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Hagas konvencija

par Žeņevas konvencijas principu pie-
mērošanu jūras karam.

1. pants. Kara hospitāļu kuģi, t. 1
kuģi, kurus valstis ir būvējušas vai ierī-
kojušas speciāli un vienīgi tikai palī-
dzības sniegšanai ievainotiem, slimiem
un slīkstošiem, un kvfu nosaukumi kara
iesākumā vai karā laikā paziņoti karojo-

,-'?pm valstīm, b«žt katrā ziņā pirms to Iz-
lietošanas, saudzējami an nav gūstami
kara darbības laikā.

Atī attiecībā uz šo kuģu uzturēšanos
neitrālās ostās tie nav pielīdzināmi kara
kuģiem.

2. pants. Hospitāļu kuģi, kuri ierī-
koti pifnīgi vai pa daļai uz privātu per-
sonu vai uz oficiāli atzītu palīdzības
biedrību rēķina, tāpat saudzējami un nav
gūstami, ja karojošā valsts, pie kuras
tie pieder, devuse tiem oficiālu uzdevumu
nn paziņojuse to nosaukumus pretējai
valstij kara iesākumā vai pa kara dar-
bības laiku, bet katrā ziņā pirms šo
kuģu izlietošanas.

Šiem kuģiem jābūt apgādātiem ar
kompetentas iestādes dokumentu, kufš
apliecina, ka šī iestāde kuģus kontrolē
juse pie to sarīkošanas un arī pie galīgas
izbraukšanas.

3. pants. Pilnīgi vai pa dajai hz nei-
trālu valstu privātu personu vai
oficiāli atzītu biedrību rēķina sarī-
koti hospitāļu kuģi ari saudzē-
jami un nav gūstami, ja tie node-
vušies vienas karotajās puses rīcībā
ar savas valdības iepriekšēju piekrišanu
in ar karojošas valsts atļaujn, un ja
pēdējā paziņojusi savai pretiniecei ši
kuģa nosaakumu kara darbības sakuma
vai pa kara darbības laiku, bet
katrā ziņā pirms kuģa izlietošanas.

4. pants. I., 2. un 3. pantos mi-
nētie kuģi sniedz palīdzību karojošo
valstu ievainotiem, slimiem an slīksto-
šiem, neizšķirot viņu valsts piederību.

Valdības apņemas neizlietot šos kuģus
nekādiem militāriem mērķiem.

Šie kuģi nedrīkst nekādā ziņā traucēt
karotāju kustības.

Pa kaujas laiku un pēc tam tierīkojas
«z savu risku un atbildību.

Kāptajiem ir tiesība šos kuģus kon-
trolēt un apmeklēt; viņi var atteikties
Pieņemt šo kuģu palīdzību, var pavēlēt
"n attālināties vai braukt noteiktā
vēziena, kā ari uzlikt uz tiem savu ko-

Convention de ia Haire
du 18 octobre 1907,

pour l'adaption ā ia guerre maritlme
des principes de ia convention de

Geneve.
Art. 1. Les bātiments-hopitaux mi-

litaires, c'est-ā-dire les bātiments con-
struits ou amēnagēs par les Etats spē-
cialement et uniquement en vue de porter
secouts aux blessēs, malades et naufrages,
et doufc]es noms auront ēte communiq\iēs
a. rouverture ou au cours des hostilitēs
en tout cas avant toute mise en usage,
aux Puissances belligērantes, sc-nt res-
pectēs et ne peuvenī ētre capturēs, pen-
dant la durēe des hostilitēs.

Ces bātiments ne sont pas non plus
assimilēs aux navires de guerre au point
de vue de leur sējour dans un port
neatre

Art. 2. Les bātiments hospitaliers,
ēquipēs en totalitē oa en partie aux
frais des particuliers ou des Sociētēs de
secouis officieilement reconnues, sont
ēgalement respectēs et exempts de cap-
ture, si la Puissance belligērante dont ils
dēpendent, leur a donnē ane comraission
cfficielle et en a notifiē les noms ā la

Puissance adverse ā Pouverture ou au
cours des hostilitēs, en tout cas avant
toute mise en usage.

Ces navires doivent ētre porteurs d'un
document de l'autoritē compētente dēcla-
rant qu'ils ont ētē soumis ā son contrdle
pendant leur armement et Ia leur dēpart
iinal.

Art. 3. Les bātiments hospitaliers,
ēquipēs en totalitē ou en partie aux
frais des particuliers ou des Sociētēs
officieilement reconnues de pays neutre,
sont respectēs et exempts de capture,
ā condition qu'ils se soient mis sous la
direction de l'un des belligērants, avec
l'assentiment prēalable de leur propre
Gouvernement et avec l'autorisation du
belligērant lui-mēme et que ce dernier
en ait notifiē le nom ā son adversaire
dēs rouverture ou dans le cours des
hostilitēs, en tout cas avant tout emploi.

Art. 4. Les bātiments qut sont men-
tionnēs dans les articles 1, 2 et 3 por-
teront secours et assistance aux blessēs,
malades et naufrages des belligērants
sāns distinction de nationalitatē.

Les Gouvernements s'engagent a

n'utiliser ces bātiments ponr aucan but
militaire.

Ces bātiments ne devront gēner en
aucune maniere les mouvements des
combattants.

Pendant et aprēs le combat, ils agiront
ā Ieurs risques et pērils. Les belligē-
rants auront sur eux le droit de contrdle
et de visite, ils pourront refuser leur
concours, Iear enjoindre de s'ēloigner,

misaru un pat tos aiztnret, ja nopietni
apstākļi to prasīta.

Ja vien iespējams, karotāji ieraksta
hospitāļu kuģu žurnālos pavēles, kuras
tiem tiek dotas.

5. pants. Kara hospitāļa kuģiem jā-
būt krāsotiem no ārpuses baltā krāsā ar
horicontalu zaju strīpu apmēram l/»metra
platumā.

Kuģiem, kuri minēti 2. un 3. pantos,
jābūt krāsotiem no ārpnses baltā krāsā
ar boriccntaiu sarkanu strīpu apmēram
l/» metra platāmā.

Minēto kaģa laivām, kā ari maziem
kuģišiem, kuri nodarbotos ar hospitāļu
apkalpošanu, jābūt tādās pat krāsās
krāsotiem.

.Visiem hospitāļu kuģiem, to pazī-
šanai, bez sava nacionālā karoga jā-
uzvelk arī balts karogs ar sarkanu krusta,
kas paredzēts Žeņevas konvencijā, un
bez tam, ja tie pieder pie neitrālas
valsts, tiem jāuzvelk uz lielā masta tās
kāptajās valsts karogs, kūjas rīcībā tie
atrodas.

Tiem hospitāļa kuģiem, kuri 4. pantā
paredzētos apstākļos tiek no ienaidnieka
aizturēti, jānolaiž tās kāptajās puses na-
cionālais karogs, kurai tie padoti.

Augšā minētiem kuģiem an peldošiem
līdzekļiem, ja tie vēlas nodrošināt sev
naktī neaizkaramība, az kuru tiem tie-
sība, vajaga ar ta kaptāja piekrišanu,
karu tie pavada, gādāt, ka to raksturojoša
īpatnējā krāsa būtu pietiekoši redzama.

6. pants. 5. pantā paredzētās atšķir-
šanas zīmes var lietot tiklab kara, kā
miera laikā vienigi tanī nolūkā, lai aiz-
sargātu vai apzīmētu tikai tādas kuģus,
kuri šinī pantā minēti.

7. pants. Kaujas gadījumā uz kara
kuģa lazaretes jāievēro ua jāsaudzē cik
tas iespējams.

Šīs lazaretes un to materiāli padoti
kara likumiem, bet nevar tikt izlietoti
citiem mērķiem, kamēr tie nepieciešami
ievainotiem nn slimiem.

Tomēr komandierim, kara varā tie
atrodas, ir tiesība tos izlietot, ja svariga
militāra nepieciešamība to prasa, iepriekš
nodrošinot ievainoto an slimo likteni,
kuri tur atrodas.

8. pants. Hospitāļa kuģiem an kara
kuģu slimnīcām aizsardzība izbeidzas,
tiklīdz tos izlieto ienaidniekam kaitīgai
darbībai.

Netiek nzskatīts par pietiekoša iemesla
aizsardzības atraušanai tas fakts, ka šo
kuģu vai slimnīcu personāls ir apbruņots,
lai uzturētu kārtību un aizsargāta ievai-
notos un slimos, nedz ari tas, ka az
kuģa atrodas radiotelegraia ietaise.

9. pants. Kaptāji var griesties pie
neitrālu tirdzniecības kuģa, jachta an
laivu vadītāju labdarības jūtam, lai viņi
azņemtu pie sevis un kopta ievainotos
vai slimos.

Kuģi, kuri atsauktos uz šādu uzaicinā-
jumu, kā arī tie, kuri paši no sevis az-
ņemtu ievainotos, slimos vai slīkstošos,
bauda sevišķu aizsardzība an zināmu
aeaizkaramību. Nekādā gadījuma_ tie
nav sagūstami tāpēc, ka izdara sadus
transportus; bet neskatoties az solījumiem,
kādi tiem būtu doti, šie kuģi ir gūstami

leur imposer ane direction determinēt
et mettre ā bord un commissaire, mēme
les dētenir, si la gravitē des circoa-
štances l'exigeait.

Aatant qae possible, les belligērants
inscriront sur le journal de bord des
bātiments hdpitaux les ordres qa'ils Iear
donneront.

Art. 5. Les bātiments - hospitālim
militaires seront distinguēs par aae
peintare extērieure blancbe avec aat
bande horizontale verte d'un mētre et
demi de largeur environ.

Les bātiments qui sont mentionaē
dans les articles 2 et 3, seroat distiagaēs
par ane peintare extērieure blancae avec
ane bande horizontale roage d'un
mētre et demi de largenr environ.

Les embarcations des bātiments qai
viennent d'ētre mentionnēs, comme les
petits bātiments qai poarront ētre
affectēs aa service hospitalier, se
distingaeront par ane peinture analogus.

Tous les bātiments hospitaliers se
feront reconnaitre en hissant, avec Iear
paviilon national, le pavillon blanc it
croix roage prēvu par la Convention de
Genēve et, en outre, s'ils ressortisseat h
an Etat neatre, en arborant aa grand
māt le pavillon national du belligērant
sous la direction duquel ils se sont
placēs.

Les bātiments-hospitaliers qai, dans
les termes de l'article 4, sont dētenaa
par l'ennemi, auront a rentre» ie pavllioa
national du belligērant dont ils relēveat.

Les bātiments et embarcations si-
dessas mentionnēs qni veulent s'assarer
la nuit le respect auquel iis ont droit,
ont, avec Tassentiment du belligērast
qa'ils accompagnent ā prendre les «e-
sares nēcessaires ponr que la peintare
qai les caractērise soit saffisameat
apparente.

Art. 6. Les signes distinctifs prēvus
ā l'article 5 ne pouront ētre emplovēs, soit
en temps de paix, soit en temps de
guerre, que pour protēger oa dēsigner
les bātiments qui y sont mentionnēs.

Art. 7. Dans le cas d'un combat a
bord d'an vaisseaa de gaerre les iafir-
meries seront respectēs et mēnagēes
autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matēriei demea-
rent soumis aux lois de la gaerre mais
ne poarront ētre dētournēs de Iear emploi,
tant qu'ils seront nēcessaires aax blessēs
et malades.

Tontefois, le commandant qai les a en
son pouvoir a la facultē d'en disposer,
en cas de nēcessitē militaire importaats,
en assurant au prēalables le sort des
blessēs et malades qai s'y tronvent.

Art. 8. La protection dae aax bāti-
ments hospitaliers et aux infirmeries des
vaisseaux cesse si l'oa en ase poar
commettre des actes nuisible ā l'ennemi.

N'est pas considērē comme ētant de
nature ā justifier le retrait de la protec-
tion le fait que le personael de ces
bātiments et infirmeries est araiē poar
le maintien de l'ordre et pour la dēfeaas
des blessēs oa malades, aiasi que le
fait de la prēsence ā bord d'aae iastalla-
tion radio-tēiēgraphique.

Art. 9. Les belligērants poarront faire
appel an zēle charitable des eomman-
dants de bātiments de commerce, yachts
ou embarcations neutres, poar prendre a
bord et soigner des blessē» ou des
malades.

Les bātiments qui auront rēpoada ā cet
appel, ainsi que ceux qui spontanēment
auront recueilli des blessēs, des malades
ou des naufrages, jouiront d'une pro-
tection spēciale et de certaines immanitēi.
Ea aucun cas, ils ne pourront ētre csp-
turēs pour le fait d'un tel traosport;
mais sauf les promesses qui Iear aaraient
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Sar neitralitātes pārkāpšanu, ja tie to
ūtu izdarījuši.

10. pants. Katra sagūstīta kuģa reli-
ģiskais, medicīniskais un iazaretu perso-
aals ir neaizkarams un nevar tikt pada-
rīts par kara gūstekņiem. Atstājot kuģi,
viņi ņem līdz tos priekšmetus un ķirur-
ģiskus instrumentus, kuri ir viņu privāts
īpašums.

Šis personāls turpina izpildīt savus
pienākumus, cik ilgi tas ir nepieciešams
aa var atstāt savas vietas, kad galvenais
komandants to atradis par iespējamu.

Karotājiem jānodrošina minētam perso-
nālam, kas kritis viņu varā, tāda pat
aztura un alga, kādu saņem viņu pašu
flotes attiecīgo grādu personāls.

11. pants. Sagūstītāji aizsargā un
apkopj visus ievainotos nn slimos jūr-
aiekus un kareivjus, kā arī citas personas,
karas oficiāli ieskaitītas flotē vai armijā,
neskatoties uz viņu valsts piederību.

12. pants. Katrs kap kuģis, kurš
pieder pie vienas no karojošām pusēm,
var prasīt no kap hospitāļu kuģiem,
palīdzības biedrība vai privātiem hospitāļu
kaģiera, tirdzniecības kuģiem, jachtām
an laivām, neskatoties uz to valsts pie-
derība, izdot tos ievainotos, slimos vai
slīkstošos, kuri uz tiem atrodas.

13. pants. Ja ievainotie, slimie vai
slīkstošie ir uzņemti uz kāda neitrālas
valsts kap kuģa, tadcik iespējams, ir
jāgādā, lai viņi nevarētu no jauna ņemt
dalību kap operācijās.

14. pants. Kap gūstekņi ir tie vienas
kāpjošas puses slīkstošie, ievainotie vai
slimie, kuri krituši otras puses vara.
Pēdējā, skatoties pēc apstākļiem, var
nolemt viņus paturēt vai nosūtīt uz kādu
no savām ostām, vai uz kādu neitrālu
osta, vai pat uz kādu pretinieka ostu.
Pēdējā gadījumā gūstekņi, kuri tiek
atdoti atpakaļ savai valstij, nedrīkst ņemt
tarpmak dalību karā, kamēr tas ilgst.

15. pants. Slīkstošie, ievainotie vai
slimie, kuri ar vietējās varas piekrišanu
ir izlikti kādā neitrālā ostā, no neitrālas
valsts iestādēm tā uzraugāmi, lai viņi no
jauna nevarētu ņemt dalību kap darbībā,
izņemot gadījumu, kad starp kāptajām
un neitrālo valsti ir noslēgts citāda satura
līgums.

Ārstēšanas un internēšanas izdevumus
«edz ta valsts, pie kups pieder slīkstošie,
ievainotie vai slimie.

16. pants. Pēc katras kaujas, ciktāl
militārās intereses to pielaiž, abas kāp-
jošās puses gādā, lai slīkstošos, ievaino-
tos un slimos uzmeklētu un viņus, tāpat
arī mirušos, aizsargātu pret aplaupīšanu
aa sliktu apiešanos.

Tās gādā, lai pirms mirušo apglabā-
šanas, nolaišanas jūp vai sadedzināšanas
līķi tiktu uzmanīgi apskatīti.

17. pants. Katrs no kāptajiem, tiklīdz
tas iespējams, nosūta viņu valsts iestā-
dēm, flotes vai armijas priekšniecībai pie
mirušiem atrastas kareivju personības
apliecības vai nozīmes, kā ari uzlasīto
ievainoto un slimo sarakstus.

Kaptāji paziņo viens otram par viņu
varā atrodošos ievainoto un slimo inter-
nēšanu un pārvietošanu, kā arī ievieto-
šaau hospitāļos un miršanu. Viņi pie-
vāc visas personīgās lietas, vēstules, vērts-
lietas un citas lietas, kas atrastās sagū-
stītos kuģos vai kups atstāj slimnicās
mirušie, ievainotie vai slimie, un nodod
šos priekšmetus ieinteresētām personām
canr viņu valsts iestādēm.

18. pants. Šīs konvencijas noteikumi
piemērojami tikai starp līguma slēdzējām
valstīm un vienīgi, ja visi kaptāji ir
pievienojušies šai konvencijai.

19. pants. Kāpjošo flotu virspavēlnie-
kam jārūpējas par sīkāku noteikumu
izdošanu iepriekšējo pantu izpildīšanai,
kā arī tādiem gadījumiem, kuri nav kon-
veacijā paredzēti, pamatojoties ur savu
valdību instrukcijām an saskaņā ar šīs
konvencijas vispārīgiem principiem.

20. pants. Valstis, kups paraksta so
konvenciju, sper nepieciešamos soļus,
lai iepazīstinātu ar šīs konvencijas no-
teikumiem savas flotes un it īpaši per-
sonālu, karš bauda aizsardzību, ka arī
dara tos zināmus iedzīvotājiem.

21. pants. Valstis, kups paraksta šo
konvenciju, apņemas gadījuma, ja

^
attie-

cīgie sodu likumi būtu nepietiekoši, iz-
dot vai ierosināt savas likumdošanas
iestādēs noteikumus, kuri apspiestu kap
laikāatsevišķus aplaupīšanasgadījumus un
sliktu apiešanos ar ievainotiem un slimiem
jūpiekiem, kā ari sodītu,ka militāru no-
zīmju uzurpāciju, 5panta minēto pa-
zīšanas zīmju ļaunprātīgu izlietošanu no
tādu kuģu puses, kuri nebauda sīs Kon-
vencijas aizsardzību.

Vēlākais piecu gadu laikā pēc šīs kon-
vencijas ratifikācijas tās paziņo viena
otrai caur Holandes valdības vidutajibu
rīkojumus, kuri attiecas uz šo represiju.

22. pants. Ja kap operācijas notiktu
starp kaptāju valstu sauszemes un jūps
spēkiem, tad šīs konvencijas noteikumi
attiecas tikai uz jūps spēkiem.

23. pants. Šī konvencija ratificējama,
cik drīz vien iespējams.

Ratifikācijas deponējamas Hagā.

Pirmā ratifikāciju nodošana konstatē-
jama ar protokolu, kuru paraksta attie-
cīgo valstu prieksstāvji un Holandes ār-
lietu ministrs.

Vēlāko ratifikāciju nodošana izdarāma
ar rakstisku paziņojumu Holandes val-
dībai, pieliekot ratifikācijas dokumentu,

Pirmās ratifikāciju nodošanas protokola
apliecinātas kopijas, kā ari iepriekšējā
nodalījumā minēto paziņojumu un at-
tiecīgo ratifikācijas dokumentu kopijas
Holandes valdība nekavējoties piesūta
diplomātiskā ceļā valstīm, kups uzaici-
nātas uz Otro Miera Konferenci, kā arī
citām valstīm, kups pievienojušās šai
konvencijai. Iepriekšējā nodalījumā mi-
nētos gadījumos Holandes valdība uzdod
ari datuma,kad ta saņēmusepaziņojamu.

24. pants. Valstis, kups nav parak-
stījušas šo konvenciju, bet kups pieņē-
mušas 1906. g. 6. jūlijaŽeņevas konven-
ciju, var pievienoties šai konvencijai.

Valsts, kup vēlas pievienoties, paziņo
rakstiski savu velēšanos Holandes valdī-
bai, piesūtot tai pievienošanās aktu, kurš
deponējams minētas valdības archivā.

Šī valdība nekavējoties piesūta visām
citam valstīm paziņojuma, kā arī pievie-
nošanas akta apliecinātas kopijas, uzdo-
dot datumu, kad ta saņēmuse paziņo-
jumu.

25. pants. Ši konvencija pēc pienā-
cīgas ratifikācijas ^tājas līguma slēdzēju
valstu savstarpējas attiecībās .1899. g.
29. jūlija konvencijas vietā par Žeņevas
konvencijas principu piemērošanu jūps
kapm.

1899. g. konvencija paliek spēkā sav-
starpējas attiecības tam valstīm, kups to
parakstījušas, bet neratificē šo kon-
venciju.

26. pants. Ši konvencija stājas spēkā
priekš tam valstīm, kups piedalījušās
pirmā ratifikāciju nodošanā, 60 dienas
pec nodošanas protokola datuma, bet
priekš tām valstīm, kups ratificē vēlāk
vai kups pievienojas, 60 dienas pēc
tam, kad to ratifikācijas vai pievienoša-
nas paziņojumus saņēmuse Holandes
valdība.

_ 27. pants. Ja kāda no līguma slēdzē-
jam valstīm vēlētos atteikties no šīs kon-
vencijas, tad atteikšanas rakstiski jāpaziņo
Holandes valdībai,kup nekavējoties pie-
sūta paziņojuma apliecinātas kopijas
visam citam valstīm, uzdodot paziņojuma
saņemšanas datumu.

Atteikšanas nāk spēka tikai attiecībāuz valsti, kup to paziņojuse, un tikai
vienu gadu pēc tam, kad Holandes val-
dība šo paziņojumu saņēmuse.

Art. 20. Les Puissances signataire*
prendront les mesures nēssesaires p0ur
instruire leurs marinēs, et spēcialement
le personnel protēgē, des dispositions de
la prēsente Convention et pour les porter
ā la connaissance des populations.

Art. 21. Les Puissances signataites
s'engagent ēgalement a prendre ou a
proposer ā leurslēgislatures, en cas
d'insuffisance de leurs lois pēnales, {^
mesures nēcessaires pour rēprimer en
temps de guerre les actes individuels de
pillage et de mauvais traitement envers
des blessēs et malades des marinēs,
ainsi que pour punir, comme usnrpa!
tions d'insignes militaires, l'usage abusif
des signes distinctifs dēsignēs ā l'article
5 par des bātiments non protēgēs par la
prēsente Convention.

Elles se communiqueront, par l'inter-
mēdiaire du Gouvernement des PayS.
Bas, Ies dispositions relatives ā cette
rēpression, au plus tard dans les cino
ans de la ratification de la prēsente
Convention.

Art. 22. En cas d'opērations de guerre
entre les forces de terre et de mer des
belligērants, les dispositions de la pre>
sente Convention ne seront applicables
qu'aux forces embarquēes.

Art. 23. La prēsente Convention sera
ratifiēes aussitot que possible.

Les ratifications seront dēposēes ā Ja
Haye.

Le premier dēpot de ratifications sera
constatē par un procēs verbal signē par
les reprēsentants des Puissances qui y
prennent part et par le Ministre des
Affaires ētrangēres des Pays-Bas.

Les dēpots ultērieurs de ratifications
se feront au moyen d'une notification
ēcrite, adressēe au Gouvernement des
Pays-Bas et accompagnēe de i'instrument
de ratification.

Copie certifiēe conforme du proces-
verbal relatif au premier dēpot de ratifi-
cations, des nofiftcations mentionnēes i
l'alinēa prēcēdent, ainsi que des instru-
ments de ratification, sera immēdiatement
remise par les soins du Gouvernement des
Pays-8as et par la voie diplomatique
aux Puissances conviēes ā la Deuxieme
Confērence le da Paix, ainsi qa'aux
autres Puissances qui auront adhēre a
la Convention. Dans les cas visēs par
l'alinēa prēcēdent, ledit Gouvernement
leur fera connaītre en mēme temps la
datē ā laquelle ii a recu la notification.

Art. 24. Les Puissances non signa-
taires qui auront acceptē la Convention
de Geneve du .6 juillet 1906 sont
admises ā adhērer ā la prēsente Con-
vention.

La Puissance qui dēsire adhērer notifie
par ēcrit son intention au Gouvernement
des Pays-Bas en lui transmettant l'acte
d'adhēsion qui sera dēposē dans les
archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra imniž-

diateraent ā toutes les autres Puissances
copie certifiēe conforme de Ia notification
ainsi que de l'acte d'adhēsion en indi-
quant la datē ā laquelle ii a re?u Ia
notification.

Art. 25. La prēsente Convention, dfi-
ment ratifēe, remplacera, dans les rapports
entre les Puissances contractantes, ls
Convention du 29 juillet 1899 potf
l'adaptatiou ā la guerre tnatitime des
principes de la Convention de Geneve.
La Convention de 1899 reste en viguenr
dans les rapports entre ļes Puissances
qui l'ont signēe et qui ne ratifieraient
pas ēgalement Ia prēsente Convention.

Art. 26. La prēsente Convention ptfr
duira effet pour les Puissances q«i
auront participē au premier dēpot de
ratifications, soixante jours aprēs la datē
du procēs-verbal de ce dēpdt, et, poti
les Puissances qui raiifieront ^frieurement ou qui adhēreront, soixante
jours aprēs que la notification de
leur ratification ou de leur adhēsion atira
ētē regue par le Gouvernement des Pa)*
Bas.

Art. 27. S'il arrivait qu'une des Pui'*
sances contractantes voulut dēnoncer i»
prēsente Convention, la dēnonciation set»
notifiēe par ēcrit au Gouvernement»
Pays-Bas, qui communiquera immēdiaf£
ment copie certifiēe corforme de la not»'
cation ā toutes les autres Puissances, eg
leur faisant savoir la datē ā laquelle "
l'a recue. tLa dēnonciation ne produira son eu
qu'ā l'ēgard de la Puissance qui lļ!JJ
notifiēe et un an aprēs que Ia notificatio»
sera parvenue au Gouvernement des P8r
Bas.

mēmes meme
qu'au personel des mēmes grades de
leur propre marinē.

Art. 11. Les marins et les militaires
embarquēs, et les autres personnes offi-
cieilement attachēes aux marins ou aux
armēs, blessēs au malades, ā quelque
nation qu'ils appartiennent, seront re-
spectēs et soignēs par les capteurs.

Art. 12. Tout vaisseau de guerre d'une
partie belligērante peut rēclamer la remise
des blessēs, malades ou naufrafgēs, qui
sont ā bord de bātiments-hdpitaux mili-
taires, de bātiments hospitaliers de
Sociētē de secours ou de particuliers, de
navires de commerce, yachts et embar-
cations, quelle que soit la nationalitē de
ces bātiments.

Art. 13. Si des blessēs, malades ou
naufrages sont recueillis ā bord d'un
vaisseau de guerre neutre, ii devra ētre
pourvu, dans la mesure au possible, ā ce
qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre
part aux opērations de la guerre.

allocations et la solde

ētē faites, ils restent exposēs ā la capture
pour les violations de neutralitē qu'ils
pourraient avoir commises.

Art. 10. Lepersonnel religieux, mēdical
et hospitalier de tout bātiment capturē
est inviolable et ne peut ētre fait prisonnier
de guerre. II importē en quittant le
navire les objets et les instruments de
chirurgie qui sont sa propriētēparticuliēre.

Ce personnel continuera ā remplir ses
fonctions tant que ceļa sera nē:essaire
et U pourra ensuite se retirer lorsque le
commandant en chef le jugera possible.

Les belligērants doivent assurer ā ce
personel tombē entre leurs mains les

Art. 14. Sont prisonniers de guerre
les naufrages, blessēs ou malades d'un
belligērant qui tombent au pouvoir de
i'autre. U appartient ā celui-ci de dēcider,
suivant les circonstances, s'il convientde
les garder, de les diriger sur un port de
sa nation, sur un port neutre, ou mēme
sur un port de 1' adversaire. Dans ce
dernier cas, les prisonniers ainsi rendus
ā leur pays ne pourront servir pendant
la durēe de Ia guerre.

Art. 15. Les naufrages, blessēs ou
malades, qui sont dēbarquēs dans un
port neutre, du consentement de l'auto-
ritē locale, devront, ā moins d'un arran-
gement contraire de V Etat neutre avec
Ies Etats belligērants, ētre gardēs par
1' Etat neutre de maniere qu'ils ne puis-
sent pas de nouveau prendre part aux
opērations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'interne-
ment seront supportēs par l'Etat dont
relēvent les naufrages, blessēs ou malades.

Art. 16. Aprēs chaque combat, les
deux parties belligērantes, en tant que
les intērēts militaires le comportent,
prendront des mesures pour rechercher
les naufrages, les blessēs et les malades
et pour les faire protēger, ainsi que les
morts, contre le pillage et le rnauvais
traitement.

Elles veilleront ā ce que Pinhumation,
Pimmersion ou l'incinēration des morts
soit prēcēdēe d'un examen attentif de
leurs cadavres. -

Art. 17. Chaque belligērant enverra,
dēs qu'il sera possible, aux autoritēs
de leur pays, de leur marinē ou de leur
armēe, les marques ou piēces militaires
d'identitē trouvēes sur les morts et
l'ētat nominatif des blessēs ou malades
recueillis par lui.

Les belligērants se tiendront rēci-
proquement au courant des interments
et des mutations, ainsi que des entrēes
dans les hopitaux et des dēcēs surve-
nus parmi les blessēs et malades en leur
pouvoir. Ils recueilleront tous Ies objets
d'un usagepersonnel, valeurs, lettres, etc,
qui seront trouvēs dans les vaisseau*
capturēs, ou dēlaissēs par les blessēs
ou malades dēcēdēs dans les hopitaux,
pour les faire transmettre aux intētessēs
par Ies autoritēs de leur pays.

Art. 18. Les dispositions de la
prēsente Convention ne sont applicables
qu'entre les Puissances contractantes
et seulement si les belligērants sont
tous parties ā la Convention.

Art. 19. Les commandants en chef
des flottes des belligērants auront
ā pourvoir aux dētails d'exēcution des
articles precedents, ainsi qu'aux cas non
prēvus, d'apres les instructions de leurs
Gouvernements respectifs et conformēment
aux principes gēnēraux de la prēsente
Convention.



28. pants. Holandes ārlietu ministrija
ved reģistri, kup ieved ratifikāciju no-
došanas datumus, saskaņā ar 23. panta
g, un 4- nodalījumiem, un datumus,
fcups saņemti paziņojumi par pievieno-
lanos (24. panta 2. nodalījums) vai par
atteikšanos (27. panta 1. nodalījums).

Katra līguma slēdzēja valsts var ieska-
tīties šinī reģistri un prasīt apliecinātus
izvilkumus no ta.

Augšējo apliecinot, pilnvarotie priekš-
stāvji parakstījuši šo konvenciju un pie-
likuši savus zieģeļus.

Noslēgts Hagā, 1907. g. 18. oktobrī
vienā eksemplāra, kurš paliek deponēts
Holandes valdības archivā, bet kup ap-
liecinātas kopijas nodod diplomātiskā
ceļā visām uz Otro Miera Konferenci
uzaicinātām valstīm.

Art. 28. Un reģistrē tenu par le Mi-
nisfēre des Affaires ētrangēres des Pays-
Bas indiquera la datē du dēpot des
ratifications effectuē en vērtu de l'article
23, alinēas 3 et 4, ainsi que la datē ā
Iaquelle auront ētē re^ues les notifica-
tions d'adhēsion (articie 24, alinēa 2) ou
de dēnonciation (articie 27, alinēa 1-ier).

Chaque Puissance contractante est
admise ā prendre connaissance de ce
reģistrē et ā en demander des extraits
certifiēs conformes.

En foi de quoi, les Plēnipotentiaires
ont signē la prēsente Convention et
l'ont revētue de leurs cachets.

Fait ā Ia Haye, le dixhuit octobre
mii neuf cent sept, en tin seul exemplaire,
qui restera dēposē dans les archives du
Gouvernement des Bays-Bas et dont des
copies, certifiēes conformes, seront remises
par la voie diplomatique aux Puissances
qui ont ētē conviēes a la Deuxiēme Con-
fērence de la Paix.

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Rīkojums
par valsts uzņēmumu likvidācijas

departamenta darbības izbeigšanu.
1. Saskaņā ar mjnistru kabineta lēmumu

valsts uzņēmumu likvidācijas depar-
tamenta darbība izbeidzama ar š. g.
1. aprili.

2. Linu nodaļa pievinojama netiešono-
dokļu departamentam.

3. Norēķinu, iepirkšanas-izdaiīšanas un
technisko pasākumu nodaļu galīgas
norēķināšanas darbi nododami kredita
departamenta valsts grāmatvedības
nodaļai.

4. Iepirkšanas-izdaiīšanas un technisko
pasākumu nodaļu atlikušo preču un
mantu krājumi nododami komisijā
ārējās tirdzniecības birojam galīgai
izpārdošanai.

Rīgā, 1922. g. 31. martā. M 4161.
finansu ministra biedrs A. Riekstiņš

Departamenta direktors K. Dzilna.

Noteikumi
par finansu ministrijas likvidācijas
departamenta preču un mantu izpārdo-
šanu caur ārējās tirdzniecības biroju.

1. Finansu ministrija nodod ārējās
tirdzniecības birojam komisijā visas bijušā
likvidācijas departamentapreces un mantas.

2. Minētās preces un mantas birojs
Izpārdod pēc iespējas drīzā laikā un par
visizdevīgākām tirgus cenām.

3. Minimālās pārdošanas cenas noteic
iinansu ministrs.

4. Birojam ir tiesība preces un mantas
pārdot brīvi pret tūlītsamaksu un vairāk-
solīšanā ; pārdodot uz kredīta, nepiecie-
šama katrreizēja finansu ministra pie-
krišana.

5. Visus izdevumus, saistītus ar preču
uzglabāšanu un izdošanu, kā noliktavu
īri, apgaismošanu un apsildīšanu, preču
apdrošināšanu, noliktavu personāla un
strādnieku atalgošanu u. t. t. — sedz
finansu ministrija.

6. Birojs pārņem preces pēc likvida-
?cijas departamenta grāmatām, kamdēļ
Pie krājumu izbeigšanas pielaižamas fi-
nansu ministra apstiprinātas zudumu
Bonnas, izejot no 1921./22. budžeta
*ada preča apgrozi]'umiem. Birojs ne-
atbild par preču dabisko bojāšanos no
stāvēšanas noliktavās, bet gādākā kar-
ogs saimnieks par preču uzglabāšanu.

7Par pārdotām precēm saņemto
naudu birojs iemaksā uz tekoša rēķina
VaJsts . krāj- un kredītbankā un norēķi-
nās ar finansu ministriju katra mēneša
Pēdējā dienā.

8- Par preču izpārdošanu birojs saņem
10 finansu ministrijas l°/o komisijas no
"?maksātās minimumsumas, bet ja birojam
ļ^odas pārdot preces par augstāku cenu,
ļad no sumas virs minimumcenas birojs
"Vni 5% komisijas.

1922. g. 5. aprilī. J* 4163.
p inansu ministra biedrs V. Āboltiņš

Kredita departamenta direktors
A. Kārkliņš.

*

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Paziņojums.
Daugavas ūdensceļu II. rajona pārzinis

paziņo, ka ūdens ceļu uzrauga postenis
Ikšķilē ir likvidēts un valsts ēkā dzīvo-
jošais uzraugs no amata atlaists, kamdēļ
ar attiecīgam darīšanām, kā : _pludinamo
materiālu pieteikšanu, pludināšanas no-
dokļa samaksu, dēļ atļaujām zvejas taču
ierīkošanai u. t, t. jāgriežas Jaunjelgavā,
pie ūdens ceļu rajona pārziņa.

Daugavas ūdensceļu
II. rajona pārzinis J. Pa k a 1n s.

Paziņojums.
Paziņoju 1) ka 200.000 marku liels_at-

algojums tiks izmaksāts par laupītāju
uzrādīšanu, kuri naktī no 31. marta uz
1. aprili aplaupīja Priekulē Osipu Blu-
mentalu, bet 500.000 markas tam, kas
bez laupītājiem arī uzrādīs nolaupīto
naudu.

2) 20.000 markas, kas uzrādīs naktī no
9. uz 10. martu š. g. Priekulē — Niko-
lajam Stuitam un citiem nolaupīto mantu,
laupītāja un naudu.

Liepājā, 1922. g. 7. aprilī. Mš 882/1078.
Liepājas apriņķa priekšnieks T i 1g a i s.

Pārlabojums.

«Valdības Vēstneša" Š. g. 81. numurā
iecelšanu rezolūcijā Ns 1446 ieviesusēs
iespieduma kļūda. Jābūt: ^ apstiprināts
Jēkabs Prīmanis par prosektora (ne:
prorektora) vietas izpildītāju".

Latvija un citas valstis
Mūsu sūtnis Parīzē Grosvalds

ziņo ārlietu ministrijai, ka Argentīna
atzinuse Latviju de jure 28. marta.

Jaunas valstis

Lietava.
Dzelzsceļu konference.

Noteiktā Baltijas valstu, Krievijas un
Vācijas dzelzsceļu konferences atklāšanas
dienā, 3. aprilī, Kaunā bija ieradušies
Krievijas un Vācijas delegāti._ Latvijas
dzelzsceļu valdes delegāti neradās 6. ap-
rilī, bet Igauniju reprezentēt konference
uzdots Igaunijas priekšstāvim Lietava,
Šmidfam.

Lietavas dzelzsceļu valdes priekšstavji
noturēja apspriedes ar vācu delegātiem
par pēdējā laika nesaskaņu vagonu deļ,
un kā šo nesaskaņu novērst.

Svinības Paiangā.

31. martā Paiangā svinēja šī apgabala
pievienošanasLietavai pirmos gada svētkus.
Kā viesi bija ieradušies valdības, lielas
un mazās Lietavas sabiedrības priekš-
stavji un Klaipēdas apgabala franču virs-
komisars Petisnē.

Vizu nauda.
Maksa par vizam iebraukšanai Lietava

un tranzitvizām svešu valstu pilsoņiem
tiks noteikta saskaņa ar maksu, kāda
iiek ņemta no Lietavas pilsoņiem tajās
valstis. (Lietavas preses birojs.)

Polija.

Rīgas konferences atskaņas.
Poļu seima ārlietu komisija 6. aprilī

apsprieda Rīgas konferences rezultātus.
Iesniedza dažus pieprasījumus. Apsprie-
des, kurās piedalījās arī ministru prezi-
dents Poņikovskis, atliktas līdz ministra
Skirmunta atgriešanai, t. i. līdz Dženovas
konferences izbeigšanai.

Ārzemes
Ģenera|a Semjonova apcietinājums.
Ņujorkā, 7. aprilī. (Reuters.)

Naktī uz piektdienu Valdorf-Astorijas
viesnica apcietināts pazīstamais krievu
kazaku ģenerālis G r i g or i j s S e m j o-
n

^
o v s. Apcietināšanas iemesls ir bankro-

tējušās akciju sabiedrības «Juroveta*
celta sūdzība, ka Semjonovs 1919. gadā
Cita nozadzis tai kažokādas un vilnas
audumus_ 475.000 dolāru vērtībā. Pie
nopratināšanas Semjonovs teica, ka ne-
atceroties tuvākos lietas apstākļus, jo
toreiz Citā valdījis haoss: katrs ņēmis,
ko tik varējis lietot vai pārdot tālāk
lieliniekiem. .Citi apzaga mani", iz-
teicas Semjonovs, „es tāpat zagu no
citiem. Visi mēs žagām, ko tik varējām
dabūt rokā. Kā lai atceros, vai esmu
piesavinājies taisni apsūdzībā minētās
preces ?"

Bijušais amerikāņu virspavēlnieks Si-
bīrijā ģenerālis Grevss (Gravēs) un sa-
biedroto dzelzsceļu komisijas loceklis
Smits, kups nopratināja kā lieciniekus,
nosauca Semjonovu par banditu un
nelieti, kup neviena lielvalsts nekad
neesot atzinuse. Semjonovs izteicās, ka
šāda Hecība esot pārpratums, jo Japāna,
Anglija un Francija esot devušas viņam
lielus naudas līdzekļus un apgādājušas
viņa kapspēku ar munīciju un pārtiku
1917. gadā 3 mēnešus un 1918. gadā —
visu gadu.

Lidojums ap zemes lodi.
L i f i l d ā, 7. aprilī. (Radio.) Angļu

lidotājs Ross-Smitss, kurš sava brāļa pa-
vadīts ar Vikersa firmas aeroplanu mēneša
laikā izdarīja lidojumu no Anglijas uz
Austrāliju, izstrādājis plānu jaunam pa-
sākumam — aplidot zemes lodi,

.Times" ziņo, kā lidojums sāksies
25. aprilī no Kroidenas (Croydon) aero-
droma netālu no Londonas. Lidojums
notiks austrumu virzienā, un pavisam
būs jānobrauc 21.500 jūdzes pa pie-
krasti un pāri okeāniem. Sakarā ar to
Smits lidojumu izdarīs ar .Amfibiju"
tipa aeroplanu, ar kup iespējams nolai-
sties tiklab uz sauszemes, kā ūdenī. Pa-
redzēts, ka lidojums tieši ilgs 240 stundas,
bet pieskaitot atpūtas laiku lidojums
ilgs 3 mēnešus. Pāri Atlantijas okeānam
Smitss lidos no Ņufaundlendas uz Īriju.

Rlčfe
Plūdu briesmas,

kas naktī uz sestdienu un sestdienas rītā
caur ledus sastrēgumu Daugavā pie
Līksnas uzbrukušas Daugavpilij, Grīvai,
Kalkūnei un apkārtnei,nav vairs uzskatamas
par bīstamām. Kopš svētdienas rīta
ledus iet ar 8 verstu ātrumu stundā un
ūdens nokrīties jau par 50 centimetriem.
Koka tilts pie Daugavpils salausts, dzelzs-
tilts nav nedz bojāts, nedz apdraudēts

Valsts auto-garaža jau uzsākuse pri-
vātas publikas apkalpošanu un atlaiž uz
pieprasījumiem pa telefonu 12-50 un
12-58 slēgtus vai vaļējus automobiļus
uz sekošiem tarifiem: mašinasizsaukšana
pilsētas robežās — 100 rbļ., tālāka lie-
tošana uz noskrējienu — 50 rbļ. par
kilometri. Stāvēšanas laiku aprēķina
300 rbļ, stundā. Klientiem, kas vēlas
automobiļus īrēt uz laiku darījumu brau-
cienos pa pilsētu, maksa tiek aprēķināta
500 līdz 600 rbļ. par stundu, atkarībā no
pasažiep skaita un mašīnas tīpa.

Preču pārvadāšanu ar smagiem auto-
mobiļiem neaprobežotos apmēros izpilda
par caurmēra maksu 30 rbļ. klm./tona,
pieskaitot 200rbļ. par mašīnas izsaukšanu.

Garāžā nakts dežurē.

Māksla.

Nacionālais teatrs. Otrdien, 11. ap-
rilī, Bomaršē jautrā komēdija .Figaro
kāzas". Luga šoreiz pieejama par
tautas izrāžu cenām. Trešdien, 12. aprilī
A. Saulieša drāma „Līgo".

Tirdzniecība un
rūpniecība.

Kursu

Rīgas biržā, 1922. gadā 10. epriH.

Zelta franks (0,29032 gr.) . . 50.00
Amerikas dolāra 251.25 — 257.25
Angļu mārciņa ? . . 1111 — 1131
Francijas franka 23.00 — 23.50
Beļģijas franka .......21.25 — 21.75
Šveices franks 49 — 50
Zviedrijas krona ...... 66.25 — 67.25
Norvēģijas krona 4600 — 47.00
Dānijas krona . .......5375— 54.75
Čechijas krona 5 41—5.51
Holandes guldenis ..... 95.75 — 97.25
Vācijas marka 0.82—0.87
Somijas marka ....... 4.93 — 5.03
Igaunijas marka 0.70 — 0.75
Polijas marka 0.00 — 0.08
Padomes rbļ. —
10 rbļ. zelta 1250.00
Zelts 94.09 '
Sudrabs 00.08

šiks 00.06
Vatēta krāj- un kredītbanka

Silinski, K. Bērziņi.

Liepājas ostā Ienākuši kuģi.

1922. g. 4. aprili.

132. Kotka, angļu tvaikonis, kapteinis Kurle, no
Ventspils ar balastu.

133. Verner, vācu tvaikonis, kapteinis Bengs, no
Hamburgas ar 1000 ton jaukta lādiņa.

134. Varonis, latviešu tvaikonis, kapteinis Tetters,
no Ventspils.

135. Rīga, latviešu bagers, kapteinis Bergs, no
Ventspils.

136. Bogatvr, latviešu motorkuģis, kapteinis
Miezis, no Ventspils ar 2 ton. jaukta lādiņa.

1922. g. 5. aprilī.

137. Roceavav Park, Amerikas tvaikonis, kap-
teinis Street, no Ņujorkas ar 3300 ton.
jaukta lādiņa.

138. Orion, zviedru tvaikonis, kapteinis Nilsons,
no Rēveles ar balastu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
1922. g. 4. aprilī.

93. Narcissus, Amerikas tvaikonis, kapteinis
Palsens, uz Ņujorku ar balastu.

1922. g. 5. aprilī.
125. Easter Star, Amerikas tvaikonis, kapteinis

Kohoe, uz Rēveli ar 900 ton. jaukta lādiņa.
113. Gazolina, poļu motorkuģis, kapteinis Frey-

rnans, uz Dancigu ar 48 ton. jaukta lādiņa.

Llepi]as ostfl 3. aprilī atradās 49 kuģi, ienākuši
5 kuģi, kopā 54 kuģi, izgājis 1, 4. aprilī ostā
atradās 53 kuģi, ienākuši 2, kopā. 55 kuģi, izgā-
juši 2, 5. aprilī ostā atradās 53 kuģi.

Tel&grama®
(Latvijas tt\sgmiu egenima* ārseiss'a tmegtmtvsu -ļ

Maskavā, 8. aprilī. (Radio.) No
Kalugas siņo, ka līdz 3. aprilim baznīcās
rekvizēti 434 pudi sudraba un 16 mār-
ciņas zelta. Kalugas sieviešu klosteri
uzieti 158 pudi noslēpta zelta un sudraba.

E i 1v e z ē, 8. aprilī. (Radio.) Lon-
donas krievu aprindās apgalvo, ka Ļeņins
tomēr ieradīšoties Dženovas konferencē.
Čičerins sarunā ar itāļu preses priekš-
stāvjiem tā esot licis saprast.

E i 1v e z ē, 8. aprilī. (Radio.) Vā-
cijas valsts kanclers 7. apriļa vakarā iz-
braucis uz Dženovu. Galvenā delegācija
ar Ratenavu priekšgalā izbrauc šodien
pusdienā.

Eilvezē, 8. aprilī. (Radio.) Dženo-
vas konferenci, cik paredzams, atklāšot
pirmdien pēcpusdienā Loid-Džordžs ar
programas runu. Vietaskonferencē būšot
iedalītas divās grupās: vienā grupā
valstis, kūpas izsūtījušas ielūgumus uz
konferenci un otrā — valstis, kuras lūgtas
ierasties.

Apsardzība Dženova esot tāda mēra
pastiprināta, ka jau līdz šim arestētas
1400 šaubīgas personas, starp tam se-
višķi daudz ārzemnieku.

Prāgā, 8. aprilī. (Č. P.B.) Čecfao-
slovaķijas parlaments pieņēmis likum-
projektu par īrnieku aizsardzību. Pēc ši
likuma īri par dzīvokļiem ar vienu istabu
nevar paaugstināt, par 2 istabu dzīvokļiem
īri ar augustu ir atļauts paaugstināt par
10% un tā tālāk, skatoties pec dzīvokļa

lieluma par 20°/« u. L t.
P a r i z ē, 8. aprilī. (Radio.) Pāvests

Pijs XI. nosūtījis arķibiskapam vēstuli,
kurā Dženovus konferences priekšvakara
izsaka vēlēšanos, lai pār visām tautām
nāk miera un izlīdzināšanas gars.

Redaktors: M. A>om.



Paziņojums.
Finansu ministrs 30. marta 1922. a.

apstiprināja statūtus
Latviešu-franču tirdzniec. akciju

sabiedrībai „AusekIis",
kups mērķis ir tirgoties Latvijā un citās
valstīs ar dažādām jēlvlelām, izejas ma-
teriāliem, fabrikātiem un visāda veida
precēm un priekšmetiem, kā ari ievest
Latvijā, izvest no Latvijas un transpor-
tēt tranzita ceļā caur Latviju sabiedrībai
piederošas un komisijā nodotas preces.

Sabiedrības dibinātāji in
1) Latvijas pilsonis Filips Krūmiņš,

Rīgā, Ģetrudes ielā Nķ 69/71.
8) Francijas pilsonis Marsels Rene

Koehfers, Rīgā, Stabu ielā M 17.
3) Latvijas pilsonis Pēteris Paieto,

Rīgā, Skolas ielā tt 38.
Pamatkapitāls: 20.000 zelta franka,

400 akcijā», par 50 zelta frankiem katra.
Valde atrodas Rīga.

Tirdzn. un banku nodaļas
pr-ks A. K a c e n s.

Vec. sev. uzdev. ierēdn. M i er k a 1 n s.

Jelgavas apgabaltiesa,
az ctv. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kara
būtu uz 8. decembri 1919. g. miruša
Dflvus Grauto atstato mantoj. kādas tie-
sības, ka mantiniekiem, legatariem, iidei-
komisariem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā,27. martā 1922. g. L. J*374/22. g.
Priekšsēdētāja v. Lanke.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabali reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ries. lik. 14607i. p.
paziņo, ka minētā tiesa, civilnodaļas
16. marta 1922. g. atklātā sēde nolēma

reģistrēt Stendes lauksaimnieku ķie-
ģeļu Izgatavošanas biedrību „Ķie-
gejnteks", ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Stendes pag. namā.

Jelgavā, 18. martā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tlesn. R. MSileis.
Sekretāra paL v. I. D. L e š 1n s k i s.

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
SMSmatodamās uz civ. t Uk. 1460. p. pa-
iiņo, ka minēta tiesa, civilnodaļas
13. marta 1922. g. atklātā sēdē nolēma

reģistrēt Elkšņu biškopības biedrību
-Liepa", ievedot viņu to biedrību reģ.
pirmajā daļā, kuram nav peļņas iegūša-
nas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Elkšņu pagastā, Jaunjelgavas apr,

Jelgavā, 18. martā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. Matiem
Sekretāra pal. v. i. D. Lešinski?.

Latgales apgabaltiesas reģistr.
nodaļa

dara zināmu vispārībai, ka saskaņā ar
apgabaltiesas lēmumu no 17. marta
1922". g. uz civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata reģistrēta un ievesta bezpeļņas
biedrību reģistra 1. daļā .Daugavpils
ebrēju _ amatniecības un zemkopības
veicināšanas biedrība" (O. R. T.).

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Daugavpilī.

Daugavpilī, 20. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A b b u 1 s.

Sekretāra v. A. A n z i r>š.

Tiesu sludinājumi.
Latvijas karatissa,

pamatojoties uz savu rīcības sēdes lē-
mumu un kara tiesu lik. 951. nn 953. p.,
meklē: Rēzeknes kājn. pulka kareivi
Troflmu Miķeļa dēlu Lazarevu, kurš
apvainot* par noziegumiem, kas pa-
redzēt^ kara sodu lik. 105. p. I.

d.
Minētais Lazarevs: pareizticīgs, krievs,

zemkopis, pagasta skolas izglītība, dzim.
6. februārī 1899. g., Kurskas apriņķa,
Riškovskas pag. piederīgs.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot kafa
tiesai _ vai tnvākai policijai, kurai to
arestēt un nogādāt pēc piederības.

Kara tiesas priekšsēdētājs
pulkv.-leitn. rr. B i r k e n s t e I n s.

Sekretārs, k. 1. Itt. A. Rumpe.

Rigas apgabali reģistr. nodaļa
az clv. proc. lik. 1480. p. pamata pa
aino, ka saskaņa ar apgabaltiesas admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 22. martā
1922. g., reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Rīgas pilsētas, Ķe-
veles Ielas, mīlas Nr. 70, iedzlvotaiu-
Irnleku savienība.

Savienības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretārs V. Fride.

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
az civ. pr. lik. 146071 . p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 22. martā
1922. g. reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: Rīgas pilsētas, Rū-
dolfa Ielas, malas Nr. 1 Iedzīvotāju-
īrnieku savienība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēd. v. B. Bitte.

^^ Sekretārs V. Fride.
_

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
az dv. proc. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesu Admi-
nistratīvās nodaļas lēmumu 15. martā
1922. g. pāreftistrēta Rīgas kristigi zi-
aiskas savienības (Christian Science)
draudze zem nosaukuma: -Rīgas chri-
stian sslence biedrība'*.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11e.
Sekretāra p. J. O š s.

Ri^as apgabali reģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. I460. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas admi-
nistratīvi» nodalās lēmumu 22. martā
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabiedrība
zem nosaikunta: Koku izglītības bie-
drība.

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Koku pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretārs V. Fride;

Latgales apgabaltiesas .ejjisfratijas nedala
dara zināmu vispārībai, ka saskaņa ar
apgabalties. lēmumu 17. martā 1922. g.
uz civ_ proc. lik. 1460p. pamata
reģistrēta un ievesta bezpeļņas biedrību
reģistra 1. daļa Lielo Rusīnu ua apkārt-
nes lauksaimniecības biedrība .Zieds".

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Vaikovas pagastā.

Daugavpilī, 20. martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. A b b u 1s.

Sekretāra v. A. A u z iņ š.

Valmieras apriņķa II. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar savu lēmumu no 27. februāra
š. g. ua krim. proc. lik. 59., 847. un
B48. p. p. pamata meklē uz sodu ik.
574. p., I. d. nn 581. p., i un V. d.,
apvainoto Albertu Aleksandra dēlu
īansonu, dzim. 1. julījā 1904. g., pie-
derīga pie Rīgas. Agrākā dzīves vieta
Rīgā, Dārtas ielā *fe 14, dz. 17.

Visas iestādes un personas, kurām ir
zināma meklējamā dzīves vieta, tiek
lūgtas par to paziņot.

Miertiesnesis R. Pčtetsons.

Valkas aprija 1. iecirkņa niertais,
saskaņa ar savu lēmumu no 30. marta
š. g., meklē uz sodu lik. 584. p. pamata
apsūdzēto pie Liellugažu pagasta, Val-
kas apriņķa piederīgo Andreju Verll,
par kūja personību tiesai nav tuvāku
ziņu.

Visas personas un iestādes, kurām
būtu zināma apsūdzamā Verķa dzīves
vieta, tiek lūgtas to _ paziņot tuvākai
policijai, kurai to arestēt un nosūtīt pec
piederības, Valkas apr. L iecirkņa mier-
tiesnesim Valka.

Valkā, 30. martā 1922. g.
' Miertiesnesis A. Licis.

Zaļenieku pagasts
Jelgavas apriņķī, ar 1 aprīli «j,'

Br atvērta *

Jiiffltsiiti iedaļa"
un uzsakuse savu darbību.

Darbības rajons Zaļenieku un Ja, t
nieku pagasti. Sēdes notiek katru «Ldienu no pulksten 10 līdz pulksten S~pusdienas Zaļenieku biedrību namā

Zaļeniekos, 5. aprilī 1922. g
Pārziņa vietnieks KjHiibjn»^

Lielvircavaspag.vajJelgavas apriņķī, dara zintrnu k. '
1 aprīli 1922. s. a ?

«r atvērta

istatt m
ar darbības rajonu Lielvircavas Pagast,

Nodaļa atrodas LMvIrca vas maļ».
Pil^ Pagasta vata*
Sludinājuma p<sp£!^jn>ji

Kaia salmDlecibas pārraltf. daifta ftatsļfm
Rīgā, Pernavas ielā J* 19 (Cēsu t.'
zarmēs), 11. aprīlī 1922. g. pīkst «h

Uts Daili faiiiii
armijai nederīgi

neolslSjetcpiJizŅ,
Pie solīšanas tika pielaisti vieni?!

zemkopji, kuriem no pašvaldības iestā-dēm bus apliec, par to, ka viņiem Itzeme, priekš kuras a pstrādāšana» va-
jadzīgi zirgi.
»w»^«^—«y»I M'illllli lilll tlTmM.lini

Rīgas 8. iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu un pamato-
damies uz krim. proc. lik. 59. un
846.-852 p. p., meklē apvainotu pec
sodu lik. 574. p. I. d., Ilūkstes apriņķa,
Bornas pagasta piederīgo 33nl (Ivamit
Matveja dēlu Pančerko, dzim. 5. maija
1898. g., katoļticīgs, strādnieks.

Visas iestādes nn personas, kuļam ir
zināma apvainotā Pančerko uzturēšanas
vieta, tiek lūgtas par to ziņot Rīgas
8. iecirkņa miertiesnesim Rīga, Marijas
ielā 4a, un dot rīkojumu par viņa at-
vešanu uz tiesu, bet viņam piederošu
mantu nodot aizgādniecības pārvaldīšana.

Rigā, 2& martā 1922. g. >fe 221
Miertiesnesis (paraksts).

Valmieras apriņķa H in mierteGiis,
saskaņā ar savu lēmumu 1. martā 1922. g.
un pamatojoties uz krim. proc.I*.59un 61. p. p. meklē Matvelu Jāņa dēlu
Klrlilovu, 21'/- g. vecu, piederīgu pie
Pleskavas apr., Jutniše miesta, pareiz-
ticīgs, kurš apsūdzēts uz sodu lik. 581. p.
1. d. pamata un kura dzīves _ vieta nav
zināma, jo izbēdzis ap Rencēniem, Val-
mieras apr., ceļā no Valmieras uz Rājies.

Matvejs Kirillovs ir neprecējies, tum-
šiem matiem un bakurētainu ģīmi un
pēdējā laikā atradās Rīgā centrālcietumā,
tā kā tika apvainots arī smagos no-
ziegumos.

Visas iestādes un personas, kurām
būtu zināma meklējamā Kirillova dzīves
vieta, tiek lūgtas par to paziņot Val-
mieras apriņķa IV. iecirkņa miertiesnesim
Rūjienā, vai viņa atrašan. gadīj. Kirīllovu
apcietināt un nodot miertiesneša rīcibā.

Miertiesneša v. i. V. B ē r s o n s.
Sekretārs Putniņš

Pociema pag. valde,
Valmieras apr., dara zināmu, ka sākot
ar 1. aprīli s. s., atvērta

jumti nodaļa"
ar darbības rajonu — Pociema pagasts.

Nodaļa atradīsies pagasta nama.
Pociema pag, valde.

Ainažu pag. valde
ar šo dara vispārībai zināmu, ka sākot
no L aprīli s. g., pie šīs pag. valdes

atvērta

Jziteati aoiaļa"
ar darbības rajona — Ainažu pag. un
Ainažu miests.

Nolaļa pieņems paziņojumus un iz-
darīs laulību noslēgšanas katru nedēļu
trešdienās un sestdienās no pulksten
10—12 dienā,

Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Valmieras pag. valde,
Valmieras apriņķī, paziņo, ka sākot ar
1, aprīli 3. g., atvērta''

Jzilssaiasi ila|a"
ar darbības rajonu — Valmieras pag.

Nodaļa atradīsies Valmieras pag. namā,
un darbosies prmdienās, trešdienās un
sestdienās no pulkst. 9—12 dienā.

Pagasta valde.

Kalnciema pag. valde,
Jelgavas apr., dara zināmu, ka sākot ar
1. aprili 1 s. Kalnciema pag., atvērta

tUanUi iedala
ar darbības rajonu — Kalnciema pag.

Pagasta valde.

Stalbes pag. valde
ar šo izsludina, ka sākot ar 1. aprīli š.g,
šajā pagasta atvērta dzlmtssar. nodaļa
ar darbības rajonu — Stalbes pagasts.

Pagasta valde.

Vecsalacas pag.
atvērta no 1. aprīli š. g„ pag. namā

aaīissaialslu nodaļa.
Laulību noslēgšana tiks izdarīta pa-

gaidām trešdienas un sestdienās no pīkst.
10—12 dienā.

Paziņojumus pieņems visās darbdienās
no 10—12 diena.

Vecsalaces pag. valde, 4. apr. 1922. g.
Priekšsēdētāja v. K. Dārziņš.

Darbvedis P. Vērsons.

I ???laBaBaļpBaBBBBBBBBBai __mp

Gitu iestāžu slud.
Rīgas apriņķa I. rajona valsts

zemju pārzinis
dara zināmu, ka 19. aprili 1922. g. pl.
10 rītā, Doles pagasta mājā tiks

iomāta atklātā «aiMišaoā
Māšu kroga telpas un pie
kroga atrodošas zeme

I
Tuvāki paskaidrojumi tiks doti torgu

dienā Doles pag. mājā.
iespiests valsts apopatiia

Dažād^ndinaj,
Nīgrandes pagastam,
Aizputes apriņķī, skolu pārgrupēšana
un tagadējo skolu likvidēšanas dēļ
vajadzīgi priekš Jaunās fcoplg. skoist

4 skolotāji.
Pieņemšana notiks pie pag. padome?

19. aprilī 1922. g., pīkst. 12 dieni,
Nīgrandes pag. namā. 2

Izpildu komlteļa.

Mmpila itli n tu
vajadzīgs

darbvedis.
Vēlēšanas notiks 15. apriti s.g, pīkst

10 no rīta, Zieatera pag. rumā, no pag.
padomes.

Kandidāti -es tfek lāgt*» ierasties min.
diena pie padomes uz vēlēšanām vii
pieteikties rakstiski uzdodat algas no-
teikumus.

Ziernera pag. namā, 3. aprili 1922. i
Priekšsēdētājs Vabalnieks.

1 Darbveža v. i. Art. Binj___

Bilskas pagasta
I. pakāpes Pauznļu pamatskolai
(caur Smilteni) ar nākoš* mācības ga*

Ir vajadzīgs

skolas pārzinis*
Pienmšann izdarīs pagastu ļ»don1'

š, g. 20. aprili pīkst. 11 dienā Bilska»
pagasta nama.

Sabiedriskiem darbiniekiem priekšroU
Skolotāji, kuri vēlas šo vieta pi«9*

lai augšminētā diena pie padomes pie-
teicas, līdzņemot attiecīgus dokurnen™
par cenzu un iepriekšējo sabiedrisko
darbību.

Priekšnieks J. L1 e p 1n s.

_J Darbvedis (psrajgts^,

Latvijas tirgotāji mmM Mi
sekcijas Itiiacijs Wš

uzaicina visus, kam WHo maks*!»"»;
kā ari prasības — samaksāt «" ļr
teikties līdz 1922 sada, 20. apn«»
Vaļņu ielā Nr. 20.

____ _--

Uzaicinājums.
Rīgas amatn. savst. palīdz, bledr»*
uzaicina brīvbiedrus, biedru», rna*"
jus un mirušo biedru atraitnes pil'e'K.;
līdzņemot biedru grāmatiņa» , bieari u

valdē Rīgā, Dārzangļu isia J* V
pīkst. 10-1 dienā, sekss*» mēnesii
nās: 7. maijā, 2. jūliji, 6- »<'
3. septembrī, 1. oktobri ua 5 nov.

Biedri maksātāji, kurt nabās pierei
sies un nokārtojuši sava» mak87lr,jjl
līdz 5. novembrim š. g., tiks nf»"|
ka no biedrības ižstajušj__ ___Jf j^^

Sausnējas pagasta ***JJ
caur šo izsludina kā asderīgu P*

^dēto kara klausībā» apliecībauz
**Kārļa d. Augenberga vārda. iz <^'

^1. Liepājas kājn. pulka kom-df /u'
1920. g. zem >fe 1002. -"

Naii^nalais t®^
Otrdien. 11. aprīli, pulkiten 7 va*

„3igaxG> ūāzas -
Trešdien, 12. aprīli, pīkst. 7 vakaf

ietos muitas .sija
az maltas likumu 1141. panta pamata
(Vaid.Vēsta. 1921. g. 24. janvārī Ns 18)
izsludina:

Igaunijas pilsoņa Fēliksa ton Bor-
tnaņa kontrabandas lieta Ni 77, muitas
aodaļa 29. martā š. g. nolēma:

Saskaņa ar muitas likumu 1021,1022,
1079. pantiem:

a) aizturētas pie Bormaņa kosmētiskas
preces, pulksteņu daļas un piederumus,
revolverus, raplras u. c. preces kon-
fiscēt; b) aizturētos 2 komplektus spēļu
karšu konfiscēt un nodot Latvijas sar-
kanam krustam par labu, uzliekot Bor-
aianim 15 zelta franku naudas sodu un
c) aizturētās 9 tafelites šokolādes atdot
Bormanim atpakaļ, apliekot šokolādi ar
378 rbļ. muitas nodokļa un naudas
sodu 2/3 apmērā no muitas nodokļa t.
i. 252 rbļ.

Šo lēmumu var pārsūdzēt muitas
likumu 1141. panta kārtībā, uz finan-
su ministra vārda, iesniedzot pārsū-
dzību caur Meitenes muitas nodaļu
triju nedēļu laikā, skaitot
ao šī sludinājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesi'. Pie pārsūdzības jāpieliek
zimognodoklis 40 zelta santīmu apmērā.

Meitenē, 5. aprilī 1922. g. J* 1212
Maitas nodaļas priekšnieks

Li e1me ž s.
Pr. darbvedi Saulīts.

Rīgas 5. iec. miertiesnes.,
saskaņā ar krim. proc. lik. 59. nn
846.—852. p. p. un savu š. g. 25. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik. 581. p. II. d.
apvainoto Andža Zusteru, 55 g. vecu,
piederīgu pie Sarkan pag., senākā dzīves
vieta nezināma.

Visas iestādes un personas, kurām
zināma minētā Zustera dzīves vieta,
tiek lūgtaspar t« paziņot miertiesnesim
Matijas ielā _fe 4a, bet viņa manta no-
dodama aizgādniecības pārvaldīšanā.

Rīgā, 27. martā 1922. g. N*326
Rīgas pilsētas 5. iecirkņa

miertiesnesis Miezīts.

Bīsas apgāzto 4. letirkļa pristan
paziņo, ka 21 aprīli i. g, pulksten
10 rita, Rīga, lielā Nometņu ielā Nš 52,
dz. 5, tiks pārdota Aleksandra Vad-
zemnfeka kustama manta, sastāvoša
no mēbelēm, apverteta par 4,500 rbļ.

Rīgā, 6. aprilī 1922. g. N» 96
Tiesas pristavs O. Jankovskv.

Valsts ierēdņa koooerailva biedr.
grāmatiņa M° 5670-z PrltckOkutvārda
pazaud eta.

iannainlls api. L Ibl mfntieiiiesis,
pamatodamies uz civ. pioc. lik. 1401. p.
un lik. krāj. X. sēj. 1239. p., uzaicina
mir. Lipeckas pilsētā 7. februārī 1918. g.
pilsoņa Eljasa Hirša d. Ciorfunga man-
tiniekus pieteikt savas tiesības mier-
tiesneša kamerā Daugavpilī, Alejas ielā
Ns 7, uz nel. i tstāto mantu, kura atrodas
Daugavpili, Iebraucamā ielā Ws 6 un
Zaļajā ielā NŠ13, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sī sludin. iespiešanas dienas
.Vaid. Vēstneši*.

Daugavpilī, 21. martā 1922. g. 428
Miertiesnesis R. Pētersons.

Sekretārs B. M i k e 1s o n s.

Latgalei apgabaltiesas kriaiDahoilaja,
saskaņa ar savu 1922. g 17. marta
lēmumu, meklē uz sod. lik 616. p.,
I. d., 2. pkt. pamata apsūdzēto Ivanu
Akimia d. Gvlļevu, pieder, pie Rēzeknes
apr., Rozemnuiž s pag., Medinkas sādžas,
20 g. vecu, pilnīga auguma, seja balta,
mati melni, acis iezilganas.

Visām iestādēm un personām, kurām ir
zināma minētā Ivana Akimfa d. Gviļeva
un viņa mantas atrašanās vieta, jāpaziņo
Rēzeknes apriņķa I. iecirkņa izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 21 martā 1922. g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra v. i Ev. Ķ a 1 ē ji ņ j.

Ugas apgabaltiesasi iecirkņa ptīstāi-
paziņo, ka 15. aprīli 1922. g., pulksten
10 rītā, Rīga, Nikolaja iela K° 8, dz. 1,
tiks pārdota Oskara Bertolda
kustama manta, sastāvoša no 1 kungu
rakstāmgalda, apvērtēta par 1,200 rbļ.

Rīgā, 30. martā 1922. g. J* 66
Tiesas pristavs O. Jankovskis.

Rīgas ajriļĶi priekšnieka palīgs i. iet.
paziņo, ka viņa kanclejā atrodas pie zag-
ļiem atrasta dažāda veļa ar burtiem
»B. K.*, ,M. K.un ,U. S.* un Gaujā
atrasti atstāti 10 kurvi un 27 murdi.

Minēto mantu īpašniekiem tiek uzdots
pieteikt savas īpašuma tiesības mēneša
laika _ s'taitot np_ izsludināšanas dienas.
Pretējā gadijuma mantas

liti iiāriioīas «MM.
Pāles rajona valsti isiļi pžninls

20_ 21. un 22. aprffl 5. g., pulksten
10 dienā, savā kanclejā, Ungurpils
muižā, rzpirdos

vairāksolīšanā
likvidējamas Ungurpils muižas valstssaimniecības atlikušo dzīvo un nedzīvo

INVENTĀRU.
Tuvākas ziņas dabūjamas rajona kanclejā.

Pāles rajona valsts zemju
_ ? pārzinis Sprincis

Vairāksolīšana.
Ar šo dara zināmu, ka 25. aprīli i. a,pu,kst. 12 diena, Snēpelas valsts muižā,

Kuldīgas apr., tiks pārdoti vairāksol.

,_4 darba zirgi.

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
izsludina

?= KONKURSU =
uz 700 kub. aso pirmā labuma malkas piegādāšana.

Piedāvājumi slēgtās aploksnes iesniedzami līdz 19. aprīlim 1922 S- ap-
maksāti ar 20 santīmu zīmognodokli, Latvijas universitātes saimniecības padome,
Nikolaja ielā 36a. Tuvākas ziņas turpat kanclejā. 2

Dzelzsceļu virsvaldes ekspIoatocOns tfireKcljn
noturēs 21. aprilī 1922. g., pulksten 12 dienā, istaba Nr. 347,

mutiskus ftorgus
par pārvadājamo pa dzelzsceļiem preču ielādēšanas,

izlādēšanas un pārladēšanas darbu

izdošanu mazākprasitājiem
Valkas, Valmieras, Jelgavas, Meitenes, Daudzevas un Stendes

stacijās.
Pirms torgu sākšanas dalībniekiem jāiemaksā dzelzsceļu galvenā kase

5000 rbļ. drošības naudas.
Tuvākas ziņas par minētiem darbiem var dabūt dzelzsceļa virsvalde,

istabā >& 347. 2 Dzelzsceļu virsvalde.
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