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Sa Majestē i'Empereur de Toutes Ies Russies:
Son Excellence M. Alesandre Savinski, Son maītre de cērēmonies, Son conseiller
o'ētat actuel, Son envoyē t jctraordin airē et ministre plēnipotentiaire a

Stockholm.
par starptautisko konvenciju par ©pilu.
Sa Majestē le Roi de Siam:
janvāri Hagā pieņemtā starptautiskā konvencija par opiiu,
1 1912. g. 23
Son
Excellence
Phya Akharaj Varadhara, Son envcyē, extraordinaire et ministre
6
februaii
l922- g- ?aSā "» Latvijas vahts pilnvarotā priekšstāv a,
- oarakiflta
plēnipotentiaire ā Londres, La Haye, et Bruxelle <;
un
apstiprināta.
pieņemta
ļo likuma
M. Wm. J. Archer, C M. G., Son conseller de lēgation,
siājas spēkā no Izsludināšanas dienas. Lidz ar likumu izsludināma
Lesquels, rprē, avoir dēposē Ieuss f leins pouvoirs, trouvēs en bonne et due
2. Liksms
tas tulkojums latviešu valodā. Koaveacija stājas spēkā rafifika- formē, sont convenus de ce qui suit:
n konvencija «n
Ldoksffleatu nodošanas diena.
Chapitre I.
•
Article 8.
Rigi, 1923. g. 24. maijā.
VaUt3 P/ezldents j Cakitt
Les Puissances Contractantes qai ne
Opium brut.
Definition.
Par opium brut on sont pas encore prētes ā prohiber immēdiatement l'exportation
de
l'opium
Corrvention internattonaJe de l'opium.
eatend:
preparē:
le
suc,
coagulē
spontarēment,
obtenu
Sa Majestē. 1'Empereur d'Ailemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire
a. resireindront le nombre des vilies,
des capsules du pavot somnifēre (Papaver
des
Etats-Unis
Prēsident
d'Amērique; Sa Majestē 1'Empereur somniferum), et n'gyant subi que Ies ports ou autres localilēs par le«quels
jjļmand; Le
l'opium preparē ponrra ētre exportē;
ļChine,-. Le Prēsident de la Rēpublique Frangaise; Sa Majestē le Roi du manipulations cēcessaires ā son empab. prohiberont l'exportaticB de l'opium
ķume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques quetage et ā son transport.
prēpsrē vērs les pays qui en interdisent
pdela des mērs, Empereur des Indes: Sa Majestē le Roi d'Italie: Ša MaArtic'e Premier.
actneilement, ou pourrost en interdire
Les Puissances Centrs ctantes ēdkteront plus t&rd, i'importation;
«t& 1'Empereur du Japon; Sa Majestē la Reine des Pays-Bas; Sa Majestē
c. dēfendront, en attendant, q»'aucun
npēriate le Schah de Pērse; Le Prēsident de ia RēpubJique Portugaise; des lois oh des lēglements efficaces
pour
le
controle
de
la
production
et
de
opium
preparē soit envoyē ā nn pays
i Majestē 1'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majestē le Roi de Siam,
ā
moins
la
dictribution
de
l'opium
brut,
qui
dēsire
en restreindre l'entiēe, a
deslramt msrquer un pas de plus dans la voie ouverte par la Commiasion
qse des lois on des rēgiements existants moins qce r«xpcrtateur ne se conforme
īlertationale de Shanghai de 1909;
n'aieut dejā rēglē la matiēre.
aux rēgiements du peys importateur;
iesolās ā poursuivre Ia suppression progressive de i'abus de l'opium, de la
d. prendront des rcesuies pour qxe
lorphlne, de la cocašae ainsi que des drogues prēparēes ou dērivēes de ces subArticle 2.
chaque colis exportē,
contenant de
aices donnant lieu, ou pouvast donner lieu, ā des abus analogues;
Les Puissancss Contractantes limitē- Topiem preparē, porte une marque
coBSidē ant la nēcessite et le prefit matuel d'une entente internationale sur ront, en tenant compte des diffērences
spēdale indiq i tant la nature de son
tpolnt; .
de leurs conditious commerciates, le contenu;
convaincus qu'i!s reneontrerontdans cet effort humanitaire l'adhēsion «nanirne nomtre des vilies, ports ou autres locae. ne permettront l'exportation de
ļttous les Etats intēressēs,
litēs par lerquels l'cxportation ou lNml'opium preparē que par des personnes
;ē.iolu
ont
de conclure une Convect on ā cet effet, et ont nommē pour Leurs portation de l'opium brut sera permise. spēcialement autorisēes.
flēilpotentiaires, ā savoir:
Article 3.
Chapitre III.
Sa Majestē TEmpereur d'AIfemagne, Roi de Pfuss©:
Les Puissances Contractantes preadront
de
Opium
mēdicinal,
morphine,
Soh
envoyē
h Excelience M. F^!ix
Mflller, Son conceiller intime actuel,
des mtsures:
cocaīne, etc.
extraordiuaire et ministre piēaipotentiaire ā La Haye;
a. pour empēcher l'exportatioa de
HDelbruck, Son conseiller supērieur intime de Rēgence;
Dēfinitions.
Par opium medicīnai
l'opium brut veis les psys qui en auront
HleDr. QruneBwald, Son conseiller actuel de lēgation;
on entend:
prohibē l'enttēe, et
l'opium brut q*i a ē'ē chauffē ā 60°
* le Dr. Kerp, Soa conseiller intime de Rēgence, directeur a l'Oiiice Impērial
b. pcur contioler l'exportat!on de
de santē;
l'opium brut vets les pays qui ea limitent centigrades et ne centieni pas moins de
H le Dr. R5īsler, cousul Impērial ā Canton.
10 pour ceut de morphine, qis'il soit ou
l'im portation,
non
en poudre ou grantē, ou mē!angē
ā moins que des mesures ex stantcs
Le Prēsident des Etats-Unis d'Amērique:
avec des matiēres neatres.
mat;ēre.
n'aient
dejā
rēglē
la
ļ PEveqM Charles H. Brent;
Par morphine on entend:
Hamilton Wdght;
Article 4.
le principa! alcslciiie de l'opinm, ayant
J
• H. J. Finger.
Les Puissances Contractantes ēdicte- la iormule thim5que Cn Hio NO».
rout
des rēgiements p'ēvoyttnt que
oa Majestē 1'Empereur de Chine:
Par cocf'rae on entend:
colis contenant de l'opiam brut
chaqae
to Eicellence M Liacg Ch'eng, Son envoyē exfracrdiaaš?e et ministre plēaile principal alcafoi'de des feuilles de
l'exportation
sera
marquē
de
destinē ā
potentiaire ā Berlin.
l'Eiy hroxylon Coca, ayant la formulē
maniere ā ind?quer sen contenu, pourvn
Gn H21 NO*
Le Prēsident de la Rēpublique Fran$aise:
que l'envoi ex ēde 5 kilogrammes.
Par hēr- ine on entend:
*Henri Brenier, fnspecteurconceil des services agricoles et commercia»x de
Article 5.
La dfacetyl morphine, ayant ia formulē
l'lado Chine;
Ķ Pittre
Les Puissances Contractsnfes ne per- C21 H23 N Oe.
Gaesde, administratear des services civils de llndo-Chine.
mettront i'importation et l'exportatlon de
Article 9.
Sa Majestē le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande l'opium brut qae par des personnes
Les Puissances Coatrsciantes ēdieteront
et des Territoires Britanniques au dēla des Mērs, Empereur dūaient autorisēes.
des lois ou des rēgiements sur la
des Indes:
«
pharmacie de facon ā limiter Ia fabriChapitre II.
* R'ght-Houoarable Sir Cecil CIementi Smltb, G. C. M G., membre du
cation, la vente et l'emplai de la
preparē.
Opium
conseil privē;
morphine, de la coctiae et de leurs sets
? illiam Stevensoa Mever, K, C. I. E, secrētaire en chef du Gouvernement
Definition.
Par opium preparē respectifs aux seuis usages mēdica«x et
on entend:
. «te Madras;
lēgitimes, ā moins que des lois ou des
Le produit de l'opium brut, obtenu
d'ambassade;
O,,
Son
conseiller
G^nfell
MaxMfilIer, G. B, M. V.
rēgiements existants n'aient dejā rēglē
lvlum
par une sērie d'opērations spēcfales, et
«"lliam Job Collins, M D., deputy lieutenaat du Comitē de Londres.
la matiēre. Elles coopēreront enti'elles
ea particulier par la dissolution, i'ēbulliafin
d'empēcher l'usage de ces drognes
Sa
,
Majestē le Roi d'Kalīe:
tion, le grillage et la fermentation, et pour tont antre objet.
m Exceilence
envoye
Son
syant pour but de le transformēt en
M. le Comte J. Sallier de la Tour. Duc de Calvello,
e«raordinaire
Article 10.
extrait propre ā la consommation.
et ministre plēnipotentiaire ā La Haye.
L'op'um preparē comprend le dro?s
Les Puissances Contractantes s'efforSa Majestē 1'Empereur du Japon:
.
et tous autres rēiidus de l'opium fumē. ceront de contioler, ou de faire con"? ticellcuce M.
pleaipoteaAimaro Sato, Son envoyē extraordiuaire et ministre
tioer, tous ceux qai fabriqueut, imArticle 6.
(,. "atre ā La Hayevendent,
distribuent et exportent,
de
gēeērai
P°m°8ej
Les Puissances Coatractantes prendront
*līK " l 0moe Takag> , iagēnieur du Gouvernement
portent
la
morphine, la cocsiae et leurs
Kotaro Nishizaki, speciāliste technique, attache au laboratoire des des mesures pour ia suppression gradusels respectifs, ainsi que les bātiments
1P
L
««ces
elle et efficace de la fabrication, du
hyglēniques.
cu ces personnes exerceat cette iadastrie
commerce in'.ērieur et de l'usage de
y „ Maīestē la Reine des Pays-Bas:
on ce commerce.
Hj
%i' t Cremer,
l'opium preparē, dans ia limitē des
compagme
la
de
prēsident
A cet eifet, les Puissances ConSon ancien ministre des colonies,
cosditions difiērentes propres ā chaque
h « eeriandaise
tractantes s'efforceront d'adopter, ou de
de commerce*
psys, ā moins que des mesures existantes
^*
des
faire adopter, les mesures suivantes, ā
« A Hf*"^^"
ļ„( va? E-eventer, membre de la premiēre chambre service de la regie de n'aient dejā rēglē la matiēre.
lej0 Dgh
du
chef
moins que des mesures
existantes
iuspecteur-gēaēral,
ancien
l'0ni
'
Article 7.
n'aient cēā rēglē la matiē'e:
*L j o". aw Isdes nēerlaudaises;
^ns,-.
Etats-Generaux
a. limiter aux seuls ētablissements
Les Puissances Contractantes prohibeIVn ^ttitt, membre de la seconde chambre des
w^van Wettum, iuspecteur de ta rēgie de l'opium aux Indes neerlandatses ront i'importation et l'exportation de et locanx qui auront ētē autorisēs ā cet
l'opium preparē; toutefois, celles qui ne eifet la fabrication de la morphine, de
Maie8t£ ImpēriaJe le Schah de Pērse:
*^i ?M
u k
Have.
sont pas encore prētes ā prohiber la cocaīne et de leurs sels respectifs, on
««OBd Khan, seaētaire de la lēgation de Pērse 4 La
immēdiatement l'exportation de l'opium se renseigner sur les ētablissements et
J o» p-ļjp -*<Š«dent de la Rēpublique Portogaise:
^«««ti.air*. et preparē. Ia prohiberont aussiiot que locaux cu ces drogu es sont fabr.'qnēes,
extraordl.aire
et en tenir un rēgiitre.
Snce M- Antonio Maria Bartbolomeu Ferrelra, eBvoye
possible.
1B«e plēnipotentiaire
a La Haye»

.

^

b.

eiiger

qae

tous

ceux

qui

fab-

riqnent, importent, vendeat, distribuent et
exportent la morphine, la cocaīne et
leurs sels respectifs soient munis d'une
autorisation ou d'un permis pour se
livrer ā ces opēratioas, ou en fassent
une dēclaration officielle aux autoritēs
compēteutes.
c. exiger de ces personnes Ia consiguatiou sur leurs livres des quantitēs
fabriqnees, des importations, des vestes,
de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaine et
de leurs sels respectifs. Cette rēgle ne
s'appliqaera pas forcēment aux prescriptions mēdicales et aux ventes faites par
des pharmaciens dūtnent autorlsēs.
Article 11.
Les Puissances Contractantes prendront des mesures pour prohiber dans

Ieur commerce intērieur toute cession de
morphine, de cocaine et de leurs sels
respectifs ā toutes personnes non autorisēes, ā moias que dēs mesures existantes n'aient dejā rēglē la matiēre.
Article 12.
Les Puissances Contractantes,
en
tenant compte des diffērences de leurs
conditioas, s'efforceront de restreindre
aux personnes

autorisēes

I'importation

de la morphine, de la cocaine et
leurs sels respectifs.

de

Article 13.

Les Puissances

Coatractaates s'efforceront d'adopter, ou de faire adopter,
des mesures poar qae l'exportation de
la morphine, de la cocaīae et de leurs
sels respectifs de leurs pays, possessions,
colouies et territoires ā bail vērs Ies
pays, possessions, colonies et territoires
a bail des autres

Puissauces

Contrac-

tantes n'ait lieu qa'ā la destination de
personnes ayant rēgu les autorisations
ou permis prēvus par les lois ou rēgiements du pays importateur.
A cet effet tout Gouvernement pourra
communiqser, de temps en temps, aux

traitēs avec

Ia

Chine

ezamineront

ces

Suisse; Ia Turquie;

MJrugaay;

les

lois, et, si elles les trouvent acceptables, Etats-Uuis du Vēaēzuēla
prendront les mesures nēcessaires pour ā dēsigaer un Dēiēguē muai des pleias
cļi'elies soient
appliquēes k leurs pouvoirs nēcessaires pour signer, k La
nationaux residant eu Chine.
Haye, la Convention.
La Convention sera murJe de ces
Article 17.
signatures au moyen d'un .Protocole de
Les Puissances Contractantes ayaat signatare de Puissances non reprēsentēes
des traitēs avec la Chine entreprendront ā la Confērence", k ajoater aprēs les
d'adopter les mesures nēcessaires pour signatures des Puissances reprēsentēes et
restreindre et pour controler l'habitude mentionnant la datē de chaqae signatare.
de fumer l'opium dans leurs territoires
Pays-Bas
Gouvernement
des
Le
ā bail, .settlements* et coacessions en donnera tous les mois k toutes les PuisChine, de supprimer pāri passu avec le
sances sigoatairesavis de chaque signature
Gouvernement chinois les
fu mēries sapplēmentaire.
d'opiam ou ētablissements semblables
Article 23.
qui pourront y exister encore, et de
Aprēs q'*e toutes les Puissances, tant
prohiber l'usage de 1*opium dans les
pour
elles-mēmes que pour leurs posmaisons d'amusement et les maisons
colonies, protectorats et territoires
sessions,
publiques.
ā bail, auront signē la Convention oule
Article 18.
Protocole supplēmentafre visē ci-dessus,
Les Puissances Contractantes ayant des
le Gouvernement des Pays Bas invitera
traitēs avec la Chine prendront des toutes les Puissances a ratifier ia Conmesures effectives pour la rēduction vention avec ce Protocole.
graduētie, pāri passu avec les mesures
Dans le cas ok la signatare de toutes
effectives que le Gouvernement chinois
Ies Puissances invitēes n'asrait pas ētē
prendra dans ce mēme but, du nombre obtenue k la datedu 31 dēcerabre 1912,
des boutiques, destinēes ā la vente de
le Gouvernement des Pays Bas invitera
l'opium brut et preparē, qui pourront
immēdiatement ies Puissances sigoataires
encore exister
dans leurs
territoires ā cette datē, ā dēdgner des Dēlēgsēs
ā bail, „settlements" et coadessious en pour procēder, k La Haye, k Tesarnea de
Chine. Elles adopteront des mesures
la possibilitē de dēposer īaēanmoins leurs
efficaces pour la restriction et le contrdle
ratifications.
du commerce de dētail de l'opium dans
La ratification sera faitedans un dēlai
les territoires ā bail, ,settlements" et aussi court que possible et dēposēe ā La
coacessions, ā moins que des mesures
Haye au Ministēre des Affaires Ētrangēres.
existantes n'aient dejā rēglē la matiēre.
Le Gouvernement des Pays-Bas donnera
tous les mois avis aus Puissances sigArticle 19.
nataires des ratifications qu'il aura recues
Les Puissances Contractantes qui possēdeat des bureaux de poste ea Chine dans l'intervalle.
Aussiiot qie les ratifications de toutes
adopteront des mesures efficaces pour
interdire I'importation illēgale en Chiae, Ies Puissauces signataires, tant poar
sous formē de colis postai, tout aussi elles-mēmes qse pour leurs colonies,
bien que la transmission illēgale d'une possessions, protectorats et territoires k
localltē de la Chine ā une autre localitē bail, auront ētē recues par le Gouvernepar l'intermēdiaire de ces bureaux de ment des Pays-Bas, celui-ci notifiera ā
l'opium, soit brut, soit preparē, de la toutes les Puissances qui auront ratifiē
morphine et de la cocaīae et de leurs la Convention la datē i laquelie ii

Chapitre V.

Article 20.

des pl?'

si ces questions ne peuveut
2
rēsolues par d'autres movens
i!

ļ"
$

toutes les Puissances
Coattt m^
dēsigaer des Dēlēguēs qt
iTZ^
k La Haye pour arriver k
Hū ™5
iramediat sur ces questions.
Article 25.
S^il arrivait qu'u«e des
Himun
Contractantes voulut dēaoncer la
Convention, la dēnoaciation sera oii^
par ēcdt au Gouvernement des notitt
PovsBm
qui commu0iquera immēdiatemeat confe
certifieeconforme deia notification ā
toute
les autres Puissauces, ea Ieur
faitut
savoir la datē k iaquelle ii l'a re?ie,
La dēaondaiioa ne produira ses effets
qu'ā
l'ēgard de la Puissaace
qui
notifiēe et un an aprēs que Ia notification
en sera parvenue au Gouveraement
to
Pays Bas.
En foi de quoi, Ies Plēaipotestiaires
ont revētu Ia prēseate Convention de

i'

deraier

de ces

Contractantes examfnement des Pays-Bas, visēe au dernier par Ia voie dipiomatiqae ā toutes ia
neront Ia possibilitē d'ēdicter des lois
alinea de l'article precēient.
Puissances reprēsentēesā la ConKresct
qaeroat
les
lois et rēgiements de oss des rēgiements rendant passible de
fabrication, d'importation, de vente ou peines la possession illēgale de l'opium
fF. de Msller.
d'exportation de la morphine, de la brut, de l'opium preparē, de la morphine, Pourl'AHemagae| DelbrSck
de Ia cocaīne et de leurs sels respectifs,
(Gmaenwald.
cocg'ine et de leurs sels respectifs:
ā moins que des lois ou des rēgiements
a) ā l'opium medicīnai;
Pour les Etats- fe!?f UJ™1'
existants n'aient dejā rēglē la matiēre.
ļHamilfon Wright.
b) ā toutes les prēparations (officiUaisd'Amērique
n
Article 21.
|Henry J. Fiager.
nales et non-officinales, y compris les
remēdes dits antiopium), contenant plus
Les Puissances Contractantes se comPoar la Chiae . Liang Cfeeng.
€ Sous rēserve d'uoe ratification, ou d'une dera
de 0,2°/o de morphine ou plus de 0,1% muniqaeront, par
l'intermēliaire du
ea«
ļciation, ēventuellement sēoarēe et specule
Miaisiere des Affaires Ētrangēres des Pour la FraaCC.
H. Breraier.
de cocaiae;
lqai concerne les Protectorats francais
c) ā l'hēroīne, ses sels et prēpa- PaysBas:
suivante:
t Sous rēserve de la dēclaration
««
rations contenant plus de 0,1% d'hēroine;
Les articles de la prēsente Conventioi,
a. les textes des lois et des rēgiemp>
est ratificē par le Gouvernement de b>
d) ā tout nouveau dērivē de la ments administratifs existaats, concernaut
m
Britanniaue, s'appliqueront a l'Empire des «
morphine, de la cocaīae ou de leurs Ies raatiēres visēes par la prēsente ConB-itanniques, a Ceylan, aux EtablissemenU
sels respectifs, ou ā tout autre alcaloīde vention, ou ēdictēs en vērta de ses
Dēttoits. ā Hong Kong et a W«'-";*;.,S
.
.
rfW <5 Meyer
~
de l'opium, qai pourrait ā la suite de clauses;
i™. * Mkvm
Pour la Grandei« iappoits. de ia mēme facon
^ f
au Royaame-Unl de 0«^W
*q»eront
recherches scientifiques, gēuēralement
Bretagae
.
.
.
jS,.?-^,^5b. des renseignements statistiq«es en
6
Sa m*
de
Gouvernement
{William Job Collins.
d'Irlande; mais le
reconnues, donner lieu ā des abus ce q«i concerne le commerce de l'opium
signei-u
Britannique se rēserve le droit de
bmj
analogues et avoir pour rēsultat les brut, de l'opium preparē, de la morphine,
dēnoncer sēparēment ladite Convention onvm
mēmes effets nuisibles.
de tout Dominion, Colonie, Dēpedence
de la cocaīne et de lears sels respectifs,
qm
torat de Sa Majestē autre que ceux
ainsi que des autres drogues, ou leurs
Chapitre IV.
soccifičs.
sels, ou prēparations, visēs par la prēsente
Pour l'Italie... G. de la Tour Calveilo.
Article 15.
Convention.
!Atmaro Sato.
Ces statistiques seront fournies avec
Les Puissances Contractantes ayant des
Tomoe Takagi.
autant de dētails et daas un dēlai aussi
traitēs avec la Chine (Treaty Powers) prenKotaro
Nishizakl.
dront, de concert avec le Gouvernement bref que i'on considērera comme possibles.
T Ctemer.
chinois, les mesures nēcessaires pour
(J.
C. Th van Deveater.
Chapitre VI.
empēcher I'entrēe ea contrebande, tant
A
A. de Jongh.
Dispositions finales.
sur le territoire chinois que dans leurs
J. G Scheurer.
, , - lfi .7, i«et»«
colonies d'Extrēme Orient et sur Ies
hiK)
Article 22.
Sous rēserve des articles 1». »*llC
ttalte
de:
territoires ā bail qu'ils occupent en
(la Pērse n'ajant pasi
Les
Puissances
aou
reprēsentēes
ā
la
du paragraphe a de rarticie *
Chine, de l'opium brut et preparē, de Ia
{
Confērence seront admises ā signer la Four te Fortugal Aatoaio
Marta Barthococaiae et de leurs sels respectifs, ainsi
prēsente Convention.
que des substances visēes ā l'article 14
lomeu Ferreira.
Dass ce but, le Gouvernement des Pour la Russie . A. Savinsky.
De son
de la prēsente Convention.
Ifi l7 īget*
Pays-Bas invitera, immēdiatement aprēs
Varadhara.
Sous rēserve des arti^es/5. - chiae.
/^kharaj
f
cotē le Gouvernement chinois prendra
Pnat- le
te Siam
<U*m . .
Ia signatare de la Convention par les Pour
-ļle Siara n .aymt pas de tr«fe "vec
des mesures analogaes pour la suppres{Wm j' Archer>
qui ont Pour la Gracde
Plēaipotentiaires
des
Puissances
Bretagne
sion de la contrebande de l'opium et
. .des piļip
signai
pris part ā la Confērence, toutes les
^
En vērtu de la rēserve mentionnēe en nurge de la «iH
des autres substances visēes ci-dessus,
^j
^
Puissances de l'Europe et de l'Amērique
qu'.l fS^
tiaires de la Grande Bretagne, le soussignē enyoye
čdare
de la Chine vērs les colonies ētrangēres
Pf0ieu
plēnipotentiaire de Sa Majestē Britannique ā La naye,
e? rf
noa
reprēsentēes
ā la Confērence,
et Ies territoires ā bail.
Colonies, lkv
Dominions,
prēsente
Convention
pour
les
f
ā savoir:
^
. CMOte, P»»"*f<m
suivants:
n
Article 16.
La Rēpubique Argentine; l'AutricheCanada, Terre-Neuve, Nouvelle .Zēelande, ^f'^ļU (&*&*
l'Afrique Orientale, lies Falkland, Profectorats malais. "*? ^te NJS Le Gouvernement chiaois promalguera Hougrie; la Belgique; la Bolivie; le
engg
sņv^
d'Or, Jarnaīque, Johore, Kedah, Kelantan, Perlis, T
des lois pharmaceut:'ques pour ses sajets, Bfēuil; la Bulgarie; le Chili; la Co,
rieienc
Ste
^^
Nyasaland,
Nord,
Borneo
septentrionale,
lombie;
le
vente
et
la
distribution
la
Costa-Rica;
rēglementant la
Rēpublique
.„
Somaliland, Nigēria du Sud, Trinidad, Uganda
i»'
de la morphiue, de la cocaine et de de Guba; le Daneoaark; la Rēoublique
dēcembre
17
Alau Johastone.
leurs sels respectifs et des substances Dominicaine; Ia Rēpublique de i'Eqaateur;
;
ainsi que pour la Cclonie de Fiji
„t
„
,
l0 ,o
l'Espagne;
Ia
Grēce;
le
Ia
prēsente
ConGuatēimla;
la
visēes ā l'article 14 de
27 fe vrier 191* Qmi ti v»
Alan
Johnstone.
des
vention, et communiquera ces lois aux Rēpubliqae d'Haīti; le Hoaduras; le
.et pour la colonie de Sierra Lecne, le Protectorat
Gouvernements ayant des traitēs avec Luxembourg; leMexique; le Montēnēgro;
le Protectorat des lies Salomon
in ,q
la Chine, par l'intermēdiaire de leurs le Nicaragua; la Norvēge; le Panama;
22 avril 19IA
Alan
Johnstone.
.ii, 'AintrsU6.
.-i»*
dip!omatiques ā Pēkin. le Paraguay; le Pērou; la Roumanie;
reprēsentauts
^
et =--pour le Gouvernement du Cormnonwealtn o«»>
Les Puissances Contractantes ayant des le Salvador; la Serbie; la Suēde: la
191*
jain
25
Alan Johnstone.
Article

Les Puissances

Les Puissances

Dans le cas oii des
auestin..
giraient reiatives ā la ratlE.
>
prēsente Couvention. ou ā U ,*
vigueur, soit de la Con
vention S,"
lois, rēgiements et mesures
aJelK **
porte, le Gouvememeat

actes de leurs signatures.
Fait ā La Haye, le 23 jaavier mii oetf
Article 24.
cent douze, en un seul eiempiaire, qii
La prēsente Convention eatrera en restera dēposē daas les arcaivei di
vigueur trois mois aprēs la datē meaGouvernement des Pays-Bas et dont du
tionnēe dans la notification du Gouvercopies, certifiēes coniormes, seroat remises

aura recu le
Gou vernemests des pays exportateurs sels respectifs et des autres substances
ratification.
visēes
ā
l'article
14
de
la
prēsente
Condes listes des personnes auxquelles des

autorisations ou permis d'importation de vēntioa.
morphine, de cocaiae et de leurs sels
respectifs auront ētē accordēs.

Nt. th

A l'ēgard des lois,
6 ^Bt» et
mesures, prē/usar rcelemTT"^
at*.
ia
vention ii est coaven
!<,{??* S,
reouis ā cet effet seroAi?
P'° fo
tard six mois aprē,
1'eatSeT?"! fi
de la Convention. En «. „
?"S«*
les lois, elles seroat
COļ
aussi n
*Z
les Goaveraements
P»
aiern^
ou Corps Legislatifs
„"**
delai de six mois, et eBdans e
**»
tout
premiēre session qui
»
suivra lex
i?',*
de ce delai.
ptratio,
La datē h partir de
laouelle „
rēgiements ou mesures iS'«
vigueur fera l'objet
ffi
gjļ* „
les Pumances Contractantes
Č\ **
position du Gouvernement
h ,.^
ucs
"
Bas.
Pay».

14.

Contractantes

appli-

Alan Johnstoae.
14 novembre 1813.
et pour les lies Imant, Ja Guiane Britannique, ie Honduras
Britanniaue, le
Gouvernement de l'Union de l'Air,que du Sud, Zanribar la
.
Rhodēsie du Sud
Basutoland,
Nord,
le
protectorat
du
et
de Becfauanaland, Swaziland, la Colonie
de Barbados, l'Isle de France (Mauritius) et ses dēpendances et
™ur les lies
Alan Johnstone.

Protocole de signature
de Puissances non reprēsentēes ā la Confērence.
. . Manuel M. de Peralta.
25 avril
1912.
le Costa-Rica
& e Mex q»e . . . F. Camboa.
15 mai
1912.
Gaatēmala . . Josē M. LardizabaL
17 juin
1912.

IK
a Belg iq«e .
'^

.

!! le H onduras.
Z le Salvador .

. Alb. Falloa.

.

. Alb. Fallon.
. J. A. Jimenez.
. Victor M. Rendon.
. Jalhay.

. .
r i'Haltl
zL ie Vēaēzaēla . .
Zi le Brēift ....
i!ir l'Argeatine . . .
Joir l'E spagac. . . .

iinr le Rēpublique
D omlaicaiae. .
?oir le Paragaay .
onir le Daaemark

18 juin

1912.

Sous rēserve «Tadhēsion oa de
dēnonciation ence qui concerne le
Congo Belge.

M,Ie Luxembourg.
: le Panama . .
. .
Z tEaaateur

.
.
.

Arturo R. Avila.
Dr. A. Riboul de Pescay.
Santos A. Dominicl.

Graca Aranha.
Alljandro

Guesalaga.

Josē de la Riča y Galvo.

. Eliseo Grulloa.
. Eurique Oostendorp.
. J. G. de Grevenkop

18 juin

1912.

19
2
5
30

1912.

juin
juillet
juillet

juillet
21 aout

1912.
1912.

1912.

1912.
10 septembre 1912.

16 octobre
17 octobre
23 octobre

1912.

1912.
1912.

12 novembre 1912.

14 dēcembre 1912.
17 dēcembre 1912.

Castenskjold,
pour le Danemark, l'lslande et
les Antilles danoises.

Poīr ia Colombie.

.

Ciba
Pour la
poar le
?oir le
?onr le
Pour la

. Ignacio Gutierrez-Ponce.

.

Arturo Padro.
.

8 mai

1913.

4 juin
2 juillet

1913.
1933.

18 juillet
24 juillet

1913.
1913.

27 aout

1913.

Sous rēserve de la dēclaration
suivante: l'opium n'ētant pas fabriquē
en Suede, le Gouvernement Suēdois
se contentera pour le momant de
prohiber I'importation de l'opium
preparē,
mais
se
dēclare
en
mēmē temps pret ā prendre les
mesures visēes dans l'article 8 de la
Convention si l'espērience en dēmontre l'opportunitē.

tov Ia Norvēge . .
Poar le Moatēnēgro .

?ow la Roumasie

«nlaSaisse. .

. G. F. Hagerup.
. H. Mendes da Costa.

.CM.

.

. Carlia.

Sous rēserve de la dēclaration
suivante: l'opium n'ētant pas fabrique ni produit au Montēnēgro, te
Gouvernement Royal de Montēnēgro
se con'entera pour le moment de
prohiber I'importation de l'opium
preparē, mais se dēclarē en mēmē
temps tout disposē ā prendre les
mesures que vise l'article 8 de la
Convention, si l'expērience en dēmontre l'opportuntiē.

27 dēcembre 1913.
29 dēcembre 1913.

Mitiliaeu.

.

2 septembre 1913.
22 dēcembre 1913.

En signant le prēsent Protocole
sous rēserve de ratification, le soussignē dēclare qu'il ne sera pas
possible a son Gorvernement de
prornulquer les dispositions lēgales
nēcessaires dans le dēlai firē par la
Convention.

,

Jw ja Bulgarie .

.
.

. Stancioff.
. Alberto Guani.

2 mars

1914.

9 mars

1914.

.

Joseph Wierusz Kovalski.
. O. Grosvald.

8 novembre 1921.
1922.
6 fēvrier

™»n'U™g«ay
.
*w la Ville libre de

Oantcig

™ la Lettonie

.

Tulkojuma.
starptautiska konvencija par opiju,
Pwakstita 1912. g. 23. janvārī Hagā

b) lai kontrolētu neizstrādāta opija izvedumu uz tām valstīm, kuras aprobežojušas viņa ievešanu;
ja pastāvošos likumos un noteikumos
tas vēl nebūtu paredzēts.

I. nodaļa.
Nei zstrādāts opijs.
4. pants.
ka'dro
jums:
neizstrāZem
.
d«t«
Līgumslēdzējas valstis izdos noteiku*J °pija" saprot:
mus, kuri paredz, ka uz katra neizstrādāta
fļo magonēm (papaver somniferum)
kurš nodomāts izvedumam,
«Mbuto pašdarbīgi sarecējušo sulu, opija saiņa,
viņa saturs, ja sūtījums
atzīmēts
būtu
tikai tik daudz, cik pārsniedz 5 kilogramus.
JJapstrādāta
ZlgS vi 9a
an
" ie8ai9°i Hmam
haus?
5. pants.
,j

1. pants.

liklm!m8lē-J as val8tis izdos vajadzīgos
' ridsVnk0 J»HS, lai kontrolētu ne^ ?°PJa ra žošanu un izsniegšanu,

ja

jj ]
.ueta
pastāvošos likumos
™05 vel uebūtu
nokārtota.
[_.

un rīko-

2. pants.

Līgumslēdzējas valstis atļaus neizstrāpersonām,
ievešanu tikai
dāta opija
atļauja.
ir
attiecīga
kurām uz to
II. uodaja.
Izstrādāts opijs.
Paskaidrojums: Zem .izstrādāta

_
opija" saprot: Neizstrādāta opija produktu, kurs daoperāciapstākļu
būts pēc zināmām speciālam
pita D
atšķaidot,
Bn
_ varot,
skaitu,
jām, it sevišķi to
«Ur hr
u 5s citH lokalitātu
pārvērstu
lai
to
raudzējot,
atJauts neizstrādāta opija
grauzdējot un
«vedam.
" ffls on ievedums.
par patērēšanai derīgu ekstraktu.
opija" saprot ari
Zem
. izitrādāta
smēķējama op.ja
^ P ants«
Un
. drošs" un citus
jj^POslēdzgjas valstis spers vajadzīgos
pārpalikumus.
6. pants.
2kavetu «eizstrādāta
opija IzSi?
v ajadzī.
Līgumslēdzējas valstisjzlietos
valstīm, kuras alz?*tIm
pakāpenisku
liem
^
panāktu
gusas vi
gos līdzekļus, lai
ņa ievešana;
f-d 5"va,sti8 aprobežos, ņemot
^vi?Sl
9a tlr
īpatnības,
dzniecības

12. pants.
Līgumslēdzējas valstis, ņemot vērā savas
īpatnējas apstākļas, pūlēsies aprobežot
morfija, kokaina un viņu
attiecīgo sāļu
ievešana no personām, kurām uz to ir

atļauja.

7. pants.
Līgarasiēdzējas valstis aizliegs Izstrādāta opija izvešanu un ievešanu; tomēr
tas valstis, kuram vēl nebūtu iespējams
nekavējoties
noliegt
izstrādāta
opija
izvedumu, izdarīs to cik drīz vien tas
būs iespējams.

8. pants.
Līgumslēdzējas valstis, kurām vēl nebūtu iespējams nekavējoties noliegt izstrādāta opija izvedumu:

a) aprobežos

13. pants.
Līgumslēdzējas
valstis pūlēsies ievest,
vai uzdos ievest noteikumus, lai morfija,
kokaina un viņu attiecīgo sāļa izvedums

ao viņu zemēm, piederumiem (possession),
kolonijām

uu nomātām teritorijām

(terri-

toires k bail) uz citu līgamslēdzēju valsta
zemēm, piederamiem, kolonijām un nomātām teritorijām, notiktu
tikai uz to
kuras

personu adresēm,

saņēmušas no

ievedējas valsts viņas likumos vai rīkojumos paredzētās atļaujas vai licences.
Šim nolūkam katra valdība varēs laiku

pilsētu, ostu un citu
skaitu, pa kurām izstrādāto opiju var izvest;
pa laikam paziņot izvedēju valstu valdīb) noliegs izstrādāta opija izvedumu
bām to personu saraksta, kurām izdotas
uz valstīm, karas pašulaik noliedz,
atļaujas uz morfija, kokaina
ua viņu
lokalitātu

vai

varētu

nākotnē

noliegt

Ievedumu;
c) pagaidām noliegs izstrādāta
izvešanu uz valstīm, kuras

viņa

attiecīgo sāja ievedumu.
14. pants.

opija

vēlas

aprobežot

viņa ievešanu, izņemot
gadījumus, ja izvedējs ievēro ieve-

Līgumslēdzējas

valstis

likumus un rīkojumus

piemēros tavus
attiecībā uz mor-

fija, kokaina un viņu attiecīgo

sāļu izgatavošanu,
ievešanu,
pārdošanu
un izdēja valstī pastāvošos noteikumus;
vešanu :
d) izlietos_ līdzekļus, lai uz katra iza) medicīnas opijam;
vedamā saiņa, karš satur izstrādātu
b) viiiem _ preparātiem
(ārstnieciskiem
opiju, būtu apzīmēts viņa saturs;
neārstnleciskiem,
un
ieskaitot arī tā
e) atļaus izstrādāta opija izvešanu viesauktās
antiopija
zāles),
kuri satur
kurām
uz
to
ir
nīgi personām,
vairāk par 0,2% morfija vai vairāk
speciālas atļaujas.

1913.

de

. Macario Pinilla.
Chili .... Jorge Huneeus.
. . Simon Plānas Suarez.
Nicaragua
Pērou .... Manuel Alvarez Calderon.
Suēde . . . . F. de Klercker.
Bolivie

15 janvier

Sous rēserve de l'approbation du
corps lēgislatif de la Colombie,

ttrla Rēpubliq«e

stākļu robežās, ja pastāvošos noteikumos
tas vēl nebūtu paredzēts.

*^

Bermudes.

E w

ua «©teiktu izstrādāta opija izgatavošanas, iekšējas tirdzniecības un iietošauas
aizliegšanu
katras
valsts īpatnējo ap-

III.

Medicīnas

par 0,1% kokaina;

nodaļa.

opijs, morfijs,

c) heroīnam, viņa šālim un preparātiem, kuri satur vairāk par 0,1%
heroina;
d) visiem morfija, kokaina vai attiecīgo sāļu izgatavojumiem, vai citiem
opija alkaloidiem, kurus pēc vispārīgi atzītiem
zinātniskiem
pētījumiem varētu
analoģiski
ļaunā

kokains u. t. t.
Paskaidrojums: Zem . medicīnas opija" saprot:
Līdz 50 ceatigradiem sakarsēto neizstrādāto opiju, kurš satur ne mazāk
par 10% morfija, neatkarīgi no tam,
izlietot un kuri atstātu
tikpat kaivai tas ir pulvera
vai graudu
veidā,
tīgu iespaida.
vai arī samaisīts ar neitrālam vielām.
IV. nodaļa.
Zem ,morfija" saprot:
15. pants.
Opija galveno alkaloidu, ar ķimisku
formulu C-17, H-19, NO-3.
Līgumslēdzējas valstis, kuras slēgušas
līgumus ar Ķīnu (Treaty Povvers), lietos,
Zem .kokaina* saprot:
*
,Erythroxylon coca" lapu alkaloidu, ar saskaņā ar Ķīnas valdību, vajadzīgos
' aizkavētu neizstrādāta un
līdzekļus,
lai
ķimisku formulu C—17, H—21, NO—4.
izstrādāta
opija, morfija, kokaina
un
Zem .heroiaa* saprot:
attiecīgo
sāļu, ka ari
šīs konvencijas
Diacetila morfiju, ar ķimisku formulu
ievešanu
14. pantā minēto
substanču
C—21, H—23, NO—5.

kontrabandas

9. pants.
Līgumslēdzējas

valstis izdos likumus
attiecībā uz farmāciju, kuri
un viņu ataprobežo morfija, kokaina
tiecīgo sāļa izgatavošanu, pārdošanu un
lietošanu tikai legālos un medicīniskos
nolūkos, ja pastāvošos likumos un noteikumos tas vēl nebūtu paredzēts.
Viņas kopīgi darbosies, lai novērstu šo
zāļu lietošanu citos nolūkos.

un rīkojumus

ceļā,

kā

Ķīnas

teritorijā,

tā ari viņu kolonijās Tālajos Austrumos
un nomātās teritorijās,
kuras
viņas
aizņem Ķīnā.

Ķīaas

valdība

no

savas

pases lietos tādus pat līdzekļus opija un
citu

augša

bandas

minēto

apkarošanai

kontra-

substanču

no Ķīnas

kolonijām un nomātām

uz ārzemju

teritorijām.

16. pants.

Ķīnas valdiba izdos priekš saviem pavalstniekiem
farmācijas
likumus, kuri
noteic morfija, kokaina un viņu attiecīgo

10. pants.
sāļu un šīs
konvencijas
14. pintā
Līgumslēdzējas valstis pūlēsies kontrominēto substanču pārdošanu an izsnieglēt, vai arī uzdos kontrolēt visas persošanu, un paziņos par
šiem likumiem
nas, kuras izgatavo, ieved, pārdod, iz- valdībām, karas noslēgušas līgumus ar
sniedz un izved _ moriiju, kokainu
un Ķīnu, skatis šos līgumus cauri, un, ja
viņu attieecīgās šālis, kā arī ēkas, kuras viņus atradis par pieņemamiem, spers
šīs personas nodarbojas ar šo rūpniecību
vajadzīgos soļus, lai tos attiecinātu uz
vai tirdzniecību.

viņa pavalstniekiem, kas dzīvo Ķīnā.

Šim nolūkam līgumslēdzējas valstis
pūlēsies izlietot, vai arī uzdos izlietot
sekošus līdzekļus, ja pastāvošos noteikumos tie vēl nebūtu paredzēti:
a) atļaut morfija, kokaina un viņu at-

17. pants.

Līgumslēdzējas

gušas
ievest

valstis,

līgumus

ar

vajadzīgos

un viņu

attiecīgās šālis, būtu attiecīga atļauja priekš sadas nodarbošanās
vai ari, lai tās nodod par to
oficiālu ziņoju muattiecīgai iestādei;
c) pieprasīt no šādam personām, lai
par izgatavota
tās ved grāmatas
morfija, kokaisa un viņu attiecīgo
sāļu daudzumu, ievedumu, pārdošanu, izsniegšanu citādos veidos
un izvedumu. Šis noteikums nav
nepieciešami attiecināms uz mediparakstiem un uz pārcīniskiem
došanu no farmaceitiem, kuriem az
to ir atļauja.

lietošanu

un

slē-

līdzekļus,

kontrolētu

uzsāks
lai

apro-

smēķēvienīgi
tiecīgo sāļu izgatavošanu
šanas paradumu viņu nomātās teritorijās,
iestādēm un lokāliem, kuros šis
nometnēs (settlements),
un koncesijās
zāles tiek izgatavotas, kā arī ievest
Ķīnā, slēgt pāri passu ar Ķīnas valdību
attiecīgu reģistrāciju ;
opija smēķētsvas
vai līdzīgas iestādes,
b) uzraudzīt, lai visām personām, kākuras
vēl pastāvētu, un noliegt opija
jas izgatavo, ieved, pārdod, izsniedz
un izved morfiju, kokainu

bežotu

karas

Ķīnu,

izpriecas

vajstis spers

un publiskās

mājās.

18. pants.
*
Līgumslēdzējas valstis, kuras slēgušas
līgumus ar Ķ nu, izvedis pāri passu ar
līdzekļiem, kur u* Ķ'nas vaidlba šim no-

lūkam ievedīs, līdzekļus lai pakāpeniski
samazinātu to veikalu
skaitu, kuros
pārdod neizstrādātu
un izstrādātu opiju
un kuri vēl pastāvētu nomātās teritorijās,
nometnēs
un koncesijās Ķīnā.
Viņas
izlietos vajadzīgos līdzeklis opija sīktirdzniecības aprobežošanai uu kontrolei

nomātās teritorijās,
sijās, ja pastāvošos
nebūtu paredzēts.

nometnēs un koncenoteikumos

tas vēl

19. pants.

11. pants.

Līgumslēdzējas

opija

soļus, lai

noliegtu savā iekšēja tirdzniecība morfija,
kokaina un viņu attiecīgo sāļu izsnieguz to nav
šaau visam personām, karam
atļaujas, ja pastāvošos noteikumos tas vēl
nebūtu paredzēts.

Līgumslēdzējas

valstis, kurām ir

pasta

iestādes Ķīnā, izlietos vajadzīgos līdzekļus,
lai Eoliegtu neizetrādāta
un izstrādāta
opija, morfija, kokaina un viņu attiecīgo

sāļa an šīs konvencijas
substanču
nelikumīgo

14. pantā minēto
ievešanu Ķ'nā

pasta

sūtījāma

veidā,

kā

arī

viņu neli-

kumīgo pārvešanu caur šo iestāžu starp?iecību no viena Ķīnas apgabala uz otru.

Ja

pacelsies

jautājumi

sakarā

ar

šīs

V. nodaļa.
20. pants.

konvencijas ratificēšanu vai sakarā ar šī»
konvencijas, vai uz viņas pamata izdodamo
likumu, noteikumu un citu līdzekļu spēkā
stāšanos, un ja šie jautājumi nevarētu
tikt izšķirti citādā ceļā, Holandes valdība

Līgumslēdzējas valstis pārbaudīs iespējamību _ izdot likumus vai rīkojumus

uzaicinās
visss līgumslēdzējas
valstis
iecelt delegātus, kuri sanāks Magā, lai

attiecība uz neizstrādāta
un izstrādāta
opija, morfija, kokaina un viņu attiecīgo
sāļu

nelikumīgu

ja šādi likumi
stāvētu.

turēšanas

21. pants.
Līgumslēdzējas valstis savstarpīgi ap-

mainīsies caur Holandes ārlietu ministrilikumu

un

noteikuma tekstiem, kuri attiecas uz
šinī konvencijā minētiem jautājumiem, vai kuri izdoti uz šīs konvencijas noteikumu pamatiem;
b) statistiskām ziņām attiecībā uz neizstrādāta un izstrādāta opija, morfija, kokaina, viņu attiecīgo sāļu
un šis konvencijas 14. pantā minēto substanču un citu zāļu, vai
viņu sāļu preparātu tirdzniecību.
Šīs statistiskās ziņas pasniegs tik sīki
an

tik

īsā laikā, cik vien iespējams.
VI.

Beigu

nodaļa.

vie-

25. pants.

sodāmību,

ua noteikumi vēl nepa-

jas starpniecību ar
a) pastāvošo administratīvo

nekavējoties panāktu šinī jautājumā
nošanos.

Ja gadītos, ka viena no līgumslēdzējām
valstīm gribētu izstāties no šīs konvencijas,
izstāšanās rakstiski

paziņojama Holandes

valdībai, kura nekavējoties piesūtīs visām
pārējām
valstīm apliecinātus
norakstus
no Šī paziņojuma, atzīmējot arī datamu,

kura tas saņemts.
Izstāšanās sekas attieksies

vienīgi

uz

valsti, kura par to būs paziņojusi, ua
tikai pēc viena gada no tās dienas, kad

attiecīgs paziņojums būs pienācis Holandes
valdībai.
Apstiprinot šo konvenciju, pilnvarotie
priekšstāvji

parakstījuši

to.

Parakstīta Hagā, 23. februārī 1912. g.
viena eksemplāra, kurš tiks uzglabāts
Holandes valdības arķīvos un no kura
attiecīgā kārtā apstiprinātas
kopijas tiks
diplomātiskā ceļā piesūtītas visām konferencē representētām valstīm.

noteikumi.

Konvencijas tulkojuma teksts pieņemts
22. pants.
Saeimas 1923. g. 15. maija plenārsēdē.
Valstīm, kuras
šinī konferencē nav
J. V e s m a n i s.
represenlētas, būs atļauts parakatīt šo
Saeimas sekretārs.
konvenciju.
Pēc konvencijas parakstīšanas no valstīm, kuras ņēmušas dalību
konferencē, Holande šim nolūkam uzaicinās visas Eiropas un Amerikas valstis, Saeima pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:
konferencē,
kuras
nebij represenlētas
£roti :

Argentīnas

republiku,

Austro-

Likums

par

starptautisko

konvenciju

par opiju.
Beļģiju, Boiiviju, Brazīliju,
Bulgāriju, Čiii, Koiumbiju, Kosta Riku, Ministra kabineta sēde 1923. g. 31. maijā.
Kubas republiku, Dāniju, Dominikāņu
Instrukcija par norēķināšanās kārtību par
republiku, Ekvatora republiku, Spānija,
kultūras fonda
izsniegtām sumām.
Grieķiju, Guatemalu, Haiti republiku,
Honduru, Lnksemburga, Meksiku, Melakaini, Nikaragua, Norvēģiju, Panamu,
NubB riLtalanl nu nBes.
Paragvaju, Peru, Rumāniju, Salvadoru,
Serbiju, Zviedriju, Šveici,_ Turciju, UrugKultūras fonda dome.
vaju, Venecuēlas savienotas valstis, iecelt
Instrukcija
delegātu, kuram izdotas vajadzīgās pilnvaras, lai parakstītu Hagāšo konvenciju. par norēķināšanās kārtību
pai
Šie paraksti konvencijai pievienojami kultūras
fonda
izsniegtām
^Konferencē nerepresentēto valstu pāraksamam.
stišaaas protokola" veidā, karš ievietojams
1. Par visām kultūras fonda domes
pec reprezentēto
valstu parakstiem
un
izsniegtām «urnām saņēmējiem jādod pārkūjā atzīmēts katra paraksta datums.
Holandes valdība ik mēnešus paziņos skats par sumu izlietošanu.
2. Pārskatu ' sastādīšanas
ziņā visi
konvenciju
parakstījušām
valstīm no
Fngariju,

jauna pienāk stšcs parakstus.

pabalstu saņēmēji

sadalāmi divās katego-

Aizrādījums.
pastāvošiem noteit- ,
par patentu
nodokļa nomakVu ">
Pasta un teles» fa virsvaldes
dzērienu un tabakas preču S t lU &«
uzaicinājums.
kuras tekošā gadā iegādājušās>.
takse par
Ar š. g. 1. jūniju paaugstināta
1. pusgada, t. i. ™ ,f«*'
par paku glabāšanu pasta iestādes. Gla1. janvāra līdz 30. jūnijam Lr, *>
bāšanas maksu ņem par pakām, kuras līdz š. g 1. jūlijam
J
patentēs
2
adresētas .līdz pieprasījumam" ua par p
gadu, t. i. par laiku no l par
?
i/in
ia . "
tām, kuru saņēmēji dzīvo pasta sūtījumu 31. decembrim, kamdēļ
i
"<*
mājās pienešanas rajouaja tādu paku priekšā
akcizes valde liek
iestādes
laika
tas
no
adresāti 7 dienu_
š. g. 2 pasi atjaunot līdz š.i ,'„. P»
nesaņem. Gabāšaaas maksa ir 20 sant. aizrādot, ka visus tos
tirgotā >i T'
par katru paku un dienu (virs pirmajām pēcl. jalija patentēs
par 2 J L}
par
kā
10
lati
bet
ae
vairāk,
7 dienām),
nebūs atjaunojuši, sauks
pie iik«l- '
paku.
atbildības par bezpatentes Urgoia\0ļ
Par pakām, karas ienākušas iestādē
1. akcizes valdes inspektors
līdz 1. jūnijam, glabāšanas maksa pēe
P. Rutkovskii
jaunās takses jāņem sekošos gadījumos:
Darbvedis D. Bērzi
1) Ja pēc 7 bezmaksas dienām glabāja
,j
nas maksa sākās jūnija mēnesī. 2) Ja
Personu saraksts, kuru meklēšana
glabāšanas maksa tikusies jau maija mēnesi un turpinās jūnijā, tad līdz 1. jūIzbeigta. Nr. 42.
nijam ņem maksu pēc vecas takses (10
1720. Brūvera, Jānis Jāņa d — !>?„„
sant. par paku un dienu) un no 1. jūpilsētas
policijas 3. iecirk ņa priekšaiS
nija pēc jaunās takses. 3) Tā ka pēc
1923. g. 8. maija raksts J* 1459/22 ,
par
vecās takses glabāšanas maksu ņēma
/«?*20, bet pēc jaunās par 50 dienām, tad 7505/23.
1721. Bolšakovs; Arsenijs heta d
glabāšanas
maksas
par pakām, karu
priekšnieka 1923 7
ņemšanas laiks
jau izbeidzies — pēc Rēzeknes apriņķa
2.
maija
raksts
*fe B./39, — 2308/21,'
7. jūnija ņem papildu māktu pēc jaanas
takses, bet kopsumā ne vairāk par 10
1722. Brūvers, Jānis Jāņa d. — jei.
latiem.
Šinī gadījumā piešķir 7 bez gavas kriminālpolicijas priekšu. 1923 g
maksas glabāšanas dienas, kamdēļ Šādu 28. maija raksls J* 173/1. — 7351/23,
paku adresāti
tiek uzaicināti viņas iz1723. Binders, Pēteris Gavrieļa d. ņemt ne vēlāk par 7. janiju.
Rīgss pilsētas
komendama
1923,' o
9. februāra raksts J* 6414. — 6024/22
Rīgā, 1923. g. 31. maijā.
1724. Binders, Pēteris Gavrieļa d, Pasta un telegrāfa virsvalde.
Rīgas 2. iecirkņa miertiesneša 1923 n
25. aprīļa raksts Nšr 574. — 3832/22.
Pasta zinas.
jeb Beiaarovičs,
1725. Cabkevics,
Jelgavas dzelzsceļu stacijā
ierīkots Aleksandrs. — Aglones iec. pol. priekšu
telefona sarunu punkts, kurš pievienots 1923. g. 8. maija raksts Na 1403, Jelgavas telefonu centrālei.
302/21.
1726. Elpers, Ausis Kārļa d. — Rīgai
Telefona sarunu
punktā Z i e m e r e,
Valkas apriņī, atklāta privātu telegramu pilsētas 9. iecirkņa miertiesneša 1923. g
27. aprija raksts Ns 606. — 7396/23.
pieņemšana.
1727. Hoisteins, Edgars Jāua d, Pasta un telegrāfa virsvalde.
Rīgas IV. iec. miertiesneša 1923. g. 26

Voldlbu SlSfSŽB psilpslBiaL

Saskaņa

ar

'

paleniM*"

Paziņojums.

aprija raksts Ns 166. — 1232/21.
1728. Helvigs, Žanis Miķeļa d, -

Daudzi uo kara
dienesta atvaļinātie
lidz turpmākam
rīkojumam un demobi-

Jelgavas apgabaltiesas kriminalnodaju
1923. g. 7. maija raksts Ms 12487, lizētie karavīri nereģistrē savus karaklau5528/22.
sības dokumentus policijas un pašvaldības
1729. Jeger, Gerda Teodora m, Rīgai
iestādēs, ka arī netura par vajadzīgu pie piitētas 3. iec. miertiesneša 1923. g. 26*
dzīves vietu maiaas izrakstīties no vecās aprija raksts >ē 215/22. g. - 7648/23.
un pierakstīties jaunā dzīves vietā.
1730. Mērnieks, Hugo, Jāna d. g. R
Karatiesa
Manā pārvaldē bieži ienāk protokoli
* priekšsēdētāja 1923;
no policijas pr.ekšniekiem
un pagastu maija raksts J* 2416. — 6531/22.
valdēm, kuri sastādīti uz līdz turpmākam
1731. Ozoliņš. Pēteris Anša d. rīkojumam atvaļinātiem un rezerve ieskai1923. g. 7. maija raks*
Kara prokurora
tītiem kfcrivīriem par reģrstracijas notei Nb 1431. — 2092/ 21.
kurnu
neizpildīšanu.
d.
No protokoliem
Jura
1732. Ozoliņš, Kārlis
redzams, ka minēto kategoriju karavīri
Rīgas 4. iec. miertiesneša 1923. ļ
pa lielākai daļai aizbildinās ar reģistrā26. aprija raksts >6 166. — 1250/21.
ciju noteikumu nezināšanu. Lai nākotnē
1733. Ozoliņš, Oskars Jāņa d. noveistu ua izbeigtu tamlīdzīgus gadī
192a g.
Rīgas 4. iec. miertiesneša
jumus paziņoju, ka līdz turpmākam rīko1249/21.
166.
—
26.
apriļa
raksts
J*
jumam atvaļinātiem un rezervē ieskaitīMārtiņš Pētera d. 1734.
Praaliņš,
tiem karavīriem
savas atvaļinājuma un
1»£>- *
karaklausības izpildīšanas, apliecības pēc Rīgas kriminālpolicijas pr ka
®®>^
8967/R.
7.
maija
raksts
J*
atvaļinājuma
uo kara dienesta ir jāre1735. Peliks, Jānis Gavrieļa, d.
ģistrē policijas vai pašvaldības iestādēs,
b»
19W.
4. iec. miertiesneša
bet mainot dzīves vieta — ir obligāto Rīgas
1261/^1Ns
166.
—
raksts
riski jāizrakstās no agrākās dzīves vietas 26. apriļa
meitaan jāpierakstās jaunā dzīves vietā, pie
1736 Putniņ, Rozālija Auša
8kam uz atvajinajuma vai karaklausības
Jelgavas pilsētas miertiesneša vuo.
m
—
izpildīšanas
apliecības
jābūt rakstiskai 28. apriļa raksts J* 2600.
^\,
atzīmei par izrakstīšanos no vecās dzīves
d. -iLl
1737. Splits, EraestsJāņa
vietas un pierakstīšanos jaunā dzīves vietā. pajas ka a apriņķa
pārvaldes l*»- *
f
- 7253/23. 1
1263.
7.
maija
raksts
Personas, kūjas neizpilda šos notei
*
(publicēti
kūmas
1919. g. .Valdības
1738. Skulte, Alfrēds Indriķa dVestseša" 98 nmmurā 21,, 22., 23. un Rīgas apriņķa priekšnieka palīga '-ļ
24. p. p.) par līdi turpmākam rīkojamam
1923 g. 5. maija raksts M ^DS'
atvaļissatu un rezervē ieskaitīto karavīru
reģistrāciju, tiek sauktas pie atbildības 783£fc Šlakotas, Aloizs Stanisga duz sod. lik. 184. p. pamata (publicēti Rēzeknes
apriņķa prleM» H
kara
1921 g .Valdības Vēstneša" 255. numurā.) 1923 g. 14. marta raksts «k H*"
Minētais pants par reģistrācijas
notei3341/22.
jelgakumu neievērošanu paredz arestu, kurš >
1740. Šulc, Gisse Feiva ffl.
maJJa
nav samaināms ar naudas soda.
J
1923. g. 8vas prefekta
—
6424/22.
2208.
Beidzot piezīmēju, ka līdz turpmākam J*
'«ēra d>
1741. Smirnovs, Makars
rīkojumam atvaļinātie un demobilizētie
ap
, g. 19karavīri savas atvaļinājuma vai kara Rīgas 2 iec. miert. 1923
4903/^2.
J
klausības
izpildīšanas
apliecības var raksts K 493. Jaf^
Fricis
reģistrēt policijas vai pašvaldības iestādēs
Šenbergs
1742.
^
ne tikai personīgi, bet ari caur citām Rīgas kara apr. pr-ka iw» s3C07/J2.
personām un kara klausības dokumentu raksts
* 3377. Sdama
reģistrācija izdarāma reizē ar pases reģij,,
1743. Zīveris, Juris
strēšanu policijas iecirkni vai pašvaldības pajas pils. pol. 1. lec- 923. g- ^
*
iestāde.
raksts Ns 603. - 6786/23.
*»
Rīgā, 1923. g. 30. maijā.
Rīgā, 1923. g. 24. maijā- *

rijas : fiziskās ua juridiskās persouās.
23. pants.
3. Fiziskas personas, kam izsniegts
Pēc tam, kad visas valstis, priekš sevis
pabalsts komandējumiem vai zinātniskas
vai saviem īpašumiem, kolonijām, proresp. mākslinieciskas papildināšanās noRektorātiem un nomātām teritorijām, būs
lūkā, iesniedz kultam fonda domei vie
parakstījušas
konvenciju vai augšminēto nīgi
pārskatu par ceļojumā iegūtiem bo*
papildu protokolu, Holandes valdība uzvērojamiem.
Šim pārskatam
pilnīgi jā
aicina? visas valstis ratificēt konvenciju
apgaismo ceļojuma _ gaita un zinātnes vai
līdz ar protokolu.
mākslas laukā iegūti panākumi.
Ja visu uzaicinātu valstu paraksti
ne4. Fiziskas personas, kam
pabalsts
būtu ienākuši līdz 1912. g 31. decembrim,
izsniegts
kā stipendijas, dod īsu pārskatu
Holandes valdība nekavējoties uzaicinās
par savu mācību gaitu, pieliekot mācības
visas līdz tam laikam konvenciju parakstījušas valstis, iecelt delegātus, lai stātos iestādes apliecinājumu.
5. Juridiskas personas, biedrības, skoHagā pie ratifikāciju iesniegšanas iespē
un taml. nolas, teātri, izdevniecības
jamibas pārbaudīšanas.
Ratifikācija
notiks pēc iespējas
īsā rēķināšanās skaidrības dēļ ieskaita palaikā ua tiks iesniegta ārlietu ministrijai balstu speciālos kontos savās grāmatās.
Hagā.
Suma izlietojama tikai mērķiem, kuriem
Holandes valdība ik mēnešus pazinos pabalsti piešķirti.
konvenciju parakstījušām
valstīm par
6. Pēc pabalsta izlietošaaas
jānosūta
ratifikacijām, kurss viņa pa to laiku būs izvilkums
no 5. pantā minētā konta
saņēmusi.
kultūras fonda kontroles komisijai.
Tiklīdz visu konvenciju
parakstījušo
7. Griežoties pēc jauna pabalsta jāvalstu ratifikācijas, tiklab priekš viņām iesūta arī norēķins resp. pārskats
par
pašām, kā ari viņu kolonijām, īpašu- agrāk izsniegtiem pabalstiem.
un nomātām terimiem, protektoratiem
8. Bez kontroles komisijas atsauksmes
torijām būs saņemtas no Holandes vaipar
agrāk izsniegtā pabalsta lietderīgu
dibas, pēdējā paziņos visām konvenciju
izlietošanu mazā dome nevar apspriest
būs
ratificējušām valstīm datumu, kurā
jaunu sumu izsniegšanu.
saņemts pēdējais ratifikācijas akts.
9. Kontroles komisijai ir tiesība iz24. pants.
darīt pēkšņu pārbaudījumu par pabalstu
Ši konvencija stāsies spēkā 3 mēnešus izlietošanas pareizību, kā ari pieprasīt
pēc Holandes valdības paziņojumā mi paskaidrojamus.
aēiā datuma, kurš paredzēts iepriekšēja
10. Pabalstu izsniedzot kultūras fonda
panta pēdējā posmā.
dome norāda uz norēķināšanās kārtību.
Attiecībā uz šinī konvencija paredzē11. Visi ziņojami un pārskati
adretiem likumiem, noteikumiem un citiem
sējami:
Rīgā,
Nikolaja
ielā
kal36-a,
līdzekļiem, nolemts, ka šim nolūkam
vēlākais turas fonda domes kontroles komisijai.
vajadzīgie projekti tiks rediģēti
6 mēnešus pēc konvencijas spēka stāKultūras fonda domes
šanās.
priekšsēdētājs F. Vesmaas,
Kas attiecas uz likumiem, tie tiks no
Kultūras fonda darbvedis
Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs,
attiecīgām valdībām celti priekša viņu
J.Kauliņš.
pulkvedis-Ieitnants M u i ž u 1 s.
parlamentiem vai likumdevēju iestādēm
vai
katrā
ziņā
laikā,
mēneša
Vecākais
tāpat 6
darbvedis, kara ierēdnis
Savākā sesijā pēc ši termiņa notecēšanas.
Krie v i ņ i.

__

^

- Administratīvā depa^fj. jev*

Iekšējās lāgs fS!S?*

~~

** ~

pārlabojums.

vakardienas
nuu.idib» Vēstneša'
galvena
direktora
rīko*- dzelzsceļa
tel» af? °A 124 beigas nodalījuma
ar
šī
rīkojuma
.Līdz
^L iāskan:

Ārzemes

Hamlet, daņn tvaikonis, 1149 reģ.

Rīga

Notikumi okupētā VācIJS.

Par

svētkiem Slsuldā
vēl diezgan
i*dz iaBHa Du< " ziņojams, bet kā rīkotāji, tāpat ari svētku programas
pilnīgi
māksli»tceļ«V.1920.g.u.t.t. - zaudejasi savu politisko
nieciskas
nokrāsu. Gelzeudaļas
^ā&.
izpildītāji
ir izteikuši
kirchena, Dortmaudā ua Bochumā, kur mums vēlēšanos visus
savus
aodomus
ncrļsinājušļes nopietnākie
Iecelšanas.
viesiem iepriekš neatklāt.
aemieri, pēAtzīmēt vadējas dienas atkal viss mierīgi.
ram tikai tikdaudz, ka Melugaiļa koris ar
DiselK e i o 1m c i J a.
dorja turpina streiku elektrības
g.
J. Raiņa sadzejoto ua sava vadoņa kom14maiji.
stacijas
1923.
strādnieki.
Duisbnrgā
jaaaa
ponēto,
, ii«īca slimība apkarošana» tolūka par
streiks
uo
jauuo svētku dziesmu .LakstīV'K Z^a uaraudzibai Rīgā Dr. Heimani
paplašinājies.
galas
Siguldā" cītīgi
gatavoļ& P
līguma pamata ar mēneša
Franču okapacijas
fI blīva
vara
devusi vācu
jas sasniegt
jaunu
rekordu
savā dziesedzotalgas
bmeksu
no
^\(,0 — apmērā, tekoša gada budžeta iestādēm atļauju pastiprināt Rūrā komudāšaaas
māksla.
Pils iekšējās telpās
*', h,i departamenta
nālo jeb ta
saucamo
daudz dziesmu skandinās presei vienmēr
.zilo"
policiju.
izdevumi IV vietas 2. §, lipīgu slimība
Tsrpretī
attiecība
uz
.zaļo" aizsargu tuvais nacionālās operas
sekstets
oSum
*»• «Mtoi no š. g. 10. maija.
^
vieta A. B i 1z n i e k a.
peliciju aizliegams paliek spēkā, ievēroun Kristapam Lindem
daiļruau mākalā
[Iekšlietu ministra
direktora
jot šīs organizācijas agrāko kaitīgo darar bagātu dzejupuru
laipni
pievienojas
Veselība» departamenta
J. K i v i t e k i s.
bību.
arī Biruta
Skujeuiek.
Bet šie un
Berlīnē, 31. maijā.
pa
daļai
arī
citi
Rūras
apgamākslinieki
savus
Rezolūcija.
balā streiki pa lielākai daļai Izbeigušies svētkiem
gatavotos
priekšnesumus
vēl
maijā.
1923. g. 19.
un iedzīvotāju
tura
slepenība;
masās
uztraukums
zināms tikai, ka pilī
apatvaļinājumu
Valmierai
apriņķa
aiiāitējn
pifJk!m
Dažas vietās gan vēl baidās, ka skanēs arī
skaistas latgaliešu dziesmas,
Kaķim
slimība» dēj ui rimst.
Vni Dr Voldemāram
no S- 8- 6. jsnija un
uzdodot
nemieri varētu atkārtoties.
Materiālie bus vijoles zolopriekšnesumi
ua spēlēs
"sitedēim, ^a'tot
amata i>pildīšana Valkai apriņķa
zaudējami, ko nedarījusi komunistu sastīgu trio — citu tuvāk varēs pateikt
lo laika viņa
Lībietim.
celšanās, ļoti lieli.
programas,
kurās _ būs atzīmēta arī
fino DrlelišlietB ministra vietā A. B i r z n i e k a. t
B e r 1 i n ē, 31. maijā.
iekārta.
Vecas pils
Laikraksti ziņo, svētku
pagalmā
Vualībai departamenta direktor*
ka vakar no Malucas rajona izraidīti atsvētki
sāksies
ar
plašu
konJ. K i v i t c k i i.
kal 203 vicu dzelzsce]nieki ar ģimenēm, cernu,
kara
Melugaiļa
koris
no*
dziedās _ ap
Frauču iestādes esot apķīlājušas lielāko
Rezolūcija20
dziesmu.
Tāpat
fiziskas
audzināšanas
un
daļu no viņu mēbelēm.
1923. g. 19. maijā.
Streača
valsta
atvaļinājuma
Pieikifi
?fimnicls diiektcram Dr. Hermanim Hildebrandip skaitot to š.g. 15. jtmijalīdz š.g. 1. julijfm
, «dodot pa šo laiku viņa arcata i2pildīšenu
Voldemāram HibSļntgm ncdaļai vadītājam Dr.

Bordo, 30. maijā. (Radio.)
ziņo, ka streiku kustiba Rūrā

kārtēju

I1DI0 turpat

Iekšlietu ministra vietā A. Birzu
Vuelības departamenta direktors

iekš.

i.Kivitckis.

kabineta

pa-

apgsbal-

darboties

peisouas; noraida

pavalstniecībā

marku
LTA.

L. K.
V. b.
vingrotājas
ar
tautas
rotaļām ua c. V. Cekula vadībā, L.J.
Savienības sieviešu grupa ar nacionālām
un zviedru dejām M. Freimaņa vadībā;
vīriešu
grupa
ar
piramidēm
u.
c.
V. Cekula vadībā un
sporta
biedrības

35 miljonu

nemieri

Vžclja.

B e r 1 i n ē, 31. maijā.
,Vossische
ZeituEg* ziņo, ka komunistu nemieros
Rūrā
nonāvētas pavuam
40 personas.
Slimnīcas pašlaik atrodas ap 3G0 ievaLTA.

30.

maijā.

prezidents

(Radio.)

Miljeraus

Repuieradies

10 personu

par gedu lieliskas manifestācijas.
Ģeneralkcmisariata
dinejā prezidents
turēja
runu, aicinādams iratču tautu uz patriotisku vienprātību.
Miljeraus
ar kundzi
apmeklēja
vēsturisko
Strasbargas
katedrāli, pie kuras durvīm augstos viesus
sEņēma biskapj Rušs; savā uzrunā tas
izteicās, ka prezidents neesot svešinieks
,šinī
fraiču templī, kuram
Francijas
neizdzēšamo
māksla
uzspiedusi
savu
vāru lielgabali grāvuši
zīmogu un kuru
Pēcpusdienā
prezidents
1870. gadā."
klosteri,
kur
apmeklēja
svētās Adeles
viņtm stādīja priekšā vācu laika vajātos
garīdzniekus. '
LTA

25

5. Pieņem civilcrdena statūtu projektu

»«ciemi to iesniegt Saeimai.

kara
notiks
pirmo reizi pēc pasaules
Pari2 ē to 12. līdz
17. jūnijam.
Paredzams, ka izstāde, kura sniegs pilnīgu
par
Francijas
sasniegumiem
pārskatu
tāpat, ka
sugu izlases laukā, modinās,
ārpus
arī
dzīvu
interesi
pirms
kara,
LTA.
Francijas robežām.
Lozanas

Latvija un citas valstis
Lc rtdenē

far?o, ka

ģerjeralkcntulaia telpa» Lat"I" preču paratgu
kolēģijai
ir pilnīgi
ļautas, kicēļ iirmss ūdz
preča
pa"'E"» vairi
necutit. Ģenerālkonsulāts
rPmšk vaiēa
pieņemt
tiksi
Latvija*
*» katalogas , proepektas un reklāmas
LTA.

Jaunas valstis.
8c mija.
komunistu ejjltaeila.

miera

konference

starp Iametnpsšā
vakardienas apspriedē
pasabiedroto delegācija vadoņiem
jurinākta vienošanās par ārzemnieku
diskām tiesbām Turcijā _ Sabiedrotieatprasītam,
līdzšinējām
sakās no savām
priekšbutn kādas
ārzemniekiem
lai
juriatu
ārzemju
tet
sevišķa
rocībis,
izraudzīsies
locekļus
kuras
komisija,
aprindās,
turku valdība neitrālo valstu
pārbaudīs tagadējo Turcijas tiesu iekārtu
un

ievadīs nlomas.
aprindas
radašās
politiskās
Augļu
šaubas, vai Angoras parlaments Lozanas
jo ir
mieta līgama projektu apstiprinās
sacēlasies
Itmetapašā
ka
pret
zināms,
LTA.
stipra opozīcija.
un

prezidentu
Par Nor*e$lJ*s ministru
ministrs
Berge.
finansu
iecelts līdzšinējais

Jj^laiorsā,
ja

priekšnesumos

.Kraaze"

sportisti

uzstāsies

(sievietes un vīrieši)

stafetskrējiesos, aagstlēkšauā
az šķēpu
mešana, J. Aizpurieša vadībā.
Spēlēs
Valmieras pulka orķestris, kapelmeiitera
Griezes vadībā; publikas
dejas
vadīs
M.
Freimsnis.
Piedalīšanās
visiem
svētku viesiem — brīva.

Māksla.
Latvijas

dreratkkle
kursi
sarīko
4. jūnija, pulksten 8 vakara,
III. vidusskolas telpās (Nikolaja ielā Ns 2)
vakaru
(III.
un II. kursu audzēkņu
eksāmens) .
Izrādīs
2 cēlienus
Halbes

čechoslovaķija.

p

Valsu apsardzība.

'
:?*'
?o ?

Ka

»»»ii-

lC. P. B.) ,Veu-

tavakā laikā nodibiaasies

a
*"g« tiiki v»l**«

'**!! n A'*
ku I ai
t5s
^fch«
sdij» mā patstāvīgi
S
^iiiai
"las !f
mobilizāciju.

P*

Pilnvaras
sagatavot
LTA.

Hīise,

Danciga» tvaikonis, 742 rej.
dz Dancigu ar bilaata.
Dūsseldorf, vācu tvaikonis,
1192 reģ.
az Trangesandu

toa. bratto,

ar balastu.

Knod Ii, dāņu tvaikoni», 1946 reģ.
Kopenhāgenu

ton. bratto,

ton. bratto. aa

ar kokiem.

Colinton, angjo tvaikoni», 1804 reģ. toa. bratto,
az Blidki ar gabala precē».
fair Head, ing|n tvaikonis, 1C92 reģ. toa. bratto,
az Belfait»

ar kokiem.

Trentino, angļu tvaikenis, 3078 reģ. ton. bratto .
iz Hulu ar kokiem un gabala precēm.
Diana, angļa tvaikonis,

1998 reģ.

tin. bratto, aa

Vesthaitlepoulu ar kokiem.
Peter Marsk dāņu tvaikonis, 1375 reģ. ton. bratto,
uz Manckesteru ar kikiem.
Elisabet, vācu tvaikonis, 583 reģ. toa. btutto, u
Amsterdamu ar kokiem.
Estlaud, dāņu tvaikonis, 1252 reģ. ton. bratto, uz
Boni ar kokiem.

Pernigel, latviešu tvaikonia, 168 reģ. ton. bratto,
a Ventspili ar gabalu precēm.
Karniels, latviešu burenieks, 147 reģ. Un. bratto,
aa Kolkas ragu tukša.
Albert, latvieša bureniek», 54 reģ.
ton. bratto, az
Skmlti tukšā.
Elza, latvieša burenieks, 78 reģ. tca. biatto, an
Mērsragu tukša.
Milda, latvieša burenieks, 53 reģ. ton. biatto, aa
Sveiciemu tukšā.
Nikolais, latvieša burenieks, 65 reģ.
ton. bratto,
az Sveiciemu tukšā.

V. K. P. J* 2, latvieša jūra» prāmi», 150 reģ.
netto, a» Roju tukša.

ton.

l!eg>£Jf» osts teneJu&I kušL
30. maiji.
Oskar»

latvieša tvaikonia, 84 reģ.

toa. bratto, no

Ventapila ar malko.

No Uepilas ostas tsgUfcit ku&
30. maiji.
vāia tvaikoai», 266 reģ.

Rtdolf,

Stetiai ar jaakta

t«a. bratto, m

lidina.

Telegramas.
telegrāfa

aģentara»

ārzemja

telegianta».)

B e r 1 i n ē, 31. maijā.
Hauoveras provincē pie Daaeabergas atrasti Joti bagāti
kālija slāni.

pirmdien,

drāmas

Ed.

.Straume",

Vulfa

Literatūra.
Svari.

Satiriaks

murdā", Blaumaņa .Zelta
kupris" un uzvedīs ritmiski-plastiskus
vingrinājumas ar dtžādu izjūtu izteiksmes
žestiem.
Programas dabūjamas J. Rozes
veikalā, Suvorova ielā Nš 3.

Redaktora:

Renses muita

100 Norvēģijas

kronas

.

.

.

100 Dānijas kronaa
....
100 Holandes guldeņi . . .
10000 Vācijas markai

.

.

.

100 Somijas markai ....
100 Igaunijas

markai

.

.

.

1C 0 liti
1000i Polijas markas
...
100 Čechoslovaku kronu . .

100 Itālijas lira»
Padomes rbļ
10 krievu

zelta rbj
par 1 «n»i tīra

Zelts (Londonā)
zelta

1. jtnijī.

2,00
5,10 — 5,15
53,55- 23 79
3265-3390
28.26-29.40
9193 - 92 86
13-t,-46 -

137 20

83,10 — 87 3»
9320-9710
199,56- 201 58
0,60- 0,85
13,45— 14.45
1,47— 1,53
50,00 — 53.1,10
15.35- 16.10
a§,75— 24,8»
—
25,50
—

"
Krievijas sidraba {
^lt« ?.! !
neatkar,
aizņem
J',0
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

šo azaldna

brauca no ārzemēm Pr iekults ataciji an
pamata
nomultošanal
vienus zilu»
slavlašu vilnas svārkus, bet līdz šira
neieradās
tos muitot, minēto» svārkus
3 mfneiu laiki, skaitot no 28. marta
1923. g., izņemot pret
10 latu ievedaaaitas nodokļa

samaksa.

Gadījuma, ja avārkl trīs
mēneša
laikā nebūs izņemti, tīd uz muitas lik.
| 562. pamata, pārdos vairāksolīšanā ua
ieņemto nauda
iemaksā»
Valsti
ieaākumoa.
tk 2266.
Reņģē, 30. maijā 1923. g.
Muitas priekšniek» Ievils.
Sekretāri

v. R u d o 1 f ».

vilde Izilidim par
?edrrīga
nozaudēto zirgi pasi, izdota
ao Sēses pagaifa valdei zirgam. 10 g.
vecam, 2 arš, augatim, bēras īpalva».
laiku pieri un abi» pakajkājas līdz lociiavāat
baltas.
Zirgi otrs _ īpīšnieki
Burtnieku pagasta pilsonis Divi» Pēteri
Bartaieka

pagasti

aēls K u p I i s.

0J0 }' *•
2.
2. 10

Risas osta lerlfcuil kust.
Ķeizariene Sita.
30. maijā.)
P. B.) Sakarā
Praeā. 31 maijā. (Č.
127 reģ. toa.
Aastroangsrijas
burtnieks,
Mich»il,
latviešu
ar zi aām no Najorkas, ka
no Ķirb fiem ar *pšn klučiem
atgnesties
domājot
Dijusē ķeizariene Sita
Ne»bed, ' latvieš» tvaikoni», 95 reģ. ton.
Asstrijas koreno Ainažiem ar gabalu precēm.
uz Vīni
.Prager Presae"
«d
11 dāņu tvaikonis, 1946 reģ. ton.
ka
P«
Knod
ziņof
spondeut,
\J*?""!"
ari
Sta
ksd
ttgrezies
no ]ūr*s ar kekiem.
tam,
pec
var būt runa tkai
preten
savam
no
atteikasies
31. maijā.
būs cficiali
Llrt *
zijām uz troni.
Kohoīvt, vācu tvaikoni» , 1414,24 reģ. ton.
ar bāla: tu.

ar

pasažieri, SB.nT2

Kursi.

100 Latvija» rbļ
Amerikas dolāra
Angļu mārciņa
100 Francijas franki ....
100 Beļģijas franki
....
100 Šveices franki
. . . .
100 Zviedrijas kronaa
. . .

M. Āron»

Šim numuram 8 lapas puses.

TlnbnlEcmo qd tOpnlecD»,
Rīgaa biržā, 1923. gada

mikalai farnali. J* 21—1928 1>

joku

.Līnis

to Karalančiem

I

tzgaļuli kujt.

30. maijā.

(Latvijai

—
30. maijā.
Somu
ķilu zīmes
50 zelta fr. 6°/o Rīga» pil», kr.
apcietiuijasi kādu vietējās
«L 1 A.
—
biedr. ķīlu zīme» ....
,fitlic «baa
darbiuieku
an vēl
Rīga» pil», kr.
Un?
100
zelta
fr.
6°/o
"persoaaa psr spiegošanu.
Parit
Attiecības starp Turciju un Krievija.
biedr. ķilu zīmes ....
—
'* I
98,00—
—
Vaino
un
.Liber ē' ziņo, 6°,» Zeme» banka* ķīla zīme»
!,«ae cceklis-komunists
Parizē, 31. maijā.
rionai pisētas domnieks Mikola
apķīlāšanu
kuģu
tarku
ka
ievērojot
Rīga» birža» komiteja» komacija» komisHaa
P«wti par
Augoras
kāda azsaakuma parakstijūras ostaa
priekšsēdētāj» A. Kactit
Melnās
Krievijas
**r» loma strāduirki aicināti uz
krievu kuģiem tarpmak
,.
aizliegusi
Zvēr.
birža»
makler» M. O k m i a ? «.
valdība
^' P»r padomju Krieviju'.
LTA.
LTA.
iebraakt Turcijas ūdeņos.

^"polici

No Rtfas ostas

JFrercu lopkopības Izstlde

lūgurtus

#1 nrnemšaBas Latvijas
pavalstniecībā.
4. Atļauj Vācijas
pavalstniekam
N.
Mcl jēram darboties kā instruktoram
sM lkaldinstajsti Latvijas
mākslas akadēmijā,

"ūsu ģenerāliemulats

sporta

Strasburgā, kur iedzīvotāji satīkoja viņam
par

Sarkanu
mieitiesaesi pie Rīgas

Uzņem Latvijas

Komunistu

d

telefona

?es»*--

blikas

Latvijas
universi1) Anglijas pavalstniekam profesonu Čarlsam K1 a r k a m un apstiprina
rlia par
prcieioru
kuģu
būvniecības
htediim, skaitot
no š. g.
1. apriļa,
I) Itālijas pavalstniecei Klārai Koīson,
ikaitet ao š. g. 1. jalija, kā itāliešu valodas lektrisei an
3) Francijas pavalstlieki n Eijer-tm Segr ēstam kā franču
nlodti an liierattsras
ārštata
docentam
riešu gada, skaitot bo š. g. 1. jalija.
V

fraaču

Frenclla.

sēde

Ieceļ Dāvidu

Atļauj

par

vada bojāšanu uzlikts
liels naudas sods.

Bordo,

1923. g. 31. maijā.
1.
pildu
ietai.
2,
rātē:

pilsētai

dot*:

Valdības darbība.
Mlntstru

Diseldorias

Havass

ton. bratto, ao

Calaiaa ar balasti.

Daagaja

1883.

bretto,
br«tto,
bratto,

bratto,

pagasta

valde

par nederīgiem sekošas nozaadēta» dokumenta»:
1) Latvija» pasi.
izdota no ši» pag. valdes 20. februārī
1V20. g. zem J* 47; 2) kara klaasībai
?pliecību, izdotu no Valmieras kara apr.
priekšnieka
19. marta
1921. g. zeot
Nr. 3628; 3) ieroču atļauja, izdotu na
Valmieras apr. pr-ka 21. janv. 1920. g.
25. janv.
aem Nr. 1510 ir pagarinājumu
1922. g, Nr. 892; 4) aizsargu nodaļai
apliecību, izdotu no Valmieras apr. pr-ka
14. aov. 1922. g.Nr. 2566 un 5) dažadui
Eduarda
cita» dokumentu», visus uz
Triča d. Osvalda vārda, dzim. 4. jūlija
tztludina

e.

(vecā

st.)

Vestienas pag.valde izsludina pir nederīgu zirga pasi, izdotu no Sunākstes pig.

valdes 5. maijā l920g. zem Nr. 121,
kūja ^aur pirkšanu pārgāju»! Rekslena
Jura Abolkalna lietošanā un no pedeja
pieteikta par pazaudētu.
Ventspils apr. pr-ka palīgi 1. iec. izsludina par nederīgu nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no viņa 20. aug.
Fridricha
1920. g. zem Nr. 2239 uz
9o7.
Heinricha d Maddisona vārda.

Risas muitas valde
uzaicina zemāk minētos preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīgas muitas formalitātes, jo pr eta*
w
gadījumā muitas valde būs spiesta piemērot muitas likuma 496., 497. un 561. paragrāf us.
ģ |ļ

'°-S
SS

_"_
"8 i

, £
Zb
S-S

Prece
Ar kaģi

Ienākuš

vai par dzelža-

* * £^ i"**?

Precu

Nekurienes

Kad

«i.

=====a "=s!

a

_

1
2
3

52443 102 Dzelzsceļa
53753 363
.
48466 31 s/a .Elia*

27. janvārī

1922. g.

Ventspils

1. decembrī
16. aprīlī

1920. .
1922. .

Valkas
Dancigas

Vara stiepuļu izstrādājami, apsadraboti
Cementa paraugi
Kokvilnas audurai

4

37300 446

23. augustā

1921. .

Kopenhāgenas

Tabakas paraugi

5

49098

43

26. aprīlī

Kviešu milti

48473

25

1922. .
..

Londonas

6
7

Dancigas

Ziepes vienkāršas

Stetines
Liepājas
Dancigas

Anilin krāsas
Pulkstens un galds
Sēklas

8

48240 37
52352 733

9

49094

48

10

48250

36

11

37304

13

12

49096
49104

48
50

48471
48249
44307

29
36
854

49049

45

48247
49048

37

26418

37

13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

45

. .Jakobsea*

. . Ara'
. .OerneijeU*
. .Eddi*

9. apriti

18.
24.
28.
17.
9.
28.
29.
14.
17.
13.
26.
18.

Dzelzsceļa
s/s .Bolsta*

. .Ostsee'
. ,Henny*
. . Bolsta*

. .Uranus'

. .Bolāma*
.
.
.
.Eddi*

.

1$.
.
18.
.
18.
.
26. jūnijā
26.
.
16. aprilī
9. maijā

37
.
.
26407
37
.
.
1138 157 Hoogoleit
1116 157
.
259 27 St. Crois
565|246
Dzelzsceļu
.
36409

.
janvārī
aprilī

»
.
decembrī
aprilī
.
26.
.

, . Ostsee*
Douro"
. . Magnus*
Eddi*
Magnas'

.
.
.
.

aprilī
novembrī
aprilī

.

1921. .
1922. .
.
.
.
,.
.
.
1921. g.
1922. .
,
.

j

1 maiss B.L2

Kopenhāgenas

Liķieri

.

Stetines

.

.
Rotterdamas

Vara stiepuļu izstrādāja»
Mašinu daļas
.

3 kastes E, S. S. 818a»
Viens gabals
1 maiss
1 kaste
1 maiss
1 kaste M. L. 52274/1
C A. D. 1 karvis
1 kaste
1 kaste F. C. Z. 100
7 kastes Lacia Rīgas 47
1335/41
1 kaste A 535
1 kaste I
1 vieta K 648

Mucu daļas

2000 gabali

Miinnigkoif

.
Londonas
Vācijas

Mucas (ambulažu)
Rakstāmlietas
Sudrablietas

217
1 kaste T. H. V.
7 gabali

Balod & Co.
Donitz

1920. g.
.

1921. g.

Nr. 4]

.

.

36
20
96
135
139
152
39

216
254
309
312
373
458
548

21
30
64
74
111
142
138

1029
50
103
114

141
112
29
88

585
589
592
617

28
16
120
129

191

155

629

137

378

89

685

60

434

189

775

571
638
958
984
2062
107
181
311
317
422
431
462
483
538

71
82
128
119
177
185
168
12
130
117
76
93
45
94

4055
65
157
181
231
405
435
453
477
496
506
676
684
690

186
98
191

680
701
705
789
773
860

69
25
163
142
62
3

856
887
920
957
950
5011

167
106
92
140
46
43

961

151

206

413

494

653

118

5

149

77

17

50

79

215

582

622

651

713

905

801

166
6

187
253
286
300
314
421
338
525
528
538
603
668
719
721

49124
136

38

799
888
894
897
913

179

6095

114

150

157

40

159

151

11
143
44
110
154
9
86
47
81
108
113

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
aa civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1917. g.
30.Janvarī miruša Pētera Jiņa dēla
Kule
(miršanas _ vieta iz lietas nav
redzama)
ir
atklāta
mantojums
un
?n aaaicina, kam Ir aa Šo mantojumu,
vai aakarā ar to, tieaības ka mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisarijiem,
kreditoriem an t. t., pieteikt iii tiesības
min. tieaai 1 e i a mēneša laika, akaitot
no ii iladinājama iespiešanas dienaa.
Ja min. personas aavaa tiesībai aagšā
sarādītā termiņā nepieteiks, tad viņas
atzīs kā šīs tiesības zaadējašas.
Rīgā, 25. maijā 1923. g. J* 2178
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretāra A. Kalve.

75

Donas
§p

784

930

181

227

306

7250
266
315
350
467
548

171
58
35
147
133
187

54
99
23
27
121

561
564
826
945
8079
162
285
298
309
353
451
485
492
493
509
654

116
180
100
178
97
1
199
72
90
175
85
192
183
158
109
68

95

734

169

779

7

22

24
127
145
78
56
8
2
146
102
59

173

182

190
181

553

694

759

827

Chivat
Rīgas Importa Korapaniia
Robert Sikbek
Uzrādītais

Rīgas maitas priekšnieka v. i. Krūmiņi.
Importa nodaļas pārziņa v. Apini.

zemes

bankas aizgadniec.

Kontu stāgoklls uz 1. jonuarf 1923. g.
Konti.

Aktivs.

131

14

87

51

196

162

Kases konts
Tek. konti privātās bankās
Tek. konts Latvijas bankā
Procentu konts
Pārejošo sumu konts
4Va°/o ķīlu sīmju konts
5°/o kuponu nodokļa konts
25°/o kuponu nodokļa konts
Pārvaldes

12253
2646809
1728355
—
25000
17766
60
70

izdevumu konts

Rentes konts
Soda naudas konts
Deldēšanas izdevumu konts
Dzēšanas izdevumu konts
Aizņēmēju maksājumu konts
Drošības naudas ko.its
Kuponu konts

Pasivs.

50
23
18
—
—
62
47
53

—
—
—
192228
—
—
—
—

—

—

88629

—
—
—
—
—
—
1855

—
—
—
—
—
—
50

810223
354143
2066795
182428
626584
111137
—

44321711 03
__ .

443217l|03
Valde.

Pasta adr.: caur Līgati Jaunumā.

pārskats par 1922. i
Bilance

uz 1. Janvāri 1923. g.

klāts

mantojums,

un

izaicina,

kam

ir az šo mantojuma, vai sakarā at
to, tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisarijiem, kreditoriem
an t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no fi
iltsdinājuma
iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savu tiesībaa
«gšā azrādītā termiņā nepieteiks, tad
trinas atzīs ka šīs tiesības zaudējušai
R!gl, 25. maijā 1923. g. Nk.2201
Priekšsēdētāja v. A. Viidnara.
Sekretāri A. Kalve.

—
—
t63
—
— Rīgas apgabalt 3. civilnodaja
— az civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2018.
— p. p. pamata paziņo, ka pēc 1922. (.
32 6. maitā Ļeņina aņt. (Ķtitrijā) mis. Ml65 ķeļa (Michaila) Isajeva ir atklāts manto).
17 «zaicina personai, kam if az šo martto05 inmsa vai sakarā ar to kādas tiesību,
83 kā mantiniekiem, legatarijiem, lideikorai97 tarijiem, kreditoriem a. t i, pieteikt tis
41 tiesības aeia mēneša laiki minētai
— tiesai,
akaitot
no li sladināļami

Paltmales patērētāju biedrības
Biedrība atrodas Rīgas apr., Paltmales pag.

iespieianas

dienaa.

Ja minētās personas savas tiesības
JKglā sarādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atsīs kā šīs tiesības zaudējošas.
Rigi, 25 maijā 1823. g. 1* 2187
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretāra

A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties aa clv. proc. lik. 2050.
an 2062. p.p., ievērojot Edgara Berga,
R. K.
valliļsa
Livijas Mengel, dzim. Berg,
162,223.*8 Albert, dzim. Berg, ua Millijas Berg,
lūguma nn savu lēmumu 1923. g. i*
ziņojuma,
maijā paziņo, ka pēc lūdzēju

(Aktīva.
;R. K.
Pasivs.
Skaidra nauda kasē . . .
95,646.35 Biedru pajas
Precespariepirkumacenām
1,066,928.75 Kapitāli:
Dalības naudas citās iestādes:
Pamata
. 1,198,925.55
Paja C. S. .KonRezerves .
54,307.39
zums* . . . 5,000.—
Amortizācijas
20,144.95
%
Akcijas L. taatas
Koop. darb.
banka
. . . 15.000.—
26,910.52
P*>1. fonds
20,000.—
Bibliotek. tonds 6,113.21
Parādnieki par precēm
.
23,965.50
1,308,402.62
Nekustams īpašums
. . 1,500,000.— i Noguldījumi no:;
,$a
Dažādi debitori
30,051.—
biedriem.
615,842.95
«isriocR
*W™>
121
'Y"*™
l
,
'-Aizņēmumi naudā no:
i.
Prieks nakosa gada samakLatVi batlkas
224, 115 50
11«;
004
?
satie izdevumi
....
25,a00.— „- ..
-rrr—.
*
^S'ļir'iS:
Dažādi
kreditori
. uz
.
985,851.90
Remonti
210599.40
mm"
1,kAva
cs
no
^nEksportu preces krājumi .
62,058.50
?.
*??'f £ Komisijas
.
75,372 70 ? arads f ,kom,s- Prec .
.
" ££?
Tlfs
afllkums
300,875.10
Lini ..........
452i222.—
Bibliotēka . . .' . ' .' . ' . '
9,682!—
Vekseļi
285,515.50

parādu

az sekošām obligaciļltn:

1) par 10,000 r., apstiprinātu 1889. i- ,
324
67
938
195
10. maijā uz nekustama īpašuma Riga
346
104
9015
125
reg.
3. hip. iec. zem zemes grāmata
HM
377
148
36
34
47, izd. no Chr. Berga par
M
?
378
19
38
32
Mārtiņam Balodim, kura pajgajasi
414
38
46
164
Ivana d. Stauve, kā blankoceRobertu
503
15
50
63
sionaru, kurš viņu ir cedējis blanko;
528
10
109
55
2) par 15,000 r., apstiprinātas im-Sr
575
66
132
153
12.
maijā uz ta paša nekustama "*
603
172
137
174
izd. no Kristapa Berga par ļa™
šuma,
629
103
170
4
"(a
tam pašam Mārtiņam Balodim,
789
122
389
144
pārgājusi uz Robertu lvana d. Stao™a«w
837
65
489
101
kā blankocesionaru kurš viņa h
840
132
518
176
- ir pilnīgi «PV^'Jf
blanko,
cedējis
877
160
656
70
atpaa»
kuras ir ao kreditora saņemu*
890
200
674
197
obligācijas V
a
apstākļu
dēļ
šīs
bet
ka
Kopā 3,979,599.65
900
f
126
676
57
Kopā 3,979,59965 "iiJ«! zudamā.
,
„ ij.
902
194
716
52
^= "
'
" J
-Pgib-lHe» 3- .d «Sf
Tāpēc
975
161
785
73
Peļņas un zaudējumu rēķins.
kufflI
uzaicina via&« P«wna *
7056
13
837
18
L^ffl
aprādītam _obUgacna«.
Zaudēts.
R. K.
Pelnīts.
97
156
879
53
R. K. sības uz augšā
«
«•"«"
IJ*
s
e
pieteikties
tiesā
gadā
tīrs atlikums:
*
129
184
923
193 Iepriekšējā
Iepriekšējā gada tīrs^atlikums 191,741.27
udinalu
izdalīts
skaitot no dienas, kad Jia
208
198
...
a?J!
998
75
191,741.27 Brutto peļņa uz precēm .
aa
738,743.60
.
*£
Tirdzniecības izdevumi
iespiests .Valdības Vēsta»1
.
577,479.80 °/o°/o saņemtas nomas . .
15 300 —
notejkta
Loter. vad. K. Krefts.
personas
rāda, ka ja šīs
Inventāra dilšana ....
12,175.75 Dažādi ienākumi: pelnīts
nepieteiksies, obligācijas araP«
°/o°/o par aizņēmumiem .
77,001.85
uz liniem
tiesību *
10
085
65
Rīgas apgabaltiea. 3. civilnod., Tīrs atlikums
nīcinātām
un lūdzējam dos
300,875.80 Pelnīts uz eksports prec.
101,069.85 sīt hipotēkas dzēšanu aemes grama»
aa civ. ties. lik. 2011., 2014. an 2019. p.p.
Brutto _ peļņa uz komis.
2H8
pamata
paaiņo, _ ka
pēc
1912. g.
precēm
Rīgā, 24. maijā 1923. g. >•
102,334.10
_
26. aprilī
Riga miruša Jāņa
Jorģa
" Kopā
A. Blamentāla.
Kopā 1,159,274.47
v.
Priekšsēd.
1.,274.47
dēla Āboltiņa (Ābola) ir atklāta manSekretāri A. Ka 1v ^
tojums an aaaicina, kam fr aa io manValde.
.
tojumu vai aakarā ar to tieaības, kā
Erb. r*.. pag. »ald«L «"JJJSi S
•Jigas apgabalt. 3. civilnodaļa,
Ja minētās personu
mantiniekiem, Itgatarijiem, iideikomisavas tiesības nederīgiem, kā nozaudētas sekoin.
aarijlem, kreditoriem
11 civ. ties. lik. 2011.. 2014. an 2019. p.p. tagša «radītā termiņā ncpiateika, tsd kumentus:
an t. t., pieteikt
Brberžes
pamata paziņo, ka pēc 1920. g. 21. dec. viņas atzīs kā Els tiesības aaadējaias
»Derg P*#
šīs tiasibaa minētai tieaai a a i a mē1) zirga pasi, izd. no
£
Rīgā, 25. maijā 1923. g. Nt 2168
aem * »
neša
laika, akaitot no šī aladinājuma Rīga mirušā
Jāņa
(Johana)
Pētera
valdes 26. aprīlī 1920. g.
Jāņa
Pētera
laapitianaa dienai .Vaid. Vēitnesī*.
dēla
F r e i m a ņ a
Priekisēdētāja v. A. V e i d n e r a.
Jāņa Smete v.;
u,her£es p«g«
'ir
atklāts
mantojums
izd no Erber|eP ļtf
Ja minētās pcrsonaa aavaa tiesības (Frevmans)
5) zirga pasi
Sekretārs A. K a 1v e.
un aaaicina, kam ir az io mantojumu,
aem
aagšā azrādītā termiņā nepieteiks, tad
valdes 18. maija^ 1920. g.
viņaa atzīs kā šīs tiesībaa saadējašas. vai sakara ai to, tiesībai kā man tiniek., Rīgas apgabalt. 3. civilnodaja, Pētera Pētera d. Maliaa v.,an
legat., fideikom., kreditor. an t.t., pieteikt
berte"*^ ^
m civ.
ties. lik. 2011., 2014. an
Rīgā, 25. maijā 1923. g. J* 1845.
3) Latv. iekšzemes
šīs tiesībaa min. tieaai aeia mēneši
*019. p.p. pamata paziņo, ka pēc 1897. g. izd. no Erberģes pag- vaiaei
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
talka, skaitot no ii aladinā]. ieapiei. 16. iebruarī
^
Rīgas apr., Vidrišu pagasta, 1922. g. zem JM* 12 « f^O»64»
Sekretārs A. Kalve.
dienaa .Vaid. Včatn.*.
.Puņķu* mājās mir. Gusta Šiliņa ir at- Strautiņa vārda.

,

'

«42
673
697
714
848
868
910

630

5054
61

Jalijs Mlesaieka

Lauksaimniecības mašīnas

Numuri. Vinnesti. Numuri. Vinnesti. Numuri. Vinnesti. Numuri. Vinn.
80
26
61
165
37
123
170
105
83

Uzrādītājs

Kokvilnas audumi
Apģērbi, apavi un ziepes
Dzelzs preces
Zoda
Elektromotors
Apģērbi, vēja un apavi
Kosmētiski līdzekļi

telpās, Parka ielā 6.

2866
890
906
922
3018
25
54
166
181

* Ca.

Uzrādītāji

izloze notika 25. maijā 1923. g., latviešu jaunatnes savienības

48
31
9P
107
84
134
188
115
41

P. Buča

.
Dancigas
Hamburgas
Dancigas
Stetines
Kopenhāgenas
.
Stetines

VINNESTU SARAKSTSl

37
80
133
338
343
394
477
557
626

Uzrādītājs

Stetines

jaunatnes saivenības

mantu loterijas

* Tard« *fece
pienākaie

1 kaste M. S. 334
1 kaste
5 kastes
H. ua H. 21323/
2827
1 paka P. Back
*: Ca
Veberstr. 3, Rīga
1 kaste V. M. Riga
1 paka M. Kan. Riga
1 kaste L. B. 233A
2 vietas

2

Latviešu

E kad

Vietu skaits aa zīmes

nosaukums

'

apgabalt. 8. civilnodaļa,
nes.
"k. 1967.. 2011.-2014. aa
kop. 2451. p.
SU?o p. an Balt. priva'rtSei
f&J^ u Aaaai Reiaiaa
lāgamu
_\__\ visas personas, kārām ir kaut
strīdi vai Israns»,
Er treteniijas,
fļZuitiesā 15 maijā 1923. g, pablicēto
pAscembri 1922. g. Valmierā miruša
SJSinieki Miķeļa Indriķa d. Reiasaņs
? juatamentn , kā ari visas personaa,
tiesības ai mirušā
tT kt«t kā^ai
Relmaņa
mantojumu vai
Hj. Indriķa d?i ir fc mantojamu, ka taentiSEb. Iigitarijiem , ideikomitarijiem,
SSVējiem en t. t, pistelkt sīva*
Sha. oreiensijaa un teraass minētai
UU, skcHoi
Jfj ,,!« atnesa
iespiešanai dienas
dadlnijuma
*
Li^bas Vēstnesi *.
' litos minēti rermlņi nebūs izdarīts,
personas atzīs kā atteOmšās
4 f»netia
«tenuiām un eaaddasa* savaa tJcaJbaa,
pai Uka2. testamentu pasludinās
Lā ipēkā Rājušu.
M 2119
25. maijā 1923. g.
L -a

*

%l

Priekšsēdei v. A. Veidners.
Sekretārs

Rrjas apgabalt.

A. Kalve.

3. civilnodaļa,

„ dr ties. Uk. 1967., 2011.—2014. an
kop.
īrg n.p. ua Balt. privāttiesību
Ssi p pamata uzaicina visas personas,
Ljn ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
šai tiesa 23. mtljs
3 Ierunas pret
1923 E- publicēto 25. martā 1923. g.,
ļļļjltltnu pag. mirušā Tautalas mājas
publ.
jMJnieka Jāņa Otto d. Karlsona
visas
personas,
Mimtata kā ari
tiesības uz mihrām ir kaut kādas
mantojumu
t_ U Jāņa Otto d. Karlsona
mantojumu,
šo
kā
ni sakarā ar
Bintin., legatarijiem, lideikomisarijiem.
Mrīddevējiem un t. t., pieteikt savas
tietibas , pretenzijas nn ierunas minētai
laikā, skaitot
ietai iešu menešn
iespiešanas dienaa
K ii sludinājuma
.Valdības Vēstnesī".
' Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
īd minētās personas atzīs ka atteikušās
k Ierunām un zaudējušas savas ticpasludinās
par
ības, bet testamentu
tumīgā apēkā gājušu.
M 2030
Rigi, 26. maijā 1923. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3, civilnod.,
u dv. ties. «k. 1967-, 2011.—2014. an
kop.
1079. p.p. nn Boit. privāttiesību
1+51. p. pamata, uz Jāņa S i 1 e n i e k a
pilnvarnieka zv. adv. Kazaka lūgumu
aicina visas personas kārām ir kaut
lida: pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
fai tiesā 23. maijā 1923. g. pablicēto
10. oktobrī 1922. g., Rīgā mirušā Mārtiņa
Pētera d. Silenieka not. testamentu, ka
ii risas personas, kurām ir kaut kādas
ktību u mir. Mārtiņa Pētera d. S i lelle ka mant. vai sakarā
ar šo mantojamu, ka mantiniekiem, legatarijiem,
Ideikomlsarijiem, parāddevējiem un 1.1„
pieteikt tavas tiesības, pretenzijas
an
«auss minētai tiesai sešn mēneša
aitā, skaitot
no ši sludinājuma
ieapielanas dienas .Valdības Vēstnesi*.
Ja tas minētā termiņā nebūs iedarīts,
M minētās personas atzīs kā atteikušās
ao Ierunām un zaudējušas savas tiesības,
iet testamentu pasludinās par likumīgā
rpBā gājušu.
Bgā, 25. maijā 1923. g.
M 2197
Priekšsēd, v. A. Veidn ers.
Sekretārs

A. Kalve.

?^ iHiUltIiii.lt1iIIiM.il.
?dv. ties. lik. 1967., 2011. —2014. an
w9- p.p. un Balt. privāttiesību kop.

61pameta, azaicina visas personas,

?rus Ir

kant kādas pretenzijas, strīdi
™ «ranas pret
šai tiesā 23. maijā
»«• g. publicēto 19. septembrī 1922. g.
™»iH Pag., mir. Kāķu mājas īpašnieka
*» «jķeļs d. Apslša publ. testaļ~}\. ka ari visas personas, kurām ir
«« kādas tiesības uz
mirušā Mārča
* "£ i. Apsīša mantojumu, vai sakarā
?jomantojumu, kā
mantiniekiem,
2™ J. fideikoBisarijiem,
parādS2«b in t. t., pieteikt savas tle2 Pretenzijas un ierunas minētai
rl «"aa mēneša teikā, skaitot
leipielanas dienas
,?a'"m"
Viu-k

ļ"»» Vēstnesī*.

Rīgas

apgabalt registr. nodaļa
ua dv. proc Uk. 1+60». panta
pamata paziņo,
ka
saskaņā ar
viņas
lemim*
9. maijā 1923. e. reģistrēta
kooperatīva sabiedrib
* zem nosaukumi.Drastu _ otra taaktaimniecības «asinu
koplietošanas biedrība".
Sabiedrības valdes sēdeklis atrodat
Drasta pagastā.
Nodaļu vadītājs E. Bltte.
Sekretāra pil. Oši.

Rīga* apgabalt. reģistr.

nodaļa

az civ. proc. lik. 1+60». p. pamata pa«iņo , ka
saskaņā ar viņas
lēmuma
2. maijā 1923. g. reģistrēta
kooperat.
sabiedrība
zem nosaukuma:
.Krapes
lauksaimniecības
mašīna koplietošanas
biedri: a*.
Sabiedrības
valdes sēdeklis atrodas
Krapes pagastā.
Nodaļas vaditājs E. B i 111 _
Sekretāra

o. J. O i n.

___

.

.

gavasTpgabaltiesa,

1289/

u civ.

Jalgavas

apgabaltiesa,

Rīgas apgabalt

registr.

nodaļa

9. maija

1923. g. reģistrēta

bezpeļņas

biedrība

zem nosaukuma:

.Naukšena

savstarpējā palīdzības biedrība*.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas Naukšēnu pagastā.
Nodaļas vadītājs E. B i 11 e.
Sekretāra p. J. O šs.

Rīgas apgabalt.

reģistr.

nodaļa

1460». p. pamata
paiiņo, ka saskaņa ar viņas lēmumu
9. maijā 1923. g. pārreģistrēti
. Plāteres
savstarpējās
uguns-apdrošinašanas
biedrības* biedru pilnā sapulcē 3. martā
1923. g. pieņemti; grozītie biedrības
statūti.
Sabiedrības
valdes sēdeklis atrodas
Plāteres pagastā.
Nodaļas vadītājs E. Bitte
Sekretāra p. J. O š s
uz

civ. proc

Uk.

Rīgas apgabalt

reģistr.

nodaļa

az dv. proc. Uk. _ 1460". p. pamata
oasiņo, ka saskaņa ar viņas lēmumu
2. maijā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
zem nosaukuma:
.Bjeriņu
sabiedrība
pagasta savstarpēja ugunsapdrošinašanas
biedrība*.
atrodas
valdes sēdeklis
Biedrības
Bieriņu pagastā.
N odaļas vaditājs. E. B111 a.
Sekretāra v. J O š i.

Rīgas

apgabalt.

reģistr.

nodaļa

uz civ. proc. lik. 1460». p. pamats palēmumu
viņas
ziņo, ka saskaņā ar
2. maijā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
.Abzes*
sabiedrība
zem nosaukuma:
upītes noregulēšanas sabiedrība*.
Sabiedrība»
valdes sēdeklis atrodas
Plāteres

pagasta.

Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Sekretāra pal. J. O š s.

apgabaltiesa

ties. lik. 293,. 301. aa 359'. p.p.
»amsta aaaic i«
PStarl Ēteriska, kara
dzīves vieta nesiuma,ie t r a mēneša
iMSkS Iemītie? šai tiesā saņemt aorskttas
io viņa sievas Emīlijas Ezeriiko, dzim.
Zsmrner, iesudzības raksta viņa laulības šķiršanas lietā ua no pielikumiem
un uzdot sava dzīves vietu Jelgavas

az sava 17. maija 1923 g lēnums, pamata
uzaidna ' 1. oetobri
1920. gadā,
mrruša S'maņa Inta dēa Makbeta
(Magbeta) mantiniekus, kreditorus, legatarus, liddkomisara»
an visas citas
personas, kam varēta but kādas rīesībsa
vai prasības
uz atstāto
mantojama,
pieteikt viņas tiesai seša mēneša
laikā,
skaitot
no
sludinājuma
pilsēta.
Iespiešanas
Ja minētā laikā aicināmais neierasto-, dienas .Valdības Vēstnesī*.
iiata noliki az termiņa aa iaspriedis bes
Tiesības an prasības, par kurām nerioa klātbūtnei.
Ja Ieradīsies, bst savi
būs paziņota tiesai minētā laikā, tiaa
laivei vieta Jelgavā
aeazdos, aicinaatzītas par zaudētam tu visiem laikiem.
urna as tiesas sēdi aa visas pārējas
Liepājā, 24. maijā 1923. g. Ak 646 23
>ap!pu atstās tiesas kaodejā.
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams.
Jelgavā, 19. maijā 1923. g.'
Sekretārs
A. Kastterovie'a.
Priekšsēdētāja

Sekretārs

Jelgavas

v. R. M ū 11 e r s.
A Veldenbergs.

apgabaltiesa,

as 1921. g.

Jelgavas

az civ. proc iik. 146*0". p. pamata
paziņo, ka saskaņā ar
viņas lēmuma,

Liepājas

n dv

1. Iebraara lik. par laalību
50. panta pamata, ar šo dara sinama
3?gas apgabalt registr. nodaļa
ka tiesa
Rīgā, 25. maijā 1923. g.
J* 1909 Almai 3ešls, dzimusi Bratčka,
aa dv. proc, Uk. 1+60». p. pamata pa14. aprilī š. g. aizmugures
nosprieds
A.
Priekšsēd.
v.
Veidners.
siņo, ka saskaņā rt
viņas laulība ar
Mārtiņu 3eils šķirt.
viņas lēmumu
Sekretārs A. Kalve.
2. maija 1923. g. reģistrēta kooperatīva
Jelgavā, 19. maijā 1923. g.
sabiedrība zem nosaukuma:
.VeaelanRīgas apgabalt. 3. civilnodaļa,
Priekšsēdētāja v. R. M u 11 e r s.
skas kraj-aizdevu sabiedrība* .
Sekretārs Veldenberes.
as Latvijas civillik. kop. 36. p. piezīmes
Sabiedrības
valdei sēdeklis atrodas
pamata, ar šo paziņo vispārībai, ka
Veselauskas pagastā.
pilsoņi Zalmans
Jelgavas apgabaltiesa
Bēra d. L e v i
un
Priekšsēdētāja v. E. Bitte.
Debora Benjamiņa m. Loevenatein
uz dv. ties. lik. 1967., 2011.—2014.,
Sekretāra pal. O šs.
noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu
2079. un vietējo privāttiesību uk. 2451. p.p.
Rīgas apgabalt. reģistr.
nodaļa pie Rīgas notāra V. Lieveņa 27. aprīli pamata, azaicina visas personas, kurām
1923. g_. reģistra J* 6788, ar kuru viņi, būtu kādas ierunas pret 5. jūlijā 1915. g.,
uz dv. proc lik. 1460». p. pamata paattiecība
oz viņu noslēdzamo laulību, Tukuma pilsētā mirušā
Jāņa
Jāņa d.
ziņo, ka saskaņā ar viņas
lēmumu
ir
atcēluši
viet. civillikumu 79. un O r i v i ņ a 1909. g. 16. decembri
2. maijā 1923. g. reģistrēta kooperatīva
turpm. p.p. paredzēta
laulāto mantas
notariela
kartībā
sastādīto
testasabiedrība
nozaukuma:
zem
.Vaists kopība.
mentu, vai kuras vēlētos pieteikt savas
darbinieku krāj-aizdevu sabiedrība*.
Rīgā, 25. maijā 1923. g.
uz
minēto
Jāņa
O r ī v iņ a
J* 2159 tiesības
Sabiedrības
valdes sēdeklis atrodas
mantojumu kā mantinieki, legatari, fideiPriekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā.
komisari, kreditori n. t. t., pieteikt savas
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēdētaja v. E. Bitte.
ierunas nn tiesības šai tiesai sešu
Sekretāra pal. J O š s.
Liepājas apgabalt. reģ. nod.,
mēnešu laikā, skaitot no sludināRīgas apgabalt registr. nodaļa uz dv. proc lik. 1460». p. pamata juma iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".
aa dv. proc
Uk. 1460". p. pamata paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmuma
15. maija 1923. g. biedrību un viņu saPēc minētā termina notecēšanas, tiesa
paziņo, ka saskaņā ar viņas lēmuma
nekādas ierunas nepieņems un nepievienību reģistra I. daļā ir ievesta bez9. maijā 1923. g. reģistrēta
bezpeļņas
teiktas tiesības atzīs par spēka zaudēbiedrība
zem nosaukums:
.Viļķenes peļņas biedrība zem nosaukuma: BiržuBases biškopības biedrība .Bite*, kuras
jušām.
savstarpējā palīdzības biedrība*.
Jelgavā, 26. maijā 1923. g. C J*913/23
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Viļ- valde atrodas Bases pagastā.
ķenu pagastā.
Liepājā, 25. maijā 1923. g.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
J* 81.
Sekretārs A. Veidenbergs.
Reģistr. nod. pārz. v. (paraksts).
Nodaļas vadītājs E. Bitte.
Sekretāra pal. J. Oša.
Par sekretāra pal. J. Aldermans.

mln - tenni«a nebūs
izdarīts,
reģistr. nod.,
Personas atzīs kā atteikušās no Rīgas apgabaltiesas
p. pamata pa1460".
iz
dv.
proc.
lik.
"lušas savas tiesības,
MwJ..!
ar viņas lēmumu
saskaņā
PM'aulnās par likumīgā ziņo, ka
?fti gājU
. Sīk1923. g. pareģistreta
2. msijā
zem
savienība
aizsardzības
^ 25- maijā 1923.
tirgotāju
M
1623
g.
Fnekšiēd.
nosaskdma: . Latvijas tirdzniecības
jauna
v. A. Veidners.
biedrība* ka ari pārun rūpniecības
Sekretārs AKalve
II.
—§§ L2.5.6. 8, W un
reģistrēti
statūtu
8
Priekšsēd. v. E Bitte.
kl
j
Sekretāra o. S. Ols.
?,lk -1967
2079.
2011.-2014.,
*«
*J^*!privāttiesību
lik. 2451. p.p. Rīgas apgabalt reģistr. nodaļa
? la k-M *aicina visas P«sonas, kurām
dv. proc. lik. 1460». p. P"»"»'^
az
"
lēmumu
MaJ"
ierunas pret
ar
viņas
22. martā
Šā
ņo, ka saskaņā
bezpeļr,.,
?hV 'ukumā mirušās nama īpaš- fruaijā 1923. g. reģistrēta
.Ebreja
nosa.ķuma.
l«3l .,"!* Lērman, dzim. Hsramer, biedrība
zem
Latvija
aaijjr00
*5. jūnijā privātā kārtībā strādnieku emigrācijas biednba
testamentu , vai kufas vēlētos
atrodas Kiga.
ļj
Bledribas valdes sēdeklis
ņ^
tiesības
uz minēto
Priekšsēdētaja v. E- ,'»*Līšu . °*va*
e m a
Sf kretara p. JO» *
kā
mantojumu,
"
**Winieki '
iegatari,
fideikomisari,
^?ti '
reģistr. nodaja,
Pieteikt
savas Liepājas apgabalt.
?*?» »,'J l
Miba
li l i.
* fal HeMl »elu oz dv. pr. lik. 1460» p. P^^.P'S
maija
«aavaJ-T-"!!"- skaitot no sludinājuma ka saskaņā ar tiesas lēmumu 15.
ssvleņibu
viņu
M
an
VaJdibaa
Vēstnesī*.
EļM
biedrību
b
1
PfcT*r.tr,l daļā ir ievesta bezpejņas
tertnina notecēšanas, tiesa
***Jail^!*
^
: Apriķu Jmg
u»anti, !?na" nepieņems nn nepieb fdrib. zem noJukumaLīdums , kuras
«bas
atzīs par spēku zaudē- ssimniecības biedrība .
kVne
pagasta.
valde atrodas Apriķu
» eu
25. maija 1923. g.
m8iii
1923
Liepājā
.
L
23
^ii ?'
- «• >*
(paraksts).
Reģistr nodajss pārz. v.
SeSSl6d!ta'a v. A. Lanke.
^etanj A. Veldenbergs.
P.fsekretar.p /i.Aldermans.
ai i»ta
™»-

ķ

apgabalt. 3. civilnodaļa ,
ties. lik. 1957.. 2011.—2014. an"
W79. p.p. ua Balt. privāttiesību koa
«451. p. pamata, uz Mildas Grundsteln lūguma
uzaidna visas perscias,
kuram ir kaut kādas pretenzijas, stridi
vai ierunas pret šai tiesā 10. aprilī š e
publicēto 29 septembri
1922. g., Rfla
mir. Jlņa Jēkaba d. Grundstetna not
testamentu, kā
ari
visas
personas.
Kuram Ir kaut kādas tiesības uz
mirušā
Jāņa Jēkaba dēla Grundsteina
mantojumu,
vai
sakarā
ar
šo mantojumu,
kā
mantiniekiem, legatarijiem, lideikomisarijiem, parāddevējiem un t. t, pieteikt
«āvas tiesības, pretenzijas un
ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
kaitot no šī iludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēttnesi*.
Ja tas minēta termiņā nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzīs kā attdkušaa
ao ierunām un zaudējušas savaa tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
«pekā gājušu.
^igaa

apgabaltiesa,

Liepājas

apgabaltiesa,

uz sava 14. maija 1923. g. lēmuma pa7. janvāri
1910. gadā.
mata uzaidna
mirušas
11 z
Grobiņā
s
B E G E
mantiniekus, kreditorus, legatarus, lldelkomisarus
aa visas
dtas
personas,
kam varēta bat kādas
tiesības vai
prasības aa atstato mantoļuma, pieteikt
viņas tiesai
seša mēneša
talkā,
skaitot

no

aiadinaļuma

Iespiešanas

dienas .Valdības Vēstnesi".
Tiesības an prasības, par kārām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par aaadetam aa visiem laikiem.
Liepājā, 24. maijā 1923. g.
J* 653/23
Priekšsēdētāja
Sekretārs

b. V. Bienenštams.
A. Ka sperovičs.

Liepājas apgabaltiesas
1922. g. 19. septembrī

reģ

reģistrētā

nod.

Liepājas

amatnieku un maztlrgotāju
krāj-aizdevu
sabiedrība pilnā biedru sapulcē 15. apr.
1923. g., kā arī
padomes
un valdes
kopsēdē 22. aprilī 1923. g. ir pieņēmusi
statūtu pārgrozījumus
un jaunu
nosau-

kumu: ,2īdu kredītbiedrība*, par ko,
saskaņā ar Liepājas apgabaltiesas
lēmumu an uz dv. proc. lik. 1460/71. nn
1460/83. p.p, pamata ir ievesta atzīme
kooperativu sabiedrība nn viņu savienību
reģistra i. d., 40. lapā.
Liepājā, 25. maijā 1923. g. J* 119/27
Reģistr. nod. pārz. v. (paraksts).
Par sekretāra
Liepājas

pal.

J. Aldermans.

apgabaltiesa,

uz sava 17. maija 1923. g. lēmuma paLiepājas apgabalt. reģistr. nod., pamatodamās az sava 7. maija ša gada mata uzaidna 30. decembrī
1919. g.
nolēmumu, uzaicina tās personas, kuru mirušā Jāņa ktrlstovska
az civ. proc. lik. 1460». p. pamata
mantiniekus,
atrodas šādas az Jelgavas apr., kreditorus, legatarus, fideikomlsarus
paziņo, ka saskaņa ar tiesas lēmumu rokās
un
15. maija 1923. g., biedrību un viņu Jaunsvirlaukas .Lubenieku* mājām zem visas dtas
personas, kam varētu būt
obligācijas: kādas tiesības vai prasības uz atstato
savienību
reģistra
I. daļā Ir ievesta hip. Ne 2300 koroborētas
bezpeļņas biedrība
izdota uz
Jelgavas mantojumu, pieteikt viņas tiesai s e š?
zem
nosaukuma: 1) par 3000 rbļ.,
Kuldīgas
lopu
audzēšanas
biedrība kraj-aizdevu kases vārda, korob. 1906. g. mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
12. aprilī zem Mš 2356; 2) par 3000 rbļ., iespiešanas dienas . Valdības Vēstnesī*.
.Nākotne', kuras valde atrodas Griķu
izdota uz tss pašas kases vārda, korob.
pagasta.
Tiesības un prasības, par kurām neLiepājā, 25. maijā 1923 g.
Mi 76 1906. g. 12. aprilī zem Ne 2357, vai būs paziņots tiesai min. laika, tiks atkuram būtu kādas tiesības an prasības zītas par zaudētām un visiem laikiem.
Reģistr. nod. pārz. v. (paraksts).
uz minētām obligācijām
— iesniegt tās
Pat sekretāra paL J. Aldermans.
Liepājā. 24. maijā 1923. g.
402-1/23
šaī tiesai un pieteikt savas tiesības un
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Liepājas apgabalt. refl. nodaļa, prasības viena mēneša laikā, skaitot
Sekretārs
A. Kasperovičs.
sludinājuma
Iespiešanas
dienas
uz dv. pr. likuma
1460». p. pamata no
Valdības _ Vēstnesī".
.
paziņo, ka saskaņā
ar tiesas lēmuma
Ja minētā
termiņā obligācijas
neieLiepājas apgabaltiesa
8. maijā
1923. gadā, biedrību
un viņa
sniegs, vsi tiesības un prasības nepiesavienību reģistra
I. daļā ir ievesta bezai aava 17. maija 1923. g. lēmnraa pateiks, parādus tiesa atzīs par samaksāmata azaicina 21 septembri 1914. g.. Liepeļņas biedrība zem nosaukuma: .Brotiem, obligācijas
par
iznīcinātām
un pājā mirušās Marijas
Bleltert, dzimusi
cēnu lopkopības pārraudzības biedrība*,
dzim. Blrlņ,
lūdzējai
Katrīnai
Pana,
kuras valde
atrodas
Brocēnu, Saldos
Gllof mantiniekus, kreditorus, legstarus,
dos tiesību prasīt šo parādu
dzēšanu
pagastā.
fideikomisarua un visas dtas personas,
zemes grāmatas.
kam varētu būt kādas tiesībaa vai praNs
72
: Liepājā, 25. maijā 1923. g.
Jelgavā, 26. maijā 1923. g. LM1311/23 sības uz atstāto
mantojumu, pieteikt
Reģistr. nod. pārz. v. (paraksts).
Priekšsēdētājs v. A. L a u k e.
viņas tiesai sešu mēnešu laika,
Par sekretāra pal. J. Aldermans.
Sekretāri A. Veidenbergs.
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienaa
. Valdības Vēstnesī*.
Liepājas apgabalt. reģ.
nodaļa,
Jelgavas apgabaltiesa
Tiesības un prasības, par _ kurām nebūs
az civ. proc lik.
1460». p. pamata
dara zināmu vispārībai, ka uz šās tiesas paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
ka
saskaņā
ar
tiesas
lēmumu
paziņo,
lolēmumu 1923. g. 1. februārī ir iecelta par zaudētām uz visiem laikiem.
sabie8. msijā 1923. g. kooperatīvu
aizgādnība promesošā Vaslllla KonstanLiepājā, 24. maijā 1923. g. J* 592-1/23
reģistra
1.
daļā
drību un viņu savienību
tīna dēla Hltrlja mantībai.
ir Ievests kooperatīvs zem nosaukuma:
Priekšsēd. b. V. Bienenštams.
Jelgavā, 25. maijā 1923. g. f* 794/23
A Kmnfmvi?!.
^ *kr*tara
Ezeres krāj-aizdevu
sabiedrība
.Pūrs",
Priekšsēdētāja b. A. L a u k e.
kuras
valde atrodas Ezeres pagasta.
Sekretārs A. Veidenbergs.
Latgales apgabaltiesas I. civiln.,
Liepājā, 25. msijā 1923. g.
J* 74
Liepājas apgabaltiesa, ar šo pasiņo vispārībai, ka mirušā
Reģ *nod. pārz. v. (paraksts).
pilsētas
1923. g. Daugavpils
piederīgā
Josiia
Par sekretāra pal. J A1 d e r m a n a.
saskaņā ar
savu
7. maija
lūguma, uz Michaila d. Nodvecka notarielais testalēmumu, uz Elzas
Gūta
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaja, civ. proc. lik. 2083. līdz 2084. p. p. pa- ments, ar kuru testatora kustama ua
nekustams
mints
novēlēta
Marijai
1460". p. pamat» mata un 18. marta 1920. g. likuma pauz dv. proc llkama
Jos;ia m. Nedveckal
ar apgabaltiesas
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmuma mata uzaicini obligācijas tarētaju, kura
23. marta 1923. g. lēmumu apstiprināts
sabie8. msijā 1923. g- kooperatīvu
izdota par 7000 rbļ. uz Luizes, Johinna
Marijai Nedveckal.
drību un viņu ssvienibu reģistra I. daļā meitas Triglaf, dzim. Grams vārda, un un izdots mantiniecei
ir ievests kooperatīvs zem nozaukuma : 6. septembri 1903. g. zem Zum. J* 929
Daugavpilī, 30.apr. 1923. g. L>*383a 23
nostiprināta
uz Ilzes Andreja m. Atraat,
.Alšvangas krāj-aizdevu sabiedrība", kuPriekšsēdētājs F. Zilbera.
dzim. Karzon, Kristolam, Ādolfam, Alras valde atrodas Alšvangas pagasta.
Sekretārs J. O u t m a n s.
J* 77 frēdam, Emilijai, Natālijai, Jāņa bērniem.
Liepājā, 25. maijā 1923. g.
Atmatiem, Annai, Jāņa meitai Bether,
Reģ. nod. pārz. v. (pārak its).
dzim. Atmat, on Elzai, Jāņa m. Gata,
Par sekret. pal. J. Aldermans.
nekustamas
ieskaņa
ar
savu 1923. g. 11. maija
dzim. Atmat, piederošas
Liepājas apgabalt. reģistr. nodaļa, mantas Liepājā, zem krep. Ni 1653, lēmumu, meklē uz aod. lik. 578. p.
no pamata
apsūdzēto
Ludzas
apriņķa.
mēneša
laikā, skaitot
az dv. proc Uk. 1460". p. pamata viena
Valdib. Zīļmuižas pagasta piederīgo, Domenikn
paziņo, ka saskaņā ar tiesas lēmumu sludinājuma iespiešanas dienas .
Vēstnesī*, ierasties
tiesā,
līdzņemot Domenika d. Gudreišu, 36 g. veca .
sabie15. maijā 1923. g-, kooperativu
dēļ
iemaksāto liels auguma, zilam acīm, blonds.
obligāciju,
drību un viņu ssvienibu reģistra I. daļā minēto
Visām iestādēm an personām, karam
: Ls 130,68, t. i. parāda
ar procentem
it ievests kooperatīvs zem nozaukuma
Pie kam tie'< aizrādīts, ka ir zināma min. Gudrelša
un viņa mansaņemšanas.
sabiePuzes - Ameles piensaimnieku
Lādam
tas atrašanās vieta, jāpaziņo
Ameles pēc minētā termiņa notecēšanas, arī oblivalde
atrodas
kura
,
drība*
gadījuma, apriņķa
1. iec. izmeklēšanas tiesnesim.
gācijas turētājs neierašanas
«priņķī.
Ventspils
muitā,
atzīs par samaksātu, piešķirot
Daugavpili, 15. maijā 1923. g.
I* 82 parādu
Liepājā, 25. maijā 1923. g.
lūdzējai tiesību pieprasīt parāda izdzēpārz.
v.
(paraksta).
Priekšsēd. biedra v. (paraksts).
Reģistr. nodaļas
zemesgrāmatām.
šanu iz
Sekretārs P 1 a t a u ? k s.
pal. J. Aldermans
Par sekretāra
23.
maijā
1923.
g.
M
554
23
Liepājā,
Liepājas apgabalt. reģ. nodaļa. Priekšsēdētaja b. V. Bienenštams.
lavuiils apr. 6. iec lierticuKli.
Sekretāra A. Kaaperovlc
p.p.
?i civ. proc Uk. 1460». nn 1460*.
saskaņā ar krim. proc. lik. 59. aa
g.
ir
reģipamata paziņo, ka 8. maijā 1923.
Piltenes iec. polic. priekšnieks 846.—85Z p.p. an saskaņa ar sava
Pirmās Laivijas savstarpējas majstrēti
lēmumu meklē pēc
pilna
izsludina par aederigu, kā nozaudēta 25. maija 1923. g.
loou apdrošināšanas biedrības*
lik. 138. p. apvainoto, 33 gados
od.
izdotu
no
viņa
Latvijas
iekšzemes
pasi.
1923 g, pied. Beinarobtetfri sapulcē 27 aprilī
veco Antonu Franča
pievienoti 28. jūlijā 1920. g. zem J* 730, az Ievas
ņemtie statūti pārgrozījumi uņ
kurš 1922. g. augusta
mēnesi
vlču,
m.
M
a
c
p
a
n
vārda.
772
Emmas
Jāņa
tiesas 10. oktobri
pie no tās pašas
izturējās Krāslavā, Avota ielā J* 8.
par
ko
ir
statūtiem,
reģistrētiem
1022 t
Tuvākas pazīmes trūkst. _
kooperativu sabiedrību
latsBi an.pntmina panu l ik.
ievesta atzīme
Visām personām un iestādēm, kuram
I. daļa, 42. ar šo izsludina par nederīgu, kā noreģistra
savienību
atrašanas
un viņu
Ir !*?»?'*' min. Beinaroviea
zaudēta Latvijas iekšzemes pasi. izdotu
U
vieta, jāsaziņo miertiesa. Krāslavā.
g. J* 120/22 no Bauskai
pils. polic. priekšu. 2. aug
maijā
1923.
Uepājā. 25.
Krāslavā. 25. maijā 1923. g. J* 1896
(psraksts).
1920. g. zem J* 1739 uz Emīlijas Jsņa
Reģistr. nod. pārz. v.
Miertiesnesis Āboliņš.
1181
meitas
Platt
vārda.
J*
Pa/sekretara paL J. A1 d e t m a a a.

Latgales apgabaltles. krlnlnalool,

Jelgavas apgabaltiesa,

Paziņojums.
Finansu

ministrs

apstiprinājis

14. juliijā

1922. g.

sekošus

no

14. Jūnija

pilnas sapulces
ņemtus minētās

1922. g. 19. maijā piebiedrības statūtu grozī1) 2. panta
vārdus: .zemākais
apmērs
nevar
but mazāks par

kredita

1000 rbļ.* apmainīt
kais kredita

ar vārdiem:

apmērs

nevar

.zemāmazāks

but

par 200 frank.'; 2) 39. panta 2. punktā
vārdus:
.aizdevumi pret procentpapiru
Ieķīlāšanu un pret preču ieķīlāšana* apmainīt ar vārdiem: .aizdevumi pret procentpapiru

un

visāda

ķīlāšanu, kā ari

veida

pret preču

Priekšn. palīgs

vērtību

ie-

ieķīlāšanu".

Tirdzn. n. b. nod.priekšn.

A. Kacens.

V. G a i 1ī t s.

fitsn «imiiL
Inai.

77. p.

nemāts,

Jelgavas

ierasties
nājuma

šķirt;

un

nētās obligācijas,

uzvārdu

Ja atbildētāja

Rižiju

Rižij

viņas

.Kviesīt".

civ. proc. lik. 728., 731.

an 748. p. p. paredzētā

laikā neiesniegs

tiesai

pārsūdzība,

atsauksmi

vai

tad

spriedums stāsies likumīgā ipekā.
Rīgā, 29. maijā 1933. g.
J* 433334
Priekšsēd. b. J. Jakst iņš.
Sekretāra
v. S t a r e.

?i

atzīs

mācītajā

10. martā

Vavila

starp

m _ e nēša
laikā,
nājuma iespiešanas
obl.,

šķirt;

atstājot

Alvines

Sudarikovas,
dzim.
Libor,
audzināšanā prāvnieku
meita Antoniju,
dzim. 13. novembrī 1918. g., un piešķirt
Alvinei
uzvārda

Sudarikov

viņas

pirmlaulības

.Libor*;

pārējā

daļā prasību

atraidīt.
Ja atbildētājs

dv. prec. lik. 728., 731.

748. p. p. paredzētā

tiesai

atsauksmi

spriedums

laikā neiesniegs
pārsūdzība, tad

vai

stāsies

likumīgā

Rīgā, 29. maijā

1923. g,

spēka.

581. p.,

3.

meklē

uz

d.

11. maija

sod. lik. 51. p.

un

apsūdzēto
pie
Krustpils miesta piederīgo Prumu Izraēla
meitu 3 o f f 1. 20 g. vecu.
Visām iestādēm un

par

mantas

atrsšanas

Rīgas
kā

3offe

jāsper

soļi

at-

rašanai.
Atrašanas gadījumā viņu apcietināt aa
Ievietot Rīgas termiņa cietumā, ieskaitot
šīs tiesas

ridba.

Rīgā, 29. maijā

1923. g.

Priekšsēdētājs

L. Nk 2M.

b. v. R. Alks ai s.

Sekretāra

v. Ratkasts.

az civ. ties. lik. 293., 301. an 309. p.p. pa-

mata uzaicina
Badjanovu,
zināma

JevdokIJu
kuras

četru

Lielais, dzim.

dzīves

mēnešu

laulības

šķiršanas
un

lietā

uzdot

vieta

ne-

minētā

laika

aicināmā

neierastos,

klātbūtnes.

dzīves

vietu

juma uz

papījBi

Ja

ieradīsies, bet

Jelgavā

tiesas

neuzdos,

sēdi

an

visas

bez

sava

aicināpārējos

atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 26. maijā

lūguma

un

d.

sava

Piketa

7.

maija

an cita
1923. g.

lēmuma
pamata
azaicina 28. decembrī
pagasta
mirušai
1922. gadā, Dunikas
Katrines P i k e I mantiniekus, kreditorus,

legatams,

uņ_ visas citas
personas, kam varēta būt kādas tiesība*
vai prasības az viņa atstāto mantojumu,
vai kufas vēlrtos apstrīdēt
viņa testamentu,

an

prasības

skaitot

no

tiesai

sešu

savas

tiesibss

mēneša

sludinājuma

laikā,

iespiešanai

dienaa.
Minētā

laikā nepieteiktās

tiesības

an

zaudētām
uz
prasības tiks atzītas par
visiem laikiem un pēc aizrādītā
termiņa
notecēšanas testamentu
pasludinās
likumīgā spēka stājušos.
Liepājā, 28. maijā
Priekšsēd.

jeb

pamatojoties

309. p.

g

Jelgavas

pieteikt

savas

sešu mēnešu
iespiešanas

laikā,
die-

tiesības

nepieteiks,

samaksātu

un lūdzējai,

v. A. Lsuke .
A. Veidenbergs.

az

civ.

proc

lik.

293. an

pamata, malciņa atbildētāja

Idka

a.

kara

Kabillera,

dzivea vieta nezināma, četru
mēneša laika, ierasties
tiesā, atbildes
došanai personīgi vai rakstiski un azdot
sava
juridisko
pilsētā.

dzīves

vieta

Liepājas

aicināmais neierastos,
lieta noliks az termiņa un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes,
ja ieradīsies, bet sava
dzīves vieta Liepāja

iz tiesas sēdi
atstās tiesas

pārējos papīru»

kandeja.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas

apgabaltiesa,

az sava 17. maija 1923. g. lēmuma pamata uzaidna: 1) 3. novembri 1919. g.,
2) 21. janvāri
1919. g., Liepājā mirušo
Andri ]* un Annas Daniavskl
mantiniekus, kreditorus, legatarus, lideikomfsarās
an visaa dtas
personas, kam
bit

kādas

tiesības

par

1923. g. N° 583-1/ 23

A. Kasperovičs.

ar

savu

1923. g„

un

pamatojoties

lēmumu

izd.

7.

uz

maijā

18. marta

un civ. pr. lik. 2083. un

p. p. azaicina

obligācijas turētāju,
Ģirta Krista

par 6000 r. uz

d. Matisona

vārda

un

12. martā 1914. g.

zem žurn. Nk 295 nostiprināta
uz Alfrēdam Balduma d. Thonigsam
piederošas

nekust, mantas Liepājā z. krep. Nk 3749,—
mēneša laika, skaitot no sludin. iespiešanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot
minēto obligāciju dēj iemaksāto Ls 108.00
t. i., parāda

ar

procentēm

vai

rētāja
atzīs

neierašanās
gadījumā
parādu
piešķirot
par
samaksātu,

lūdz. tiesību

pieprasīt

parada

izdzēšanu

iz zemes grāmatām.

Tiesības an prasības, par
karam na
bis paziņots tiesai
minētā
laikā,
tiki
atzītas par zaudētām as visiem laiklerr

Liepājā, 26 maijā 1923. g.
M> 664/23
Priekšsēdētāja b. V. Bienenštams
Sekretārs A. Kaspero v I čs.

Priekšsēd.

b. V. Bienenštams.

Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā

1923.

ar

savu

lēmuma

no 7.

g. un pamatojoties

1920. g.

likuma

uz

maija

18. marta

un civ. proc.

lik. 2083.

šo uzaicina

sešu

no šī sludinājuma

iespiešanas dienas trešo reizi .Valdības
Vēstnesī*, visas personas
un
iestādes
pieteikt savas tiesības šai tiesai
uz
šī
pagasta
pilsoņa
— nelaiķa
Mārtiņa
Ermaņa Pētera d. Bamblta un nelaiķes
m. Bamblt, dz.

Kandu,
atstāto
kustamo
mantu. —
Vēlāk nekādi iebildumi
netiks ievēroti.
_J$

Priekšsēdētājs K r i e v i ņ š.
Darbvedis Bļaus.

Rigas

un

uzsakstu:

„Uz

1923.

s.">

Rakstisko
piedāvājumu
iesniedzējiem
un mutiska torgu dalībniekiem jāiemaksā
10,000 rbj. drošības naudas, kura
nosolītajam
jāpapildina līdz 10°/o no nobOs gallsl.

sniedz Rīgas

un 20S4.p.p. uzaicina obligācijas turētāju,

apgabaltiesas

sekretārs

dienu

kura

pulksten

izdota par 3000 rub.
pirmvērtības
tagad
skaitās
lielumā, kāda obligācija
atlikumā

2000 r. uz Cktistola

d. Jansena
Kārļa

vārda

un

d. Ducmaņa

Christiana

pārgājusi

īpašuma

un

Anša
1998. g.

uz
15. jūlijā zem žurn, Nk 752 nostipr.
Katerinai
Andreja m. Bikse, dzim. Kl*pper
piederošas
nekustamss
msatas
Liepājas
pilsētā zem
krep. Nk 2943,
viena

mēneša

laika,

skai-

tot no sludinājuma
iespiešanas _ dienas,
ierasties
tiesā
līdzņemot
minēto obli-

gāciju dēļ iemaksāto Ls 34.67,
ar

procentēm

Pie kam
nēta

termiņa

t. i. parāda

saņemšanas.

tiek

aizrādīts,

ka pēc miarī
obligāci-

notecēšanas,

šanu iz zemes grāmatām.

Liepāja, 18. maijā

J*C26-I/23

1923. g.

Sekretārs A. K s s p e r o v i čs.

Turpat

Ieskatāmi darbu
izvešanas
tPiUnml un flflrbu Pprflksts.

zemju pārzinis,

pārdos

vairāksolīšanā

Haltlna

kustamo

par

36 000 rbļ. nn sastāvoša

papira
proc.

manta,

griežamām
pejņas

mašīnām,

nodokļa

Nosona

novērtēta
no dažādām

dē] viņa
par

segšanas

1922. g.
1923. g.
J. Vaivads.

m. Muceniek

10 no rīta,

Nr. 20,

p a r d o a

Saldū, Striķu leI8

vairāksolīšanā

v.,

apskatāmas

1923. g.

apr. I. rajona valsts
zemju pārzinis

izd.

19. jūlijā

1920. g.

pils. oolic. pr-ka.

vārda.

3U97

Piltemj Iecirkņa policijas priimiib,
nederīgu, kā nozaudēta
izdotu no
13. Tiapliec,
kuma kajn. pulka km-ra
11. septembri
1920. g. zem J* 170, uz Rudolia Jonasa
d. Janci vārda.
izsludina

kara

par

klsus.

Pazaudēta La^eSzP
r^
14. septembri
ao hzeres
pag.
valdes
1920. g. zem Nš 2233,
Jana

m. Muskat

uz Amalijs»

lo

v.

Elejas policijas pr-ks
Jelgavas prefett.
5014,
pasi, zem K°
izd.
11. maijā 1920. g. uz pils. Karļs
Anša d. Zilberta vārda, kura P'e»*ļ"
Izsludina

par

par

nederīgu

iekšzemes

il*f

nozudušu.

Jelgavas Pils. polic. 3. lec pr-to
ūets

nederīgu, kā noMu
izsludina
par
rnca o.
tvalinājuma
apliecību uz Jūlija
virsī»
Zariņ
vārda, izd. no armijas
daļas izlūkošanas ņoo.
štāba operatīvās
pr-ka 16. dec. 1920. g. zem jk__{\^.

katra

diena uz vietas.

__ Saldū, 29. maijā

nederība.

par
nederīgu, kā nozaudēta
Latv. iekšzemes pasi, izd. no Bauskas
pils. pol. pr-ka 5. jūnijā
1920. g. zeai
Mi 1383 az Emmas Jēkaba m. Dreigs

lopu svarus un 8 vīna
mucas.
Aizputes apr.
mantas

ka

izsludina

Latv.

11. jūnija 1923. gadfl,
pulksten

Uti iHtttļ Sitaltj .Rīgas
daiāda
maksājuma
piedzinējs paziņo,
a 8. Junllfi 1923. S-,
pulkat. 2 dienā,
bulv.
ielā
Nk 10,
Rīgā,
Aspazijas

no-

Kuldisas apr.L rajona ualsts

Kuldīgas

TleSo nodokli dvartaneria

no

9 līdz 3.

Pārdodamās

Priekšsēdētāja b. V. B i e n e n i t a m a.

katru

2

izsludina par nederīgu,
kā nozaudēta,
Latv. iekšzemes pasi
uz Libas Jēkaba

apgabaltiesas
sekrelaikam.

Torsi

1915. gadi.
Tnvākas pa-

NrVfNllffOtlf Latv. universitātes inžea.
llUa.UUU6lU iakultates lekciju grāra.
zem Hs 2953, izdota uz 3. Blumfeide

līdz augša aprādītam

solītās sumas.

zvejai

Bauskas apr. pr-ka pali» i Ik.

paskaidrojumus

Piedzinējs

Cēsa apriņķī, pamatodamās
az sava
lēmuma an pagasta tiesss likuma II. d.

ar

juras

zem N: 487, no Saldus

rakstiski

13. Jūnija

pulkstei

Kuldīgas apr. pr-ka palīgs 2. lec

Rakstiski
priekšlikumi, saar 80 santīmi
zīmognodokli,

aploksnēs,

Laiva derīga

17,900 lati.

notiks

kanclejā, no

o .

vārda, pzakatema

remontu,
Mazāksclīšana

ziņas

9 Vd? 3.

vairāksolīšana.

Risas apgabaltiesas nama

tāram

Piedalīšanās
torgos rakstiski
m
mutiski.
Drošības nauda Ls
300—.

zīmes un pārējās
ziņas
saņemamas
mana kanclejā, Liepājā, Ulicha ielā 44.
īpašniekam jāpieteicas mēneša laikā,
skaitot no izpublicēšanas dienas. Pēc
termiņa iztecēšanas laiva tiks pārdota

Tuvākus

Rīgā, 30. maijā

Lidei pagasta tiesa,

Emmas Kārļa

ielā Nk 25,

iizitnlBiii

J&659-I/23. iesniedzami

Ozolmuižas.

laiuas īpašnieka,
. meklē
tāda būtu nozudusi

otrdien, 13. Jenljfi 1923. sadfl,
pulksten
10 dienā Apgabaltiesas namā,
istabā M> 27,

slēgtās

mtr. gara koka tilta pacelšana*
pār Iecavas upi pj
e

ļ darbus

kam

Risas apgabaltiesa

mutiski.
maksāti

TORGOS

apriņķa
priekšnieka
palīgs II. iecirknī

Valde,

kopsumā pāri par

kanclejā, Jelgavā,
Upe, ,(1

Liepājas

r^Sfife*

mazSksollšanu

Liepājā, 23. maijā 1923. g.

prasībai

.Valdības Vēstnesi*.

piltones

uz

Mm,

. pvļkattn

! mazSkprasītājam
116,60tek

Tuvākas

izdos

saņemšanas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligācijas
tu-

atstāto

220 — 226. p. p., caur
mēnešu laikā, skaitot

izdoti

prleksstavnletlba.^

un priekšlikumi.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā

neuzdos, aicinājumu

un visas

jautājumi

Dažādi

jas turētāju
neierašanās
gadījumā, paLiepājā, 3. maija 1923. ļ.
Nk 240 23 rādu atzīs par
ssmaksātu, piešķirot
līPriekšsēd. b. V. Bienenštams.
dzējai
tiesību pieprasīt parāda
izdzē-

biedrs V. Bienenštams.

Sekretārs

Donas

1911.

Liepājas apgabaltiesa,

fideikomisarus

pieteikt

un

un uzņēmumiem

21. Junljfi

2.

kura

mantojama, pieteikt viņai
tiesai seša mēneša
laika, skaitot
no
sludlnājima
iespiešanss
dienai

Liepājas apgabaltiesa,
M'ķeļa

tiesai

Sekretārs

Leiba

J* 292

1923. s, pulksten 6 pēc pusdienas, lielā Zirgu
ar sekošu dienas kārtību:
1. Statntu grozījums.
notiks

diena, sava

caur Beci.

krogā*

ārkārtēju pilnu sapulci.

2084.

Priekšsēdētājs

aa

Priekšsēdētāja
v. R. Mallers.
Sekretārs A. Veidenbergs.

az Jēkaba

uz

kor.

Nr. 3021 uz

no sludinājuma

varēta

1923. g.

uzaicina biedrus

1920. g. likumu

Donas zemes bankai, kura uzdodas sevi
par min. obligācijas īpašnieci,
dos tiesība
prasīt
sa parāda dzēšanu zemes
grāmatās.
Jelgavā, 18. maijā 1923. g. LJ*1309/23

vieta

lieta noliks az termiņa un izspriedis
viņa

šai

iestādēm

ļ

[g|o iEžeoīerls

Nk 10, otrreizē jos

Ziemeļu Baltijas zēšēiM akciju sabiedrība

LN

K I I

vārda,

zem

prasības

no pielikudzīves

Jelgavas pilsētā.
Ja

Līnas

21. septem.

laikā ierastie i

ua

sava

g,

A. Veidenbergs

bankas

skaitot

pulksten

dzēšanu zemes

apriņķa
Bērzmuižas
pagasta
.Mazās Meža muižas
,Liel-Jukše*
mājām
zem hipot. N> 4269, jeb kuram būtu
kādas tiesīb. vai prasib.uz minēto oblig..ie-

^ saņemt norakstus
šaī tiesā
no viņas vīrs
Dāņa
Lielais
iesūdzības
raksta
viņu
miem

no

valsts

un pilnvaras skaitās par nederīgiem.
Tirdzniecība»

mandāti

iemaksātos

Ja minētā laika

Jelgavas apgabaltiesa,

viņam no K. S. F. P. republikas

un

uz savu 1923. gada 7. maija
nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras
rokās atrodas
obligācija par 5,500 rbļ.,

to

viņas

kapitāla

pamatodamās

viņas
par

kedē)

minēt,

Jelgavas apgabaltiesa,

IV. kriminalnodaļai,

attiecīgi

dzēšanai

Sekretārs

kcfirn

vai

vietu, jāpaziņo

apgabaltiesas

ari

personām,

minētās

parāda

tiesa to atzīs par

pamata

zināms

depozītos

prasīt ša parāda

sniegt to

sākams

"
zināmu, ka lZ«llC3l»?i POļfcllC© VB lai} Baltijas _ valstīs
augstāko tautsaimnkcībčs padomi, ka an vairākus tai padotus valsts uzņēmumus
atņemtas,
(.Chimpromtcrg",
.Tabaksindikat", .Centrotorg*), viņas pilnvaras

no sludi.Valdības

1923.
&944/23
^Priekšsēd. v. A. Lauke.

v. Stare.

1923. g.

pagasta

.Valdības Vēstnesī*.
Ja minētā termiņā obligāciju neiesniegs,

liga. apgabaltiesas IT. kriminalBodala,
savu

korob.

Salas

tiesas

grāmatās.
Jelgavā^, maijā

un
ar

vārdu,

nas

Priekšsēdei, b. J. Jakst i ņ i.

saskaņa
lēmumu,

1500 rbļ.,

skaitot
dienas

tiesības un prasības

J« 433333

Sekretāra

par

minēta
termiņa
oblig.
neietiesa _ atzīs parādu
par samakun lūdzējai Minnai
Zaikovai,
dos

zemes

Sacensības

vienībās.

i S. F. P. iiiitai tuiņ ciMsloiii ppā,

kura

izdota

vairākās

LM941/23.

un saņemt, iesniedzot

šās

tiesību

liju

un Alvīni Jāņa m.

Sudarikov, dzim. Libor,

obligācijas

sekošās dienās-

.

Sīkākas ziņas sniedz Sunākstes iec. mežzinis .Sviķu
Sēlpilī, 17. maijā 1923. g.

.Gustiņ-Šteinberg* mājām zem hipotēkas Nt 2942, — ierasties tiesā viena

draudzei

1918. g.,

d. Sudarikovu

1923. g.

izdota uz
Jāņa
Lejiņa
1911. g. 7. februārī
uz

Vēstnesī"

tiks

noturēs

.
.

ļ Jpriļļja

,

i
pārdota

.
.

Sēlpils virsmežniecība.

atrodas

Ja

prasības
lietā
pret
liju
Vavila
dēlu
Sudarlkovu, par laulības šķiršanu aizmuguriski
aosprieda:
laulību,

an

rokās

Malka
12 dienā.

Mellacam dos tiesību
dzēšanu
zemes-

parāda

Jelgavas apgabaltiesa,

sātu

Ļaudonas

un

pamatodamās uz savu ša g. 30. apriļa nolēmumu, uzaicina
tās personas, [kuras

procenta

laal. 77. p. pamata, ai Io
1923.g.,
Sudarikovas,
dzim.
Libor,

no

samaksātu

Ls 34.

zināma, ka tiesa 28. maijā

slēgta

par

3

*

.

3 ,
I .
3 .

depozitos

Priekšsēdētāja v. A. L s u k e.
Sekretārs A. Veidenbergs.

lik. par

kura

parādu

Jdgavā, 18. maijā

sniegs,

Alvīnes

tiesas

un

»5 Jelgsvas-Meitenes šosejas
\h
13. nniā;
torgi tākiiei r5
*
m
plksten9ritā,!trā versiē
'
^
2. az Jelgavas-Rīgas šosejas
14 janS
orgi saks.es pulksten
dzelzsceļa Eķengrave-Daudzeva:
9 rītā
"L;
Lielapes tilta.
" I*
gara bērza
65,5 k. a., aovērtēta a Ls 31,50 ļ
elkšņa 46,5
a , 28,50 i 3. az Jelgavas—Dobeles šcseias k
,
nija;
torgi sāksies teiks en oJS"
apses 111,—
» . 22,60
»
n v ri *«.
otra verstē.
ā , 28,50
priedes 11 —
.
Tuvākas
,
ziņas kzndejā JC1
32,— ,
,
egles
* . 25,—
sav» . n.
Upes
' Jeleavī
egles
38,— .
»
4 . 25,— j ielā JelO.
ā . 23,50
bērza
5,25 .
.
.
1«,5 ,
,
š , 20,50
,
elkšņa
i . 14,60
,
apses
21,5 .
.
a , 17,— izdos 1923. a. 11.
,
egles
18,
.
.
Jūnijs

.

.

pie st. Jauaa

mi-

un °/o parāda
dzēšanai
iemaksātos Ls 104.78.
^
Ja minētā termiņa obligac neiesniegs,

līs» iPgilirtle.u, i. [MHitiili
dara

šās

iesniedzot

1 ,
1 »
1 .
1 ,
1

1

kapitāla

šo

Leonu

piešķirt _ Kristīnei

pirmlaulības

un saņemt,

Vēstnesī*,

zināmu, ka tiesa 28. maija 1923. g.
Kristīnes Kārļa m. RISU, dzim. Kviesīt,
prasības
lietā pret Leonu Tita d. RlžIJu,

dzim. Kviesīt

šai tiesā
viena
mēlaikā, skaitot
no šī sludiiespiešanas
dienas .Valdības

prasīt
šo
grāmatās.

par laulības šķiršana aizmuguriski
nosprieda:
laulību, kura
slēgta no
Jaunpils
pareizticīgo baznīcas mācītāja,
starp
Kristīni
20. oktobri
1915. gada,

1 arš.

cedēta, korob. 1914. g.
31. decembri zem J* 2409 uz Jelgavas
nekustama īpašuma zem hip. Ns 156,—
no pēdējā blanko

neša

Torgus

L

dedzināmu malku,

izvestu pie šaursliežu

nomales

brīv,
1923. g. siena pļaušana

pārdos sacensībā

uz savu ša gada 7. maija
nolēmumu, uzaicina tās personas, kuru
rokās 'atrodas
obligācija par 5000 rbļ.,
izdota uz Jāņa Jēkaba d. Papana vārda,

lūdzējam Andrejsm

ar

ioseju

pamatodamās

dara

Rižij,

apgabaltiesa,

IZBomās vairāksolīšana

12. jūnijā 1923. gada, Sunākstes pag. namā,

1922. g.

testamentu.

Priekšsēdētāja v. A. Lacke.
Sekrstars A. Veidenbergs.

tiesa

Iliti miulriiM, t tiii'Mla,
aa lik. par

29. augustā

Sildedža

Jelgavā, 28. maijā 1923. g. L.Ns 1445/22

īiis Sīgas siiiiaig.HW.
jumus:

nolasīs

miruša Kārļa

Jelgavas aprima teļa iiižsnlerl.

Sēlpils virsmežniecība

uz civ. proc. lik. 1958. p.,
šīs tiesas sēde
ša gada

pamatojoties
paziņo, ka

Nk 422.

par

Japa Ernesta
O 111.

3. pol. iec. priekšnieks

pr-ka palīgs Z. iec

tv.
nederīgu, nozaudētui U
Kudsar»
izd.
no
23,
iekšz. pasi zem J*
1920. fr *
pag.
valdes
11. maijā
izsludina

d. Bloks vārda. ____^L

Daugavpils prefektūra

p»

Latv.
nederīga
par
pret
izdotu
no Daugavpils
vārda, kir»
nz Josiia Josifa d. Matrek

paziņo, ka 7. Jūnija 1923. g, pulksten
izsludina
10 rīta, Baznīcas
ielā Nk 37,
dz. 14, M 17245,

pārdos vairāksolīšana
pils. MelJeram

Obeleram piederošo kumantu, sastāvošu no: dažādām
mēbelēm,
kopvērtībā par
Ls 500.—,
dē] soda naudas piedzīšanas.
stama

Rīgā, 30. maijā 1923. g.
' Rīgas 3. pol. iec.
priekšn. Preivalds.

par

nieteikta

nozaudētu.

Likuma īd miiiilio lai*
loiokiii hflfuĻ 3
1923. gada

7. burt» <•

ianamai un dabūjama, valsti[ ««jgJS
vienīgi jagnez-,

Tukuma apr. priekšnieka palīgs pilī, I. istabā, kar ari
ar piepraaijamiem. _
1. iecirknī

ar šo dara zinimu vispārībai, ka 14. Jū- aaaasa Bartnica
nija 1923. a- pulksten 10 rītā, Tukumā,
bea piesltīšanas Ls- W*
.
ar piesltīšana .
dažāda
maksājama
piedzinējs paziņo, uz tirgus laukuma, pārdos
sa 7. Junijfl, 1923. g. pulksten 3 dienā,
.-S " * * L'
konvenciju
LZ
rn
Rīga, Dzirnavu ielā Nk 87/89, pārdos
sani tāro
Likums par
53)
Krievija*
«
vairāksolīšanā
Bēra
Šeplro kuB
(un pate konvencija)
i- domj
2
govis,
1
kājminamo
šujmašinu,
1
trauka
stamo manta, novērtētu par 120 latiem
Federatīvo
sk0
Sociālistisko
koka
bufeti
un
materiālu
un sastāvošu no četrām mucām sijķu,
— dē} uzliktā
w*ija,
Republiku, Ukrames Balt"
Tukuma pilsētas nodokļa piedzīšanas
dē] viņa
un
1922. g. proc. pejņas nodokļa
no
Padomju Republiku
Savdona,
Bugaina, Svītes, Amatnieka
segšanas.
Sociālistisko P»?oinjn Ķfencjj n (ua
un Jurevica.
sanitāro ko«
unijas
Rīgā, 31. maijā 1923. g.
54)
Likums par
a1
Tūkumā, 30. maijā 1923. g.
konvencija)
pate
Piedzinējs D e r i n s s.
Tukuma apr. pr. pal. i. iec. (paraksts).
Republiku.
^
J*«ole«ts valsti tlpocrrufliS.

Tieto iGuC.ji iepaitaieita

asa**»

vairāksolīšanā:

,

"-

