
Ministru kabineta sēde š. g. 21. martā.
Lēmums par piespiedu servitūtu noteikšanu grants bedru ierīkošanai zemes ceļu

vajadzībām.
Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.

Maksa par ..Valdības Vēstnesi":

ar p iesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
gadu . . . • Ls 22, (saņemot eksped.) par:
E gadu . ? „ 12,

Ls
3 me" " 2- Va gadu... „ 10,'-
Piesūtor ' pa ' 3 mēn „ 5,-

pastuunpie l < • • ; ' » 1>'U
a tkalpārde- Par atsevišķu

vējiem . . . „ —,12 numuru. . . „ —10

Latvijas valdības igļm oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^^^^^^msvētd

ienas
un svētku dienas

Redakcija: ff»^^^l^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ks 2. Tālrunis 20032

^^^^^^^^^
Rīgā, pilī Xs I. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 ^^SfflT Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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 dokumentupazaudēšanu no katras
personas ,, —,80

Valdības rīkojumi un pavēles.
Lēmums par piespiedu servitūtu noteikšanu grants bedru ierīkošanai

zemes ceļu vajadzībām,
pieņemts uz likuma par zemes ceļiem 44 1. panta pamata (Lik. krājums 1927. g. N» 102).

I. Grants bedru ierīkošanai zemes ceļu izbūves un uzturēšanas vajadzībām
nodibināmi servitūti uz zemāk minētiem īpašniekiem piederošām zemēm:

. . Daugavpils apr. Nautrēnu pag.
1) Osipovs, Agnpina MoskovskajassādžasviensētāOsipovs, Savel.ja i k239, apst. C. Z. I. K. 1928.g.

Os.povs, Praskovja 24. okt.prot.K« 1373p. 1. (izsl.
Usipovs, Zinaīda Z. I. V.. J* 302) 0,2440 ha

2) Celmiņš, Jēkabs
Kadors, Jakovs ...... .
Bitte, Jānis ..........
Rešņa, Jānis Daugavpils apriņķa, Krustpils
Rešņa, Nikolajs ....... pagasta, Andrānu I sādžas
Rizge, Indriķis zemnieku kopīpašuma zemes
Kadors, Pēteris gabalā JVs 12 0,6380 ha
Bitt,e, Pēteris .........
Režna, Andrejs
Bitte, Andrejs

3) Spieķa, Andreja ........ Jauniatgales apr., Balvu pag.,
Silaciema mājās (sādžā) re£.
No 3761 0,1331 ha

II. I pantā minētās zemes platības robežas dabā apzīmē satiksmes ministrija.

1929. g. 7. martā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums Ni 89
1929. g. 27. februāri.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.
Vācijas un Lietavas-SPRS tiešās sa-

tiksmes preču tarifā, kas izsludināts
1925. g. ,,Vald. Vēstneša" 143. numurā
un līdz ar vēlākiem papildinājumiem
iespiests atsevišķā brošūrā. A nodalī-
juma I, 1. Tarifā uzņemto staciju sa-
raksts, zem c) papildināms no š. g.
18. februāra ar- SPRS Rietumu dzelzceļa
(34. lap. p.) staciju ,,Sluck". Tanī pašā
nodalījumā p. a) (32. lap. p.) Vācijas
dzelzceļu stacija ,,Marggrabova" pār-
dēvējama no š. g. 1. marta par
„Treuburg".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Starptautiskās satiksmes inspektors

F. Magazings.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Izlabojums.

Šī gada ,,Valdības Vēstneša" 34. numurā,
1. lapas pusē iespiestā nekustamas mantas
sarakstā ieviesušās kļūdas:
Kalēj-Indiņu māju nosaukums jālasa

Kalej-judiņi,
Zeltiņu-Indiņu māju nosaukums jālasa

Zeltiņu-Judtņi,
Ķuņķu māju nosaukums jālasa Kūķi un
mir. Eduarda Johana Freiera vietā jālaas

mir. Eduarda Johana Treiera.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 11. marta nolēmumu,
Izbeidz ierosināto Alberta Jāzepa d. Ko-
ki na meklēšanu ar sludinājumu, kas iespiests..Valdības Vēstneša" 1928. gada 21. augusta
187. numurā , Alberta Kokina atrašanas dēļ.

Jelgavā, 1929. g. 20. martā.
Priekšsēdētāja b. J. Strazds.

Sekretārs A. Š t u b i s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 18. marta lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstneša" 1926. g. 9. de-
cemb ra 278. numurā iespiesto sludinājumu par
fcdgara Friča dēla Stegmaņa meklēšanu, jo
""lētais Edgars Friča d. Stegmans ir atrasts.

Daugavpilī , 1929. g. 19. martā.
Priekšsēdētāja vietā V. Greiers.

Sekretāra p. v. E. Āboliņš.

Personu saraksts,
kuyu meklēšana izbeigta JV° 315.

15509. Apšukalejs, Jānis Voldemārs. —
25358/28. g. (30. III 28.).

15510. Arens, Aleksandrs. — 27679/29. g.
(17. I 29.).

15511. Arenss. Aleksandrs Teodora d. —
27627/29. g. (8. I 29.).

15512. Beinarovičs, Viktors Jāna d. —
19410/26. g. (17. III 26.).

15513. Borisovs, Milentijs Elija d. —
13976/25. g. (3. VI 25.).

155)4. Bezmenovs, Ivans Pavla d. —
27628/29. g. (10. I 29.).

15515. Bezmenovs, Ivans 'Paula d. —
278'33/29. g. (1. II 29.).

15516. Bezmenovs, Ivans Paula d. —
27836/29. g. (1. II 29.).

15517. Brempels, Etla. — 26921/28. g
/1 o v 28 ^

15518. Bullīts, Pēteris Pētera d. — 27150/28.g
(10. XI 28.).

15519. Bezimenovs, Ivans Pavla d. —
26919/28. g. (17. X 28.).

15520. Bizuns, Donats Bernarda d. —
22871'26. g. (22. XI 26.).

15521. Cers, Emils. — 27934/29. g. (15. II 29.)
15522. Cimans, Abbo Dāvīda d. — 26388/28. g

(23. VIII 28.).
15523. Čubrevičs, Konstantīns Andreja-d. —

16752/25. g. (6. XI 25.).
15524. Čičs, Fricis Jēkaba d. — 27838/29. g

(4. II 29.).
15525. Denisovs, Jānis Miķeļa d. — 3696/22. g

(17/D. 22).
15526. Dimza, Alberts. — 27885/29. g

(1.4. II 29.).
15527. Dizenbergs, Herberts Jūlija d. —

27979/29. g. (25. II 29.).
15528. Dvoreckis, Larions. — 27790/29. g

(24. I 29.).
15529. Datovs, Andrejs Jura d. — 27687/29. g

(11. I 29.).
15530. Eglīts, Aleksandrs Pētera d. —

27236/28. g. (19. XI 28.).
15531. Oirbunovs, Alberts Staņislava d. —

25823/28. g. (18. VI 28.).
15532. Grūbe, Jānis-Jūlijs Jāņa d. —

27842 29. g. (2. II 29.).
15533. Garber,Haja. — 2260/21.g.(2742.1920.g

15534. Hartmans, Marija. — 27944 29. g
(15. II 29.).

15535. Jakovlevs, Vikentijs Ludviga d. -
9316/24. g. (65 J. 24. VIII).

15336. Jamans, Ādolfs. — 25830 28. g
(28. VI 28.).

15337. Kancers. Jānis-Arvīds Miķeļa d. —
18727 26. g. (5. II 26.).

15538. Kaucis. Ju liuss-Eduards. — 26996/28.g
(19. X 28.).

15539. Kirkensteins, Nikolajs. — 26335,28. g
(16. VIII 28.).

15540. Krastinš, Elmārs Augusta d. —
27947 29. g. (21. ' II 29.).

15541. Kleins, Markus Siseļa d. — 3116:22. g.
(292/K. 21.).

15542. Kovalevski, Kārlis Jāna d. —
10839/24. g. (421 K. 24. XI).

15543. Krūmiņš, Jānis Kārļa d. — 21606/26. g.
(23. VII 26.).

15544. Kuzmins, Galaktions Agurjana d. —'
9444/24. g. (I71/K. 24. X).

15545. Kukuls, Jēzups Antona d. —
22428/26. g. (23. IX 26.).

15546. Kurlovičs, Jāzeps Donata d. —
20573/26. g. (31. V 26.).

15547. Kalnenieks, Oskars. — 26822/28. g.
(3. X 28.).

15548. Kirsanovs, V'asilijs Prokofija d. —
26403/28. g. (23. VIII 28.).

15549. Lapše, Andrejs-Voldemārs. — 27704/29.
(15. I 29.).

15550. Lobanovski-Labanovskis, Augusts Ig-
nata d. — 27854/29. g. (5. II 29.).

15551. Matvejeva, Olga Fe'odosija m. —
27953/29. g. (15. II 29.).

15552. Meikšans, Pēteris. — 27365/28. g.
(30. XI 28.).

15553. Meisners, Eduards Johana d. —
5371 22. g. (148/M. 22.).

15554. Millers, Alberts Jāņa d. — 19769/26. g.
(31. III 26.).

15555. Meļnikovs, Ivans Pētera d. — 27259/28.
(20. XI 28.).

15556. Mileiko, Jānis Antona d. — 26944/28.g.
(13. X 28.).

15357. Murans, Onufrijs Ustina d. —
20138/26. g. (28. IV 26.).

15558. Michalevičs, Leiba Movšas d. —
20133/26. g. (28. IV 26.).

15559. Morozovs, Jānis Jāna d. — 14024/25. g.
(30. V 25).

15560. Miza, Alberts Kriša d. — 17108'25. g.
(26. XI 25.).

15561. Miloradovs, Karps Kuzma d. —
16500/25. g. (24. X 25.).

15562. Milmans, Jānis Jāna d. — 12851/25. g.
(10. MI 35.),

15563. Melders, Jānis Andreja d. — 14157/25.g.
(10. VI 25.).

15564. Meirans, Aleksandrs Eduarda d. —
12849,25. g. (10 .III 25.).
. 15565. Musins, Hiršs Kusieļa d. — 13495'25. g.

(27. IV 25.).
15566. Meirans, Viktors Konstantīna d. —

24155/27. g. (6. VIII 27.).
15567. Mandelhorns, Hiršs-Leiba Jankela d. —

12395/25. g. (5. II 25.).
15568. Martinsons, Jānis Miķeļa d. —

12398/25. g. (4. II 25.).
15569. Maskovičs, Zalrnans Izraēla d. —

13424/25. g. (27. IV 25.).
15570. Mažuks, Osips Miķeļa d. — 16016/25. g.

(24. IX 25.).
15571. Matuševičs, Alberts Modesta d. —

16660/25. g. (3. XI 25.).
15572. Maurīts. Hugo Kārļa d. — 12109/25. g.

(14 I 25.).
15573. Marcinkevičs, Staņislavs Antona d. —

14156/25. g. (10. VI 25.).
15574. Majors, Jēkabs Jēkaba d.— 14763/25.g.

(23. VII 25.).
15575. Martinovs, Romulds Mārtiņa d. —

13625/25. g. (6. V 25.).
15576. Meļnikovs, Jānis Pētera d.— 27313 28..

(28. XI 28.).
15577. Medens, Eižens Kārļa d. — 22323/26. g.

(14. IX 26.).
15578. Marcinkevič, Minna Gustava m. —

27997/29. g. (28. II 29.).
15579. Meļnikovs, Jānis Pētera d. — 27115/ 28.g.

(8. XI 28.).
15580. Martinovs, Jāzeps. Ignata d. —

23400/27. g. (15. VII 27.).
15581. Matuševičs, Alberts Modesta d. —

16970'25. g. (16. XI 25.).
15582. Malins, Jāzeps Jāna d. — 19763/26. g.

(31. III 26.).
15583. Mains, Šoloms-Moisejs Smuila d. —

19043,26. g. (19. II 26.).
15584. Maizīts, Voldemārs Pētera d. —

27262 28. g. (16. XI 28.).
15585. Matvejeva, Olga Feodosija m. —

27815,29. g. (25. I 29.).
15586. Naglia, Aleksandrs Staņislava d. —

18242 '26. g. (19. I 26.).
15587. Naftals, Dāvids Ābrama d. —

14166 25. g. (9. VI 25.).
15588. Nudinš, Jānis Pētera d. — 27123 28. g.

(5. XI 28.).
15589. Nulle, Artūrs Jāna d. — 28002/29. g.

(27. II 29.).
15590. Neilands, Augusts Jāņa d.— 13261/25.g.

(6. IV 25.).
15591. Neverovskis, Nikodims Ludviga d. —

27863 29. g. (7. II 29.).
15592. Nikolajevs, Jerofejs Nikifora d. —

25489 27. g. (21. X 27.).
15593. Ozolinšjohans Mārtiņa d.—13379,25.g.

(23. IV 25.).
15594. Orups, Ignats Staņislava d. —

20515/26. g. (27. V 26.).
15595. Ozerskis, Pēteris Miķeļa d.—21178 26.g.

(28. VI 26.).
15596. Ošinš (Ošs), Jānis Jāņa d. — 3808, 22. g.

(1203 A. 21.).
15597. Podkaln, Minna Jēkaba m. —

24881 27. g. (15. XII 27.).

15598. Paikins, Kazimirs Jāna d.
12290/25. g. (23. I 25.)

15599. Pavlovs, Jēkabs Alistrata dēls. ' —
13743/25. g. (14. V 25.)

15600. Parfenovičs, Francis Jāna dēls. -
19794/26. g. (29. III 26.)

15601. Purinš, Vanetins Nikolaja dēls. —
12292/25. g. (22. I 25.)

15602. Pūce, Ansis Anša d. — 26230/28. g.
(27. VII 28.)

15603. Pastors, Ignats Jāna dēls. —
23694/27. g. (19. V 27.)

15604. Repel, Oskars Dāvida d. — 9251 24. g.
(35/R. 24. VII.)

15605. Rinck, Juris Mārtiņa cl. — 27912/29. g.
(12. II 29.)

15606. Romanovs, Trofims Jevlampija d. —
10216/24. g. (112,/R. 24. VIII.)

15607. Rakjans, Jāzeps Teklas dēls. —
23410/27. g. (15. III 27.)

15608. Ruklis, Jāzeps Franča dēls. —
25609/28. g. (25. V 28.)

15609. Žarans, Kazimirs Jegora dēls. —
20637/26. g. (31. V 26.)

15610. Sadovnikova, Eugenija Jefima m. —
18467/26. g.»(23. I 26.)

15611. Sautinš, Bruno Kārļa dēls.
27922/29. g. (8. ' II 29.)

15612. Ziemels, Eduards Viļā dēls.
26556/28. g. (7. IX 28.)

15613. Silevičs, Miķelis Miķeļa dēls. —
27919/29. g. (11. II 29.)

15614. Zujevičs, Antons Jāna d. — 27914 29.g.
(13. II 29.)

15615. Ziemels, Eduards - Vilhelms. —
27769/29. g. (19. 1 29.)

15616. Sjakste, Jānis Aleksandra dēls. —
11246/24. g. (448/S. 24. XI.)

15617. Ziemelis, Eduards-Vilhelms Viļā d. -
27380/28. g. (5. XII 28.)

15618. Štuburs, Milda Kārļa m. — 27132 28. g.
(6. XI 28.)

15619. Svils, Jāzeps Osipa dēls. —
23415/27. g. (15. III 27.)

15620. Šenkovs, Tritons Afanasija dēls. —
9524/24. g. (55/S. 24. VII.)

15621. Šilovs, Feodors Feodora dēls. —
9939/24. g. (82/S. 24. VII.)

15622. Šulcs, Milda Pētera m. — 6105 22. g.
(2601/1920.)

15623. Tauters, Jānis Jāna d. — 14208 25. g.
(11. vi zs.)

15624. Trubačs, Stepans Donata dēls. —
27964/29. g. (15. II 29.)

15625. Trubinš, Ādams Jēzupa dēls. —
23419/27. g. (15. ' III 27.)

15626. Trubinš, Ādams Jāna d. — 23421 27. g.
(15. III 27.)

15627. Trubinš, Pēters Donata dēls. —
23418/27. g. (15. ' III 27.)

15628. Odrits, Kārlis Pētera dēls.
27675/29. g. (5. I 29.)

15629. Vutkevičs, Antons. — 9090'24. g.
31 (/V 24. VII. )

15630. Varuškins, Jerofijs Sergeja dēls. —
15107/25. g. (12. VIII 25.)

15631. Vanags, Antons Mārtiņa dēls. —
27677 29. g. (9. I 29.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks G. Tīfentāls.
Darbvedis Lakševics.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929, g. 21. martā.
1. Pieņem likumprojektu par iepriek-

šējiem kreditiem ārkārtēju izdevumu seg-
šanai 1929. 1930. saimniecības gadā un
nolemj to iesniegt Saeimai.

2. Ieceļ Vācijas pilsoni Georgu Priemu
par Latvijas konsulu Drezdenē, Vācijā,
skaitot no š. g. 4. aprīļa.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīgas ostas valdes rīkojums JV2 9.
Lai novērstu varbūtējus nelaimes gadī-

jumus, Rīgas ostas valde brīdina brau-
cējus ar automobiļiem un ar pajūgiem,
sevišķi smagiem, izlietot ceļus pa Dau-
gavas ledu ostas rajonā, jo uz dažiem
ceļiem pie uzbrauces ledus stāvoklis
nedrošs.

Ostas priekšnieka v. i. H. Keire.
Darbvedis J. Burga.

Paziņojums.
Rīgas ostas valde uzaicina koktirgotājus.

kuri tekošā gadā vēlētos ierīkot koku
dārzus lejpus tiltiem Daugavā, viņas



attekās un Ķīšezerā, ierasties trešdien.
27. martā, pulksten 10 no rīta uz apspriedi
Rīgas ostas valdes telpās, Citadeles ielā
N° 1-a, līdzņemot agrākos nomas līgumus.

Ostas priekšnieka v. i. H. Keire.
Sekretārs E. Zālīts.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Kārļa-Eduarda un Alberta
Jāņa d. Arklonu lūgumu par ne-
kustamās mantas, sastāvošas no
Versa-Zepu sādžas zemes gabala,
platībā 26 desetinas 1620 kv. asis
un esošās Rēzeknes apriņķa,Vara-
kļānu pagastā, kādu nekustamo
mantu lūdzēji mantojuši no sava
tēva Jāņa Arklona, ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Vald. Vēstn.", pretējā gadījuma
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par_ no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-

šanas un hipotēkārisku apgrūti-
nājumu tiesībām. JVa 1383. _

Daugavpilī, 1929. g. 15. marta.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

31193v Sekr.-darbv. J. Strazds.

Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz sava 1929. g-

8. marta lēmuma uzaicina visus

1928. g. 27. decembrī Ērģemes
pag. Pliederu mājā mir. Annas
Cukurs, dzini. Putnis, mantinie-

kus, parāda devējus un ņēmējus.
kā arī visas citas personas, kam
būtu kādas tiesības uz mir. Annas
Cukurs, dzini. Putnis atstato
mantu, pieteikt šīs savas tjesinas

minētām miertiesnesim sešu m
nēšu laikā. 7

Laikā nep ieteiktas tiesības
^skatīs par spēku zaudēju»"»-

Valkā, 1929. g. 15. marta.
31347v Miert. I. Grittbuss.

Latvijas bankas nedēļas norīkots
• uz 1929. g 20. martu.

AKTĪVĀ. Lati. S. P A SIV A. Lati. sZelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zimes apgrozībā . . 43,824,050
pie ārzemju emisijas bankām . . 23,802,263 78 Pamata kapitāls 15,581 423 qs

Ārzemju valūta 64,278,604 76 Rezerves kapitāls 3,090* 586 noSudraba nauda . . . . ... 4,7o4,487 - s iālās rezerves 2,50o'oooVasts kases zīmes un sīka metāla hL,!*!,™,! n'o'T ~
nauda 10,744,365 35 Noguldījumi. 12,528,494 25

īsa termina vekseļi 82,722,521 78 Tekoši reķ.m . 59,784,137 07
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 48,921,219 56 Valsts rēķini un depozīti 100,696,909 01
Citi aktīvi . 15,609,672 66 Citi pasīvi . 12,827,534 56

250,833,134 89 250,833,134 89

Rīgā, 1929. g. 20. martā. Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
31585 Galyenais direktors K. Vanags.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 22. martā.

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

100 Francijas franku 20,23—2038
100 Beļģijasbeigu71,90—72'100 Šveices franku 99,60—100 31
100 Itālijas liru . . . „ . . . 27,11—27 32
100 Zviedrijas kronu 138,60—139 30
100 Norvēģijas kronu .... 138,30—139'00
100 Dānijas kronu 138,20—13800
100 Austrijas šiliņu 72,70—7340
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—I5'4g
100 Holandes guldeņu .... 207,60—20865
100 Vācijas marku 123,05—12370
100 Somijas marku 12,99—13 \\
100 Igaunijas kronu 138,10—138 80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51 * 80

1 SSSR červoņecs !

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg ; . ' 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors M. Arons.

Šīs dienas „Vald. Vestn." numuram
iet kā pielikums līdz Nosacīti notiesāto
saraksts JVs 87.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Londonā, 21. martā. Par angļu flotes
atašeju Vācijā, Dānijā, Norvēģijā, Zvie-
drijā, Somijā, Latvijā, Igaunijā, Lietavā
un Polijā līdzšinējā kapteiņa Nesa
vietā iecelts jūras kapteinis Hevss.
Angļu flotes atašeja sēdeklis būs Berlinē.

Varšavā, 21. martā. Seims ar 240
pret 123 balsīm nolēmis nodot valststiesai
demisionējušo finanču ministri Čechoviču.

Ārzemes.
Francija.

Parīzē, 20. martā. Francijas tautas
vietnieku nams šodien turpināja debates
par likumprojektu, kurš paredz 9
reliģisko kongregāciju (misionāru
biedrību) atkalpielaišanu Francijā.
Sociālists Fro kritizēja misionāru darbību
ārzemēs un jautāja, vai franču valdība
nevarot panākt no Vatikāna kā kompen-
sāciju par misionāru biedrību darbības
atjaunošanu Francijā noteiktas pāvesta
instrukcijas garīdzniecībai Elzasā, lai tā
nepabalstītu turienes autonomistus. Biju-
šais ministru prezidents Herrio izteicās,
ka radikāļi pie nobalsošanas rēķināšoties
ar Francijas nacionālām interesēm, ciktāl
misionāru biedrības var tās veicināt sacen-
sībā ar citu valstu misionāriem, bet pre-
tošoties tiem valdības projekta noteiku-
miem, kas tieši vai netieši varētu aizkārt
likumus par_baznīcas pilnīgu atšķiršanu
no valsts. Ārlietu ministris Brians
aizstāvēja kongregāciju pielaišanas
nepieciešamību. Pēc tam tālākās de-
bates atlika uz rītdienu.

Pirms sēdes beigām ministru prezidents
Puankarē paziņoja, par maršalā Foša nāvi,
izsaucot deputātos dziļu saviļņojumu.Fran-
cija, pēc Puankarē vārdiem, zaudē Foša
personā lielu karavīru un vienu no saviem
izcilus pilsoņiem. Tautas vietnieku nama
prezidents visu deputātu vārdā aplieci-
nāja maršala piederīgiem līdzjūtību.

Parīzē, 21. martā. Ministru kabineta
sēdē vakar nolēma apglabāt maršalu Fošu
no valstsrēķina, ja piederīgie tam piekritīs.

Parizē, 21. martā. Maršala Foša
apglabāšana pēc pēdējām ziņām notiks
jau svētdien. Francijas valdība proklamēs

visā valstī nacionālas sēras un sarīkos uz
valsts rēķina maršalam bēres, kādas pē-
dējā gadusimtenī sarīkotas vienīgi Vikto-
ram Igo, Pasteram un prezidentiem Kārno
un Foram. Sestdien zārku novietos zem
Parizes triumfa arkas pie Nezināmā
kareivja pieminekļa. No turienes svēt-
dienas rītā bēru gājiens dosies uz Parizes
Dievmātes baznīcu,kur notiks sēru dievkal-
pojums. Kā jau ziņots, Foša mirstīgās
atliekas apglabās Invalidu dombaznīcā.
Nelaiķis šorīt vēl gulēja uz nāves gultas
apģērbts lielajā maršala uniformā un de-
korēts ar visām goda zīmēm. Galvgaļa
izplests karogs visu Sabiedroto valstu
krāsās. Anglijas kara ministrija nolēmusi
sūtīt uz Parizi lielu militārdelegāciju,
kas reprezentēs angļu armiju sēru svinībās.

LTA

Rīga.
Pen-Kluba

marta mēneša obligātoriskais biedru va-
kars š. g. 25. martā, pulksten 10 vakarā,
Mazā Vērmaņa dārza restorāna augšējās
telpās. Repartīcija Ls 4. Pieteikties pie
valdes locekļa-kasiera, doc. L. Ausēja
(Hanzas ielā 4, dz. 9, tāļr. 29920) līdz
pirmdienai, 25. martam, pulkst. 12 dienā.

Māksla.
Nacionālā opera. Piektdien, 22. martā, baleti

,,P r i n c i s R i e k s t u k 0 d i s" .un ,,P ē c
karnevāla", Otto Kārla vadībā. Piedalās:
Lenčs, Tangijeva-Birznieks, Cveibergs, Jurgenss,
Ļvovs, Lēmanis, Saule, Brants, Fibigs un visa
baleta trupa. — Sestdien, 23. martā, pulksten 6
vakarā ,,V a i d e 1 0 t e", 5. Cēsu kājnieku pulka
10 gadu jubilejas izrāde. Piedalās Ada Bene-
felds, Helēna Berzinskis, Nikolajs Vasiljevs, Ādolfs
Kaktiņš, Natālija Ūland-Šulcs, Herta Lūsis,
Rūdolfs Tunce, Jānis Kārkliņš, Gustavs Neima-
nis u. c. Diriģēs Teodors Reiters. — Svētdien,
24. martā, pulksten 2 dienā, tautas izrādē, ,,T r a -
v i a f a". Galvenās lomās Natālija Ūland-Šulcs,
Jānis Vītiņš, Viktors Stotts, Gustavs Neimanis
u. c. Diriģēs Otto Karls. Pulksten 7.30 va-
karā ,,Geiša", Džonsona operete. Piedalās Ada
Benefelds, Vilija Lamberts, Olga Freifelds, Herta
Lūsis, Alberts Verners, Rūdolfs Tunce, Gustavs
Neimanis u. c. Diriģēs Otto Karls. ,,Geiša"
pirmizrādē guva nepieredzētu piekrišanu.

Nacionālais teātris. ,,Melnā briljanta" pirm-
izrāde (ar Liliju Štengeli) bija galīgi izpārdota
(pat orķestra telpa). Lugu, kuru publika uz-
ņēma ar lielu patiku, izrādīs piektdien, 22. martā,
pulksten 7.30 vakarā, pirmizrādes sastāvā. —
Sestdien, 23. martā, pulksten 7.30 vakarā,
J. Akuratera komēdija ,,P r i e cī g a i s saim-
niek s". — Svētdien, 24. martā, pulksten 2
dienā, Lilijas Štengeles viesu izrādē, Molnara
,,M elnais briljant s". Pulksten 7.30 va-
karā, J. Surgučeva luga ,,Rudens vijoles".

Dailes teātris. Piektdien, 22. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,V e c h e i d e I -
berga". — Sestdien, 23. martā, pulksten 7.30
vakarā ,,R āksts vai ērglis". — Svētdien,
pulksten 10.30 rītā, bērniem ,,D r ošais Da inis".
Pulksten 2 dienā, tautas izrādē, ,,Š v e i k s
f r 0 n t ē". Pulksten 7.30 vakarā „Ž e n i j a
st art ē".

Nacionālās operas vīru koja (papildināta)
Latvju skaņdarbu vakars piektdien, 22. martā,
Konservatorijā.

(siešu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
bankas uzņēmuma zem firmas
,,Nordmann & Co." komandit-
sabiedrības pilnu biedru Valtera
Nordmann un Friča Hitcmann
lūgumu viņu prasības lietā pret
Matildi arī Hildegardi Schlink,
tirg. zem firmas ,,H . Schlink and
Cie" summā 13633 Ls, dēļ parāda
atmaksas, uzaicina Matildi arī
Hildegardi Schlink, adoptētu
v. Landesen, dzini. Feld, kuras
dzīves vieta prasītājiem nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti 36 pieliku-
mi un noraksti atbildētājai.

Ja atbildētāja noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1929. g. 16. martā.
31279v L. Ns 2336.

Priekšsēd. b. P. Leitans.
Sekretārs I. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnod.,

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Aleksandra Šmita, tirgojošos zem
firmas ,,Hans Diedr. Šmidt" lū-
gumu viņa prasības lietā pret
Jēkabu-Feliksu Brūveli, summā
3420 Ls 37 sant., pēc izraksta
no grāmatām, uzaicina Jēkabu-
Feliksu Brūveli, kura dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara,
izraksts 110 veikala grāmatām
un noraksti atbildētājam.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā 1929. g. 16. martā.
3l280v ' L- N-> 1927.

Priekšsēd. b. P. Leitans,
Sekretārs I. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1929. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062 p., ievērojot Jāņa Daudze-
nieka pilnvarnieka zv. adv. Jū-
lija Arāja lūgumu un savu
1929. g. 12. marta lēmumu, pa-
ziņo ka parādnieks Jānis Dau-
dzenieks parādu pēc 2 obligācijām
par 1000 un 1200 rbļ., apstipri-
nātas 1910. g. 14. aprīlī ar.V»o2
un IQ14. e. 16. janv. ar > 44 uz

nekustamo īpašumu Cēsu apr.,
Jaunpiebalgas muižas zemnieku
zemes Jaunnaukšenu JVa 169 mā-
jām, ar zemes grām. reģ. JVs 3912
par labu pirmā — Emīlijai
Daudzinieks, dzim. Zvaigznīts,
blanko cedēta un otra — Jānim
Apsītim, — ir samaksājis, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zemes grāmatās
tamdēļ, ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g, 15.martā..Nelll9
Priekšsēd. v. A. Veidners.

31074z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Mārča Apsīša
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1929. g. 15.marta
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Mārcis Apsīts parādu pēc 6 obli-
gācijām par 100, 100, 100, 100 un
50 rbļ., apstiprinātas 1870. g.
31. aug. ar NeNe290—294 un par
3000 rbļ. no 1881. g. 16. nov. ar
JVo 919 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Jaunkārķu muižas
Ķikotu (Ķikutu) mājam , ar ze-
mes grāmatu reg. JVa 172 izdotas
par labu pirmās piecas Karlīnei
Luizei Krideners, blanko cedētas
un sestā Kārlim Mandelbergam ,
blanko cedēta — ier iemaksājis
tiesas depozītā Ls 73,— dēļ kapi-
tāla un 0dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ..Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par samaksātām!

Rīgā,1929.g.l5.martā. J\a 3437
Priekšsēd. v. A. Veidners.

3I075z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293. , 29\ 2 18
301.. 309-, 311. p. pamata, uz
Sergeja Karačevceva lūgumu viņa
prasinas lietā pret Olgu Kara-
čevcevs, dzim. Berļajevs par
laulības šķiršanu, uzaicina pē-

kuras dzīves vieta

tajam nav zināma, ierasties tiesā
četru mēneša laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies peisonīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
liski. JVa 43811. L. JVs 1101.

Rīgā, 1929. g. 18. martā.
Priekšsēd. b. Eglīts.

31 559b Sekretāra v. Stute.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Hildas-Augustes Rungas, dzim.
Kallens, lūgumu viņas prasības
lietā pret Johanu-Eduardu Rungu
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caui
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizimugu-
liski. M 43810. L. JVs 1111.

RSgā, 1929. g. 18. martā.
Priekšsēd. b. Eglīts.

31560b Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz Civ. proc. lik. 293., 295. 208
301., 309., 311. p. pamata, uz
Rūdolfa Dzimis lūgumu viņa
prasības lietā piet Jūliannu Dzir-
nis, dzim. Tīls, * par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski. JVa 43809. L. JVo 1103

Rīgā, 1929. g. 18. martā.
Piiekšsēd. b. Eglīts.

31561b Sekretāra v. Stūre

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295 998
301., 309., 311. p. pamata uz
Jāņa Blumentāla lūgumu viņa
prasības lietā pret Galinu Blūmeh-
tals, dzim. Ļude, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura*!
dzīves vieta prasītājam nav zi-nāma, ierasties tiesā četru niē-
neēšu laikā no šī sludinājumaiespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noi āksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski. JVs 43808. L. JVo 958.

Rīgā, 1929. g. 18. martā.
Priekšsēd. b. Eglīts.

31562b Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p, pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
13. februārī Kārļa Efraima Hirš-
beka prasības lietā pret Billu
Hiršbek, dzim. Hartman, arī
Artman, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas slēgta 13. maijā Rīgā
starp Kārli Efraimu Hiršbeku
un Billu Hiršbek, dzim. Hartman,
alias Artman.

ļa atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laika neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. 31555b

, Rīgā, 1929. g. 18. martā.
JVe 43815b Priekšsēd. b. Eglīts.
L. JVo 493. Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 393., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Emmas Apsītes, dzim. Alksnis,
lūgumu viņas prasības lietā pret
Jēkabu Apsīti, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski. L. JV9 165.

Rīgā, 1929. g. 18. martā.
JVo 43814b Priekšsēd. b. Eglīts.
31556b Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
30. janvārī Ingeborgas (Ariadnes)
Mazurovas, dzim. Rossini, prasī-
bas lietā pret Jēkabu Mazurovu
par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda ': šķirt laulību,
kas slēgta 1914. g. rudenī Kislo-
vodskā starp Jēkabu Mazurovu
un Ingeborgu Mazurovu, dzim.
Rossini; prāvnieku nepilngadīgo
dēlu Jēkabu atstāt prasītājas
audzināšanā un kopšanā.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā

laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. L. JVe532.
' Rīgā, 1929. g. 18. martā.
N° 43813. Priekšsēd. b. Eglīts.
31557b Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, Uz
Pētera Junges lūgumu viņa pra-
sības lietā pret Emīliju 'Junge,
dzim. Rengarts, par ' laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras
dzīves vieta piasītājam nav zi-
nāma, ierasties tiesā četru mē-
nešu laikā, no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski. JVo 43812. L. JVo 1076.

Rīgā, 1929. g. 18. martā.
31558b Priekšsēd. b. Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1929. g. 25. febr.
uz Danieļa Ludviga d. Daudiša
lūgumu Bernards Ludviga d.
Daudišs atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Zvirgz-
dienas pagasta padomei iecelt
aizbildnību par bezvēsts prom-
esošo Bernardu Ludviga d. Dau-
dišu viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai

Daugavpilī, 1929. g. 15. martā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. R. Tirkovsk 'is.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,

2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1920. g.
7. janvārī mirušā Vincenta Je-
zupa d. Seļiško atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Vald. Vēstn.". Termiņā nepie-
teiktas tiesības par speķu zau-
dējušām. L. JVe 1354a/29

Daugavpilī, 1929. g. 16. martā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

3I185v Sekretāra v. J.Tiltiņš.
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz mirušās Feigas-Lejas Leizera
meitas Zachodina īpašumu un
viņas mazgadīgo bērnu ļefroima
un Lubas aizbildņa Icika Zacho-
dina lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no dzimtslie-
tošanas tiesību pilsētas grunts-

gabala JVe 4, 1it.' „, platībā
84 kv. asis ar ēkām, Daugavpilī,
3. iec, 107. kvart., Arodu (bij.
Orlas) ielā ar policijas JVs 60,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētā Feiga Zachodina un pēc
tam viņas mantinieki varētu tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem, bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 15. martā.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

Sekr.-darbv. J. Strazds.



3) īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 21.'700,—,
no kuras summas saskaņā ar civ.
proc. lik. J871. p. sāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jāie-
maksā Ls 2170,— drošības naudas
un jāiesniedz apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo ipašumu un

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

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

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

Madonā, 1928. g. 19. martā.
31522 Tiesu izpild.J. Driba.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1039. p.
paziņo, kā noliktā uz š.g. 23.mar-
tu Jevgeņija Frenceļa nekustamas
mantas pārdošana, kura atrodas
Rēzeknes apriņķī, Gaigaļovas pag.
Duļinu folv., saskaņā ar prasī-
tājas iesniegto lūgumu, atcelta.
31528b Tiesu izp. A. Lazdiņš.

Limbažu notārs B. Baumans,
uz Mārtiņa Nukša, dzīv. Rīgas
apr. Vidrižu pag. Lankšu mājās,
lūgumu paziņo, ka Mārtiņš Nukša
atsauc un iznīcina uz visiem
laikiem ģenerālpilnvaru, izdotu
no viņa dēlam Kārlim Nukšam,
apliecinātu, no viņa, notāra
1929. g. 11. februārī zem reģ.
JVa 283, līdz ar visiem varbūtējiem
uz šīs pilnvaras pamata izdarī-
tiem tālākpilnvarojumiem.
31581b Notārs B. Baumans.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

-

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā JVa 1b,
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) Jaunlatgales iecirkņa tiesu
izpildītāja kancelejā Jaunlatgalē,
1929. g. 3. maijā, pulkst. 10
dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas
Jaunlatgales apriņķī, Viļakas
pagastā, Viļakas muižas jaun-
saimniecība JVe 133 F un ir pie-
šķirta Staņislavam Vitolda d.

Mancevičam (sk.,,Zemes Ierīcības
Vēstn." JVa 40 lapas pusē 37 ar
kārtas JVa 19792).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplat. 15,90 ha.
b) dzīvojamās ēkas, kūts —

šķūņa.
3) Solīšana sāksies no Ls 2700.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu '/s no
trešā pantā minētās sumas,
t. i. Ls 540.

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

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
i/ 5 no nosolītās summas.
Pārējās 4/5 jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles.

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

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
JVea 32575. 31554

Valsts zemes banka.

Valsts zemes bankas
Valmieras nod., atrod. Valmierā,
Diakonāta ielā JVe 1, pama-
tojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Jērcēnu pagasta valdes telpās
1929. g. 3. maijā, pulkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Val-
kas apriņķī, Jērcēnu pag., Vec-
jērcēnu muižas jauns. JVe 7 F
,,Līdumnieki" un ir piešķirta
Jēkabam Plikšam (skat. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" JVe 20, lapas
pusē 5, ar kārtas JVe 2137).

2) Saimniecība sastāv no:

a. zemes kopplatībā 19,24 ha,
b. ēkām: dzīvojamās ēkas,

kūts, klēts, pirts.
3) Solīšana sāksies no Ls 2400.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim: a) drošības naudu '/s
no trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 480, b) Centrālās zemes
ierīcības komitejas atļauju, ka
pircējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz i/b
no nosolītās summas. Pārējās
Vs jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

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

1929. g. 19. martā. Ss a 20209
Valsts zemes bankas

31520 Valmieras nodaļa.

Rīgas pils. 8. iec. miertiesnesis
saskaņā ar sodu lik. 218. p.
izsludina, ka ar viņa 1929. g.
<ļ. februāra spriedumu Mārtiņš
Balgalvis, apsūdzēts pēc sodu
lik. 210. p. par maltas gaļas
pārdošanu, kura saturējusi kon-
jervsāli, atzīts par vainīgu un
sodīts ar Ls 20,— vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu
uz sešām dienām.
Atzīme: spriedums stājies liku-

mīgā spēkā.
Mārtiņš Balgalvis ir Vidzemes

tirgū gaļas palievenī gaļas galda
īpašnieks.

Rīgā, 1929. g. 19. martā.
JVs 125. 31576b

Miertiesnesis (paraksts).
Rīgas pilsētas 2. rajona īres

valde, uz likuma par telpu īri
I., 8. un 12. p. un civ. proc. lik.
293., 295., 298., 301., 309. un
311. p. pamata, uz Edgara
ESerga, Mi Iii jas Berg, Livijas
āengels un Vailijas Alberts lū-
gumu viņu īres lietā pret Erichu

Oirgensonu, kura dzīves vieta
prasītājiem nav zināma, uzaicina
atbildētāju Erichu Girgensonu

ierasties īres valdē, vai paziņot
savu dzīves vietu, četru (4) mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

,, Marijas Andreja m Slapju-
"' dzim. Gelniks lūgumu par
nekustamās mantas, sastāvošas

0 15 desetīnām zemes pie Mas-
[Las ciema un Levotino, Sergino
,.„ podsevas pūstošām Jaunlat-

Irijes (senāk Ostrovas) apriņķa
Kacēnu pagastā, ievešanu zemes

grāmatu reģistri, - uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
t0 paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
Vaid. Vēstn.", pretējā gadījumā

Nepieteiktās tiesības skaitīsies pai
iznicinātām un minētā lūdzēja
varētu tikt ievesta Latgales ze-

mes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās mantas īpašnie-
ci bez kādiem aprobežojumiem

ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotēkārisku apgrūtinājumu tie-
Sam. M 1368.

Daugavpilī, 1929. g. 15. martā.
Kom. priekšsēd. E. Helviebs.

31194v Sekr.-darbv. J. Strazds.

Ja atbildētājs Enchs Girgen-
soiis noteiktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta īres valdes tiesas

sēdē lietas klausīšana aizmugu-
riski.

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
& 302. 31510b

Priekšsēd. Ž. Jumiķis.
Sekretārs E. Stenders.

Rubas pagasta tiesa,
pamatojoties uz savu š. g. 6. febr.
lēmumu uzaicina pieteikties šinī
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas

,,Valdības Vēstnesī" trešo reizi,
visus, 1928. g. decembrī mirušā
Jūlija Hofmaņa kreditorus un
debitorus. Reizē ar šo dara
zināmu, kā tie kreditori, kuri
minētā termiņā savas prasības
nepieteiks un nestādīs tiesai
priekšā skaidrus pierādījumus, —
zaudēs visas tiesības uz parāda
atmaksu. 31580b

Rubas pagasta tiesa.
Rubas pagasta tiesa,

Jelgavas apr., dara vispārībai
Zināmu, ka 1929. g. 12. aprīlī.
Reņģu muižā (Rubas pag.) tiks
pārdota ūtrupē Reņģu muižas
rentnieka , mirušā Jūlija Hofmana
?atstātā manta. 31579b

Rubas pagasta tiesa.
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu

«pildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Nq 68, paziņo:

') ka Rīgas Centrālās slimo
Kārļa Auzina, Kārļa Pē-

tersona , Paula Plaucina, Teo-
»ora Gustava, Pētera Blrkmaņa,

Jāņa Bucenieka, Pētera Luksti'na
<»n citu prasībās 1929.g. 27.jūnij'ā,
Pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodalas sēžu zālē
ļ<z publiskiem torgiem tiks pārdots
" torgos Rīgas Stiklrūpniecibasa s nekustams īpašums, kurš
atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā
*- 101/103," III hipot. iecirknī
ar zemesgrāmatu reģistra JVa 1774
<Rrupa 37, grunts JVe 64)lm sastāv no " pilsētas dzimts«rites gruntsgabala, 1570 kv.
PĶr. platībā , ar uz viņa atrodo-
sannes ēkām;

<0 ka ī pašums priekš publiskieml,,|;wem apvērtēts par Ls 20280;
-V ka bez augšminētās prasības

-Pasuni s apgrūtināts ar hipotēku
Mradiem par Ls 27083, Tiešo
nodokļu depart. Ls 6920,84 un
?JSas pilsētas valdei Ls 78,50

'<? un soda naudu;
nip f personām, kuras vēlas
£6 torgiem dalību ņemt, jāie-'iaksa zalogs — desmitā daļa
"Pvērt ēšanas summas; un

7na - zemesgrāmatas uz šoi
ļ
tsumii tiek vestas Rīgas-Val-cras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi.Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodalas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
31530 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
lejā atrodas Madonā, Rīgas bulv.
JVe 11, paziņo, ka:

1) Jāņa Paegļa un Annās Za-
kar prasībā par Ls 626,76 ar pro-
centiem un izdevumiem, 1929. g.
20. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodalas sēžu
zālē, pirmā publ. vairāksolīšanā
pārdos Jānai Pētera d. Vagaļa
nekustamo ī'ašumu, kas atrodas
Madonas apriņķī, Saikavas pag.
un sastāv no lauku mājas ,,Plēše-
Vagul JVa 120" ar zemes grāmatu
reģ. JVe 1219 un aptver 162 pūr-
vietas ar 146,76 taksācijas ienā-
kumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 3000,—;

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I. iec, kufa kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVe 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p., paziņo,
ka 1929. g. 19. jūlijā, pīkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē
pārdos otrā publ. vairāksolīšanā

nekustamu īpašumu, piederošu
Aizikam Lāzera d. Hiršfelļam,
kurš atrodas Liepājā, Lilienfelda
ielā JVe 3 un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. JVe 3570.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 80.000.— un tiek
pārdots dēļ Vispārējās apdroš.
sab. nelaimes gadījumos pra-
sības apmierināšanas. Bez minē-
tās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 70.000,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1885. p. no' priekš-
rocību prasību summas, kāda
izrādīsies pārdošanas dienā.

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

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

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

Liepājā, 1929. g. 12. martā.
JVe 431. - 31525

Tiesu izp. A. Ķorženeckis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I iec, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVe 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo, ka
1929. g. 19. jūlijā, pikst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos otrā publ. vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, piederošu
Miķelim Jankovskim, sastāvošu
iz Sātarāju mājām, kurš atrodas
Kuldīgas apriņķī, Ivandes 'pag.
un ierakstīts Kuldīgas zemes-
grāmatu nod. ar, krepost JVe 900.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 11.000 un tiek
pārdots dēļ Kriša Vichmaņa
prasības apmierināšanas.

Bez minētās prasības uz šo
nekustamo īpašumu ir nostipri-
nāti hipotēku parādi: Ls 1200.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā JVe 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 1500 ar
% un soda naudas piedzīšanu,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu not. 47. p. 1929. g.
25. maijā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodalas sēžu zālē. uz publiskiem
torgiem pārdos Mīles Andreja m.

Viksnes nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rēzeknes apr.,
Atašienes pag., Atašienes muižas
jauns. ,,Medņusala" mājas JVs99F
ar zemes grāmatu reģ. JVs 12844
un sastāv no zemes gabala
27,58 ha platībā ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1550;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 2500.

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstāda
priekša apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamu īpašumu un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnod. kancelejā Daugavpilī.

Daugavpilī, 1929. g. 10. martā.
L. JVs 2026/28. g.
31529 Tiesu izpildīt, (paraksts).

Būvniecības pārvalde,
Brīvības ielā 37/39, izsludina š.g. 27. martā, pīkst. 10.

jauktu izsoli t
klēts pārbūves un siltumnīcas remonta darbiem

Vaiņodes sanatorijā;
drošības nauda Ls 1000,—.

Ar noteikumiem un maksas aprēķinu var iepazīties būvniecības
pārvaldē. L. JVs 1585. 31590b

Valsts dzelzceļu techniskās direkcijas I iecirkņa
priekšnieks l 1574

izdos jauktā izsolē š. g. 4. aprīlī, pīkst. 12, savā kantorī Rīgas I st.

sekošu darbu izpildīšanu I iecirkņa rajonā
laikā līdz 1930. g. 31. martam:

1) Zemes un bruģēšanas darbi — drošības nauda Ls 1000,—;
2) Namdaru darbi — drošības nauda Ls 500,—;
3) Mūrnieku un apmetēju darbi — drošības nauda Ls 350,—;
4) Jumiķu un skārdnieku darbi — drošības nauda Ls 350,—.

Tuvākas zinas iecirkņa kantorī darbdienās no 10—14. 31587b

Šoseju un zemes ceļu departaments
noturēs savās telpāa, Gogoļa ielā JVs 3, š. g. 8. aprīli, pīkst. 11,
rakst. izsoli dzelzsbetona cauruļu posmu izgatavos, darbiem.
Paredzēts izgatavot pavisam:

0 30 cm vidus posmu 8000 gab. gala posmu 2000 gab.
0 45 „ „ „ 8000 „ „ . „ 3000 „
0 60 „ „ „ 5000 „ „ „ 2500 „
</> 80 „ „ „ 800 „ „ „ 300 „
0 100 „ „ „ 500 „ „ „ 250 „

Izsole tiks noturēta par trīs vienībām.
Nodrošinājums I vienībai — Ls 15.000,—

II „ — Ls 15.000,—
III „ — Ls 15.000 —

Tuvākas ziņas par cauruļu dimenzijām atsevišķās vienības, kā
arī citi paskaidrojumi saņemami departamentā, išt. 467, parastā
darba laikā. Ļ 1581 31589

5. rajona inženieris,
savā kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā JVe 68 izdos

jauktā, galīgā izsolē š. g. 26. martā, pīkst. 11
1) 43,0 m gafa koka tilta būvi pār Susejas tipi uz Jaun-

jelgavas-Aknišas ceļa, pie Elkšņu baznīcas. Nodrošinā-
jums Ls 1000.

2) 9 m gara koka tilta būvi pār Bērzaunicas upi uz Krustpils-
Ungurmuižas ceļa, pie Ungurkroga. Nodrošinājums Ls 170.

Tuvākas ziņas kancelejā. L 1577 31588

Priekules virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 25. martā, Priekules virsmežniecības

kancelejā, Mazgramzdes muižā,

augošu mežu.
pēc celmu skaita, pazeminātu līdz 60%, un sagatavotus materiālus,
pazeminātus līdz 35°/.-, no takses vērtības.

II iec. mežniecībā, Mazdzeldes novadā, pēc celmu skaita 2 vie-
nības 165 un 497 kok., vērtībā Ls 73 un Ls 162.

III iec. mežniecībā, Tuknu novadā, sagatavotus materiālus
107 gab., vērtībā Ls 590.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Mežu un sagatavotos materiālus pārdos uz tiem pašiem no-

teikumiem, kādi publicēti ,,Vald. Vēstn." š. g. 14. janvārī, .Ne II.
1* 29972ē Priekules virsmežniecība.

Izlabojums.
Rīgas prēf. 12. iec. pr-ka sludi-

nājumā ievietota š. g. ,,V . V."
63. numurā par Alfrēda Rudzīša
3. daļas rezerv. apl. nozaudēšanu
ieviesusies kļūda apl. numurā,
iespiests: JVe 85405, bet jābūt
JVs 85105. 31091

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 4. aprīlī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kārļa ielā
JVs 19a, pārdos Fr. Dānitca ku-
stamu mantu, sastāvošu no 1 mo-
tocikleta ar blakus vāģi un no-
vērtētu par Ls 650, Luizes štams
parāda segšanai. 31552o

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 30. martā
pīkst. 10 rītā, Pērnavas ielā JVe 28
pārdos vairāksolīšanā Lūcijai
Zommers piederošas mantas, sa-
stāvošas no dažādām mēbelēm,
novērtētas par Ls 214, trīskārtēja
patentēs nodokļa segšanai, sask.
ar Rīgas apgabalt. II krimin. nod.
š. g. 6. marta rakstu JVa 2152.
Izzināt sarakstu, novērtējumu un
apskatīt mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 31514o

Liepājas-Aizputes apr. Prieku-
les pol. iec. priekšnieks, pamato-
joties uz Liepājas apgabaltiesas
prokurora 1929. g. 8. febr. rakstu
JVe 760, Bunkas pag., Sprosta
mājās, 1929. g. 4. aprīlī, pīkst. 10
dienā, izsludina otrreizēju ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolī-
šanā Jānim Sīlim piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no ra-
tiem, 6 govim un 1 cūkas, kop-
vērtībā par Ls 1005. 31496o

Bauskas apr. priekšu, pal. 2. ec.
pārdos atklātā vairāksolīšanā š.g.
17. aprīlī, pīkst. 10 rītā, Taur-
kalnes pag.Birzemnieku" mājā,
pils. Andrejam Kuivam piederošo
ķēvi, bēru spalvu, 8 g. v., 153 cm
augsta, novērtēta par Ls 23,42,
dēļ izsniegtā no Vecmuižas pag.
valdes pabalsta Ls. 23,42 piedzī-
šanas, saskaņā ar Vecmuižas pag.
valdes rakstu no 1928. g. 8. dec.
ar JVs 663. 31495o

Elejas pol. priekšnieks izsludina
ka š. g. 9. aprīlī, pīkst. 10,
Elejas muižā, pie iecirkņa kance-
lejas, tiks pārdoti vairāksolīšanā
Jonasam Brinķim piederošie viens
zirgs-ērzelis, ragavas un aizjūgs,
novērtēti par Ls 31 kopsummā,
dēļ Meitenes' muitas prasības
segšanas. 31494o

Lāčplēša kara ordeņa dome
izsludina par nederīgu kā no-
zaudētu Lāčplēša kara ordeņa
kavaliera 8. Daugavpils kāju.
pulka bij. kaprāļa Andreja
Groppes otdeņa JVs 1072 zilo
apliecību, izdotu viņam 1921 g.
10. novembrī ar JVs 5224. 31591

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību JVs 3279
izd. 1925. g. 16. janv. ar Matveja
Vinca d. Žirnija v., izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka, dzim. 1896. g.
14. jūl.. pied. pie Mērdzenes pag.,
iedz. Pērnavas ielā .Ne 14b. dz. 16.

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

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1100 drošības naudas,
kā arī jāiesniedz apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav šķēršļu iegūt nekusta-
mu īpašumu.

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 civīlnodalas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1929. g. 14. martā.
JVa 449. 31526

Tiesu izp. A. Korženeckis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
1. iecirkni, kura kanceleja at-
rodas apgabaltiesā, istabā JVe 9,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1929. g. 19. jūlijā,
pulkst. 10 ūtā, Liepājas ap-
gabaltiesas sēžu zālē pārdos otrā
publiskā vairāksolīšanā nekusta-
mu īpašumu, piederošu Jēkabam
Jēkaba d. Emoliņam, sastāvošu
no ,,Kannenieku JVa 33" mājām
ar zemes platību 34,897 ha, kup
atrodas Kuldīgas apr., Lutriņu
pagastā, un ierakstīts Kuldīgas
zemesgrāmatu nodaļā ar krepost
JVa 6616.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 15.500 un tiek
pārdots dēļ Elizabetes Liven un
Toma Kelmera prasību apmieri-
nāšanas. Bez minētām prasibām
uz šo nekustamo īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 5300.

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

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1550 drošības naudas,
kā arī jāiesniedz apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekust. īpašumu.
' 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 civīlnodalas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. JVe 479.

Liepājā, 1929. g. 15. martā.
31527 Tiesu izp. A. Korženeckis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
I iecirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVe 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo, ka
1929. g. 21. jūnijā, pīkst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos otrā publ. vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošu
Edai Andža m. Tomson, dzim.
Klēman un Kristam Pētera d.
Tomsonam, kurš atrodas Kul-
dīgas apriņķī, Raņķu pagastā,
sastāvošs iz ,,Poriņ" bij. mež-
sargu mājām un ierakstīts
Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā
ar krepost JVe 5981.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 7000 un tiek
pārdots dēļ Zemkopības mini-
strijas un citu prasību apmieri-
nāšanas. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 7000.

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

Personām, kuras veļas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 700 drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par
to, ka no Tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekust. īpašumu.
' 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 civīlnodalas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1929. g. 18. martā.
JVe 510. 31524

Tiesu izp. A. Korženeckis.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
paziņo, ka š. g. ,,Valdības Vēst-
neša'' 42. numurā izsludinātā
Ansim Jēkaba d. Amatniekam
piederošo Tukuma apr. Smārdes
pag. ,,Priednieku" māju ar zemes
grāmatu reģistra JVe 4971 pārdo-
šana publiskā Izsolē 1929. g.
24. aprīlī, pīkst. 10 rītā,

atcelta.
Jelgavā, 1929. g. 19.martā.

31523 Tiesu izp. v. i. K. Burdais.



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 5. aprīlī, pīkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulvārī JVe 6, dz. 10,

saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus:
Kursīšu virsmežniecībā: Vērt. Ls

Vien. Ae 2 pie Reņģes st. 74,02 m( 577 gab.) apses kluču 1800

Lipnas virsmežniecībā:
Vien. JVe 5 uz Pededzes upes krasta Beijas 8,37 nv* ( 24 gab.) priedes baļķu j

pag. uz Kursīšu un Jurensku 497,08 ,, (1106 „ ) egles baļķu ļ 72rjo
JVs 1 māju zemes ( 400 „ ) kāršu ļ

( 15 ,, ) airu koku J
Vien. JVe 6 „ ,, apm. 1919 steri mizotas papīrmalkas ā 6,00 par

1 steru
Vien. JVs 9 ,, „ 2060 „ mizotas priedes stutmalkas . . . ā 5,75 par

1 steru
Vien. JVs 12 „ „ „ 1366 ,, dedzināmas malkas, bērza . . . \

„ ,, „ 291 ,, dedzināmas malkas, m. alkšņa. U 4 50 par
,, ,, „ 14 ,, dedzināmas malkas, egles . . ļ , 'sļer [ t

30 ,, dedzināmas malkas, priedes . . J

Gulbenes virsmežniecībā:
Vien. JVs 5 pie Gulbenes st. 46,46 m( 392 gab.) bērza kluču

„ „ „ 53,05 „ ( 435 „ ) m. alkšņa kluču . . . 2900
38,09 „ (163 „ ) apses kluču

Vien. JVs 6 pie Golgovskas stac. 395 steri nemizotas papīrm. 2,46 m garu . .
8,04 m( 59 gab.) apses kluču

16,49 „ ( 167 „ ) bērza kluču
3,29 ,, (33 „ ) m. alkšņa kluču . . . 4600

52,17 „ ( 70 „ ) priedes blokbaļķu . .
" " ,, l[04 „ ( 4 „ ) egles baļķu

0,31 „ (50 „ ) kārtiņu

Vec-Salaces virsmežniecība:

Vien. JVa 7 uz krautuvēm Sveiciema, Ķir- 649,99 m(1085 gab.) egles baļķu
bižu un Vecmuižas jūrmalas 649,62 ,, (1107 ,, ) priedes baļķu ....
pie Svērtupes ietekas, Vitr- 168,01 ,, ( 389 ,, ) bērza baļķu
upes ietekas, Lielurgas Jaun- 30,28 „ (81 „ ) m. alkšņu baļķu . .
zemu mājām un Ķeru mājām 42,86 ,, ( 131 „ ) oša un ozola baļķu ., 28300
Krautuvēm savstarpējie at- 0,98 „ ( 1 „ ) apses baļķu
tālumi apmēram 3—6 km 110,41 „ ( 669 „ ) bērza kluču

0^4 FF
( 8 „ ) m. aklšņa kluču . . .

21,38 ,, ( 154 „ ) oša un ozola kluču .

Vien. JVo 8 pie Ainažu stac. 931/75 steri nemizotas papīrmalkas
)F 31,80 „ nemizotu egles kluču

uz posma starp Zonepes un La- 335,60 „ mizotas papīrmalkas
gasta stacijām 16 km 442,65 „ nemizotas papīrmalkas

, „ 211,35 ,, nemizotu egles kluču
Fl 51,20 ,, mizotas egles stutmalkas ....
„ 26,50 ,, nemizotas egles stutmalkas . . .

Zonepes stac. " 272,25 ,, mizotas papīrmalkas
347,60 ,, nemizotas papīrmalkas
320 ,, mizotas priedes stutmalkas . . .

FJ
9,90 ,, mizotas egles stutmalkas .... 38400

"
FF 14,15 ,, nemizotas egles stutmalkas . . .

" ,, 116,90 ,, nemizotu egles kluču
" „ K 95,95 ,, nemizotu priedes kluču

pie ' pāles stac. . 97,13 m( 138 gab.) egles baļķu
„ 2,90 ,, ( 4 „ ) priedes baļķu ....

" " ,, 505,61 steri mizotas papīrmalkas
n n ,, 460,76 ,, nemizotas papīrmalkas

n ,, 276,20 ,, nemizotas priedes stutmalkas . .
Fļ ,, 44,28 ,, nemizotu egles kluču

' ,, ,, 105,96 ,, nemizotu priedes kluču

Vecmuižas virsmežniecība:

Vien JVo 15 pie Lāčplēša st. lauk. JVa 1 724,5 steri jauktas bērza, m. alkšņa un egles
malkas 4000

Vien. JVo 16 pie Lāčplēša st. lauk. JVe 2 43,4 ,, stutmalkas \ ļonn
170,8 „ papīrmalkas / lo'

Vien. JV2 17 pie Lāčplēša stac. lauk. 2,7,9 662,66 megles kluču 13750
un 16

Piebalgas virsmežniecībā:
Vien. JVe 7 pie Piebalgas st. lauk. MsMs 5,6 895,5 steri priedes un egles kluču 2,46 mg. .1

un papildu lauk. 99,6 ,, nemizotas stutmalkas 2,46mg. .5 14200
250,1 ,, nemizotas papīrmalkas 2,46 m g. .)

Rēzeknes virsmežniecībā:
Vien. JVe 7 pie Rēzeknes II stacijas 208,85 m(1460 gab.) apses kluču 6800
Vien. JVe 8 pie Ludzas stacijas 62.13 „ ( 581 „ ) bērza kluču \ rfinn

0,16 „ ( 2 „ ) apses kluču i

Kokneses virsmežniecībā:
Vien. JVe 2 Daugavmalā — „Bēģēnos" 6km 434,63 m( 720 gab.) priedes baļķu ....

no Kokneses stacijas 123,15 ,, ( 337 ,, ) egles baļķu
„ 32,63 „ ( 449 „ ) priedes kluču ....

41,15 ,, ( 664 „ ) egles kluču , 15000
„ „ 7,44 ,, ( 35 ,, ) plostošanas lietk. . .

268,00 steri nemizotas stutmalkas
31,79 m( 840 gab.) kāršu

Vien. JVe 5 Meņģelē pie Ogres uz apm. 70 steri nemizot. stut un papīrm. 2,46 m g. . āLs6,—
mežz. dienesta zemes parlst.

Vien. JVe 6 Vērenē pie ,,Maku kroga" ,, 300 ,, nemizOt. stut- un papīrm. 2,46 m. g. āLs6,—
par 1 st.

Burtnieku virsmežniecībā:

Vien. JVs 14 Posmā Dauguļi-Dikļi 56 klm. 49,98 m( 138 gab.) priežu blokbaļķu . . ' 1400
JVs 15 pie Pāles stac. 649,44 steri nemjzot. egles kluču 2,46 m. g.. .( 7nm163,59 ., nemizot. papīrmalkas 2,46 m. g..) 'uuu
JVo 16 Posmā Pāle-Pavāri 225 ,. bērza tupeļu malkas i „„.*

100 ,, melnalkšņa tupeļu malkas . . . .)
JVe 17 pie Puiķeles stac. 90 ,, bērza tupeļu malkas i

,, „ „. 65 „ melnalkšņa tupeļu malkas . . . .! 1207
„ ,, ,, 25 ,, apses tupeļu malkas ļ

JVe 18 Posmā Dikļi-Kauguri (uz 109,88 ,, bērza tupeļu malkas )
Sīmnieka mājas krautuves) 230 ,, melnalkšņa tupeļu malkas ... .1 3783

252,88 ,, apses tupeļu malkas ļ
JVe 19 p ie Dauguļu stac. 38,75 „ bērza tupeļu malkas 280

Rīgas preču stacijā:

Vien JV° 4 Uz laukuma JVs 74 118,46 m(1529 gab.) bērza kluču . . . . )
25,35 „ (293 „ ) melnalkšņa kluču . . .1 _onn

3,64 ,, ( 28 „ ) apses kluču (
52()u

4,85 „ ( 55 „ ) ozola kluču )
JVe 5 Uz laukuma JVs 74 81,27 ,, (1085 „ ) bērza kluču 2900

Rīgā, Torņakalna stacijā:

Vien. jNs 6 Uz laukuma JVs 10 42,43 m( 543 gab.) bērza kluču 1530
Solīšana sāksies pulksten 12.
Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 11

Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma
summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°no nosolītās summas.

Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs
nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozitā un
kvīti iesniegt izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems ari: I) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu
nominālvērtību , 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību , 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas.

Izsolē izsludinātos materiālus departaments pārdod vienībām, bet ne pec vairuma un tie
pircējam jāpieņem tādā stāvoklī kādā tie uz vietas atrodas bez pārmērīšanas un šķirošanas, izņemot
t irmas virsmežniecības vienības JssJns 6, 9 un 12 un Kokneses virsmežniecības vienības JVoftb 5 'un 6
kur pie nodošanas materiālu vairumu uzmērīs bez šķirošanas.

* Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izsoles vienības noņemt no
izsoles pēc saviem ieskatiem.
1 k Tuvākās ziņas un noteikumi — Mežu departamentā, Kalpaka bulv. JVs 6, dz. 10 un attie-
cīgās virsmežniecībās. 31584v jVļezu departaments.

Trešās Rīgas savstarpējas kredītbiedrības,
Rīgā, Knļķu ielā JVe 18,

Bilance uz 1. janvāri 1929. g.
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kase 12.316,56 Apgrozījuma kapitāls 61.OOOjj-
Tekošs rēķins Latvijas bankā. . . . 16.315,06 Rezerves kapitāls "'?nii
Tekošs rēķins citās kredītiestādēs . . 27.500,91 Speciāli rezerves kapitāli 135.000,31
Ārzemju valūta 4.878,16 Noguldījumi uz noteiktu laiku . . . 64 -

^'-^
Vērtspapīri*) 10.966,04 Noguldījumi uz nenoteiktu laiku . . 48-,-~2
Diskontēti vekseļi: Ls Tekoši rēķini 458.457,94

a) portfelī 282.260,49 Pārkīlāti vekseļi: Ls
b) pie korrespondentiem 217.341,45 499.601,94 a) Latvijas bankā . . . 167.588,02

„. . ,-,. , , ,. oomTnfiT b) citās kredītiestādēs. . 5.978,90 173.3bO,iW
Diskontēti solovekseļi 229.370,67 ' ,„
Aizdevumi 19.000,— Korrespondenti Nostro , l''«
Speciāli tek. rēķini, nodrošināti . . . 35.793,99 Korrespondenti Loro " aJ-n
Korrespondenti 'Nostro 3.066,83 Nodokli ' . HiocrcNekustama manta 200.000,— Dividende , -r776Inventārs 2.682,50 Pārejošas summas 5ni!nfi5Atmaksājami izdevumi 14.040,71 Spec. tek. rēķins Latvijas bankā. - - 40.' ,

3,o
Pārējie aktivi 418,56 Pārējie pasīv'i i^oi

Procenti un dažāda peļņa par 1929. g. '2.453,1 »

Peļņa par 1928. g.. . '. . . . .__1 __J0^W!?

Ls 1.075.951,93 Ls I.07J.951J J

Inkaso vekseļi un dokumenti: Ls Ls Rer.,stjaļ, l<s Ls
a) portfeli 10.783,19 > rezerves kapitāla

inc^\
b) pie korrespondentiem 215,28 10.998,47; Yf.!.?-? ..'

?
,fi'o4 .««ceftl-— Dazadi vērtspapīri. . I"."10.,0*

Peļņas un zaudējumu konts par 1928. g.
Zaudējums. Ls Peļņa. or 004 87Nomaksātie procenti un kommisija . 46.495,35 Saņemtie procenti un kommfsijas . . ,Xi j43Šaubīgi parādi 443,39 Kursa starpība uz valūtas operācijām . 2?"* »

Tekoši izdevumi 70.487,88 Kursa starpība uz korrespondenti! reķ. .^'gī
Tīra peļņa 20.679,65 Norakstītu zaudējumu atmaksa . . ? qo330

Ienākums no nama ? '

Ls 138.106^27 ^_138 _ H*>£

3152lv Valde.

Vikandera korķu rūpniecības,
akc. sab.

uzaicina akcionārus ierasties š. g.
25. aprīlī, sabiedrības telpās,
Liepājā, Lazareva ielā JVs 9 uz

kārt. visp. gada sapulci
ar šādu dienas kārtību:

1) Sapulces priekšsēdētāja vēlē-
šana.

2) 1928. g. darbības pārskata un
bilances apstiprināšana.

3) Revīzijas kommisijas atsauk-
sme un valdes atsvabināšana
no atbildības.

4) Direkcijas ziņojums.
5) Vēlēšanas.
6) Viena nekustama īpašumai

pārdošana.
7) Tekošas darīšanas un dažāds

priekšlikumi.
31518o Valde.

Maksātnespēj. parādnieka Jāņa
Liepas zvēr. kurators, zvēr. adv.
L. Rubinšteins uzaicina maksāt-
nespējīgā parādnieka Jāņa Liepas,
kreditorus uz

pilnu kreditoru sapulci
š. g. 5. aprīlī, pulkst. 6 vakarā,.
Rīgā, Kr. Barona ielā JVe 4, dz. 4>

Dienas kārtība:
1) zvērināta kuratora pārskats;
2) konkursa masas visuma ap-

rēķins;
3) zvēr. kuratora atalgojums;
4) konkursa valdes vēlēšanas un
5) saimnieciski un dažādi jau-

tājumi. 31586
Zvērināts kurators,

zvēr. adv. L. Rubinšteins..

Rozulas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ser. SV JVe009779,
izd. no Alūksnes pag. valdes
1928. g. 27. sept. ar Marijas-
Natālijas Dreimanis vārdu.

31153v

Valkas apr. priekšnieka pal.
2. iec. izsludina par nederīgu no-
zaudēto iekšzemes pasi PZ JVe
010363, izd. no Smiltenes pag.
valdes 1927. g. 6. okt. ar JVs 1013
ar Jāņa Jurisona vārdu. 31148v

Višķu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi JVs 2969, izd. no
šīs pag. valdes 1921. g. 23. aug.
ar Ameljana Sergeja d. Larionova
vārdu. 31155v

jUztiļu s*ibirrirwt>f*

„Paramount Films"
sasauc saskaņā ar stāt. § 46

kārtēju vispārēju
akc. sapulci

š. g. 13. aprīlī, pīkst. 6 p.p., Rīgā,
Valdemāra ielā JVe 36.

Dienas kārtība.
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Pārskata par iepriekšējo gadu

caurskatīšana, valdes un re-
vīzijas kommisijas ziņojumi.

3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.
31551o . Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Arnolda Godkalna konkursa valde
lūdz minētā parādnieka kreditorus
ierasties ceturtdien, š. g. 4. aprīlī,
pīkst. 6 vak., Rīgas apgabaltiesā
uz
KREDITORU PILNU SAPULCI

ar sekošu dienas kārtību:
1) konkursa valdes ziņojums;
2) pretenziju pārbaudīšana;
3) konkursa valdes atalgojums
4) naudas sadalīšana;
5) maksātnespējas rakstura no-

teikšana un
6) konkursa slēgšana.

Rīgā, 1929. g. 21. martā.
Konkursa valdes priekšsēd.
31553o zv. adv. p. B. Krieviņš.

XIII Rigaskopējās darbinieku
slimo kases valde

paziņo kases dalībniekiem, ka
1928. g.pārskats sastādīts un

izlikts kases telpās,
Raiņa bulv. JVe 7, kases dalīb-
nieku ieskatīšanai.

21. martā 1929. g.. JVe 373.

Salienas pag. padome,
Ilūkstes apriņķī, izdos š. g. 8. ap-
rīli, pīkst. 12, atklātā izsolē
Salienas pamatskolas ēkas pamatu
un pirmā stāva jaunbūves darbus.

Tuvāki paskaidrojumi un no-
teikumi Salienas pagasta valdē
katru darba dienu no pīkst. 9—15.

Finanču min. patentu valde
izsludina par nederīgām nozaudē-
tās apliecības par preču nozīmju
reģistrēšanu JVe 690, izd. 1922. g.
9. dec. un JVs744, 745 izd. 1923.g.
24. janv. uz firmas ,,Les fils
de Bardinet", Bordo, Francijā,
vārdu. 31511o
Rūpn. nod. priekšn. J. Vagelš.

Patentu vaid. pr. J. Purics.
Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību JVs 3170
ar 'Aleksandra Kriša d. Veide
vārdu, izd. no Daugavgrīvas art.
pr-ka 1924. g. 6. jūnijā. 91513o

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību JVa 8710
ar Aleksandra Jāņa d. Timuška
vārdu, izd. no Rīgas kara apr.
priekšn. 1928. g. 21. febr., dzim.
1902. g. 29. nov., iedz. Bruņi-
nieku ielā JVe 93, dz. 36. 31516o

Auto-tanku pulka komandieris
izsludina par nederīgu personas
apliecību JVe 221, izd. no Auto-
tanku pulka rotas kom. 1929. g.
25. janv. uz kareivja Arvīda
Bola vārdu, ar derīgumu terminu
līdz 1929. g. 1. jūnijam. 31512o

Jelgavas apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgiem sekošus
nozagtus dokumentus: Latvijas
iekšz. pasi ser. LJ JVa 016191,
izd. no Svētes pag. valdes 1927.g.
30. dec. ar JVsJVa 691, zirga pasi
JVs 22056, izd. no tās pašas pag.
valdes 1926. g. 12. janv. un
kara klausības apliecību JVe 11934,
izd. no Jelgavas Bauskas kara
apr. priekšn. 1927. g. 5. aprīlī
ar Žana Kristapa d. Feldmana
vārdu. ' ; 31498o

Jaunlatgales robežapsardzības
apgabala 2. rajona priekšnieks
izsludina vispārējai zināšanai, ka
š. g. 12. martā ir nozaudēts valsts
revolvers ,,Franc-Stock" sistēmas
ar JVe 16336 līdz ar aptveri un
5 patronām. Visas iestādes un
pilsoņi, kuri ko zinātu par revol-
vera atrašanu no kādas personas,
tiek lūgti par to paziņot man,
Kacēnu pag. Trumuļevas muižā,
caur Kacēnu p. t. kantori. 31497o

Višķu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi .Ne 1265, izd. no
šīs pag. valdes 1921. g. 21. febr.
ar Jāna Donata d. Polazovska v.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

iiias
taii-iidtn sabiedrības
pilnaii sapulce
tiek sasaukta Lauksaimniecības
biedrības ,.Druva" namā,. pašu
telpās, š. g. 25. martā, pīkst. 12
dienā, ar šādu dienas kārtību-

1) Sapulces prezidija vēlēšanas .
2) Kooperatīvu kongresa pa-

domes revidenta protokola
nolasīšana.

3) Padomes un valdes ziņojumi.
4) 1928. g. darbības gada 8/0/

normas apstiprināšana.
5) 1928. g. pārskata nolasīšana

vietējās revīzijas kommisijas
ziņojums un pārskata pie
ņemšana.

6) Peļņas sadalīšana.
7) Kredita summas noteikšana

līdz ar aizdevumu samēra
pret paju iemaksu.

8) Procentu noteikšana priekš te-
koša gada.

9) Aizņēmumu jautājums.
10) Budžeta pieņemšana prieki

tekošā gada.
11) Statūtu § 12. grozīšana.
12) Vēlēšanas.

30206r 1* Valde.

S>užādi
sludinājumi.

V—— i i. /

Akc.sab.Gust.Kuncendorf
alus darītavas

llSdiapiG
piektdien, š. g. 19. aprīlī, pīkst.
7 vak., Rīgā, Matīsa ielā 8,
valdes telpās.

Dienas kārtība.
1) Direkcijas ziņojums par

1928. darbības gadu.
2) Revīzijas kommisijas ziņojums
3) Peļņas sadalīšana.
4) Vēlēšanas.
5) Hipotēku uzņemšana.
6) Nekustama īpašuma pirkšana.
7) Priekšlikumi un ziņojumi.
31519o Direkcija.

Rigas pilsētas lombards.
pamatojoties uz 1920. g. 23. aprīļa
pagaidu noteikumiem par vērts-
papīru mortifikāciju,

uzaicina visas tās personas,
kurām būtu kādas tiesības uz
Rīgas pilsētas lombarda uz uz-
rādītāju izdoto

ķīlas zīmi
JVeB557093pieteikties lombardam
sešu mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas. ,Vald. V.",
pretējā gadījumā augšminētā ķi-
las zīme tiks atzīta par mortifi-
cētu un ieķīlātās lietas izsniegs
lūdzējam. 31583o

Pazaudēts
Linu apstrādāšanas biedrības
,,Šķiedra" no Apgabaltiesas
1928. g. 9. maijā apstiprinātais
statūtu grozījuma oriģināls. 31582
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16617. Āboltiņš, Fricis Ievalda d., 17 g.,
Kandavas pag., noz. izd. 1928. g. 20. dec,
Kandavas iec. miert. 1929. g. 28. janv.,
581. p. 2. d., 57. p., 2 mēn. ciet. (Akts
JVe 24/29. g.)

16618. Āķītis, Kārlis Friča d., dzim.
1909. g. 12. okt. ' Ivandespag. ; noz. izd. 1928. g.
19. okt., Kuldīgas iec. miert. 1928. g. 22. dec,
57. p. 3. pkt., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
JVe 875/28. g.)

16619. Aleksandrovs, Agripina Parfenija
meita, 36 g., Smoļenskas gub.; noz. izd.
1928. g. vasarā, Rīgas XIV iec. miert. 1928. g.
16. okt., 581. p. 1. d., I mēn. ciet. (Akts
JVe 838/28. g.)

16620. Aliks, Jāzeps Donata d., dzim.
1890. g., Liksnas pag.; noz. izd. 1928. g.
3. nov., Daugavpils II iec. miert. 1929. g.
8. janv., 284. p., Ls 15,— vai 5 dienas aresta.
(Akts JVe 24/29. g.)

16621. Alksnis, Juris Niklāva d., dzim.
1884. g. 7. okt., Kabiles pag.; noz. izd. 1928. g.
13. aug., Kuldīgas iec. miert. 1928. g. 13. dec,
581. p. 4. d., 3 ned. ciet. (Akts JVe 720/28. g.)

16622. Andriksons, Andrejs Jāņa d.,
dzim. 1902. g. 4. dec, Madlienes pag.; noz.
izd. 1928. g. 10. dec, Jaunjelgavas iec. miert.
1929. g. 9. janv., 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts JVe 38/29. g.)

16623. Antiņš, Ernests-Mārtiņš Friča d.,
dzim. 1913. g. 12. maijā, Rīgā; noz. izd.
1928. g. 19. nov., Rīgas XVI iec. miert. 1929. g.
16. janv., 51. p., 581. p. 1. d., 55. p. 1. d. 2. pkt.,
nod. kolon. Irlavā. (Akts JVs 135 29. g.)

16624. Apeins, Pāvels Meikula d., 41 g.,
Vidzmuižas pag.; noz. izd. 1927. g. rudeni,
Vilēnu iec. miert. 1928. g. 26. okt., 607. p. 2. p.,
3 mēn. ciet. (Akts JVs 776 28. g.)

16625. Apermanis, Ernests Jāņa d.,
dzim. 1900. g. 18. nov., Kuldīgā; noz. izd.
1928. g. 21. aug., Kuldīgas iec. miert. 1928. g.
II. dec, 581. p. 4. d., 3 mēn. ciet. (Akts
JVs 679/28. g.)

16626. Arciževskis, Antons Jāņa d.,
dzim. 1907. g. 25. jūn., Pilskalnes pag.; noz.
izd. 1928. g. jūn.. Grīvas iec. miert. 1929. g.
24. janv., 581. p. 1. d.. 1 mēn. ciet. (Akts
JMš 59/ 29. g.)
Walfts tipogrāfija 21. 3. 29

16627. Aumeisters, dzim. Levits, Berta
Jāzepa m., dzim. 1883. g. 13. sept., Idus pag.;
noz. izd. 1928. g. 9. un 14. janv., Rīgas apgbt.
II kr. nod. 1928. g. 2. maijā, 581. p. 4. d.,
2 ned. ciet. (Akts JVs 1799/28. g.)

16628. Auziņš, dzim. Naruška, Anna-
Emīlija Ignata m., dzim. 1898. g. 3. maijā,
Dignājas pag.; noz. izd. 1928. g. 30. jūl.,
Madonas apr. III iec. miert. 1929. g. 19. janv.,
581. p. I. d., 4 mēn. ciet. (Akts JVe 24/29. g.)

16629. Babinskis, Pēters Jāna d., dzim.
1892. g. 29. jūn., Jaunjelgavā; noz. 'izd. 1928. g.
nov., Rīgas VIII iec. miert. 1929. g. 25. janv.,
277. p., naudas sods Ls 10,— apm. (Akts
JVe 86/29. g.)

16630. Bāders, Vilhelmine Andreja m.,
dzim. 1905. g. 1. dec, Rīgā; noz. izd. 1928. g.
20. okt., Rīgas VIII iec. miert. 1928. g. 7. dec,
581. p. 4. d.,2ned. aresta. (Akts JVa 1482/28. g.)

16631. Baikovs, Dimitrijs Alekseja d.,
dzim. 1910. g. 10. oktobri, Cauru pag.; noz.
izd. 1926. g. 29. janv., Latgales apgbt. II kr.
nod. 1928. g. 7. dec, 581. p. 1. d., 55. p. 2. pkt.,
ieviet. audz.-lab. iestāde. (Akts JVe 1961/28. g.)

16632. Balodis, Andrejs Antona d., dzim.
1900. g. 23. jūn., Alšvangas pag., noz. izd.
1927. g. laikā no 6. marta līdz 10. maijam,
Aizputes iec. miert. 1928. g. 20. martā, 574. p.
1. d., 1 mēn. ciet. (Akts JVe 160 28. g.)

16633. Baranovs, Teodors Jāna d., dzim.
1885. g. 28. febr., Igaunijā, noz'. izd. 1928. g.
pavasarī, Ventspils II iec. miert. 1928. g.
25. sept., 581. p. 1. ci., 1 mēn. ciet. (Akts
JVe 463/28. g.)

16634. Bašurs, Grigorijs Vlasa d., dzim.
1876. g. 24. maijā, Minskas gub., noz. izd.

I 1928. g. 30. maijā,- Liepājas apgbt. 1928. g.
4. dec, 567. p. 2. pkt., 566. p. 2. d., 7 dienas
aresta. (Akts Ne 74 1 g. 28. g.)

16635. Bauers, Anna Pētera m., dzim.
1878. g., Smiltenē, noz. izd. 1928. g. 25. okt.,
Rīgas VIII iec. miert. 1928. g. 21. dec, 138. p.,
naudas sods Ls 10,— vai 3 dienas aresta.
(Akts JVe 1561 28. g.)

16636. Baumans, dzim. Cukuriņ, Anna
Dāvā m., dzim. 1852. g., Glūdas pag., noz.

, izd. 1928. g. 29. okt., Rīgas VIII iec. miert.
1928. g. 21. dec, 581. p. 1. d., 1 mēn. ciet.
(Akts JVs 1559 28. g.)



2. lapa

16637. Baumerts, Jānis Andreja d., dzim.
1892. g. 3. jūn., Ivandes pag., noz. izd. 1926. g.,
Liepājas apgbt. 1929. g. 16. janv., 578. p.
1. un 3. d., 6 mēn. ciet. (Akts JVe 8/1 g/29. g.)

16638. Beinars, Jānis Paula d., dzim.
1902. g. 27. martā, Baltinovas pag., noz. izd.
1928. g. 10. dec, Valkas apr. I iec. miert.
1928. g. 28. dec, 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts JVa 796/28. g.)

16639. Belovs, Pēteris Alekseja d., bij.
Krievijas pav., dzim. 1914. g. 18. jūn., Rīgā,
noz. izd. 1928. g. 28. nov., Rīgas XVI iec.
miert. 1929. g. 4. febr., 51. p., 581. p. 1. d.,
55. p. I. d. 2. pkt., nodot Irlavas kolonijā.
(Akts JVe 178/29. g.)

16640. Berezins, Ābrams Sefteļa d., dzim.
1909. g. 15. sept., Rīgā, noz. izd. 1928. g.
martā, Rīgas VIII iec. miert. 1928. g. 21. nov.,
510. p. 2. d., 1 mēn. aresta. (Akts JVe 427/28.g.)

16641. Bergmanis, Ludvigs Mārtiņa d.,
dzim. 1910. g. 12. apr., Doles pag., noz. izd.
1928. g. 23. okt.; Rīgas VIII iec. miert. 1928. g.
7. dec, 57. p., 49. p., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts JVe 1483/ 28. g.)

16642. Bergs, Jānis Kārļa d., dzim.
1881. g. 22. febr., Aizupes pag, noz. izd.
1928. g. 27. nov., Rīgas VIII iec miert. 1929. g.
25. janv., 280. p. 2. d., 1 mēn. aresta. (Akts
JVe 70/29. g.)

16643. Birulis, Jānis Jāņa d., dzim.
1899. g. 7. janv., Durbes pag., noz. izd. 1928. g.

6. aug., Kuldīgas iec miert. 1928. g. 27. nov.,
581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts JVe 620/ 28. g.)

16644. Birzkalns, dzim. Leinasars, Liene
ļura m., dzim. 1876. g. 24. maijā, Limbažu

pag., noz. izd. 1928. g. 21. aug., Valmieras
apr. III iec. miert. 1929. g. 25. janv., 574. p.
1. d.. 2 mēn. ciet. (Akts JVe 17 29. g.)

16645. Bokanas, Jonas Ignata d., Lie-

tuvas pav,, dzim. 1911. g. sept., Lietuvā, noz.
izd. 1928. g. 16. nov., Valkas apr. I iec. miert.
1928. g. 28. dec, 616. p. 1. d. 2. pkt., 57. p.
3. p., 2 ned. ciet. (Akts JVe 792/28. g.)

16646. Bokanas, Kazimirs Ignata d.,
Lietuvas pav., dzim. 1909. g. 28. jūl., Lietuvā,
noz. izd. 1928. g. 16. nov., Valkas apr. 1 iec.
miert. 1928. g. 28. dec, 581. p. 1. d., 57. p.
3. pkt.. 2 mēn. ciet. (Akts JVe 79228. g.)

16647. Borisovs, Jānis Andreja d., dzim.
1886. ģ. 10. martā, Kuldīgas apr., noz. izd.
1928. g. naktī uz 3. martu, Kuldīgas iec.
miert. 1928. g. 4. jūl., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts JVe 350/28. g.)

16648. Borkovskis, dzim. Bračs, Anna
Matīsa m., dzim. 1872. g. Lielezeres pag.,
noz. izd. 1928. g. dec, Rīgas II iec. miert.
1929. g. 2. febr., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts JVs 117 29. g.)

16649. Brambats, Teodors Eduarda d.
dzim. 1910. g. 23. okt., Rūjienā, noz. izd. n
1927. g. nov. līdz 1928. g. nov., Valmiera
apr. IV iec. miert. 1928. g. 19. dec, 138. p
Ls 15,— naudas soda vai 5 dienas aresta
(Akts JVe 729/28. g.)

16650. Bričs, Veronika Donata meita
19 g., Skaistas pag.; noz. izd. 1928. g. 21. dec.
Dobeles iec. miert. 1929. g. 18. janv., 581. p
4. d., 57. p. 3. pkt., 2 ned. ciet. (A. JVe38/29.g.)

16651. Briģis, Jānis - Eduards Ģirta d.
dzim. 1908. g. 8. jūl. Nogales pag.; noz. izd
1928. g. naktī uz 5. okt., Jelgavas apgbt
1928. g. 17. dec, 1922. g. 4. apr. lik. pa
saeim. un pašvald. iest. vēlēs. 7. pkt., 1 ned
aresta. (Akts JVs 317/28. g.)

16652. Bruševics, Fridrichs-Harijs Kārļi
dēls, dzim. 1910. g. 25. martā Kuldīgā; noz
izd. 1928. g. 4. febr., Kuldīgas iec. miert
1928. g. 13. dec, 57. p. 3. pkt., 591. p. I. d
1. pkt., 2 ned. ciet. (Akts JVs 326/28. g.)

16653. Brutāns, Jānis Ernesta dēls, dzim
1905. g. 3. okt. Lubanes pag.; noz. izd. 1928. g
okt. vidū, Rīgas apgbt. II kr. nod. 1929. g
21. janv., 6072. p. j. pkt., 2 mēn. ciet. (Akt.
JVe 532/29. g.)

16654. Brūvers, Pēters Jāņa d., dzim
1879. g. 12. dec Neretas pag., noz. izd. n<
1922. g. 20. sept. — 1927. g. aug., Jelgava:
apgbt. 1928. g. 5. okt., 613. p. 1. un 2. d.
60. p., 2 mēn. ciet. (Akts JVe 170/28. g.)

16655. Budachs, Leonids Kārļa dēls
24 g., Kārļu pag.; noz. izd. 1928. g. no 17. okt.-
7. dec, Cēsu apr. 1. iec. miert. 1929. g.31. janv.
184. p. 1. pkt., 1 diena aresta. (A. JVs 135/29. g.)

16656. Bungā, Augusts Ģederta dēls
dzim. 1879. g. aug. Ceraukstes pag.; noz
izd. 1929. g. 18. janv., Jelgavas pils. iec
miert. 1929. g. 29. janv., 51. p., 581. p. 1. d.
3 mēn. ciet. (Akts JVe 131/29. g.)

16657. Būris, Vēra Dāvā m., dzim
1885. g. Kosas pag.; noz. izd. 1927. g. 20. jūn.

Tiesu Pal. 1928. g. 11. dec, 532. p. 1. d
3. pkt., 10 dien. aresta. (Akts JVe 842/28, g.)

16658. Butlers, Francis Pāvela dēls
56 g., Jasmuižas pag.; noz. izd. 1928. g
16. dec, Dobeles iec miert. 1929. g. 15. janv.
581. p. 4. d., 2 ned. ciet. (Akts JVs 32/29. g.

16659. Ceicans, Broņislavs Staņislava d.
dzim. 1905. g. Istras pag.; noz. izd. 1927. g
no 30. okt.—2. nov., Jelgavas apgbt. 1928. g
14. dec, 51. p., 443. p. 6. pkt., 1 mēn. aresta
(Akts JVs 85 28. g.)

16660. Cimmermanis, Teodors Jēkaba d.
dzim. 1900. g. 23. jūn. Liepājā; noz. izd
1928. g. 7. aug., Aizputes iec. miert. 1928. g
26. okt., 51. p., 581. p. 4. d., 7 dienas aresta
(Akts JVs 83328. g.)
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16661. Cišs, Rūdolfs Justina d., dzim.
1911. g. 7. janv. Krustpils pag.; noz. izd.
1929. g. janv., Daugavpils 4. iec. miect.
1929. g". 19. janv., 581. p. 1. d., 57. p., 2 mēn.
ciet. (Akts JVs 73/29. g.)

16662. Černavskis, Jānis Miķeļa dēls, ļ
dzim. 1911. g. 21. okt. Skaistas pag.; noz. ,
izd. 1928. g. 12. febr., Krāslavas 1. iec. miert.
1928. g. 15. dec, 581. p. 1. d., 55. p. 1. d.

2. pkt., ieviet. audz. un lab. iest. (A. JVe 372/28.g.

16663. Čubrevičs, Jānis Fēliksa dēls,
dzim. 1913. g. 1. jūl. Krāslavā; noz. izd. I
1928. g. 8. nov., Krāslavas 1. iec. miert. i
1929. g. 28. janv., 581. p. 1. d., 55. p. 1. d.

2. pkt., ieviet. audz.-lab. iest. (AktsJVe 27'29.g ļ

16664. Čužans, Antons Augusta dēls,
dzim. 1902. g. 13. jūn. Vitebskā; noz. izd.
1928. g. 19. dec, Krāslavas 1. iec miert.
1929. g. 21. janv., 581. p. 1. d., 3 mēn. ciet.
(Akts JVe 36/29. g.)

16665. Daģis, Pēters Jura d., dzim.
1912. g. 13. apr. Bebrenes pag.; noz. izd.
1928. g. 13. nov., Rīgas 16. iec. miert. 1929. g.
4. janv., 581. p. 4. d., 55. p. 1. d. 2. pkt.,
nod. Irlavas kolon. (Akts JVe 65 29. g.)

16666. Danne, Augusts Friča d., dzim.
1892. g. 26. sept. Zūru pag.; noz. izd. 1928. g.
janv., Ventspils 1. iec. miert. 1928. g. 23. nov.,
184. p.2. pkt., 3 dien. aresta. (Akts JVe 147/28.g.

16667. Dāvis, Zinaida Kārļa m., dzim.
1908. g. 1. apr. Vestienas pag.; noz. izd.
1928. g. 18. sept., Jelgavas pils. iec. miert.
1929. g. 5. febr., 51. p., 581. p. 1. d-, 57. p.
3. pkt., 2.mēn. ciet. (Akts JVe 87'29. g.)

16668. Dergačs, Stepanida Aleksandra
meita, 23 g., Kaunates pag.; noz. izd. 1928. g.
26. dec, Kandavas iec. miert. 1929. g. 31. janv.,
581. p. 2. d., 3 mēn. ciet. (Akts Ne 122 29. g.)

16669. Dombrovskis - Dombreze, Harrijs
Vilhelma d., dzim. 1904. g. 31. dec, Rīgā;
noz. izd. 1928. g. 27. okt., Rīgas 13. iec. miert.
1929. g. 29. janv., 581. p. 1. d.. 2 ned. riet.
(Akts Ne 44 29. g.)

16670. Dorins, lija Zalmana d., 49 g.,
Dagdas pag.; noz. izd. 1927. g. 27. dec,
Latgales apgbt. II kr. nod. 1928. g. 19.nov.,

51. p., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts
Ne 2053 28. g.)

16671. Dudars, Jānis Indriķa d., dzim.
1863. g. 19. apr. Vecauces pag.; noz. izd.
1927. g. 12. sept., un 6. dec, Jelgavas apgbt.
1928. g. 16. okt., 157. p. 1. d., 2 ned. aresta.
(Akts Ne 135 28. g.)

16672. Dukajskis, Pēters Aleksandra d.,
dzini. 1910. g. 29. sept. Maltas pag.; noz.
izd. 1928. g. 24. febr., Latgales apgbt. 1928. g.
14. dec, 464. p. 1. d., 2 mēn. aresta. (Akts
Ne 664 28. s.) '

16673. Dzenis, dzim. Rubins, Marija
Jāņa m., dzim. 1888. g. 25. martā Ogres pag.;
noz. izd. 1928. g. 5. nov., Madonas apr. 3. iec.
miert. 1929. g. 24. janv., 581. p. 1. d., 4 mēn.
ciet. (Akts Ne 37/29. g.)

16674. Eglīts, Voldemārs Annas dēls,
dzim. 1913. g. 26. dec. Turaidā; noz. izd.
1928. g. okt. un dec, Rīgas 16. iec. miert.
1929. g. 8. febr., 581. p. 1. d.. 55. p. 1. d.
2. pkt., nod. kolon. Irlavā. (A. Ne 193/29. g.)

16675. Eizaks, Jānis Lavrentija dēls,
dzim. 1909. g. Istras pag.; noz. izd. 1927. g.
no 30. okt.—2. nov., Jelgavas apgbt. 1928. g.
14. dec, 51. p., 443. p. 6. pkt., 1 mēn. aresta.
(Akts Ne 85/28. g.)

16676. Ēķups, - Ekups, Ieva Jura m.,
42 g., Skrundas 'pag.; noz. izd. 1928. g. 26. dec,
Tukuma iec. miert. 1929. g. 25. janv., 581. p.
4. d., 2 ned. aresta. (Akts Ne 72/29. g.)

16677. Epings, Georgs Jēkaba d., dzini.
1849. g. Biržu pag.; noz. izd. 1928. g. 30. aug.,
Rigas apgbt. II kr. nod. 1929. g. 19. janv.,
276. p., 3 dien. aresta. (Akts Ne 457/29. g.)

16678. Esers, Jānis Jāņa d., dzim.
1904. g. 1. sept. Naukšēnu pag.; noz. izd.
1928. g. 23. jūn., Jelgavas apgbt. 1929. g.
8. janv., 532. p. 1. d. 3. p., 2 ned. aresta.
(Akts Na 300/28. g.)

16679. Freimanis, Jānis Annas d., dzim.
1912. g. 24. jūn. Planeces pag.; noz. izd.
1928. g. naktī uz "18. okt., Kuldīgas iec. miert.
1929. g. 5. febr.. 51. p. ,581. p. 2. d., 55. p.
1. d., ieviet. mazg. lab. un audz. iest. Irlavā.
(Akts Ne 73/29. g.)

16680. Fridmanis, dzim. Borok, Ševa
Zālamana m., dzim. 1869. g. Daugavpilī;
noz. atklāts 1928. g. 27. apr., Rīgas apgbt.
11 kr. nod. 1928. g. 15. nov., akc. s. I. 1202. p.,
2 dien,, aresta. (Akts Ne 3966/28. g.)

16681. Gailīts, Ernests Friča d., dzim.
1905. g. 11. okt. Jēru pag.; noz. izd. 1928. g.
14. nov., Valkas apr. 1. iec. miert. 1928. g.
21. dec, 581. p. 1. d., 51. p., 3 mēn. ciet.
(Akts Ne 714 28. g.)

16682. Gavartiņš, Ābrams Leiba dēls,
dzim. 1891. g. 15. apr. Varakļānu pag.; noz.
izd. 1928. g. no 16. okt.—6. nov., Viļēnu iec.
miert. 1929. g. 10. janv., 607. p. 2. pkt., 2 ned.
ciet. (Akts Ne 53/29. g.)

16683. Goldbergs, dzim. Ķūķe, Marija
Andža m., dzim. 1886. g. 6. jūn.,' Kuldīgas
pag.; noz. izd. 1927. g. jūn. un jūl., Liepājas
apgbt. 1929. g. 14. janv., 51. p., 581. p.
1. d., 6 mēn. ciet. (Akts Ne 23 29. g.)

16684. Grīnbergs, Indriķis Kristapa d.,
! 36 g., Aizputes apr.; noz. izd. 1921. g. 11. sept.,

Rīgas apgbt. 1928. g. 6. dec, 410. p., 1 mēn.
? ciet. (Akts Ne 591 28. g.)
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16685. Grospiņš, Jānis Jāņa d., dzim.
1912. g. 18. sept. Pērkones pag.; noz. izd.
1928. g. 9. dec, Liepājas lauku iec. miert.
1929. g. 19. janv., 581. p. 1. d., 55. p. 1. d.
2. pkt., ieviet. audz.-lab. iest. (Akts Ne 21 29.g.)

16686. Grullis, Anna Nikolaja m., dzim.
1904. g. 25. jūn. Durbes pag.; noz. izd. 1928. g.
okt., Liepājas lauku iec. miert. 1929. g. 21. jan-
vāri, 581. p. 4. d., 51. p., 7 dienas aresta. (Akts
Ne 57'29. g.)

16687. Grullis, Matīs Niklāva d,, dzim.
1883. g. Durbes pag.; noz. izd. 1928. g. 3. dec,
Liepājas lauku iec. miert. 1928. g. 28. dec,
581. p. 2. d., 51. p., 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 1014/28. g.)

16688. Grunšteins, Konstantīns Josifa d.,
dzim. 1910. g. Salienes pag.; noz. izd. 1928. g.

nov., Daugavpils IV iec. miert. 1928. g. 29. dec.
581. p. 1. d., 49. p., 57. p. 3. pkt., 2 ned. ciet
(Akts «JVe 1334/28. g.)

16689. Gruzdiņš, Roberts-Nikolajs Mār
tina d., dzim. 1909. g. Siguldā; noz. izd
1928. g. 28. nov., Rīgas I iec. miert. 1929. g.
11. janv., 574. p. I. d., 57. p., 2 mēn. ciet.
(Akts Ne 185 29. g.)

16690. Gruznovs, Paramons Jāņa d.,
dzini. 1873. g. Vidzmuižas pag.; noz. izd. no
1926. g. 26. jūl. līdz 1927. g. 23. dec, Vilēnu
iec. miert. 1928. g. 9. nov., 607. p. 2. pkt.,
3 mēn. ciet. (Akts Ne 464/28. g.)

16691. Harčenoks, Emīlija Vincenta m.
dzim. 1902. g. 22. apr. Rīgā, nnz. izd. 1928. g.
no 11. jūl. līdz 15. sept., Rīgas IX iec. miert.
1929. g. 31. janv., 591. p. 1. d. 1. pkt., 3 mēn.
ciet. '(Akts Ne 146/29. g.)

16692. Henkuzens, Jānis Jāņa d., dzim.
1889. g. 28. okt. Durbes, pag.; noz. izd. 1928. g.
20. maijā, Liepājas apgbt. 1929. g. 28. janv.:
420. p. 1. pkt., 2 ned. ciet. (Akts Ne 20'29. g.)

16693. Hermanis, Jēkabs Krišjāņa d.,
dzini. 1874. g. 4. okt. Iecavas pag.; noz. izd.
1928. g. 10. aug., Jelgavas pils. iec miert.
1928. g. 21. dec, 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet.
(Akts Ne 2205 28. g.)

16694. Isajevs, Grigonjs Zachara d.,
dzim. 1898. g. Preiļu pag.; noz. izd. 1927. g.
20. okt., Rīgas apgbt. 1928. g. 20. dec, 51. p.,
616. p. 1. d. 2. pkt., 4 mēn. ciet. (Akts
JVa 845 28. g.)

16695. Ivanovs, Anastasija Toma m.,
68 g.. Ozolmuižas pag.; noz. izd. 1927. g. 27.okt.
Latgales apgbt. II kr. nod. 1928. g. 6. dec,
607. n. 2. pkt., 2 ned. ciet. (Akts Ne 1985 28. g.)

16696. Ivanovs, Matvējs Jegora d., dzim.
1909. g. rudenī Ozolmuižas pag.: noz. izd.
1927. g. 25. apr., Latgales apgbt. 1928. g.
15. dec, 158. p. 2. d. 2. pkt.. 55. p. 1. d. 2. pkt.,
ieviet. audz.-lab. iest. (Akts Ne 654 28. g.)

16697. Ivanovs, Tatjana Semjona m.,
dzim. 1912. g. 12. janv. Silajāņu pag.; noz.
izd. 1928. g. 3. nov., Madonas apr. 111 iec
miert. 1929. g. 24. janv., 581. p. 1. d., nod.
Ropažu mazg. kolon. (Akts Ne 33/29. g.)

16698. Ivanovs, Trofims Fedota d., 58. g.,
Viļēnu pag.; noz. izd. 1928. g. 21. jūn., Latgales
apgbt. 11 kr. nod. 1928. g. 7. dec, 607. p. 2. pkt.,
2 ned. ciet. (Akts Ne 2060/28. g.)

16699. Ivansons, arī Jansons, Kārlis-
Arvids Kārļa d., dzim. 1909. g. l.febr. Platenes
pag.; noz. izd. 1928. g. 9. nov., Rīgas apr.
III iec. miert. 1928. g. 14. dec, 51. p., 581. p.
1. d., 57. p. 3. pkt., 2 mēn. ciet. (Akts
JVe 1182/28. g.)

16700. lvaškins, Voldemārs Jāņa d.,
bij. Krievijas pav.; dzim. 1904. g. 27. sept.
Liepājā; noz. izd. 1928. g. 4. dec, Liepājas
II iec. miert. 1928. g. 29. dec, 581. p. 4. d.,
1 mēn. ciet. (Akts Ne 1170/28. g.)

16701. Jakobsons, Jāzeps Levina d., dzim.
1910. g. 13. jūl. Sarkanmuižas pag.; noz. izd.
1928. g. 6. sept., Ventspils 1 iec. miert. 1928. g.

5. okt., 57. p., 581. p. 1. d., 2 mēn. ciet. (Akts
Ne 891; 28. g.)

16702. Jakovļevs, Savelijs Jāņa d., 48 g.,
Naujenes pag.; noz. izd. 1928. g. 11. dec,
Daugavpils III iec. miert. 1929. g. 22. janv.,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ne 16/29. g.)

16703. Jānīts, Voldemārs Pētera d.,
dzim. 1893. g. 4. nov. Kacēnu pag; noz. izd.
1927. g., Daugavpils II iec. miert. 1929. g.

5. febr., 161'. p. 1. d., 1 mēn. aresta. (Akts
Ne 230/29. g.)

16704. Jansons, Vilis Indriķa d., dzim.
1918. g. Sibirijā; noz. izd. 1928'. g. 7. aug.,
Rīgas apr. I iec miert. 1928. g. 11. dec,
262. p., ieviet. zemkop. un amatu, kolon.
Irlavā. (Akts Ne 1390 28. g.)

16705. Japiņš, Jāzeps, Staņislava d.,
55 g., Izvoltaš pag.; noz. izd. 1928. g. okt.,
Krāslavas II iec miert. 1929. g. 29. janv.,
581. p. 1. d., 1 mēn. ciet. (Akts Ne 66 29. g.)

16706. Jaunozoliņš, Kārlis Kārļa d.,
dzim. 1906. g. 10. okt.; noz. izd. 1927. g.
12. dec, Rīgas apgbt. 1928. g. 27. nov., 142. p.
1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ne 63628. g.)

16707. Jevstifejevs, Grigorijs Lariona d.,
dzim. 1891. g. Naujenes pag.; noz. izd.
1928. g. martā, Grīvas iec. miert. 1928. g.
19. dec, 51. p., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts

Ne 540 28. g.)

16708. Jirgensons, Marija-PauJJne Kriša
meita, 28 g., Vecauces pag.: noz. izd. 1929. g.
14. janv., Auces iec. miert. 1929. g. 30. janv.,
d81. p. 1. d„ 3 mēn. ciet. (Akts Ns 76 29. e.) '.
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16709. Jucevičs, Ādolfs Friča d., dz.
1910. g. 7. jūl. Kuldīgā; noz. izd. 1928. g.
16. sept., Kuldīgas iec. miert. 1928. g. 11. dec,
57. p. 3. pk., 581. p. 4. d., 3 mēn. ciet. (Akts
Ns 814/28. g.)

16710. Kalašs, Līze Krista m., 38 g.,
Jūrkalnes pag.; noz. izd. 1928. g. naktī uz
16. maiju, Aizputes iec. miert. 1928. g. 18. okt.,
581. p. 1. d., 2 ned. ciet. (Akts Ne 643/28. g.)

16711. Kalče, Jānis Ģirta d., dz. 1892. g.
29. sept. Vaiņodē; noz. izd. 1928. g. 30.maijā,
Liep. apgbt. 1928. g. 4. dec, 567. p. 2. pkt.,
566. p. 2. d., 7 dien. aresta. (Akts Ne 74-1 g.
28. g.)

16712. Kaļēda, Eduards Ludviga d, dz.
1901. g. 4. okt. Pustinas pag.; noz. izd. 1929. g.

3. janv., Liep. lauku iec. miert. 1929. g.
24. janv., 581. p. 1. d., 1 mēn. 2 ned. ciet.
(Akts Ne 70/29. g.)

16713. Kalķerts, ai. Kaļķis, Jānis Jura d.,
dz. 1864. g. 5. martā Nīkrāces pag.; noz! izd.
1928. g. pavasarī, Priekules-Vaiņodes iec.
miert. 1928. g. 20. nov., 607. p. 2. pkt., 3 mēn.
ciet. (Akts Ne 504/28. g.)

16714. Kalniņš, Jēkabs Anša d., dz.
1867. g. 23. aug. Vecpils pag.; noz. izd. no
1926.—1928. g., Liep. lauku iec. miert. 1929. g.
22. janv., 607. p. 2. pkt., 1 mēn. ciet. (Akts
Ne 37'29. g.)

16715. Kamkins, Georgijs Vasilija d.,
dz. 1899. g. 24. apr. Rīgā; noz. izd. 1929. g.
7. janv., Rīg. VI iec. miert. 1929. g. 2. febr.,
532. p. 1. d. 3. pkt., 14 dien. aresta. (Akts
Ne 135/29. g.)

16716. Karašinskis, Jānis Mārtiņa d.,
dz. 1895. g. 19. jūn. Dignājas pag.; noz. izd.
1928. g. 7. apr.; Jelg. apgbt. 1928. g. 28. nov..
15/. p. 2. d., 2 mēn. ciet. (Akts Ne 222/28. g.)

16717. Kārkliņš, Pēteris Reiņa d., dz.
1904. g. 3. sept. Kalsnavas pag.;' noz. izd.
1928. g. 5. aug.; Madonas apr. III iec. miert.
1929. g. 19. janv., 286. p., 532. p. 3. pkt.,
60. p. 1 mēn. ciet. (Akts Ne 16/29. g.)

16718. Kārkliņš, Roberts-Kristaps In-
driķa d., dz. 1909. g. 4. dec. Liepājā; noz. izd
1928. g. 2. maijā, Liep. apgbt. 1929. g.30. janv..
57. p. 3. pkt., 51. p., 581. p. 1. d. 2 mēn. ciet!
(Akts Na 28 29. g.)

16719. Karlsons, Elmārs Jāņa d., dz
1910. g. 16. febr. Korvas pag.; ' noz. izd
192/. g. 5. maijā, Rīg. apgbt. I kr. nod. 1928. g.

7. nov., 51. p., 498. p. 1. d., 10 dien. aresta
(Akts Ne 127 28. g.)

16720. Karlsons, Jānis Jāņa d., dz
1880. g. 5. maijā Korvas pag. '; noz. izd
1927. g. 5. maijā, Rīg. apgbt. I kr. nod. 1928. g
7. nov., 51. p., 498. p. 1. d., 10 dien. aresta
(Akts Ne 127 28. 2.)

16721. Karpfnš-Māls, Vijums Jāna d.,
dz. 1899. g. 21. dec; noz. izd, 1928. 'g. no
20. nov. līdz 11. dec, Rīg. VI iec. miert.
1929. g. 15. janv., 184. p. I. pkt., I diena
aresta. (Akts Na 30/29. g.)

16722. Kašs, Boļeslavs Pāvila d, dz.
1889. g. 17. okt. Baltinovas pag.; noz. izd.
1926. g. 1. maijā, Latg. apgbt. II kr. nod.
1928. g. 5. dec, 607. p. 2. pkt., 3 mēn. ciet.
(Akts Ne 1760/28. g.)

16723. Kaudzīts, Ģederts Ģederta d.,
75 g., Ceraukstes pag.; ' noz. izd. 1928. g.
31. maijā, Bauskas apr. II iec. miert. 1928. g.
30. jūn.; 532. p. 3. pkt., 7 dien. aresta. (Akts
Ne 304/28. g.)

16724. Kauķe, Visvalds-Johans Kārļa d,
dz. 1908. g. 13. febr. Tukumā; noz. izd.
1928. g. 16. sept., Kuldīgas iec. miert. 1928. g.
11. dec, 51. p., 57. p. 3. pkt., 581. p. 4. d.,
3 mēn. ciet. (Akts Ne 814/28. g.)

16725. Kauliņš, Jānis Kārļa d., dz.
1910. g. 23. dec. Viļ'ķenu pag., noz. izd. 1928. g.
7. nov., Valm. apr. II iec. miert. 1929. g.
8. febr., 51. p., 581. p. 4. d., 57. p. 3. pkt,
4 ned. ciet. (Akts Ne 6 *5/29. g.)

16726. Kaupmanis, Kārlis Andreja d,
dz. 1864. g. 15. apr. Birzgales pag.; noz. izd,
1928. g. 11. jūn., Rīg. apr. III iec. miert.
1928. g. 31. dec, 616. p. 1. d. 2. pkt., 1 mēn.
ciet. (Akts Ne 980/28. g.)

16727. Kikilaite, luzefa Antona m
Lietuvas pav., dz. 1907. g. 15. maijā Lietuva;

noz. izd. 1928. g. 25. dec, Auces iec. miert.
1929. g. 24. janv., 581. p. 1. d., 2 ned. ciet.
(Akts Ne 49/29. g.)

16728. Kille, Kārlis Kārla d., dz. 1912. g.
17. jūl. Pēterpilī; noz. izd. 1928. g. 19. nov,
Rīg. XVI iec. miert. 1929. g. 16. janv, 51. p-,
581. p. 1. d, 55. p. 1. d. 2. pkt, nod. nepilng.
kolon. Irlavā. (Akts Ne 135/29. g.)

16729. Kinerts, Kristīne Jāņa m, 33 g-,

Vecraunā; noz. izd. 1928. g. rudenī, Cēsu apr.
1 iec miert. 1929. g. 23. janv, 581. p. 1- d-
2 ned. ciet. (Akts Ne 81/29. g.)

16730. Kirilovs, Jevstafijs Fjodora d,
dz. 1911. g. 30. martā Rīgā; noz. izd. 1929. g-
6. janv, Rīgas VI iec. miert. 1929. g. 15. janv,
581. p. 1. d, 57. p, 4 ned. ciet. (A. Ne 93/29. %?)

16731. Ķirsis, Kristaps Anša d, dz. 1909-

gada 14. aug] Tāšu pag.; noz. izd. 1928. g-

21. dec. Liepājas lauku iec. miert. 19̂ *
31. janv, 581. p. IV d, 57. p. 3. pt, 1 mf;
3 ned. ciet, uz s. !. 57. p. 3. pkt. šis sods sama*-
par i/3. (Akts Ne 13/29. g.)

16732. Klaubergs, Elza Kārļa m, <j*-
1901. g. 2. maijā Dundagas pag, noz.
1928. g. naktī uz 9. janv., Ventspils 1' ' .

miert. 1928. g. 26. martā, 581. p. 4. d, -
ciet. (Akts Ne 64 28. g.)
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16733. Kļaviņš, Jānis Dāvā d, dz.
1878. g. 29. janv. Sinoles pag,; noz. izd. 1928.g.
20. sept, Rīgas apr. III iec. miert. 1928. g.
7. dec, 581. p. 1. d, 3mēn. ciet. (A. Ne 1137/28.)

16734. Klibinskis, Roberts Pētera d, dz.
1899. g. 24. apr. Susejas pag.; noz. izd'. 1921. g.
martā, Kara tiesa 1929. g. 28. janv, 448. p,
440. p, 3 mēn. ciet. bez ties. ierob. (Akts
JVe 196»<- g. 28. g.)

16735. Kokorevičs, arī Ivanovs, Zose
arī Zofija Alekša arī Alekseja m, dz. 1903. g.
14. janv. Viļaku pag.; noz. izd. 1928. g. 1. apr,
Latgales apgab. II kr. nod. 1928. g. 7. dec
581. p. 4. d, 2 ned. ciet. (Akts Ne 2025/28. g.J

16736. Kopelovičs, pēc vīra Jucha, Sora-
Freida Faiviša m, 21 g, Varakļānu miestā
noz. izd. 1928. g. 26. febr, Latgales apgabalt
1928. g. 15. dec, 430. p. 2. d, 1 mēn. aresta.
(Akts Ns 695/28. g.)

16737. > Kosarževskis, Anna Juliusa m,
dz. 1911. g. 8. jūn. Viļēnos; noz. izd. 1928. g.
2. febr, Viļēnu iec. miert. 1928. g. 28. dec,
316 1. p, 55. p. 1. d. 2. pkt, ieviet. Ropažu
mazg. meiteņu audz.-lab. kolon. (Akts
Ns 496/28. g.)

16738. Kovaļevs, Praskovija Jēkaba m,
dz. 1900. g. 27. okt. Laucesas pag!; noz. izd.
1928. g. 18. sept . Grīvas iec. miert. 1929. g.
17. janv, 581. p. 1. d, 2 ned. ciet. (Akts
Ns 79/29. g.)

16739. Krauklis, Jēkabs Jāņa d, dz.
1895. g. 29. okt. Jaunlaicenes pag.; noz. izd.
1928. g. 1. jūn, Rīgas apgabalt. 11 kr. nod.
1928. g. 1. nov, 231. p, 3 dien. aresta. (Akts
Ns 3950/28. g.)

16740. Krēsliņš, Jānis Jura d, dz
1846. g. 12. sept. Mežotnes p ^ag.; noz. izd.
1928. g. 7. okt, Jelgavas apgabalt. 1928. g.
28. dec, 1922. g. 4. apr. s. I. par Saeimas un
pašvald. iest. vēlēs. 7. pkt, 3 dienas aresta.
(Akts _ .No 354'28. g.)

16741. Kriegers, Jevgeņijs Eduarda d,
dzim. 1900. g. 10. jūl. Lietuvā; noz. izd. 1928. g.
nov. sākumā, Rīgas IV iec. miert. 1929. g.
30. janv, 581. p. 1. d, 1 mēn. ciet. (Akts
Ns 97 29. g.)

16742. Krievs, Jānis Pētera d, dzim.
1912. g. 8. febr. Gulbenē; noz. ' izd. 1929. g.
4. janv, Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 14. jan-
vārī, 581. p. 4. d, 55. p. 1. d. 2. pkt, nod
Irlavas kolon. (Akts Ns 226 29. g.)

16743. Krotovs, Tatjana Michaila m,
40 g-, Zvirgzdienas pag.; noz. izd. 1928. g.
22. dec, Rēzeknes III iec. miert. 1929. g
18. janv, 574. p. 1. d, 2 ned. ciet. (Akts
Ne 16 29. g.)

16744. Krumbergs-Kronbergs, Žanis Jāņa
dēls, dzim. 1896. g. 22. jūn. Aucē; noz. izd.
1928. g. 1. jūn, Jelgavas apgbt. 1928. g.
23. nov, 156. p, 1 ned. aresta. (Akts
Ns 275/28, g.)

16745. Krūmiņš, Paulis-Ernests Pētera
dēls, dzim. 1906. g. 3. okt. Vilzēnu pag.;
noz. izd. 1928. g. 23. jūn, Jelgavas apgbt.
1929. g. 8. janv, 532. p. 1. d. 3. p, 2 ned.
aresta. (Akts Ne 300/28. g.)

16746. Kruskops, Anna Friča m, dzim.
1895. g. 7. sept. Rozulas pag.; noz. izd.
1928. g. 5. febr, Cēsu apr. I iec. miert. 1929. g.
30. janv, 616. p. 1. d. 2. pkt, 2 ned. ciet.
(Akts Ne 114/29. g.)

16747. Kučinskis, Annaļ Annas m,
dzim. 1894. g. 2. janv. Ventspilī; noz. izd.
1928. g. 5. nov, Ventspils I iec. miert. 1928. g.
29. nov, 573. p. 2. d, 1 mēn. ciet. (Akts
Na 1048/28. g.)

16748. Kušķis, Kristīne Sīmaņa m, dzim.
1884. g. 12. martā Ērģemes pag.; noz. izd.
1926. g. dec . Liepājas apgbt. 1928. g. 21. dec,
akc. s. 1. 32. p, 2 ned. ciet. (Akts Ne 538/28. g.)

16749. Kuzmins, Nikifors Prokopija d,
49 g, Kalupes pag.; noz. izd. 1928. g. 26. okt,
Daugavpils II iec. miert. 1928. g. 31. dec,
532. p. 1. d. 3. pkt, 2 ned. ciet. (Akts
Ne 1784/28. g.)

16750. Lange, Aleksandrs Heinricha dēls,
dzim. 1907. g. 31. aug. Rīgā; noz. izd. 1928. g.
2. dec, Rīgas V iec. miert. 1929. g. 23. janv,
581. p. 1. d, 3 mēn. ciet. (Akts Ne 45'29. g.)

16751. Lapičs, Jānis Jēkaba d, dzim.
1915. g. 23. apr. Rīgā; noz. izd. 1928. g. 21. nov,
Rīgas XVI iec miert. 1929. g. 14. janv, 51. p,
581. p, 55. p. 1. d. 2. pkt, nod. nepilng. kolon.
Irlavā. .(Akts Ne 115/29. g.)

16752. Lapsa, Ernests Jāņa d, dzim.
1886. g. 8. janv. Vaiņodes pag.; noz. izd.
1927. g. no 8. apr.—7. ' dec. Liepājas apgbt.
1929. g. 11. janv, 51. p, 579. p. 1. d. 1. pkt,
7 dien. aresta. (Akts Ns5-III g.29. g.)

16753. Larsons, Marija Jāņa m, Zvied-
drijas pav, dzim. 1891. g. 8. sept. Rīgā;noz.
izd. 1927. g. febr, Rīgas XIV iec. miert. 1929.'g-
12. febr, 607. p. 2. d, 51. p, 1 mēn. ciet.
(Akts Ns 2/29. g.)

16754. Lasis, Voldemārs Pētera d, dzim.
1902. g. 7. apr. Rīgā; noz. izd. 1927. g. 12. dec,
Rīgas apgbt. 1928. g. 27. nov, 142. p. 1- a-
2 ned. ciet. (Akts Ns 636/28. g.)

16755. Lasmanis, JānisJMārtiņa d, dzim.

1874. g. 15. maijā Ungurmuižas pag. ; noz. izd.
1928. g. sept., Rīgas apr. III iec. miert. 1928. g-

21. dec, 574. p. 1. d, 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 908 28. g.)
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16755a. Leps, Augusts-Voldemārs Jēkaba
dēls, dzim. 1911. g. 3. maijā Katlakalna pag.;
noz. izd. 1928. g. 30. sept, Rīgas V iec miert.
1929. g. 21. janv, 57. p. 3. d, 581. p. 1. d,
2 mēp. ciet. (Akts Ne 30/29. g.)

16756. Liepiņš, Marta Jāna m, dzim.
1900. g. 13.janv. Ērgļu pag.; noz. izd. 1928. g.
vasarā; Madonas apr. III iec miert. 1928. g.
22. dec, 581. p. 1. d, 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 1010/28. g.)

16757. Līns, Fricis-Alberts Anša d,
dzim. 1887. g. 27. maijā Engures pag.; noz.
izd. 1928. g. 19. nov, Ventspils 1 iec miert.
1928. g. 29. nov, 49. p,'581. p. 1. d, 3 mēn.
ciet. (Akts Ne 1078/28. g.)

16758. Luters, Fricis Andža d, dzim.
1909. g. 7. maijā Krotes pag.; noz. izd. 1928. g.
okt. Liepājas lauku iec. miert. 1929. g. 21. janv.
581. p. 4. d, 51. p, 7 dien. aresta. (Akts
Ne 57/29. g.)

16759. Markevics, Žanis-Rūdolfs Annas
dēls, 12 g. Zemītes pag.; noz. izd. 1928. g.
14. 15. dec, Kandavas iec. miert. 1929. g.
31. janv, 581. p. 1. d, 55. p, ieviet. Irlavas
lab. iest. (Akts Ne 92/29. g.)

16760. Maslobojevs, Jevdokija Terentija
meita . dzim. 1893. g. Maltas pag.; noz. izd.
1928. g. 22 dec, Rīgas VII iec. miert. 1929. g.
22. janv, 276. p 1. cl., 1 ned. aresta. (Akts
Ne 107/29. g.)

16761. Maškovs, Fiokla Pāvila m, dzim.
1906. g. 13. aug. Vidsmuižas pag.; noz. izd.
1928. g. naktī uz 27. jūn, Rīgas apr. III iec.
miert. 1928. g. 31. dec, 581. p. 2. d,
4 mēn. ciet. (Akts Ne 825/28. g.)

16762. Mazurs, Broņislavs Jāņa d, dzim.
1911. g. 23. nov. Kapiņu pag.; noz. izd.
1928. g. jūn, Preiļu iec. miert. 1928! g. 28. dec,
591. p. j. d, 57. p. 3. pkt, 2 ned. ciet. (Akts
Ne 1168/28. g.)

16763. Meierovs, Peske-Hinda Jankeļa
meita, 55 g, Daugavpilī, noz. izd. no 1926. g.
20. apr.—1928. g. maijam, Rīgas Vil iec.
miert. 1929. g. 29. janv, 574. p. 3. d, 2 ned.
ciet. (Akts Ne 154/29. g.)

16764. Melders, Lilija Kārļa m, dzini.
1904. g. 26. febr. Dobelē; noz. izd. 1928. g.
27. dec, Rīgas VII iec. miert. 1929. g. 22. janv,
581. p. 1. d, 3 mēn. ciet. (Akts Ne 93/29. g.)

16765. Mencendorfs, Marija Augusta m,
dzim. 1914. g. 11. okt. Mazstraupes pag.;
noz. izd. 1928. g. nov, Rīgas apr. II iec. miert.
1929. g. 24. janv, 51. p, 581. p. 1. d, 55. p,
ieviet. nepilng. audz.-lab. iest. (Akts
Ne 80 29. g.)

16766. Miezavs, Fricis Andreja d, dzim.
1901. g. 20. maijā Irlavas pag.; noz. izd. 1928. g.
10. sept, Ventspils I iec miert. 1928. g. 3. nov,
581. p. 4. d, 7 dien. aresta. (Akts Ne 832 28. g.)

16767. Miezīts, Roberts Jēkaba d, dzim..
1911. g. 17. dec. Cēsīs; noz. izd. 1928. g. nov,
Cēsu apr. I iec. miert. 1929. g. 14. febr, 616. p..
1. d.2. pkt, 55. p, ieviet. lab.-audz. iest. Irlavā.
(Akts Ne 176/29. g.)

16768. Miķelsons, Augusts Pētera d,
dzim. 1878. g. 22. apr. Aumeisteru pag.; noz.
izd. 1928. g. naktī uz' 12. nov, Rīgas apr.
III iec miert. 1929. g. 31. janv, 51. p, 581. p.
2. d, 3 mēn. ciet. (Akts Ne 53/29. g.)

16769. Mucenieks, Jānis-Arvids Jāņa d,
dzim. 1908. g. 26. aug. Kroņa-Misas pag.;
noz. izd. 1926. g. 3. janv, Jelgavas pils. iec.
miert. 1928. g. 14. dec, 581. p. 1. d, 57. p. 3. pkt
2 mēn. ciet. (Akts Ne 888/28. g.)

16770. Niedra, ai. Vieglais, Olga Andreja
meita, dzim. 1882. g. 23. jūl. Rembates pag.;
noz. izd. 1928. g. 6. okt, Jelgavas apgbt.
1928. g. 28. dec, 1922. g. 4. apr. s. 1. par Saeimas
un pašvald. iest. vēlēs. 7. p, 3 dien. aresta.
(Akts Ne 355/28. g.)

16771. Nikitins, Jānis (Ivans) Vasilija d,
dzim. 1911. 'g. 30. sept. Ozolmuižas pag.;
noz. izd. 1927. g. 25. apr, Latgales apgbt.
1928. g. 15. dec, 158. p. 2. d. 2. pkt, 55. p.
1. d. 2. pkt, ieviet. audz. un lab. iest. (Akts
Ne 654'28. g.)

16772. Nikitins, Pāvels Klizma d, dzim.
1914. g. 31. okt, Rīgā; noz. izd. 1928. g-
21. nov, Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 14. jan-
vāri, 51. p, 581. p. 2. d, 55. p. 1. d. 2. pkt,
nod. mazg. kolon. Irlavā. (A. Ne 115 29. g.)

16773. Nikitins, Pēteris ļēkaba d, dzim.

1900. g. 8. janv. Ludzā; noz. izd. 1927. g-
no sept.—okt. sāk, Latgales apgbt. 1928. g-
26. nov, 578. p.-3. un 1. d, 2 ned. ciet. (Akts

Ne 385/28. g.)

16774. Novikovs, Jegors Filipa d, bij.

Krievijas pav, dzim. 1914. g. 15. apr. Jelgava,
noz. izd. 1928. g. 19. nov, Rīgas XVI iec.
miert. 1929. g. 16. janv, 51. p, 581. p- »? «•»

55. p. 1. d. 2. pkt, nod. nepilng. kolon. mavd.

(Akts Ne 135/29. g.)

16775. Odiņš, Anna Ģederta m, 57
JPanemunes pag.; noz. izd. 1928. 2-. '

Bauskas apr. II iec. miert. 1929. g. 21. janv,

607. p. 2. pkt, 2 ned. ciet. (A. Na 29~'- S-

16776. Ortenieks, Ilze Jāņa "\ J?'"i
1849. g. Atašienes pag.; noz. izd. i»^- s
11. janv, Krusfpils iec. miert. 1928. g-^%£1-
574. p. 1. d„ 2 ned. ciet. (Akts Na 890,28. g

16777. Osis, dzim. Kalniņš, Alvīna Adata

meita, dzim. 1894. g. 1. nov. Eveic t s
noz. izd. 1928. g. 11. okt, Rīgas aP|"nod, 1928. g. 15. dec, 581. p. 4. d, 2 ned.

(Akts Ne 464028. g.)
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16778. Ostans, Jāzeps Benedikta d, dzim.
1916. g. 6. apr. Krāslavā, noz. izd. 1928. g.
28. nov, Rīgas XVI iec. miert. 1929. g. 4. febr.
51. p, 581. p. I. d, 55. p. 1. d. 2. pkt, nod!
Irlavas kolon. (Akts Ne 178/29. g.)

16779. Ozers, Andrejs Daniela d, dzim.
1865. g. 11. apr. Ķoņu pag.; rioz. izd. 1928. g.
30. nov, Valmieras apr. IV iec. miert. 1929. g,
22. janv, 532. p. 3. pkt, 2 ned. ciet. (Akts
Ne 57/29. g.)

16780. Ozols, Pēteris Kārļa d, dzim.
1900. g. 7. janv.' Rīgā; noz. izd. 1928. g. 24. sept.
Rīgas XV iec. miert. 1928. g. 19. dec, 581. p.
1. ci., I mēn. ciet. (Akts Ne 1441/28. g.)

16781. Ozols, Voldemārs-Krišs Kārļa d,
dzini. 1902. g. 5. febr. Slokas pils.; noz. izd.
1928. g. 18. jūn, Jelgavas apgbt. 1928. g.
17. dec, 156. p, 4 dien. aresta. (Akts
Ne 248/28. g.)

16782. Ozols, Žanis Matīsa d, dzim.
1906. g. 8. martā Durbē; noz. izd." 1928. g.
7. aug, Aizputes iec. miert. 1928. g. 26. okt,
51. p, 581. p. 4. d, 7 dien. aresta. (Akts
Na 833/28. g.)

16783. Paeglis, Jānis-Alfreds Herrnaņa d,
dzim. 1909. g. 29. jūn. Valmierā, noz. izd.
1928. g. 23. dec, Valmieras apr. I iec. miert.
1929. g. 31. janv, 75. p, 284. p, 60. p, 7 dien.
aresta. (Akts Ne 56/29. g.)

16784. Paldiņš, Kārlis Jēkaba d, 14 g,
Valgales pag.; noz. izd. 1928. g.. 20. dec,
Kandavas iec. miert. 1929. g. 28. janv, 581. p.
2. d.. 55. p, ieviet. Irlavas lab. iest. (Akts
Ne 24/29. g.)

16785. Pantelis, Aleksandrs - Alberts
Alberta d, Vācijas pav, dzim. 1912. g.
21. janv. Liepājā; noz. izd. 1928. g. 20. apr.Liepājas 1 iec. miert. 1928. g. 30. okt.. 51. p,
581. p. 1. d, 55. p. I. cl. 2. pkt, ieviet. nepilng.
audz. lab. iest. (Akts Ne 296/28. g.)

16786. Parfenovs, Jevdokims Jēkaba d,
dzim. 1884. g. Naujenes pag.; noz. izd. 1928. g.
martā, Grīvas iec. miert. 1928. g. 19. dec,
51. p, 581. p. 1. d, 2 ned. ciet. (Akts
Ne 540/28. g.)

16787. Pauls, Pēters Indriķa d.. 24 g,
Vandzenes pag.; noz. izd. 1928. g. okt! beigāsļ
Kandavas miert. 1928. g. 29. janv, 574! p!
I. d, 3 mēn. ciet. (Akts Ne 7/29. g.)

16788. Pavlovičs, Vladislavs Jāna d,
dzim. 1896. g. 2. sept. Kaunatu pag.; noz. izd '
1928. g. 5. apr., Latgales apgbt. 1928. g. 18. dec
498. p. 1. d, 3 dien. aresta. (Akts Ne 707 28. g.)

16789. Peks, (Poeck), Johanns-Kārlis
Augusta d, Vācijas pav, dzim. 1912. g. 10. jan-
vārī Aizputē; noz. izd. 1928. g. 20. apr. Lie-
pājas I iec. miert. 1928. g. 30. okt, 51. p.
581. p. 1. d, 55. p. 1. d. 2. pkt, ieviet. nepilng '
audz.-lab. iest. (Akts Ne 296 28. g.)

16790. Pickens, Andrejs Andreja d,
dzim. 1904. g. 4. apr. Nīcas pag.; noz izd.
1928. g. dec. Liepājas lauku iec miert.
1929. g. 24. janv, 51. p, 581. p. 1. d, 3 mēn.
ciet. (Akts Ne 78/29. g.)

16791. Pickens, Andrejs Anša d, dzim.
1903. g. 17. dec. Nīcas pag.; noz. izd. 1928. g.
dec. Liepājas lauku iec. miert. 1929. g. 24. janv.
51. p.. 581. p. 1. d, 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 78/29. g.)

16792. Pinkevičs, Jēkabs Viļā d, dzim.
1899. g. 7. okt. Jelgavā; noz. izd. 1928. g. okt,
Jelgavas pils. iec. miert. 1929. g. 14. janv,

581. p. 1. d, 3 mēn. ciet. (Akts Ne 24/29. g.)

16793. Platonovs, ļevstafijs Matveja d,
39 g, Aulejas pag.; noz. 'izd. 1928. g. 12. febr,
Latgales apgabaltiesas II kr. nod. 1929. g.
22. janv, 581. p. 1. d, 3 mēn. ciet. (Akts
Ne 16/29. g.)

16794. Pleišs, Staņislavs Saiimona d .
dzim. 1898. g. Bērzpils pag.; noz. izd. 1927. g.
nov. sāk, Viļēnu iec. miert. 1928. g. 13. aug,
581. p. 1. d, 3 mēn. ciet. (A. Ne 247/28. g.)

16795. Plīkš, Eiza-Karlīna Pētera m,
dzim. 1911. g. 14. janv. Rencēnu pag.; noz.
izd. 1928. g. 2. dec, Valmieras apr. IV iec.
miert. 1929. g. 16. janv, 581. p. 1. d,-57. p.
3. pkt, 2 mēn. ciet! (Akts Na 31/29. g.)

16796. Plots, Jānis Jura d, dzim.
1886. g. 7. febr. Vilēnu pag.; noz. izd. 1928. g.
20. martā, Vilēnu iec. miert. 1928. g. 26. okt,
581. p. 4. d, 2 ned. ciet. (Akts Ne 582/28. g.)

16797. Poplavskis, Vikentijs Jāņa d,

dzim. 1884. g. 10. apr. Jasmuižas pag.; noz.
izd. 1923. g. sākumā, Rīgas XII iec. miert.
1925. g. 19. janv, 180. p. 1. d, 7 dien. aresta.
(Akts Ne 30 ' 25. g.)

15798. Priede, Eduards Eduarda d,
dzim. 1913. g. 14. martā Rīgā; noz. izd. 1928. g-,
24. dec, Rīgas XVI iec miert. 1929. g. 8. febr.,
616. p. 1. d. 2. pkt.. 55. p. 1. d. 2. pkt, nod.
kolon. Irlavā. (Akts Ne 19329. g)

16799. Priede, Kārlis-Roberts Miķeļa d,

21 g. Kursīšu pag.; noz. izd. 1928. g. 19. nov.,
Jātn. p. t. 1928. g. 21. dec, 581. p. 1- d, 6 rnen.
ciet. (Akts Ne 12/28. g.)

16800. Prokopovičs, Anna Kazimira m,

Lietuvas pav, dzim. 1893. g. 20. febr. Lietuva,

noz. izd. 1928. g. 9. jūl.! Jelgavas p ils. iec. miert.
1928. g. 28. dec, 581. p. 2. d, 2 ned. cier.

(Akts Ne 2544 29. g.)

16801. Pučkovs, Aleksejs Ivana d, dzim.
1868. g. Vidsmuižas pag.; noz. izd. no ISM* g.

14. marta —1927. g. 20. maijam, Vileriii iet.

miert. 1929. g. 10. janv, 607'. p. 1-<*'ciet. (Akts Ne 4 29. g.)
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