daļas rezervistu apliec. Ne 14682,
izdotu no Jaunlatgales kara apr.
pr-ka 1925. g. 31. decembrī ar
Michaila Feodora d. Pešudovs
vārdu; un 3) atsauc savu sludi-
nājumu „Vald. Vēstn." 199. num.
1929. g. par pērs. pases ar Augusta
Anžjans vārdu, izdotu no Augš-
pils pagasta valdes 1927. g.
28. novembrī KP JVs003043 no-
zaudēšanu. 14601z

Dagdas robežapsardzības ap-

gabala I rajona priekšnieks iz-
sludina par nozaudētu atvaļinā-
juma apliecību JVs 907, izdotu
1929. g. 8. septembrī ar robež-
sarga Bernana Salimona vārdu.

Kalupes pag. valde, Daugavpils
apr., izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi JVs950,
izd. no Kalupes pag. valdes
1921. g. 7. apr. ar Timoteja
Zinovija d. Brunovs vārdu.

Umurgas pag. valde izsludine
par nozaudētu un tamdēļ par
nederīgu kara kļaus, apliecību
JVs L 5805, izd. no Valkas kara
apr. pr-ka 1925.g. 3. nov. ar Kārļa
Kriša d. Bekmaņa v. 14467b

Valmieras pagasta valde, Val-
mieras apriņķī, izsludina par ned.
nozaudēto Latvijas pasi ar Mārča-
Aleksandra Bankava vārdu, izd.
no šīs pag. valdes 1927. g.
8. septembrī ar JVs 243, un karakl.
apliecību ar tā paša' Bankava
vārdu, izd. no Valmieras kara
apr. priekšnieka 1928. g. 14.martā
ar JVs 2714 14652z

Višķu pagasta valde izsludina
par ned. nozaud. zirga pasi
JVs 1105, izd. no Kapiņu pagasta
valdes 1925. g. 23. februārī ar
Jāņa Jāņa d. Madelana vārdu.

Višķu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ser. JV JVs 001324,
izd. no Naujenes pagasta valdes
1929. g. 25. martā ar JVs«6324 ar
Jevstifeja Markela d. Jefimova
vārdu. 10730z

»

Dažādi
sludinājumi.

Rīgas latu. labd. biedrības
mantu izlozē

vinnesti krita uz šādiem
numuriem:

20 27, 61, 67, 82, 84, 97,
102 108, 112, 141, 160, 177, 181,
196, 253, 258, 274, 299, 312. 327,
345, 361, 374, 386, 402, 420, 428,
445 447, 459, 493, 517, 519, 523,
524! 535, 562, 601, 603, 607, 609,
633, 639, 652, 669, 687, 690, 692,
707, 711, 716, 717, 732, 768, 789,
795, 803, 815, 829, 836, 837, 857,
859, 864, 882, 909, 919, 926, 972,
976, 987.

1010, 27, 35, 40, 51, 62, 69,
79 93, 104, 117. 124, 147, 151,
162, 168, 185, 215, 227, 242, 244,
264, 283, 289, 300, 305, 316, 373,
400, 446, 464, 482, 492, 535, 563,
567, 587, 597, 612, 621, 670, 707,
709, 714, 731, 741, 794, 828, 837,
860. 878, 884, 891, 922, 931, 941,

2014, 66, 74, 79, 136, 158, 159,
177, 180, 182, 200, 222 228, 229,
233, 252, 268, 277, 300, 303, 312.
326, 344, 352, 368, 373, 383, 385,
386, 395, 403, 426, 436, 491, 503,
509, 513, 552, 559, 560, 563, 570,
598, 603, 604, 610, 625, 627, 640,
672, 686, 709, 715, 720, 756, 759,
803, 811, 870, 874, 898, 909, 912,
940, 953, 984, 997.

3018, 26, 73, 98, 100, 107, 111,
115, 134, 138, 149, 172, 181, 208,
227, 233, 246, 255, 327, 342, 343,
395, 401, 405, 406, 416, 419, 421,
422, 435, 451, 456, 474, 483, 499,
521, 523, 531, 535, 542, 552, 592,
607. 617, 623, 633, 651, 684, 689,
695, 728, 751, 753, 763, 778, 781,
786, 792, 899, 904, 911, 946.

4036, 44, 81, 90, 165, 172, 175,
180, 192, 214, 222, 223, 235, 237,
253, 254, 255, 270, 279, 284, 302,
312. 316, 338, 346, 352, 357, 359,
361, 375, 389, 442, 443, 461, 466,
469, 474, 486, 544, 559, 568, 574,
586, 604, 642, 651, 660, 664, 682,
700, 712, 737, 789, 822, 835, 843,
858, 871, 879, 883, 909.

5004, 25, 36, 50, 81, 94, 110,
115, 121, 127. 131, 134, 136, 137,
138, 143, 163, 177, 206, 233, 249,
268, 272, 299, 300, 304, 309, 36!,
379, 381, 384, 391, 406, 414, 419,
422, 433, 459, 463, 471, 480, 481,

489 499, 508, 522, 562, 583, 587,

625, 626, 633, 647, 652, 668, 674,
677, 699, 701, 707, 729, 748, 773,
774 777, 814, 826, 845, 861, 872,
882, 891, 906, 914, 921, 952, 957,
964, 978, 996, 997.

Vinnesti tiek izsniegti Rīgas
Latv. Labdar. biedrībā, Avotu
ielā JVs 29, dz. 18, no pīkst.
II līdz 4 p. p. 15617z

Zvērādu tirdzniec. un rūpniec.
akc. sab. „Ziemeļi" (Nord) valde

uzaicina sabiedr. akcionārus uz

kārtēju vispārēju sapulci,
kas notiks 1929. g. 31. oktobrī,
pīkst. 5 pēc pusd., Rīgā, Raiņa
bulv. JVs 15.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats par 1928..29.

darb. gadu.
2) Vēlēšanas un
3) Dažādi jautājumi.

Ja minētā dienā nesanāktu
pilntiesīgo akcionāru likumīgais
skaits, tad notiks otrreizēja visp.
sapulce ar augstāk minēto dienas
kārtību, tanīs pat telpās un tai
pašā laikā š. g. 18. novembrī.
15623z Valde.

Akciju sabiedr. „Autosatiksme"
likvidācijas kommisija

uzaicina visus kreditorus, kā arī
citas personas, pieteikt savas
pretenzijas 6 mēnešu laikā no
sludinājuma iespiešanas dienas
minētai likvidācijas kommisijai
kuras sēdeklis atrodas Rīgā, Ma-
tīsa ielā JVs 92/94.
15615z Likvidācijas kommisija.

Nozaudēts un tamdēļ uzskatāms
kā nelietojams blanko vekselis
par Ls 200,—, parakstīts no
J. Useļa Madonā, Lazdonas ielā.

Vekselis izdots man, Jēkabam
Dzērve. Brīdinu ikvienu no min.
vekseļa iegūšanas un izlietošanas.
15517z ļēkabs Dzērve.

Ainažu brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības

1929. g. 29. septembra mantu
izlozes vinnestu saraksts.

Vinnesti krituši uz šāriiemJVsJVs:

2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 44, 45, 47,
49, 55, 72, 74, 75, 84, 86, 96, 97,
105, 108, 110, 113, 115, 116, 123,
124, 127, 128, 129, 133, 138, 146,

' 148, 150, 152, 156, 158, 159, 162,
? 163, 170, 175, 179, 187, 190, 193,

195, 204, 205, 207, 208, 211, 214,
215, 217, 220, 226, 228, 233, 235,

236, 244, 252, 253, 258, 260 ?ri
262, 264, 268, 271, 275 %**
280, 284, 287, 289, 292 298 V, '
307, 308, 309, 320, 325 327 S?
335, 346, 347, 349, 350, 355 ' 3§'
368, 369, 372, 373, 379, 386 304
399, 407, 408, 412, 415, 4\R Zt'
423, 427, 429, 430, 431, 432 ' 43fi'
444, 447, 448, 449, 464, 465 '

4fi7468, 476, 477, 480, 485,488'499, 506, 511,518, 520, 523 527
528,534, 545, 546,549, 551 4k
554, 556, 559, 562, 563, 566 ' 5fis
571,579, 581,582, 589, 60o' fini
607, 613, 615, 616,618, 629 ' 639
635, 637, 640, 643, 644, 645 * 64fi
648, 649, 652, 655, 659, 66o' fifil
668, 670, 672, 674, 676, 677' 683
685, 687, 690, 692, 694 699 ' 709
705, 708, 711, 714, 716, 717 ' 721
727, 735, 736, 743, 745, 747 ' 75tf
751. 756 758 779 77fi 7Qn' -,cX'

793, 794, 800, 801, 807, 809
*

827
832, 834, 837, 842, 844, 847 '

848
851, 853, 863, 864, 868, 869 ' 871 *
873, 874, 875, 879, 882, 884 ' 891 '
893, 894, 903, 906, 909, 912 ' 9)6 *
917, 918, 921, 924, 928, 929 ' 934 '
935, 940, 942, 949, 959, 960 ' 962 *
965, 968, 970, 982, 984, 99? ' QP3 *
995. ' " '

1007, 8, 10, 19, 34,35,42 46
49, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69 ' 78*
95, 98, 99, 101, 102, 107, 108 120 *
123, 126, 127, 130, 136, 145* 16L
166, 181, 183, 187, 198, 207 *

212 *
221, 123, 234, 240, 242, 243 248 '
256, 260, 264, 266, 267, 272 274'
286, 297, 304, 306, 310, 319' 321

*

323, 332, 333, 335, 341, 343, 347'
352, 353, 356, 359, 371, 373 376 *
377, 379, 382, 385, 387, 388, 395 *
397, 400, 403, 407, 417, 423 428
432, 433, 434, 436, 438, 441 442 '
447, 451, 465, 467, 470, 476, 483*
491, 494, 503, 506, 511, 515, 519 *
527, 528, 534, 536, 541, 544, 547 '
551, 563, 590, 597, 598, 600, 608
609, 611, 613, 615, 617, 622, 631
634, 635, 645, 646, 653, 655, 656.
659, 661, 662, 666, 669, 679, 680,
683, 684, 691, 692, 700, 707, 709,
710, 718, 721, 728, 735, 737, 738,
744, 745, 762, 763, 765, 767, 768,
770, 771, 772, 773, 775, 778, 781,
789, 790, 796, - 798, 801, 804, 805,
806, 810, 811, 812, 815, 818, 829,
834, 836, 837, 838, 840, 841, 842,
849, 851, 855, 858, 860, 868, 874,
880, 882, 889, 892, 894, 898, 901,
902, 906, 915, 927, 930, 932, 939,
941, 943, 946, 959, 968, 970, 971,
982, 985, 987, 988, 990, 993, 998.
999. 15269z Valde.



Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 94.

„Valdības Vēstneša" 1929. g. 229. numura pielikums, M

18388. Aleksāns, Francis Jāņa d., dzim.
1884. g. Ciblas pag.; noz. izd. 1929! g. 23. apr..
Ludzas II iec. miert. 1929. g. 29. jūl., 51. p.,
581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts JVs340 29. g.)

18389. Aleksāns, Klimans Jāņa d.,
dzim. 1891. g. Ciblas pag.; noz. izd. 1929. g.
23. apr., Ludzas II iec. miert. 1929. g. 29. jūl.,
51. p., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
JVs 340 29. g.)

18390. Allers, Kārlis Jēkaba d., dzim.
1898. g. 23. martā Misas pag.; noz. izd. 1928. g.
12. jūl., Rīgas XIV iec. miert. 1928. g. 4. sept..
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts JVs 939 28. g.)

18391. Andersons, Kārlis-Jūlijs Kārļa d.,
dzim. 1902. g. 19. jūn. Ezeres pag.; noz. izd.
1929. g. no 17. līdz 22. janv., Auces iec. miert.
1929. g. 17. jūl., 574. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
JVs 481 29. g.)

18392. Āpsis, Pēters Andreja d., dzim.
1901. g. 3. febr. Bases pag.; noz. '. 1929. g.
18. febr., Aizputes iec. miert. 1929. g. 15. aug.,
581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts JVs 746 29. g.)

18393. Archipovs, Savelijs Ananija d.,
dzim. 1905. g. 18. dec, Viļņas gub.: noz. izd.
1929. g. 14. jūl., Kandavas iec. miert. 1929. g.
29. aug., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
JVs 752 29. g.)

18394. Baranovs, hans Timoteja d.,
dzini. 1888. g. Rēznas pag.; noz. izd. 1928. g.
rudenī. Valkas apr. I iec. miert. 1929. g.
23. jūl.. 581. p. I. d.. 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 209 29. g.)

18395. Barons, Fridrichs Kārla d. dzim.
1888. g. 19. jūn. Aizputes pag.; noz. izd.
1927. g.. Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g.
6. aug.. 574. p. 3. d., 2 ned. ciet. (Akts
Nš 2875 29. g.)

18396. Bechmanis, Ludvigs Mikeja d.,
dzim HKI5. g. 5. apr. Kandavā; noz. izd.
1929. g. 14. jūn., Kandavas iec. miert. 1929. g.
14. aug. 581. p.. 3 ned. ciet. (Akts JVs664 29. g.)

18397. Bērziņš, Eduards Pētera d., dzim.
1878. g. 10. ma 'jā Vecpiebalgā; noz. izd.
1929. g. 8. maijā, Valkas apr. III iec. miert.

jūl., 532. p. 1. d. 3. pkt., 3 dien.
g.)

18398. Bērziņš, MichailsVladimira d., dzim.
1913. g.8. nbv. Augšpils pag.: noz. izd. 1929. g.
naktī uz 23. maiju, Baltinovas iec. miert.
1929. g. 29. jūl., 51. p., 581. p. 2. d., 55. p.
2. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts
JVs 12/29. g.)

18399. Bērziņš, Milda-Alvina Jāņa m.,
dzim. 1911. g. 25. dec. Zaubes pag.; noz. izd.
1929. g. 22. apr., Rīgas apr. II iec. miert.
1929. g. 8. aug., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts JVs 832. 29. g.)

18400. Bērziņš, Vladimirs Kriša d., dzim.
1888. g. 30. martā Skujenes pag.; noz. izd.
no 1928. g. 1. okt. līdz 1929. g. 15. martam,
Rīgas VIII iec. miert. 1929. g. 7. aug., 377'. p.,
naudas sods Ls 15 vai maks. nesp. gad. 3 dien.
aresta. (Akts JVs 749.29. g.)

18401. Bogdanovs, Domna Nikifora m.,
dzim. 1909. g. 28. dec. Silajāņu pag.; noz. izd.
1929. g. 10. jūl., Rīgas apr. III iec. miert.
1929. g. 9. aug., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Nš836 29. g.)

18402. Bortkevičs, Bonifacijs Ādama d.,
Polijas pav., dzim. 1914. g. 19. jūn. Rīgā;
noz. izd. 1929. g. 22. jūn., Rīgas XVI iec.
miert. 1929. g. 21. aug., 581. p. 1. d., 55. p.
1. d. 2. pkt., nod. Irlavas kolonijā. (Akts
JVs 939 29. g.)

18403. Cērpens, dzim. Freimanis, Mal-
vine-Luize Kārļa m., dzim. 1903. g. 12. okt,
Zvārdes pag.; noz. izd. 1928. g. 13. nov.,
Auces iec. miert. 1929. g. 29. aug., 581. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts JVs 234 20. g.)

18404. Cilinskis, Pēters Pētera d., dzim.
1857. g. 25. aug. Kūduma pag.; noz. izd.
1921. g. 4. apr., Tiesu Pal. 1929. g. 2. jūl.,
51. p., 667. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
JVs 489 29. g.)

18405. Cinītis, Pēters-Bernhards Andreja
dēls, dzim. 1898. g. 15. apr. Aiviekstes pag.;
noz. izd. 1929. g. 10. jūn., Jēkabpils iec.
miert. 1929. g. 21. aug., 581. p. I. d., 3 mēn
ciet. (Akts JVs 1085 29. g.)

18406. Ciršs, Helene Pētera m., dzim.
1915. g. 8. dec. Pēterpilī; noz. izd. 1929. g.
zemā. Krustpils iec. miert. 1929. g. 4. jūn
531. p. 1. d.. 574. p. 1. d., 55. p., nod. audz-
lab. iestādē. (Akts Nš 3K



2. lapa

18407. Cīrulis, Emma Sīmaņa m., dzim.
1889. g. 1. nov. Bejas pag.; noz. izd. 1929. g.
11. jūl., Valkas apr. III iec. miert. 1929. g.
30. jūl., 581. p. 1. d., 1 mēn. 2 ned. ciet. Spr.
pēc kop. ar Valkas apr. III iec. miert. 1929. g.
30. jūl. spr., 581. p. 1. d., I mēn. ciet. (Akts
JVs 938/29. g.)

18408. Cīrulis, dzim. Šiliņš, Minna Jāņa m.,
dzim. 1908. g. 1. martā Beļskas pag.; noz. izd.
1929. g. maijā, Madonas apr. III iec. miert.
1929. g. 31. jūl., 581. p. 1. d., 51. p., 3 ned.
ciet. (Akts JVs 683/29. g.)

18409. Demants, Verners Augusta d.,
dzim. 1905. g. 31. jūl. Rīgā; noz. izd. 1928. g.
21. maijā, Rīgas XIV iec. miert. 1929. g.
7. maijā, 591. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 548/29. g.)

18410. Dimitrijevs, Michails Dimitrija d.,
dzim. 1885. g. Gauru pag.; noz. izd. 1929. g.
naktī uz 23. maiju, Baltinovas iec. miert.
1929. g. 29. jūl., 51. p., 581. p. 2. d., 5 mēn. ciet.
(Akts JVs 12 29. g.)

18411. Dimpens, Ādolfs Kārļa d., dzim.
1908. g. 7. nov. Krievijā; noz. izd. 1928. g.
5. nov., Rīgas XIII iec. miert. 1929. g- 5. martā,
581. p. 2. d., 57. p., 2 ned. 6 dien. ciet. (Akts
JVs 59/ 29. g.)

18412. Djužakovs, Feodors Varlama d.,
dzim. 1887. g. 16. maijā Vidsmuižas pag.;
noz. izd. 1929. g. febr., Viļēnu iec. miert.
1929. g. 14. jūn., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts JVs 404/29. g.)

18413. Dobkevičs, Georgs Konstantīna
dēls, dzim. 1907. g. 2. maijā, pied. pie Dagdas
pag.; noz. izd. 1929. g. 30. martā, Kara tiesa

g. 15. aug., k. s. 1. 105. p. 1. pkt., 2 mēn.
ciet. bez tiesību ierobežošanas, bet ar sek.
kara dienestā pēc k. s. 1. 19. p. (Akts
JVs' 107 29. g.)

18414. Dorns, Voldemārs Jāņa d., dzim.
1902. g. 14. febr. Mērsragā; noz. izd. 1929. g.
23. maijā, Rīgas XIII iec. miert. 1929. g.
9. aug.; 574. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 1085 29. g.)

18415. Drinka, Jānis Jāņa d., dzim.
1909. g. 16. jūl. Dricānu pag.; noz. izd. 1928. g.
27. febr., Auces iec. miert. 1929. g. 24. jūl.,
49. p., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 2 ned. ciet.
(Akts Nš 497 29. g.)

18416. Drozdovs, Vasilijs Paula d.,
dzim. 1881. g. Kacēnu pag.; noz. izd. 1929. g.
27. jūn., Viļaku iec. miert. 1929. g. 28. aug.,
6072. p. 3. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts Ns972 29.g.)

18417. Duvinš, Minna Kārļa m., dzim.
1870. g. 13. dec' Valkā; noz. izd. 1928. g.

23. okt., Rīgas XIII iec. miert. 1929. g. 11. jūl.,
607. p. 2. d.. 2 ned. ciet. (Akts Nš 777 29. g.)

18418. Dūzens, Žanis Kārļa d., dzim.
1895. g. 26. nov. Plāņu pag.; noz. izd. 1929. g.
3. jūl., Tukuma iec. miert. 1929. g. 26. jūl.,
581. p. 4. d., 3 ned. aresta. (Akts Ns 654/29. g.)

18419. Dziedātājs, Aleksandrs Gustava
dēls, dzim. 1907. g. 19. aug. Rīgā; noz. izd.
1929. g. 8. febr., Rīgas XIII iec. miert. 1929. g.
20. jūn., 181. p. 2. d., 2 ned. ciat. (Akts
Ns 585/29. g.)

18420. Dziesma, Fricis Jāņa d., dzim.
1882. g. 13. martā Zlēkas pag.; noz. izd.
1928. g., Talsu iec. miert. 1929. g. 15. aug.,
138. p., Ls 10 vai 3 dien. aresta. (Akts
Ns 600/29. g.)

18421. Džede, Olga Minnas m., dzim.
1903. g. 24. dec. Balvu pag.; noz. izd. 1928. g.
sept., Madonas apr. II iec. miert. 1928. g.
13. nov., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 1104/28. g.)

18422. Filatovs, Vasilijs Tritona d., dzim.
1888. g. Ozolmuižas pag.; noz. izd. 1928. g.
12. jūn., Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g.
4. jūn., 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 681/29. g.)

18423. Fiļipenoks, Andrejs Jozefa d.,
dzim. 1874. g. 16. okt. 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 Ns 21/29. g.)

18424. Flišers, Sergejs Vladimira d.
dzim. 1902. g. Rīgā; noz. izd. 1929. g. 26. janv.,
Viļaku iec. miert. 1929. g. 20. aug., 581. p.

; 1. d., 4 mēn. ciet. (Akts Ns 918 2

18425. Freibergs, Jānis Žaņa d., dzim.
1912. g. 14. martā Liepājā; noz. 'izd. 1929. g.
25. jūl., Rīgas pils. XV iec. miert. 1929. g.
14. aug., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 134529. g.)

18426. Gādigs, Jāzeps Gusta d., dzim.
1890. g. 16. febr. Lodes pag.; noz. izd. 1929. g.
febr., Valkas apr. 1 iec. miert. 1929. g. 30. jūl.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 514/29. g.)

18427. Gensbigels, Herberts Alfrēda d.,
; dzim. 1909. g. 2 sept. Rīgā; noz. izd. 1926. g.

no 1. jūn. līdz 26. jūl., Rīgas apgbt. II kr.
nod. 1928. g. 13. aug., 581. p. 2. d., 3 mēn.

, ciet. (Akts Ns 3058-28. g.)

18428. Gerchards, Konstantīns - Pēters-
Roberts Augusta d., dzim. 1902. g. 1. aug.
Alsviķu pag.; noz. izd. 1927. g. naktī uz

ļ 12. jūn., Rīgas apgbt. II kr. nod. 1928. g.
, 23. febr., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akt<

30 28. g.) v



18429. Germovs, Vladimirs Andreja d.,
12 g., Pildas pag.; noz. izd. 1928. g. augusta
sākumā, Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g.
16. martā, 581. p. 1. d., 55. p. 1. d., ieviet.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ns 625/29. g.)

18430. Geršmanis, Ernests Pētera d.,
dzim. 1888. g. 10. sept. Ārlavas pag.; noz.
izd. 1929. g. 23. jūn., Talsu iec. miert. J 929. g.
29. jūl., 581. p. I. d., 6 mēn. ciet. (Akts
Ns 564/29. g.)

18431. Goldbergs, Jāzeps Pētera d., dzim.
1907. g. 29. dec. Bases pag.; noz. izd. 1929. g.
18. febr., Aizputes iec. miert. 1929. g. 15. aug..
581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns 746/29. g.j

18432. Grantē, Jānis Andreja d., dzim.
190.4. g. 30. nov. Grobiņas pag.; noz. izd.
1929. g. apr., Liepājas II iec. miert. 1929. g.
31. maijā, 184. p., 1 dien. aresta. (Akts
Ns 291/29. g.)

18433. Grantiņš, Fricis-Jēkabs Kārļa d.,
dzim. 1901. g. 19. ' apr. Vērgales pag.; noz.
izd. 1929. g. 4. apr., Liepājas III iec. miert.
1929. g. 14. jūn., 574. p. l.d., I mēn. 2 ned.
ciet. (Akts Ns 419/29. g.)

18434. Grigorjevs, Grigorijs Stepana d.,
14 g., Rīgā; noz. izd. 1929. g. 22. jūn., Rīgas
XVI iec. miert. 1929. g. 4. sept., 51. p., 581. p.
1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., ieviet. nepilng.
zemkop. un amatn. kol. Irlavā. (Akts
Ns 1002/29. g.)

3. lapa.

18435. Grīnbergs, Marija Jēkaba m.,
dzim. 1892. g. 21. nov. Gārsenes pag.; noz.
izd. 1928. g. 25. aug., Tukuma iec. miert.
1929. g. 9. aug., 444'. p. 1. d., 51. p., 2 ned.
aresta. (Akts Ns 646/29. g.)

18436. Grizans, Pēters Staņislava d.,
dzim. 1875. 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 Ns 21 29. g.)

18437. Haits, Leibs Vulfa d., dzim.
1889. g. 15. martā Doles pag.; noz. izd.
1928. g. 14. jūn., Rīgas apgbt. II kr. nod.
1928. g. 6. okt., 530. p., 475. p., 1 ned. aresta.
(Akts Ns 3581 28. g.)

18438. Hlebņikovs, Nikolajs Eleazara d.,
dzim. 1883. g. 10. nov. Augšpils pag.; noz.
izd. no 1927. g. 15. jūl. līdz 1928. g. 14. aug.,
Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g. 19. jūn.,
607. p. 2. pkt., 2 ned. ciet. (Akts Ns 1301 29.g.)

18439. Ieviņš, Kārlis Pētera d., dzim.
1881. g. 2. sept. Smiltenes pag.; noz. izd.
1929. g. maijā, Valkas apr. (liec. miert. 1929. g.
26. jūl., 6072. p. 3. pkt., I mēn. ciet. (Akts
Ns 584 29. e.)

18440. Iliško, dzim. Kuļbabinskis, Jūlija
Nikolaja m., dzim. 1883. g. Varšavā; noz.
izd. 1927. g. jūn., Rīgas apgbt. II kr. nod.
1928. g. 9. febr., 607. p. 2. pkt., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 1029/28. g.)

18441. Isons, Roberts - Vilhelms Rein-
holda d., dzim. 1911. g. 29. nov. Krustpilī;
noz. izd. 1929. g. 10. jūn., Jēkabpils iec. miert.
1929. g. 21. aug., 51. p., 57. p., 581. p. 1. d..
2 mēn. ciet. (Akts Ns 1085/29. g.)

18442. Ivans, Auguste Andreja m., dzim.
1896. g. Ilūkstes apr.; noz. izd. 1929. g.

3. maijā, Rīgas XIII iec. miert. 1929. g. 23. jūl.,
581. p. 2. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 974/29. g.)

18443. Ivanscns - Jansons, Gerhards,
dzim. 1901. g. 15. jūn. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
15. apr., Rīgas XIII iec. miert. 1929. g.

23. jūl., 532. p. 1. d. 3. pkt., 2 ned. aVesta.
(Akts Ns 799/29. g.)

18444. Ivbulis, Antons Ādama d., dzini.
1862. g. 22. sept. Līksnas pag.; noz. izd.
1928. g. marta sākumā, Rīgas apgbt. I kr. nod.
1929. g. 9. jūl., 442. p. 1. d., 1 dien. aresta.
(Akts Ns 457/29. g.)

18445. Jablonskis, Jāzeps, dzim. 1889. g.
Preiļos; noz. izd. 1929. g. 29. apr., Daugavpils
II iec. miert. 1929. g. 9. jūl., 284. p., ņaud.
sods Ls 20,— vai nemaks, gad. 6 dien. aresta.
(Akts Ns 1164/29. g.)

18446. Jakovļevs, Konstantīns Jēkaba d.,
dzim. 1879. g. 15. maijā Gauru p'ag. f noz. izd.
no 1927. g. 29. jūn. līdz 1928. g. 11. maijam,
Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g. 8. jūn.,
607. p. 2. pkt., 4mēn. ciet. (Akts Ns 1335/29.g.)

18447. Jakovļevs, Leiba, dzim. 1892. g.
23. dec. Daugavpilī; noz. izd. 1929. g. 18. apr.,
Daugavpils II iec. miert. 1929. g. 18. jūl.,
530. p., ņaud. sods Ls 6 vai nemaks, gad.
2 dien. aresta. (Akts Ns 1279 29. g.)

18448. Jaņevičs, Andrejs Kristapa d.,
dzim. 1881. g. 21. jūn. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
jūn. sākumā, Rīgas pils. III iec. miert. 1929. g.
15. aug., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 1175,29. g.)

18449. Jātnieks, Indriķis Indriķa d.,
dzim. 1902. g. 20. jūn. Rīgā; noz. izd. 1928. g.
29. apr., Rīgas apgbt. 1929. g. 23. maijā,
464. p. 2. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 34329. g.)

18450. Jēkabsons, Jānis Sīmana d., dzim.
1859. g.*20. dec. Pabažu pag.; noz. izd. 1929. g.
naktī uz 3. febr., Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 20. aug., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 2944 29. g.)



4. lapa.

18451. Jēpa alias Jepers, Ernests Jē-
kaba d., dzim. 1898. g. 24. jūl. Mazsalacas pag.:
noz. izd. 1929. g. 13. martā, Valmieras apr.
III iec. miert. 1929. g. 22. aug., 581. p. 1. d.,
1 mēn. ciet. (Akts Ns 550/29. g.)

18452. Jurševskis, dzim. Krūms, Alvīne
Miķeļa m., dzim. 1904. g. 12. maijā Vēr-
gales pag.; noz. izd. 1929. g. naktī uz 12. martu,
Aizputes iec. miert. 1929. g. 29. jūn., 51. p.,
581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 444/29. g.)

18453. Kakštēters, Ādolfs-Gustavs Fri-
dricha d., dzim. 1910,. g. 21. febr. Essenē;
noz. izd. 1929. g. jūn., Rīgas VI iec. miert.
1929. g. 29. aug., 591. p. 1. d. 3. pkt., 57. p.
3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ns 1267/29. g.)

18454. Kalniņš, Marija Pētera m.dzim.
1875. g. 30. jūn. Mazzalves pag.; noz. izd.
1929. g. 29. jūn., Rīgas VI iec. miert. 1929. g.
22. aug., 581. p. 4. d., 2 ned. aresta. (Akts
Ns 1237/29. g.)

18455. Kalniņš, Roberts Eduarda d.,
dzim. 1916. g. 11. maijā Ķempju pag.; noz.
izd. 1929. g. 20. apr., Rīgas apr. II iec. miert.
1929. g. 5. jūn., 581. p. 5. d., 55. p., ieviet.
Irlavas amatn. un zemkop. kol. (Akts
Ns 563/29. g.)

18456. Kāns, Andrejs Kristapa d., dzim.
1882. g. 25. apr. Ivandes pag.; noz. izd. 1928. g. .
febr., Kuldīgas iec. miert. 1929. g. 10. aug..
607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 53/29. g.)

18457. Kāns, dzim. Vegners, Lūcija Jū-
liusa m., dzim. 1890. g. Kurmales pag.; noz.
izd. 1928. g. febr., Kuldīgas iec. miert. 1929. g.'
10. aug., 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 53/ 29. g.)

18458. Kapiņš, Alfrēds Ādama d., dzinf.
1918. g. 22. apr. Mores pag.; noz. izd. 1929. g.
maijā, Rīgas apr. II iec. miert. 1929. g. 11. jūl.,
581. p. 1. d., 55. p., ieviet. Irlavas amatn. un
zemkop. kol. (Akts Ns 726,29. g.)

18459. Kārkliņš, Kārlis Pētera d., dzim.
1909. g. 19. martā Ādažu pag.; noz. izd.
1929. g. martā, Rīgas apr. IV iec. miert.
1929. g. 30. jūl., 581. p. 2. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 63429. g.)

18460. Kauts, Eduards Fridricha d.,
54 g., Polijā; noz. izd. 1928. g. apr., Saldus iec.
miert. 1929. g. 16. aug., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 576 29. g.)

18461. Ķēris, Vilis Friča d., dzim.
1888. g. I. okt. Vecauces pag.; noz. izd.
1929. g. 7. martā. Auces iec. miert. 1929. g.
12. jūl., 531. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Nš 399 29. g.)

18462. Kiršteins, Roberts Ernesta d.,
dzim. 1887. g. 22. aug. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
martā, Kārsavas iec. miert. 1929. g. 9. aug.,
574. p. 3. d., 2 ned. aresta. (Akts Ns 1093/29. g.)

18463. Kļaviņš, Jūle Jāņa m., 47 g.,
Krustpils pag.; noz. izd. 1928. g. 6. jūl.,
Krustpils iec. miert. 1928. g. 10. aug., 581. p.
2. d., 4 mēn. ciet. (Akts Ns 765/28. g.)

18464. Kļaviņš, Kazimirs Apolonijas d.,
dzim. 1872. g. 7. ' martā Ungurmuižas pag.;
noz. izd. 1928. g. ziemā, Krustpils iec. miert.
1929. g. 8. aug., 574. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 601/29. g.)

18465. Kļaviņš, Pēteris Pētera d., dzim.
1902. g. 23. janv. Smiltenes pag.; noz. izd.
1929. g. jūn. beigās, Valkas apr. 11 iec. miert.
1929. g. 31. jūl., 581. p. 4. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 590/29. g.)

18466. Kleins, dzini. Melnalksnis, Emma
Jāņa m., dzim. 1906. g. 8. aug. Mangaļu pag.;
noz. izd. 1929. g. maija sākumā, Liepājas
II iec. miert. 1929. g. 12. jūl. 581. p. I. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ns 326/29. g.)

18467. Kočkers, Antons Ādama d.,
dzini. 1906. g. Viļēnu pag.; noz. izd. 1929. g.
1. apr., Viļēnu iec. miert. 1929. g. 19. aug.,
591. p. 1. d. 1. pkt.. 49. p. 2. d.. 2 ned. ciet.
(Akts Ns 711/29. g.)

18468. Koļesņikovs, Potaps Averjana d.,
dzim. ' 1890. g. Silajāņu pag.; noz. izd. 1927. g.
dec, Daugavpils II iec. miert. 1929. g. 22. aug.,
574. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts Ns 1565/ 29. g.)

18469. Kormiļcevs, Afanasija Lūka m.,
dzim. 1886. g. Daugavpilī; pārk. izd. 1929. g.
21. jūn., Krāslavas I iec. miert. 1929. g. 21. aug.,
286. p., ņaud. sods Ls 10, vai 3 dien. aresta.
(Akts Ns 518/29. g.)

18470. Kormiļcevs, Semjons Alekseja d.,
dzim. 1873. g. Izvoltas pag.; pārk. izd. 1929. g.
21. jūn., Krāslavas I iec. miert. 1929. g.
21. aug., 286. p., ņaud. sods Ls 10 vai 3 dien.
aresta. (Akts Ns 518/29. g.)

18471. Korzans, Jadviga Kazimira m.,
dzim. 1915. g. jūlijā Pustinas pag.; noz. izd.
1929. g. ziemā, Krustpils iec. miert. 1929. g.
4. jūn., 616. p. 1. d. 2. pkt.. 55. p., nod. audz.-
lab. iestādē. (Akts Ns 387/29. g.)

18472. Kovaļevs, dzim. Deksnis, Ieva
Augusta m., dzim. 1884. g. Ozolmuižas pag.;
noz. izd. 1929. g. 23. apr., Rēzeknes II iec.
miert. 1929. g. 10. jūl., 581. p. l.d., 3 mēn.
ciet. (Akts JVs 388/29. g.)

18473. Kovaļevskis, Jānis Augusta d.,
džim. 1866. g. 24. maijā Polijā; noz. izd.
1929. g. 10. apr., Rīgas pils. XV iec. miert.

I 1929. g. 29. maijā, 581. p. 4. d., 2 ned. ciet.
(Akts Nš 801 29. g.)



5. lapa.

18474. Krastiņš, Mārtiņš-Vilis, dzim.
1910. g. 2. maijā, noz. izd. 1929. g. pavasarī,
Bauskas apr. II iec. miert. 1929. g. 19. jūn.,
184. p., 2 dien. aresta.i|(Akts Ns 284/29. g.)

?118475. Krastiņš, Milda Jēkaba m., dzim.
1885. g. 13. apr. Krustpils pag.; noz. izd.
1929. g. 17. jūl., Krustpils iec. miert. 1929. g.
20. jūl., 581. p. 1. d., 4 mēn. ciet. (Akts
Ns 609/29. g.)

18476. Kraucelis, (Kraucans), Nikolajs
Antona d., dzim. 1888. g. Makašānu pag.;
noz. izd. 1928. g. 24. aug.Jaunlatgales iec.
miert. 1928. g. 8. nov., 581. p. 1. d., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 973/28. g.)

18477. Kravals, Eduards Staņislava d.,
dzim. 1882. g. 27. jūl. Pildas pag. '; noz. izd.
1929. g. 22. maijā, Ludzas I iec. miert. 1929. g.
7. aug., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 433/29. g.)

18478. Krepanis, Stefans Aleksandra d.,
Lietavas pav., dzim. 1907. g. 4. sept. Liepājā;
noz. izd. 1929. g. 15. aug., Aizputes iec. miert!
1929. g. 22. aug., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 854/29. g.)

18479. Kristholds, Ernests Marijas d.,
dzim. 1913. g. 16. apr. Dunalkas pag.; noz.
izd. 1929. g. 16. jeb 17. jūn., Aizputes iec.
miert. 1929. g. 8. aug., 581. p. 1. d., 55. p'
2. pkt., nod. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ns 763/29. g.)

18480. Krivmiņš, Boļeslavs Pāvila d.,
dzim. 1893. g. Asūnes pag.; noz. izd. 1926. g.
13. aug., Latgales apgbt. 1929. g. 3. apr.,
51. p.,64d. p. 2. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns21 29.)

18481. Krūmiņš, Marija-AIma Anša m.,
dzim. 1900. g. 8. aug. Kalnciema pag.; noz.
izd. 1929. g. 16. maijā, Jelgavas apr. miert.
1929. g. 26. jūl., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 819/29. g.)

18482. Krūzkops, Jānis Anša d., dzim.
1872. g. 23. apr. Rūjienas pag.; noz. izd.
1928. g. 23. jūl., Rīgas apgbt. II kr. nod.
1928. g. 9. nov., 581. p. 1. d., 4 mēn. ciet.
(Akts .Vs 4041 28. g.)

18483. Kūlans, Teodors, dzim. 1912. g.
10. apr. Rīgā; noz. izd. 1929. g. febr., Rīgas
apr. II iec miert. 1929. g. 20. jūn., 581. p. l. ' d.,
55. p., ieviet. Irlavas amatn. un zemkop. kol.
(Akts Ns 471 29. g.)

18484. Kursītis, Staņislavs Jāņa d., dz.
1917. g. 19. nov. Līksnas pag "; ' noz. izd.
1928. g. vasarā, Latgales apgbt. II kr. nod.
1929. g. 23. maijā, 58!. p. I. d.. 55. p. I. d.
2. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ns 987 29. g.)

18485. Kušķis, Anna Aleksandra m., dzim.
1888. g. 16. febr. Rankas pag.; noz. izd.
1929. g. sākumā, Valkas apr. II iec. miert.
1929. g. 31. jūl., 581. p. 4. d., 3 dien. aresta.
(Akts Ns 588/29. g.)

18486. Kuzmins, Akuļina Jāna m., dzim.
1899. g. Krievijā; noz. izd. 1928 '. g. 2. jūl.,
Balvu iec. miert. 1929. g. 24. jūl., 581. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 16/29. g.)

18487. Kvitka, Aleksandrs Vladislava
dēls, dzim. 1908. g. 4. martā Viļakas pag.;
noz. izd. 1928. g. 23. okt., Madonas apr. II iec.
miert. 1928. g. 24. okt., 581. p. 1. d., 57. n.,
4 mēn. ciet. (Akts Ns 1095/28. g.)

18488. Laipenieks, Maiga Miķeļa m.,
dzim. 1908. g. 6. sept. Nīcas pag.; noz. izd.
1929. g. 10. maijā, Liepājas I! iec. miert.
1929. g. 16. jūl., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 294/29. g.)

18489. Lapsa, Jūlijs Jāna d., dzim.
1889. g. 26. janv. Valmierā; ' noz. izd. no
1927. g. sākuma līdz 1929. g. janv., Rīgas
apgbt. I kr. nod. 1929. g. 16. maijā, 616. p.
1. d. 2. pkt., 2 ned. ciet. (Akts Ns 388/29. g.)

18490. 1.avrinovičs, (Laurinovičs), Al-
berts Jēkaba d., dzim. 1907. g. 11. janv.
Mazzalves pag.; noz. izd. 1928. g. 21. sept.,
ļaunjelgavas iec. miert. 1929. g. 30. janv.,

581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 14/ 29. g.)

18491. Lavrinovičs, Francis Jura d.,
dzim. 1877. g. 8. 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 Ns 21/29. g-)

18492. Legu'e, Pēters Veinanda d., Ho-
landes pav., dzim. 1884. g. Holandē; noz.
izd. 1924. g. 10. dec, Rīgas apgbt. 1 kr. nod.
1926. g. 15. apr., 154. p. 2. d., 3 dien. aresta.
(Akts Ns 115/26. g.)

18493. Lēnerts, Pēters Jāņa d., dzim.
1896. g. 5. janv. Cīres pag.; noz. izd. no
1926. g. maija līdz 1928. g. 29. maijam, Rīgas
apgbt. I kr. nod. 1929. g. 4. jūl.. 574. p. 1. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ns 122 29. g.)

18494. Lezda - Lezdinš, Krišjānis Jura
dēls, dzim. 1877. g. 31. 'martā Pāles pag.;
noz. izd. 1929. g. 26. maijā, Valmieras apr.
III iec. miert. 1929. g. 27. aug.. 581. P- 4. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 601 29. g.)

18495. Lielaus, Kārlis-Roberts Ludviga
dēls, 58. g., Bērzmuižas pag.; noz. izd. 1924. g-
10. dec, Rīgas apgbt. I kr. nod. 1926. g-
15. apr., 154. p. 2. d., 3 dien. aresta. (Akts
-V' 115/26. g.)
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18496. Liepiņš, dzim Šifs, Auguste Amā-
lijas m., dzim. 1885. g. 3. martā Rendas pag.:
noz. izd. 1929. g. 27. jūl., Liepājas II iec
miert. 1929. g. 20. aug., 51. p., 581. p. 4. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 489/29. g.)

18497. Lifšics, Leiba Peisacha d., dzim.
1877. g. Rīgā; noz. izd. 1924. g. 10. dec,
Rīgas apgbt. I kr. nod. 1926. g. 15. apr.,
154. p. 2. d., 3 dien. aresta. (Akts Ns 115/26. g.)

18498. Lucs, dzim. Lezdiņš, Kristīne-Alīde-
Ļūcija Andreja m., dzim. 1886. g. 29. maijā
Ērģemes pag.; noz. izd. 1927. g. dec. otrā pusē,
Rīgas apgbt. 1929. g. 4. jūn., 440. p., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 172/29. g.)

18499. Lucs, Roberts Jāņa d., dzim-
1887. g. 28. martā Omuļu pag.; noz. izd-
1927. g. dec beigās, Rīgas apgbt. 1929. g-

4. jūn., 448. p., 440. p., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 172/29. g.)

18500. Mačanovskis, Jāzeps Donata d.,
17 g., Līksnas pag., noz. izd. 1929. g. 26. maijā,
Daugavpils IV. iec miert. 1929. g. 7. aug.,
272. p. 1. d. 2. pkt., ņaud. sods Ls 10 vai
3 dien. aresta. (Akts Ns 720'29. g.)

18501. Maksimeevs, Sergejs Aleksandra
dēls, dzim. 1913. g. Kārsavas pag.; noz. izd.
1929. g. 18. anr., Kārsavas iec. miert. 1929. g.
29. jūl., 581. p. 1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., ieviet.
mazg. noziedzn. audz.-lab. kol. (Akts
Ns 1046/29. g.)

18502. Martinovs - Pučs, Donats Donata
dēls, dzim. 1899. g. 24. janv. Silajāņu pag.;
noz. izd. 1929. g. 27. jūl., ' Rīgas pils. VH iec.
miert. 1929. g. 22. aug., 581. p. 1. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 1541/29. g.)

18503. Medisons, Ernests-Gustavs Jē-
kaba d., dzim. 1908. g. 2. okt. Kandavā;
noz. izd. 1929. g. 14. jūn., Kandavas iec.
miert. 1929. g. 14. aug., 57. p., 581. p. 1. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 664/29. g.)

18504. Meike, Kārlis. Kārļa d., dzim.
1874. g. 16. apr. Liepājā; noz. izd. 1925. g. jūl.,
Rīgas apgbt. I kr. nod. 1929. g. 11. jūn.,
574. p. 2. d., 6 mēn. ciet. (Akts Ns 11/29. g.)

18505. Meļķers, Jāzeps Silvestra d., dzim.
1883. g. 22. martā Asūnes pag.; noz. izd.
1926. g. pirmā pusē, Latgales apgbt. 1929. g.
3. apr., 51. p., 640. p. 2. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 21 29. g.)

18506. Mičulis, Kazimirs Antona d.,
dzim. 1893. g. Bērzpils pag.; noz. izd. 1929. g!
aprilī, Balvu iec. miert. 1929. g. 30. auģ.,
581. p. 1. d., I mēn. ciet. (Akts ,\s 898 29. g.)

18507. Mičulis, Klimans Pētera d., dzim.
1880. g. 10. maijā Zvirgzdenes pag.; noz. izd.
1929. g. maijā, Ludzas I iec. miert. 1929. g.
21. aug., 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 550/29. g.)

18508. Miļeiko, Ādams Geronima d.,
dzim. 1885. g. 4. 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 Ns 21/29. g.)

18509. Millers, Vilhelms Bernharda d.,
Vācijas pav., dzim. 1910. g. 11. dec Rīgā;
noz. izd. 1928. g.-un 1929. g., Rīgas apgbt.
II kr. nod. 1929. g. 6. aug., 581. p. 1. d., 51. p.
2 mēn. ciet. (Akts Ns 2834/29. g.)

18510. Monozovs, Prochors Ivana d.,
džim. 1906. g. 2. aug. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
4. jūl., Talsu iec. miert. 1929. g. 7. aug..
532. p. 3. d., 57. p., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 597/29. g.)

18511. Moročko, Olga-Michalina Jāņa m.,
Nanseniste, 34 g., Lietavā; noz. izd. 1929. g.
12. jūl.. Liepājas II iec. miert. 1929. g. 13. aug.,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 445/29. g.)

18512. Nagla, Eduards Kristapa d., dzim.
1886. g. Kārsavas pag.; noz. izd. 1928. g-
15. maijā, Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g-
15. febr., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 420/29. g.)

18513. Narkevics, dzim. Sisenis, Minna-
Anete Marijas m., dzim. 1886. g. 1. janv. Va-
dakstes pag.; noz. izd. 1929. g. janv., Auces iec.

miert. 1929. g. 17. jūl., 581. p. !. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 482/29. g.)

18514. Nauduševičs, Zosa-Zofija Vaičuka
meita, 78 g., Rēzeknes I stac; noz. izd. 1929. g-
8. febr., Rēzeknes I iec. miert. 1929. g. 18. jul.,
574. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns 178 29. g.)

18515. Nebeļskis, Katrīne Makša. m.,
dzim. 1910. g. 1. dec. Krievijā; noz. izd.
1929. g. 4. jūl., Rīgas pils. VII iec miert.
1929. g. 30. jūl., 581. p. 1. d., 57. p., 2 ned. ciet.

(Akts Ns 1324/29. g.)

18516. Niedre, dzim. Žulbis, Lība Kriša
meita, dzim. 1883. g. 18. aug. Lutriņu pag.;
noz. izd. 1929. g. 27. jūl., Liepājas 11 iec
miert. 1929. g. 20. aug., 51. p., 581. pl. 4. d.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 489 29. g.)

18517. Novikovs, Pauls Gregora d.. Krie-

vijas pav., dzim. 1888. g. 14. apr. Krievija,
noz. izd. 1929. g. 10. maijā. Jelgavas apr.
miert. 1929. g. 26. jul., 581. p. I. d.,3 men. cie t,

(Akts Ns 890 29. g.)
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18518. Opmanis, Kārlis Jāņa d., dzim.
1861. g. 25. apr. Ķieģeļu pag.; noz. ' izd. 1929. g.
26. jūn., Valmieras apr. 111 iec. miert. 1929. g.
22. aug., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 589/29. g.)

18519. Oše, dzim. Gaure, Ķersta Toma
meita, dzim. 1880. g. 13. janv. Rucavā; noz.
izd. 1929. g. 3. aug., Liepājas II iec. miert.
1929. g. 27, aug., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 507/29. g.)

18520. Otmanis, Matīss Ģirta d., dzim.
1873. g. 16. aug. Nogales pag.; noz. izd. 1929. g.
16. jūl., Talsu iec. miert. 1929. g. 8. aug.,
581. p., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 613/29. g.)

18521. Ozoliņš, Lizete Anša m., dzim.
1861. g. Kalnciema pag.; noz. izd. 1929. g.
26. apr., Rīgas pils. XV iec miert. 1929. g.
5. jūn., 276. p., 2 ned. aresta. (Akts Ns888/29.g.

18522. Pavlovičs, Ķatrīne Artura m.,
dzim. 1857. g. 24. martā Stendes pag.; noz.
izd. 1929. g. 8. jūn., Rīgas XII iec. miert.
1929. g. 14. aug., 276. p. 1. d. 3. pkt., 7 dien.
aresta. (Akts Ns 1131/29. g.)

18523. Pavlovskis, Francis Semjona d.,
dzim. 1880. g. 10. febr. 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 Ns 21/29. e.)

18524. Pavlovskis, Pēters Viktora d.,
20 g.. Ludzā; noz. izd. 1929.|. 11. jūn.
Ludzas I iec miert. 1929. g. 21. aug., 581. p.
2. d., 57. p. 3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 536 29. g.)

18525. Pefušenoks (Pilušenoks), Vasilijs
Ivana d., dzim. 1897. g. 12. martā Ilūkstes apr.;
noz. izd. 1929. g. 13. martā, Daugavpils II iec.
miert. 1929. g! 15. jūn., 287. p", ņaud. sods
Ls 20.— vai nemaks, gad. 6 dien. aresta.
(Akts Ns 1010/29. g.)

18526. Petrovs, Mirons Trofima d., 48 g.,
Naujenes pag.; noz. izd. 1929. g. martā, Dau-
gavpils III iec. miert. 1929. g. 14. jūn., 581. p.
4. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 643/29. g.)

18527. Pilskalns, Miķelis-Nikolajs Anša
dēls, dzim. 1893. g. 20. sept. Kazdangas pag.;
noz. izd. 1927. g., Latgales apgbt. 1929. g.
3. jūl., 578. p. 1. un 3. d., 6 mēn. ciet. (Akts
Ns 584/29. g.)

18528. Pitļuks, Antons Viktora d., dzim.
1900. g. Gaigalovas pag.; noz. izd. 1929. g.
naktī uz 1. apr., Viļēnu iec. miert. 1929. g. j
19. aug., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts ':
Ns 762 29. g.)

18529. Piviņš, SalimonsSebastianad.dzim. 1896. g. '15. martā Mērdzenes pag.;
noz. izd. 1929. g. 1. martā, Rēzeknes 111 iec.
miert. 1929. g. 21. aug., 591. p., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 636/29. g.)

18530. Pleieris, Urzula Vicenta m., 70 g.,
Lietavā; noz. izd. 1929. g. 29. jūl., Bauskas
apr. I iec. miert. 1929. g. 22. aug., 149. p. 1. č,
3 dien. aresta. (Akts Ns 532/29. g.)

18531. Plonišs, Donats Jāzepa d., dzim.
1886. g. Daugavpils apr.; noz. izd. 1927. g.
25. febr., Rīgas apgbt. 1 kr. nod. 1928. g.
25. okt., 567. p. 2. pkt., 566. p. 1. d. 1. pkt.,
1 diena aresta. (Akts Ns 476/28. g.)

18532. Plotko, Aloizs (Aleksejs) Donata
dēls, dzim. 1890. g. 2. jūl. Asūnes pag.; noz.
izd. 1926. g. pirmā pusē, Latgales apgbt.

1929. g. 3. apr., 51. p., 640. p. 2. d., 2 ned. ciet.

(Akts Ns 21/29. g.)

18533. Plūme, Edgars Pētera d., dzim-
1915. g. 17. nov. Krievijā; noz. izd. 1929. g-
20. jūn., Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 21.aug-,
51. p., 581. p. 1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., nod-
Irlavas kol. (Akts Ns 946/29. g.)

18534. Priede, Kārlis Jēkaba d., dzim.
1902. g. 4. sept. Mālupes pag.; noz. !« ?

1926. g. 16. jūn., Rīgas apgbt. 1929. g. 6 jun..

574. p. 3. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 404/29. g->

18535. Prredīte, Voldemārs Pētera d

dzim. 1905. g. 19. sept. Cirgaļu pag.; noz rzo-
1929. g. naktī uz 14. jūn., Valkas apr. 11 '«•
miert. 1929. g. 31. jūl., 581. p. 2. d., 2 nien.

ciet. (Akts Ns 587/29. g.)

18536. Prikna, Silvestrs Donata d.,

dzim. 1893. g. 9. dec Asūnes pag.; noz. iz"-
1926. g. pirmā pusē un 1926. g. 13. aug-.
Latgales apgbt. 1929. g. 3. apr., 51. p., 64U. P-
2. d., 60. p., 2 ned. ciet. (Akts Ns 21 29. g.)

18537. Priževoits - Zeimuls, Aleksandrs

Martas d., dzim. 1913. g. Vidsmuižas pag-.
noz. izd. 1929. g. 20. martā, Viļēnu iec. mien-

1929. g. 29. maijā, 581. p. 1. d., 55. p. 2. p»£
ieviet. Irlavas audz.-lab. kol. (AK ?
Ns 408/29. g.)

18538. Puļļa, Jānis Pētera d., dzim-

1904. g. 10. jūl. Palsmanes pag.; noz. »"?

1929. g. 16. aug., Valkas apr. IIiec.nu»1929. g. 24. aug., 581. p. 4. d., 3 men. cie

(Akts JVs 632 29. g.)

18539. Purvinš, Jūlijs Jāņa d., dzim-
1896. g. 30. janv. Ungurmuižas pag.; noz. >
1929. g. 11. maijā, Krustpils iec. miert. l»^ji
18. jūl., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (** '
Ns 530 29. g.)
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18540. Putroms, Aloizs (Aleksejs) Jē-
zupa d., dzim. 1900. g. 4. febr. Asūnes pag.;
noz. izd. 1926. g. pirmā pusē un 1926. g. 13. aug.,
Latgales apgbt. 1929. ģ. 3. apr., 51. p., 640. p.
2. d., 60. p., 2 ned. ciet. . (Akts Ns 21/29. g.)

18541. Radželis, Pēters Jāņa d., dzim,
1884. g. 22. okt. Vārkavas paģ.; noz. izd.
1929. g. 8. martā, Varakļānu iec. miert.
1929. g. 13. jūl., 574. p. I. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 287/29. g.) .

18542. Ratfelders, Georgs-Konrads Jē-
kaba d., dzim. 1900. g. 7. martā Rīgā; noz.
izd. 1925. g. dec, Rīgas apgbt. I kr. nod.
1929. g. 18. jūn., 552. p. 2. d. un 1. d. 1. pkt.,
3 mēn. ciet.. (Akts Ns 396/29. g.)

18543. Razumovskis, Nikolajs Jāņa d.,
dzim. 1904. g. 25. martā Krievijā; noz. izd.
1928. g. 20. dec, Jaunlatgales iec. miert.
1929. g. 27. jūn., 574. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 324/29. g.)

18544. Ribovskis, Ābrams Isaka d., dzim.
1894. g. 10. jūl. Rīgā; noz. izd. no 1926. g.
līdz 1929. g. 27. jūn., Rīgas pils. IX iec. miert.
1929. g. 8. aug., 184. p. ī. pkt., 3 dien. aresta.
(Akts Ns 1027/29. g.)

18545. Riters, Aleksandrs Nikolaja d.,
dzim. 1901. g. 3. sept. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
pavasarī; Rīgas pils. IX iec. miert. 1929. g.
9. jūl., 607. p. i. pkt., 7 dienas aresta. (Akts
Ns 954/29. g.)

18546. Rižkovs, Anna Pāvela m., dzim.
1894. g. Gauru pag.; noz. izd. 1929.g. 31.maijā ,
Baltinovas iec. miert. 1929. g. 13. aug., 607. p.
2. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 212/29. g.)

18547. Romanovskis, Marija Jāņa m.,
dzim. 1863. g. Preiļu pag.; noz. izd. 1928. g.,
Rīgas apgblt. I krim. nod. 1929. g. 9. jfll.,
1922. g. 4. apr., S. I. 8. p., 2 dien. aresta. (Akts

Ns 458/ 29. g.)

18548. Rozenieks, Emīlija Viktora m.,
dzim. 1908. g. 23. nov. Bērzpils pag.; noz.
izd. 1929. g. martā un apr., Valkas apr. III iec
miert. 1929. g. 23, jūl., 581. p. 2. d., 57. p.
3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ns 850/29. g.)

18549. Rozēns, Voldemārs Pētera d.,
dzim. 1908. g. 29. okt. Lēdurgas pag.'; noz.
izd. 1929. g. 1. martā, Rīgas apr. II iec. miert.
1929. g. 13. jūn., 574. p. 3. d., 57. p., 2 ned.
ciet. (Akts JVs 410 29. g.)

18550. Rubenis, Krišus - Fridrichs Er-
maņa d., dzim. 1884. g. 29. nov. Lielauces
pag.; noz. izd. 1929. g. 28. apr., Saldus iec
miert. 1929. g. 24. jūl., 574. p. 3. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 484 29 g).

18551. Runguliš, Elmars-Augusts, dzim.
1907. g. Ērģemes pag.; noz. izd. 1928. g. rudeni,
Valkas apr. I iec. miert. 1929. g. 13. jūl.,
180. p. 1. d., 3 dien. aresta. (Akts Ns 485/29. g.)

18552. Rutkovskis, Geronims Jēzupa d.,
dzim. 1905. g. 25. febr. Zvirgzdienes pag.;
noz. izd. 1929. g. 15. maijā, Ludzas I iec. miert.
1929. g. 12. aug., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 429/29. g.)

18553. Sackenfelds, Arturs Žaņa d.,
dzim. 1889. g. 28. febr. Jelgavā; noz. izd.
1929. g. sākumā, Rīgas apgblt. II krim. nod.
1929. g. 20. aug., 574. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 2940/29. g.)

18554. Sardiko, Marija Pētera m., dzim.
1910. g. 15. nov. Piedrujas pag.; noz. izd.
1929. g. 14. aug., Krāslavas Liec miert.
1929. g. 2. sept., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt,
2 ned. ciet. (Akts Ns 591/29. g.)

18555. Saveljevs, Timotejs lvana d.,
dzim. 1900. g. Gauru pag.; noz. izd. 1929. g.
20. jūn., Rīgas apr. II iec. miert. 1929. g.
25. jūl., 581. p. 4. d., 2. ned. ciet. (AkIs
Ns 796/29. g.)

18556. Semjonovs, Avsejs Jāņa &,
43 g., Kolupes pag.; noz. izd. 1929. g. marta,
Daugavpils III iec. miert. 1929. g- 14- l-
581. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 643/29. g.)

18557. Senkovs, Agafija Daniela m-
dzim. 1890. g. Ružinas pag.; noz. izd. 1929. g.
jūn., Krustpils iec. miert. 1929. g. 7- ^:
574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns592/29. g-l

18558. Skerškans. Aloizijs, dzim. 1906- g-

16. aug. Krāslavā; pārk. izd. 1929. g. 3. ]""?-
Krāslavas I iec. miert. 1929. g. 4. sept., 54..
2. d., ņaud. sods Ls 5 vai 2 dien. aresta. (A«?

Ns 436a/29: g.)

18559. Skraustinš, Konstantīns Antona <L

dzim. 1905. g. 25. dec. Dricēnu pag.; noz; ,":
1924. g. no 19. febr. līdz 24. martam, Latgaic
apgblt. 1929. g. 29./30. maijā, 578. p. I .un*°'j
57. p. 3. pkt., 2 ned. ciet. (Akts Ne 92 -

18560. Skuja, Kristīne Kārļa m., dzim-
1883. g. 21. jūl. Sēļu pag.; noz. izd. 19*- »

;
26. janv., Rīgas apgblt. 11 krim. nod. I-
8. sept., 581. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (rtK -

Ns 2859 28. g.)

18561. Smoljanovs, Helēna Dimit$i^
bij. Krievijas pav., dzim. 1903. g. Smoļens**
gub.; noz. izd. 1929. g. jūn., Baltinovas; i

miert. 1929. g. 12. aug., 581. p. I- <"., 4

ciet. (Akts Ns 186'29. g.)

18562. Smolkovskis, Modests Giigoni 3
0;

dzim. 1884. g. Asūnes pag.; noz. izd. i <

pirmā pusē un 1926. g. 13. aug., Lav>
^apgblt. 1929. g. 3. apr., 51. P-, 640. P—-

60 p„ 2 ned. ciet. (Akts Ns 21 29. g-)
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18563. Sprudzāns, Jānis Jāņa d., dzim.
1900. g. Ciblas pag.; noz. "izd. 1928! g. 14. sept.,
Ludzas II iec. miert. 1929. g. 29. jūl., 574. p.
1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns 269/29. g.)

18564. Sprudžs, Silvestrs Kazimira d.,
dzim. 1878. g. Gaigalovas pag.; noz. izd.
1928. g. no 24. janv. līdz 21. sept., Viļēnu
iec. miert. 1929. g. 12. aug., 607. p. 2. pkt.,
3 mēn. ciet. (Akts Ns 73/29. g.)

18565. Stabiņš, Arnolds-Alberts Pētera d.,
dzim. 1907. g. I. ' okt. Kārsdabas pag.; 'noz.
izd. 1927. g. 24. jūn., Rīgas apgblt. 1929. g.
10. maijā, 443. p. 1. d. 6. pkt., 3 dien. aresta.
(Akts Ns 240/29. g.)

18566. Šakovs, Maksims Kuzma d.,
dzim. 1894. g. Rēznas pag.; noz. izd. 1929. g.
23. apr., Rīgas pils. XV iec. miert. 1929. g.
14. jūn., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 847/29. . g.)

18567. Šapira, Frida Šloma m., dzim.
1884. g. 28. janv. Drujā; noz. izd. 1929. g.
10. maijā, Dagdas iec. miert. 1929. g. 17. jūn.,
246. p. 1. d., Ls 10 vai maks. nesp. gad. 3 dien.
aresta. (Akts Ns 372/29. g.)

18568. Šerniavaitis, Jefrosinija Pētera m.,
Lietavas pav., 14 g., Lietavā; noz. izd. 1929. g.
15. aug., Rīgas pils. XVI iec. miert. 1929. g.
26. aug., 581' . p. 1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., nod.
Ropažu kol. (Akts Ns 1100/ 29. g.)

18569. Škurko, Jānis Tomasa d., bij.
Krievijas pav., dzim. 1908. g. 10. nov. Krie-
vijā; noz. izd. 1929. g. I. maijā, Grīvas iec.
miert. 1929. g. 4. jūl., 51. p., 581. p. 2. d.,
57. p. 3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ns553/29. g.)

18570. Šmidre, Voldemārs Jēkaba d.,
dzim. 1880. g. 4. maijā Rīgā; noz. izd. 1929. g.
26. martā, Rīgas apgblt. II krim. nod. 1929. g.
20. aug., 574. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 2933 29. g.)

18571. Tīdemanis, Ādolfs Friča d., dzim.
1902. g. 13. jūl. Kurmāles pag.; noz. izd.
1927. g. 27. okt., Kuldīgas iec miert. 1929. g.
27. jūn., 49. p., 591. p. 1. d. 1. pkt., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 478 29. g.)

18572. Tichomirovs, Ivans Gavrila d.,
dzim. 1881. g. 3. janv. Viļēnu pag.; noz. izd.
no 1928. g. 19. dec. līdz 1929.g. 19. febr., Viļēnu
iec. miert. 1929. g. 30. aug., 607. p. 2. pkt.,
3 mēn. ciet. (Akts Ns 349 29. g.)

18573. Tina, Jānis Jāņa d., dzim.
1872. g. 17. jūn. Sērmūkšu pag.; noz. izd.
1928. g. 29. aug., Rīgas apr. II iec. miert.
1929. g. 23. maijā, 444'. p., 1 ned. aresta.
(Akts Ns 503 29. g.)

18574. Tīvs, Grigorijs Feoponta d., dzim.
1897. g. 30. sept. Rīgā; noz. izd. no 1928. g.
5. dec. līdz 1929. g. 4. maijam, Rīgas XIV iec.
miert. 1929. g. 31. aug., 184. p., 2 dien. aresta.
(Akts Ns 799/29. g.)

18575. Unferichts, Vilhelms Jāņa d.,
dzim. 1865. g. 24. janv. Vilces pag.; pārk. izd.
1929. g. 10. maijā, Auces iec. miert. 1929. g.

31. jūl., 138. p., ņaud. sods Ls 10 vai 3 dien.
aresta. (Akts Ns 462/29. g.)

18576. Upenieks, Jakubs (Jēkabs) Jāņa
dēls, dzim. 1885. g. Vidzmuižas pag.; noz.
izd. 1929. g. marta sākumā, Viļēnu iec miert.
1929. g. 17. jūn., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 485/29. g.)

18577. Upenieks, Rolfs Mārtiņa d., dzim.
1894. g. 28. sept. Birzgales pag.; noz. izd.
1928. g. febr., martā un aug., Rīgas VI iec.
miert. 1929. g. 3. sept., 574. p. 1. d., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 1304/29. g.)

18578. Urovičs, Izraels Movša d., dzim.
1904. g. Rīgā; noz. izd. 1924. g. 10. dec,
Rīgas apgblt. I kr. nod. 1926. g. 15. apr.,
154. p. 2. d.,3 dien. aresta. (Akts Ne 115/26. g.)

18579. Vanags, Antons Antona d., Lie-
tavas pav., dzim. 1911. g. 27. nov. Lietavā;
noz. izd. 1929. g. pavasarī, Saldus iec. miert.
1929. g. 31. jūl., 591. p. 1. d. 1. pkt., 57. p.
3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts Ns 506/29. g.)

18580. Vangalis, Juris Krišjāna d., dzim.
1882. g. 20. martā Lietavā; noz. izd. 1929. g.
23. martā, Bauskas apr. I iec. miert. 1929. g.
25. jūl., 184. p., 1 diena aresta. (Akts
Ne 445/29. g.)

18581. Vaskis, Roberts Matīsa d., dzim.
1906. g. 12. maijā Liepājā; noz. izd. 1929. g.
martā, Aizputes iec. miert. 1929. g. 15. aug.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 686/29. g.)

18582. Vidovskis (Vidopskis), Elza-Emī-
lija Miķeļa m., 20 g., Dinsdurbes pag.; noz.
izd. no 1920. g. marta līdz 1924. g. jūl., Rīgas
apgblt. 1925. g. 16. sept., 442. p. 1. d., 2 dien.
aresta. (Akts Ne 276/25. g.)

18583. Vītols, Jānis-Pauls Friča d.,
dzim. 1894. g. 14. dec. Rīgā, noz. izd. 1928. g.
22. dec, Rīgas apgblt. I kr. nod. 1929. g.
8. aug., 142. p. 1. d., 60. p., 532. p. 1. d. 3. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 473 29. g.)

18584. Voits, Alberts Jāņa d., dzim.
1912. g. 27. maijā Bērzpils pag.; noz. izd.
1928. g. 16. dec, Balvu iec. miert. 1929. g.
27. jūn., 581. p. 1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt.,
ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts Nš 391.29. g.)
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18585. Zacharans, Zigmans Jēkaba d.,
dzim. 1880. g. 16. aug. Ciblas pag.; noz. izd.
1928. g. 14. sept., Ludzas II iec. miert. 1929. g.
29. jūl., 574. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 273/29. g.)

18586. Zandlers, Esfira Anatolija m.,
dzim. 1899. g. 1. maijā Rēzeknē; noz. izd.
1928. g. okt. sākumā, Rīgas pils. III iec.
miert. 1929. g. 15. aug., 591. p. 1. d., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 1076/29. g.)

18587. Zeizo, Jānis Semena d., dzim.
1882. g. 16. aug. Asūnes pag.; noz. izd. 1926. g.
pirmā pusē un 1926. g. 13. aug., Latgales
apgblt. 1929. g. 3. apr., 51. p., 640. p. 2. d.,
60. p., 2 ned. ciet. (Akts Ns 21/29. g.)

18588. Zekants, Līna Jāņa m., 32 g„
Spārnes pag.; noz. izd. 1929. g. martā, Dau-
gavpils III iec. miert. 1929. g. 5. jūl., 574. p.
1. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 519/29. g.)

18589. Zemitis, Jānis Andreja d., dzim.
1891. g. 13. nov. Pērses pag.; noz. izd. 1927. g.
9. sept., Rīgas apgblt. 1929. g. 10. maijā,
667. p. 2. d., 2 ned. aresta. (Akts Ns 215/29. g.)

18590. Zeps, Marija Broņislava m., dzim.
1909. g. 18. janv. Rīgā; noz. izd. 1929. g. febr.,
Varakļānu iec. miert. 1929. g. 21. jūn., 581. p.
1. d., 57. p., 2 ned. ciet. (Akts Ns 393/29. g.)

18591. Zīl-Ziļevs, Anisija Fedota m.,
34 g., Preiļu pag.; noz. izd. 1928. g. janv.,
Daugavpils III iec. miert. 1928. g. 10. maijā,
akc s. 1. 36. p., 2 ned. ciet. (Akts Ns 522/28. g.)

18592. Zostiņš, Gerasims Ignata d.,
dzim. 1909. g. 3.' martā Liepnas pag.; noz.
izd. 1929. g. 15. martā, Viļaku iec. miert.
1929. g. 31. jūl., 57. p. 3. pkt., 581. p. 1. d.,
2 mēn. ciet. (Akts Ne 602/29. g.)

18593. Zūpe, Jānis Alberta d., dzim.
1912. g. 19. febr. Kūduma pag.; noz. izd.
1929. g. 26. febr., Rīgas apr. II iec. miert.
1929. g. 18. jūl., 51. p., 581. p. 1. d., 55. p..
ieviet. Irlavas amatn. un zemkop. kol. (Akts
Ne 550/29. g.)

18594. Zusmanis, Ārons Hirša d., dzim.
1912. g. 12. aug. Tukumā; noz. izd. 1928. g-
10. nov., Rīgas pils. XVI iec. miert. 1929. g-
21. aug., 574. p. 3. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., nod.
Irlavas kol. (Akts Ne 303/29. g.)

18595. Žigunovs, Samuils Filipa d., dzim.
1892. g. Makašēnu pag.; noz. izd. 1928. g-
24. martā, Latgales apgblt. II kr. nod. 1929. g-
20. jūn., 591. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts

Ns 1412/29. g.)

Rīgā, 1929. g. 1. oktobrī.

Tieslietu ministrijas departamenta direktors Stokets.

Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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