
Saeima.
Ministru kabineta sēde š.g. 12. novembrī.
Noteikumi par kuģu sanitāro uzraudzību

un kontroli.
Instrukcija pie noteikumiem par eksportē-

jamo linsēklu un āboliņa sēklu kontroli.
Pielikums instrukcijai pie noteikumiem

par eksportējamo linsēklu un āboliņa
sēklu kontroli.

Nodokļu departamenta paskaidrojums par
vekseļu nomaksas kārtību ar zīmog-
nodevu.

Par tarifa pazemināšanu Budapeštas starp-
tautiskās izstādes-tirgus eksponātiem.

SAEIMA.

Sēde 12. novembrī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
niņš pulksten 5.

Iesniegtos likumprojektus nodod attie-
cīgās kommisijās.

Kreiso strādnieku un zemnieku frakcija
iesniedz jautājumu tieslietu ministrim,
kāpēc Rīgas apgabaltiesas prokurors cēlis
protestu pret transporta strādnieku aroda
biedrības statūtu reģistrēšanu. Pēc tam,
kad šai lietā runājis 0. Jankus, jautā-
jumu nodod valdībai.

Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš sniedz
valdības atbildi uz sociāldemokrātu pie-
prasījumu ģenerālstreika lietā. Pēc tam
atklātās debatēs runā A. Rudevics,
A. Bergs, 0. Jankus, L. Spoļanskis,
F. Cielens, V. Bastjānis un V. Pigu-
ļevskis

Vēl priekšsēdētājs sauc 0. Janku pie
kārtības neparlamentāriska izteiciena dēļ,
un tad sēdi slēdz.

Nākošā sēde piektdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1929. g. 12. novembrī.
Zemkopības ministris A. Alberings.

Instrukcija
pie noteikumiem par eksportējamo
linsēklu un āboliņa sēklu kontroli.

*
1. Izvest no Latvijas uz ārzemēm

atļauts tikai linsēklas un āboliņa sēklas,
kurām izvedēji garantē noteiktus tīrību,
(līgšanas spējas, maksimālo nezāļu sēklu
saturu un sēklu audzēšanas vietu (prove-
nienci). Sēklu tīrība un dīgšanas spējas
nedrīkst būt zemākas un nezāļu sēklu
saturs nedrīkst būt augstāks par Zemko-
pības ministrijas publicētām minēto sēklu
īpašību normām.

I. piezīme. Gadījumos, kad sēklu iz-
vedējs uzrāda noteiktu rakstisku lī-
gumu ar ārzemes firmu un līgumā
attiecībā uz izvedamām sēklām uz-

stādītas mazāk stingras prasības, nekā
paredzēts Zemkopības ministrijas
publicētās normās, izvešanai pielai-
žamas arī sēklas zem šīm normām, ja
to īpašības atbilst līguma prasībām.
Šādos gadījumos izvedamā sēklas prece
nosaucama par otrās šķiras sēklas
preci vai sēklu sajaukumu, bet ja
tā satur mazāk par 75% kultūras
augu sēklu — par sēklu tīrīšanas
atkritumiem, un ja tā satur vairāk
par 50o/0 nezāļu sēklu — par nezāļu
sēklām. Visos šādos gadījumos uz
sēklu iesaiņojumiem, preču zīmēs,
konosamentos un citos pavaddoku-
mentos liekams preces attiecīgais no-
saukums un ne uz iesaiņojumiem,
ne aizrādītos dokumentos nav lieto-
jams Latvijas nosaukums.

l - piezīme. Izvedamām eļļas lin-
sēklām analižu dati un proveniences
garantija nav obligātoriski, bet tādos
gadījumos visos attiecīgos dokumen-
tos vajaga būt skaidri un nepārpro-
tami salasāmiem uzrakstiem un atzī-
mēm, ka izvestas tiek eļļas linsēklas.

3. piezīme. Noteikumi par eksportē-
jamo linsēklu un āboliņu sēklu kontroli
neattiecas uz tranzitējamām caur La-
tviju sēklām.

2. Sēklu tirdzniecībā līdz šim pastāvo-
šās eksporta firmu pieņemtās izvedama
sējamo linsēklu markas, kā „Rīgas kronis"
u. c, netiek grozītas, pie kam linsēklām ar
šādām markām nav vajadzīgs obligātoriski
uzrādīt audzēšanas vietu, bet pēdējā gadī-
jumā, t. i. ja provenience netiek garantēta,
ne seklu nosaukumā, ne uzrakstos uz sēklu
iesaiņojumiem, ne preču zīmēs un konosa-
mentos vai citos pavaddokumentos nav
lietojams Latvijas nosaukums, ja šis vārds
neietilpst firmas nosaukumā.

Normāla labuma šķiedras linsēklas un
āboliņa sēklas, kuru īpašības atbilst Zem-
kopības ministrijas publicētām izvedamo
sēklu labuma normām, var nosaukt par
Latvijas šķiedras linsēklām un Latvijas
āboliņa sēklām, ja sēklu izvedējs garantē,
ka tās audzētas Latvijā.

Izcila labuma šķiedras linsēklām (kvali-
tātes precei) var dot nosaukumu (marku)
,,Latvijas garstiebriņu linsēklas", ja izve-
dējs garantē zilziedaino linsēklu tīrību
vismaz 980/0 un nezāļu sēklu saturu ne
augstāku par 0,50/0 un ka sēklas noteikti
audzētas Latvijā.

Latvijā audzētas sarkanā āboliņa sēklas
var_ izvest zem nosaukumiem ^Latvijas
vēla sarkanā āboliņa sēklas" un ,,Latvijas
agrā sarkanā āboliņa sēklas", ja tās satur
vismaz 90% nosaukumam atbilstoša tipa
sēklu.

Nosaukumu ,,atzītas sēklas" var dot
tikai sēklu partijām no saimniecībām,
kuru sējumi atzīti no Zemkopības mi-
nistrijas.

Piezīme. Garantēto sēklu tipa parei-
zību valsts sēklu kontroles stacijai
tiesība pārbaudīt, izsējot attiecīgus
sēklu paraugus izmēģinājumu laukā,
pie kam garstiebriņu linu minimālo
stiebriņu garumu katru gadu atsevišķi
nosaka Lauksaimniecības pārvalde uz
Stendes selekcijas stacijas vai Mār-
cienas linkopības izmēģinājumu staci-
jas izdarīto šķirņu salīdzināšanas iz-
mēģinājumu datu pamata.

3. Linsēklu un āboliņa sēklu izvedējiem
jāreģistrējas rakstiski Zemkopības ministri-
jā, uzdodot firmas nosaukumu un īpašnieka
uzvārdu un vārdu, firmas atrašanās vietu,
kā arī firmas nodaļas tanī pašā vai citā
pilsētā un visu atsevišķi ierīkotu noliktavu
atrašanās vietas.

Piezīme. Pieteikums skaitās par anu-
lētu, ja firma gada laikā pēc tā
iesūtīšanas nav linsēklas un āboliņa
sēklas uz ārzemēm izvedusi.

4. Ja paraugs no izvedamās sēklu
partijas vēl analizējams, lai iegūtu visus
garantijai vajadzīgos sēklu īpašību datus,
tad sēklu partija jāpieteic valsts sēklu
kontroles stacijai vai Latvijas Universi-
tātes lauksaimniecības fakultātes sēklu
kontroles laboratorijai un jāsagatavo pa-
raugu ņemšanai un plombēšanai vismaz
13 dienas pirms nodomātās sēklu partijas
izvešanas no noliktavas, uzdodot sēklu
sugu un daudzumu (maisu skaitu).

Ja sēklu īpašības pārbaudītas Latvijas
universitātes lauksaimniecības fakultātes
sēklu kontroles laboratorija, tad izvešanas

apliecības izgatavošanai un sēklu aiz-
plombēšanai ar Zemkopības ministrijas
plombām tās pieteicamas valsts sēklu
kontroles stacijā vismaz 3 dienas pirms
sēklu izvešanas no noliktavas. Pieteikumā
jāuzdod par izvedamo sēklu partiju šādas
ziņas: sēklu suga un tips (ja tas zināms),
sēklu izvedēja firma vai uzvārds, sēklu
daudzums (maisu skaits un kopsvars),
ar kādu marku un uz kurieni (kādu valsti)
sēklas tiks izvestas un kur sēklas atrodas.
Ja sēklas pieteiktas analizēšanai valsts
sēklu kontroles stacijā, tad tās vairs nav
otrreiz pieteicamas un aizrādītās ziņas
par izvedamo sēklu partiju jāuzdod pirmā
pieteikumā.

1. piezīme. Izņēmuma gadījumos, kad
sēklas izvedamas steidzīgi, ekspor-
tieram tās jāpieteic valsts sēklu kon-
troles stacijā 2 dienas pirms sēklu
izvešanas no noliktavas. Šādos gadī-
jumos Zemkopības ministrijas ierēdnis
līdz sēklu izvešanai noņem paraugus,
aizplombē maisus, valsts sēklu kon-
troles stacija izdara sēklu analizi
uz tīrību un nezāļu saturu un izgatavo
izvešanas apliecību, bet analizēs
apliecībā atzīmē sēklu izvedēja ga-
rantēto dīgšanas procentu ar piezīmi,
ka dīgšanas spējas vēl nav pārbaudī-
tas un ka sēklu saņēmējs tās var
pieprasīt vēlāk no valsts sēklu kon-
troles stacijas.

2. piezīme. Ja paraugu ņemšana un
plombēšana saistīta ar izbraukumu
no Rīgas, tad augstāk aizrādītie ter-
miņi tiek pagarināti par vienu dienu.

5. Izevdamās sēklas iesaiņojamas jau-
nos nelietotos maisos, aizšūtos vislabāk
ar krāsotiem diegiem. Uz maisiem uz-
krāsojami skaidri salasāmi firmas nosau-
kums un sēklu marka.

1. piezīme. Eļļas linsēklas atļauts iz-
vest arī vaļējā veidā (neiesaiņotas
maisos).

2. piezīme. Sēklu izvedējs pēc saviem
ieskatiem var arī uzlikt iesaiņoju-
miem tikai sēklu marku.

6. No katras sēklu partijas sēklu kon-
troles stacijas (laboratorijas) darbinieks
sēklu īpašnieces firmas prjekšstāvja klāt-
būtnē noņem pārbaudīšanai paraugus,
saskaņā ar attiecīgiem Zemkopības mini-
strijas apstiprinātiem noteikumiem par
sēklu paraugu pareizu noņemšanu. Visi
iesaiņojumi aizplombējami ar svina plom-
bām ar attiecīgas sēklas kontroles sta-
cijas (laboratorijas) zīmogu. Katram ie-
saiņojumam kopā ar plombu, sēklu kon-
troles stacija (laboratorija) var piesiet
ar tekošu numuru apzīmētas zīmītes ar
uzrakstu: ,,Sēklu partija pārbaudīta valsts
sēklu kontroles stacijā" (vai: Latvijas
universitātes lauksaimniecības fakultātes
sēklu kontroles laboratorijā).

1. piezīme. Sēklu īpašību pārbaudī-
šanai ņemami atsevišķi paraugi no
partijām linsēklām, ne lielākām par
100 maisiem un āboliņa sēklām, ne

lielākām par 50 maisiem.
2. piezīme. Sēklu īpašniekam ir tiesība

paturēt arī sev vienu noņemtā pa-
rauga eksemplāru, aizzīmogotu ar
parauga ņēmējas stacijas (laboratori-
jas) plombu vai zīmogu.

7. Ja izdarītā analīze rāda, ka sēklu
īpašības atbilst Zemkopības ministrijas
izdotām obligātoriskām izvedamo linsēklu
un āboh'ņa sēklu labuma normām, sēklu
kontroles stacija (laboratorija) izsniedz
sēklu izvedējam starptautiskām prasībām
atbilstošas formas analizēs apliecību (zilā
krāsā) ar analizēs rezultātiem.

Pretējā gadījumā sēklu izvedējām tiek
paziņots, ka sēklu īpašības neatbilst
Zemkopības ministrijas noteikumiem. Šinī
pēdējā gadījumā sēklu kontroles stacija
(laboratorija) ne vēlāk kā vienas nedēļas
laikā noņem sēklu iesaiņojumiem pieliktās
zīmītes un plombas.

8. Ja sēklu īpašības atbilst Zemkopības
ministrijas noteiktām izvedamo sēklu īpa-
šību normām, valsts sēklu kontroles sta-

Apstiprinu.
1929. g. 12. novembrī.

Zemkopības ministris A. Alberings.

Pielikums instrukcijai pie noteikumiem par eksportējamo linsēklu un
āboliņa sēklu kontroli.

t

Izvedamo linsēklu un āboliņa sēklu minimālais pielaižamais tīrības un dīgšanas spēļu
procents un maksimālais nezāļu sēklu saturs 1929.'30. sēklu tirdzniecības sezonā.

-r-,-u„ r\- - -Nezāļu sēkluTīrība Dīgs. speias „ i8 F J māksim.saturs
Sējamām linsēklām 970/0 80 1,50 fļ
Sarkanam āboliņam 95" 80%*) 1,5%
Bastarda āboliņam 9075%*)l,50/*) Ieskaitot pusi cieto graudu.

cija aizplombē visus izvedamo sēklu
maisus ar Zemkopības ministrijas plombām
ar uzrakstu: ,,Z. M. Sēklu kontrole" un
izsniedz sēklu izvedējam apliecību iesnieg-
šanai muitas iestādēm, ka pret sēklu
partijas izvešanu uz ārzemēm ar apliecībā
atzīmētu marku, attiecīgiem uzrakstiem
uz sēklu iesaiņojumiem un ar vai bez
Zemkopības ministrijas plombām, iebil-
dumu nav.

1. piezīme. Izvedot šīs instrukcijas
2. pantā paredzētās atzītās un izcila
labuma linsēklas un noteikta tipa
sarkanā āboliņa sēklas pirms plombē-
šanas vai reizā ar to, sēklu izvedējam
jāpiesien visiem plombējamo sēklu
maisiem rakstītas vai drukātas etiķetes
valsts valodā un sēklu ievedējas valsts
vai kādā no galvenam Vakar-Eiropas
valodām ar sēklu izvedējas firmas
nosaukumu, sēklu marku, sēklu no-
saukumu un datiem par sēklu pro-
venienci, tīrību, dīgšanas spējām un
citām garantētām sēklu īpašībām.

2. piezīme. Neatkarīgi no tā, kur
sēklas analizētas, valsts sēklu kon-
troles stacijai, aizplombējot sēklu

pirms uz ārzemēm
ar Zemkopības ministrijas plombām,
ir tiesība vēl reiz noņemt paraugus
sēklu īpašību pārbaudīšanai pēckon-
troles kārtībā.

3. piezīme. Otrās šķiras sēklu prece
(sēklu sajaukumi), tāpat arī eļļas
linsēklas netiek plombētas un par
tām valsts sēklu kontroles stacija
izsniedz tikai izvešanas apliecību
iesniegšanai muitā.

9. Kontroles izdevumus sēklu izvedēji
sedz pēc Zemkopības ministra apstiprinā-
tas takses. Vajadzīgais daudzums svina
plombu un auklas jāiegādā sēklu izvedē-
jam, tāpat arī plombu piesiešana, sēklu
maisu sakārtošana plombēšanai un citi
sagatavošanas darbi jāizdara sēklu izve-
dējam uz sava rēķina.

10. Ja izvešanai pielaistās sēklas aiz
kādiem nebūt iemesliem paliek neizvestas,
firmai ne vēlāk kā līdz attiecīga sēklu
tirdzniecības gada beigām (1. jūlijam)
jāpiesūta valsts sēklu kontroles stacijai
ziņas, kādu sēklu kādi daudzumi palikuši
neizvesti un kur sēklas atrodas, lai tām
varētu noņemt Zemkopības ministrijas
pieliktās plombas.

11. Par visām izcila labuma (kvalitātes)
sēklu partijām firmai sēklu tirdzniecības
sezonas beigās, t. i. līdz 1. jūlijam, jāpaziņo
valsts sēklu kontroles stacijai, uz kādu
valsti tās nosūtītas.

Piezīme. Šīs ziņas nav publicējamas,
izņemot kopējos firmu izvestos sēklu
daudzumus.

12. Gadījumos, ja, pārbaudot garan-
tētā tipa linsēklas vai āboliņa sēklas
izmēģinājumu laukā, izrādās, ka sēklu
tips neatbilst garantētam, valsts sēklu
kontroles stacijai ir tiesība to paziņot
sēklu saņēmējam, piesūtot reizā paziņo-
juma norakstu sēklu izvedējam.

13. Sūdzības par izvedamo linsēklu
un āboliņa sēklu kontroli, kas izšķiramas
arbitrāžas kommisijā, iesūtāmas Lauksaim-
niecības pārvaldei.

Lauksaimn. pārv. priekšnieks J. Zariņš.
Valsts sēklu kontroles stacijas vadītājs

J. Kļāviņš.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: Ls (saņemot ekspedīcijā)

cadu 22>— Par: Ls
l gadu 12— gadu 18,—
jmēn 6,- i/ 2 gadu 10,-

2,— 3 men 5,—
piesūtot pa pastu 1 „ 1,70
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —,10

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

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

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

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

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

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



1. piezīme. Izvedamām āboliņa sēklām jābūt brīvām no kuskutas sēklu pie-
jaukuma.

2. piezīme. Attiecībā uz sēklu tīrību un dīgšanas spējām pielaižamas sekošas
latitūdes:

Tīrība Latitūde Dīgšanas spējas Latitude
970/0 un augstāk t% 90% un vairāk 6%
90% līdz 96,90 fļ 2% 80% — 89,9% 7%

70% — 79,90/o 8%
Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks J. Zariņš.

Valsts sēklu kontroles stacijas vadītājs J. Kļaviņš.

Apstiprinām:
Tautas labklājības ministris

V.Rub u 1 s,
Finanču ministra biedrs

J. Bokalders.

Noteikumi
par kuģu sanitāro uzraudzību un

kontroli.
(Izdoti uz 1928. g. 30. oktobra notei-
kumu par tirdzniecības kuģu aplūkošanu

64. panta pamata.)
I. Uzraudzības izvešana.

1. Visi kuģi un peldošie līdzekļi, kuri
ienāk, vai atrodas Latvijas ostās, padoti
ostas ārsta, vai no viņa nozīmētu ierēdņu
sanitārai uzraudzībai un kontrolei. Ostas
ārstam ir tiesība pielietot uz kuģiem visus,
pēc viņa ieskatiem, nepieciešamos sērgu
apkarošanas paņēmienus un līdzekļus, par
kādiem uzskatāmi: visāda veida dezin-
fekcijas un dezinsekcijas, kuģu gāzēšana,
personāla un pasažieru izcelšana malā,
viņu izolēšana, dažādas potēšanas un
citi. Tāpat šeit pieskaitāmi visi rīko-
jumiy zīmējoties uz kuģu tīrību, vēdinā-
šani, apkurināšanu, ļaužu telpu un ateju
vietu iekārtu. Arī provianta un dzeramā
ūdens kavlitāte padota ostas ārsta uz-
iaudzībai.

2. Šī uzraudzība izvedama, pēc iespējas
netraucējot pasažieru malā celšanu, kuģu
iekraušanu un izkraušanu un vispārīgi kuģu
darbu.

3. Visi tālbraucēji kuģi, kup nāk no
ārzemēm, ostā ienākot saņem no loča
jautājuma loksni pēc še klātpieliktā pa-
rauga (pielikums N° 1), kuru kapteinis iz-
pilda. Loksne kuģim piestājot krastā,
nododama ostas policijas ierēdnim, kurš
to savukārt nodod ostas ārstam.

4. Visiem kuģiem, kup nāk no sanitārā
ziņā ned rosāmo stām, jāienāk ostā zem dzel-
tenā karantīnas karoga, kādu uzvilkt
rīkojumu dod locis.

5. Apdraudēto ostu sarakstus veselības
departaments paziņo jūrniecības departa-
mentam un ostu valdēm, bet pēdējās —
attiecīgiem loču komandieriem.

6. Kuģi, kuri ienāk ostā zem karantī-
nas karoga, nedrīkst uzsākt satiksmi ar
malu, iekams tos nav apskatījis ostas ārsts,
vai no viņa nozīmēta persona. Ostas ārsts
vajadzības gadījumā var pieprasīt izdarīt
uz šiem kuģiem nepieciešamo dezinfekciju
un deratizāciju uz viņu paša (kuģa) rēķina.

7. Locis uz iepriekšējā pantā minētiem
kuģiem paliek līdz kamēr ierodas ostas
ārsts; arī muitas apskate uz šiem kuģiem
izvedama tikai pēc ārsta dotās atļaujas.

8. Vajadzības gadījumā ostas ārsts var

pieprasīt lai personas, kuras atrodas uz
karantinai padotā kuģa, un par kurām
pastāv aizdomas, ka tās varbūt saslimušas
ar lipīgām slimībām, tiktu ievietotas slim-
nīcā uz kuģa rēķina, bet ne ilgāk par 14
dienām.

9. Personas, kuras slimo ar lipīgām sli-
mībām, sevišķi venēriskām, kā arī tādas,
kurām ir drudzis, caureja, izsitumi, vai
kuras slimo ar skorbutu, nedrīkst kuģi at-
stāt, iekams to nav apskatījis ostas ārsts.

10. Pārējie ostā esošie kuģi apskatāmi
no ostas ārsta pēc iespējas un vajadzības.

11. Visi kuģi un peldošie līdzekļi, kuri
peld zem Latvijas karoga vismaz divas
reizes navigācijas sezonā, apskatāmi no
ostas ārsta, saskaņā ar noteikumiem par
tirdzniecības kuģu aplūkošanu.

12. Par apskates rezultātiem ostas
ārsts taisa sevišķu atzīmi kuģu aplūko-
šanas apliecībā, jeb sastāda atsevišķu
protokolu, kura noraksts tādā gadījumā
nosūtāms ostas valdei.

13. Kapteiņa un viņa palīga pienākums
ir bez iebildumiem dot ostas ārstam,
jeb no viņa nozīmētiem ierēdņiem, iespēju
iepazīties ' ar visām bez izņēmuma kuģa
telpām, sniegt vajadzīgos paskaidrojumus
un, pieprasījuma gadījumā, uzrādīt visus
nepieciešamos kuģa dokumentus, kā piem.:
dienesta līgumus ar kuģa kalpotājiem,
veselības pases u. t. t.
II. Kuģa personāla telpu iekārta

uz Latvijas kuģiem.

14. Kuģa personāla telpu lielumam
jāatbilst noteikumu par tirdzniecības
kuģu aplūkošanu 12. pantam.

15. Telpām jābūt pasargātām no slap-
juma, slikta neveselīga gaisa un siltuma no
blakus telpām.

16. Dzīvojamās telpas nedrīkst būt
tieši savienotas ar krāvu tilpnēm. Telpu
vidus daļai, pēc iespējas, jābūt brīvai no
šachtām, tuneļiem un dažādiem vadiem.

17. Telpām jābūt pietiekoši apgaismo-
tām kā dienā, tā naktī (par pietiekoši
apgaismotām telpas tiek uzskatītas, ja
viņās var lasīt vienkāršu avīzes rakstu).

18. Grīdām jābūt koka vai cita siltumu
caurnelaidoša materiāla, kurš viegli uz-
turams tīrībā. Augšējais dzelzs klājs jāizolē
tādējādi, lai no tā nepilētu. Dzelzs sienām
jābūt pārklātām ar koka segumu. Telpām
jābūt krāsotām baltā eļļas krāsā.

19. Katram cilvēkam jābūt atsevišķai
kojai, kura nedrīkst būt īsāka par 1,83 m
un šaurākai par 0,6 mtr. Dubultkojas bez
starpsienām aizliegtas. Atstatumam no
kojas līdz grīdai jābūt mazākais 25 cm. At-
statumam starp kojām un no augšējās
kojas līdz griestiem jābūt vismaz 75 cm.
Kojas jāuztur tīrībā, drēbes bieži jāvēdina
un pēc vajadzības jādezinficē.

20. Bez dabiskās ventilācijas caur illu-
minātoriem un durvīm jāgādā arī par
telpu atsevišķu ventilāciju. Ventilatoriem
jābūt tā iekārtotiem, lai ieplūstošais
aukstais gaiss neietu tieši uz kojām.
Gaisam jātiek atjaunotam no ārienes, bet
nevis no blakus telpām. Ventilatoriem
jābūt pietiekoši lieliem svaiga gaisa pie-
gādāšanai. Sevišķi labi jāvēdina mašīnu
telpas. Mašīnu telpās vēlama mākslīga
vēdināšana. Katrai telpai jātiek atsevišķi
vēdinātai.

21. Jāgādā par telpu pietiekošu ap-
kurināšanu. Dzelzs krāsnīm visapkārt
jābūt apvalkam, kurš atrodas no krāsns
5 cm atstatumā. Apvalku apakšdaļā
jābūt caurumiem gaisa ieplūšanai. Aiz-
bīdņi krāsns caurulēs un skurstenī aiz-
liegti. Skursteņiem jāstāv brīvi, lai krāsnis
labi vilktu.

22. Telpām jābūt vienkārši un pēc
iespējas ērti iekārtotām. Vismaz priekš
puses no telpu iedzīvotājiem jābūt pie-
tiekošā daudzumā galdiem un sēdekļiem.
Ja uz kuģa ir iekārtotas atsevišķas ēdamās
telpas, tad krēslu un galdu skaits dzīvo-
jamās telpās var būt arī mazāks. Katrā
telpā ir obligātoriski jābūt spļaujamam
traukam,pildītam ar dezinficējošu šķidrumu
(lvzoformu vai citu). Spļaujamie trauki
katru dienu jātīra. Uz katras telpas durvīm
jābūt uzrakstam par maksimālo iemīt-
nieku skaitu un kas viņas apdzīvo. Telpas,
kurās dzīvo kuģa personāls, nedrīkst tikt
aizņemtas no pasažieriem jeb krāvās.

23. Telpas jāuztur tīrībā un kārtībā,
viņās nav atļauts žāvēt un izkārt mitras
drēbes un veļu.

24. Uz katra kuģa tā personālam
jādod iespēja pietiekoši ērti mazgāties un
arī mazgāt savu veļu, pēc iespējas ierīkojot
atsevišķas mazgājamās telpas. Tām jābūt
gaišām, tīrām un ar mazgāšanai vajadzī-
gām ierīcēm. Telpām jābūt apkurināmām,
ja uz kuģa ir tvaika apkurināšana. Izņē-
muma gadījumā mazgājamās telpas var
būt arī kopā ar ateju; tādā gadījumā
viņām jābūt tā ierīkotām, ka tās neaiz-
vaino kautrības un pieklājības sajūtu.

25. Ja mašīnu personāls ir lielāks par
10 cilvēkiem, tad. arī viņiem vēlama
atsevišķa mazgājamā telpa, vislabāk ma-
šīnu tuvumā.

26. Uz kuģiem tālos braucienos vismaz
divas reizes nedēļā jādod personālam
salds ūdens mazgāšanai.

27. Visas mazgājamās telpas katru
dienu jātīra.

28. Uz katra kuģa jābūt atsevišķām
atejām. Uz bureniekiem, mazākiem par
150 br. ton., var arī nebūt atsevišķa ateja,
bet tādā gadījumā jāgādā par citu pietie-
koši drošu ierīci.

29. Atejas vietām jābūt virs ūdens-
līmeņa. Tām jābūt noslēdzamām ar
durvīm vai starpsienām, lai neizplatītos
slikta smaka. Sienām un griestiem jābūt
krāsotiem baltā eļļas krāsā. Grīdām jābūt
no ūdeni caurnelaidoša materiāla; telpām
jābūt pietiekoši apgaismotām kā dienā, tā
naktī un labi ventilētām.

30. Uz katriem 25 cilvēkiem ateja
jābūt vismaz vienai sēdvietai. Atejas
katru dienu jātīra un jādezinficē.

III. Kuģa apgādāšana ar ārstnie-
cības līdzekļiem un kuģu lazarete.

31. Visiem kuģiem un peldošiem lī-
dzekļiem jābūt pietiekoši apgādātiem ar
ārstniecības līdzekļiem un medikamentiem
pēc še klātpieliktiem veselības departa-
menta apstiprinātiem sarakstiem: tālos
braucienos pēc saraksta A., tuvos brau-
cienos pēc saraksta B. un piekrastes un
iekšējo ūdeņu braucienos pēc saraksta C.

32. Uz kuģiem, kuriem ir savs pastāvīgs
ārsts, medikamentu saraksts var tikt
papildināts pēc ārsta ieskatiem, bet par
izlietotām un iegādātām narkotiskām vie-
lām jāved sevišķs saraksts, kuram jābūt
pieietamam ostas ārsta un farmācijas
valdes kontrolei.

33. Medikamentu un ārstniecības lī-
dzekļu uzglabāšanai jābūt iekārtotam se-
višķam skapim, jeb atsevišķai kastei, kuri
labi noslēdzami. Atslēgai jāatrodas pie
kuģa kapteiņa vai I stūrmaņa, ja uz tā
nav pastāvīga ārsta. Medikamentu skapim
jābūt tā iekārtotam, ka zāles atrastos viņā
labi pārredzamā kārtībā, pasargātas no
mitruma, putekļiem un citiem kaitīgiem
iespaidiem.

34. Medikamentu skapī jābūt labi sala-
sāmam uz kartona uzlīmētam zāļu sa-
rakstam līdz ar īsu pamācību, kādā veidā
kuras lietot.

35. Uz katra zāļu trauka jābūt uz-
rakstam.

36. Uzglabāt medikamentus papīra
maisiņos aizliegts, izņemot gadījumus, ja
šie maisiņi ievietoti savukārt stikla traukos.

37. Medikamenti pēc iespējas jāiegādā
un jāatjauno Latvijā.

38. Uz zālēm, kuras tiek izdotas slim-
niekiem, jābūt uzrakstam, no kādiem
medikamentiem tās sastāv un kā viņas
jālieto. ,

39. Narkotiskas vielas jāuzglabā atse-
višķi noslēdzamā medikamentu skapja
nodaļā, kuras atslēga tiek uzglabāta kā
norādīts 33. pantā.

40. Uz visiem kuģiem tālos braucienos,
ja viņu komanda nav lielāka par 25 cilvē-
kiem, jābūt iekārtotām atsevišķām laza-
retes telpām ar vismaz vienu koju, bet ja
komanda ir lielāka par 40 cilvēkiem, tad
divām kojām.

41. Lazaretes telpai jāatrodas mierīgā
vietā, pēc iespējas, kuģa vidus daļā, tai
jābūt gaišai un tīrai. Ja uz kuģa nav
pastāvīgs ārsts, tad šo telpu var izlietot
arī citām vajadzībām. Pirms slimnieku
ievietošanas lazaretē, jāiztīra un jāizvēdina.

42. Uz pasažieru tvaikoņiem, kuri
dodas tālos braucienos un pārvadā vairāk
par 50 pasažieriem un atrodas ceļā ne
mazāk par 6 dienām bez pārtraukuma,
jābūt savs pastāvīgs ārsts — Latvijas
pavalstnieks. Šo ārstu kuģu rederejas
pieņem saziņā ar veselības departamentu.

IV. Ūdens un provianta uzglabā-
šana.

43. Ūdens jāaprēķina no 6 līdz 10
litriem uz katru cilvēku dienā. Ūdens
jāieņem pēc iespējas no ostu ūdens vadiem.
Ja ūdens tiek ņemts no prāmjiem, tos
nekādā ziņā nedrīkst izpumpēt pilnīgi
tukšus. Ja ūdens izliekas aizdomīgs,
vienīgais drošais līdzeklis padarīt to ne-
kaitīgu ir lietot viņu novārītā veidā.

44. Odens jāuzglabā speciālos tankos,
kuriem no iekšienes jābūt cementētiem.
Gadījumā, ja tiek lietotas mucas, tām
jābūt izdedzinātām. Kā tanki, tā arī
mucas bieži jātīra, bet ne mazāk ka divas
reizes gadā, pie kam tīrīšanai var lietot
tikai dzeramu ūdeni, bet nekādā ziņā
ūdeni no ostām un upēm. Tankiem un
mucām jābūt pilnīgi noslēgtiem, lai ūdens
netiktu samaitāts. Aizliegts lietot tā
saucamās plombas (smeļamos rīkus). Ūdens
no tankiem jāņem caur sevišķiem krāniem
jeb sūkņiem, kuriem jābūt tā iekārtotiem,
lai tie katrā laikā būtu ērti un viegli
pieietami.

45. Provianta uzglabāšanai jābūt iekār-
totai sevišķai telpai, vēlams ledus skapis.

V. Vispārīgi sanitāri nosacījumi.

46. Kuģa telpas un arī satece (bilža)
vispār uzturami pietiekošā tīrībā, jo ne-
tīrumi, sapuvuši koki un citi atkritumi
izplata sliktu smaku un var veicināt
saslimšanas.

47. Tāpat liela venba jāpiegriež žurkuun peļu iznīcināšanai uz kuģa. Gadījumā
ja tiek novērota sevišķi uzkrītoša žurk '
mirstība, par to nekavējoties jāziņo osta"ārstam.

48. Pie balasta ieņemšanas pēc iespējas
jāatturas ieņemt to tādās vietās, kUr
plosās kāda lipīga slimība, piem. kolera
Ja balasts tādās ostas tomēr nepiciešami
jāieņem, tad ūdens jāizlaiž jūrā iepriekš
ieiešanas tuvākā drošā ostā ", kur tasjāapmaina pret citu.

49. Arī krāva dažreiz var būt kaitīga
kuģu iemītnieku veselībai. Ja krāvās
tilpnes bijušas ilgāku laiku noslēgtas, tad
pie viņu attaisīšanas un ieiešanas tajās
ievērojama vislielākā uzmanība, tās vis-
pirms uzmanīgi jāizvēdina; nav brīv viņās
ieiet ar neaizsegtu gaismu, bet jālieto
drošības lampas.

50. Kuģa administrācijai jāraugās, lai
komanda būtu pietiekoši apģērbta ' un
veļa tiktu pietiekoši bieži mainīta. Gultas
vismaz vienreiz nedēļā jāizvēdina un jā-
iztīra.

VI. Nosacījumi kā izturēties vese-
lības ziņā nedrošās ostās.

51. Ieejot ostā, kura veselības ziņā
ir nedroša, kapteinim pēc iespējas jāiz-
vairās no visa ta, kas verētu sekmēt
slimību izplatīšanos starp kuģa ļaudīm.
Ieteicams piegriezt vērību sekošam:

52. Pie kuģa iekraušanas un izk rau-
šanas jāgādā par to, lai kuģa ļaudis pēc
iespējas mazāk nāktu sakarā ar ostas
strādniekiem, tādēļ jānoliedz strādniekiem
apmeklēt kuģa dzīvojamās un mazgājamās
telpas, ķēķi un t. t.

53. Strādniekiem jāierāda atsevišķa
atejas vieta, aizliedzot to lietot kuģa
ļaudīm. Ši atejas vieta ikdienas jā-
dezinficē un jātīra.

54. Jāskatās, lai strādnieki savas mal-
tītes neietur uz kuģa, bet malā; ja tas
tomēr nebūtu iespējams, tad jāgādā, lai
strādnieki ēstu atsevišķi no kuģa ļaudīm
un no atsevišķiem traukiem.

55. Katrs strādnieks, kurš izskatās
slims, tūliņ jānoraida no kuģa.

56. Ostās, kuras apdraudētas no mēra,
jāgādā, lai žurkas netiktu no malas uz
kuģa, noņemot naktīs laipas un izliekot
uz trosiem, ar kuriem kuģis piestiprināts
pie krasta, sevišķas aizsargu ripas.

57. Šādās ostās pēc iespējas jāatturas
no jaunu kuģa ļaužu pieņemšanas. Kuģa
personālam jāaizliedz satiksme ar malu,
it īpaši neizlaižot to naktīs.

58. Saslimšanas gadījumos nekavējoties
jāgriežas pie ārsta, tāpat katru rītu jāap-
vaicājas, vai kāds no personāla nav
saslimis ar caureju, vemšanu, drudzi.

'59. Jāpiegriež sevišķa vērība pavāriem
un apkalpotājiem (stjuartiem) un jāskatās,
lai tie uzturētu ķēķi un ēdamās telpas
pietiekošā tīrībā.

60. Ūdeni šādās ostās lietot tikai vārītu,

jo arī filtri pilnīgi drošību pret saslimšanām
nedod. Jaunu ūdeni pēc iespējas neieņemt.
Nav brīv ņemt ūdeni no malas jeb ostas
ari mazgāšanai un citām vajadzībām.

61. Jāaizliedz personālam lietot ne-
vārītus augļus, pienu un atspirdzinošus
dzērienus, kuri nāk no malas.

62. Aizliegta tirgošanās ar vecām
drēbēm. Veļu var dot mazgāt malā,_Jatpakaļ to saņem tīru, sausu un gludinātu.

63. Satece (bilža) vismaz katras 14 die-
nas jādezinficē. Balastu ūdeni tādas
ostās neieņemt.

Piezīme. Par šo noteikumu neievēro-
šanu vainīgie saucami pie atbildības,
uz sodu likumu 138. un 207. pantu
pamata.

Pielikumi: JVe 1.— jautājumu loksne ,
M> 2 — saraksts A, W° 3 — saraksts
B un N° 4 — saraksts C.

Rīgā, 1929. g. 11. oktobrī.

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.

Jūrniecības departamenta
direktora v. J. Kalējs.



Paraugs. Pielikums Ng 1.

Jautājumu loksne.
1. Kuģa nosaukums?

2. Kapteiņa vārds un uzvārds?
3. Kuģa rēdera, un māklera vārds un uzvārds?
4. Zem kāda karoga brauc?
5 a) kur kuģis uzņēmis krāvu?

b) kādu?
c) vai krāva nesatur netīru veļu, vecas un nēsātas drēbes, lietotus gultas piederu-

mus lupatas, ķeskas un skarandas?
g, a) kā sauc izceļošanas ostu?

b) kad kuģis tanī pienācis?
c) kad no turienes izgāja?

7. Kādās ostās kuģis bijis ceļā un kādās dienās (par katru ostu uzrādāma ieiešanas
un iziešanas diena)?

g. Uz kādu ostu kuģis adresēts?
9. a) cik personas pieder pie kuģa ļaudīm, ieskaitot kapteini un virsniekus?

b) cik pasažieru uz kuģa?
10. a) vai ir ceļā uzņēmis ceļotājus?

b) kur un cik daudz?
11. a) vai uz kuģa kāds slims?

bM) ar kādu slimību?
c/W) no kura laika?

12. a) vai izceļošanas ostā vai ceļā kāds uz kuģa ir slimojis?
bM) ar kādu slimību?
cAf) kad un cik ilgi?

13. a) vai izceļošanas ostā, vai'ceļā kāds uz kuģa miris?
bM) no kādas slimības?
cM) kad?

14 Vai uz kuģa atrodas līķis?
15. Vai uz kuģa atrodas veļa un gultas piederumi, kurus lietojuši slimnieki vai miruši?
16. a) vai kuģī ir balastūdens?

b) no kurienes tas ņemts?
17. Kur uzņemts kuģa dzeramais ūdens?
18. Vai pamanīts žurku mēris izceļošanas ostā, vai ceļā uz kuģa?
19. Vai izceļošanas ostā vai ceļā uz kuģa manīta uzkrītoša žurku mirstība?

Caur šo apliecinu, ka uz augšējiem jautājumiem atbildu pēc pilnas patiesības un
izsmeļoši un esmu gatavs visu to apliecināt zem zvēresta.

Ostas nosaukums, mēnesis, diena un gads.

Kapteiņa paraksts.

Pievienojos augšējam liecinājumam.
Stūrmaņa paraksts.

Pievienojos augšējam liecinājumam, cik tālu tas attiecas uz jautājumiem ar
JW» 11, 12, 13, 14, 15, 18 un 19.

Kuģa ārsta paraksts.

Piezīme. M nozīmē — ja uz kuģa atrodas ārsts, tad uz jautājumiem 11b un c,
12b un c un 13b un c jāpieliek izraksts iz kuģa slimo žurnāla, kurš parakstīts
no ārsta un apliecināts no kapteiņa.

Veselības departamenta vicedirektors Dr. M. Džonsons.

Pielikums JSf° 2.

Medikamentu saraksts A,
kuģiem tālos braucienos, bez pastāvīga ārsta.

īsi

.NsJNs Medikamentu nosaukumi Medikamentu Ipec n Detosanas veids
kārtas valsts valodā latīņu nosaukumi §Q

1. Angļu sāls Magnes. sulfur. 400,0 Pie cieta vēdera, caur-
ejas ar sāpēm, asins-
sērgas: sāli rītos 1—2
tējkarotes uz glāzi
ūdens.

2. Ricinus eļļa 01. Ricini 400,0 Ric. eļļu 1—2 ēdam-
karotes.

3. Opija tinktūra Tr. Opii simpl. 50,0 Pie stiprām vēdera sā-
pēm, caurejas 8—10
pilienus.

4. Bismuts Bismuth. subnitr. 50,0 Pie stipras caurejas —
uz naža gala pāris
reizes dienā.

5. — Radix Ipecac. pulv. Ns 20 Līdzeklis vemšanas iz-
a 1,0 saukšanai pie saindē-

šanas 1—2 pulverus.
6. Soda tīrītā Natr. bicarbon. 200,0 Uz naža gala pret grie-

mām, nelabas dūšas,
spiedienu un dedzinā-
šanu pakrūtē.

?? Dovera pulveris Pulv. Doweri 0,3 N° 50 3 x dienā pa 1 pulverim
pret sausu klepu un
sāpēm krūtīs.

8- — Elix. c. Succ. Iiquirit. 100,0 3x dienā pa 20—30 pil.
pret klepu.

9- Sālsskābe atšķaid. Ac. muriat. dil. 50,0 15—25pil. uz glāzi ūdens
— pie sliktas sagre-
mošanas,kuņģa katara.

10- Lassara pasta Pasta Lassari c. ac. 50,0 Lietot pie dažādām ādas
salicvl kaitēm, iekaisumiem

u. t. t.
M. Hoffmana drapes Spir. aether. Hoff- 50,0 20—30 pil. pie sliktas

man j sirds darbības saules
dūriena u. t. t.

12Chinīns. Chinin. mur. 0,3 N° 30 2—3 reizes dienā pa
1 pulverim pret dru-
dzi, malāriju u. t. t.

13Salicilskābais nātrs Natr. salicvl. 1,0 Ne 30 2—3 reizes dienā pa
1 pulverim pret rei-
matismu, kaulu sāpēm

UAspirīns 0,5 Aspirin 0,5 Ne 50 1—2 pulverus vakarā
pie saaukstēšanās.

-i r n.V.\9 Medikamentu nosaukumi Medikamentu = ,. . , . .
pec .g Lietošanas veids

kārtas valsts valodā latīņu nosaukumi =
O

15. Urotropīns Urotropin 0,5 Ne 50 Vairākas reizes dienā
pret triperi, nieru kai-
tēm un mīzalu ceļu
kaitēm.

16. Jodkālījs Kalium jodati 10,0 Nē 10 Izkausēt, 200 gr. ūdens
pret sifilisu un kaulu
sāpēm.

17. Borskābe Ac. boric. 200,0 Tējkaroti uz glāzi ūdens,
skalošanai — pie kakla
sāpēm.

18. Etiķskābais mālūdens Liq. a'.umin. acet. 500,0 Ēdamkaroti uz glāzi
ūdens kompresēm —
pie kontūzijām.

19. Opodeldoks Liq. saponat camph. 500,0 Ierīvēšanai—pret kaulu
un muskuļu sāpēm.

20. Kaļķa smērs 01. Lini + Aq. Calcis. 500,0 Smērs pret apdedzinā-
jumiem.

21. Jods Tr. Jodi 100,0 Apsmērēt brūču un ie-
vainojumu malas.

22. Zinci sulfur. 1,0 Ne 10 Izkausēt 200 gr. ūdens,
iespricēšanai — pret
triperi.

23. Protargols Protargolum 0,5 Ne 10 Tāpat.
24. Pelēkais dzīvsudraba Ung. Hvdrarg.. cin. Ne 30 Lietot pret parazītiem

smērs 2,0 un pie sifilisa — ierī-
vējot ādā.

25. Dermatola smērs Ung. Dermatol. 100,0 Smērs pret apdedzinā-
jumiem, vātīm u. t. t.

26. — Pul. salicvl. c. talc. 200,0 Pūders pret izsvīdumiem
27. — Kal. hvpermang. 10,0 Dažus kristāliņus uz glā-

zi ūdens — skalošanai
un spricēšanai pie tri-
pera.

28. Ķarbola eļļa 01. carbolic. 50,0 Katetēm ieeļļošanai.
29. Želatīns Charta gelatin. 100,0 Pie stiprām asiņošanām,

izkausējot ūdenī —
iekšķīgai lietošanai.

30. Zobu drapes Chloroform 20,0 -ļ- Uz vates zobā — pie
Camphor 2,5 vai zobu sāpēm.

Kreosot -+- Spirit.
Viņi aa 10,0

31. Aizsarglīdzeklis pret venēriskām slimībām ,,Halla" I. Pēc komandas skaita.

cn

N2JN2 I
pēc Ārstniecības piederumi £ Piezīmes

kārtas £
Q

1. Mensurglāze ar dalījumiem līdz l
100,0

2. Raga karotīte 1
3. Zāļu glāzītes 3
4. Bundžiņas priekš smēriem 6
5. Stikla trūbiņas dzeršanai 3
6. Irigators ar piederumiem 1
7. Urīna glāze 1
8. Šīberi 1
9. Gumijas drēbe 2 metri

10. Suspenzoriji 3 gab.
11. Brukas bandāžas (viena labā,

viena kreisā) 2
12. Ledus pūslis (termofas) 1
13. Roku birstes 2
14. Tripera sprices (Tarnovska) 3
15. Gumijas kateteri (Nelatona) da- 3

žādi
16. Termometri 3
17. Zāļu pudelītes dažāda lieluma 12
18. Korķi 30
19. Etiķetes-uzrakstiem 30
20. Pape priekš šinām 1 Ioksn. Lauzto locekļu fiksēšanai sagriezt

pēc vajadzības
21. Šinas koka, jeb drāts 6 gab.
22. Angļu (drošības) adatas 24 ,,
23. Lakatiņi (trīstūri) 3
24. Sterili pārsienamie (gatavi) 12
25. Saites marlijas 4 cm platas 24
26. „ ,, 8 ,, ,, 12
27. „ „ 12 „ „ 12
28. „ drēbes 12 „ „ 12
29. Vate bigroskopiskā 1000,0
30. „ vienkāršā 2000,0
31. Kastīte ar instrumentiem:

skalpels 1, pincetes 2, Peani 2, Bez tam aptiekā jāglabājas 1 pu-
adatas 3, liektas šķērēsi, zīds dēlei sarkanā vīna un 1 pudelei
sterils 1 trūbiņā vai paciņā konjaka jeb ruma

32. Gumijas plāksteris (Leukoplast) 3 ruļļi
Veselības departamenta vicedirektors Dr. M. Džonsons.

Pielikums N° 3.

Medikamentu saraksts B, kuģiem tuvos braucienos.
«5

JVaNs Medikamentu nosaukumi Medikamentu =
pēc , -5 Lietošanas veids

kārtas valsts valoda latiņu nosaukumi =

1. Baldriāna drapes Tr. Valerian. aether. 50,0 25—30 pil. ar ūdeni —
pie uztraukumiem, ne-
labas dūšas u. t. t.

2. Ožamais spirts Liq. Ammon. caust. 50,0 Dot paostīt pie ģīboņiem



jjO

JJJ& Medikamentu nosaukumi Medikamentu| Lietošanas veids
kārtas valsts valodā latīņu nosaukumi =

Q

3. Hoffmana drapes Spir. aether. 50,0 20—25 pil. ar ūdeni —
pie sliktas sirdsdarbī-
bas, saules dūriena
u. t. t.

4. Ricinus eļļa 01. Ricini 200,0 Pie cieta vēdera, caur-
ejas ar sāpēm, asins-
sērgas — 1—2 ēdam-
karotes.

5. Angļu sāls Magnes. sulfur. 200,0 Pie cieta vēdera — rītos
tukšā dūšā 1—2 tēj-
karotes uz glāzi ūdens.

6. Želatīns Charta gelatin. 100,0 Pie stiprām, neaptura-
mām asiņošanām.

7. Etiķskābais mālūdens Liq. alumin. acet. 200,0 Ēdamkaroti uz glāzi
ūdens, kompresēm —
pie kontūzijām.

8. Opodeldoks Liq. sapon. camph. 300,0 Ierīvēšanai — pie kaulu
un muskuļu sāpēm.

9. Kaļķa smērs 01. Lini + Aq. Calcis 200,0 Lietot pie apdedzināju-
aa jumiem.

10. Lassara pasta Pastae Lassari 50,0 Pie dažādām ādas kai-
tēm, vecām vātīm
u. t. t.

11. Dermatola smērs Ung. Dermatol. 100,0 Lietot pie apdedzināju-
miem, vātīm u. t. t.

12. Jods Tr. Jodi 50,0 Pie ievainojumiem ap-
smērēt vainas malas.

13. Sodā tīrītā Natr. bicarb. 100,0 Uz naža gala — pie
griemām, nelabas dūšas.

N°Ns
Pēc Ārstniecības piederumi Daudzums Piezīmes

kārtas

1. Saites marlijas 4 cm platas 12 gab.
2. ,, ,, 8 ,, ,, 12 ,,
3. ,, ,, !<<- ,, j> 1^ jī

4. Vate higroskopiska 400,0
5. „ vienkāršā 800,0
6. Komperšu papīrs 12 loksnes
7. Gumijas plāksteris (Leukoplast) 2 rullīši
8. Gatavi sterili pārsienamie 24 gab.
9. Glāzītes priekš zālēm 3 gab.

10. Pape priekš šinām 1 loksne Lauzto locekļu fiksēšanai sa-
griezt pēc vajadzības.

11. Drošības adatas 24 gab.
12. Adatas, diegs, šņore —
13. Šķēres 1
14. Termometri 2

Veselības departamenta vicedirektors Dr. M. Džonsons.

Pielikums T6 4.

Medikamentu saraksts C, kuģiem piekrastes un iekšējo ūdeņu braucienos.

oo

JVbJVs Medikamentu nosaukumi Medikamentu 3 ...pēc -o Lietošanas veids
kārtas valsts valodā latīņu nosaukumi 3

Q

1. Baldriāna drapes Tr. Valerian. simpl. 30,0 25—30 pil. ar ūdeni pie
uzbudinājumiem, ne-
labas dūšas 11. t. t.

2. Ožamais spirts Liq. Ammon. caust. 30,0 Dot paostīt pie ģībo-
ņiem.

3. Jods Tr. Jodi 50,0 Pie ievainojumiem —
apsmērēt vainas ma-
las

4. Kaļķa smērs Lin. Calcar 150,0 Lietot pie apdedzinā-
jumiem

5. Etiķskābais mālūdens Liq. alumin. acet. 150,0 1 ēdamo karoti uz glāzi
ūdens — kompresēm,
pie kontūzijām

6. Dermatola smērs Ung. Dermatoli 30,0 Lietot pie apdedzinā-
jumiem, vecām vai-
nām u. t. t.

JVšX?
pēc Āstniecības piederumi Daudzums Piezīmes

kārtas

1. Saites marlijas 4 cm platas 6 gab.

2. ,, ī» " >> »» o >»
3. ,, n L& ,, ,, 0 ,,
4. Vate higroskopiska 200,0
5. ,, vienkāršā 400,0
6. Papes šinas 10 cm platas 4 gab.
7. Glāzītes priekš zālēm 2 „
8. Šķēres 1 „
9. Drošības adatas 24 „

10. Adatas, diegs, šņores —
11. Gatavi sterili pārsienamie 6 ,,
12. Gumijas plāksteris (Leukoplast) 1 rullītis

Veselības departamenta vicedirektors Dr. M. Džonsons.

Nodokļu departamenta
paskaidrojums par vekseļu nomaksas

kārtību ar zīmognodevu.
Nodokļu departamentā novērots, ka

zīmognocievas maksātāji, apmaksājot da-
žāda veida vekseļus ar zīmognodevu,
nepieturas pie tās zīmognodevas nomaksas
kārtības, kāda paredzēta rīkojumā par
zīmognodevu (Lik. kr. 1921. g. 165).
Lai novērstu varbūtējus pārpratumus resp.
zīmognodevas likuma pārkāpumus un
panāktu skaidrību jautājumā, kā maksā-
jama zīmognodeva par dažāda veida vekse-
ļiem, nodokļu departaments paskaidro
sekošo:

I. Iekšzemes vekseļi.

Saskaņā ar rīkojuma par zīmognodevu

63. p. visāda veida Latvijā izdoti kā
vienkārši vekseļi, tā arī pārvedu vekseļi
(tratas) — vekseļu likumu 3. un 84. p. —
rakstāmi vai nu uz attiecīgas vērtības
vekseļu papīra vai arī uz vienkārša papīra.
Pēdējā gadījumā, t. i., ja vekseli raksta
uz vienkārša papīra, zīmognodeva no-
maksājama saskaņā ar rīkojuma par zīmog-
nodevu 63. p. tikai zīmogmarkās, un katrā
ziņā pirms vekseļa (vienkārša vai pārvedu)
Izdošanas, uzlipinot zīmogmarkas vekseļa
pirmās puses kreisā daļā; bet ja iztrūktu
telpas uz vekseļa blanķetes, markas uz-
lipināmas uz piemetinātas lapas tādējādi,
lai vismaz viena no uzlipinātām markām
aizkārtu kā paša vekseļa blanķeti, tā ari
piemetināto lapu (alonžu). Uzlipinātās
zīmogmarkas dzēšamas ar vekseļdevēja
(trasanta) parakstu vai viņa firmas spie-
dogu), bet abos gadījumos atzīmējot uz
katras markas viņas dzēšanas datumu.

II. Ārzemju vekseļi.

Par vekseļiem — vienkāršiem vai pār-
vedu, — kurus izdod ārzemēs un iesūta
Latvijā, zīmognodeva jāmaksā saskaņā
ar rīkojuma par zīmognodevu 71. p. un
piemērojoties minētā rīkojuma 67. p.
4. pk. un 69. p. noteikumiem pirmajam
viņu saņēmējam viena mēneša laikā,
skaitot no vekseļaienākšanasdienasLatvijā,
bet katrā ziņā ne vēlāk kā pirms uzraksta
par akceptu vai citu rīcību ar vekseli.
Pienācīgā par šiem vekseļiem zīmognodeva
nomaksājama: 1) skaidrā naudā Latvijas
bankā rik. par zīmogn. 72. pantā paredzētā
kārtībā, 2) vai arī zīmogmarkās par ikkuru
summu. Pēdējā gadījumā, t. i. maksājot
zīmognodevu zīmogmarkās, tās nevar dzēst
neviens no šo vekseļu saņēmējiem, bet
tās var dzēst tikai rīk. par zīmognodevu
67. p. 2. punktā aprādītās iestādes, amat-
personas vai organizācijas.

Ar šo paskaidrojumu uzskatāmi visi
agrākie šinī jautājumā dotie paskaidro-
jumi par atvietotiem.

Rīgā, 1929. g. 12. novembrī.
Nodokļu departamenta direktors

F.Ķempels.
Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Rīkojums Nr. 471
1929. g. 11. novembrī.

Par tarifa pazemināšanu Budapeštas starp-
tautiskās izstādes-tirgus eksponātiem.

1930. g. Budapeštas starptautiskās iz-
stādes eksponātiem, kurus no izstādes
vedīs atpakaļ uz Latviju, piemērojams
preču tarifa I daļas (skat. 1928. g.
,,Valdības Vēstneša" 170. numurā) § 41.
eksponātu pārvadājumiem paredzētais
tarifa pazeminājums par 25%. Uz papildu
maksājumiem tarifa pazeminājums ne-
attiecas.

Lai piemērotu minēto tarifa pazeminā-
jumu eksponātu pārvadājumiem, kurus
pārvadā atpakaļ uz izsūtīšanas staciju,
jāievēro: 1) pārvadājot tos pie tiešās
satiksmes dokumentiem, jābūt klāt
izstādes apliecībai, kurā uzrādīts ekspo-
nenta vārds un uzvārds, preces nosau-
kums un daudzums un ka šī prece ir
eksponāti, kunis kā nepārdotus ved
atpakaļ uz izsūtīšanas staciju un 2) pār-
vadājot šādus sūtījumus pie vietējās sa-
tiksmes dokumentiem un robežstacijas,
apliecība iesniedzama robežstacijā, ekspo-
nātus nosūtot.

Uz izstādi pārvadājamiem eksponātu
sūtījumiem piemērojams eksporttarifs
bez kaut kādiem pazeminājumiem, tāpat
arī pazeminājums neattiecas uz tranzit-
sūtījumiem.

Rikojums spēkā 1930. g. no 3. līdz
31. maijam ieskaitot.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i.
K. Spriņģis.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums

Liepāja dzīvojošiem valsts darbiniekiem

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments pazi ņo, ka
Dr. K. Bergs, Liepājā, Peldu ielā Ne 31pieņemts par valsts darbinieku ārstu, spec '
ausu, deguna un kakla slimībās, sākot ar
š. g. 16. novembri.

Departamenta direktors F. Roze
Valsts darbin. ārstn. nod. vad. v. i.

J- Jurka.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēd»

1929. g. 12. novembrī.
1. Ieceļ Vācijas pilsoni Albert Wagen-

mann par Latvijas konsulu Manheimā
skaitot no š. g. 20. novembra, bez atlīdzības
no valsts līdzekļiem budžeta kārtībā.

2. Paaugstina līdzšinējo Latvijas goda
konsulu Belgradē Dienvidslāvijas pavalst-
nieku Dragiču Matejiču par ģenerāl-
konsulu turpat, skaitot no š. g. 18. no-
vembra, bez atlīdzības no valsts līdzekļiem
budžeta kārtībā.

3. Atņem Latvijas pilsoņa tiesības Oto-
Voldemāram Svilim, kurš nelegāli pār-
gājis valsts robežu.

4. Atņem Latvijas pilsoņa tiesības šā-
diem pilsoņiem, kuri, dzīvodami ārzemēs,
atrāvušies no kara klausības izpildīšanas'
Latvijā: 1) Livšicam Jochelam, 2) Turma-
rinsonam Movšam, 3) Šmuiksim Jānim,
4) Goldbergam Aronam, 5) Viganam Vla-
dimiram, 6) Šopem (Schoepff) Vladimiram,
7) Pfafam Reinholdam, 8) Desām Oskaram)
9) Ruciņam Arnoldam, 10) Brenneram
Icikam, 11) Blūmfeldam Valdemāram,.
12) Fertigam Miķelim, 13) Salkindam
Šolomam, 14) Foelkersamam Georgam-
Andreassam, 15) Tonbergam Bernhardam,
16) Blijam Arnoldam, 17) Blocham Jonem,
18) Segalam Leibam, 19) Judelovičam
Kalmanim, 20) Malkinam Sinovijam un
21) Heimansonam Emanuēlim.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Stokholmā, 12. novembri. Nobela
prēmija literatūrā piešķirta vācu rakst-
niekam Tomam Mannam.

Nobela prēmija fizikā par 1928. gadu
piešķirta Londonas profesoram Ričard-
sonam.

Nobela prēmija fizikā par 1929. gadu
piešķirta Parizes profesoram, Brošlijas
herzogam Lul Viktoram (Louis Victor
Duc de Broglie) par viņa atklājumiem
elektronu pētīšanā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 13. novembri.

Devīzes:

1 Amerikas doliars 5,173—5,183
1 Anglijas mārciņa 25,24—25,29

100 Francijas franku 20,32—20,47
100 Beļģijas beigu 72,20—72,75
100 Šveices franku 100,00—100,75
100 Itālijas liru 27,02—27,23
100 Zviedrijas kronu 138,75—139 45
100 Norvēģijas kronu .... 138,40—139, 10
100 Dānijas kronu 138,40—139.10
100 Austrijas šiliņu 72,60—73,30
100 Čechoslovakij 'as kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 208,50—209,55
100 Vācijas marku 123,50—124^5
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,15—138»5
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,30—52,00

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 78—86

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6°/ 0 Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93

8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses.

Šīs dienas „Vald. Vēstneša" numuram
iet kā pielikums līdz Nosacīti notiesāto
saraksts JVe 95.



(fiesiā
Mudinājumi, ?

oisras apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014.

un 2019. p. pamata paziņo, ka
„ēc 1926. g. 27. septembri
Franc ijā mir. Pētera Jāņa dēla

A b u I a (Abbula) ir at-

klāts mantojums un uzaicina,

kam ir uz šo mantojumu, vai

sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
«tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā

nep ieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā. 1929. g. 8. novembrī.
L. Ns 571 18804

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

saskaņ ā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 26. novembri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1917. g. 17. aug.
Lielvārdes pag. mir. Trīnes AI-
dermanis, dzim.Cinīts testaments.

Rīgā, 1929. g. 9 novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

18878b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 26. novembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks attaisīts un nolasīts
1929. g. 20. janvārī Kalncempju
pag. mir. Jēkaba Pētera d. Aploka
testaments. 18879b

Rīgā, 1929. g. 1!. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 26. novembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks attaisīts un nolasīts
1929. g. 14. jūnijā Vietalvas pag.
mir. Edes Andža m. Priedīts,
atr. Jankavs, dzim. Krēsliņš
testaments. 18880b '

Rīgā, 1929. g. II. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 26. novembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1929. g. 13. jūl.
Rīgā mir. Konstantīna Jāņa d.
Arabažina testaments. 18881b

Rīgā, 1929. g. 11. novembrī.

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

Ar Rīgas , pils. 15. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 11. sept. sprie-
dumu viņa krimināllietā Ns 1458,
tirgotāja Anna Salmiņš Rīgā '
Daugavpils ielā Ns41, par ēšanai
nederīgu desu turēšanu pārdo-
šanai savā tirgotavā. — š. g.
29. maijā, pēc Sodu lik. 210' p.
sodīta ar divdesmitpieciem (25)
latiem naudas soda, vai pierādītā
maksāt nespējas gadījumā ar
arestu uz septiņām (7) dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 1929. g. 9. novembrī.
L. Ns 1458. 18900b

Miertiesnesis J. Rorbachs.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 26. novembri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1929. g. 17. sept.
Rīgā mir. Johannas - ĶaroVmes
Miķeļa m. Viļumsons, dzim.
Rozenblats testaments. 18882b

Rīgā, 1929. g. 11. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 26. novembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1929. g. 2. nov.
Rīgā mir. Kamillas-Elizabetes
Ernsta - Emīla rn. Va/dispīls
(WaldispUhl), dzim. Jungnikelis
testaments. ' 18883b

Rīgā, 1929. g. 11. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesa 3. civīlnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
Paziņo, ka 1929. g. 26. novembri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 8. martā
Rīgā mir. Dona Haima d. Perl-
maņa testamentu. 18884b

Rīgā, 1929. g. 11. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

_____ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
Paziņo, ka 1929. g. 26. novembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1929. g. 31. janv.
R'ga mir. Artūra Otto d. Bric-
maņa-(Britcmana) testaments.

Rīgā, 1929. g. 11. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

j8885b Sekretārs A. Kalve.

Ar Rī gas pils. 15. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 27. jūlija sprie-
dumu viņa krimināllietā Ns 1304
tirgotājs Fromholds Krevalds
K'ga, Palīdzības ielā Ns 6, parD°jatu šprotu un kīlavu pārdo-
šanu, kas konstatēts 1929. g.
f<- maijā pēc Sodu lik. 210'. p.
sodīts ar divdesmit (20) latiemnaudas soda, vai pierādītā maksātespejas gadījumā ar arestu uzPiecām (5) dienām.

spfk-
nedUmS stā J'likumīgā

R'gā, 1929. s. 8. novembrī.
L ? -Ns 1304. 18899b

Miert iesnesis J. Rorbachs.

Misas pagasta tiesa,
Bauskas apriņķī, pamatodamies
uz savu lēmumu no 1929. g.
6. jūlija un pagasta tiesu lik.
108. un 109. p., ar šo paziņo at-
klātībai, ka pilsoņi Jānis Jaun-
zems un viņa sieva Anna Jaun-
zems adoptē par savu bērnu un
mantinieku bāreni Kārli Libertu,
dzim. 1916. g. 5. septembrī, pie-
šķirot adoptējamam savu uz-
vārdu ,,Jaunzems ".

Personas, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādi iebildumi, tiek
uzaicinātas pieteikties šaī tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī". Pēc minētā
termiņa notecēšanas nekādi ie-
bildumi netiks pieņemti un adop-
cija skaitīsies par likumīgā spēkā
gājušu. 18528z

2 Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
20. novembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Elizabetes ielā Ns 77,
dz. 9, Hirša Voitinska lietā
pārdos Jāņa Ozoliņa kustamu
mantu, sastāvošu no bufetes,
novērtētu par Ls 230,—.

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

Rīgā, 1929, g. 22. oktobrī.
18924b Tiesu izp. I. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. nov., pīkst 1/2I2 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā .Ns 12, Vilhelma
Heiseļa un citu lietās pārdos
„A/S. Stikls" kustamu mantu,
sastāvošu no rakstāmgaldiem,
naudas skapja un cit., novērtētu
par Ls 700.

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

Rīgā, 1929. g. 23. okt.
18922r Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. novembri, pīkst. '/2 1 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 40, dz. 28,
Ābrama Dolgopoļska un citu
lietās pārdos Leiba Švarca ku-
stamu mantu, sastāvošu no
drēbju skapja, novērtētu par
Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g. 23. okt.

18923r. Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. Iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.g.
20. novembrī, pulkst. 10 dienā.
Rīgā, M. Nometņu ielā Ns 56,
pārdos Zamueļa Garbera ku-
stamu mantu, sastāvošu no
tvaika katla, novērtētu par
Ls 1000.

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

Rīgā, 1929. g. 13. novembrī.
18952 Tiesu izp. L. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
20. novembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Kalnciema ielā Ns 104,
pārdos Pētera Plaiskas kustamu
mantu, sastāvošu no frēz-
mašīnas, novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g. 13. novembri.
18953 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. novembri, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 5-a,
dz. 8 (kancelejā), pārdos Edgara
Pērnu de Notre kustamu mantu,
sastāvošu no vērtslietām, no-
vērtētu par Ls 2835.

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

Rīgā, 1929. g. 13. novembrī.

18955 Tiesu izp. L. Ja kstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
22. novembr i, pulkst. 10 diena,
Rīgā, Ventspils ielā Ns 50,
pārdos Kārļa Marienfelda ku-
stamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1929. g. 13. novembrī.
18954 Tiesu izp. L. Ja kstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g.20. novembrī, pīkst. 10
dienā, Nītaures pag. Lielā krogā
pārdos Jāņa Miķe'sona kustamu
mantu, sastāvošu no petrolejas
motora, firmas ..Herkules" un
labības kūlēja firmas „Agriko"
un novērtētu par Ls 1200,—.

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

1929. g. 10. novembrī.
18956 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībās pret Kārli Vaitnieku par
Ls 136,80 ar °/0 un izdev., 1930. g.
16. janvārī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem pārdos
Kārļa Vaitnieka nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rīgas apr.,
Allažu pag. ar zemes grāmatu
reģ. Ns 2337 un sastāv no Dobes-
kalnu Ns 32 mājām, aptverošām
20,72 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2200;

3) ka bez augšminētas pra-

sības īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1800;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šr
īpašumu ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam 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 Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 9. nov.
18930r Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā pret Robertu Skauģi
par Ls 2086,64 ar 0/0 un izdev.,
1930. g. 16. janvāri, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Andreja Roberta Skauģa
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr., Babītes pag. ar zemes
grām. reģ. Ns 104 un sastāv no
Benuž-Skauģu Ns 22 mājām ap-
tverošām 37,53 deset.;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2400;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2000
un 1935 c. rbļ.;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas 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 so
īpašumu ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam 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 Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 7. nov.
18929r Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā pret Jāni Jurku par Ls 617,80
ar" o un izdev. . 1930. g. 16. janv.,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem pārdos Jāņa
Jurkas nekustamo īpašumu, kas
atrodas Rīgas apr., Pabažu pag.,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 5395 un
sastāv no Jurku Ns 3 mājām ap-
tverošām 56,71 dest.;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8500;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 9000;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas 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 ved Rīgas-Valmieras
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 īpaš., ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 7. nov.
18928r Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka Oskara Bergmaņa pra-
sības pēc Jelgavas pils mierties-
neša 1929. g. 23. marta izpildu
raksta Ns 713 apmierināšanai no
Kārļa Helmaņa 1930.g. 15. jan-
vāri, pīkst. 10 rītā, Jelgavas ap-
gabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Kārļa Indriķa d.
Helmaņa un Annas Helmans,
dzim. Brūders, Jelgavas pilsētas
nekustamu mantu IV hip. iec. ar
zemes grāmatu reģistra -Vs 333;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 5.006,14
ar0;

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
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. 11. novembr i.
18864 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadēmi-
jas ielā Ns 24, ist, 20, paziņo:

1) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Marijas
Didžus, 1930.g. 15. janvārī, pīkst.
10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Marijas Līzes m. Didžus nekusta-
mo īpašumu,Tukuma apr., Sēmes
pagasta ,,Sproge" mājas 35,35
desetīnas platībā, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 4169;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2200,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3000
ar o/0;

4) ka personām, kūpas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas 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 Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām 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 Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 11. novembrī.
l8865z""Ticsu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns 24, ist. 20, pa-
ziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Mār-
tiņa Mārtiņa d, Mellāča 1930. g.
15. janvārī, pulkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Mārtiņa
Mārtiņa d. Mellāča nekustamo
īpašumu, Je lgavas apr. Teteles
pagasta ,,Pinke" mājas, ārzemes
grāmatu reģ. Ns 2207; ļ*

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem par Ls 1613,33

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

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
k^as pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 9. novembrī.

18866 \ Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Kriš-
jāņa Baloža 1930. g. 15. janvāri,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Krišjāņa Kristapa dēla
Baloža nekustamu īpašumu,
Jelgavas apriņķa Zaļenieku pag.
,,Lācīt" mājas' ar zemes grāmatu
reģistra N° 1675;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5300,—;

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

!) ka valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Mār-
tiņa Bankovska 1930. g. 15. jan-
vārī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas ap-
gabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Mārtiņa Jāņa d.
Bankovska nekustamo īpašumu,
Tukuma apr., Sēmes pag. ,,Skujas
Ns 26F" mājas, 20,98 hektāru
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1798;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2600,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem par Ls14.900.ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā 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
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 9. novembrī.
18867 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2300,—
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. 9. novembrī.
18868z Tiesu izp. K- Burdais.

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

1) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Pētera
Krausurba, 1930. g. 15. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Pētera Krišjāņa d. Kraus-
urba nekustamu īpašumu, Bau-
skas apr., Mežotnes pagasta
,,Krausurb-Liel" mājas, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1159;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar

hipotēku parādiem par Ls 6354,—
ar o/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 Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti,attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā. 1929. g. 9. novembrī.
18869z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no An-
dreja Pinkula 1930. g. 15. jan-
vārī, pulksten 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Andreja Jāņa d.
Pinkula nekustamu īpašumu,
Tukuma apr. Smārdes pagastā
,,Rūže-Pinkul" mājas, 62,97 de-
setīnas platībā, ar zemes grā-
matu reģ. Ns 3240;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 4500

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā 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 Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir ieskatāmi Jelgavas ap-
gabaltiesas civīlnodafas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 9. novembri.
18876 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jēkaba
Jāna d. Orinfelda, 1930. g.
15.' janvāri, pīkst. 10 rītā, Jel-

gavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jēkaba
Jāņa d. Orinfelda nekustamu īpa-
šumu, Jelgavas apr. Garozes pag.
,,Kārklini" mājas, ar zemes grā-
matu reģ. Ns 10801 — 9,37
hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls4400,—
arO/o;

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas surnmmas, 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 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. 9. novembri.
18870z Tiesu izn. K. Burdais.

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

1) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jāņa
Bērziņa, 1930. g. 15. janvārī.plkšt.
10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas

sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Jāņa Viļā d. Bērziņa nekustamu
īpašumu, Talsu apr., Mūrmuižas
pagasta ,,Aizupju Ns 5F" mājas,
10,99 hek. platībā, ar zemes grām.

reģ. Ns 2038;
2) ka īpašums publiskiem tor-

giem apvērtēts par Ls 2000,—;
3) ka īpašums apgrūtināts ar

hipotēku parādiem par Ls 1700,—
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
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.
y Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesa 2civīlnodalas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 9. novembrī.
1887Iz Tiesu izp. K. Burdais.

Latgales apgabaltiesas Krustpils
iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Krustpilī ' , Rīgas
ielā Ns 173, paziņo:

1) ka Maijas Kalniņš prasības
apmierināšanai 1930. g. 18. janv.,
pīkst. 10, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē publiskā izsolē pārdos
piederošo pie Andreja Jāņa d.
Kalniņa mantojuma masas ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Daugavpils apr., Vīpes pagastā
un sastāv no Kūrānu viensētas
19,264 ha platībā ar Daugavpils
apr., zemes grāmatu reģ. 4639;

2) ka īpašums pārdošanai iz-
solē novērtēts par Ls 2650;

3) ka īpašums ar hipotēku pa-
rādiem nav apgrūtināts;

4) ka personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā no-
drošinājums Ls 265 apmērā.

Krustpilī, 1929. g. 10. nov.
1894!rTiesu izp.v. i.Budlevskis.

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

1) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Ata
Ata d. Ātrēna 1930. g. 15. janvārī,
pīkst. 10 lītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zāiē, publiskos torgos
pārdos Ata Ata d. Ātrēna neku-
stamo īpašumu, Bauskas apr.,
Rundāles pag.,,Keki!-Glome" mā-
jām, ar zemes grāmatu reģ. Nņ 57;

2) ka īpašums publiskiem toi-
giem apvērtēts par Ls 8600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem par Ls 27500,—
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 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. 9. novembrī.
18872z Tiesu izp. Ķ. Burdais.



Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I iec., kura kanceleja atrodas
Liepājā, Tiklo ielā Ns 6, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo, ka
1930. g. 14. februāri, pulkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
piederošu Kārlim Jāņa dēlam
Fišeram un Jānim Gustava d.
Tursam, kurš atrodas Liepājā,
Rožu ielā Ns 33 un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 2174;

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 29.000 un tiek
pārdots par Kārļa Fišera parādu
Madei Klīzman prasības apmie-
rināšanas. Bez minētās prasības
uz šo nekustamo īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi:
19.500 rbļ. krievu cara nauda
un Ls 37.900.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 29.000 vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kāda summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 2900 drošības naudas.

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

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

Liepājā, 1929. g. 8. novembrī.
Ns 1890 18938

Tiesu izp. A. Korženeckis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I iecirkni, kura kanceleja atrodas
Liepājā, Tiklo ielā Ns 6, pamato-
joties uz civ. proc. lik. 1141.
1143., 1146.—1149. p. paziņo, ka
1930. g. 14. februārī, pīkst. 1C
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu
kopā ar kustamu mantu — ma-
šīnām, sastādošu šā nekustama
īpašuma piederumu, kurā ierī-
kota vilnas kāršanas,, vērpšanas
un aušanas darbnīca, piederošs
Vulfam Smuļa dēlam Čarny,
kurš atrodas Liepājā, Aleksandra
ielā Ns98 un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krepost Ns 3766.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 10.000,— un tiek
pārdots dēļ Latvijas hipotēku
bankas prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi Ls 21.493,20.

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

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir ' jāie-
maksā Ls 1000,— drošības
naudas.

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

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

Liepājā, 1929. g. 8. novembrī.
Ns 1890. 18939

Tiesu izp. A. Korženeckis.
Liepājas apgabaltiesas tiesu

izpildītājs par Liepājas pilsētas
1. iec, kupa kanceleja atrodas
Liepājā, Tiklo ielā 6, pamato-
joties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p., paziņo,
ka 1930. g. 14. februārī, pulksten
10rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu, pie-
derošu Broņislavam Pāvila dēlam
Butrimam, kurš atrodas Liepājā,
Cīruļu ielā Ns 16 un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 2768.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000,— un tiek
pārdots dēļ Karlīnes Kosmovskas
prasības apmierināšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 3000,—.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, jāiemaksā
Ls 300,— drošības naudas.

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

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

Liepājā, 1929. g. 8. novembrī.
No 1890 18940

Tiesu izp. A. Korženeckis.

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

1) Cēsu pilsētas valdes telpās,
Cčēsīs, 1929. g. 11. decembrī,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saim-
niecību ar ēkām, meliorācijām
un citiem zemes piederumiem,
kura atrodas Cēsu apriņķī, Rau-
nas pagastā, Pils-Raunas muižas
jaunsaimniecību Ns 39F un pie-
šķirta Arturam Pētera d. Milnām
(skat. ,,Zemes IerīcībasVēstnesa'
57, num. 15. lapas pusē. kārtas
Ns 24050).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes, kopplatībā 31,60 ha;
b) dzīvojamās ēkas, pirts, vecas

kroga ēkas.
3) Solīšana sāksies no Ls 1200.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu ' s daļu no
trešā pantā minētās summas, t. i.
Ls 240,—.

ļ b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemak-
sātā drošības nauda līdz 4,daļai
no nosolītās summas. Pārējās %
daļas jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
pēc izsoles. Šo prasību neizpildī-
šanas gadījumā pircējs zaudē
iemaksāto drošības naudu un tie-
sību uz saimniecību.

Rīgā, 1929. g. 11. novembrī.
1893Iz Ns a20454

Valsts zemes banka.

Jelgavas apriņķa policijas 2. iec.
priekšnieks dara zināmu, ka
1929. g. 29. novembrī, pīkst. 12
d enā, Ozolnieku pagasta ,,Pau-
tiņu" mājās, tvaika katlu nodokļa
iekasēšanai, atklātā vairāksolī-
šanā pret tūlītēju samaksu pārdos
P S. ..Zemgales māls" piederošos
gatavos dedzinātos 1. labuma
ķieģeļus — 7650 gab., novērtētus
par Ls 153,—. 18914z

Pārdodam'e ķieģeļi apskatāmi
pārdošanas dienā uz vietas.

Latvijas banka
pārdod 35 gab. linu apstrā-

dāšanas mašīnas.
Pircēji tiek uzaicināti iesniegt

rakstiskus piedāvājumus Latvis
bankas akreditīvu daļai, kur t ewizsniegtas tuvākas ziņas par Dārdodamām mašīnām. l sono

Nodokļu departamenta dažādumaksājumu piedzinējs paziņo u,1929. g. 19. novembri, pīkst ndienā, Rīgā, L. Pils ielā N» 13 )5dz. 3, pārdos vairāksolīšanā VilaBērzlapa kustamu mantu nj,
vērtētu par Ls 157 un sastāvošu
no rakstāmmašīnas „Ideal" viņadažādu nodokļa parāda segšanai

Rīgā, 1929. g. 11. nov.
18925r Piedzinējs 1. Medni,

Bauskas apr. pr-ka pal. 1 iecizsludina, ka š. g. 22. novembrī "
pīkst. 10 rītā, pie Bauskas apr '
pr-ka pārvaldes Bauskā , Pi|s
ielā Ns 52, pārdos vairāksolīšanā
Krišjānim Spieģelim aprakstītu
mantu, sastāvošu no 2 pudiem
linsēklu, novērt, par Ls 12—dēļ strādnieku apdrošināšanas
prēmijas piedzīšanas. 1883lx

Bauskas apr. policijas 1. iecpriekšnieks izsludina att. zināša-
nai, ka š. g. 27. novembrī , pīkst
10 rītā, Bauskā, Sudmalu ielā

Ns 29, pārdos vairāksolīšanā Jānim
Kalniņam aprakstītu mantu, sa-
stāvošu no dažādiem kalēja ' pie-derumiem, novērt, par Ls 25,—
dēļ strādnieku apdrošināšanas
prēmijas piedzīšanas. 18913z

S. g. 23. oktobrī Viļānos no-
zagta Latv. universitātes lauks.
fak.lekciju grāmatiņa ar Kārļa
Pelēķis vārdu (matr. 8088), skaitīt
par nederīgu. 18937z

Dauguļu pag. valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto karaklausības apl.N°3025,
izd. no Valmieras kara apr. pr-ka
1925. g. 17. februārī ar Pētera
Kārļa d. Ķirša vārdu. 18258x

Preiļu pilsētas valde izsludina
par nederīgu pieteikto par nozau-
dētu kara klausības apl. Ns 1540,
izd. no Daugavpils kara apr.
priekšn. 1929. g. 23 janvārī ar
Ābrama Hils vāēdu. 1858U

Nodokļu departamenta spirta
monopola nodaļa

dara zināmu, ka Tirdzniecības un
Rūpniecības Sabiedrībai „Piena
Eksports", Rīgā, Dzirnavu ielā
Ns 42, no departamenta izdotā
1929. g. 27. aprīlī Ns 17 apliecība
spirta saņemšanai pieteikta par
nozaudētu.

Nozaudētās vietā minētai sabie-
drībai izdota no departamenta
1929. g. 12. novembrī Ns 12220
jauna apliecība vēl neizņemto
480° spirta saņemšanai līdz 1930.
gada 1. aprīlim. 18935z

? <

Dažādi
sludinājumi.

Akciju sabiedrības
„Larunafta"

valde sasauc
akcionāru vispārīgu ārkārtēju

sapulci
piektdien, 1929. g. 6. decembrī,
18 (6 pēc pusd.), valdes telpās,
Rīgā, Elizabetes ielā Ns 4.

Sapulces dienas kārtība sekoša:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šana.
2) Viena valdes locekļa ievēlēšana
3) Dažādi jautājumi.

Akcionāriem, kuri vēlas pieda-
līties sapulcē, uz statūtu § 52.
pamata jāuzrāda 7 dienas pirms
sapulces savas akcijas akciju
sabiedrības valdei.
18934z __ VaIde ^_

Jaunsvirlaukas krāj-aizdevu sa-

biedrības valde,
Jelgavas apr., uzaicina šīs kases

priekškara noguldītājus apmaini'
vecās Jaunsvirlaukas krāj-aizaev
kases noguldījumu zīmes pr
jaunām vēlākais līdz 1930. g*
1. janvārim, pēc kura termiņa

neatjaunotie noguldījumi _ va»
augļus nenesis.,,Jaunsvirlaukā, 1929. g- 4okt '

Priekšsēd. J. Veinbergs-
3 Darbvedis l \ aIter-

Latvijas ādu apstrādātāju strād-
nieku arodu biedrība

sasauc likvidācijas sapulci uz
1929. g. 27. novembri, pīkst. '
vakarā, Lāčplēša ielā 43 45, gra-
matrūpnieku telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.

2) Valdes un revīzijas kommisi-
jas ziņojumi. ..,

3) Likvidācijas kommisiju velē-
šanas. . ..

4) Dažādi jautājumi un P"£ p?"
likumi ar debatēm. lo*"*

Valdes priekšsēd. R. Lapiņļ

Latvijas banka
pārdod

šādus nekustamus īpašumus
1) Daugavpils apr. Vārkavas pag. Zūsinu sādžas viensētu Ns 1

zemes plāt. 18,729 ha ar ēkām;
2) Daugavpils apr. Līvānu pag. no Krustpils muižas atdalītu

viensētu Ns 214; zemes plāt. 27,62 ha ar ēkām (pēc zemes
grāmatām 36 desetinas).
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli,

slēgtās aploksnēs līdz š. g. 30. novembrim iesniedzami Latvijas
bankas lauksaimnieku aizdevumu daļai, Rīgā, kur tiek izsniegtas
arī tuvākas ziņas par minētiem īpašumiem. L 5013 18948

Noteikumi
Ualmleras pilsētas ūdensdošanas ierīču lietotājiem.

Pieņemti pilsētas domes 1928. g. 4. jūnija sēdē, prot. Ns7,
pkt. ' 9 un 1929. g. 4. novembra sēdē, prot. Ns 12, pkt. 3.

Visām personām un iestādēm, kuras patērē ūdeni, lietojot
Valmieras pilsētas ūdensdošanas ierīces, par to jāmaksā, sākot ar
1929. gadu, līdz jaunam pilsētas domes lēmumam, atlīdzība:

1) personām, kuras saņem ūdeni bez mērotāja no pilsētas
pumpjiem un artēziskām akām — Ls 1,60 no katras personas gadā;

2) personām,kuras saņem ūdeni no pilsētas pumpjiem un akām
bez mērotāja, tieši no krāniem viņu dzīvokļu telpās — Ls 4,80 no
katras personas gadā;

3) par kustoņiem (zirgiem, govīm) — Ls 4,— par katru gadā;

4) no tējnīcām, konditorejām un taml. uzņēmumiem, no
Ls 10,— līdz Ls 100,— gadā, pēc pilsētas valdes noteiktas un pa-
ziņotas normas katram uzņēmumam;

5) no traktieriem, resp. alkoholisku dzērienu pārdotavām no
Ls 100,— līdz Ls 200,— gadā, pēc pilsētas valdes noteiktas un pa-
ziņotas normas katram uzņēmumam.

Pienācīgā pēc paušaltarifa maksa par ūdeni jānomaksā pil-
sētas valdes kasē viena mēneša laikā pēc šo noteikumu publicēšanais.

Pēc tam šī maksa piedzenama kopā ar 1% mēnesī par no-
kavēto laiku un piedzīšanas izdevumiem.

Visām personām un iestādēm, kuras patērē ūdeni pēc ūdens-
mērotāja, jāmaksā 30 sant. par kub. metru (apm. 81 spaini), pie
kam pienācīgā atlīdzība jānomaksā periodiski, par katriem 3 no-
tecējušiem mēnešiem, ne vēlāk par 4. mēneša 7 dienu. Pēc tam
šī maksa piedzenama ar l°/0 mēnesī par nokavējumu un piedzīšanas
izdevumiem, pie kam pilsētas valdei tiesības pārtraukt ūdensdošanu
nekārtīgiem maksātājiem.

Piezīme. Personām un iestādēm, kuras jau izdarījušas no-
maksas par patērēto pēc mērotāja arī tek. 1929. g. ūdeni pēc līdz-
šinējām normām, piemaksa nav jāmaksā.

Pilsētas galva J. Līgats.
18916r Sekretārs Ed. Radziņš.

Zemkopības departaments
pārdos š. g. 21. novembrī, pīkst. 10, vairāksolīšanā

šādas departamentam nevajadzīgas
un nolietotas mantas:

1) 469 sterus sausas strīpotas bērza malkas, atsevišķās
vienībās, sākot no 10 steri,

2) apm. 10 sterus bērza apakškokus,
3) ,, 20 ,. lietotas stutmalkas ,
4) ,, 10 kub. metrus nolietotas plankas,
5) nolietotas 6 liellaivas,
6) ,, 3 laivas,
7) ,, ekskavatora pontonu (virsdaļa nojaukta),
8) ,, dzīvojamo pontonu,
9) vecu dzelzi un čugunu divās vienībās:

a) apm. 3000 kg (Jēru pag. Dedanu mājā*;).
b) ,, 10000 '„ (Vecates muižā).

Vairāksolīšana notiks Valmieras apriņķa Vecates muižā.
Pārdodamās mantas varēs apskatīt pārdošanas dienā uz vietas. 1893fir

Šoseju un zemes ceļu depart. I. rajona inženieris
savā noliktavā, Rīgā, Vagonu ielā Ns 3, š. g. 19- novembrī,
pulksten 9,

pārdos jauktā iziolē šādas mašīnas:
1 motora traktoru,
1 tvaika veltni 12 tonnas un 18951
1 akmeņu drupinātāju 1 liel. L5043

Tuvākas ziņas noliktavā, darba laikā no pulksten 8—16.

K. N. Budžetu un Kredītu pfirualde
(Valdemāra ielā Ns 10/12)

1929. g. 21. novembrī, pīkst. 11,

izdos rakstiskā izsolē
apmēram 125 tonnas skābu kāpostu piegādi

armijas vajadzībām
no 1929. g. 15. decembra līdz 1930. g. 1. jūnijam.

Solīšanā var piedalīties un piedāvājumus iesniegt kā uz visu
izsolē izdodamo daudzumu, tā arī uz atsevišķām daļām, bet ne
mazāk par 10 tonnām.

Izsoles drošība — Ls 5,— no katras piedāvātās tonnas.
Tuvāki paskaidrojumi K. M. budžetu un kreditu pārvaldes

apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 4, istaba 7 (ieeja no
Elizabetes ielas) ' katru darbdienu no pīkst. 9 līdz 15. 19849z L 5037

P. un 1.kurtai, galvenā darbnīca
izsludina š. g. 26. novembrī

rakstveida izsoli uz:
1) mikrotēlefonu auklām 2000 m
2) fasondzelzīm 7500 kg
3) transformatoru skārdu 2000 ,,
4) antimagnētiskās dzelzs stieņiem 1500 ,,
5) galdnieku līmi 600 „

Izsole notiks minētā datumā pīkst. 11, p. t. departamenta saim-
niecības daļas ist. Ns 10, Aspazijas bulv. Ns 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10°/0 ap-
mērā no piedāvājumu kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
dalā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30
līdz 14. 2* 18944z L 4993

Šoseju un zemes ceļu departaments
izsludina uz š.g. 25. novembri, pīkst. 11, savās telpās, Gogoļa ielā 3,
ist. 468,

liktas (Hita un lalslislas) izsoles
šādām piegādēm:

1) 2600 mlaukakmeņu piegāde uz Alūksnes-Mālupes iaunprojek-
tētās šosejas km 1,' 100—3,300.

Nodrošinājums Ls 2600,—.
2) 2400 mlaukakmeņu piegāde Rēzeknes-Bikovas-Biržu valsts

ceļa izbruģēšanai Rēzeknes pilsētas administratīvās robežās —
uz km 1,798—3,798.

Nodrošinājums Ls 2900,—.

3) 300 mlaukakmeņu piegāde Lubānas-Stalidzanu-Varakļānu
valsts ceļa izbruģēšanai Barkavas bieži apdzīvotā vietā — uz
km 27,00—27,500.

Nodrošinājums Ls 400,- .

4) 1150 mlaukakmeņu piegāde Viļānos — Stacijas un Rēzeknes ielu
izbruģēšanai.

Nodrošinājums Ls 1200,—.
Izsoles tiks izdarītas arī par mazām vienībām.
Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 467, parastā

darba laikā. 18946?. L 5000

Pastu un telegrāfa departaments
izsludina rakstisku izsoli š. g. 26. novembri, pulksten 11, uz

spiestuves darbiem; 18945

2144 rīsēm dažādu veidlapu un
12.000.000 eks. dažādu kartiņu un formulāru.

Drošības nauda 10°/0 no piedāvājuma kopsummas. L 4997
Tuvākas ziņas Pasta un telegrāfa departamenta istabā Ns 10.

Engures virsmežniecība,
papildinot savu sludinājumu ,,Valdības Vēstneša" 251. num. 1929. g.
paziņo, ka mutiskā izsolē 1929. g. 5. dec, bez sludinājumā minētām,
vēl pārdos agrākās izsolēs pārdotas vienības, kuras pircēji nav iz-
strādājuši:

III iec. mežniecībā,
Lielmeža novadā, pēc platības 4 vienības no 0,55 ha—1,96 ha, vērt.
no Ls 171 līdz Ls 2405; un pēc celmu skaita 3 vienības no 282—756
kokiem, vērtībā no Ls 75 līdz Ls 400.

Ciršanas biļeti izņemot par šīm vienībām pircējam jāmaksā
apvienota drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai 20% apmērā no vienības pārdošanas summas, pie
kam drošības nauda paliek mežu departamenta rīcībā.
18018r Engures virsmežniecība.

šoseju un zemes ceļu depart. III rajona inženieris
š. g. 22. novembri, pulksten 12, Cēsīs, L. Dārza ielā Ns 6,

izdos jauktā izsolē :
1) 569 mlaukakmeņu piegādi uz Vecpiebalgas-Jaunpiebalgas

ceļa, drošība Ls 910,—. Piegādi izdos arī mazās vienībās, uz
kurām dalībniekiem jāiemaksā nodrošinājums 5% no piedāvātās
summas.

2) 0 80 cm dzelzs-betona caurtekas būvi uz Cēsu-Vecpiebalgas
ceļa; drošība Ls 75,—. 18943

Tuvākas zinas raiona inženiera kanceleiā. Cēsīs. L4989

Valsts Daugavnils psicltīatrīslcā slīmnīca Daugavpilī,
Nikolaja parkā, 1929. g. 19. novembrī, pīkst. 13.30

izdos rakstiskā izstttē

1943 kub. mtr. bērza un 932 kub. mtr. alkšņa
malkas piegādi slimnīcas uajadzībām.

Piedāvājumi nodrošināmi 10% apmērā no piedāvājuma sum-
mas. Drošības nauda iemaksājama vai nu tieši slimnīcai, jeb Latvijas
bankā uz slimnīcas tek. rēķ. Ns 6743, un kvīte pievienojama pie-
dāvājumam, kuru, apmaksājot ar 80 sant. zīmognodokli,katram
sacensim jāiesniedz slimnīcai līdz izsoles sākumam slēgtā aploksnē
ar uzrakstu „Uz malkas piegādes izsoli 1929. g. 19. nov.". Drošības
naudas vietā var iesniegt arī Latvijas bankas garantiju.

Tuvāki paskaidrojumi saņemami slimnīcas kancelejā no
pīkst. 9 līdz 15. 18917r Valsts Daugavpils psiehiatriskā slimnīca.

Dzelzceļu ulrsvuldes materiālu apgāde
izsludina rakstisku izsoli 1929. g. 19. novembrī uz

varu, apa|o, 11 tonnām.
Izsoles sākums pulkst. 11 no rītā. Dalībniekiem jāiemaksā

5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 103. L 5040 18950



Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 95.
18596. Apinis, Ansis Jēkaba d., dz.

1905. g. 15. febr. Skrundas pag.; noz. izd.
1929. g. 8. apr., Aizp. iec. miert. 1929. g.
31. maijā. 581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 545/29. g.)

18597. Ārnieks, Ievalds Sīmaņa d., dz.
1894. g. 23. jūl. Rudbāržu pag.; ' noz. izd.
1929. g. 5. jūn., Aizp. iec. miert. 1929. g.
24. sept., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 796/29. g.)

18598. Audzāns, Silvestris Alekseja d.,
dz. 1906. g. Šķaunes pag.; noz. izd. 1929. g.
8. sept., Rīgas X iec. miert. 1929. g. 25. sept.,
184. p. 1. d., 1 dien. aresta. (AktsNs 1796/29.g.)

18599. Augustāns, Staņislavs Mateuša d.,
dz. 1879. g. Viļakas pag.; noz. izd. 1928. g.
26. sept., Viļaku iec. miert. 1929. g. 19. sept ,
581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 1014/29. g.)

18600. Auziņš, dzim. Brimerbergs, Emi-
lija Jāna m., dz. 1878. g. 18. nov. Ērgļu pag.;
noz. izd. 1928. g. 12. dec, Rīgas apgbt. II kr.
nod. 1929. g. 20. sept., 574. p. 1. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 2293/29. g.)

18606. Bebrauskis, dzim. Sproģis, Marija
Mikela m., dz. 1857. g. Budbergas pag.; noz.
izd! 1929. g. 13. jūn., Rīgas VIII iec. miert.
1929. g. 21. aug., 276. p. 1. d., 1 ned. aresta.

(Akts Ns 971 29. g.)

18607. Beitans, Jānis Andreja d., dz.
1892. g. 19. aug. Krapes pag.; noz. izd. 1929. g.
janv. un febr., Rīgas apr. III iec. miert.
1929. g. 23. aug., 51. p., 581. p. I. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 890/29. g.)

18608. Beitans, Pavels Rozālijas d.,
dz. 1914. g. 9. janv. Bukmuižas pag.; noz.
izd. 1929. g. 16. janv., Rīgas apr. II iec.
miert. 1929. g. 11. apr., 581. p. 1. d., 55. p.,
ieviet. Irlavas nepilng. zemkop. un amatu.
kol. Spr. pēc kop. ar Rīgas apr. 11 iec. miert.
1929. g. 30. maija spr., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 359 29. g.)

18609. Beņķītis, Jānis Otto d., dz.
1908. g. 5. sept! Dzērbenes pag.; noz. izd.
1929. g. sākumā, Rīgas VIII iec. miert.
1929. g. II. sept., 574. p. 1. d., 57. p., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 1087 29. g.)

18610. Bergers, Ābrams, dz. 1853. g.
18601. Bajārs, Roberts-EImārs, 22 g.,

Adulienas pag.; noz. izd. 1929. g. 3. aug.,
7. Siguldas kājn. puika tiesa 1929. g. 26. sept.,
51. p.. 574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 25 29. g )

18602. Barinovs, Dimitrijs Andreja d.,
dz. 1891. g. Linavas pag.; noz. izd. 1929. g.
1. jūn., Baltinavas iec. miert. 1929. g. 6. sept..
607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 338 29. g.)

18603. Barišņevičs, dzim. Liniņš, Marta
Jura m., dz. 1883. g. 5. okt. Sērenes pag.;
noz. izd. 1929. g. febr., Rīgas apgbt. II kr.
nod. 1929. g. 6. aug., 574. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 2816/29. g.)

18604. Bartels, Valters Bernharda d.,
dz. 1910. g. 26. martā Rīgā; noz. izd. 1929. g,
8. jūl., Rīgas VIII iec. miert. 1929. g. 20. sept..
397. p., ņaud. sods Ls 10 vai maks. nesp. gad.
3 dien. aresta. (Akts Ns 1118 29. g.)

18605. Baškirovs, Jevdokija Leona m.,
dz. 1880. g. Andrupenes pag.-, noz. izd. 1929. g. !
8. maijā. Maltas iec. miert. 1929. g. 28. aug.,
581. p. .'. d., 3 mēn. ciet. (Akt? .V 64!' 29. g.)

Wa::-.s tipogrāfija

Polijā; noz. izd. 1929. g. 4. apr., Daugavp,
II iec. miert. 1929. g. 17." sept., 276. p. 1. pkt..
10 dien. aresta. (Akts Ns 1592/29. g.)

18611. Bērziņš, dzim. Zemīts, Emīlija
Mikeļa m., dz. 1876. g. 21. jūl. Rīgā; noz. izd,
1929. g. 19. jūn., Rīgas VIII iec. miert. 1929. g.
II. sept., 532. p. I. d. 3. pkt., 14 dien. aresta.
(Akts Ns 1096 29. g.)

18612. Bērziņš, Kārlis Dāvā d., dz.
1893. g. 3. apr. Jaunraunas pag.; noz. izd.
no 1920. g. 6. jūn. līdz 1928. g. 16. janv.,
Rīgas apgbt. 1929. g. 22. maijā, 412. p. 1. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 160 29. g.)

18613. Bērziņš, Mārtiņš Jāņa d., dz.
1875. g. 19. jūn. ' Lēdurgas ' pag.:' noz. izd.
1929. g. 11. martā, Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 7. sept., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.

(Akts Ns 2565 29. g.)

18614. Bērziņš, dzim. Šeins, Trīne Friča
meita, dz. 1860. g. 7. okt. Bauskas apr. ?
noz. izd. 1929. g. 2. jūl., Rīgas VIII iec. miert.
1929. g. 25. sept., 568. p., 6 dien. aresta.

(Akts Xo 1195 29. g.)



2. lapa

18615. Birkans, Arons Somera d., dz.
1899. g. 21. janv. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
30. apr., Rīgas II iec. miert. 1929. g. 20. aug.,
49.p.,581.p. l.d., 1 mēn. ciet. (AktsNs832/29.)

18616. Birkavs, Ernests Jāņa d., dz.
1912. g. 1. aug. Kārķu pag.; noz. izd. 1929. g.
naktī uz 20. jūn., Valkas apr. I iec. miert.
1929. g. 27. aug., 581. p. 1. d., 51. p., 55. p.,
nod. audz.-lab. iestādē. (Akts Ns 588/29. g.)

18617. Bitlācis, Edgars Pētera d., dz.
1911. g. 17. sept. Bolderājā; noz. izd. 1929. g.
6. maijā, Rīgas apr. IV iec. miert. 1929. g.
31. aug., 51. p., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 914/29. g.)

18618. Blašķe, Eriks-Ansis-Matīss Žaņa
dēls, dz. 1912. g. 15. martā Rīgā; noz. izd.
1929. g. 11. sept.. Rīgas II iec. miert. 1929. g.
24 sept., 581. p. 1. d., 57. p., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 1428 29. g.)

18626. Brosovs, Semjons Aleksandra d.,
dz. 1909. g. 17. apr. Purvmales pag.; noz. izd.
1929. g. naktī uz 17. martu, Jaunlatg. iec.
miert. 1929. g. 27. maijā, 581. p. l.d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 522/29. g.)

18627. Cahelis, šķirta Mikušs, Emilija
Jura m., dz. 1903. g. 27. maijā Valtaiķu pag.;
noz. izd. 1929. g. 6. janv., Rīgas apgbt. II kr.
nod. 1929. g. 6. aug., 591. p. 2. d., 6 ned. ciet.
(Akts Ns 2809/29. g.)

18628. Caune, dzim. Zvejnieks, Sofija
Jāņa (ari Augusta) m., dz. 1883. g. 5. okt.
Zentenes pag.; noz. izd. 1928. g. 24. dec,
Tukuma iec. miert. 1929. g. 29. janv., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 121/29. g.)

18629. Cekuls, Kārlis Jēkaba d., dz.
1887. g. 31. janv. Jaunlaicenes pag.; noz. izd.
1926. g. otrā misē, Rīgas apgbt. 1929. g,
28. janv., 452. p' . 2. d. un 1. d. 3. pkt., 440. p.
1 mēn. ciet. (Akts Ns 21/29. g.)

18619. Blūms, Nochums Joseļa d., dz.
1887. g. 16. maijā Rīgā; noz. izd. 1929. g.
janv., Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g. 20. aug.,
574. p. 1. d.. 1 mēn. ciet. (Akts Ns 2957/29. g.)

18620. Bogdanovs, Agate Jēkaba m.,
54 g., Makašānu pag.; noz. izd. 1927. g.
19. dec, Rēzeknes 111 iec. miert. 1929. g.
28. sept., 444" .p., 2 ned. ciet. (AktsNs 900'29.g.)

18621. Borkovskis, dzim. Sproģis, Alma,
dz. 1907. g. 8. okt. Rīgā; noz. izd. 1927. g.
vasarā, Rīgas II iec. miert. 1929. g. 14. sept.,
57. p. 3. pkt., 581. p. I. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 1333 29. g.)

18622. Bormanis, Gotfrīds Jāņa d., dz.
1871. g. 1. maijā Rīgā; noz. izd. 192/
4. janv., Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g.
21. sept., 60. p., 262. p. 1. d., 284. p., 532. p.
I. d. 3. pkt., 1922. g. s. I. I.—4. pkt., I ned.
aresta. (Akts Ns 3102 29. g.)

18623. Borovcovs, Aleksandrs Nikolaja d.,
dz. 1910. g. Cauru pag.; noz. izd. 1929. g.
20. janv., 'aunlatg. iec. miert. 1929. g. 29. apr.,
581. p. 1. d., 49. p.. 57. p. 3. pkt., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 443 29. g.)

18624. Bratuškins, Mečislavs Franča d.,
dz. 1914. g. 16. nov. Viļakas pag.; noz. izd.
no 1928. g. 26. okt. līdz 1929. g. maijam,
Viļaku iec. miert. 1929. g. 21. aug.. 55. p.
1. d. 2. pkt., 574. p. 1. d., ieviet. audz.-lab.
iestādē. (Akts Ns 930-29. g.)

18630. Ceps, Eduards Fridricha d., dz.
1875. g. 11. nov. Rīgā; noz. izd. 1928. g.
18. jūl., Latg. apgbt. II kr. nod. 1929. g.
20. aug., 387. p. 2. d., 3 dien. aresta. (Akts
Ns 454/29. g.)

18631. Cepurīts, Augusts Jura d., dz.
1883. g. 6. maijā Mujānu pag.; noz. izd.
1929. g. 7. martā, Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 5. sept., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 2311 29. g.)

18632. Cinovskis, Kristīne Jura m., dz.
1893. g. 7. apr. Sidgundas pag.; noz. izd.
1929. e. 15. apr., Rīgas apr. II iec. miert.
1929. ģ. 30. maijā, 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 554/29. g.)

18633. Cišs, Antons Ignata d., dz.
1884. g. 26. jul. Varkovas pag.; noz. izd.
1928. g. 12. apr., Preiļu iec. miert. 1928. g.
13. jūl., Latg. apgbt. II kr. nod. 1928. g.
29. nov., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 1878/28. g.)

18634. Cvetkovs, Jānis Vasilija d., dz.
1905. g. Purvmalas pag.; noz. izd. 1929. g.
6. janv., Jaunlatg. iec. miert. 1929. g. II.maijā,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 47"

18635. Čerenkovs, Pēteris Jefrema d.,
dz. 1910. g. 18. dec. Kārsavas pag.; noz. izd.
1928. g. rudenī, Rēzeknes III " iec. miert.
1929. g. 20. sept., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 880 29. g.)

18625. Briska, Matilde Kārļa m., dz.
1903. g. 11. jūn. Dobeles pag.; noz. izd.

g. 14. martā, Jelg. apgbt. 1929. g.
20. aug., 157. p. 1. d.. 10 dien. aresta. (Akts

eO

18636. Čigāns, Staņislavs Klimaņa d.,
34 g., Mērdzenes pag.; noz. izd. 1928. g.
21. nov., Latg. apgbt. II kr. nod. 1929. g.

| 27. sept.. 581. p. 2. d.. 4 mēn. ciet. (Akts
Ns 1577 29. g.)
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18637. Čukurs, Jānis Jāņa d., dz. 1871. g.
4. febr. Jērcenu pag.; noz. izd. 1929. g.
10. maijā, Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g.
5. sept., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 2945/29. g.)

18638. Damburis, Alfrēds Pētera d.,
dz. 1911. g. 4. febr. Rencēnu pag.; noz. izd.
1929. g. 23. aug., Valmieras apr. I iec. miert.
1929. g. 24. sept., 581. p. 1. d., 57 p. 3. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 823/29. g.)

18639. Danilovs, Augusts Jāņa d., dz.
1885. g. 20. aug. Nītaures pag.; ' noz. izd.
1928. g. 23. nov., Rīgas XIV iec. miert.
1929. g. 3. sept., 184. p., 2 dien. aresta. (Akts
Ns 812/29. g.)

18640. Davīdovs, Idels-Šaja Ābrama d.,
Nansenists, 35 g., Kaunas gub.; noz. izd.
1928. g. 5. jūn., Daugavp. I iec. miert. 1929. g.
26. jūn., 444i . p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 585/29. g.)

18641. Deksnis, Alfrēds Andreja d., dz.
1905. g. 16. okt. Balvu pag.; noz. izd. 1929. g.
maijā, Balvu iec. miert. 1929. g. 21. sept.,
591.p. l.d. 1. pkt., 3 mēn. ciet. (A. Ns851/29.g.)

18642. Dimitrijevs, Nikolajs Aleksandra
dēls, dz. 1909. g. Gauru pag.; noz. izd. 1929. g.
19. febr., Baltinavas iec. miert. '1929. g.
18. sept., 581. p. I. d., 57. p. 3. pkt., 2 mēn.

ciet. (Akts Ns 51/29. g.)

18643. Dmitrijevs, Jevstafijs Vasilija d.,
45 g., Naujenes pag.; noz. izd. 1926. g. pavasarī,
Daugavp. III iec. miert. 1929. g. 12. aug.,
574. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns 645/29. g.)

18644. Dresmanis, Jānis Jāņa d., dz.
1892. g. 5. jūn. Skrundas pag.; noz. izd.
1929. g. naktī uz 1. maiju, Madonas apr.
II iec. miert. 1929. g. 24. maijā, 581. p. 2. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ns 479/29. g.)

18645. Dubro, Helene Vikentija m., dz.
1910. g. Pasienas pag.; noz. izd. 1929. g.
29. jūl., Valkas apr. I iec. miert. 1929. g.
6. sept., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 622/29. g.)

18646. Dukalevs, Kuzma Filipa d., dz.
1903. g. 1. nov. Vidsmuižas pag.; noz. izd.
1929. g. 21. martā, Viļēnu iec. miert. 1929. g.
11. maijā, 581. p. 1. d., 49. p. 2. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 407/29. g.)

18647. Dūmiņš, Jānis-Voldemārs Kārļa d.,
dz. 1877. g. 2. nov. Palsmanes pag.; noz. izd.
1929. g. pavasarī, Valkas apr. II iec. miert.
1929. g. 24. sept., 607. p. 3. pkt., 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 662 29. g.)

18648. Dzikovičs, Jānis Silvestra d.,
Lietavas pav., dz. 1899. g. Lietavā; noz. izd.
1929. g. 12. jūl., Jaunjelg. iec. miert. 1929. g.
6. sept., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 538/29. g.)

18649. Eides, Hercs Izaka d., dz. 1915. g.
15. okt. Krustpilī; noz. izd. 1929. g. 9. aug.,
Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 25. sept.,
591. p. 3. d., 55. p. l.d. 2. pkt., nod. Irlavas
kol. (Akts Ns 1169/29. g.)

18650. Eicholcs, dzim. Krūmiņš, Ede
Jāņa m., dz. 1884. g. 17. apr. Ērgju pag.;
noz. izd. 1929. g. 23. jūl. un 30. jūl., Auces
iec. miert. 1929. g. 9. sept., 581. p. 3. d., 60. p.,
1 mēn. ciet. (Akts Ns 616/29. g.)

18651. Elerts, Emma - Emilija - Elma
Kārla m., dzim. 1917. g. 10. sept.; noz. izd.
1929. g. 22. jūl., Kandavas iec. miert. 1929. g.
28. aug., 55. p., 581. p. 1. d., ieviet. audz.-lab.
iestādē. (Akts Ns 693/29. g.)

18652. Elerts, Fricis Andreja d., dzim.
1881. g. 16. dec. Dunalkas pag.; noz. izd.
1929. g. jūn., Aizputes iec. miert. 1929. g.
24. sept., 581. p. 1. d., 3 mēn. cietuma.
(Akts Ns 840/29. g.)

18653. Felitans, Arno - Teodors - Kārlis
Teodora d., Vācijas pav., dzim. 1882. g.
10. okt. Viļņā; noz. izd. 1929. g. 28. janv.,
Rīgas XII iec. miert. 1929. g. 19. aug., akc.
s. 1.1202.p., 7 dien. aresta. (AktsNs 1184/29.g.)

18654. Feodorovs, Aleksandris Ivana d..
dzim. 1913. g. Bērzgales pag.; noz. izd. 1929. g!
8. janv., Latgales apgbt. II krim. nod. 1929. g,
12. sept., 581. p. 1. d., ieviet. labos, iestādē,

(Akts Ns 1578 29. g.)

18655. Fomins, Jēkabs Andreja d., dzim.
1886. g. Naujenes pag.; noz. izd. 1929. g. janv.,
Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g. 19. sept '
581. p. 4. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 1420/29. g.j

18656. Freimanis, Fricis Kārļa d., dzim,
1871. g. 15. martā Valles pag.; noz. izd
1929. g. 20. febr., Rīgas apr. IV iec. miert
1929. g. 20. aug., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet
(Akts Ns 605/29. g.)

18657. Freimanis, Roberts Jēkaba d.,
dzim. 1901. g. 10. jūl. Bērzmuižas pag.; noz!
izd. 1929. g. 7. jūl., Jelgavas apr. iec. miert.
1929. g. 20. sept., 581. p. 4. d., 3 mēn. ciet
(Akts Ns 991/29. g.)

18658. Frīdenbergs, Augusts Aleksandra
dēls, dzim. 1911. g. 25. dec. Dundagas pag.;
noz. izd. 1929. g. 3. aug., Rīgas XV iec. miert "
1929. g. 20. sept., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 1570 29. g.)
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18659. Gabuzis, Kazimirs Stepana d.,
dz. 1912. g. 21. janv. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
apr. līdz jūn., Rīgas ! iec. miert. 1929. g.
17. jūl., 581. p. I. d., 57. p., I mēn. ciet. (Akts
Ns 976/29. g.)

18660. Gailis, Bille Anlīzes m., 45 g.,
Vecpils pag.; noz. izd. 1929. g. 4. maijā,
Aizputes iec. miert. 1929. g. 28. jūn., 581. p.
1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 582/29. g.)

18661. Gailis, Jūle Kriša m., dz. 1898. g
8. okt. Milzukalnes pag,; noz. izd. 1929. g.
23. jūn., Saldus iec. miert. 1929. g. 18. sept.,
574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 704/29. g.)

18662. Gailītis, Anna Pētera m. ', dz.
1886. g. 8. sept. Iecavas pag.; noz. izd. 1929. g.
1. martā, Rīgas apr. IV iec. miert. 1929. g.
31. aug., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 614/29. g.)

18663. Geģers, Ferdinands Pētera d.,
dz. 1909. g. 24. sept. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
16. jūn., Rīgas I iec. miert. 1929. g. 13. sept.,
581. p. 1. d., 57. p., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 1111/29. g.)

18664. Ginsburgs, Jāzeps Zālamana d.,

dz. 1878. g. 10. martā, pied. pie Daugavpils;
noz. izd. 1928. g., 1927. g. jūl., Kara tiesa
1929. g. 9. sept., 656. p. 1. d., 60. p., K. S. 1.
195. p. 1. pkt., 35. p., 2 mēn. 20 dien. aresta
pēc kara discip. regl. (Akts Ns 87/29. g.)

18665. Grāvis, Kārlis Paula d., dz.
1907. g. 13. jūl. Dzērbenes pag.; noz. izd.
1929. g. febr., Cēsu apr. I iec. miert. 1929. g.
25. sept., 181. p. 2. d. 1. pkt., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 935/29. g.)

18666. Grefs, Otto Adalberta d., dz.
1895. g. 2. apr. Rīgā; noz. izd. 1929. g. no
5. marta līdz 12. apr., Rīgas I iec. miert.
1929. g. 31. maijā, 184. p., 2 dien. aresta.
(Akts Ns 649/29. g.)

18667. Grinbergs, Hermanis Mārča d.,
dz. 1904. g. 25. febr. Kauguru pag.; noz. izd.
1929. g. 19. jūl., Cēsu apr. I iec. miert. 1929. g.
16. sept., 581. p. 2. d., 1 mēn. ciet. (Ak*s
Ns 920/29. g.)

18668. Grinbergs, Kārlis Pētera d., dz.
1875. g. 28. sept. Rīgā; noz. izd. 1929.g.
18. maijā, Rīgas I iec. miert. 1929. g. 22. jūl.,
276. p. 1. d., 1 ned. aresta. (Akts Ns 913/29. g.)

18669. Gromovs, Jegors Jāņa d., dz.
1904. g. Rēznas pag.; noz. izd. 1929. g. 2. sept.,
Valkas apr. II iec. miert. 1929. g. 13. sept.,
49. p., 51. p.. 581. p. 2. d., l'/ 2 mē"- ciet.
(Akts Ns 671 29. g.)

18670. Groskopfs, Kristjānis Kristjāņa d.,
dz. 1899. g. 21. janv. Rīgā;" noz. izd. 1929. g.
febr., Rīgas I iec. miert. 1929. g. 21. aug.,
574. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 859 29.)

18671. Gruntē, Jānis Augusta d., dz.
1910. g. 9. nov. Viļakas pag.; noz. izd. 1928. g,
vasarā, Viļaku iec. miert. 1929. g. 18. sept..
57. p. 3. pkt, 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 455/29. g.)

18672. Gruzdiņš, Voldemārs Pētera d,
dzim. 1914. g. 12. janv. Augstrozes pag.;
noz. izd. 1929. g. 28. jūl., Valmieras apr. III iec.
miert. 1929. g. 6. sept., 581. p. 4. d., 55. p.
1. d. 2. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ns 687/29. g.)

18673. Hiršics, (Heršics), Hilka Ovseja
meita, dzim. 1881. g. Kapiņu pag.; noz. izd.
1929. g. no 18. apr. līdz 8. jūl., Rīgas IX iec.
miert. 1929. g. 27. aug., 574. p. 1. d., 2 ned.
ciet. (Akts Ns 1123/29. g.)

18674. Hnochs, Ābrams Elija d., dzim.
1894. g. 15. sept. Varakļānu m.; noz. izd.
1929. g. 1. jūn., Rēzeknes III iec. miert.
1929. g. 27. sept., 184. p., 1 dien. aresta.
(Akts Ns 820/29. g.)

18675. Ivanovs, Aleksejs Vladimira d.,
dzim. 1894. g. Gauru pag.; noz. izd. 1929. g.
apr., Baltinavas iec. miert. 1929. g. 11. sept.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 113/29. g.)

18676. Ivanovs, Feodors Ivana d., dzim.
1907. g. 21. maijā Rēzeknes apr.; noz. izd.
1928. g. 5. sept, Rīgas II iec. miert. 1929. g
28. sept., 591. p. I. d., 51. p., I mēn. ciet.
(Akts Ns 341/29. g.)

18677. Ivanovs, Jēkabs Osipa d., dzim.
1906. g. 9. okt. Aulejas pag.; noz. izd. 1929. g.
28. maijā, 2. Ventspils kājn. pulka tiesa
1929. g. 30. maijā, 581. p. l.d., 3 mēn. civīl-

resora ciet. (Akts Ns 10 29. g.)

18678. Jākobsons, dzim. Lakševics, Oti-
lija Kristapa m., dzim. 1884. g. 9. nov. Rīgā;
noz. izd. 1928. g. 14. nov., Rīgas apgbt. I kr.
nod. 1929. g. 3. sept. 466. p. 1. d., 6 mēn. ciet.
(Akts Ns 501 29. g.)

18679. Jankovskis, Emīlija Pētera m.,
dzim. 191 l.g. Nicgalē;noz. izd. 1929. g. 21. jūl.,
Daugavpils I iec. miert. 1929. g. 6. sept.,
581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 902 29. g.)

18680. Jansons, Edgars Pētera d., dzim.
1896. g. 8. maijā Koknesē; noz. izd. siste-
mātiski no 1925. g. līdz 1929. g. jūl.. Rīgas
III iec. miert. 1929. g. 11. jūn., 574. p. 3. d.
1 mēn. ciet. (Akts Ns 941 29. g.)

18681. Jaronovics, Nikodēms Jāzepa d
dzim. 1892. g. 12. febr.; noz. izd. 1928. g.
19. jūn., Bauskas apr. 11 iec. miert. 1929. g.
30. sept., 184. p., 3 dien. aresta. (Akts
,\^ 482 29. g.)
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18682. Jevsejevs, Martinians Lazara d.,
dzim. 1911. g. 19. febr. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
9. aug., Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 25. sept.,
581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt., 4 ned. ciet. (Akts
JYsJII0/29. g.)

18683. Jezupenoks, Dmitrijs Panteleja'd.,
dzim. 1905. g. 10. febr. Briģu pag.; noz. izd.
1929. g. 13. jūn., Zilupes iec. miert. 1929. g.
17. aug., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts

Ns 786/29. g.)

18684. Junge, Jēkabs Pētera d., dzim.
1899. g. 5. apr. Sarkanmuižas pag.; noz. izd
1929. g. jūn., Ventspils apr. II iec. miert.
1929. g. 19. aug., 51. p., 581. p. 2. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 563/29. g.)

18685. Junge, dzim. Jorniņš, Līze Kas-
para m., dzim. 1896. g. 23. dec. Sarkanmuižas
pag.; noz. izd. 1929. g. jūn., Ventspils apr.
II iec. miert. 1929. g. 19. aug., 51. p., 581. p.
2. d., 1 mēn, ciet. (Akts Ns563/29. g.)

18686. Jurkevičs, Staņislavs Jēzupa d.,
dzim. 1907. g. 12. apr. Piedrujas pag.; noz.
izd. 1929. g. 22. apr., 2. Ventspils kājn. pulka
tiesa 1929. g. 19. jūn., 581. p., 6 mēn. ciet.
(Akts Ns 12/29. g.)

18687. Kalniņš, Aleksandrs Antona d.,
dzim. 1872. g. 5. febr. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
7. sept., Rīgas VI iec. miert. 1929. g. 28. sept.,
276. p. 1. pkt., 2 ned. aresta. (Akts
Ns 1569/29. g.)

18688. Kalniņš, Emilija Edes m., dzim.
1891. g. 7. aug., Rīgā; noz. izd. 1928. g.
1. dec, Rīgas apgbt. I kr. nod. 1929. g.5. sept.,
464. p. 1. d., 7 dien. aresta. (Akts Ns505/29. g.)

18689. Kalniņš, Krišjānis-Kārlis-Valters
Antona d., dzim. 1905. g. 25. aug. Rīgā; noz.
izd. 1928. g. 15. dec, Rīgas apgbt. 1929. g.
10. sept., 474. p. 2. d. 2. pkt., 1 mēn. aresta.
(Akts Ns 587 29. g.)

18690. Kalvenas, Romualds Jozefa d.,
bij. Krievijas pav., dzim. 1900. g. 11. febr.
Rīgā; noz. izd. 1929. g. 18. un 28. aug., Rīgas
VI iec. miert. 1929. g. 1. okt, 574. p. 1. d.,
2 mēn. ciet. (Akts Ns 1596 29. g.)

18691. Kapustins, Darja Parfirija m.,
35 g., Linavas pag.; noz. izd. 1928. g. 20. apr.,
Latgales apgbt. 11 kr. nod. 1929. g. 9. sept.
574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 1495 29. g.)

18692. Katkovskis, Albins Antona d.,
dzim. 1910. g. 14. febr. Rīgā; noz. izd. 1929. g'.
no 22.—24. aug., Rīgas VI iec. miert. 1929. g
1. okt, 591. p. l.d. 1. pkt, 49. p., 57. p. 3. pkt.
4 ned. ciet. (Akts Ns 161629. g.)

18693. Kazimirs, Anna-Alvīne-Olga Kār
ļa m., dzim. 1911. g. 9. maijā Grobiņā: noz
izd. 1929. g. no 3. līdz 6. apr., Aizputes iec
miert. 1929. g. 29. jūn., 581. p. 4. d., 2 ned
ciet. (Akts Ns 605 29. g.)

18694. Ķints, Ernests Kārļa d., 56 g.,
Dzērves pag.; noz. izd. 1929. g. 10. jūn.,
Aizputes iec. miert. 1929. g. 18. jūl., 581. p.
4. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns 661/29. g.)

18695. Kiršteins, Jānis-Alfrēds Alīses d.,
dzim. 1917. g. 25. aug. Skultes pag.; noz.
izd. 1929. g. no 3.—4. maijam, Valmieras apr.
III iec. miert. 1929. g. 10. sept, 581. p. 1. d.,
55. p. 1. d. 2. pkt., ieviet. mazgd. audz.-lab.
iestādē. (Akts Ns 496/29. g.)

18696. Kļavinš, Kārlis Dāvida d., dzim.
1880. g. 9. aug. Siguldas pag.; noz. izd. 1929. g.
22. jūn., Rīgas VI iec. miert. 1929. g. 28. sept,
581.p.4. d., 20 dien. aresta. (Akts Ns 1571/29.g.)

18697. Klievens, Jānis Pētera d., dzim.
1900. g. 2. martā Durbes pag!; noz. izd.
1929. g. 18. martā, Aizputes iec. miert. 1929. g.
28. jūn., 581. p. 1. d., 4 mēn. ciet. (Akts
Ns 498/29. g.)

18698. Kononovs, Feodosija Konofeja m.,
dzim. 1900. g. Maltas pag.; noz. izd. 1928. un
1929. g., Valkas apr. II iec. miert. 1929. g.
13. sept., 581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 625/29. g.)

18699. Kopels, Jēkabs Redika d., dzim.
1882. g. 7. aug. Sānisalā; noz. izd. 1929. g.
31. janv., Rīgas XV iec. miert. 1929. g.
2. aug., 184. p., 1 diena aresta. (Akts
Ns 1088/29. g.)

18700. Korsaks, Boļeslavs Konstantīna
dēls, bij. Krievijas pav., dzim. 1906. g. 23. apr.
Rīgā; noz. izd. 1929. g. 28. jūl., Rīgas XV iec.
miert. 1929. g. 11. sept., 581. p. 4. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 1425/29. g.)

18701. Korzinovs, Jevsejs Fietonova d.,
dzim. 1902. g. Vidsmuižas pag.; noz. izd.
1929. g. 30. maijā, Rīgas apgbt, !l kr. nod.
1929. g. 16. sept., 574. p. 1. d., 2 ned. ciet
(Akts Ns 3199/29. g.)

18702. Kostinš, Jānis Matildes d., dzim.
1911. g. 13. jūl. Pabažu pag.; noz. izd. 1928. g.
naktī uz 19. dec, Rīgas apr. IV iec. miert.
1929. g. 21. sept., 581. p. 2. d., 57. p., 2 men.
ciet. (Akts Ns 496 29. g.)

18703. Kovaļevs, Pēteris Konstantīna d.,
dzim. 1908. g. 29. jūn. Silajāņu pag.; noz.
izd. 1928. g. 3. dec, Rīgas XV iec. miert
1929. g. 27. sept., 276. p. 1. pkt, 2 ned. ciet
(Akts Ns 538 29. g.)

18704. Kovaļevskis, Jāzeps Staņislava

dēls, dzim. 1910. g. 30. nov. Pustinas pag.;
noz. izd. 1929. g. 14. jūl., Dagdas iec. miert.
1929. g. 16. aug., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Ns 490 29. g.)
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18705. Kozlovskis, Artūrs Jāņa d.; dzim.
1914. g. 26. sept. Jumpravas pag.; noz. izd.
1929. g. 4. jūn., Rīgas apr. III iec. miert.
1929. g. 3. sept, 262i. p i. d., nod. lab. un audz.
iestādē, bet ja tas nebūtu iespējams, tad no-
dot atbild, uzraudzībā vecākiem, vai per-
sonām, kuru gādībā viņš atrodas, vai citām
uztic, personām, kuras izteiktu uz to savu pie-
krišanu. (Akts Ns 820/29. g.)

18706. Kozlovskis, Pēteris Osipa d.,
Lietavas pav., dzim. 1883. g. 15. febr. Lietavā;
noz. izd. 1929. g. 8. maijā, Rīgas apgbt. II kr.
nod. 1929. g. 17. aug., 581. p. 4. d,, 2 ned.
ciet. (Akts Ns 2844/ 29. g.)

187G7. Krastiņš, Pēteris Jāņa d., dzim.
1876. g. Vīpes pag.; noz. izd. 1929. g. maijā,
Krustpils iec. miert. 1929. g. 4. jūl., 510. p.
I. d., 2 ned. aresta. (Akts Ns 462/29. g.)

18708. Krembergs, Pēteris Pētera d.,
dzim. 1899. g. 17. jūl. Ungurmuižas pag.;
noz. izd. 1929. g. 25. apr.. Krustpils iec. miert.
1929. g. 23. aug., 532. p. ' l. d. 3. pkt., 4 mēn.
ciet. (Akts Ns 558/29. g.)

18709. Krievs, Anna Jēkaba m., dzim.
1865. g. 7. aug. Burtnieku pag.; noz. izd.
1929. g. 4. jūn., Valmieras apr. I iec. miert.
1929. g. 15. aug., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 637/29. g.)

18710. Krišans, Viktorija Staņislava m.
dzim. 1882. g. 20. martā Nautrēnu pag.; noz
izd. no 1927. g. 4. okt. līdz 1928. g. 14. dec.
Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g. 6. sept.!
607. p. 2. pkt., 3mēn. ciet. (Akts Ns 1563/29. g.)

18711. Krūmiņš, Jānis Pētera d., dzim
1891. g. 8. jūn. Asūnes pag.; noz. izd. 1929. g.
23. apr., Dagdas iec. miert. 1929. g. 3. jūl.,
266. p. 1. d., ņaud. sods Ls 10 vai maks. nesp
gad. 3 dien aresta. (Akts Ns 379/29. g.)

18712. Kukols-Preiss, Trīne Jāņa m.,
dzim. 1865. g. 24. aug. Pērkones pag.; noz. izd.
1929. g. 6. jūn., Liepājas apgbt. 1929. g.
23. sept., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 507 29. g.)

18713. Kusiņš, Jānis Antona d., dzim
1906. g. 5. apr., Līksnas pag.; noz. izd. 1927. g
naktī uz 24. dec. Latgales apgbt. II kr. nod.
1929. g. 19. sept., 51. p., 581. p. 2. d., 1 mēn
ciet. (Akts Ns 957 29. g.)

18714. Lācis, Pēteris Jāņa d., dzim.
1866. g. 28. dec. Stāmerienes pag.; noz. izd.
1929. g. 23. apr., Jēkabpils iec. miert. 1929. g.
12. aug., 51. p., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ns 1241 29. g.)

18715. Laiva, Jāzeps Andreja d., dzim.
1887. g. 22. jūl. Zeltiņu pag.; noz. izd. 1928. g.,
Rīgas apgbt. I kr. nod. 1929. g. 18. jūn. ',
448. p., 440. p., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 394 29. g.)

18716. Langovskis, Ādams Jāņa d., dzim.
1894. g. Baltinavas pag.; noz. izd. 1928. g.
3. martā, Latgales apgbt. II kr. nod. 1929. g.
7. sept., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 1427/29. g.)

' 18717. Lasmanis, Bernhards Dāvā d.,
dzim. 1865. g. Ikšķiles pag.; noz. izd. 1929. g.
jūn., Rīgas apr. III iec. miert. 1929. g. 23. aug.,

581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns 887/29. g.)

18718. Lauzums, Indriķis Anša d., 21 g.,
Rīgā; noz. izd. 1929. g. 28. niaijā, 9. Rēzeknes
kājn. pulka tiesa 1929. g.26. sept., 581. p. l.d.,
3 mēn. civīlciet. ar šo sodu savien. sekām.
(Akts Ns 24/29. g.)

18719. Lazdiņš, ļānis Andreja d., dzim.
1886. g. 18. febr. Ungurmuižas pag.; noz. izd.
1928. g. 26. janv.. Jaunlatgales iec. miert.
1929. g. II. febr., 247. p. 1. pkt, Ls 15 vai
5 dien. aresta. (Akts Ns 172/29. g.)

18720. Levins, Bērs Iciga d., 21 g,
Daugavpilī, noz. izd. 1929. g. 23. un 3. aug.,
7. Siguldas kājn. pulka tiesa 1929. g. 26. sept.,
51. p., 574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Na 25/29. g.)

18721. Likmanis (arī Liekmanis), Johans
Mārtiņa d., dzim. 1891. g. 2. janv. Rīgā; noz.
izd. 1926. g., Rīgas V iec. miert. 1929. g.
30. aug., 574. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 921/29. g.)

18722. Līpinš, arī Liepiņš, Donats An-

tona d., dzim. 1889. g. 22. martā Sakstigales

pag.; noz. izd. 1929. g. 8. jūn., Saldus iec.
miert. 1929. g. 20. sept., 607. p. 1. d. 2. pkt,
1 mēn. ciet. (Akts Ns 646/29. g.)

18723. Lipkins, Fedots Fedota d., cteim.
1880. g. Gauru pag.; noz. izd. 1929. g. j"'-.
Baltinavas iec. miert. 1929. g. 6. sept., 531. Pm
10 dien. aresta. (Akts Ns 223/29. g.)

18724. Ločmels, Brigita Augusta m-,

dzim. 1890. g. 10. apr. Baltinavas pag. ; noz-
izd. 1929. g. 23. apr., Baltinavas iec. miert.
1929. g. 16. sept., 574. p. 1. d., 3 mēn. ciet.

(Akts Ns 355/29. g.)

18725. Logins, Antons Jāņa d., dzim
1894. g. 8. nov. Baltinavas pag.; noz. «J
1929. g. 9. martā, Baltinavas iec. miert.
1929. g. 19. aug., 607. p. 2. pkt, 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 309/29. g.)

18726. Lūsis, Berta Zandera m., 32 _g-,

Naukšēnu pag.; noz. izd. no 1920. g- "
1924. g., Rīgas apgbt. 1925. g. 16. Wf«ļ
442. p. 1. d., 3 dien. aresta. (AktsNs275 2o. g)

18727. Lūsis, Melānija Anša m., dz.

1902. g. 19. maijā Salacas pag.; noz. iz"-
1928. g. 24. nov., Rīgas apgbt. U kr. nou-

1929. g. 9. sept., 591. p. 3. d., 2 ned. aresta.

(Akts Ns 2329 29. g.)
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18728. Macuļevičs, Antons Boļeslava d.,
dz. 1907. g. 4. martā Sventes pag.; noz. izd.
1928. g. nov., 1929. g. febr. un 1929. g. sā-
kumā, Kara tiesa 1929. g. 17. sept., 581. p.
1. d., K. S. 1. 162. p. 1. d., S. 1. 60. p., 6 mēn.
ciet. (Akts Ns 120/29. g.)

18729. Maksimovs, Stepans Jāņa d.,
22 g., Gauru pag.; noz. izd. 1929. g. apr.,
7. Siguldas kājn. pulka tiesa 1929. g. 7. jūn.,
572. p. 1. pkt., Ls 8. (Akts Ns 15/29. g.)

18730. Masings, Andrejs Jāņa d., dz.
1877. g. 1. maijā Jaunlaicenes pag!; noz. izd.
1929. g. 15. apr., Valkas apr. III iec. miert.
1929. g. 11. sept., 510. p. 1. d., 7 dien. aresta.
(Akts Ns 909/29. g.)

18731. Matisons, Andrejs Viļā d., dz.
1903. g. 11. dec. Kabiles pag.; noz. izd.
1929. g. naktī uz 6. aug., Kuldīgas iec. miert.
1929. g. 28. sept., 51. p., 581. p. 4. d., 1 mēn.
ciet. (Akts Ns 670/29. g.)

18732. Metums, Otto Pētera d., dz.
1889. g. 13. aug. Krievijā; noz. izd. no
1927. g. 29. okt. līdz 1929. g. 16. martam,
Rīgas VII iec. miert. 1929. g. 17. aug., 184. p.
1. pkt., 1 dien. aresta. (Akts Ns 1129/29. g.)

18733. Mīlmanis, Ernests-Hermanis-An-
sis-Nikolajs Rūdolfa d., dz. 1890. g. 15. janv.
Cēsīs; noz. izd. 1928. g. 10. dec, Rīgas VII iec.
miert. 1929. g. 21. martā, 591. p. 1. d., i mēn.
ciet. (Akts Ns 422 29. g.)

18734. Milovidovs, Miķelis Ignata d.,
dz. 1909. g. 20. nov. Pildas pag ; noz. izd.
1929. g. 6. un 14. iūl., Saldus iec. miert.
1929. g. 16. sept, 581" p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Ns 627/29. g.)

18735. Mitras, Dārte Jāņa m., dz.
1881. g. Vecsaules pag.; noz. izd. 1929. g.
5. apr., Grīvas iec. miert. 1929. g. 8. aug.,
581. p. 4. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 445/29. g.)

18736. Natansons, Juda-Leiba Mozusa d.,
dz. 1879. g. 3. febr. Rīgā; noz. izd. 1929. s.
27. jūl., Rīgas VII iec. miert. 1929. g. 29. aug!,
581. p. 4. d., 1 mēn. ciet. (AktsNs L569/29.g.)

18737. Nicmanis, Kārlis Pētera d., dz.
1905. g. 16. nov. Mangaiu pag.; noz. izd.
1929. g. naktī uz 8. apr., Rīgas apgbt. II kr.
nod. 1929. g. 5. sept., 581. p. 2. d., 3 mēn, ciet.
(Akts Ns 2958/29. g.)

18738. Olechnovičs, Kārlis Juliāna d.,
dz. 1904. g. 13. jūn. Rīgā; noz. izd. 1928. g.
naktī uz 27. nov., Rīgas apgbt. I kr. nod.
1929. g. 15. aug., 474. p. 2. d. 1. pkt., 10 dien.

aresta. (Akts Ns 468/29. g.)

18739. Oto (Otto), Rūdolfs, dz. 1895. g
17. sept. Sērenes pag.; noz. izd. 1929. g.
28. apr., Jaunjelg. iec. miert. 1929. g. 3. sept.,
581. p. 1. d., 3 mēn, ciet. (Akts Ns 535/29. g.)

18740. Otvars, Roberts Pētera d., dz.
1891. g. 22. febr. Jaungulbenes pag!; noz. izd.
1929. g. febr. sākumā, Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 24. sept., 581. p. l.d., 1 mēn. 2 ned.
ciet. (Akts Ns 3387/29. g.)

18741. Ozoliņš, Jēkabs Jēkaba d., dz.
1871. g. 8. jūn. Doles pag.; noz. izd. 1929. g.
15. jūn., Rīgas XV iec. miert. 1929. g. 2. aug.,
276. p., 2 ned. ciet. (Akts Ns 1174/29. g.)

18742. Ozols, Jānis Mārča d., dz. 1901. g.
17. janv. Rīgas apr.; noz. izd. 1929. g. febr.,
Rīgas XV iec. miert. 1929. g. 17. jūl., 182. p.
2. d. 1. pkt., ņaud. sods Ls 50 vai maks.
nesp. gad. 2 ned. aresta. (Akts Ns 1085/29. g.)

18743. Pēča, Augusts Jāņa d., dzim.
1887. g. 9. jūl. Palsmanes pag.; noz izd.
1929. g. naktī uz 27. maiju, Valkas apr. II iec.
miert. 1929. g. 10. sept., 581. p. 2. d., 3 mēn.
ciet. (Akts Ns 614/29. g.)

18744. Pērkons, Andrejs Andža d., dz.
1913. g. 11. martā Gudenieku pag.; noz. izd.
1929. g. 14. apr., Aizputes iec. miert. 1929. g.
3). maijā, 581. p. 4. d., 55. p, 1. d. 2. pkt.,
nod. audz.-lab. iestādē. (Akts Ns 546/29. g.)

18745. Pētersons, Jūlijs-Teodors Jāņa d.,
dz. 1915. g. 29. aug. Valmierā; noz. izd.
1929. g. marta beigās, Rīgas apgblt. II knm.
nod. 1929. g. 5. sept., 581. p. I. d-, 55. p-,
nod. lab. un audz. iestādē, bet ja tas nebūtu
iesp. tad vecāku vai citu uztic, personu atbild.

uzraudz. (Akts Ns 2441/29. g.)

18746. Petrovs, ļānis Pētera d., dz.

1906. g. 4. aug. Rīgā; noz. izd. 1927. g. maija,

Rīgas XII iec. miert. 1929. g. 20. sept., 574. p.
3. d., 2 ned. aresta. (Akts Ns 1551/29. S-)

18747. Pinkovs, Pēteris Pētera d., bij.

Krievijas pav., dz. 1898. g. 9. jūn. Kurska;
noz. izd. 1929. g. 31. maijā, Rīgas XII iec.

miert. 1929. g. 9. sept., 49. p., 581. P- 4- a-
7 dien. aresta. (Akts Ns 1165/29. g.)

18748. Presna, Broņislavs Alekseja d.,

dz. 1909. g. 6. febr. Bu 'kmuižas pag.; noz.
izd. 1926. g. aug., Dagdas iec miert. 1929. fr
23. jūl., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt, 2 men.
ciet. (Akts Ns 397,29. g.)

18749. Priedīts, Kārlis Jāņa d., dz

1902. g. 28. janv. Englītes pag.: noz. wj
1929. g. 24. febr.. Rīeas apr. IV iec. miert

1929. g. 21. sept., 51. p., 581, p. 1. d.. 1 men
ciet. (Akts Ns 693 29. g.)
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18750. Prikņa, Izidors Donata d., dz.
1899. g. 11. apr. Asūnes pag.; noz. izd. 1929. g.
13. jūl., Rīgas X iec. miert. 1929. g. 9. aug.,
581. p. l.d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 1340/29. g.)

18751. Pudžs, Viktorija Andreja m.,
26 Preiļu izd1929 4

g., pag.; noz. . . g. . apr.,
Preiļu iec. miert. 1929. g. 6. sept, 581. p.,
3 men. ciet. (Akts Ns 602/29.)

18752. Pūlē, Arvīds-Voldemārs Jāņa d.,
dz. 1912. g. 16. febr. Trikātas pag.; noz. izd.
1926. g. 9. martā, Rēzeknes II iec. miert.
1929. g. 16. sept, 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.,
2 mēn. ciet. (Akts Ns 659/29. g.)

18753. Puntuzis, Augusts Kates d., dz.
1875. g. 29. dec. Alsviķu pag.; noz. izd. 1929. g.
23. jūn., Valkas apr. III iec. miert. 1929. g.
28. aug.. 581. p. I. d.,-1 mēn. ciet. (Akts
Ns 875/29. g.)

18754. Pūriņš, Pēteris Jāņa d., dz.
1900. g. 29. martā Trikātas pag.; noz. izd.
1929. g. 27. jūl.. Valkas' apr. I iec. miert.
1929. i{. 23. aug., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 585/29. g.)

18755. Racs, Jēkabs Jerochima d., dz.
1913. g. 20. maijā Daugavpilī; noz. izd.
1929. g. 10. aug., Daugavpils I iec. miert.
1929. g. 30. sept., 581. p. 2. d., 55. p. 1. d.
2. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ns 977 29. g.)

18756. Radiņš, (Radziņš), Jānis Kārļa ti,
dz. 1900. g. Makašānu pag.;' noz. izd. 1928. g.,
Latgales apgbt. 11 kr. nod. 1929. g. 7. sept.
6072. p _ v dien. aresta. (Akts Ns 1584/29.)

18757. Rebans, Kārlis Jēkaba d. dz.
1900. g. 21. jūn. Salacas pag.; noz. izd. 1928. g.
jūn., Rīgas IX iec. miert. 1929. g. 6. sept,
574. p. 3. d., 7 dien. aresta. (Akts Ns 1286 29.g.)

18758. Reinsons, Alberts ļāna d., dz.
1909. g. 27. jūn. Subatā; noz. izd. 1929. g.
18. aug., Rīgas IX iec. miert. 1929. g. 27. aug.,
581. p. 2. d., 57. p. 3. pkt, 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 1332 29. g.)

18759. Reinsons, Aleksandrs Jāņa d,,
dz. 1881. g. 13. okt Bilskas pag.; noz. izd.
1928. g. 17. nov., Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 6. sept., 607. p. 2. pkt., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 2625 29.)

18760. Rinau, Ilze Jēkaba m., dz.
1862. g. 24. dec. Lažas pag.; noz. izd. 1929. g.
21. martā, Aizputes iec. miert. 1929. g. 25. apr.,
581. p. 1. d.. 49. p., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 468/29. g.)

18761. Roze, dz. Raudziņš, Līze Andreja
meita. dz. 1871. g. 29. janv. Apriķu pag.;
noz. izd. 1929. g. 9. maijā, Aizputes iec. miert.
1929. g. 18. jūn., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 567 29. g.)

18762. Rozenbergs, Kārlis Jāņa d., dz.
1891. g. 18. okt. Sunākstes pag.; 'noz. izd.
1929. g. jūl., Jēkabpils iec. miert. 1929. g.

30. aug., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 1355/29. g.)

18763. Rubenis, Jānis Jāņa d., dz.
1902. g. 16. febr. Vestienas pag.; noz. izd.
1929. g. no jūn. līdz 24. jūl.. Rīgas IX iec.
miert. 1929. g. 5. sept., par radiost ierīk. un
liet. 2. un 9. p. p., ņaud. sods Ls 100 vai
1 mēn. aresta. (Akts Ns 1327/29. g.)

18764. Rucka, Jēzups Jēzupa d., dz.
1900. g. 23. aug. Bukmuižas "pag.; noz. izd.
1929. g. 28. jūl., Dagdas iec. miert. 1929. g.
26. aug., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 531/29. g.)

18765. Rudins, Konstantīns Dmitrija d.,
dz. 1889. g. 16. jūn. Krievijā; noz. izd. 1928. g.
10. nov., Jaunlatgales iec. miert. 1929. g.
29. apr., 574. p. 3. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 512/29. g.)

18766. Rudovičs, Boļeslavs Voičeka d„
34 g., Mērdzenes pag.; noz. izd. 1929. g
27. maijā, Rīgas XVI iec. miert. 1929. g
25. sept, 616. p. l.d. 2. pkt., 1. un 4. pkt
2 ned. ciet. (Akts Ns 1170/29. g.)

18767. Rums, Fricis Jāna d., dz. 1911. g
21. jūl. Puzes pag.; noz. izd.' 1929. g. 2. jūn.,
Talsu iec. miert. 1929. g. 29. jūl., 581. p. t d.

57. p., 4 mēn. ciet. (Akts Ns 554/29. g.)

18768. Runcis Marija Dāvā m., dz

1882. g. 16. febr. Mujānu pag.; noz. izd
1929. g. 4. jūn., Valmieras apr. 1 iec miert
1929. g. 15. aug., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet

(Akts Ns 637 29. g.)

18769. Ruskuls, Stepans Jēkaba d., dz.

1875. g. Kapiņu pag.; noz. izd. 1929. g. 2. apr.,
Krāslavas Ii ' iec. miert. 1929. g. 29. aug-,
316i. p., 2 ned. ciet (Akts Ns 315/29. g)

18770. Sarans, Ieva Osipa m.. dz. 1880. g _
Ilūlcstē; noz. izd. 1929. g. 19. jūn., Krustpus
iec. miert. 1929. g. 21. aug., 581. P- 'a-<
1 mēn. ciet. (Akts Ns 554 29. g.)

18771. Saulits, Jānis Jāņa d., dz-

1869. g. 18. maijā Daudzevas pag.; noz. i *"-
1926. g., Jaunjelgavas iec miert. ig2 -.*
1!. sept, 574. p. 1. d.. 2 ned. ciet. (**"
Ns 403 29. g.)

18772. Sebežs, Aleksandrs Kārļa d..

dz. 1884. g. 13. maijā Mālupes pag.; "oz- '* '
no 1924. g. 11. okt. līdz 1926. g. 22. sept.,

Rīgas apgbt. 3. kr. nod. 1929. g. 21.. \**ļ-,
577. p. 2. un 3. d., 2 mēn. ciet. (AktsNs 16 -«*'
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18773. Seduss, Eduārds-Ernests Jāņa d.,
dz. 1900. g. 27. apr., pied. pie Rīgas; noz. izd.
no 1925. g. līdz 1928. g. sept., Kara tiesa
1929. g. 3. sept., 578. p. 1. d. un 3. d., i g. ciet.
(Akts Ns 68/29. g.)

18774. Seisums, Pēteris Pētera d., dz.
1902. g. 13. febr. Raunas pag.; noz. izd. 1929. g.
28. jūl., Cēsu apr. III iec. miert. 1929. g.
27. aug., 262i. p-j 284. p., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 22/29. g.)

18775. Šiliņš, Pēteris Mārtiņa d., dz.
1861. g. 12. nov. Krustpils pag.; noz. izd.
1929. g. 18. jūn., Krustp. iec. miert 1929. g.
28. aug., 581. p. 1. d.. 2 ned. ciet. (Akts
Ns 569/29. g.)

18776. Sirmulis, Jānis Līzes d., dz.
1889. g. 23. sept. Lizuma pag.; noz. izd.
1929. g. 6. jūl., Rīgas X iec. miert. 1929. g.
14. sept., 581. p. l.d., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 1604 29. g.)

18777. Skroders, Jānis Jāņa d., dz.
1881. g. 15. martā Pērkones pag.; noz. izd.
1929. g. 19. aug., Saldus iec. miert. 1929. g.
21. aug., 51. p., 57. p., 581. p. I. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 708 29. g.)

18778. Skudra, Līze Pētera m., dz.
1872. g. Sēlpils draudzē; noz. izd. 1929. g.
1. aug., Rīgas X iec miert. 1929. g. 14. sept.,
574. p. 1. d., I mēn. ciet. (Akts Ns 1504 29. g.'

18779. Skuja, Roberts-Osvalds Pētera d.,
21 g., Codes pag.; noz. izd. 1929. g. 10. aug.,
9. Rēzeknes kājn. pulka tiesa 1929. g. 26. sept.,
51. p.. 158. p. l.d., I mēn. civīlciet. ar šo sodu
savien. sekām. (Akts Ns 23 29. g.)

18780. Skuķis, Jāzeps Antona d., dz.
1899. g. 25. nov. Līksnas pag.; noz. izd.
1927. g. naktī uz 24. dec, Latg. apgbt. II kr.
nod. 1929. g. 19. sept., 51. p., 581. p. 2. d.,
1 mēn. ciet. (Akts Ns 957,29. g.)

18781. Smalkais, Neonilija Krišjāņa m.,
dz. 1911. g. 30. jūn. Vecsalacā; noz. :zd.
1929. g. 21. jūl., Cēsu apr. III iec. miert
1929. g. 21. aug., 581. p. 1. d.. 2 mēn. ciet.
(Akts Ns 4 29. g.)

18782. Smelters, Aleksandra Nikolaja m.,
dz. 1910. g. 16. apr. Daugavpili: noz. izd.
1929. g. 3. aug., Rīgas XII iec. miert. 1929. g.
27. sept., 581. p. 1. d., 57. p. 3. pkt.. 2 ned. ciet.
(Akts Ns 1556 2V

18783. Spalis, Olga Ādama m.. d2
1902. g. 22. aug. Rūjienas pag.; noz. izd
1929. ģ. iūl. beigās, Valm. apr. II iec. miert
1929. g. 25. sept!. 581. p. 4. d.. 7 dien. aresta
(Akts Ns 672 29. g.)

18784. Stībels, Valters Pētera d., dz.
1914. g. 1. febr. Rankas pag.; noz. izd. 1929. g.
febr., Cēsu apr. II iec. miert. 1929. g. 3. jūl.,
55. p., 581. p. 1. d., ieviet. mazg. noziedzn.
audz.-lab. iestādē. (Akts Ns 475/29. g.)

18785. Stičinskis, dzim. Rimša, Jozefa
Vikentija m., dz. 1863. g. Krāslavā; noz. izd.
1929. g. 10. jūn., Rīgas XI iec. miert. 1929. g.
17. sept., 276. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 1387/29. g.)

18786. Strazdiņš, Aleksandrs Mārtiņa cl.,
dz. 1916. g. 29. nov. Kokneses pag.; noz. izd.
1929. g. 24. janv., Rīgas apr. III iec. miert.
1929. g. 20. aug., 581. p. 1. d., ieviet. audz.-lab.
iestādē. (Akts Ns 731/29. g.)

18787. Stukens, Jānis Pētera d., dz.
1880. g. 22. janv. Sunākstes pag.; noz. izd.
1929. g. 23. maiiā, Jaunjelg. iec. miert. 1929. g.
3d. aut;.. 607. p. 2. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 479,29. g.)

18788. Supers, Frīda Movša m., 57 g.,
Viļakas pag.; noz. izd. 1929. g. 22. apr.,
Viļaku iec. miert. 1929. g. 14. jūn., 581. p.
4. d., 7 dien. aresta. (Akts Ns 620/29. g.)

18789. Svinis, Elza-Auguste-Otilija Teo-
dora m., dz. 1909. g. 25. dec. Rīgā; noz. izd.
1929. g. no 10. maija līdz 5. iūl., Rīgas XI iec.
miert 1929. g. 19. sept.. 581. p. l.d., 57. p.,
2 ned. ciet. (Akts Ns 1558 29. g.)

18790. Šavčenko, Michejs Karpa d.,
dz. 1909. g. Istras pag.; noz. izd. 1929. g.
2. sept, Valkas apr. li iec. miert. 1929. g.
13. sept, 49. p., 51. p., 57. p. 3. pkt., 581. p.
2. d., 1 mēn. ciet (Akts Ns 671 29. g.)

18791. Šavlovs, Movšs Faiviša d., dz.
1888. (9.) g. 3. janv., pied, pie Rugāju pag.;
noz. izd. 1929. g. jūt., Balvu iec. miert. 1929.g.
14. sept.. 574. p. 3. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 952 29. g.)

18792. Šermanis, Ābrams Dāvida d.,
dz. 1906. g. Rīgā; noz. izd. 1929. g. 8. aug.,
Rīgas X iec. miert. 1929. g. 31. aug., 574. p.
I. d, 1 mēn. ciet. (Akts Ns 158029. g.)

18793. Šichts, Eduards Aleksandra d.,
dz. 1906. g. 4. apr., pied. pie Rucavas pag.;
noz. izd. 1928. g. apr. un maijā. Kara tiesa
1929. g. 9. sept, 578. p. 1. un 3. d., 440. p.,
1 g. ciet. (Akts Ns 113 29. g.)

18794. Šimkus, Pāvils Pāvila d., Lie-
tavas pav., dz. 1891. g. 2. janv. Lietavā;
noz. izd. 1929. g. 18. aug.. Auces iec. miert!

>t., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 639 29. g.)
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18795. Širons, Jānis Pētera d., 11 g.,
Lielvārdes pag.; noz. izd. 1929. g. 27. maijā,
Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 25. sept,
581. p. 1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt., ieviet. Irlavas
nepilng. zemkop. un amatn. koi. (Akts
Ns 1170/29. g.)

18796. Šķēle, Jāzeps Geduša d., dzim.
1897. g. 6. apr. Barkavas pag.; noz. izd.
1929. g. 12. un 13. martā, Varakļānu iec. miert.
1929. g. 21. sept, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts Ns 248/29. g.)

18797. Šķiba, Nikolajs Vasilija d., dzim.
1908. g. 2. apr. Valmierā; noz. izd. 1929. g.
naktī uz* 10. jūn., Rīgas apgbt. II kr. nod.
1929. g. 11. sept, 58t p. 1. d., 1 mēn. ciet

(Akts Ns 3146/29. g.)

18798. Šleiers, Jānis-Arvīds Jēkaba d.,
dzim. 1911. g. 23. jūn. Platones pag.; noz. izd.
1929. g. 6. maijā, Rīgas apr. IV iec. miert.
1929. g. 31. aug., 51. p., 581. p. 1. d., 57. p..

2 mēn. ciet. (Akts Ns 914/29. g.)

18799. Šmits, Bruno - Gustavs - Eižens
Ferdinanda - Matīsa - ļura (Georga) d., dzim.
1903. g. 10. aug. Rīgā; noz. izd. 1928. g.
okt, Rīgas apgbt. I kr. nod. 1929. g. 3. sept.,
440. p., 6 mēn. ciet. (Akts Ns 507/29. g.)

188C0. Šneiders, Jānis Genocha d., dzim.
1903. g. I. maijā Rīgā; noz. izd. 1929. g.
14. jūņ., Rīgas VIII iec. miert. 1929. g.
25. sept., 231. p. 1. pkt., ņaud. sods Ls 20 vai
maks. nesp. gad. 6 dien. aresta. (Akts
Ns 1185/29. g.)

18801. Šneperis, Jānis Sīmaņa d., dzim.
1855. g. 8. martā Mālupes pag.; noz. izd.
1«27. g! 7. jūn., Rīgas X iec. miert. 1929. g.
8. martā, akc s. I. 38. p. 2. pkt., 7 dien. aresta.
(Akts Ns 40/29. g.)

18802. Terleckis, Alvīne Anša m., dzim.
1893. g. 10. jūl. Jelgavā; noz. izd. 1929. g.
11. jūl., Rīgas XIV iec. miert. 1929. g. 3. sept.,
581! p. 1. d., 3 mēn. ciet (Akts Ns 1161 '29. g.)

18803. Tiško, Anastasija Nikolaja m.,
bij. Krievijas pav., 48 g., Maskavā; noz. izd.
1929. g. 19. jūl.. Liepājas II iec. miert. 1929. g.
13. sept., 581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 473 29. g.)

18804. Tīzengolds, Ādolfs Ādolfa d.,
dzim. 1908. g. 8. aug. Kapiņu pag.; noz. izd.
1929. g. 23. maijā, Daugavpils II iec. miert.
1929. g. 14. sept.!231. p. 1. pkt., I ned. aresta.
(Akts Ns 1350 29. g.)

18805. Trans, Emīlija Antona m., dzim.
1909. g. 1. janv. Ceraukstes pag.; noz. izd.
1929. g. 9. aug., Bauskas apr. 1 iec. miert.
1929. g. 10. sept, 591. p. 3. d., 57. p.. 2 ned.
ciet. (Akts Ns 550 29. g.)

18806. Trokša, Konstantīns Antona d.,
dzim. 1906. g. 17. aug. Varakļānu pag.; pārk.
izd. 1929. g. jūn. sākumā, Varakļānu iec. miert.
1929. g. 13. aug., 184. p., 1 dien. aresta. (Akts

Ns 614/29. g.)

18807. Ungerts, Alberts - Kristaps - Er-
nests Jāņa d., dzim. 1910. g. 15. dec. Kuldīgā;
noz. izd. 1929. g. 19. aug., Saldus iec. miert.
1929. g. 21. aug., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts Ns 708/29. g.)

18808. Upītis, Andrejs Jēkaba d., dzim.
1905. g. 7. maijā Balvu pag.; noz. izd. 1929. g.
9. jūn., Balvu iec. miert. 1929. g. 13. sept,
581. p. l.d., 1 mēn. ciet. (Akts Ns 833/29. g.)

18809. Upitis, Kārlis Mārtiņa d., dzim.
1894. g. 28. febr. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
24. febr., Rīgas apr. IV iec. miert. 1929. g.
21. sept., 51. p., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 693/29. g.)

18810. Uzuliņš, Vikentijs Franča d.,
dzim. 1901. g. Istras pag.; noz. izd. 1929. g.
13. apr., Saldus iec. miert. 1929. g. 6. sept,
574. p. 1. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ns 651/29. g.)

18811. Vanags, Antonija Silvestra m..

14 g., Domopoles pag.; noz. izd. 1929. g.
18. apr., Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 11. sept.
581. p. 1. d., 55. p. l.d. 2. pkt., ieviet. Ropažu
nepilng. meiteņu audz. - lab. kol. (Akts
Ns 1020/29. g.) '

18812. Vanags, Elvīra Kārļa m., dzim.
1909. g. 19. maijā Siguldā; noz. izd. 1929. g.
6. aug., Rīgas XI iec miert. 1929. g. 29. aug.,
581. p. 1. d., 57. p., 1 mēn. ciet. (Akts

i Ns 1921/29. g.)

18813. Vanags, Pauls Indriķa d., dzim.
1911. g. 20. jūl. Alojas pag.: noz. izd. 1929. g.
29. jūl., Rīgas XI. iec. miert. 1929. g. 19. sept.,
581. p. 3. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns 1786 29. g.)

18814. Vāns, Oskars Fridricha d., dzim.
1909. g. 15. apr. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
1. apr., Rīgas XI iec. miert 1929. g. 8. aug.,
284. p., 75. p., 60. p., 1 mēn. aresta. (Akts
Ns 1007/29. g.)

18815. Vestmanis, Aleksandrs Aleksan-
ļ dra d., dzim. 1888. g. 24. apr. Bērzpils pag.;

noz. izd. 1929. g. febr., Rīgas pils. XI iec!
miert. 1929. g. 19. sept, 574. n., 2 ned. ciet
(Akts Ns 1373 29. g.)

18816. Vigants, Voldemārs Augusta d.,
dzim. 1910. g. 4. sept. Rīgā; noz. izd. 1929. g.

. 10. jūn., Rīgas XI iec. miert. 1929. g. 19. sept.,

. 591. p. 3. pkt, 57. p., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 1597/29. g.)
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18817. Vilcans, Juris Boleslava d., dzim.
1912. g. 5. aug. Dubultos; noz. izd. 1929. g.
apr., Daugavpils IV iec miert. 1929. g.
17. sept., 581. p. 1. d., nod. audz.-lab. iestādē.

(Akts Ns 486/29. g.)

18818. Vilciņš, Konstantīns Jāņa d.,
dzim. 1888. g. 31. jūl. Alūksnes pag.; noz. izd.
1929. g. 5. febr., Valkas apr. III iec. miert.
1929. g. 13. sept, 49. p., 591. p. 1. d., 2 ned.

ciet. (Akts Ns 941/29. g.)

18819. Vildmanis, Abo-Volfs Geceļa d.,
dzim. 1914. g. 25. martā Daugavpilī; noz. izd.
1929. g. 22. jūl., Daugavpils I iec. miert.
1929. g. 6. sept, 51. p., 581. p. 1. d., 55. p.
1. d. 3. pkt., ieviet. audz.-lab. iestādē. (Akts
Ns 904/29. g.)

18820. Viškers, Rozālija Franča m.,
dzim. 1885. g. Landskoronas pag.; noz. izd.
1928. g. apr., Maltas iec. miert. 1929. g.
27. aug., 581. p. 2. d., 4 mēn. ciet. (Akts
Ns 821/29. g.)

18821. Voitiks, Rozālija Jāna m., dzim.
1870. g. Lietavā; noz. izd. 1929. g. 4. apr.,
Grīvas iec. miert. 1929. g. 10. sept, 581. p.
4. d., 2 ned. aresta. (Akts Ns 488/29. g.)

18822. Vonogs, Jūlija Jāņa m., dzim.
1890. g. 10. aug. Piedrujas pag.; noz. izd.
1929. g. 31. jūl., Krāslavas I iec. miert. 1929. g.
19. sept., 581. p. 4. d., 5 dien. aresta. (Akts
Ns 611/29. g.)

18823. Vucans, Boleslavs Jāna d., dzim.
1909. g. Viļakas pag.; noz. izd. 1929. g. 20. jūl.,
Viļaku iec. miert. 1929. g. 24. sept., 57. p.
3. pkt, 574. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ns 1030/29. g.)

18824. Zaimiņš, Aleksandrs Otto-Edu-
ārda d., 16 g., Rīgā; noz. izd. sistēm. 1929. g.
no febr. līdz maijam, Rīgas XVI iec. miert.
1929. g. 11. sept., 581. p. 2. d.,55. p. l.d. 2. pkt,
ieviet. Irlavas nepilng. zemk. un amatn. kol.
(Akts Ns 1019 29. g.)

Rīgā, 1929. g. 29. oktobrī.

18825. Zarakovskis, Aniela Andreja m.,
dzim. 1876. g. 23. martā Lietavā; noz. izd.
1929. g. 20. jūl., Rīgas III iec. miert. 1929. g.
26. sept, 276. p. 3. pkt, 2 dien. aresta. (Akts
Ns 1521/29. g.)

18826. Zariņš, Jānis Kārļa d., dzim.
1913. g. 16. auģ. Ērģemes pag.; noz. izd.
1929. g. naktī uz 20. jūn., Valkas apr. I iec.
miert. 1929. g. 27. aug., 581. p. 1. d., 51. p.,
55. p., nod. lab.-audz. iestādē. (Akts
Ns 588/29. g.)

18827. Zaščerinskis, Aleksandrs Izidora
dēls, 35 g., Bērzpils pag.; noz. izd. 1928. g-
26. janv., Jaunlatgales iec. miert. 1929. g.
11. febr., 247. p. 1. pkt, Ls 15 vai 5 dien.
aresta. (Akts Ns 172/29. g.)

18828. Ziliņš, Veronika Jāņa m., 49 g.,
Bērzgales pag.; noz. izd. 1929. g. 8. aug.,
Rēzeknes III iec. miert. 1929. g. 4. okt..
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ns 916/29. g.)

18829. Zīraks, Kārlis Kārļa d., dzim.
1879. g. 12. febr. Pokrovas m.; noz. izd.
1929. g. 6. jūl., Rīgas IX iec. miert 1929. g.
22. aug., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ns 1216/29. g.)

18830. Zitāns, Pēteris Ādama d., 12 g-,
Viļakas pag.; noz. izd. 1929. g. 4.febr., Viļaku
iec. miert. 1929. g. 29. jūl., 51. p., 55. P-
1. d. 2. pkt, 581. p. 1. d., ieviet. audz.-lab. ie-
stādē. (Akts Ns 863/29. g.)

18831. Zommers, Mārtiņš Friča d., dzim.

1890. g. 29. dec; noz. izd. ' 1929. g. maija,
Bauskas apr. II iec. miert. 1929. g. 30. sept,
184. p., 3 dien. aresta. (Akts Ns 476/29. g.)

18832. Zvaigznīts, Aleksandrs Jura d.,
dzim. 1880. g. 24. jūn. Rīgā; noz. izd. 1928. g-
sept., Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g. 29. jūn.,
607. p. 2. pkt., i mēn. ciet. (Akts Ns 2449 29. g.)

Tiesl. min. departamenta direktors Stokets.

Nodaļas vadītājs J. Saulīte.
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