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Likums
par konvenciju par noziedznieku izdošanu un juridisku palīdzību

starp Latvijas republiku un Igaunijas republiku,
i.

1921. g. 12. jūlijā Rīgā parakstītā konvencija starp Latvijas republiku, no
vienas puses, un Igaunijas republiku, no otras puses, ar šo likumu pieņemta un
apstiprināta.

2.
Likums stājas spēkā no jzsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināma

ari konvencija, kura stājas speķa tūliņ pēc ratifikācijas dokumentu apmaiņas.
J. Č ak ste,

Satversmes Sapulces prezidents.
R. I v a n o v s,

Satversmes Sapulces sekretārs.

La Rēpublique de Lettonie, representee
par le Prēsidect du Conseil, Mr. Sigfrid
M e i e r o v i c s d,une part, et la Re- '
publique d'Esthonie, representee par
le Ministre des Affaires Etrangēres
Mr. Antoine P i i p d'autre part,
ētant tombeas d'accord de conclure une
cunvention sur l'extradition et l'assistance
judiciaire, ont convenu des dispositions
suivantes;

1

Les Parties contractantes s'obligent
par la prēsente Convention ā se livrer
reciproquement dans toas les cas visēs
par cetie Convention les personnes qui
se trouvent dans leurs irontiēres et qui,
en raison d'une infraction commise hors
du territoire du pays requis et menacēe
d'une peine d'un an d.emprisonnement
ou d'une peine plus forte ou bien en
raison d'une tentative de commettre cette
infraction , que ce soit comme auteurs
ou complices, ont etē a) condarnnees ou
b) mises en accusation ou c) saisies par
fc juge d'instruction, si la dite infraction,
aprēs les lois du pays requis est menacee
d'une peine minima de 1 an d'emprisonne-
fflent.

i 2-
Les cnmes et dēJits po!itiques n'en-

trainent pas l'extradition ā l'exception
«; ceux qui ont surtout le caractēre deta» de droit commun, tēls que meurtre,
rapme, vol, violence. La dēcision de
5«te question est laissēe chaque fois au
Jigement de l'Etat requis.

3.
L'extradition des nationaux peut ētrerefusēe.

i- 4-
Lestradition ne s'effectue pas:
a) Quand la prescription est acquise

pour l'instruction du procēs ou
pour rexecutiew de la peine d'aprēs
les lois du pays requis,

D) Quand la personne dont en reclame
l'extradition a ē!ē dans le pays en
question condamnēe pour le mēme.
acte criminsl ou acquittēe ou bien
«berēe de la peine.

h!e .marque: Pendant que l'instruc-
tion est en cours ou en cas d'or-
"onnance de non-lieu l'extradition
Peut ētre refusēe.

a, 5.

nav " personne & extader est, dans le
finp re<ļuis 0DJet rfe poursuites ou subit
"Peme pour un aulre fait, l'extradition

l'in P®* pas se faire avant la ila de
avant

ChCn 0U de Ia peine ā subir ou
nt qte ia personne ne soit libērēe
cetie peine. On pourra cependant

Tulkojums.
Piekrītot konvencijas noslēgšanai par

noziedznieku izdošanu un juridisku pa-
līdzību, Latvijas republika ministru pre-
zidenta Zigfrida M e i e r o v i c a kunga
personā, no vienas — un Igaunijas repu-
blika ārlietu ministra Antona P i i p a
kunga personā, no otras puses, vienoju-
šās par sekošiem nosacījumiem:

l.
Līguma slēdzējas puses ar šo līgumu

uzņemas visos viņā paiedzētos gadījumos
savstarpēji izdot personas, kuras atrodas
viņu robežās un kurām par noziegumiem,
kas izdarīti ārpus pieprasījuma saņēmē-
jas valsts teritorijas, draud cietuma sods
ne mazāk kā vienu gadu vai lielāks sods,
vai kuras par mēģinājumu izdarīt šādu
noziegumu, vai nu kā vainīgas vai-līdz-
vainīgas, ir a) notiesātas, vai b) atrodas
zem tiesas, vai c) atrodas zem izmeklē-
šanas tiesneša, ja par minēto noziegumu
pēc pieprasījuma saņēmējas valsts liku-
miem draud cietuma sods ne mazāks par
vienu gadu.

2,
Politiski noziegumi un pārkāpumi ne-

var būt par iemeslu izdošanai, izņemot
tos, kuriem it īpaši ir redzams krimināl-
nozieguma raksturs, kā: slepkavības,
laupīšanas, zādzības, varas darbi. Šo
jautājumu izšķiļ- katrreiz pēc sava ieskata
ta valsts, kurai izdošana pieprasīta.

3.
Pašas valsts pilsoņu izdošanu var at-

raidīt.
4.

Izdošana nenotiek:
a) kad sūdzības celšana vai soda iz-

pildīšana jau noilguse pēc tas valsts
likumiem, kurai prasa izdošanu;

b) kad persona, kuras izdošana pie-
prasīta, jau notiesāta, attaisnota vai
atsvabināta no soda attiecīga valstī
par šo paštt noziegumu.

Piezīme. Pa lietas izmeklēšanas
laiku vai viņas pārtraukšanas gadī-
jumā — izdošanu var atraidīt.

5.
Ja izdodama personatanī valstī, kurai

prasa izdošanu, atrodas zem tiesas vai
izcieš sodu par citu kādu lietu, tad izdo-
šana nevar notikt, pirms nav nobeigta
piet viņu uzsāktā izmeklēšana vai pirms
viņa nav izcietuse piespriesto sodu, vai
tikuse no ta atsvabināta. Torr.er izdo-

admettre I'extradition provisoire ā con-
dition qu'il soit fait retour de la personne
en que&tion lorsq«e le pays reqiiētant
aura terminē Per;quēte ou la procēdure
judiciaire.

6.
Les actions civiles de tiers a l'ēgard

d'une personne a extrader n'empēchent
pas i'extradition.

7.
Une personne extradēe pour un acte

criminei ne peut ētre poursuivie ni punie
dans le psys auquel on l'a livrēe pour
un autre acte criminei commis avant
l'extradition ou ētre livrēe par ce pays
ā un troisiēme pays a moins que le
pays qui a admis l'extradition n'ait donnē
son consentement ou que la personne
extrādēe ait eu la libertē de quitter le
pays auauel on l'avait livrēe dans le
courant <iu mois qui suit la dēclaration
de non-lieu ou l'expiration de la peine
ou la libēration de cette peine ou encore
qu'ayant quittē ce pays, elle y soitrevSnue
volontairement.

8.
Au cas oū rextradition serait demandēe

par plusiems pays iptērcssēs, l'Etat requis
peut donner la prēfērence a la demande
dont Pēxecution lui paraīt le mieux rē-
pond?e au souci de la justice.

9.
La demande d'extradition ou de pro-

longation de cette extradition {art. 7) se
fait par voie diplomatique. On annexe
le jugement entiē en vigueur ou le man-
dat d'arrēt du tribunal ou de juge
fļ'instri^iors , Le mandat d'arrēt doit
indiquer la nature de rinfraction et la
peine applicable. Ces documents sont
prēsentēs soit dans I'oiiginal soit dans
une* copie certifiēe conforme avec tra-
duction et dans la formē que prescrit la
loi du pays requērant.

10.

Avant de faire parvenir la demande
d'extradition par voie diplornatique le
Tribunal ou le juge d'instruction peu-
vent demander directement ā r.'sutorilē
conespondante de l'autre Paitie de pro-
cēder ā l'arrestation provisoire del'inculpē
en faisant avis de la demande d'extra-
dition ā suivre.

11.
La personne arrētēe dans les conditions

ci-dcssus est ēlargie si, dans le dēiai de
30 jours a partir du jour de l'arrestation,
l'autoritē qui l'a effectuēe n'a pas ētē
informēe officiellement de l'arrivēe au
Ministēre des Affaires Etrangēres de la
demande d'extradition et des annexes
requis.

12.

En mēme temps que la personne a
extrader sont ēgalement livrēs, sur ordre
de l'autoritē compētente et ā la demande
de l'ētat requērant, les objets enlevēs ā
cette personne lors de son arrestatioa
sāns prējudice des droits des tiers.

13.
Le passage en transit d'une personne

livrēe par un tiers pays ā une des Parties
contractantes est admissible moyennant
observation, de toutes les conditions et
formalitēs ci-dessus stipulēes pour la liv-
raison directe. Le passage s'effectue
sous l'escorte des agentsdu pays qui
l'accorde.

14.
Quand les tribunaux ou les juges

d'instruction d'une des Parties contrac-
tantes, pour des affaires criminelles oū,
en vērtu des stipulations de cette con-
vention, l'extradition . est admissible,
demandent par voie dipIomatique ā l'autre
Partie de faire entendre un tēraoin se
troavant sur le territoire de cette autre

dk prccēder ā quelque autre

šana pielaižama pagaidām ar nosacījumu,
ka attiecīgo personu izdod atpakaļ pēc
tam, kad pieprasītāja valsts būs nobei-
guse izziņu vai tiesu.

6.
Trešo personu civilprasības pret izdo-

damo personu nevar aizkavēt izdošanu.

7.
Personu, kura izdota par kādu krimi-

nālnoziegumu, nevar saukt pie atbildības
vai sodīt tanī valstī, kurai viņa izdota,
par citu kādu pirms izdošanas padarītu
kriminālnoziegumu, nedz arī šī valsts
viņu var izdot trešai valstij, izņemot ga-
dījumu, ja izdevēja valsts tam piekrīt vai
ja izdotai personai mēneša laikā pēc
tam, kad lieta izbeigta vai sods izciests,
vai kad viņa no soda atsvabināta, ir bi-
juse tiesība atstāt valsti, kurai viņa iz-
dota, vai ari ja viņa, neskatoties uz to,
ka šo valsti bija atstājuse, labprātīgi tanī
atgriez uses.

8.
Ja izdošanu pieprasa vairākas ieinte-

resētas valstis, tad ta valsts, no kuras
pieprasa izdošanu, var dot priekšrocību
tam pieprasījumam, kura izpildīšanu viņa
uzskata par vislabāk piemērotu taisnības
prasībām.

9.
Izdošanu vai šīs izdošanas pagarinā-

šanu (7. pants) pieprasa diplomātiskā
ceļā, klātpieliekot spēkā stājušos sprie-
dumu vai tiesas vai izmeklēšanas tiesneša
lēmumu par apcietināšanu. Apcietinā-
šanas lēmumā jāpiemin nozieguma veids
un piemērojamais sods. Šie dokumenti
stādami priekšā vai oriģinālā vai pienā-
cīgi apliecinātā norakstā līdz ar tulko-
jumu, tādā formā, kādu noteic pieprasī-
tājas valsts likumi.

10.

Iekams izdošanas pieprasījumu iesniedz*
diplomātiskā ceļā, tiesa vai izmeklēšanas
tiesnesis var griesties tieši pie otras
puses attiecīgās iestādes ar lūgumu, pa-
gaidām apcietināt apsūdzēto, paziņojot
par to, ka sagaidāms izdošanas pie-
prasījums.

11.
Minētā kārtībā apcietinātā persona at-

svabināma, ja 30 dienu laikā krpš ap-
cietināšanas dienas ta iestāde, kura viņu
apcietinājuse, nav saņēmuse o'icialu pa-
ziņojumu, ka ārlietu ministrijā ir pienācis
izdošanas pieprasījums līdz ar vajadzīgiem
pielikumiem.

12.

Līdz ar izdodamo personu izdod ari
uz piekritīgas iestādes rīkojumu un-uz
pieprasītājas valsts lūgumu šai personai
pie viņas apcietināšanas atņemtās lietas,
neaizskarot trešo personu tiesības,

13.
Izdodamās personas sūtīšana tranzita ceļā

caur trešo valsti vienai no līgumslēdzējām
pusēm ir pielaižam*, pie kam jāievēro
visi uz tiešo nodošanu attiecīgie augša
minētie nosacījumi un formalitātes. Caur-
sūtīšana notiek tās valsts .ierēdņu pava-
dībā, kura atļauj caursūtišanu.

14.
Kad vienas līgumslēdzējas tiesas vai

izmeklēšanastiesneši krimināllietās, kurās,
saskaņā ar ša līguma noteikumiem, iz-
došana pielaižama, pieprasa diplomātiskā
ceļā no otras puses nopratināt šās otras
puses teritorijā dzīvojošo liecinieku, vai
izdarīt citu kādu izziņu, _ tad šie piepra-
sījumi izpildāmi saskaņā ar pieprasījuma
saņēmējas valsts likumiem.
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enquēie, ces rēclamations doivent s'effec-
tuer en conformitē des lois du pays
requis.

Dans les cas urgents pareilles rēcla-
mations peuvent ētre adressēes directement
par le Tribunal d'une des Parties au
tribunal de l'autre.

15.
Quand les tribunaux ou les juges

d'instruction d'une des Parties contrac-
tantes, pour des affaires criminelles ou,
en vērtu des stipulations de cette con-
vention, l'extradition est admissible,
demandent par voie diplomatique la
comparution personnelle d'un tēmoin
qui se trouve sur le territoire de l'autre
Partie, et si ce dernier, aprēs avoir recu
par cette voie une citation ā comparaītre,
dēclare y consentir, des indemnitēs de
route et d'entretien assignēes d'apiēs les
tarifs du pays requērant lui seront, sur
sa demande, dēlivrēes par les autoritēs
judiciaires du lieu de sa rēsidence au
compte du pays requērant.

En cas de comparution volontaire, le
tēmoin ne peut ētre ni poursuivi ni
arrētē pour un acte criminei antērieur
ou sous l'inculpation d'avoir participē ā
l'affaire pour laquelle ii a ētē citē comme
tēmoin.

16.

Quand pour des affaires criminelles
oū, d'aprēs les stipulations de cette con-
vention, l'extradition est admissible, les
autoritēs judiciaires ou le juge d'instruction
d'une des Parties contractantes demandent
par voie diplomatique la livraison d'un
ētranger arrētē sur le territoire de l'autre
Partie en vue d'une confrontation, ou
la communication de piēces ā convic-
tion ou de documents, ii sera donnē
satisfaction ā cette demande, ā moins
d'obstacles sērieux, mais sous la condition
qu'il sera fait retour des personnes, des
piēces ā conviction et des documents.

La stipulation contenue dans de le
deuxiēme paragraphe de l'article prēcē-
dent s'applique ēgaletnent ā ce cas de
livraison.

17.

Les Parties contractantes renoncent
reciproquement au remboursement des
frais rēsultant dans leur territoire de la
dētention, de l'entretien et de l'envoi
des personnes ā extrader, ainsi que de
I'interrogatoire des tēmoins conformēment
ā l'article 14, de la remise des personnes,
des piēces ā conviction et des documents,
conformēments ā l'article 15. En cas
d'envoi par mer, l'inculpē est conduit
au port designe par l'agent diplomatique
ou consulaire de l'Etat requērant lequel
supporte tous les frais de dētention
d'entretien et d'envoi ā partir du moment
oū l'extradē est erabarquē.

Les frais de passage en transit (art. 13)
incombent ā l'Etat requērant.

18.

Les Parties contractantes sont tenues
de se communiquer rēciproquement les
condamnations prononcēes contre des
ressortissants de l'autre Partie pour tous
les actes criminels qui, d'aprēs cette
Convention, entrainent l'extradition et
d'envoyer, par voie diplomatique, le
jugement ou l'extrait nēcessaire de ce
jugement avec la traduction requise.

19.
Chaque Partie doit accorder ā l'autre

Partie, ā charge de rēciprocitē, les
mēmes droits et avantages qu'elle a
accordēs ou accordera ā un tiers pays
dans la question d'extradition et d'assi-
stance judiciaire. A cette fin les Parties
contractantes se communiquent rēcipro-
quernent toutes les conventions relattves
ā l'extradition et ā l'assistance judiciaire
conclues avec des tiers pays, dēs que
ces conventions sont entrēes en vigueur
et pareillement lorsqu'elles cessent d'ētre
en vigueur.

20.
La prēsente Convention doit ētre

ratifiēe par les Gouvernements et les
Parlements des Parties contractantes.
Elle entre en vigueur immēdiatement
aprēs l'ēchange des actes de ratification
qui doit s'effectuer le plus rapidement
possible.

La prēsente Convention cesse d'ētre
en vigueur 6 mois aprēs avoir ētē
dēnoncēe, la dēnonciation ētant de droit
pour chaque Partie en tout temps.

En foi de quoi la prēsente Convention
a ētē signēe ā Riga le douze juillet mii
neuf cent vingt—un en deux exemplaires.

Signē: Signē:
Z, A. Meierovicz, Ant. Piip.

Steidzamos gadījumos vienas puses

tiesas iestādes var griesties tieši ar tā-
diem pieprasījumiem pie otras puses
tiesas iestādēs.

15._
Kad vienas līgumslēdzējas puses tiesas

vai izmeklēšanas tiesneši krimināllietas,
kurās, saskaņā ar ša līguma noteiku-
miem, izdošana pielaižama, pieprasa
diplomātiskā ceļā, lai otras puses
teritorijā dzīvojošais liecinieks ierastos
personīgi, un ja pēdējais šādā ceļa uz-
aicinājumu saņēmis, ir ar mieru ierasties,
tad pieprasītājas valsts tarifam piemērotu
atlīdzību par ceļu un uzturu izsniedz
viņam uz viņa lūgumu, viņa dzīves
vietas tiesas iestādes uz pieprasītajās
valsts rēķinā.

Labprātīgas ierašanās gadījumā lieci-
nieku nevar saukt pie atbildības nedz
apcietināt par agrāk nodarītu noziegumu
vai apvainojumu par līdzdalību tanī
lietā, kuras dēļ viņš aicināts kā lieci-
nieks.

16.
Kad krimināllietas, kuras, saskaņa ar

ša līguma noteikumiem, izdošana pie-
laižama, vienas līgumslēdzējas tiesas
iestādes vai izmeklēšanas tiesnesis pie-
prasa diplomātiskā ceļā, lai otras puses
teritorijā apcietināto ārvalstnieku pie-
gādātu konfrontācijas dēļ, vai ari lai
izsniegtu lietišķus pierādījumus vai do-
kumentus, tad šo pieprasījumu izpilda,
ja nav nopietnu šķēršļu, bet ar to no-
sacījumu, ka personas, lietišķus pie-
rādījumus un dokumentus atsūtīs
atpakaļ.

Noteikums, kurš atrodas iepriekšējā
panta otrā nodalījumā, attiecās ari uz šo
piegādāšanas gadījumu.

17.
Līgumsledejas puses atsakās savstar-

pīgi atlīdzināt izdevumus, kuri ceļas,
viņu teritorijā izdodamās personas ap-
cietinot, uzturot un aizsūtot, kā ari
lieciniekus nopratinot, saskaņā ar
14. pantu, un personas, lietišķus pie-
rādījumus un dokumentus piegādājot,
saskaņā ar 15. pantu. Ja apsūdzētais
jāaissūta pa jūras ceļu, tad viņš no-
vedams uz pieprasītājas valsts diplomā-
tiskā vai konsulārā aģenta norādītu ostu,
pie kam šai valstij jāmaksā visi iz-
devumi par apcietināšanu, uzturu un
aizsūtīšanu, sākot no ta brīža, kad
izdotā persona ievietota kuģī. Izde-
vumus par sūtīšanu tranzita ceļā (13. p.)
maksā pieprasītāja valsts.

18.
Līgumslēdzējām pusēm pienākas sazi-

nāties par sodiem, kas piespriesti otras
puses pilsoņiem par visiem tiem krimi-
nālnoziegumiem, kuri, saskaņā ar šo
līgumu, dara_ izdošanu par vajadzīgu, un
tāpat ari jāpiesūta diplomātiskā ceļā
spriedums vai pienācīgs izvilkums no ša
sprieduma līdz ar vajadzīgo tulkojumu.

19.
Katrai pusei, izpildot savstarpīgos no-

teikumus, jāpiešķir otrai pusei tās pašas
tiesības un priekšrocības, kuras viņa
piešķīrusi vai piešķirs trešai valstij izdo-
šanas unj'uridiskas palīdzības jautājumos.
Šim nolūkam līgumslēdzējas puses ziņo
viena otrai par_visiem līgumiem, kas no-
slēgti ar trešam valstim attiecībā uz
izdošanu un juridisku palīdzību, tiklīdz
šie līgumi stājas spēka un tāpat arī, kad
tie zaudē speķu.

20.
Šis līgums ratificējams no līgumslē-

dzēju pušu valdībām un parlamentiem.
Viņš stājas spēkā tulit pēc ratifikācijas
dokumentu apmaiņas, kurai jānotiek
pec iespējas drīza laikā.

Šis līgums zaudē spēku 6 mēnešus
pēc viņa uzteikšanas; uzteikšanas tiesības
ir katrai pusei kautkurā laikā.

Šo apliecinot, ši konvencija ir parakstīta
Rīga tukstots deviņi simti divdesraitpirmā
gada, divpadsmitā jūlija, divos eksem-
plāros.

(Paraksts) Z. A. Meierovics.
(Paraksts) A. Piip s.
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Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums.
Uzņemdams zemkopības ministra pie-

nākumus un pārņemot ministrijunodien

1922 e. 21. jūlijā, aizrādu ieverot at

tiecībā uz turpmāku ministrijas iekšējas

darbības iekārtu sekošo:

I Paturot sev ministrijas virsvadību

unvisu likumos tieši ministrim piešķirto

lietu galīgu izšķiršanu, 1) atstāju tiesa

savā pārziņā arī visas ministra kanclejas

un mesu departamenta lietas, 2) nododu

ministra biedru parzinašunai : a) M.

Celmiņa kungam — lauksaimniecības
departamenta lietas, un b) Lindiņa

kungam — zemju departamentā lietas,

pie kam svarīgākās no zemju un lauk-

saimniecības departamentu lietam, kuras

par tādām uzskatamas pēc sevišķas

manas ar Celmiņu un Lindiņa kungiem

vienošanās, — priekšā ceļamas man pa-

rakstīšanai vai arī tikai informēšanai.

II. Ministrs pieņems:
1) privātpersonas katru darba dienu,

izņemot otrdienas, ceturtdienas un
sestdienas no 12 līdz 2.

2) amatpersonas no 10 līdz 3 diena.

III. 1) Kārtējām ministrim _ priekšā

ceļamām lietām noteicu un lūdzu pec
iespējas ieturēt laiku:

a) Kanclejai — pēc vajadzības visa

darba laika no 9 līdz 3;
b) Mežu departamentam no 10 līdz 11;
c) ZemjudepartamentamnolllīdzllVa;
d) Lauksaimniecības departamentam

no li/» lidz 12.
2) Ārkārtējas — steidzīgas un svarīgas

lietas priekšā ceļamas katra laika
no 9 līdz 3 dienā.

IV. Ministra telefoni: a) kabinetā —
J* 5 88 un b) mājā — Ns 27-07.

V. Visām_ padotām iestādēm ua
amatapersonām ieteicu:

1) izvairīties, darbības paātrināšanas
labā, no katras liekas sarakstīšanas
un lietot, kur vien iespējams, Jauku
grāmatiņas", telefonogramas un citus
vienkāršākus un ātrākus sazināšanas
līdzekļus.

2) Ieturēt laipnīgu pretī nākšanu pu-
blikai, kas griežas pie viņām savās
lietās, dodot katram nenovilcinoties
izsmeļošu atbildi vai ziņas par
ieinteresētās lietas stāvokli, vai aiz-
rādījumu par lietas piekrītību at-
tiecīgai titai iestādei un vispār ne-
sarūgtināt bez vajadzības pilsoņus,
kuriem ir kāda darīšana zemkopības
ministrija.

Visiem departamentiem jāgādā
par kārtību, lai ministrijas apmeklē-
tāji varētu viegli orientēties un no-
skaidrot viņus interesējošos jautā-
jumus.

3) Kārtīgi, likumīgi un apzinīgi liet-
derīgi pildīt katru savu uzdevumu,
ņemot vēra, ka katram par savu
uzlikto darbu jānes tieša atbildība,
un ka es ar sevišķu nopietnību
uzraudzīšu un nepielsidīšu segt
vainīgā darbinieka atbildību ne tikai
par pielaistām nelikumībām, bet
ari par nelietderību ar sevišķu ko-
misiju lēmumiem , jo apzinīgam
darbiniekam vispirms jāapsver, vai
attiecīgs komisijas lēmums pilnīgi
sakrīt ar īstiem lietas apstākļiem un
katra šaubu gadījumā, pirms tāda
lēmuma piemērošanas, jāsazinās ar
augstāko savu priekšniecību. Visās
komļsijas, kuras tiek sasauktas vai
pastāv pie zemkopības ministrijas
par referentiem izlemjamos jautāju-
mos jabut lietu pārzinošiem speciā-listiem, zemkopības ministrijasierēdņiem kuriem jādod komisijainoteikta atsauksme izlemjamā lietā.Ja komisijas lēmums nesaskan ar
IS-K-?

erenta P^šHkumu,kuam jabut apsvērtam no lietderī-bas, likumības un citiem viedokļiem,ad protokolā jāievedreferentuasevišķas domas.
4)

ĪŠL~ ™ -l
U izš»nu centrālāszemes ierīcības komitejā un citāsS?l?nS:- ^SS*" komisi āskur ir pielaista ieinteresēto personu

piedalīšanās savu lietu aizstāvēšana?
rakstiski ne vēlāk kā divas neSpirms attiecīgās sēdes, fa vien irzināma «emteresētās personas adrese

Rīgā, 1922. g. 21. jūlija.
Zemkopības ministrs A Kalniņš.
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Rīkojums

par valsts valodas lietošanu Latgales
skolās.

1. Latgaliešu skolās valsts valodas
literariskā izloksne mācama, sākot ar trešo
mācības gadu.

2. Cittautiešu skolas valsts valoda
?mācama literariskā izloksnē.

3. No cittautiešu skolotājiem valsts
valod&s prašana prasāma literariskā iz-
loksnē.

M P. 3145.
Izglītības ministrs A. D a u g e.

'Skolu departamenta direktors
L.Ausējs.

Paziņojums.
Papildinot š. g rīkojumu, izsludinātu

^Valdības Vēstnesī" te 152, veselības de-
partaments paziņo, ka saskaņā ar iekš-
lietu ministra kunga atļauju termiņš ap-
grozībā esošo ar sacharinu saldināto vielu
likvidēšanai pagarināts līdz š. g. 15.
augustam.

Departamenta direktora palīgs
Dr. Džonsons.

Aptieku ipārvaldes priekšnieka
vietā R. V-a i t s.

Valdības iestāžu
paziņojumi.
Lēmums Mr. 8. 595.

1922. g. 21. jūlijā.
Valsts Zvirgzdenes amatniecības skola

tiek pārcelta no Eversmuižas, Ludzas apr,
uz Daugavpili, Petrogradas ielā
3A.1/3, skaitot no 1922. g. 15. jūlija.

Izglītības ministrs A. Dauge.
Skolu departamenta direktors

L.Ausējs.

finansu ministrijas tiešo nodokļu

departamenta paziņojums.
Zemāk minētās iecirkņu un apriņķu

tirdzniecibas-rūpniecības nodokļa komi-
sijas aprēķinājušas tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumiem procentuālo peļņas
nodokli par tekošo 1922. gadu, kā ari
uzlikušas attiecigos gadījumos sodu par
vajadzīgo -ziņu neiesniegšanu un izsūtī-
jušas visiem maksātājiem, attiecīgas no-
dokļu Jistes sekošās dienās:
Stīgas I. iecirkņa nodokļu komisija I. g.

15. jūlija.
3$gas II. iecirkņa nodokju komisija š. g.

15. jūlija.
Itfgas III. iecirkņa nodokļu Tcomisija š.g.

15. jūlija.
jRigas IV. iecirkņa nodokļu komisija š.g.

?li. jūlijā.
IRigas V. iecirkņa nodokļu komisija š. g.

13. jūlija.
nīgas VI. iecirkņa nodokļu komisija š.g.

I®, jūlijā.
Stigas VII. iecirkņa nodokļu komisijas, g,

15. jūlijā.
Rīgas VIII. iecizkņa nodokļu komisija š. g,

15. jūlijā.
^Rigas IX. iecirkņa nodokļu komisija š.g,

15. jūlijā.
'Kigas X. iecirkņa nodokļu komisija

š. g. 30. jūnijā.
«ugas XI. iecirkņa nodokļa komisija

š. g. 11. jūlijā.
«Rīgas XII. iecirkņa nodokļa komisija

-š. g. 15. jūlijā.
Kigas apriņķa I. iecirkņa nodokļa komi-

sija s. g. 12. jūlijā.
Rīgas apriņķa II. iecirkņa nodokļa komi-

sija š. g. 15. jiilijā.
Valmieras apriņķa I. iecirkņa nodokļa

komisija š. ģ. 14. jūlijā.
Valmieras apriņķa II. iecirkņa nodokļa

komisijā -š. g. 10. jūlijā.
Valkas apriņķa I. iecirkņa nodokļa ko-

misija s. g. 15. jūlija,
valkas apriņķa II. iecirkņa nodokļa ko-

misija š. .g. 15. jūlijā.
^esu apriņķa nodokļa komisija š. g.

7. jūlija.
Tukuma apriņķa nodokļa komisija š. g

14. juHjā.jeigavas apriņķa nodokļa komisija š. g.
14. jūlijā.

Jeigavas pilsētas nodok|a komisija s. g.

T !5- jūlijā.
xaisu apriņķa nodokļa komisija I. g.

15. jūlijā.
Mndigas apriņķa nodokļa komisija s. g.

17. juiijā. '
Ventspils apriņķa nodokļa komisija š. g.

15. jūlijā.

Aizputes apriņķa nodokļa komisija š. g.
14. jūlija.

Liepājas apri ņķa nodokļa komisija š. g.
J4. jūlija.

Liepājas pilsētas II. iecirkņa nodokļu ko-
misija š. g. 13. jūlijā.

Bauskas apriņķa nodokļu komisija š. g
14. jūlijā.

Jaunjelgavas apriņķa nodokļu komisija
š. g. 17. jūlijā.

Ilūkstes apriņķa nodokļu komisija š. g.
15. jūlija.

Ludzas apri ņķa nodokļu komisija š. g.
15. jūlija.

Rēzeknes apriņķa nodokļu komisija š. g.
15. jūlija.

Daugavpils apriņķa nodokļu komisija š.g
15. jūlija.

Daugavpils pilsētas nodokļu komisija š. g.
8. jūlijā.

Paziņojot par šo, saskaņā ar tirdznie-
cībasrupniecības nodokļa noteikumu 155.
pantu, visiem minētos iecirkņos un ap-
riņķos esošo tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumu īpašinekiem, t ešo nodokļu
departaments aizrāda:

i. maKsataji, kuri atrod uzlikto no-
dokļa sumu par nepareizu, var iesniegt
pārsūdzību vietējai iecirkņa resp. apriņķa
nodokļa komisijai ne vēlāk, kā līdz š.g.
15. augustam, pieliekot attiecīgu zīmog-
nodokli.

2. Nodoklis nomaksājams līdz š. g.
1. oktobrim un vartikt iemaksāts katrā
tuvāka valsts krāj- un kredītbankas
nodaļa.

3. Pārsūdzības iesniegšana neaptur
nodokļa samaksu termiņā.

It īpaši tiek aizrādīts, ka nodokļa listu
nesaņemšana laikā nav par iemeslu pār-
sūdzības termiņa pagarināšanai, vai no-
dokļa nesamaksai noteiktā laikā. Katra
pienākums ir pārliecināties, vai viņam
nodoklis maksājams jeb ne. Ziņas par
to izsniedz attiecīgo iecirkņu un apriņķu
nodokļu inspektori, pie kuriem arī var
dabūt nodokļu listu dublikātus visi, kam
listes nebūtu izsniegtas.

Rīgā, 1922. g. 21. jūlijā.
Departamenta direktora vietā

P. Mednis.
Nodaļas vadītājs K. Kronbergs.

Darbvedis D. Sarkans.

Ārlietu ministrija
atgādina visām tām personām, kurām
savā laikā kara zaudējumu komisija pa-
ziņoja, ka dēļ pieteikta īpašuma atda-
būšanas no Krievijas jāgriežas ārlietu
ministrijā, ka tas jāizdara līdz š. g.
15. augustam. Pieteikumi jāizsniedz
saskaņā ar optacijas nolīguma III. daļu,
kas publicēts š. g. 6. maija «Valdības
Vēstnesī" N° 53 un stājies spēkā š. g.
23. jūnijā. Pēc š. g. 15. augusta ne-
kādus pieteikumus par Krievijā atstāto
mantu atdabūšanu vairs nepieņems.

Jelgavas apriņķa karā cietušo pensiju
komisija

pamatojoties uz noteikumiem par cietušo
karavīru un viņu ģimenes locekļu pensi-
jām, kas iespiesti „ Valdības Vēstneša^
šī gada 292. numurā, noturēs 29. jūlija
š. g., pīkst. 12 d., sēdi Jelgavas apriņķa
valdes telpās (Jelgavā, Annas ielā te 8).

1921. s 28. septembra likuma kārtība
uz Iesaukšanu Risas kara apriņķa
pārvaldē neieradušos pilsoņu saraksts:

1. Prigorsanskij, Bērs Moiseja dēls,
dzimis 1899. gadā, dzīves vieta Rīga,
Romanova iela te 112, dz. 8.

2. Reinfelds, Hermans Kārļa d., dzim.
1899. g., dzīv. vieta Ogļu iela Ka 4, dz. 14.

3. Rozenbergs, LeibaGirša d., dzim.
1899. g., dzīv. vieta lielā Maskavas iela
J* 79, dz. 16.

4. Vestmans, Augusts Andreja deis,
dzim. 1899. g., dzīv. vieta Aspazijas iela
No. 14, dz. 1.

5. Balodis, Voldemārs Jāņa d., dzim.
1900. g., dzīv. vieta Kara ielā te 18.

6. Kūkums, Eduards Juliusa d., dzim.
1900. g., dzīv. v. Matisa ielā 27, dz. 72.

7. Mūrnieks, Otto-Voldemārs Jāņa d.,
dzim. 1900. g., dzīv. vieta Paltmales pag.

8. 'Pēpa,Pēteris Friča d.,dzim. 1900. g.,
dzīv. vieta Piņķu pagasta.

9. Pūre, Fridrichs Jāņa dels,_ dzim.
1900. g., dzīv. vieta centrālcietuma te 44.

10. Rudzits, Arvids Jēkaba_ d., dzim.
1900. g, dzīv. vieta Avotu iela 16, dz. 3.

11. Rozenbergs, Izaks Ābrama d.,
dzim. 1900. g., dzīv. vieta 1. Maskavas
ielā 79, dz. 16.

12. Semjonovs, Titnoiejs Maksima d.,
dzim. 1900. g., dzīv. vieta Jaroslavas
iela 51, dz. 8.

, 13. Zīle, Arturs Ludviga d., dzim.
1900. g, dzīv. vieta Rumpmuižas ielā
te 6, dz. 11.

14. Strauss, Indriķis Jāņa d, dzim.
1900. g., dzīv. vieta Tukuma ielā 15.

15. Cimuls, Juris Andreja d, dzim.
1900. g., dzīv. vieta Salas pagasta.

16. Effels, Morduchs Hirša d., dzim.
1897. g., dzīv. vieta Skolas ielā 20, dz. 4.

17. Amtmans, Alberts Dāvida d.,
dzim. 1897a g., dzīv. vieta Ventspils
ielā 176, dz. 3.

18. Blaše, Kārlis Kārļa d, dzim.
1897. g., dzīv. vieta Matisa ielā 41, dz. 36.

19. Dumpe, Arturs Gotliba d., dzim.
1897. g., dzīv. vieta Rīgas centrālcietumā.

20. Jankovs, Aleksandrs Aleks. d.,
dzim. 1897. g, dsīv. vieta Igauņu ielā
te la, dz. 2.

21. Jirgensons, Augusts Kārļa d.,
dzim. J897. g., dzīv. vieta vecā cement-
fabrikā.

22. Kalniņš, Jānis Kristapa d., dzim.
1897. g., dzīv. vieta Bierinu pagastā.

23. Kagains, Alfrēds Sīmaņa d., dzim.
1897. g, dzīv. vieta Bruņinieku ielā
JSTe 28, dz. 55.

24. Kaizers, Ernests Heinricha d.,
dzim. 1897. g., dzīv. vieta Aleksandra
iela 92. H, 7

—
——j .__ . .

25. Liediņš, Kārlis ^ Mārtiņa d., dzim.
1897. g., dzīv. vieta Ūdens ieiā 26, dz. 1.

26. Liders, Pēteris Jāņa d., dzim.
1897. g., dzīv. vieta Tēraudu fabrika
No. 11, dz. 2.

27. Laktiņš, Jan.-Voldem. Margretas
d., dzim. 1897. g., dzīv. vieta Rembates
pagasta.

28. Majorin, Jānis Jāņa d., dzim.
1897. g., dzīv. vieta 1. Nometņu ielā
No 63, dz. 14.

29. Nuroks, Bernhards Abeļa d.,
dzim. 1897. g., dzīv. vieta Romanova
ielā 52, dz. 42.

30. Semjonovs, Stepans Maksima d.,
dzim. 1897. g., dzīv. vieta Jaroslavas
ielā 51, dz. 8.

31. Strazdiņš, Johans Arturs Jāņa d.,
dzim. 1897. g., dzīv. vieta Vecjelgavas
ielā 54/56.

32. Poriets, Jānis Aleksandra d., dzim.
1897. g., dzīv. vieta Ropažu ielā 1, dz. 30.

33. Racenajs, Pēteris Kārļa d., dzim.
1897. g., dzīves vieta Ģertrūdes ielā
te 48, dz. 16.

34. Preiss, Morics Jeruchima d., dzim.
1897. g., dzīves vieta Basteja bulvāra
te 6, dz. 4.

35. Čudars, Andrejs Krišjaņa dēls,
dzim. 1897. g., dzīv. vieta Bolderaja.

36. Flaksmans, Zālamans Rubina d.,
dzim. 1898. g., dziv. vieta Marijas ielā
te 111, dz. 7.

37. Joffe, Levs Movša dēls, dzim.
1898. g., dzīves vieta Dzirnavu ielā
te 132, dz. 7.

38. Kurovs, Johans-Bruno Mārtiņa d.,
dzim. 1898. g., dzīv. vieta Aleksandra
ielā te 170, dz. 14.

39. Miķeisons, Alfrēds Krišjaņa dēls,
dzim. 1898. g., dzīv. vieta Morica ielā
te 10, dz. 6.

40. Neimans, Jānis Anša dēls, dzim.
1898. g., dzīv. vieta Stacijas ielā te 4.

41. Popovs, Aleksandris Aleksandra d.,
dzim. 1898. g., dzīv. vieta Maskavas ielā
Ns 183, dz. 7.

42. Venders, Aleksandrs Aleksandra d
^dzim. 1898. g., dzīv. vieta Marijas ielā

Ns 20, dz 25.
Kam būtu zināmas sarakstā minēto

pilsoņu uzturēšanās vietas, lūdzu paziņot
man.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
pulkvedis-leitnants M u i ž u 1 s.

Darbvedis, kara ierēdnis
Mežurauts.

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Sīgas ostā Ienākuši kusi.
21. jūlijā.

Wasseriahrzeug W 5, vācu tvaikonis, 600 reģ. ton.
netto, no Ventspils ai ūdeni.

Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. ton. brutto, no
Klapkalna ar malku.

72. jūlijā.
Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. biutto, no

Melnsila ar malku
Maiga, latviešu tvaikonis, 141,27 reģ. toa. brutto,

no Stokholmas ar gabalu precēm.

._j__£____(____g_________£__gg__g

No Rīgas ostas izgājuši kuģi,
22. jūlijā.

Vineta, latviešu motorkuģis, 90 reģ. ton. brutto,
uz Salacgrīvu tukšā.

Sulgam, latviešu burenieks, 117 reģ. ton. brutto,
uz Apšuciemu tukša.

Liepājas ostā Ienākuši kuģi.
20. jūlijā.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton brutta,
no Londonas ar jauktu lādiņu.

Latvija, dāņu tvaikonis, 8332 reģ. ton. brutto, no
Ņujorkas ar jauktu lādiņu.

Baltonia, igauņu tvaikonis, 529 reģ. ton. brutto.
no Sh. Dāvids ar akmeņoglēm.

Equator, latviešu tvaikonis, 432 reģ. ton. brutto,
no Londonas ar balastu.

21. jūlijā.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168 reģ. ton. brutto,

no Rīgas ar jauktu lādiņu.
Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.
Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, no

Pāvilostas ar malku.

No Liepājas ostas izgājuši kusi.
21. jūlijā.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton, brutto,
uz Dancigu ar jauktu lādiņu.

Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
19. jūlijā.

Sigrun, dāņu tvaikonis, 1337,05 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar plankām.

Asellt-s, vācu tvaikonis, 445 reģ. ton. brutto, no
Petrogradas tukšā.

Harc, vācu tvaikonis, 4525 reģ. ton. brutto, no
Petrogradas tukšā.

20. jūlijā.
Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,

no Rīgas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi,
20. jūlijā.

Sigrun, dāņu tvaikonis, 1337,05 reģ. ton. brutto, uz
Dinkirchenu ar plankām.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar gabalu precēm.

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Helsiņforsā, 21. jūlijā. Pēc laik-
rakstu ziņām Dienvidslāvija atzinusi
Somiju de jure.

Literatūra.

Latvijas tirgotājs. Latvijas tirgotāju
savienības oficiozs. Tirdzniecības uo
rūpniecības laikraksts. Septītais gads.
Jūnijs 1922.

Zemkopis. te 29. 1922. g.

Redakters: M. Arošs.

šim numuram 8 lapas pusee,
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K « ? S i.
Rīgas biržā, 1922. gadā 24. jūlijā.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . 50/11
Amerikasdolars . . . 253.75 — 259.74
Angļu mārciņa 1138—1158
Francijas franks . . . 21.25 — 21 75
Itālijas lira 11.50—12.00
Beļģijas franks 20.00 — 20.50
Šveices franks 48.50 - 49.50
Zviedrijas krona 66 2 h — 67.25
Norvēģijas krona 42.75 — 43,75
Dānijas krona .... 54 75— 55.75
Cechoslovaku krona .... 5 46 — 5 56
Holandes guldenis .... 99 50 — 101 00
Vācijas marka ..... 0.47 — 0 52
Somijas marka 5.31 — 5.41
Igaunijas marka 0.76 — 0.81
Polijas marka ...... 0.00 - 00.51
Padomes rbļ. ... —
10 Krievijas zelta rbļ. 15£0 00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta _

Krievijas sudrabs {$_ _ ;
?

S}pai!.>l
5"'» neatkar, aizņem. 100—105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. Hyp. biedr.

ķīlu zīmes 965.00 — 975.03
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīlu zīmes 2500.C0
10 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīlu zīmes 5000.00

Rīgas biržas komitejas kotaeijas komisijas:
Priekšsēdētājs A. K a c e n 3.

Zvēr. biržas mākleris M. Okmians.



ftlišts ministrilas atahiiiNMdepartaments,
ssnKtodamies uz likuma par uzvārdu
~!«ļņu 15. septembri 1920. g. p. 10,
dara zinsmu, ka uz: 1) Kārļa Teodora
Piesēdētāja un 2) Icika Joseļa dēla
Katca, viņa sievas Elkas Nochuma m.
dzim. Lurjē, meitu Annas un Basas,
dēlu Moža, Salamana un Vuffa, attiec,
lūgumiem, kuri izsludināti .Valdības
Vēstnesī" Ka 260, 16. novembrī 1921. g_
un pret kufiem triju mēnešu laika
iebildumi nav cehi, iekšlietu ministrs

nolēma:
I. LOdzēllem turpm&k ssuktles uz-
vārdā:

1) Kārlim Tecdoram _ Piesēdētājam —
uzvārdā .Sēdētājs' un

2) lcikam Katcam, viņa sievai Elkai,
meitai Annai un Basai un dēl. Mozum,
Zālamanam un Vuliam — uzvārdā
.KatcinV

11. Visi dokumenti, kā pases, apliecī-
bas, pilnvaras, līgumi, kvitēs un t. t.,
kas izdoti līdz šim uz lūdzēju vārdiem
ao visādām iestādēm, kā_ arī valsts,
«mata un privātām personām, ir skai-
tāmi, kā izdoti nz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

J12. Šie lēmumi stājas spēkā no 15. jūlija
1922. gada; saskaņā ar likuma par

uzvārdu maiņu p. 11., pievestos lēmumus
var pārsūdzēt senāta administratīvā
departamentā, viena mēneša laikā no
la sludinājuma publicēšanas dienas;
pēc šī termiņa notecēšanas sūdzī-
bas netiks ievērotas un lēmumi atzīti
par likumīgā spēkā gājušiem.
Rīgā, 21. jūlijā 1922. g. Jft 24269/V.

I rkšlietu ministrijas administratīvā
depart. vice-direktors A. Z i e p n i e k s,

Par nodaļas vaditāju K. Ābels.

Reņģes muitas nodaļu
caur šo paziņo pilsonim A 1i r e d a m
Ozoliņam, kūja dzīves vieta nav
zināma, ka viņš var saņemt pamestās
no viņa muitas nodaļā mantas (vienu
lelli un vienu metāla rotaļ-rs lietu) pret
tūkstots sept: ņi simts desmit (1710) rbļ.
ievedmuitas nodokļa samaksas.

Gadījknā, ja Ozoliņš minēlās mantas
4 mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Valdības Vēst-
nesī", neizņems, tādas uz muitas likuma
§ 562 tiks pārdotas vairāksolīšanā, pie
kam nekād?s sūdzības netiks ievērotas.

Reņģē, 20. jūlijā 1922. g. Ka 2085.
Muitas priekšnieks Simsons.
Sekretārs K. Kozlovskijs.

1

__—

Paziņojums. '
' i

Finansu ministrs š. g. 17. jūlijā ap-
stiprinājis statūtus akciju sabiedrībai zem
nosaukuma

„L(ii_ofas akciju banka",
kufas mērķis ir nodarboties ar paiasiam
tirdzniecības banku operācijām. Akciju
sabiedrības dibinātāji Ir sekošas Latvijas
iestādes un pilsoņi:
1. Daugavpils apriņķa valde Daugavjiilī,
2. Rēzeknes apriņķa valde, Rēzeknē *
3. Ludzas apriņķa valde, Ludzā,
4. Antons Augusta d, Velfcme, Rīgā,

Kurmanova ielā 24, dz. 5 un
5. Vladislavs Antona d. Rubuls, Rīgā,

Elizabetes ielā 103, dz. 5.
Sabiedrības pamata kapitāls 250.000

zelta fr, sadalīts i 0.000 akcijās, katra
25 zelta iranku lielumā. Savu darbību
sabiedrība atklāj ne vēlājc kā sešus
mēnešus pēc sludinājuma ievieto-
šanas oficiālā orgānā par statūtu ap-
stipr.nāšanu.

Sabiedrības valde Rēzeknē.
Tirdzn. un b. n. pr. A. Kacen s.

Priekšnieka palīgs V. Gailī ts.

Paslņ&lums.
Finansu ministra biedrs š. g. 20. jūlijā

atļāvis:

dektmas akciju laiMfikai „ĪIļr
dibinātajiem pagarināt 25<ļ/o iemaksas
terminu uz akcijām, uz 3 mēnešiem, t.i.
līdz 20. oktobrim 1922. g.

Tirdzn. un b. nod. pr. A. K a c ens.
Revidents A. Zalpeters.

'i iešu sludinājumi.
ligas apM&aiitoa. i. tiiHnelala,

az hk. par iaul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 19. decembrī
1922. g., Annas Sirica, dzim. Lapšin-
skaja, prasības lietā pret Vikenliju Sirica
pfir laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda, šķirt slēgtu Rīgā, rom.
kat. Dievmātes baznīcā 1904. g., 12. sep-
tembrī staip Vikeniiju Sirica un Annu
Sirica, dzirc. Lapšinskij, laulību, piedzīt
no prasītājas Annas Sirica par labu val-
stij 400 r. tiesas nodoīļa.

Ja atbildētājs civ. ptMi lik. T,i8., 731.
hs 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēka.

Rīgā, C. jūlijā !922. g. ^34246
Priekšsēd. b. J. J .i k s t i ņ š.

Sekretāra v. N e i m a n s.

Rīgas kāta apii_ķa priekšn.e-. s izsludina
par nederīgu noīaadēti sibas
apliecību zem K? 2153, 18. meijā 1921. g.,
izdotu no auto diviziona komandiefa, uz
VHa Pētera dēia Qutc skiis vārda.

Rēzeknes uu Ludzas anceļu inženieris '
nodos t. augustā 1922. g., savS ,
leja, Rēzeknš, maza Ludzas ir-ij u nc-

pulksten 12 dienā Ns 6>
rakstiskos un &s?asts S5__

TORSOS

mazākprasītājiemakmeņu PļegSdgfe
priekš Daugavpila-Jaunlatoal*!
šosejas remonta rajonā
Daugavpils apriņķa robefc£līdz Jauniatgaies stacijai

Par visam tiks izdori piegādāt SRnkttb. mtr. atsevišķās vienības. 86°
Rakstiski piedāvājumi samaksāti

attiecīgu zīmognodokli iesniedzami tn"pat slēgtas aploksnēs ar uzrakstu- Tu
konkurenci 1 augusts 192_ _ ,', '.ļf
pulksten 11 dienā. Pirms torgu'a«inas dalībniekiem jāiemaksā 50,0 dr7f
bas naudas no piedāvātās sutnas.

Tuvākas ziņas turpat no puiuu,9 līdz 15. fīreri
o

Jelgavas apr. vaidi '
31. jūlijā š. g., pulksten 3 dienā Llm
AbguldesmuliS,

'izdos lālMil
Liel-Abguldes lauksaimniecības
ziemas skolas remonta darbua
_ Tuvākas ziņas turpat pie skolas vadā-

tajā vai apriņķa valde no pīkst 9—3
Pie solīšanas iemaksāj«ms 2000 rbldrošības nauda. jjb 1333

Dažādi ^^užžinaj .
-m

Tirdzniecības un rūpniecības
akciju sabiedr. „Augļu ebports"-

akcionāru sapulce,
8. ausustfi 1922. g., pulksten 4 vakarā,
sabiedrības telpās, Bruņinieku ielā N° £

(bij. Ķimeļa alusdaritavā).

Dienas kārtība:
1. Sapulces amatu vīru vēlēšana.

ļ 2. Valdes ziņojums.
13. Papildu akciju izlaišana.
4. Statūtu grozīšana.
5. Varbūtēji valdes un akcionāru priekš-

likumi. Valde.

MSB^Bn^n^iK^BSS^BSs'i^nf l^nHSBB^^H^^^^^^K

Bases pagastam,
Aizputes apriņķi, priekš ,B ržu* muižas-:

t centra ierīkotas I. pekSpes pamat-
skolas vajadzīgs

skolotājs-pārzinis.
Kandidāti tiek lūgti ierasties padomes

sēdē 5. augustā š. g., Gudenieku pag.
namā, uz vēlēšanām i'dzņemot attiecīgus
dokumentus vai pieteikties rakstiski.

Basē, 20. jūlijā )922._g. I* 262.
Priekšsēdētājs, (paraksts).

Darbvedi-s J. Freimans. _

Pie Priekules stacijas
28. juliiā 1922. g., pulksten 10 rītā,.

liSs iii iiiiši
pārdota tvaika siena prese

pret tūlītēju samaksu.
Solīšanas sākums no 5000 rbļ.

LlepSļas apr. valstszemju InspeM.

Litau n Taldtai itteim **»?
1922. gada 11. burtnioa

Iznākuse nn dabūjama valsts spiestuve ^
pilī, 1. istabā, kur arī vienīgi jagn«»
:-: ar pieprasījumiem.

Maksā bez piesūtīšanas 18 rbļ..
:-: ar piesūtīšanu 20 rbj. ?•

Saturs:,
99) Likums par elektriskām Mācīja

ietaisēm un vadiem. ? , ,
100) Likums par izgudrojumu , mo«i

un preču nozīmju aizsardzības ap

liecību un patentu izdošanas «">
tības noteikumu grozīšanu

101) Likums par valsts bibliotēku-
102) Likums par centrālo grāmatu

103) LikiTms par latviešu ortograiija?

jautājuma uokaitošanu.
104) Likums par akcizi no nana* v

dūktiem. ,. ,i$
105) Likumsparzīmognodo.<iatlaišanu. a^KSimU'
106) Pārgrozījumi un pap.W"ia)n

nodokļu likumos. „smiiirfos
107) Noteikumi par valsts uz9enJļi.

un iestādēs caur nelaimes s

jumiem cietušo strādnieku u_

potāju nodrošināšanas Utu

sanu darba ministrijai .^1
108) Latvijas nacionālās operas

109) Latvijas nacionālā teātra sw ,

110) Noteikumi par šoseju ""
ceļu valdi. __ti.

111) Valsts papiru sp iestuvesi »*
^112) Noteikumi par darba _|B£

•ļīca» apsabaluesa, 1. civtinod.,
«z civ. proc. iik. 293, 295.298, 301,309.,
311. p. p- parsata, uz Irinas Verchov-
skol, atr. Bertels, dzim. baron. Freitag-
Loringhoven, lūguma viņa prasības lietā
oret Jurija Verchovskoi p«r laulības
šķiršanu, uzaicina Juriju Verchovskoi,
kūjas fMves vieta prasītajai nav «inama,
Prasties il«sā tttin mērseša iaikā,
ao Ii sladlr.ājutna iespiešanas dienae

.Valdības Vēstnesī*.
Pie lūguma pielikti: laulības un po-

licijas apliecības līdz ar norakstiem.
Ja atbildētājs noliktā I3ixā asicra-

imits personīgi vai e<mr pilnvsmiekr,
i'm nolikta tiesas sēde tfeias kiansi-
iasisi aizmuguriski.

Rīgā, 15. jūlijā l«12. g. >& 434309

Priekšsēd. b. J. Jakstiņš.
Sekretāra v. Neimans.

Valsts imiai Daugavpili
vaiad. skolotāji
latviešu, ar.gļu un latiņu valodās un rēķin--sana.

Pieteikt. Daugavpilī, Vladimira ielā 32.

Iespiests valsts tipogrāfijā.

Rīgas muitas valde
j preču IzveSanas atjauju Nr, 11976,
i piederīgu pie preču pieteikuma ,N? 28891,
ļ lādiņu dokurnepts !87, ko:is. Ka 216 uz
j 2 kastēm D K 228/29, rckčs instrumentu,
j skaitīt par nederīgu ka nozaudētu.

Valdes priekšn. p v. i. K r ū m i ņ š.
i 2 Pr. grāmatvedis V. L s e p i ģ š.

Uītu seattžu siiiOs,
ilpiii]|a ceļi! inženieris Jelgavā

izdos 4. augustā š. g., pulkst. 1 dienā,
savā kanclejā Upes iela Ks 10, mutiskos
un rakstiskos

torsos
mazSkprasrifijam remonta darbus!
pie tilta pār Slocenes upi uz Tukuma-
Kuldīgas ceļa 4 verstē.

Rakstiski piedāvājami, samaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli iesniedzami tur-
pat slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz
sacensību 4. augustā", līdz 4. augustam
š. g.. pulkst. 12 dienā.

Pirms torgu sākšanas dalībniekiem
jēiemsksā 3,000 rbļ. drošības nauda.

Tuvākas ziņas izsniedz apriņķa ceļu
inženiera kanclejā darbd. po pulkst. 9—3.

Ap. mii. ēku on li pārvalde.
i iznomās

28. jūlIjS 1922. S-. pulksten 11 dienā,
kara resora rīcība atrodo-
šās ganības Spilves pļavā,
pie aviācijas aerodroma.

Iznomāšana notiks uz vietas radiome-
teoroloģiska stacijas ēkā augšminētā
laikā. Ar ganīšanas noteikumiem var
iepazīties pārvaldes būvniecības nedaļā,
pie īpašumu pšrzina, Citadelē Ka 24.

llztes karantīnas pārzinis
izdos mutiskos torgos

rudzi! maizes, baltmaizei i svaigas
liellopu gaļas paēšanu

karantīnas VĒJadzlbām laikā no
1. augusta līdz 1. novembrim 1922. g.

Personas un organizscijas, kuras vēlē-
tos minētās piegādāšanas uzņemties var
piedalīties torgos mutiski un rakstl&kl
iesniedzot rakstiskus piedāvājumus slēg-
tās aploksnēs, nomaksātus ar 40 zelta
santīmu zīmognodokli, līdz mutisku
torgu sākumam.

Torgi notiks Rēzel-nes bēgļu karantī-
nas pārziņa kanclejā 31. lulllā S. _.,
pulksten 11 no rīta, pirmie par maizes
un baltmaizes un otrie par liellopu
gaļas piegādāšanu.

Tuvāki noteikumi ieskatāmi Rēzeknes
btgļu karantīnas pārz' ņa kanclejā pa-rasta darba laikā pie saimniecībasvadītajā.

Rēzeknē, 20. jūlijā 1922. g. Ka 9615.
Karantīnas pārzinis A. Lapiņš.

? Daibvedis A. Bēizinš

Snēpeles pagasta valde,
f MīluS 1922.1ī'

d8la ZinamU
' ka ar

ir atvērta

Jititt nedala"
ar darbības rajonu - Snēpeles pagasts.

Nodala atrodas Snēpeles pagastā, Ba-rauces muiža, un ir atvērta trešdienās unpirmdienas izņemot svētku dienas.
v Līdz ar dzimtsarakstu nodaļas atvēr-j sanu, dzimušo mirušo un laulību pie-I teikšana priekš Snēpeles pagasta iedzī-votajiem ir oblīgatoriska.

Snēpele, 17. jūlijā 1922. g. k» §85
Priekšsēdētājs i. Bērīts '

Darbvedis K. Skaits!

———

Tf\T%fl$ Mežu departaments
Vi W€ VI I. Papildinos, kopā 2S. i«HiS M2. gadi, puikste, 10 dienā,

,in111Jļ "iiiļMiT,,,,^ļ jļiļS K«gā, Todlebena Bulu. Nr. 6,

pārdos vairāksoSītājiem
sekošus materiālus:

I. Mszā Daugavg, pie Zvirgzdu saies atrodošos zaplavbajķuss
^ ^Bērzu koku, apmēram 290 gab., apm. 3114,5 kub. pēd ' , 30 . . .

Alkšņu koku, apmēram 1075 gab., apm. 10934,8 kub. pēd [ 15 . , .
Apšu koku, apmēram 329 gab., apm. ?5_ 87,9 kub. ped ? • ' • ? ' 15 „ , ,
Priežu koku, tpmēram līdz ar 7' caurmēra resnuma i 16 gab., apm. 645,7 kub _ ped. ... " 25 . ,

Eugstāk par 7" caurmēra resnuma, 681 gab., apm. 5998,2 kub. _pēd " 25 1 ! .
Egļu kcku, augstāk par 7" cau'mera resnuma, 557 gab, apm. 7502,6 kub. ped 12 J » .

līdz ar 7" caurmēra rasnuma, 373 gab., apm. 2559,7 kub. ped

II. Vecsalaces virsmežniecībā:
Jūrmalā atrodošos apm. 350 gab. baļķu, vērtībā r

'' '
, Mežu departaments.

tolii iils īleni ulls
izsludina uz š. g. 3. augustu

KONKURENCES:
1) apm. 30.000 kub. pēdu siīperu un brusu, atrodošos Ventspilī uz Ventas upes

krasta, pārvešanai kuģos uz Liepāju ar izlādēšanu uz krasta.
2) stacioneras lokomobiles 120 H. P. un firmas „Rozenkranc* divstāvju gatera

novešanai no sab. ,Stars* fabrika'' , Peterpils šosejā 1/3 uz dzelzsceļu virs-
valdes galveno noliktavu Mar-jas ielā Ne 2.
Konkurences dalībniekiem jāiemaksā materiālu apgādibas kasē (ist. 123)

uz pirmo datbu 20.000 rbļ. un uc otro 5.000 rbļ. drošības naudas.
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē, istaba 125.

Q

i

'

TAURKALHA VIRSMEŽNIECĪBA
izdos

mazāksolīšanā
31. jūlijā Š.g., pīkst. 11 dienā, Taurkalna virsmežn. kanclejā

JumpīK iecirkņa, apsaltas Hr. ZO mežsarga dziv-
lamos un saimniecības ēKu būues darbus.
Mazāksolīšanā notiks rakstiski un mutiski. Rakstiski piedāvājumi, sa-

maksāti ar 20 santīmu zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz mazāk-
scllšanu 31. JuliJS 1922 s.", iesniedzami virsmežniecības kanclejā, caur Taur-
kalna staciju, līoz _ augša uzrādītam laikam. Pirms mazāksolīšanas sākuma dalīb-
niekiem jāiemaksā 10,000 rbļ _ drošības naudas. Nosolītajam iemaksātā suma jā-
papildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Sīkākus noteikumus un paskaidrojumus par darbu apmēriem izsniedz virs-
mežniecības kanclejā. 2

Taurkalna, 19. jūlijā 1922. g. J& 411.
Ta u rkalna w I rsmežnleclba.

IpiilB liiiīiias in i lniii līnies Bsisaiiis Taisns
ar šo paziņo, ka. 26. jūlijā Š.g., pulkst. 13, Daugavpils

cietoksni, bij. patversmes nama, raj. telpās, tiks izdota

mazāksolīšanā
mēbeļu pagetav. kara spēku daļu vajadz.
un remciniiu darb^ izvešana 9. Rēzeknes

kājnieku pulka ēkām Rēzeknē.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā arī lūgumi piedalīties mutiskā

solīšanā, ar 20 rbļ. zimognodokļa samaksu, iesniedzami rajonam līdz min. dienai
pulkst. 12 dienā.

Pie piedalīšanās mazāksolīšanā jāiemaksā drošības nauda 5,000 rbļ. lielumā .
Darba maksas aprēķinus un noteikumus var apikatīt darba dienās no

pulksten 9—15 turpat, rajona techniskā nodaļā.
1 Aps. ml», ēku un būvju ftfirvaldes Daugavpils rajons.

Popes wlrsmežni©dba

pārdos sacensībā
9. augustā š. _., pīkst. 11 no rīta, Popes pag. namā atrodošos

1) pie Ventspiis-Stendes dzelzsceja un nozarojumiem:
21 gab. priedes baļķi, 311 kb. pēdas, novērt 4,800 r. 30 k.
48 . , gulšņu-nogriežņi, 380 kb. pēdas, novērt. . . 5,860 ,' 75 ,
241,5 kb. asis priedes slutmalkas 7X7X&. novērt 595,303 „ 15 ,
533,52 , , dedzināmas malkas, novērt 949!56l » 15 "

Kopā par I. vienību 1,555,525 r. 35 k.
2) Mežā, min. dzelzceļa tuvumā: ~~~

510 gab. priedes, ^ulšgu-nogriežgi, 4003 kb. pēdss, novērt . 24,206 r. 35 k.
191 , . baļķi, 4018 kb. pēdas, novērt 24,063 , 65
1 kb. asis stutmalkas, 7X7X8, novērt 1399 75 *

68 . . . BX8X», , ....:... 110,264 ) 50 I
296,76 kb. asis dedzināmas malkas 196,105 10

Kopā par 11. vienību 356,039 r. 35 k.

Siccnsība notiks mutiski un slēgtās aploksnēs , piedāvājumi nomaksājami
ar 40 ssnt. zīmognodckli ar uzrakstu: ,uz sapensību 9. augustā', iesniedzami
Popes virsmežniecības kanclejā, pa pastu caur Ventspili, līdz 8. augustam S. gun personīgi sacensības diena, sacensības komisijai.

Pirms pārdošanas sākumā jāiemaksā iO»/o droSibas naudas no piedāvātās
sumas. Nenosciītājiern nauda tiks izmaksāta tūliņ atpakaļ.

Popes virsmežzinis R. Strauciimans.
i 2 Darbvedis-gr āmatvedis P. S a u 1 i t s.
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