
Likums par Latvijas pievienošanos
1921. g. 25. oktobrī Žeņevā Tautu
Savienības Starptautiskās darba or-
ganizācijas galvenās konierenceš

3. sesijā pieņemtiem konvenciju
projektiem.

Finansu ministra rīkojumi.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

Latvijas pievienošanos 1921. g. 25. oktobrī Žeņevā Tautu Savienības
Starptautiskās darba organizācijas galvenās konferences 3. sesijā

pieņemtiem konvenciju projektiem
1. 1921. g. 25. oktobrī Žeņevā Tautu Savienības Starptautiskās darba orga-

nizācijas galvenās konferences 3. sesijā pieņemtie konvenciju projekti:
1) par svina baltuma lietošanu krāsošanā;
2) par pusaudžu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kuri-

nātājus vai kā ogļu padevējus ;
3) par laukstrādnieku biedrošanās un koalīcijas tiesībām;
4) par nedēļas atpūtu rūpniecības uzņēmumos;
5) par kuģniecībā nodarbināto bēftiu un pusaudžu obligatorisko medicinisko

izmeklēšanu, —
ar šo likumu pieņemti un apstiprināti.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas.
Līdz ar likumu izsludināmi arī 1. pantā minētās konvencijas un to tulkojumi

latviešu valodā.
3. Konvencijas priekš Latvijas stājas spēkā konvenciju attiecīgos pantos

paredzētā kārtībā un laikā.
Emburgas Aučos, 1924. gada 27. jūnijā.

Projet de Convention concer-
nant l'Emploi de la Ceruse dans

la Peinture.
La Confērenee gēnērale de J'Organi-

sation Internationale du Travail de la
Sociētē des Nations,

Convoquēe ā Genēve par le Con-
seil d'administration du Bureau In-
ternational du Travail et s'y ētant
rēunie le £5 octobre 1921, en sa
troisiēnie session,

Aprēs avoir dēcidē d'adopter di-
verses propositions relatives ā l'inter-
diction de l'emploi de la ceruse
dans la peinture, question formant
le sixiēme point de l'ordre du jour
de la session, et

Aprēs avoir dēcidē que ces propo-
sitions prendraient la formē d'un
projet de convention internationale,

adoptē le Projet de Convention ci-aprēs
ā ratifier par Ies Membres de l'Organi-
sation internationale du Travail, confor-
mēment aux dispositions de la Partie
XIII du Traitē de Versailles et des Par-
ties correspondantes des autres Traitēs
de Paix:

Article 1.

Tout Membre de l'Organisation inter-

nationale du Travail qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā interdire,
sous rēserve des dērogations prēvues ā
l'article 2, l'emploi de la ceruse, du sul-
fate de plomb et de tous produits con-
tenant ces pigments dans Ies travaux de
peinture intērieure des bātiments, ā l'ex-
ception des gares de chemins de fer et
des ētablissements industriels dans les-
quels l'emploi de la ceruse, du sulfate
de plomb et de tous produits contenant
ces pigments est dēclarē nēcessaire par
Ies autoritēs compētentes, aprēs consul-
tation des organisations patronales et
ouvriēres.

L'emploi de pigments blancs contenant
au maximum 2°/o de plomb, exprimē
en plomb metai, reste nēanmoins autorisē.

Article 2.

Les dispositions de l'article 1-er ne
seront applicables, nf ā la peinture
dēcorative, ni aux travaux de filage et
de rechampissage.

Chaque Gouvernement dēterminera la
ligne de dēmarcation entre les diffērents
genres de peinture et rēglamentera l'em-
pioi de la ceruse, du sulfate de plomb

Valsts Prezidents J. Čakste.

Draft Convention Concerning the
Use of VVhite Lead in Painting.
The General Confērenee of the Inter-

national Labour Organisation of the Lea-
gue of Nations,

Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the Inter-
national Labour Office, and having
met in its Third Session on 25 Oc-
tober 1921, and

Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard to
the prohibition of the use of white
lead in painting, which is the sixth
item of the agenda of the Session,
and

Having determined that these pro-
posals shall take the form of a draft
international convention.

adopts the following Draft Convention
for ratification by the Members of the
International Labour Organisation, in ac-
cordance with the provisions of Part XIII
of the Treaty of Versailles aud of the
corresponding Parts of the other Treaties
of Peace:

Article 1.
Each Member of the International La-

bour Organisation ratifying the present
Convention undertakes to prohibit, with
the exceptions provided for in Article 2,
the use of white lead and sulphate of lead
and of all produets containing these pig-
ments, in the internai painting of build-
ings, except where the use of white
lead or sulphate of lead or produets con-
taining these pigments is considered ne-
cessary for railway stations or industrial
establishments bythe competent authority
after consultation with the employers'and
workers' organisations concerned.

It shall nevertheless be permissible to
use white pigments containing a maxi-
mum of 2 per cent. of lead expressed
in terms of metallic lead.

Article 2.
The provisions of Article 1 shall' not

apply to arfistic painting or fine lining.

The Governments shall definē the
limits of such forms of painting, and
shall regulate the use of white lead,
sulphate of lead, and all produets con-
taining these pigments, for these pur-

et de tous produits contenant ces pigments
en vue de ces travaux, conformēment aux
dispositions des articles 5, 6 et 7 de la
prēsente Convention.

Article 3.
II est interdit d'employer les jeunes

gēns de moins de dix-huit ans et les
femmes aux travaux de peinture in-
dustrielle comportant l'usage de la
ceruse, du sulfate de plomb et de tous
produits contenant ces pigments.

Les autoritēs compētentes ont le droit,
aprēs consultation des organisations pa-
tronales et ouvriēres, de permēttre que
les apprentis de la peinture soient em-
ployēs pour leur ēducation professionelle
aux travaux interdits au paragraphe
prēcēdent.

Article 4.
Les interdietions prēvues aux articles

1 et 3 entreront en vigueur six ans aprēs
la datē de cloture de la troisiēme session
de la Confērenee internationale du Travail.

Article 5.

Tout Membre de l'Organisation interna-
tionale du Travail ratifiant la prēsente
Convention s'engage ā rēglementer, sur
la base des principes suivants, l'emploi
de la ceruse, du sulfate de plomb et de
tous produits contenant ces pigments
dans les travaux pour lesquels cet emploi
n'est pas interdit:

I. a) La ceruse, le sulfate de plomb
ou les produits contenant ces pig-
ments ne peuvent ētre manipulēs
dans les travaux de peinture que
sous formē de pāte ou de peinture
prēte ā l'emploi.

b) Des mesures seront prises pour
ēcarter le danger provenant de
l'application de la peinture par
pulvērisation.

c) Des mesures seront prises, toutes
les fois que ceļa sera possible,
en vue d'ēcarter le danger des
poussiēres provoquēes par le
poncage et le grattage ā sec.

II. a) Des dispositions seront prises
afin que les ouvriers peintres
puissent prendre tous soins de
propretē nēcessaires au cours et
ā l'issue du travail.

b) Des vētements de travail dev-
ront ētre portēs par les ouvriers
peintres pendant toute la durēe
du travail.

c) Des dispositions appropriēes
seront prēvues pour ēviter que
les vētements quittēs pendant le
travail soient souillēs par les
matēriaux employēs pour la
peinture.

III. a) Les cas de saturnisme et les cas
prēsumēs de saturnisme feronl
l'objet d'une dēclaration et d'une
vērification mēdicale ultērieure
par un mēdecin dēsignē par
l'autoritē compētente.

b) L'autoritē compētente pourra
exiger un examen- mēdical des
travailleurs lorsqu'elle l'estimera
nēcessaire.

IV. Des instruetions relatives aux
prēcautions spēciales d'hygiēne
concernant leur profession seront
distribuēes aux ouvriers peintres.

Article 6.

En vue d'assurer le respect de la
rēglementation prēvue aux articles pre-
cedents, l'autoritē compētente prendra
toutes mesures qu'elles jugera nēcessaires,
aprēs avoir consultē les ' organisa-
tions patronales et ouvriēres intēressēes.

Article 7.
Des statistiques relatives au saturnisme

chez les ouvriers peintres seront ētablies:

poses in conformity with the provisions
of Articles 5, 6 and 7 of the present
Convention.

Article 3.
The employment of males undereight-

een years of age and of all females
shall be prohibited in any painting work
of an industrial character involving the
use of white lead or sulphate of lead or
other produets containing these pigments.

The competent authorities shall have
power, after consulting the employers'
and workers' organisations concerned, to
permit the emplovment of painters' ap-
prentices in the work prohibited by the
preceding paragraph, with a view to
their ēducation in their trade.

Article 4.

The prohibitions preseribed in Articles
1 and 3 shall come into force six years
from the datē of the closure of the Third
Session of the International Labour Con-
fērenee.

Article 5.
Each Member of the International La-

bour Organisation ratifying the present
Convention undertakes to regulate the
use of vvhite lead, sulphate of lead and
of all produets containing these pigments,
in operations for which their use is not
prohibited, on the following principles:

I. (a) White lead, sulphate of lead, or
produets containing these pig-
ments shall not be used in
painting operations except in the
form of paste or of paint ready
for use.

b) Measures shall be taken in order
to prevent danger arising from
the application of paint in the
form of spray.

c) Measures shall be taken, vvherever
practicable, to prevent danger
arising from dust caused by dry
rubbing down and seraping.

II. a) Adequate facilities shall be pro-
vided to enable working painters
to wash during and on cessation
of work.

b) Overalls shall be worn by working
painters during the whole of the
working period.

c) Suitable arrangements shall be
made to prevent clothing put off
during vvorking hours . being
soiled by painting material.

III. a) Cases of lead poisoning and of
suspected lead poisoning shall
be notified, and shall be subse-
quently verified by a medical
man appointed by the competent
authority.

b) The competent authority may
require, when necessary, a me-
dical examination of vvorkers.

IV. Instruetions with regard to the
special hygienic prēcautions to
be taken in the painting trade
shall be distributed to working
painters.

Article 6.

The compeient authority shall take

such steps as it considers necessary to
ensure the observance of the regulations
preseribed by virtue of the foregoing
Articles, after consultation with the em-
p!oyers' and workers' organisations con-
cerned.

Article 7.
Statistics with regard to lead poisoning

among working painters shall be ob-
tained:
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a) Pour la morbiditē, au moyen de la
dēclaration et de la vērification de tous
les cas de saturnisme.

b) Pour Ja mortalitē, suivant une mē-
thode approuvēe par le service officiel
de statistique dans chaque pays.

Article 8.
Les ratifications officielles de la prē-

sente Convention dans les conditions
prēvues ā la Partie XIII du Traitē de
Versailles et aux Parties correspondantes
des autres Traitēs de Paix seront com-
muniquēes au Secrētaire gēnēral de la
Sociētē des Nations et par lui enregistrēes.

Article 9.
La prēsente Convention entrera en

vigueur dēs que les ratifications de deux
Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ete enregistrēes par
le Secrētaire gēnēral.

Elle ne liera que Ies Membres dont
la ratification aura ētē enregistrēe au
Secrētariat.

Par la suite cette Convention entrera
en vigueur pour chaque Membre ā la
date.oū sa ratification aura ētē enregi-
strēe au Secrētariat.

Article 10.
Aussitot que les ratifications de deux

Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ētē enregistrēes au
Secrētariat, le Secrētaire gēnēral de la
Sociētē des Nations notifiera ce fait ā
tous les Membres de l'Organisation in-
ternationale du Travail. II leur notifiera
ēgaiement l'enregis'rement des ratifica-
tions qui lui seront ultērieurement com-
muniquēes par tous autres Membres de
l'Organisation.

Article 11.
Tout Membre qui ratifie la prēsente

Convention s'engage ā appliquer les dis-
positions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
au plus tard le 1 er janvier 1924 et ā
prendre telles mesures qui seront nē-
cessaires pour rendre effectives ces dis-
positions.

Article 12.
Tout Membre de l'Organisation interna-

tionale du Travail qui ratifie la prēsente
Convention s'engage ā l'appliquer ā ses co-
lonies, possessions et protectorats, con-
formēment aux dispositions de l'article
421 du Traitē de Versailles et des articles
correspondants des autres Traitēs dePaix.

Article 13.

Tout Membre ayant ratifie la prēsente
Convention peut la dēnoncer a l'expira-
tion d'une pēriode de dix annēes aprēs
la datē de la mise en vigueur initiale
de la Convention par un acte commu-
niquē au Secrētaire gēnēral de la. Sociētē
des Nations et par lui enregistrē. La
dēnonciation ne prendra effet qu'une
annēe aprēs avoir ētē enregistrēe au
Secrētariat.

Article 14.
Le Conseil d'administration du Bureau

international du Travail devra, au moins
une fois tous les dix ans, prēsenter ā la
Confērenee gēnērale un rapport sur Pappli-
cation de la prēsente Convention et
dēcidera s'il y a lieu d'inscrire ā l'ordre
du jour de la Confērenee la question de
la revision ou de la modification de la
dite Convention.

Article 15.
Les textes francais et anglais de la

prēsente Convention feront foi l'un et
i'autre.

Tulkojums.

Konvencija
par svina baltuma lietošanu

krāsošanā.
Tautu Savienības starptautiskās darba

organizācijas galvenā konference,
sasaukta Žeņevā no starptautiskā
darba biroja administratīvās pa-
domes un tur sanākusi 1921. g.
25. oktobri uz 3. sesiju,

nolemdama pieņemt dažādus
priekšlikumus ar nolūku noliegt
svina baltuma lietošanu krāsošanā,
kurš jautājums ir sesijas dienas
kartības 6. punkts, un

nolemdama, ka šie priekšlikumi
dodami starptautiskas konvencijas
projekta veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu,
kurš ratificējams no starptautiskās darba
organizācijas locekļiem, saskaņā ar
Versalas līguma XIII. dalās un citu
miera līgumu attiecīgo daļu noteikumiem.

1. pants.
Katrs starptautiskās darba organiza

cijas loceklis, kurš šo konvenciju rati

a) As to morbidity - by . notiticat.on

and certification of all cases ot ieao
poisoning. ...

b) As to mor(ality — by a method

approved by the official statistical autho-
rity in each country.

Article 8.
The formai ratifications of this Conven-

tion under the conditions set forth in
Part XIII of the Treaty of Versailles and
of the corresponding Parts of the othet
Treaties of Peaee, shall be commum-
cated to the Secretary-General of the
League of Nations for registration.

Article 9.
This Convention shall come into force

at the datē on which the ratifications oi
two Members of the International Labour
Organisation . have been registered by
the Secretary-General.

It shall be binding only upon those
Members whose ratifications have been
registered with the Secrētariat.

Thereafter, the Convention shall come
into force for any Member at the datē
on which its ratification has been regi-
stered with the Secrētariat.

Article 10.
As soon as the ratifications of two

Members of the International Labout
Organisation have been registered with
the Secrētariat, the Secretary-General of
the League of Nations shall so notify all
the Members of the International Labour
Organisation. He shall likewise notiīv
them of the registration of ratifications
which may be communicated subsequently
bv other Members of the Organisation.

Article 11.
Each Member which ratifies this Con-

vention agrees to bring the provisions oi
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation
not later than 1 January 1924 and to take
such action as may be necessary to make
these provisions effective.

Article 12.
Each Member of the International La-

bour Organisation which ratifies this Con-
vention engages to apply it to its colonies,
possessions and protectorates in accor-
dance with the provisions of Article 421
of the Treaty of Versailles and of the
corresponding Articles of the cther
Treaties of Peace.

Article 13.
A Member which has ratified this Con-

vention may denounce it after the expira-
tion of ten years from the datē on which
the Convention first comes into force,
by an act communicated to the Secretarv-
Gene-al of the League of Nations for
registration. Such denunciation shall
not take effect until one year after the
datē on which it is registered with the
Secrētariat.

Article 14.
At least once in ten years the Gover-

ning Dody of the International Labour
Office shall present to the General Con-
fērenee a report on the \vorking of this
Convention and shall consider the desi-
rability of placing on the agenda of the
Confērenee the question of its revision
or modification.

Article 15.
The French and English texts of this

Convention shall both be authentic.

ficē, apņemas aizliegt, izņemot 2. pantā
paredzētos izņēmumus, lietot svina bal-
tumu, svina sulfātu un visas šās krās-
vielas saturošas vielas krāsošanas darbos
būvju iekšiene, izņemot dzelzsceļu pie-
stātnes un rūpniecības uzņēmumus * kuros
svina baltuma, svina sulfāta un visu citu
šo krāsvielu saturošo vielu lietošanu
attiecīgās iestādes atzinušas par vaja-
dzīgu, saskaņā ar darbdevēju un strād-
nieku organizācijām. Nav aizliegts
lietot baltas krāsvielas, kuras satur nevairāk par 2% metālā pārrēķināta svina

2. pants.
1. panta noteikumi nav attiecināmi uz

dekoratīvo krāsošanu un vērpumu unaudumu krāsošanu.
Katra valdība nosaka robežas starp

dažādiem krāsošanas veidiem un no-kārto svina_ baltuma, svina sulfāta unvisu so krāsvielu saturošo vielu lieto-šanu šajos darbos, saskaņā ar šās kon-vencijas 5., 6. un 7. panta noteikumiem.
3. pants.

Aizliegts nodarbināt pusaudžus jau-nākus par 18 gadiem, un sievietes visos

tāHns rūoniecības rakstura krāsošanas

darbos kups lieto svina baltumu svina

sS'undtas šās krāsvielas saturošas

Vl
Attiecīgām iestādēm ir tiesība, saziņā

ar darbdfvēju un strādnieku organizā-

cijām, atļaut, ka krāsotāju aroda mā-

cekļus viņu arodnieciskās izglītības de

pielaistu pie darbiem, kup aizliegti

iepriekšēja panta.
4. pants.

1 un 3. pantā minētie aizliegumi

stāsies spēkā pēc 6 gadiem, skaitot no
tās dienas, kurā starptautiska darba
konferences 3. sesija slēgta.

5. pants.

Katrs starptautiskās darba organizā-
cijas loceklis, ratificēdams šo konvenciju,
uzņemas nokārtot svina _ baltuma, svina
sulfāta un visu šo krāsvielu saturošo
vielu lietošanu tādos darbos, kur

^
viņu

lietošana nav aizliegta uz sekošu no-
sacījumu pamata :
1. a) Svina baltumu, svina sulfātu vai

šās krāsas saturošas vielas nevar
izlietot krāsošanas darbos citādi
kā tikai mīklas masas vai lieto-
šanai gatavas krāsas veidā.

b) Jāsper vajadzīgie soļi, lai novērstu
veselībai draudošās briesmas, kas
rodas, krāsošanu izdarot ar pul-
verizaciju.

c) Jāspēj- soļi, kad tas ir iespējams,
lai novērstu veselībai draudošas
briesmas, kas rodas no putekļiem,
izdarot sausā veidā izkasīšanu un

nospodnnāsanu.
2. a) Jāizdod rīkojumi, lai strādnieki-

krāsotāji varētu ieturēt vajadzīgo
tīrību pa darba laiku un darbu
beidzot

b) Strādniekiem-krāsotājiem ir jāvalkā
sevišķas darba drēbes pa visu
darba laiku.

c) Jāizdod attiecīgi rīkojumi, lai
strādnieku drēbes, kuras pa darba
laiku stāv noliktas, netiktu, ap-
traipītas ar krāsošanā lietojamām
vielām.

3. a) Jāpaziņo par katru saindēšanos
(saģiftēšanos) ar svinu, kā ari par
katru aizdomīgu gadījumu šai
ziņā, pie tam visi šādi gadījumi
pēc tam jāpārbauda ārstam, kuru
iecēlusi attiecīga iestāde,

b) Attiecīga valsts iestāde var prasīt,
lai strādniekus medicīniski iz-
meklētu, kad viņa to atrod par
vajadzīgu.

i. Jāsniedz strādniekiem-krāsotājiem
aizrādījumi par viņu arodā ne-
pieciešami vajadzīgiem speciāliem
higiēniskiem pašaizsardzības so-
liem.

6. pants.
Attiecīgai valsts iestādei, saziņā ar

ieinteresēto darba devēju un strādnieku
organizācijām, ir jāsper visi soļi, kādi
izrādīsies par vajadzīgiem, lai 'iepriek-
šējos pantos minētos noteikumus izvestu
dzīve.

Projet de Convention fixant l'Age
minimum d'Admission des Jeunes
Gēns au Travail en Qualitē de

Soutiers ou Chauffeurs
La Confērenee gēnērale de l'Organi-

sation internationale du Travail de la
Sociētē des Nations,

Convoquēe ā Genēve par le Conseil
d'administration du Bureau internatio-
nal du Travail et s'y ētant rēuniele 25 octobre 1921, en sa troisiēnie
session,

Aprēs avoir dēcidē d'adopter diverses
propositions relatives ā l'interdiction
de l'emploi de toute personne āgēede moins de 18 ans au travail dessoutes et des chaufferies, nuestion
compnse dans le huitiēme point del ordre du jour de la session et

Apres avoir dēcidē que ces propo-
sitions prendraient la formē d'unprojet de convention internationale,

adoptē le Projet de Convention ci-aprēs
a ratifier par les Membres de l'Organi-sation internationale du Travail, confor-mement aux dispositions de la Partie XIII
du Traitē de Versailles et des Parties
correspondantes des autres Traitēs dePaix :

Article 1.

vemion
''aPP 1!^ 1011 de la Prēsente Con-vention, le terme „navire" doit ētreentendu de tous les bateaux, navires oubatinients quels qu'ils soient, de nropnete publique ou privēe, *

eff ctuant

7. pants.
Jāved statistika par strādnieku krāso-

tāju saindēšanos ar svinu sekošā veidā:
a) attiecībā uz saslimumiem — at-

zīmējot un pārbaudot visus sain-
dēšanās gadījumus ar svinu;

b) attiecībā uz_ mirstību — pēc tās
metodes, kāda atzīta katras valsts
oficiālās statistiskās iestādēs.

8. pants.

Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas,
saskaņā ar Versalas līguma XIII. daļas
un citu miera līgumu attiecīgo daļu no-
teikumiem, jāpaziņo Tautu Savienības
galvenam sekretāram reģistrēšanai.

9. pants.
Šī konvencija stāsies speķa, tiklīdz

galvenais sekretārs bus reģistrējis divu
starptautiskās darba organizācijas locekļu
ratifikācijas.

Viņa saistīs vienīgi _tos locekļus, kuru
ratifikācija būs reģistrēta sekretariāta.

Tādējādi šī konvencija priekš katra
locekļa stāsies spēkā, sākot no tas dienas,
kad viņas ratifikācija bus reģistrēta sekre-
tariātā.

10. pants
Tiklīdz divu starptautiskās darba orga-

nizācijas lccekļu ratifikācijas būs reģi-
strētas .sekretāri tā, Tautu Savienības gaUj
venais sekretārs par to paziņos visiem
starptautiskās darba organizācijas loce-J
kļiem. Tāpat viņš paziņos tiem arī, ka|
reģistrētas tās ratifikācijas, par kurām
viņam vēlāk paziņojuši citi organizācijas i
locekļi. ,

11. pants.
Katrs loceklis, kurs so konvenciju rati-

ficē, uzņemas izvest dzīvē 1., 2., 3.^ 4.,
5., 6. un 7. panta noteikumus ne vēlāk
par 1924. g. 1. janvāri un spert soļus, .ļj
kas būtu nepieciešami, lai šos noteikumus!
izvestu dzīvē.

12. pants.
Katrs starptautiskās darba organizācijas

loceklis, kufš šo konvenciju ratificē, līdz
ar to uzņemas viņu piemērot savās kolo-
nijās, īpašumos un protektoratos, saskaņā
ar Versalas līguma 421. panta un citu !
miera līguma attiecīgo pantu noteikumiem.

13. pmfs.
Katrs loceklis, kurš šo konvenciju rati-

ficējis, var to pēc notecējušiem 10 gadiem,
skaitot no pirmāi spēkā stāšanās dienas,
uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautu Savie-
nības galvenam sekretāram, kurš to re-ļ
ģistrē. Šis uzteikums stājas spēkā tikai I
pēc viena gana, skaitot no tās dienas,
kurā tas sekretariātā reģistrēts.

14 pants.
Starptautiskā darba biroja administra-

tīvai padomei visrr;az reizi ik pa 10 ga-
diem jāceļ priekšā galvena! konferencei
ziņojums par šās konvencijas dzīvē izve-
šanu un jāizšķir, vai ir vajadzīgs uzņemt
konferences dienas kārtībā jautājumu par
šas konvencijas caurskatīšanu vai pār-
grozīšanu.

15. pants.
Šās konvencijas franču un angļu teksti

ir autentiski.

Dralt Convention Fixing the Mi-
nimum Age for the .Admission
of Young Persons to Emplov-
ment as Trimmers or Stokers.

The General Confērenee of the Inter- J
national Labour Organisation of the
League of Nations,

Having been convened at Geneva
by the Governing Bodv of the Inter- I
national Labour Office, and having
met in its Third Session on 25 October,
1921, and

Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard to the
prohibition of the employment of any
person under the age of 18 years as
trimmer or stoker, vvhich is ineluded
in the eighth item of the agenda of
the Session, and

Having determined that these pro- ?
posals shall take the form of a draft .
international convention ,

adopts the follovving Draft Convention
for ratification by the Members of the
International Labour Organisation, in
accordance with the provisions of
Part XIII of the Treaty of Versailles
and of the corresponding Parts of the
other Treaties of Peace:

Article 1.
For the puipose of this Convention,

the term "vessel" includes all ships and
boats, of any nature whatsoever, engaged
in maritime navigation, whether publiclV"



une navigation maritime, ā l'exclusion
des navires de guerre.

Article 2.
Les jeunes gēns de moins de dix-huit

ans ne peuvent ētre emplovēs au travail
ā bord des navires en qualitē de soutiers
ou chauffeurs.

Article 3.
Les dispositions de l'article 2 ne s'ap-

pliqueront pas:
a) au travail des jeunes . gēns sur les

bateaux-ēcoles ā condition que ce tra-
vail soit approuvē et surveillē par
l'autoritē publique;

b) au travail sur les navires dont le
moyen de propulsion principa! est autre
que la vapeur;

c) au travail des jeunes gēns de seize
ans au moins dont l'aptitude physique
aura ētē reconnue par un examen mē-
dical et qui seront employēs sur les na-
vires effectuant leur navigation exclusi-
vement sur les cotes de l'Inde ou
sur les cotes du Japon, sous
reserve de rēglements ā intervenir aprēs
consultation avec les organisations les
plus reprēsentatives des employeurs et
des travciilleurs de ces pāvs.

Article 4.
Au cas oū ii serait nēcessaire d'em-

baucher un chauifeur ou un soutiei
dans un port oū ii ne serait pas pos-
sible de trouver de travailleurs de cette
catēgorie āgēs de dix-huit ans au moins,
l'emploi pourra ētre occupē par des
jeunes gēns āgēs de moins de dix-huit
ans, et de plus de seize ans, mais dans
ce cas deux de ces jeunes gēns devront
ētre embauchēs ā la place du chauffeur
ou soutier nēcessaire.

Article 5.
Dans le but de permeltre le controle

de l'application des dispositions de la
prēsente Convention, tout capitaine
ou patron devra tenir un reģistrē d'in-
scription ou un role d"ēquipage mention-
nant toutes les personnes de moins de
dix-huit ans employēes ā bord, avec
l'indicaiion de la datē de leur nais-
sance.

Article 6.
Les contrats d'engagement d'ēquipage

contiendront un rēsumē des dispositions
de la prēsente Convention.

Article 7.
Les ratifications officielles de la prē-

sente Convention dans les conditions
prēvues ā la Partie XIII du Traitē de
Versailles et aux Parties correspondan-
des des autres Traitēs de Paix seront
communiquēes au Secrētaire gēnēral de
la Sociētē des Nations et par lui enre-
gistrēes.

Article 8
La prēsente Convention entrera en vi-

gueur dēs que les ratifications de deux
Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ētē enregistrēes parle
Secrētaire gēnēral.

Elle ne liera que les Membres dont
la ratification aura etē enregistrēe au
Secrētariat

Par la suite, cette Convention entrera
en vigueur pour chaque Membre ā la
datē ou sa ratification aura ētē enregistrēe
au Secrētariat.

Article 9.
Aussitot que les ratif.cations de deux

Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ētē enregistrēes au
Secrētariat, le Secrētaire gēnēral de la
Sociētē des Nations notifiera ce fait ā
tous les Membres de l'Organisation in-
ternationale du Travail. 11 leur notifiera
ēgalement l'enregistrement des ratifications
qui lui seront ulterieurement communi-
ques par tous autres Membres de
l'Organisation.

Article 10.
Sous rēserve des dispositions de 1.Ar-

ticle 8, tout Membre qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā appliquer
les dispositions des articles I, 2, 3, 4,
5 et 6, au plus tard le 1-er janvier 1924
et ā prendre telles mesures qui seront
nēcessaires pour rendre effectives ces
dispositions.

Article 11.

Tout Membre de l'Organisation inter-

nationale du Travail qui ratifie ļa prē-
sente Convention s'engage ā l'appliquer
ā ses colonies, possessions et protecto-
rats, conformēment aux dispositions de
l'article 421 du Traitē de Versailles et
des articles correspondants des autres
Traitēs de Paix.

Article 12.

Tout Membre ayant ratifie la prēsente
Convention peut la dēnoncer ā l'expira-

or privately oumed; it excludes ships
of war.

Article 2.
Young persons under the age of

eighteen years shall not be employed
or work on vessels as trimmers or
stokers.

Article 3.
The provisions of Article 2 shall not

app!y:
(a) to work done by young persons

on school-ships or training-ships, pro-
vided that such work is approved and
supervised by public authority;

(b) to the employment of young per-
sons on vessels mainly propelled by
other means than steam;

(c) to young persons of not less than
sixteen years of age, who, if foundphy-
sically fit after medical examinotion,may
be employed as trimmers or stokers on
vessels exclusively engaged in the coa-
stal trade of India and of Japan, sub-
ject to regulations made after consulta-
tion with the most representative orga-
nisations of employers and workers in
those countries.

Article 4.
When a trimmer or stoker is required

in a port where young persons of less
than eighteen years of age only are
available, such young persons may be
employed and in that case it shall be
necessary to engage two young persons
in place of the trimmer or stoker re-
quired. Such young persons shall be at
le st sixteen years of age.

Article 5.
In order to facilitate the enforcetnent

of the provisions of this Convention,
every shipmaster shall be required to
keep a register of all persons under the
age of eighteen years emploved on board
his vessel, or a list of them in the
articles of agreement, and of the datēs
of their births.

Article 6.

Articles of agreement shall contain a
brief summary of the provisions of this
Convention.

- Article 7. £
The formai ratifications of this Con-

vention under the conditions set forth in
Part XIII of the Treaty of Versailles and
of the corresponding Parts of the other
Treaties of Peace shall be communica-
ted to the Se;retary-General of the
League of Nations for registration.

Article 8.
This Convention shall come into force

at the datē on which the ratifications of
two Members of the International Labour
Organisation have been registered bythe
Secretary-General.

It shall be binding only upon those
Members whose ratifications have been
registered with the Secrētariat.

Thereafter, the Convention shall come
into force for any Member at the dateon
which its ratification has been registered
with the Secrētariat.

Article 9.
As soon as the ratifications of two

Members of the International Labour
Organisation have been registered with
the Secrētariat, the Secretary-General of
the League of Nations shall so notify
all the Members of the International Lab-
our Organisation. He shall likewise
notify them of the registration of ratifi-
cations which may be communicated
subsequently by other Members of the
Organisation.

Article 10.

Subject to the provisions of Article 8,
each Member which ratifies this Conven-
tion agrees to bring the provisions oi
Articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 into opera-
tion not later than 1 January 1924 and
to take such action as may be necessary
to make these provisions effective.

Article 11.
Each Member of the International Lab-

our Organisation which ratifies this Con-
vention engages to apply it to its colo-
nies, possessions and protectorates, in
accordance with the provisions of Ar-
ticle 421 of the Treaty of Versailles and
of the corresponding Articles of the other
Treaties of Peace.

Article 12.
A Member which has ratified this Con

vention may denounce it after the expira

tion d'une pēriode de dix anaēes aprēs
la datē de la mise en vigueur initiale
de la Convention par un acte commu-
niquē au Secrētaire gēnēral de la So-
ciētē des Nations et par lui enregistrē.
La dēnOnciation ne prendra efiet qu'une
annēe aprēs avoir ētē enregistrēe au
Secrētariat.

Article 13.
Le Conseil d'administration du Bureau

international du Travail devra, au moins
une fois tous les dix ans, prēsenter ā la
Confērenee gēnērale un rapport sur
l'application de la prēsente Convention
et dēcidera s'il y a lieu d'inscrire ā
l'ordre du jour de la Confērenee la
question de la revision ou de la modifi-
cation de la dite Convention.

Article 14.
Les text.es francais et anglais de la

prēsente Convention feront foi l'un et
l'autre.

Tulkojums.
Konvencija

par pusaudžu minimālā vecuma
noteikšanu, pielaižot tos darbākā
kurinātājus vai kā ogļu padevējus.

Tautu Savienības starptautiskās darba
organizācijas galvenā konference,
sasaukta Žeņevā no starptautiskā
darba biroja administratīvās padomes
un tur sanākusi 1921. g. 25. oktobrī
uz 3. sesiju,

nolemdama pieņemt dažādus
priekšlikumus attiecībā uz aizliegumu
nodarbināt par 18 gadiem jaunākas

personas pie kurināšanas un ogļu
padošanas, kurš jautājums ietilpst
sesijas dienas kārtības 8. punktā, un

nolemdama, ka šie priekšlikumi
dodami starptautiskas konvencijas
projekta veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu,
kurš ratificējams no starptautiskās darba
organizācijas locekļiem, saskaņā ar Ver-
salas līguma XIII. daļas un citu miera
līgumu attiecīgo dalu noteikumiem.

1. pants.
Šo konvenciju dzīvē izvedot, zem jē-

dziena .kuģis" jāsaprot visi kuģi, laivas
un peldu līdzekļi, kurus lieto jūras kuģ-
niecībā, neskatoties uz to, vai tie ir sa-
biedrības vai privātīpašums, izņemot kara
ku£us.

2. pants.
Par 18 gadiem jaunākus pusaudžus

aizliegts nodarbināt uz kuģiem kā kuri-
nātājus vai kā ogļu padevējus.

3. pants.
2,. panta noteikumi neattiecas:
a) uz pusaudžu nodarbināšanu uz ap-

mācības kuģiem, ar to nosacījumu,
ka šo darbu atzīst un pārrauga
attiecīgas iestādes,

b) uz pusaudžu nodarbināšanu uz
kuģiem, kurus dzen galvenā kārtā
ar citu un ne ar tvaika spēku,

c) uz pusaudžu nodarbināšanu, kuri
nav jaunāki par 16 gadiem, ja tie
no ārsta izmeklēti un atzīti par
fiziski spējīgiem un ja viņi tiek
nodarbināti uz kuģiem, kurus lieto
vienīgi kabotažu braucieniem Indijā
un Japānā, ievērojot noteikumus,
kuri tiktu izdoti saziņā ar vadošām
strādnieku un darba devēju organi-
zācijām šajās valstīs.

4. pants.

Ja kādā ostā vajadzīgs pieņemt kuri-
nātāju vai ogļu padevēju un nav iespē-
jams atrast šā darba strādniekus vismaz
18 gadus vecus, šās vietas var ieņemt
pusaudži, kuri jaunāki par 18, bet vis-
maz 16 gadus veci, bet šādos gadījumos
viena vajadzīgā kurinātāja vai ogļu pa-
devēja vietā jāliek divi pusaudži.

5. pants.
Lai atvieglinātu šās konvencijas no-

teikumu dzīvē izvešanu, katram kuģa
vadītājam jāved reģistrācijas liste
jeb uz kuģa nodarbināto personu
saraksts, kurā atzīmētas visas par 18 ga-

Projet de Convention concernant
la Rēparation des Accidents du

travail dans l'agriculture.

La Confērenee gēnērale de l'Organi-
sation internationale du Travail de la
Sociētē des Nations,

Convoquēe ā Genēve par le Con-
seil d'administration du Bureau inter-
national du Travail, et s'y ētant rēunie
le 25 octobre 1921, en'sa troisiēme
session,

tion of ten years from the datē on which
the Convention first comes into force, by
an act communicated to the Secretary-
General of the League of Nations for
registration. Such denunciation shall not
take effect until one year after the datē
on which it is registered with the Secrē-
tariat.

Article 13. .
At least once in ten years, the Gover-

ning Body of the International Labour
Office shall present to the General Con-
fērenee a report on the working of this
Convention and shall consider the
desirability of placing on the agenda of
the Confērenee the question of its revision
or modification.

Article 14.

The French and English texts of this
Convention shall both be authentic.

diem jaunākas personas, kā arī viņu
dzimšanas dati.

6. pants.
Kuģu personāla darba līgumos jābūl

šās konvencijas noteikumu īsam kop-
savilkumam.

7. pants.
Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas,

saskaņā ar Versalas līguma XIII. daļas un
citu miera līgumu attiecīgo daļu notei-
kumiem, jāpaziņo Tautu Savienības gal-
venam sekretāram reģistrēšanai.

8. pants.

Šī konvencija stāsies spēkā, tiklīdz
divu starptautiskās darba organizācijas
locekļu ratifikācijas būs reģistrējis gal-
venais sekretārs.

Viņa saistīs vienīgi tos locekļus, kuru
ratifikācija būs reģistrēta sekretariātā.

Tādējādi šī konvencija priekš katra
locekļa stāsies spēkā, sākot no tās die-
nas, kad viņa ratifikācija būs reģistrēta
sekretariātā.

9. pants.
Tiklīdz divu starptautiskās darba orga-

nizācijas locekļu ratifikācijas būs reģi-
strētas sekretariātā, Tautu Savienības
galvenais sekretārs par to paziņos visiem
starptautiskās darba organizācijas locek-
ļiem. Tāpat viņš paziņos tiem ari, ka
reģistrētas tās ratifikācijas, par kurām
viņam vēlāk paziņojuši citi organizācijas
locekļi.

10. pants.
Ievērojot 8. panta noteikumus, katrs

loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, uz-
ņemas izvest dzīvē 1., 2., 3., 4., 5. un
6. panta noteikumus ne vēlāk par
1924. g. 1. janvāri un spert soļus, kas
būtu nepieciešami, lai izvestu šos no-
teikumus dzīvē.

11. pants.
Katrs starptautiskās darba organizācijas

loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, līdz
ar to uzņemas viņu piemērot savās ko-
lonijās, īpašumos un protektoratos, sa-
skaņā ar Versalas līguma 421. panta un
citu miera līgumu attiecīgo pantu no-
teikumiem.

12. pants.
Katrs loceklis, kurš konvenciju ratifi-

cējis, var to pēc notecējušiem 10 gadiem,
skaitot no pirmās spēkā stāšanās dienas,
uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautu Savie-
nības galvenam sekretāram, kurš to
reģistrē. Šis uzteikums stājas spēkā tikai
pēc viena gada, skaitot no tās dienas,
kurā viņa reģistrēta sekretariātā.

13. pants.

Starptautiskā darba biroja administra-
tivai padomei vismaz reizi ik pa desmit
gadiem jāceļ priekšā galvenai konferencei
ziņojums par šās konvencijas dzīvē
izvešanu un jāizšķir, vai ir vajadzīgs
uzņemt konferences dienas kārtībā jautā-
jumu par šās konvencijas caurskatīšanu
vai pārgrozīšanu.

14. pants.
Šās konvencijas franču un angļu teksti

ir autentiski.

Draft Convention Concerning
VVorkmen's Compensation in

Agriculture.
The General Confērenee of the Inter-

national Labour Organisation of the
League of Nations,

Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the Inter-
national Labour Office, and having
met in its Third Session on 25 Octo-
ber, 1921, and



Aprēs avoir dēcidē d adopter diver-

ses propositions relatives ā Ja protec-
tion des travailleurs agricoles contre
les accidents, question comprise dans
le quatriēme point de l'ordre du jour
de la session, et

Aprēs avoir dēcidē que ces propo-
sitions prendraient la formē d'un
projet de convention internationale,

adoptē le Projet de Convention ci-aprēs,
ā ratifier par les Membres de l'Organi-
sation internationale du Travail, confor-
mēment aux dispositions de la Partie
XIII du Traitē de Versailles et des Parties
correspondantes des autres Traitēs de
Paix :

Article 1.
Tout Membre de l'Organisation inter-

nationale du Travail ratifiant la prēsente
convention s'engage ā ētendre ā tous les
salariēs agricoles le benefice des lois et
rēglements ayant pour objet d'indem-
niser les victimes d'accidents survenus
par le fait du travail ou ā I'occasion du
travail.

Article 2.
Les ratifications officielles de la prē-

sente Convention dans les conditions prē-
vues ā la Partie XIII du Traitē de Ver-
sailles et aux Parties correspondantes
des autres Traitēs de Paix, seront com-
muniquēes au Secrētaire gēnēral de la
Sociētē des Nations et par lui enre-
gistrēes.

Article 3.
La prēsente Convention entrera en

vigueur dēs que les ratifications de deux
Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront etē enregistrēes par le
Secrētaire gēnēral.

Elle ne liera que les Membres dont
la ratification aura ētē enregistrēe au
Secrētariat.

Par la suite, cette Convention entrera
en vigueur pour chaque Membre
ā la datē ou sa ratification aura ētē
enregistrēe au Secrētariat.

Article 4.

Aussitot que Ies ratifications de deux
Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ētē enregistrēes au
Secrētariat, le Secrētaire gēnēral de la
Sociētē des Nations notifiera ce fait ā
tous les Membres de l'Organisation in-
ternationale du Travail. 11 leur notifiera
ēgalement l'enregistrement des ratifica-
tions qui lui seront ultērieurement com-
muniquēes par tous autres Membres de
l'Organisation.

Article 5.
Sous rēserve des dispositions de l'ar-

ticle 3, tout Membre qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā appliquer
les dispositions de l'article 1, au plus
tard le ljanvier 1924, et ā prendre
telles mesures qui seront nēcessaires
pour rendre effectives ces dispositions.

Article 6.
Tout Membre de l'Organisation inter-

nationale du Travail qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā l"appliquer
ā ses colonies, possessions et protecto-
rats, conformēment aux dispositions de
l'article 421 du Traitē de Versailles et
des articles correspondants des autres
Traitēs de Paix.

Article 7.
Tout Membre ayant ratifie la prēsente

Convention peut la dēnoncer ā l'expi-
ration d'une pēriode de dix annēes aprēs
la datē de la mise en vigueur initiale
de la Convention par un acte commu-
niquē au Secrētaire gēnēral de la So-
ciētē des Nations et par lui enregistrē.
La dēnonciation ne prendra effet qu'une
annēe aprēs avoir ētē enregistrēe au
Secrētariat.

Article 8.

Le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail devra, au moins
une iois tous les dix ans, prēsenter ā
la Confērenee gēnērale un rapport sur
l'application de la prēsente Convention
et dēcidera s'il y a lieu d'inscrire ā
l'ordre du jour de la Confērenee la
question de la revision ou de la modi"
fication de la dite Convention.

Article 9.
Les textes francais et anglais de la

prēsente Convention feront foi l'un et
l'autre.

Having decided upon the adoption

0f certain proposals with regard to

the protection of agncultural workers

agaiSst aceident, vvhich is ineluded m

the fourth item of the agenda of the

^aving
^determined that these pro-

posals shall take the form of a draft

international convention,

adopts the following Draft Convention
for ratification by the Members of the

International Labour Organisation, mac-

cordance with the provisions of Part XIII

of the Treaty of Versailles and of the
corresponding Parts of the other Treaties

of Peace:
Article 1.

Each Member of the International La-
bour Organisation which ratifies this Con-

vention undertakes to extend to all agn-
cultural wage-earners its laws and regula-
tions vvhich provide for the compensation
of vvorkers for personai injury by acei-
dent arising out of or in the course of
their employment.

Article 2.

The formai ratifications of this Conven-
tion under the conditions set iorth in
Part XIII of the Treaty of Versailles and
of the corresponding Parts of the other
Treaties of Peace shall be communi-
cated to the Secretary-General of the
League of Nations for registration.

Article 3.
This Convention shall come into force

at the datē on which the ratifications of
two Members of the International Labour
Organisation have been registered by
the Secretary-General.

It shall then be binding only upon
those Members whose ratifications have
been registered with the Secrētariat.

Thereafter, the Convention shall come
into force for any Member at the datē
on which its ratification has been regi-
stered with the Secrētariat.

Article 4.

As soon as the ratifications of two
Members of the International Labour
Organisation have been registered vvith
the Secrētariat, the Secretary-General of
the League of Nations shall so notify all
the Members of the International Labour
Organisation. He shall likewise notify
them of the registration of ratifications
which may be communicated subse-
quently by other Members of the Orga-
nisation.

Article 5.
Subject to the provisions of Article 3,

each Member which ratifies this Con-
vention agrees to bring the provisions
of Article 1 into operation not laterthan
1 January 1924, and to take such action
as may be necessary to make these pro-
visions effective.

Article 6.
Each Member of the International

Labour Organisation which ratifies this
Convention engages to apply it to its
colonies, possessions and protectorates
in accordance with the provisions ol
Article 421 of the Treaty of Versailles
and of the corresponding Articles of the
other Treaties of Peace.

Article 7.
A Member which has ratified this

Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the datē
on vvhich the Convention first comes
into force, by an act communicated te
the Secretary-General of the League oi
Nations for registration. Such denun-
ciation shall not take effect until one
year after the datē on vvhich it is regi-
stered vvith the Secrētariat.

Article 8.
At least once in ten years, the Gover-

ning Body of the International Laboui
Office shall present to the General Con-fērenee a report on the vvorking of thisConvention and shall consider the
desirability of placing on the agenda oithe Confērenee the question of its revi-sion or modification.

Article 9.
The French and English texts of thisConvention shall both be authentic

" Tulkojums

Konvencija

par laukstrādnieku biedrošanas
un koalīcijas tiesībām.

Tautu Savienības starptautiskās dart»

organizācijas galvena konference,

Jaukta Žeņevā . no starptaut,ska

darba biroja administratīvas padomes

un tur sanākusi 1921. gada 25. ok-

tobrī uz 3. sesiju,
nolemdama pieņemt dažāduspriekš-

likumus attiecībā uz laukstrādnieku
biedrošanās un koalīcijas tiesībām,

kurš jautājums ietilpst sesijas dienas
kārtības 4. punkta un

nolemdama, ka šie priekšlikumi
dodami starptautiskās konvencijas
projekta veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu, kurš
ratificējams no starptautiskās darba orga-
nizācijas locekļiem, saskaņā ar Versalas
līguma XIII. daļas un citu miera līgumu
attiecīgo daļu noteikumiem.

1. pants.

Katrs starptautiskās darba organizācijas
loceklis, ratificēdams šo konvenciju, uz-
ņemas nodrošināt visam lauksaimniecībā
nodarbinātām personām tas pašas biedro-
šanās un koalicijas tiesības, ka rūpniecības
strādniekiem un atcelt visus likumus vai
citādus noteikumus, kuri laukstrādniekiem
šīs tiesības ierobežo.

2. pants.
Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas,

saskaņā ar Versalas līguma XIII. daļas
un citu miera līgumu attiecīgo daļu no-
teikumiem, jāpaziņo Tautu_ Savienības
galvenam sekretāram reģistrēšanai.

3. pants.

Šī konvencija stāsies spēka, tiklīdz
2 starptautiskās darba organizācijas locekļu
ratifikācijas būs reģistrējis galvenais
sekretārs.

Viņa saistīs vienīgi tos locekļus, kuru
ratifikācija būs reģistrēta sekretariātā.

Projet de Convention concer-
nant ('Application du Repos heb-
domadaire dans les Etablisse-

ments industriels.
La Confērenee gēnērale de l'Organisa-

tion internationale du Travail de la
Sociētē des Nations,

Convoquēe ā Genēve par le Conseil
d'administration du Bureau interna-
tional du Travail et s'y ētant rēunie
le 25 octobre 1921, en sa troisiēme

,

Aprēs avoir dēcidē d'adopter diver-
ses propositions relatives au repos
hebdomadaire dans l'industrie, que-
stion comprise dans le septiēme point
de l'ordre du jour de la session, et

Aprēs avoir dēcidē que ces propo-
sitions prendraient la formē d'un projet
de convention internationale ,

adoptē le Projet de Convention ci-aprēs
ā ratifier par les Membres de l'Organi-
sation internationale du Travail, confor-
mēment aux dispositions de la Partie
XIII du Traitē de Versailles et des Par-
ties correspondantes des autres Traitēsde Paix:

Article 1.
Pour l'application de la prēsente Con-

vention, seront considērēs comme ēta-blissements industriels":
a) Les minēs, carriēres et industries

extractives de toute nature;
b) Les industries dans lesquelles desproduits sont manufaeturēs, modifiēs ner-

ies rēparēs, dēcorēs, achevēs, preparēspour la vente, ou dans lesquelles lesmatieres subissent une transformation-v compns la construction des naviresles industries de dēmolition de matēriel '
ainS1 quela production, la transformationet la transmission de la force motrice engeneral et de l'ēlectricitē-

c) La construction , la reconstruction,1 en retien, la reparation, la modificationou la demohhon de tous bātiments eledifices, cheminsdefer, tramways, portsdoeks, jetēes, canaux, installations poula navigation intērieure, routes, tunnelsponts, viaducs, ēgouts collecteurs, ēgoutsordinaires, puits, installations tēlēphon -
SriouesļT^ ^»»
d'eau0u '„wf 3 gaf' disWbution
ainsi 'nn. t f

traVaUX, de construction,amsi que les travaux de prēDaratinn pi
de^ndation prēcēdant leTlT^Ž

Mr. ļi

Tādējādi šī konvencija priekš kat '~
locekļa stāsies spēkā, sākot no tās diena
kad viņas ratifikācija būs reģistri^
sekretariātā.

4. pants.
Tiklīdz 2 starptautiskasdarbaorganzacijas locekļu ratifikācijas būs reģistrēt;

sekretariātā, Tautu Savienības galvena,
sekretārs par to paziņos visiem stari „
tautiskas darba organizācijas locekļiem
Tāpat viņšpaziņos tiem ari, ka reģistrētih
tās ratifikācijas, kuras vi ņam vēlāk pj,
ziņos citi organizācijas locekļi. d

5. pants. s
Ievērojot 3. pantanoteikumus,kat;loceklis, kuf š šo konvenciju ratificē, uļv

ņemas izvest dzīve 1. panta noteikumi
ne vēlāk par 1924. gada 1. janvāri i s
spert soļus, kas būtu nepieciešami, ]ļ *
izvestu šos noteikumus dzīve. c

6. pants.
Katrs starptautiskās darba organizacijļ

loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, li
ar šo uzņemas viņu piemērot savās fc

^lonijās, īpašumos un protektoratos, sj (
skaņā ar Versalas līguma 421. p. un cii f
miera līgumu attiecīgo pantu noteikumien .

7. pants. (
Katrs loceklis, kurš šo konvenciju rat. (

ticējis, var to pēc notecējušiem 10 gadieit j
skaitot no pirmās speķa stāšanās dienai
uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautu Savieļ
nības galvenajam sekretāram, kurš $ ''
reģistrē. Sis noteikums stājas _spēM '
tikai pēc viena gada, skaitot no tās dis
nas, kurā viņš reģistrēts sekretariātā. 1

8. pants.
Starptautiskā darba biroja administra

tivai padomei vismaz reiz ik pa 10 ga
diem jāceļ priekšā galvenai konference
ziņojums par šās konvencijas dzīvē izve
sanu un jāizšķir, vai ir vajadzīgs uzņēmi
konferences dienas kārtībā jautājumu pai
šās konvencijas caurskatīšanu vai pār
grozīšanu.

9. pants.
Šās konvencijas franču un angļu teksti

ir autentiski.

Draft Convention Concerning the
Application of the Weekly r?esļ

in Industrial Undertakings.
The General Confērenee of the JntJ

national Labour Organisation of the
League of Nations,

Having been convened at Genevi
by the Governing Body of the Inter
national Labour Office, and having
met in its Third Session on 25 Odo
ber 1921 and

Having decided upon the adoption
of certain proposals vvith regard to the
weekly rest day in industrial emplov-
ment, vvhich is ineluded in the seventli
item of the agenda of the Session,
and

Having determined that these pro^
posals shall take the form of a drafi
international convention,

adopts the follovving Draft Conventa
for ratification by the Members of the
International Labour Organisation, ic
accordance vvith the provisions of Pati
XIII of the Treaty of Versailles and oi
the corresponding Parts of the othei
Treaties of Peace:

Article 1.
For the purpose of this Convention,

the term nindustrial undertakings" i»
cludes:

(a) Minēs, quarries, and other vvorkS
for the extraction of minerāls from the
earth.

(b) Industries in vvhich articles atf
manufactured, altered, cleaned, repaired,
oruamented, finished, adapted for sale.
broken up or demolished, or in which
materiāls are transformed; includiflg
shipbuilding and the generation, tran s-
formation, and transmission of electricity
or motivē povver of any kind.

(c) Construction , reconstruction, maini6'
nance, repair, alteration, . dēmolition
of any building, railway, tramvvay-
harbour, dock, pier, canal, inland water-
way, road, tunnel, bridge viaduct,
sewer, drain, vvell, telegraphic or tele-
phonic mstallation, electrical undertakingļ
gas vvork, vvatervvork, or other vvork »
construction, as vvell as the preparāta
tor or laving the foundations of au?
such vvork or strueture.



d) Le transport de personnes ou de
marchandises par route, voie ferrēe ou
voie d'eau intērieure y compris la ma-
nutention des marchandises dans les
docks, quais, vvharfs et entrepots, ā l'ex-
;?ception du transport ā la main.

'i L'ēnumēration ci-dessus est faite sous
rēserve des exceptions spēciales d'ordre

I national prēvues dans la convention de
";VVashington tendant ā limiter ā huit
Jheures par jour et ā quarante-huit heu-

P' res par semaine le nombre des heures
ļ de travail dans les ētablissements indu-
1 striels, dans la mesure ou ces exceptions

(Jsont applicables ā la prēsente Con-
u vention.
Jļ En sus de l'ēnumēration qui prēcēde,

Is
'il est reconnu nēcessaire, chaque

Membre pourra dēterminer la ligne de
dēmarcation entre Tindustrie d'une part,
le commerce et l'agriculture d'autre part.

i Article 2.
Tout le personnel occupē dans tout

ētablissement industriel, public ou privē,
ou dans ses dēpendances, devra, sous
rēserve des exceptions prēvues dans les

°! articles ci-aprēs, jouir au cours de
i chaque pēriode de sept jours, d'un repos

li comprenant au minimum vingt-quatre
1 heures consēcutives.

( Ce repos sera accordē autant que pos-
I sible en mēme temps ā tout le personnel

de chaque ētablissement.
3 II coīncidera, autant que possible, avec
ļ les jours consacrēs par la tradition ou

les usages du pays ou de la rēgion.

Article 3.

Chaque Membre pourra excepter de
l'application des dispositions de l'article
2 les personnes occupēes dans les ēta-
blissements industriels dans lesquels sont
seuls emplovēs les membres d'une mēme
iamille.

Article 4.
Chaque Membre peut autoriser des

exceptions totales ou partielles (y compris
des suspensions et des diminutions de
repos) aux dispositions de l'article 2, en
tenant compte spēcialement de toutes
considērations ēconomiques et humani-
taires appropriēes et aprēs consultation
des associations qualifiēes des employeurs
et des ouvriers, lā oū ii en existe.

Cette consultation ne sera pas nēces-
saire dans le cas d'exceptions qui auront
ētē dejā accordēes par application de la
lēgislation en vigueur.

Article 5.

Chaque Membre devra autant que pos-
sible ētablir des dispositions prēvoyant
des periodes de repos en compensation
des suspensions ou des diminutions
accordēes en vērtu de l'article 4, sauf
dans les cas oū les accords ou les usages
locaux auront dejā prēvu de tēls repos.

Article 6.
Chaque Membre ētablira une liste des

exceptions accordēes conformement aux
articles 3 et 4 de la prēsente Convention
et la communiquera au Bureau interna-
tional du Travail. Chaque Membre com-
muniquera ensuite, tous les deux ans,
toutes les modifications qu'il aura appor-
tēes ā cette liste.

Le Bureau international du Travail prē-
sentera un rapport ā ce sujet ā la Confē-
renee gēnērale de l'Organisation interna-
tionale du Travail.

Article 7.
En vue de faciliter l'application des dis-

positions de la prēsente Convention,
chaque patron, directeur ou gērant sera
soumis aux obligations ci-aprēs:

a) faire connaitre, dans le cas oū le
repos hebdomadaire est donnē collecti-
vement ā l'ensemble du personnel, les jours
et heures de repos collectif au moyen
d'affiches apposēes d'une maniere appa-
rente dans l'ētablissement ou en tout autre
lieu convenable ou selon tout autre mode
approuvē par le Gouvernement;

b) faire connaitre, lorsque le repos n'est
pas donnē collectivement ā l'ensemble du
personnel, au moyen d'un reģistrē dressē
selon le mode approuvē par la lēgislation
du pays ou par un rēglement de l'auto-
ritē compētente, les ouvriers ou emp!oyēs
soumis ā un rēgime particulier de repos
et indiquer ce rēgime.

Article 8.

Les ratifications officielles de la prē-

sente Convention dans les conditions
prēvues ā la Partie XIII du Traitē de
Versailles et aux Parties correspondantes
des autres Traitēs de Paix seront com-

(d) Transport of passengers or goods
by road, rail, or inland waterway,
mcluding the handling of goods at
docks, quays, vvharves or vvarehouses,
but excluding transport by hand.

This definition shall be subject to the
special national exceptions contained in
the Washington Convention limiting the
hours of vvork in industrial undertakings
to eight in the day and forty-eight in
the vveek, so far as such exceptions are
applicable to the present Convention.

Where necessary, in addition to the
above enumeration, each Member may
definē the line of division vvhich sepa-
rates industry from commerce and agri-
culture.

Article 2.
The whole of the staff employed in

any industrial undertaking, public or
private, or in any branch thereof shall,
except as otherwise provided for by the
follovving Articles, enjoy in every period
of seven days a period of rest com-
prising at least twenty four consecutive
hours.

This period of rest shall, vvherever
possible, be granted simultaneously to
the whole of the staff of each under-
taking.

It shall, vvherever possible, be fixed
so as to coincide with the days already
established by the traditions or customs
of the country or distriet.

Article 3.
Each Member may except from the

application of the provisions of Article 2
persons employed in industrial under-
takings in vvhich only the members of
one single family are employed.

Article 4.
Each Member may authorise total or

partial exceptions (ineluding suspensions
or diminutions) from the provisions of
Article 2, special regard being had to
all proper humanitarian and economic
considērations and after consultation vvith
responsible associations of employers and
workers, wherever such exist.

Such consultation shall not be neces-
sary in the case of exceptions vvhich
have already been made under existing
lēgislation.

Article 5.
Each Member shall make, as far as

possible, provision for compensatory
periods of rest for the suspensions or
diminutions made in virtue of Article 4,
except in cases vvhere agreements or
customs already provide for such pe-
riods.

Article 6.
Each Member vvill dravv up a list oi

the exceptions made under Articles 3
and 4 of this Convention and vvill
communicate it to the International La-
bour Office, and thereafter in every se-
cond year any modifications of this list
vvhich shall have been made.

The International Labour Office vvill
present a report on this subject to the
General Confērenee of the International
Labour Organisation.

Article 7.
In order to facilitate the application of

the provisions o this Convention, each
employer, director, or manager, shall be
obliged:

(a) Where the weekly rest is given to
the vvhole of the staff collectively, to
make known such days and hours of
collective rest by means of noticēs posted
conspicuously in the establishment or
any other convenient place, or in
any other manner approved by the
Government.

(b) Where the rest period is not gran-
ted to the vvhole of the staff collectively, to
make knovvn, by means of a roster dravvn
up in accordance vvith the method approved
by the lēgislation of the country, or by a
regulation of the competent authority, the
vvorkers or employees subject to a special
system of rest, and to indicate that system.

Article 8.

Tne formai ratifications of this Conven-

tion under the conditions set forth in
Part XIII of the Treaty of Versailles and
of the corresponding Parts of the othei
Treaties of Peace, shall be communicated

mumquēes au Secrētaire gēnēral de
la Sociētē des Nations et par lui enre-
gistrēes;

Article 9.
La prēsente Convention entrera en

vigueur dēs que les ratifications de deux
Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ētē enregistrēes par le
Secrētaire gēnēral.

Elle ne liera que les Membres dont
la ratification aura ētē enregistrēe au
Secrētariat.

Par la suite, cette Convention entrera
en vigueur pour chaque Membre ā la
datē oū sa ratification aura ētē enregistrēe
au Secrētariat.

Article 10.
Aussitot que les ratifications de deux

Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ētē enregistrēes au
Secrētariat, le Secrētaire gēnēral de la
Sociētē des Nations notifiera ce fait ā
tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail. II leur noti-
fiera ēgalement l'enregistrement des ra-
tifications qui lui seront ultērieurement
communiquēes par tous autres Membres
de l'Organisation.

Article 11.
Tout Membre qui ratifie la prēsente

Convention s'engage ā appliquerles dis-
positions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7 au plus tard le 1-er janvier 1924
et ā prendre telles mesures qui seront
nēcessaires pour rendre effectives ces
dispositions.

Article 12.
Tout Membre de l'Organisation inter-

nationale du Travail qui ratifie la prē-
sente Convention s'engage ā l'appliquer
ā ses colonies, possessions et protecto-
rats, conformement aux dispositions de
l'article 421 du Traitē de Versailles et
des articles correspondants des autres
Traitēs de Paix.

Article 13.
Tout Membre ayant ratifie la prēsente

Convention peut la dēnoncer ā l'expiration
d'une pēriode de dix annees aprēs la
datē de la mise en vigueur initiale de
la Convention par un acte communiquē
au Secrētaire gēnēral de la Sociētē des
Nations et par lui enregistrē. La dēnon-
ciation ne prendra effet qu'une annēe
aprēs avoir etē enregistrēe āu Secrē-
tariat.

Article .14.
Le Conseil d'administration du Bureau

international du Travail devra, au moins
une fois tous les dix ans, presenter ā
la Confērenee gēnērale un rapport sur
l'application de la prēsente Convention
et dēcidera s'il y a lieu d'inscrire ā
l'ordre du jour de la Confērenee la
question ~"de la revision ou de la modi-
fication de la dite Convention.

Article 15.
Les textes francais et anglais de la

prēsente Convention feront foi l'un et
l'autre.

Tulkojums.
Konvencija

par nedēļas atpūtu rūpniecības
uzņēmumos.

Tautu Savienības starptautiskās darba
organizācijas galvenā konference,
sasaukta Žeņevā no starptautiskā
darba biroja administratīvās pado-
mes un tur sanākusi 1921. g.25.ok-
tobrī uz 3. sesiju,

nolemdama pieņemt dažādus
priekšlikumus, attiecībā uz nedēļas
atpūtu rūpniecībā, kurš jautājums
ietilpst sesijas dienas kārtības
7. punktā, un

nolemdama, ka šie priekšlikumi
dodami starptautiskas konvencijas
veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu,
kurš ratificējams no starptautiskās
darba organizācijas locekļiem, saskaņā
ar Versalas Hguma XIII. daļas un citu
miera līgumu attiecīgo daļu notei-
kumiem:

1. pants.
Šo konvenciju dzīvē izvedot, par rūp-

niecības uzņēmumiem jāuzskata:
a) kalnraktuves, akmeņlauztuves un

visādu vielu izdabūšana no zemes;
b) uzņēmumi, kuros vielas tiek paga-

tavotas, pārstrādātas, tīrītas, izla-
botas, izgreznotas, pabeigtas, saga-
tavotas pārdošanai, izjauktas, iznī-
cinātas, vai kuros dažādas vielas
tiek veidotas, še ieskaitot ari kuģu
būvniecību, kā arī elektrības un
citāda veida dzinējspēku ražošanu,
pārveidošanu un pārsūtīšanu;

to the Secretary-General of the League
of Nations for registration.

Article 9.
This Convention shall come into force

at the datē on vvhich the ratifications of
tvvo Members of the International Labour
Organisation have been registered by the
Secretary-General.

It shall be binding only upon those
Members vvhose ratifications have been
registered vvith the Secrētariat.

Thereafter, the Convention shall come
into force for any Member at the datē
on vvhich its ratification has been regi-
stered vvith the Secrētariat.

Article 10.
As soon as the ratifications of tvvo

Members of the International Labour
Organisation have been registered vvith
the Secrētariat the Secretary-General of
the League of Nations shall so notify all
the Members of the International Labour
Organisation. He shall likevvise notify
them of the registration of ratifications
vvhich may be communicated subsequently
by other Members of the Organisation.

Article 11.
Each Member vvhich ratifies this Con-

vention agrees to bring the provisions of
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into ope-
ration not later than 1 January 1924 and
to take such action as may be necessary
to make these provisions effective.

Article 12.
Each Member of the International Lab-

our Organisation vvhich ratifies this Con-
vention engages to apply it to its colonies,
possessions and protectorates, in accor-
dance vvith the provisiofi of Article 421
of the Treaty of Versailles and of the
corresponding Articles of the other
Treaties of Peace.

Article 13.
A Member vvhich has ratified this

Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the datē on
vvhich the Convention first comes into
force, by an act communicated to the
Secretary-General of the League of Na-
tions for registration. Such denunciation
shall not take effect until one year after
the datē on vvhich it is registered vvith
the Secrētariat.

Article 14.

At least once in ten years, the Go-
verning Body ofthe International Labour
Office shall present to the General Con-
fērenee a report on the vvorking of this
Convention and shall consider the desi-
rability of placing'on the agenda of the
Confērenee the question of its revision
or modification.

Article 15.
The French and English texts of this

Convention shall both be authentic.

c) visādu ēku, dzelzsceļu, tramvaju,
ostu, doku, dambju, kanālu, iekš-
zemju ūdensceļu, ceļu, tuneļu, tiltu,
viaduktu, ūdensvadu, aku un ūdens-
vadu tīklu, telefona un telegrāfa
ietaišu, elektrisko instalāciju, ūdens
vai gāzes ietaišu būvēšana, pārbū-
vēšana, izlabošana, pārveidošana,
uzturēšana vai noplēšana vai citi
būves, kā ari sagatavošanas un
priekšdarbi augšā minētiem dar-
biem ;

d) personu vai preču pārvadāšana pa
zemes ceļiem, dzelzs- vai iekšēj'em
ūdensceļiem, ieskaitot preču pie-
gādāšanu' dokos, ostmalās, preču
noliktavās un kuģu būvētavās, iz-
ņemot roknešus.

Pie visa, kas še uzskaitīts, ir jāievēro
vēl dažādi sevišķi nacionāla rakstura iz-
ņēmumi, kādi paredzēti Vašingtonas kon-
vencijā, kura ierobežo darbdienu rūp-
niecības uzņēmumos uz 8 stundām dienā
un 48 stundām nedēļā, pie tam šie iz-
ņēmumi jāievēro tiktāl, cik tie piemēro-
jami šai konvencijai.

Bez visa, kas augšā uzskaitīts, ja tas
izrādās par nepieciešamu, katrs loceklis
var noteikt robežu, kas šķir rūpniecību
no vienas puses un tirdzniecību un lauk-
saimniecību no otras puses.

2. pants.
Visas personas, kuras nodarbinātas

kādā sabiedriskā vai privātā rūpniecības
uzņēmumā vai tā nozarēs, izņemot nāko-
šos pantos pievestos izņēmuma gadīju-
mus, katrā 7 dienu ilgā laika periodā



bauda atpūtu, kurai jābūt vismaz 24 ne-
pārtrauktu stundu ilgai.

Šī atpūta jāpiešķir, cik vien tas iespē-
jams, visam personālam katrā uzņēmumā
gluži tai pašā laikā.

Atpūtas dienai jāsakrīt, ciktāl tas iespē-
jams, ar to dienu, kura svinama pēc
zināmas zemes vai apgabala tradicijām
vai parašām.

3. pants.
Katrs loceklis var neattiecināt 2. panta

noteikumus uz rūpniecības uzņēmumiem,
kuros nodarbināti vienas pašas ģimenes
locekli.

4. pants.
Katrs loceklis var 2. panta noteikumos

atļaut izņēmumus pilnīgi vai pa daļai
(ieskaitot atpūtas atcelšanu vai viņas sa-
mazināšanu), pie tam it sevišķi ņemot
vērā piemērīgos ekonomiskos un huma-
nitāros uzskatus un pēc sazināšanās ar
atbildīgākām darbdevēju un strādnieku
savienībām tur, kur tādas pastāv.

Šāda sazināšanās nav vajadzīga tādos
gadījumos, kur šādi izņēmumi jau pie-
ļauti ar pastāvošiem likumiem.

5. pants.
Katram loceklim, cik vien tas iespē-

jams, jāizdod noteikumi, kas paredz uz
4. panta pamata atceltā vai samazinātā
atpūtas laika vietā citu atpūtas laiku,
izņemot tikai tos gadījumus, kur uz vie-
nošanās vai vietēju parašu pamata šāda
atpūta jau ievesta.

6. pants.

Katram loceklim jāsastāda saraksts par
visiem tiem izņēmumiem, kādi pielaisti
saskaņā ar šās konvencijas 3. un 4.
pantu un tas iesūtāms starptautiskam
drba birojam. Katram loceklim bez
tam vēl pēc katriem diviem gadiem jā-
paziņo par visām šajā sarakstā izdarītām
pārgrozībām.

Starptautiskam darba birojam par šo
lietu jāceļ priekšā ziņojums galvenai
starptautiskās darba organizācijas kon-
ferencei.

7. pants.

Lai atvieglotu šās konvencijas notei-
kumu izvešanu dzīvē, katram uzņēmē-
jam, direktoram vai uzņēmuma pārzinim
uzliekams par pienākumu:

a) gadījumā, kur nedēļas atpūtu dod
visam uzņēmuma personālam ko-
pēji vienā laikā, kopējās atpūtas
stundas un dienas darīt zināmas
ar iestādēs vai citās piemērotās
vietās redzami izliktiem sludinā-
jumiem, vai ari citādā valdības
atzītā veidā;

b) ja personālam nedod kopēju at-
pūtu, darīt zināmus tos strādniekus
un kalpotājus, kuri bauda atsevišķu
atpūtu un aprādīt to ar sarakstu,
kurš sastādīts tādā veidā, kā to

Projet de Convention concernant
l'Examen Mēdical Obligatoire des
Enfants et des Jeunes Geris
Emplovēs ā Bord des Bateaux.

La Confērenee gēnērale de l'Organisa-
tion internationale du Travail de la
Sociētē des Nations.

Convoquēe ā Genēve par le Conseil
d'administration du Bureau internatio-
nal du Travail et s'y ētaut rēunie le
25octobre 1921, en sa troisiēme session,

Aprēs avoir dēcidē d'adopter diver-
ses propositions relatives a la visite
mēdicale obligatoire des enfants et des
jeunes gens employēs k bord des ba-
teaux, question comprise dans le hui-
tieme point de l'ordre du jour de la
session, et

Aprēs avoir dēcidē que ces proposi-
tions prendraient la formē dun projet
de convention internationale,

adoptē le Projet de Convention ci-aprēs,
a ratifier par les Membres de l'Organi-
sation internationale du Travail, confor-
mement aux dispositions de la Partie
XIII du Traitē de Versailles et des Parties
correspondantes des autres Traitēs de
Paix:

Article 1.
Pour l'application de la prēsente Con-

vention, le terme „navire" doit ētre
entendu de tous les bateaux, navires ou
bštiments quels qu'ils soient, de propriētē
publique ou privee, effectuant une navi-
gation maritime, ā l'exclusion des navires
de guerre.

Article 2.
A l'exception des navires sur lesquels

ne sont oecupēs que les membres
d'une mēme famille, les enfants et jeunes
gens de moins de dix-huit ans ne
pourront ētre employēs ā bord

atzīst valsts likumi vai atticīgas

valsts iestādes izdotie rīkojumi.
8. pants.

Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas,
saskaņā ar Versalas līguma XIII. daļas
un citu miera līgumu attiecīgo daļu no-
teikumiem, jāpaziņo Tautas Savienības
galvenam sekretāram reģistrēšanai.

9. pants.
Šī konvencija stāsies spēkā tiklīdz

2 starptautiskās darba organizācijas lo-
cekļu ratifikācijas bus reģistrējis galve-
nais sekretārs.

Viņa saistīs vienīgi tos Iocekļus,_ kuru
ratifikācija būs reģisrēta sekretariāta.

Tādējādi šī konvencija priekš katra
locekļa stāsies spēkā, sākot no tas dienas,
kad viņas ratifikācija būs reģistrēta sekre-
tariātā.

10. pants.

Tiklīdz divu starptautiskās darba or-
ganizācijas locekļu ratifikācijas bus re-
ģistrētas sekretariātā, Tautu Savienības
galvenais sekretārs par to paziņos visiem
starptautiskās darba organizācijas lo-
cekļiem. Tāpat viņš paziņos tiem ari,
ka reģistrētas tās ratifikācijas, par kurām
viņam vēlāk paziņojuši citi organizaejas
locekļi.

11. pants.
Katrs loceklis, kurš šo konvenciju rati-

ficē, uzņemas izvest dzīvē 1., 2., 3.^ 4.,
5., 6. un 7. panta noteikumus ne vēlāk
kā 1924. g. 1. janvārī un spert soļus,
kas būtu nepieciešami, lai šos noteikumus
izvestu dzīvē.

12. pants.
Katrs starptautiskās darba organizācijas

loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, līdz
ar to uzņemas viņu piemērot savās kolo-
nijās, īpašumos un protektoratos, saskaņā
ar Versalas līguma 421. panta un citu
miera līgumu attiecīgo pantu noteikumiem.

13. pants.
Katrs loceklis, kurš šokonvenciju rati-

ficējis, var to pēc notecējušiem 10 ga-
diem, skaitot no pirmās spēkā stāšanās
dienas, uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautu
Savienības galvenam sekretāram, kurš to
reģistrē. Šis uzteikums stājas spēkā tikai
pēc viena gada, skaitot no tās dienas,
kurā tas sekretariātā reģistrēts.

14. pants.
Starptautiskā darba biroja administra-

tīvai padomei vismaz reizi ik pa 10 ga-
diem jāceļ priekšā galvenai konferencei
ziņojums par šās konvencijas dzīvē izve-
šanu un jāizšķir, vai ir vajadzīgs uzņemt
konferences dienas kārtībā jautājumu par
šās konvencijas caurskatīšanu vai pār-
grozīšanu.

15. pants.
Šās konvencijas franču un angļu teksti

ir autentiski.

Draft Convention Concerning the
Compulsorv Medical Examination
of Children and Young Persons

Emp!oyed at Sea
The General Confērenee of the Inter-

national Labour Organisation of the Lea-
gue of Nations,

Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the Inter-
national Labour Office, and having
met in its Third Session on 25 October
1921, and

Having decided upon the adoption
of certain proposals vvith regard to the
compulsory medical examination of
children and young persons employed
at sea, vvhich is ineluded in the eighth
item of the agenda of the Session, and

Having determined that these propo-
sals shall take the form of a draft in-
ternational convention,

adopts the following Draft Convention
for ratification by the Members of the
International Labour Organisation, in
accordance vvith the provisions of 'Part
XIII of the Treaty of Versailles and of
the corresponding Parts of the other
Treaties of Peace:

Article 1.
For the purpose of this Convention

the term „vessel" ineludes all ships andboats, of any nature vvhatsoever, engaged
in maritime navigation, vvhether publiclv
or pnvately ovvned; it excludes ships
of vvar. r

Article 2.
The employment of any child or vouneperson under eighteen years of age on anvvessel, other than vessels upon vvhich onlvmembers of the same family are employedshall be conditional on the produetion of a

aue sur presentation d'un certifica

mēdical attestant leuraptitude ā ce travail
et signē par un mēdecin approuvē par
l'autoritē compētente.

Article 3.
L'emploi de ces enfants ou jeunes

aens au travail maritime ne pourra etre
continuē que mojennant renouvellement
de l'examen medical ā des intervalles ne
dēpassant pas une annēe, et presentation,
aprēs chaque nouvel examen, dun
certificat mēdical attestant i'aptitude au
travail maritime. Toutefois, si le terme
du certificat est atteint au cours d'un
voyage, ii sera prorogē jusqu'ā la fin
du voj,age.

Article 4.
Dans les cas d'urgence, l'autoritē compē-

tente pourra admettre un jeune homme
age de moins dedix-huit ans ā embarquer
sāns avoir ētē soumis aux examens
prēvus aux articles 2 et 3 de la prēsente
Convention, ā la condition toutefois que
cet examen soit passē au premier port
oū le batiment toucherait ultērieurement.

Article 5.
? Les ratifications officielles de la prēsente

Convention dans les conditions prēvues ā la
Partie XIII du Traitē de Versailles et
aux Parties correspondantes des autres
Traitēs de Paix, seront communiquēes
au Secrētaire gēnēral de la Sociētē des
Nations et par lui enregistrēes.

Article 6.
La prēsente Convention entrera en

vigueur dēs que les ratifications de deux
Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ētē enregistrēes par le
Secrētaire gēnēral.

Elle ne liera que les Membres dont
la ratification aura ētē enregistrēe au
becrētariat.

Par la suite, cette Convention entrera
en vigueur pour chaque Membre ā la
datē oū sa ratification aura ētē enregistr e
au Secrētariat.

Article 7.
Aussitot que les ratifications de deux

Membres de l'Organisation internationale
du Travail auront ētē enregistrēes au
Secrētariat, le Secrētaire gēnēral de la
Sociētē des Nations notifiera ce fait ā tous
les Membres de l'Organisation interna-
tionale du Travail. 11 leur notiiiera
fgalementrenregistrementdesratifications
qui lui seront ultērieurement commu-
niquēes par tous autres Membres de
l'Organisation.

Article 8.
Sous rēserve des dispositions ' de

l'article 6, tout Membre qui ratifie la
prēsente Convention s'engage ā appliquer
les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4,
au plus tard le 1 janvier 1924 et ā prendre
telles mesures qui seront nēcessaires pour
rendre effectives ces dispositions.

Article 9.
Tout Membre de l'Organisation interna-

tionale du Travail qui ratifie la prēsente
Convention s'engage ā l'appliquer ā ses
colonies, possessions et protectorats,
conformement aux dispositions de l'article
421 du Traitē de Versailles et des articles
correspondants des autres Traitēs de Paix.

Article 10.
Tout Membre ayant ratifie la prēsente

Convention peut la dēnoncer ā l'expira-
tion d'une pēriode de dix annēes aprēs
la datē de la mise en vigueur initiale
de la Convention par un acte cOmmu-
mquē au Secrētaire gēnēral de la Sociētē
des Nations et par lui enregistrē. Ladenonciation ne prendra effet qu'uneannee aprēs avoir ētē enregistrēe auSecrētariat.

- Article 11.
Le Conseil d'administration du Bureauinternational du Travail devra, au moinsune fois tous les dix ans, prēsenter k laConfērenee gēnērale un rapport sui1 application de la prēsente Convention

et decidera s'ily a lieu d'inscrire ā l'ordredu jour de la Confērenee la question dela revision ou de la modification de ladite Convention.

Article 12.
Les textes francais et anglais de la prē-sente Convention feront foi l'un et l'autre,

„ .. Tulkojums.
Konvencija

par kuģniecībā nodarbinātobērnuun pusaudžu obligatorisko medi-
cīnisko izmeklēšanu.

Tautu Savienības starptautiskās darba
safaukta

aC1,!P
galvenā konferencesasaukta Žeņevā no starptautiskā

medical certificate attesting fitness for
such vvork, signed by a doctor vvho shall
be approved by the competent authority.

Article 3.
The continued employment at sea of

any such child or young person shall
be subject to the repetition of such
medical examination at intervāls of not
more than one year, and the produetion,
after each s,uch examination, of a further
medical certificate attesting fitness for
such vvork. Should a medical certificate
expire in the course of avovage, it shall
remain in force uutil the end of the said
voyage.

Article 4.,
In urgent cases, the competent authoritv

may allovv a young person belovv the
age of eighteen years to embark vvithout
having undergone the examination pro-
vided for in Articles 2 and 3 of this
Convention, always provided that such
an examination shall be undergone at
the first port at vvhich the vessel calls.

Article 5.
The formai ratifications of this Con-

vention under the conditions set forth in
Part XIII of the Treaty of Versailles and
of the corresponding Parts of the other
Treaties of Peace, shall be communicated
to the Secretary-General ot the League
of Nations for registration.

Article b.

This Convention shall come into force
at the datē on vvhich the ratifications of
tvvo Members of the International Labour
Organisation have been registered by
the Secretary-General.

It shall be binding only upon those
Members vvhose ratifications have been
registered vvith the "Secrētariat.

Thereafter, the Convention shall come
into force for any Member at the datē
on vvhich its ratification has been
registered vvith the Secrētariat.

Article 7.
As soon as the ratifications of tvvo Mem-

bers of the International Labour Organi-
sation have ben registered vvith the Secrē-
tariat, -the Secretary-General of the League
of Nations shall so notify all the Members of
the International Labour Organisation.
He shall likevvise notify them of the re-
gistration of ratifications vvhich may be
communicated subsequently by other
Members of the Organisation.

Article 8.
Subject to the provisions of Article 6,

each Member vvhich ratifies this Con-
vention agrees to bring the provisions
of Articles 1, 2, 3 and 4 into operation
not later than 1 January 1924 and to
take such action as may be necessarv
to make these provisions effective.

Article 9.
Each Member of the International

Labour Organisation vvhich ratifies this
Convention engages to apply it to its
colonies, possessions and protectorales,
in accordance vvith the provisions of
Article 421 of the Treaty of Versailles
and of the corresponding Articles of the
other Treaties of Peace.

Article 10.
A Member vvhich has ratified this

Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the datē on
vvhich the Convention first comes into
force, by an act communicated to the
Secretary-General of the League of Na-
tions for registration. Such denunciation
shall not take effect until one year after the
datē on vvhich it is registered vvith the
Secrētariat.

Article 11.
At least once in ten yēars, the Go-

verning Body of the International LabourOffice shall present to the General
Confērenee a report on the vvorking ofthis Convention and shall consider thedesirabihty of placing on the agenda ofthe Confērenee the question of its re-vision or modification.

Article 12.
The French and English texts of this

Convention shall both be authentic.

darba biroja administratīvās pado-
mes un tur sanākusi 1921. g.
25. oktobri uz 3. sesiju,

nolemdama pieņemt dažādus
priekšlikumus , attiecībā uz kuģnie-
cība nodarbināto bērnu un pusaudžu
obligatorisko medicīnisko izmeklē-
šanu, kurš jautājums ietilpst sesijas
dienas kārtības 8. punktā, un



nolemdama, ka šie priekšlikumi
dodami starptautiskas konvencijas
projekta vejdā,

pieņem sekošu kouveucijas projektu, kurš
ratificējams no starptautiskās darba orga-
nizācijas locekļiem, saskaņā ar Versalas
liguma XIII. daļas un citu miera līgumu
attiecīgo daļu noteikumiem.

1. pants.
Šo konvenciju dzīvē izvedot, zem jē-

dziena „kuģis" jāsaprot visi kuģi, laivas
un peldu līdzekļi, kurus lieto jūras kuģ-
niecībā, neskatoties uz to, vai tie ir sa-
biedrības vai privātīpašums, izņemot kara
kuģus.

2. pants.
Izņemot kuģus, uz kuriem nodarbināti

tikai vienas pašas ģimenes locekļi, bērni
un pusaudži zem 18 gadiem, nevar tikt
nodarbināti uz kuģiem citādi, kā uzrādot
no attiec gas valsts iestādes pilnvarotā
ārsta parakstītu zīmi, kas apliecina, ka
viņi ir šī darba spējīgi.

3. pants.

Šādu bērnu vai pusaudžu nodarbinā-
šanu uz jūras nevar turpināt citādi, kā
atkārtojot medicīnisko izmeklēšanu laika
sprīžos, ne ilgākos par 1 gadu, un
iesniedzot pēc katras izmeklēšanas ārsta
apliecību par derīgumu šim darbam.
Ja ārsta apliecības termiņš notek ceļo-
juma laikā, šī apliecība tomēr paliek
spēkā līdz ceļojuma beigām.

4. pants.
Neatliekamos gadījumos var attiecīga

valsts iestāde pieļaut pusaudžiem zem
18 gadiem kāpt uz kuģa bez šās kon-
vencijas 2. un 3. pantā paredzētām iz-
meklēšu, tomēr ar to noteikumu, ka iz-
meklēšanai jānotiek pirmajā ostā, kurā
kuģis iebrauc.

5. pants.
Šās konvencijas oficiālās ratifikācijas,

saskaņā ar Versalas līguma XIII. daļas
un citu miera līgumu attiecīgo daļu
noteikumiem, jāpaziņo Tautu Savienības
galvenam sekretāram reģistrēšanai.

6. pants.

Šī konvencija stāsies spēkā, tiklīdz
2 starptautiskās darba organizācijas
locekļu ratifikācijas būs reģistrējis gal-
venais sekretārs.

Viņa saistīs vienīgi tos locekļus, kūju
ratifikācija būs reģistrēta sekretariātā.

Tādējādi šī konvencija priekš katra
locekļa stāsies spēkā, sākot no tās dienas,
kad viņas ratifikācija būs reģistrēta
sekretariātā.

7. pants.
Tiklīdz 2 starptautiskās darba organi-

zācijas locekļu ratifikācijas būs reģistrētas
sekretariātā, Tautu Savienības galvenais
sekretārs par to paziņos visiem starp-
tautiskās darba organizācijas locekļiem.
Tāpat viņš arī paziņos tiem, ka reģi-
strētas tās ratifikācijas, par kurām viņam
vēlāk paziņojuši citi organizācijas locekļi.

8. pants.
Ievērojot 6. panta noteikumus, katrs

loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, uz-
ņemas izvest dzīvē 1., 2., 3. un 4. panta
noteikumus ne vēlāk par 1924. g. 1. jan-
vāri un spert soļus, kas būtu nepiecie-
šami, lai izvestu šos noteikumas dzīvē.

9. pants.

Katrs starptautiskās darba organizācijas
loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, līdz
ar to uzņemas viņu piemērot savās kolo-
nijās, īpašumos un protektoratos, saskaņā
ar Versalas līguma 421. p un citu miera
līguma attiecīgo pantu noteikumiem.

10. pants.
Katrs loceklis, kurš šo konvenciju rati-

ficē, var to pēc notecējušiem 10 gadiem,
skaitot no pirmās spēkā stāšanās dienas,
uzteikt, paziņojot ar rakstu Tautu Savie-
nības galvenajam sekretāram, kurš to
reģistrē. Sis uzteikums stājas spēkā tikai
pēc viena gada, skaitot no tās dienas,
kurā viņš reģistrēts sekretariātā.

11. pants.
Starptautiskā darba biroja administra-

tīvai padomei vismaz reiz ik pa 10
gadiem jāceļ priekšā galvenai konfe-
rencei ziņojums par šās konvencijas
dzīvē izvešanu un jāizšķir, vai ir vaja-
dzīgs uzņemt konferences dienas kārtībā
jautājumu par šīs konvencijas caurskatī-
šanu vai pārgrozīšanu.

12. pants.
Šās konvencijas franču un angļu teksti

ir autentiski.

Valdības rīkojumi un pavēles
Finansu ministra rīkojums

par papildu akcizes nodokli
liķieriem.

Pamatojoties uz 1920. g. 17. augusta
likuma par alkoholu saturošu vielu ražo-
šanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdo-
šanu 145. pantu, nosaku:

1. No iekšzemes liķieriem ņemams
papildu akcizes resp. bandroļu nodoklis
viena lata sešdesmit astoņu santimu ap-
mērā par litru.

2. No ārzemju liķieriem šis pats no-
doklis ņemams astoņu latu apmērā par
litru.

Uz š g. 1. jūliju liķieru fabrikas at-
likušas neizlietotas bandroles akcizes
ierēdņiem jāuzņem un par tām nomak-
sājama cenas starpība.

Ar šo atvietots 1922. gada 20. aprīļa
rīkojums par akcizes nodokli uz liķie-
riem („Valdības Vēstneša" 90. numurā).

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1924. g.
1. jūliju.

Rīgā, 1924. g. 20. jūnijā.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš

Finansu ministra rīkojums
par termiņa pagarināšanu
metriskomēru pudeļu ie-
vešanai liķieru fabrikās
un augļu un minerālūdeņu

iestādēs.
Finansu ministra 1924. g. 11. janvāra

rīkojumā par metrisko mēra likuma pie-
mērošanu liķieru fabrikās, alus darītavās
un noliktavās, augļu un minerālūdeņu
iestādēs («Valdības Vēstneša" 11. nu-
murā) noteikto termiņu J 20 un'40 spaiņu
pudeļu izņemšanai no apgrozības un
metrisko mēru pudeļu ievešanu, liķieru
fabrikām un augļu un minerālūdeņu ie-
stādēm pagarinu līdz 1924. g. 30. sep-
tembrim.

Rīgā, 1924. g. 25. jūnijā.
Finansu ministrs Ringolds Kalnings.

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi

Iecelšanas.
Rīkojums Ns 123.

1924. g. 20. jūnijā.
Atsvabinu no «mita uz pašas lūgumu Ramkas

mājturības skolas speciālo priekšmetu skolotāj s
pagaidu vietas izpildītāju uz brīva līguma pamata
Etniliju E i c h v a 1d , skaitot no š g. 1. julja.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Lauksaimniecības departamenta direktora

palīgs J. B r i t c i s.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
*

Rīkojums Ks 125.
1924. g. 20. jūnijā.

Atsvabinu no amati uz paša lūgumu Krāslavas
2-g«d lauksairr niecības skolas pārziņa un speciālo
priekšmetu pasniedzēju pagaidu vietas izpildītāju
Andreju M e 2 a k u , skaitot no š. g. l. jūlija.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.
Lauksaimniecības departamenta direktora

palīgs J. B r i t c i s.
Lauksaimniecības izglītības nozares

pārzinis K. Munkevics.
#

Rīkojums J* 126.
1924. g. 20. jūnijā.

Departamenta vecāko kanctejas ierēdni Bertu
Indrikson atsvabinu no dienesta uz pašas
lū.cumu, skaitot no š. g 16. jūnija.

Lauksaimniecības departamenta direktora
vietā J. B r i tc i s.

Sekretārs A. Ubels.

Rīkojums jVs 128.

1924. g. 20 jūnijā.
Ek?poiUvtesta kontroles l šķiras mašinrakstītāju

uz brīva līguma pamata Erfku Pečak ieceļu par
departamenta bū niecības nodaļas vecāko kancle-
jas ierēdni (štatā), skaitot r.o š. g. 16 jūnija.

Lauksaimniecības departamenta direktora
vietā J. B ritei s.

Sekretārs A. Ubels.
*

Rīkojums Ns 130.
1924. g. 20. jūnijā.

Lfuksaimniecības departamenta zivkopības no-
daļas 11. Kurzemes jūfas ?vejnie<Pas rajona pār-
raugu Vili Kļaviņu ieceļu par Kurzemei zvej-
niecības rajona virspārraugu ar algu pēc X ierēdņa
(matu kategorija?, skaitot no š g. 16. jūnija.

Zemkopības ministrs E. Bauers
Lauksaimniecības depaitamenta direktora

p līgs J Britci s.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde

1924. g. 26. jūnijā.
1. Atsvabina no amata krievu iz-

glītības nodaļas vadītāju profesoru Ivanu
Jupatovu, ieceļot viņa vietā, par
krievu izglītības nodaļas vadītāju Š e r-
k 0 vu.

2. Sakarā ar Saeimas š. g. 17. jūnija
plenārsēdē pieņemtām pārejas formulām
uzdod:

1) finansu ministrijai izstrādāt un
iesniegt kabinetam likumprojektu
par rīcības kapitālu lietošanu,

2) iekšlietu ministrijai saziņā ar pa-
gastiem novērst vienādos, kā ari
nelatviskos pagastu nosaukumus
un

3) darba ministrijai izstrādāt un
iesniegt kabinetam likumprojektu
par darba laiku kuģniecībā.

3. Uz ārlietu ministra priekšlikumu
ieceļ līdzšinējo sūtniecības atašeju Parizē
Edgaru K r i e v i ņ u par ģenerālkonsulu
Berlinē.

4. Piešķir eksekvaturu Spānijas vice-
konsulam Rīgā Bielby Parrot.

'*^(mwmmmmmmiwmi*iiiiiitmm*fsm niiim niKBMaa^cat^-.

Iekšzeme

Latviešu valodas kursos
(pamatskolu skolotājiem), kuri sākās
26. jūnijā jaunajā universitātes ēkā, ar
27. jūniju sāks lasīt lekcijas par teātri,
skatuves mākslu, izrunas techniku, daiļ-
runu, mimiku un režiju centrālās izglī-
tības savienības teātra instruktors Lejas-
Krūmiņš un latviešu dramatisko kursu
vadītājs Z e 11 m a t i s. Lekciju, līdz ar
attiecīgiem praktiskiem aizrādījumiem,
būs pavisam ap 25 un tās galvenā
kārtā domātas lauku skolotāju un
tamlīdz atklātības darbinieku informē-
šanai teātra lietās.

Rīga
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1924. g. 16. līdz 23.
jūnijam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem:

ģ «i B
Slimības nosaukums. ^ S 5"

?* s
Tvphus abdom ....Vēdera tiis . . 12
Tvphus exanth Izsitumu tifs . —
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interm . . . . Purva drudzis . —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas ... 9
Scarlatina Šarlaks ... 4
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 1
Diphtheritis Difterits ... 1
InfluencacumPneumonia Iniluenca . . . —
Cholera asiatica .... Āzijas koliera .
Dysenteiia Asins sērga . . 1
Parotitis epidemica . . Ģīmja sa tūkums

(Mums). . .
Ervsipelas Roze .... -
Lepra Spitālība ... —
Paratvphus —
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica —
Meningitis cereārospinalis epidemica . . —
Trachima -
Anthrax ? . . . 1
Lvssa —

Tirdzniecība un rūpniecība

Rīgas osta ienākuši kuģi.
21. jūnijā.

Turaida, latviešu tvaikonis, 1607 reģ. ton. brutto
no Ģentes ar balastu.

22. jūnijā.
Kullen, zviedru tvaikonis, 406 reģ. ton. brutto, ne

Verckebācka ar balastu.
Rhon. vācu tvaikonis, 1746 reģ. ton. brutto, no

Karalaučiem ar balastu.
Quarfa, vācu tvaikonis, 1543 reģ ton. brutto, no

Flensburgas ar balastu.
Iris, zviedru tvaikonis, 558, reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.
Everest, latviešu tvaikonis, 2102 reģ. ton. brutto,

no Bruge ar bāla-tu.
Liro, igauņu tvaikonis, 1418 reģ. ton. brutto, no

Blitas ar oglēm
Edmee, angļu tvaikonis, 619 reģ. ton. brutto, no

Tallinas ar gabalu precēm.
Wasa, igauņu tvaikonis, 506 reģ. ton. brutto, no

Roņu salas tukšā.
Annelise, vācu tvaikonis, 7/4 reģ. ton. brutto, no

Libekas ar sāli un gabalu precēm.
Elza, latviešu burenieks, 72 reģ ton. brutto, no

Kolkas ar klučiem
Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,

no Bērzciema ar malku.
Brālis latviešu burenieks, 127 reģ. ton brutto, no

Kaltenes ar malku.

Michails, latviešu burenieks, 126 reģ. ton brutto,
no Melnsiles ar malku.

Neubad, latviešu tvaikonis, P5 reģ. ton. brutto, no
Peinigeles ar gabalu precēm.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 172 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar gabalu precēm.

Ilga, latviešu tvaikonis, 229 reģ. ton.. brutto, no
Ventspil ar gabalu precēm.

Ārija, latviešu burenieks, 84 reģ. ton. brutto, no
Bērzciema ar malku.

Jānis, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto, no
Bērzciema ar malku.

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, i.o
Ainažiem ar gabalu precēm.

J. K-, latviešu prāmis, 52 reģ. ton. brutto, 1 o
Bērzciema ar malku.

V. K. P. J, latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,
no Bērzciema ar kokiem.

23. jūnijā.
Bacchus vācu tvaikonis, 658 reģ. ton. brutto, no

Hamburgas ar gabalu precēm.
Sassenheim, holandiešu tvaikonis, 2158 reģ. ten.

brutto, no Ņucastles ar koksu.
Laura Maersk, d rutvailonis, 1432reģ. ton. brutto,

no Dundee ar balastu.
Afiena, holandiešu motorkuģis, 17. reģ ton. brutto,

no Kopenhsgenas ar eļļu.
Ostsee, vācu tvaikonis, 815 reģ. ton brutto, no

Steiines ar g*'balu precēm.
24 jūnijā.

Vesta, norvēģu tvaikonis, 1310 reģ. ton. brutto,
no Aarhus ar balastu.

Ragnhild. dāņu tvaikonis, H38 reģ ton brutto,
no Bandholmas ar balastu,

Roskva, norvēģu tvaikonis, 1250 reģ ton. brutto,
no Gjedzes ar balastu.

Varonis, latviešu burenieks, 216 reģ. ton. brutto,
no Stolpmindes ar balastu.

Anna, somu burenieks, 180 reģ. ton. brutto, r.o
Oxelo»undas ar balastu.

Marta, latviešu burenieks, 51 reģ ton. brutto, no
Beķerciema ar malku.

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, no
Pernigeles ar gabalu precēm.

Rūķis, latviešu burenieks, 70 reģ. ton brutto, no
Vaidesciema ar gabalu precēm.

2a. jūnijā.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto,

no Ainažiem ar gabalu precēm.
Arniston. angļu tvaikonis 2080 reģ. ten brutto,

no Grfn_emouthas ar dzelz m.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
21. jūnijā.

Neptuns, latviešu tvaikonis, 81 reģ. ton. brutto,
uz Kolku tukšā.

Pauls, latviešu burenieks, 205 reģ. ton. brutto, uz
Upesgrīvu tukšā.

Andreas, latviešu burenieks, 146 reģ. ton. brutto,
uz Abragciemu tukšs.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar gabalu precēm.

Kaij,». latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Sulgam, latviešu burenieks, 117 reģ ton. brutto,
uz Mērsragu tukšā.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton brutto, uz
Pemigeli ar gabalu precēm.

Glen Head, angļu tvaikonis, 1600 reģ. ton. brutto,
uz Beliastu ar gabalu precēm.

Tjaldur, dagu tvaikonis, 795 reģ ton. brutto, uz
Kopenhāgenu ar gabalu precēm

Tuna, zviedru motorkuģis, 158 reģ. toū. brutto, uz
Stokholmu ar olām.

Regina, vācu tvaikonis, 1303 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar gabalu precēm.

Minos, vācu tvaikonis, T>0 reģ. ton. brutto, uz
Harnburgu ar gabalu precēm

Rein, norvēģu tvaikonis, 1175 reģ. ton. brutto, uz
Lovestoftu ar kokiem.

Vegesack, vācu tvaikons, 1566 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar gabalu precēm un kokiem.

Zero, angļu tvaikonis, 1136 reģ. ton brutto, uz
Londonu ar gabalu precēm.

Wasa, igauņu tvaikonis, 506 reģ. ton. brutto, uz
Roņu salu tukša.

Geyser, dāņu tvaikonis, 927 reģ. ton. brutto, uz
Londonu ar kokiem.

22. jūnijā.
Ernst, zviedru motorkuģis, 18) reģ. ton. brutto, iz

Kemi ar balastu.
23. jūnijā.

Wasa, _ igauņu tvaikonis, 506 reģ. ton. brutto, uz
Pernavu ar .balastu.

Karniels, latviešu burenieks, 147 reģ. ton. brutto,
uz Ģipku tukšā

Lotus, latviešu burenieks, Ž9 reģ. ton. brutto, uz
Neibadi tukšā.

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, uz
Pernigeli ar gabalu precēm.

Noas, latviešu bnrenieks, 290 reģ. ton. brutto, uz
Enguriem tukšā.

Redaktors: M. Arons.
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šim numuram 10 lappuses.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 27. jūnijā.

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolārs ..... 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa . . . 22,36 — 22,58
100 Francijas franku .... 27,05 — 27,85
100 Beļģijas franku 23,60 — 24,30
100 Šveices franku ... 91,25 — 92,65
100 Itālijas liru ... 22,10 — 22,75
100 Zviedrijas kronu . . 136,85 — 138,90
100 Norvēģijas kronu . . 69,15 — 71,25
100 Dānijas kronu .... 85, 87,60
100 Čechošlovaķijas kronu . . 15, 15,60
100 Holandes guldeņu 193,30— 196,20
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,40
100 Somijas marku .... 12,75 — 13,25
100 Igaunijas marku . . . 1,28 — 1,35
100 Polijas zlotu .... 98, 102,—
100 Lietuvas litu . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļiiv 26,50
Krievijas sudraba^ nmA- J$ļ}

par 1 rbL
SSSR červoņecs 26,10 — 26,90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs R o b. B a 11 g a i 1i s.

Zvērināts biržas maklers P. R u p n e r s.



Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 17. jūnijā ap-

stiprinājis statūtus paju sabiedrībai

iiMias Burtnieks"
kuras mērķis ir: a) ierīkot, iegūt un iz-
mantot tipogrāfijas, b) pieņemt un izpildīt
visādus drukas darbus, nodarboties ar
grāmatu apgādniecibu un izdot periodi-
skus un neperiodiskus rakstus, c) tirgoties
grāmatām, rakstāmlietām un tipogrāfijas
mašinam un piederumiem.

Pje nodibināšanas sabiedrība pārņem
sava īpašumā Krišjānim Saule-Sleinis,
Andrejam Apinim un_ Andrejam Šiliņam
piederošo un Liepāja, pie vecā tirgus
zem Nš 12, atrodošos nekustamo mantu
līdz ar tanī atrodošos un uz Krišjāņa
Saule-Sleinis vārdu darbojošos tipogrāfiju,
ar visiem aktiviem un pasiviem, saskaņā
ar likumu noteikumiem.

Sabiedrību dibina: Teodors Kaddike,
dz. Liepāja, Bērzu ielā N» 24. Visvalds
Zanders, dz. Liepājā, Tiklu ielā N> 12.
Krišjans Sleinis-Saule, dz. Liepājā, Peldu
īela _Ns 33. Mārtiņš Zandmans, dz.
Liepāja, Rīgas ielā Ns 3. Andrejs Šiliņš,
dz. Liepāja, Jūrmalas iela Ns 21.

Pamatkapitāls Ls 20.000, 200 pajas, pa
Ls 100. Valde atrodas Liepāja.
Tirdzn. un b. nod. priekšu. A. K a c e n s.

5481 Revidents A. Z a 1p e t e r s.

,

Paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 6. jūnija

apstiprinājis: Tirdzniecības akciju sabiedr.

,.AIliaiK" (Īli! Alliancc VMm to.. LM.)
statūtu §§ 1., 8. un 9. grozījumu, sakara
ar ko sabiedrībai pie nodibināšanas jā-
pārņem savā īpašuma Kurtam Buehr-

ļ manim piederošo un Rīgā, Karlines iela
> J* 3 5, dz. 22 atrodošos technisku un
, ķimisku piederumu _ tirdzniecības uzņe-

ļ mumu ar visiem tas aktiviem un pasi-
Iviem, kā mantu, tiesībām, saistībām un
pienākumiem uz bilances pamata, sa-

(
skaņā ar likumu noteikumiem.

K. Buehrmanim tiesība saņemt par
, sabiedrībai nododamo mantu naudas
{vietā sabiedrības akcijas pecnominal-
, vērtības tādā skaitā, par kādu viņš
.vienojās ar pirmo likumīgo vispārējo
sapulci.

Tirdzn. u. b. nod. pr. A. K a c e n s.
4876 Revidents A. Zaipēters.

f
??

Tiesu sludinājumi.
Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.

saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ļar šo paziņo, ka 8. jūlijā 1924. g.,
[minētas nodaļas atklāta tiesas sēde
(attaisīs un nolasīs 1921. g. 29. decembrī

I

Trikātes pag. mirušā Pēlēja Jāņa dēla
M a r k u s a testamentu.

Rīgā, 25. jūnijā 1924. g. Ns 2765.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

5739 Sekretārs A. Kalve.

ļ Cesvaines pag. tiesa,
Cēsu apr., pamatojoties uz sava 17. jūnija
š.g. lēmumu un pag. tiesu ust U. a,

222—226. p. p-, uzaicina visus 20. sept.

1917 g miruša Cesvaines_ pag., Liel-

Snucenu mājas īpašn. Andreja Bebre
mantiniekus , parada devējus un ņēmējus,
legatarijus, fideikomisarijus un t. t. kam
būtu kādas tiesības uz nelaiķa atstato
mantojumu, pieteikties pie _ šis pagasta
tiesas sešu mēnešu laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi .Vaid. Vēstnesī".

Laikā neiesniegtas prasības un rebil-

ļ dūmus atstās bez ievērības.
Cesvainē, 17. jūnijā 1924. g. Ne 23.

2 Priekšsēd. P. Gaigal
5542 Darbvedis (paraksts). _

paziņojums.
Finansu ministrs 1924. g. 2. jūnija

apstiprinājis statūtus akciju sabiedrībai

„Endzeles muižas spirt-
dedzinātava"

kuras mērķis ir. iegūt, turpināt un pa-
plašināt Edgaram Kriideneram piederošo
Valmieras apriņķī atrodošos Endzeles
muižas spirta dedzinātavu.

Pje nodibināšanās sabiedrība pārņem
savā īpašuma minēto spirta dedzinātavu
ar visiem piederumiem, mašinām, ierīko-
jumiem, dzīvo un nedzīvo inventāru un
neizstrādātām vielām.

Sabiedrības dibinātāji Latvijas pilsoņi:
Edgars, Hella un Raits Kriideneri un
Otto un Margareta Valdes, dzīv. Rīgā,
Elizabetes ielā Ne 4.

Pamatkapitāls Ls lOl .O^O.—, 100 akcijas
pa Ls 10OU.—. Valde atrodas Rīga.

Tirdzn. un b. nod, pr. A. Kacens.
5209 Revidents A. Zalpēters.
ammm immmmmĒmBmBi^mmBBm

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 13. jūnijā ap-

stiprinājis:

ligai-Biltljai lav farpējās ircdltiredribai
statūtu grozījumus, ar kuriem:

1) 1. un 29. pantos vārdi „Krievija"
, un .rubļi" atvietoti ar vārdiem „valsts"
un .lati";

2) 5. pantā vismazākais kredita ap-
mērs noteikts uz Ls 500,— līdzšinējo
300 rbļ. vietā:

3) 43. panta padomes locekļu skaits
paaugstināts līdz deviņiem, attiecīgi
grozot izstāšanās kārtību;

4) 53. pantā valdes locekļu skaits pa-
augstināts lidz četriem attiecīgi grozot
izstāšanās kārtību;

5) 47. pantā paaugstināts padomes
sēžu kvorums;

6) 71. un 72. pantu noteikumi saska-
ņoti ar 1923. g. 9. novembra likumu
par obligatorisko, atklāto norēķināšanos.

Tirdzn. un banku nod. pr. A. Kacens.
5289 Priekšnieka pal. V. Gailīts.

Paziņojums.
1924. g. 19. jūnija Finansu ministrs

apstiprinājis statūtus tirdzniecības

akc.sab. „Chr. Backman",
kuras mērķis ir|_ importa, eksporta,
tranzīta un vietēja tirdzniecība dažāda
veida izstrādājumiem un precēm, uz
sava rēķina un komisijā.

Pie nodibināšanās sabiedrība pārņem
savā īpašumā pilnai sabiedrībai .Chr.
Backman un Co", piederošo tirdzn. uz-
ņēmumu ar visiem tās aktiviem un pa-
siviem, saskaņā ar likuma noteikumu.

Sabiedrību dibina:
Christina Backman-Meierovics dz. Rigā,

Vaļņu ielā Ns 3 5.
Zigfrīds Meierovics, dz. Rīga. Strēl-

nieku ielā Ne 1 a, dz. 4.
Krišjānis Sūna, dz. Rīgā, Gertrūdes

ielā N> 19 21, dz. 2.
Fricis Treibergs, dz. Rīga, Elizabetes

ielā Nš 31a, dz. 7.
Gustavs Albrechts, dz. Riga, Rūpnie-

cības ielā Ns 1 b, dz 8.
Pamatkapitāls Ls 100,000.—, 2000 ak-

cijas pa Ls 50.—
Valde atrodas Rīgā.

Tirdz. un banku nod. pr. A K a c e n s.
5180 Revidents A. Z a 1 p e t e r s.

Kļūdas Izlabo ums.
.Valdības Vēstneša" š. g. 18. jūnija

Ne 135, iespiesta Rigas apgabaltiesas
3. iec. tiesas prist;r. luliusa
Miesnieka lietā ieviesusies kļūda: ie-

Dzeņa grāmata skulptūra
.Sauliets* .bet pareizi i:: Dzeņa granīta
skulptūra ..Sauliet»'. 5318

Rīgas apgabalt 3 civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu J958._ p.,
ar šo paziņo, ka 1924. g. 8. jūlijā minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde nolasīs
1922. _g. 30. martā Stāmerienes pagasta,
miruša Lubaniešu Ne 25 mājas īpašn.
Jāņa Jāņa d. Leduskrasta testamentu.

Rīgā, 25. jūnijā 1924. g. Ne 2625.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

5738 Sekretārs A. Kalve.

?i'cas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1924. g. 8. jūlijā minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1922._g. 2<). maija Stāmerienes pagastā
miruša Silajāņu mājas īpašnieka Otto
Miķeļa d.Bombana testamentu.

Rīgā, 25. jūnijā 1924. g.. Ne 2456.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

3737 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē 10. jūlijās, g.,
attaisīs un nolasīs 16. oktobrī 19 8. g.
mir. Kārļa Filipa d. Kannenberga
(Kanberga) testamentu.

Jelgavā, 21. jūnijā 1924. g. L.Ne 1256,24.
Priekšsēd. v. E. F e 1d m a n s.

5720 Sekretārs Ķ. Pussais.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas sēdē š.g. 10. jūlijā
attaisīs un nolasīs 25. augustā 1923. g.
miruša Jāņa I n d r u ļ a testamentu.

Jelgavā, 21. jūnijā 1924. g.L.Ne 1029,24.
Priekšsēdētājs E. F e 1 d m a n s.

5719 Sekretārs K P u s s a r s.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar šās tiesas
1923. g. 7. jonija nolēmumu ir iecelts
aizgādiis promesošās Ludviga Kārļa d.
Jansona mantībai.

Jelgavā,31.maljš 1924. g. L.Ne 1553/23
Priekšsēdētāja v. A Lanke.

4577 Sekretārs K. Pussars
Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar 20. jūnija 1924. g. lēmumu
izbeidz Ernesta Jāņa Andreja d.
V e i ļ a meklēšana, kurš tika meklēts
uz Liepājas apgabaltiesas š. g. 6. marta
lēmuma pamata. (Sk. .Vaid. Vēstnesi"
1924. g. 14. martā Ne 61).

Liepājā, 25. jūnijā 1924. g. Ne 8837.
Tiesas loceklis Melvile.

5735 Par sekretāru A. Dncma n s.

Liepājas apgaoaltiesa
saskaņā ar š. g. 20. jūnija lēmumu
izbeidz Zaņa Reinfelda (ari
Senfelda) mekiesana, kufš tiek meklēts
uz Liepājas apgabaltiesas 1921. g.
29. septembfa lēmuma pamata (Sk
.Vaid. Vestn." Ne 231, ly21. g.).

Liepājā, 25. jūnijā 1924. g. Ne 4534.
Tiesas loceklis Melvile.

5736 Par sekretāru A. D u c m a n s.

ilw aHitalttoiTi i^^paziņo, ka 1. jūlijā 1924. g., pulksteni» rīta, Riga, Valdemāra ielā N> 58pārdos otros torgos firmas .Bundšūun Co." kustamo mantu, sastāvošu no
metāla apstrādāšanas fabrikas iekārtas,
m asinām, materiāliem , kantora mēbelēmun t. t. un novērtētu par 13127,32 ls.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ariapskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-došanas diena uz vietas.
Rīgā, 20. jūnijā 1924. g.

5715 Tiesas pristavs E. Smeils

Uibtn vffīla pr-"faTĪ/snī«te~
izsludina par «derīgu, kā nozaudētuLatv. iekšz pa?!, «d. no Daugav-pils apr. pr-ka palīga 2. iec. 18. aug.1922._g. zem /* 251 uz Pētera JēkabacJ. K»nw»>j* vardu. 4304

Ogres pag. tiesa,
Cēsu apr., pamatojoties uz sava 4. jūnija
š. g., lēmumu, uzaicina mir. Ogres pag.,
Sinku mājas īpašnieka Mārtiņa Gusta d.

B a u g i s mantiniekus, parada devējus
un ņēmējus un citas personas, kurām
būtu kādas tiesības vai prasības uz ne-
laiķa atstāto mantu, pieteikt savas tie-
sības un prasības Ogres pag

^
tiesai

sešu mēnešu laika, skaitot no šī slu-
'dinājuma iespiešanas dienas trešo reizi
I .Vaid. Vēstnesī".
ļ Pēc augšmin. termiņa notecēšanas ne-
kādas pieteikšanas un iebildumi netiks
ievēroti. 2

Ogrē, 7. jumja 1924. g. Ne 34.
Priekšsēd. K. Žagars.

5445 Darbvedis P. Pļa viņš.

iim liļiSiitiiHj 6 lai. tinas ptinan
paziņo, ka 30. jūnija š. g., pulkst. 10 rīta,
Rīgā, Robežu ielā Ns 14-a, dz. 7, pārdos
Jūlija Miesnieka kustamo mantu,
sastāvošu no gleznām un novērtētu par
5lX) ls.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. jūnijā 1924. g.
5746 Tiesas pristavs J. Z i r ģ e 1 s.

Risas apgabaltiesas 6. lec. tiesas prista?S
paziņo, ka 30. jūnija š.g., pulkt. 10 rīta,
Rīgā, Robežu ielā Ne 14-a, dz. 7, pār-
dos Jūlija Miesnieka kustamo
mantu, sastāvošu no gleznām un no-
vērtētu par 1100 ls.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. jūnijā 1924. g.
5747 Tiesu pristavs J. Zirģels.

Kļūdas Izlabojams.
19. jūnijā š. g., „VaId. Vēstneša"

Ne 136, iespiestā Rīgas apgabaltiesas
4. iec. tiesas

^
pristava sludinājumā par

izsoli 3. jūlijā š. g., Kronvalda bulv.
Ne 10, dz

^
7,_ ieviesusies kļūda parād-

nieka uzvārda. Iespiests ir .Hermaņa
Ercena", bet vajaga būt .Hermaņa
E i c e n a".

Tiesas pristavs V. P o ž a r i s k i s.

Rg s pol 6. iec. priekšnieks
paziņo ka 21. jūlijā š. g.,pulksten 10 rītāTimoteju ielā N> 1, dz 6 ^

Pildos vairāksolīšanā
Mendelim Dol gopoļskim piederošasdažādas mēbeles, kopvērtībā par 1473isSkS? kasei pienakošās ™- p£
5768 Par dar£gj^

^S&SSS^ļgļ^a^-.fc-i-.saiK

( Citu iestāžu sludinājumi.
Zemgales dtolzljas aņjādī-

bus daļa

mAsoilM
250 tonnu siena

piegādāšanu divizijas
karaspēka daļām.

Sacensība mazāksolīšanā notiks mutiskika ari rakstiski slēgtās aploksnēs
14. jūlija 1924. g., pulksten 11, Zem-gales divizijas apgādības daļas kanclejā
Daugavpili, Karavanes ielā Ne 23.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu-
.Uz siena_ izsoli 14. jūlijā 1924 g " unlūgumi, deļ pielaišanas mutiskā solīšanāapmaksāti ar 40 sant. zīmognodokli ie-sniedzami turpat kanclejā līdz 14. jūlijam
1924. g., pulksten II.

Personām, kas vēlas piedalīties sa-censība - jāiemaksā Ls 3,- drošībasnaudas no tonnas uz piedāvātā sienadaudzuma.
Sīkākus izsoles noteikumus paziņoDivīzijas apgadibas daļā katru darbdi.-nuno pulksten 9 līdz 15.

,7R. Zemgales divizijas apgādības0766 daļa.

10. jūlijā 1924. g., pulksten 10 rīta:
Rīgas prefektūra

pārdos ?Ufti miMiml
vecas automobiļu un motocikletu riepas:
un slaukās, vecas rakstāmmašīnas, bojātas
mēbeles, vienu medības šauteni tu*
maklaturu (vecas avīzes).

Rīgas prefekta vietā, viņa
5767 palīgs Šlosbergs. .

* 9 ;« gumijas manufa turas
akciju j-a ied- b*« ,Kontinen s
valde ar šop?ziņo, ka 20. jūlijā 1924. e.pulksten 7 vakarā, Valdemāra ielā N° 15dz. 1, notiks

flrRdrtēla pilnu sapulce
ar sekošo dienas kārtību:i) bapulces vadoņa un sekretāra ievē-lēšana.

2)
X-

a1deS
- , P?ekSlikums par papildj,

m r\ '-Vz!aisanu Par Ls 400.0003) Dazadi jautājumi un sinojumi.
statatofrj*-??- juIi

'^ neierastosstatūtos paredzētais akcionāru skaits tadnākoša sapulce notiks 27. jūlijā 1924 T
Srnilnt,>^laikā > k«?a sSitsļ
'kciotu'stfaita^31161 n° ™^
5765

Valde.

Rigas kara apr. priekšnieks izsludina;
par nederīgu nozaudēto kāja klausības
apliec, zem Ns 30404, izd. 17. jūniji?
1921. g., no Rīgas _ kara apr. pr. uz:
Bruno Kazimira dēla Janu še vicas
vārda. 5751

Daugavpils apr. pr-ka pal. 1. lec.
izsludina par nederigu, kā nozaudētu ,
iekšz. pasi, izdotu no Vi|K«*;P"fc.
valdes, 1920. «. 12. nov. zem I* ?27
uz Zelika Haima Dāvida d. Cirena v.

4355-

!

|

Litai m ioiitiD kaielJ
noilia klājumi.

1924. gada 10. burtnica
iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfijā»
pilī, 1. i>tabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,14
ar piesūtīšanu . . 0,16

Saturs:
90) Likums par Alūksnes pilsēta»

administratīvām robežām.
91) Likums par telpu īri.
92) Pārgrozījumi Brīvības pieminekļa-

projektā sacensības noteikumos.
93) Noteikumi par akcizes nodokli uz

alu, porteru, alkoholisku iesaur
kvasu un medaļu.

Posto on telegrāfa virsvaldes galveno darbnīca
izsludina 1924. g. 1. jūlija, pulksten 12 diena,

rakstiskus torsus
dz Ienka dzelzi, varami cinkasRIMu un āmura Kātiem.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamām dro-
šības naudām izsniedz pasta un telegrāfa virsvaldes galvena darbnīcā , Slokas ielā

**' ™
iedāvāj - umi jāīesniedz _ torgu dienā līdz pulksten 12, pasta telegrāfa virs-

valdes centrālā materiālu apgāde. \ 4994

Kara nioistis W irtis pārraides būvjui mm i$
1 jūlijā 1924. g., pulksten 1 dienā, izdos rakstiskos

= TORGOS =
Rīgas grup. kanclejā, Citadelē 24, remonta darbus, Citadeles ēkas Ns 55 59, 45,
46 un 60 Pieteikšanās uz torgiem, nomaksāta ar attiecīgu zīmognodokli, iesnie-
dzama tai pašā dienā līdz pulksten \»12, Rīgas grupas _ darbvedim. Drošības
nauda Ls 580 jāiemaksā līdz pulksten x\iYl torgu diena pārvaldes kasē.

Tuvākus noteikumus un darbu aprakstus var dabūt apskatīt Rīgas grupa*
kanclejā pie darbveža, katru dienu no pl. 9—15. 5769

Šoseju un zemesceļu «ralde
Izsludina Jauktu sacensību š. g. 8. jūlijā, pulksten 11 dienā

uz akmeņu piegādās nu:
1) Rīgas-Opes šos. 11, 12, 13, 14 un 15 klmtr. — 2590 m.. Drošības

nauda Ls 8000. 2) Rīgas-Šenbergas šos. 22, 23, 24 klmtr. — 2100 m. Drošības
nauda Ls 7000. 3) Rīgas-Ragan kroga šos. 40, 41 un 42 klm. — 1530 m».
Drošības nauda Ls 1800. 4) Cesu-Priekuļu šos. 2, 3, 4 un 5 klm. — 2090 m.
Drošības nauda Ls 4000. 5) Jelgavas-Dobeles šos. pagar. 9 un 10 klm. —
1900 m. Drošības nauda Ls 6500.

Tuvākas siņas Gogoļa ielā N» 3, ist. 403, ikdienas no p. 10—14. 5772

Apriņķa ceļu Inženieri Cēsīs iMli^ffi^^
rakstiska un mutiska secensiba Rujas upes tilta, pie Ķoņu muižas, jaunbūves
darbus. 2

Drošibas nauda Ls 700. Tuvākas ziņas kanclejā, Cēsīs Gaujas iela Ns 26„
darbdienās no pulksten 10—14. 566 j

Valkas apriņķa ceļu Inženiere
9. jūlija š.g., pīkst. 12 diena, Smiltene, Vevera iela 3, izdos mazākprasitajierre
1) Rīgas—Opes šosejas tek. remontu, velēnu nogriešanu, aizsarga stabiņu uz-

stādīšanu u. t. t.; drošibas nauda Ls 400.
2) Rīgas—Opes šosejas tiltu tek. rem.; drošības nauda Ls 200. 2

Sacensība būs galīga. Tuvāki paskaidrojumi ari kanclejā, Smiltenē. 5664

Apriņķa ceļu inžanitrs Rēzeknē
izdos rakstiskā un mutiskā SACENSĪBĀ

8. jūlijā 1924. g, pulksten 10 rītā, savā kanclejā, Rēzeknē , Dārza ielā Ns 37,
IHiiTJlrnrStītŠJiOlll ^ dzelzsbetona tiltu un cauruļu pārbūvi uz Mežvidu stacijas
lUOtanUiOilīajlEUl pievedbruģa. Drošības nauda Ls 600,—. Tuvākas ziņas
kanclejā. 2 5665

Apriņķa ceļu inženiers Daugavpilī,
savā kanclejā, Šosejas ielā Ns 101, _ izdos galīgā jauktā sacensībā š. g.

3. jūlija, pulksten 10 rīta, s-košus tilta būves darbus:
1) Tilts pār Bezemenes upi, uz Krustpils ceļa, drošības nauda . Ls 450
2) , „ Feimankas „ , Līvānu ceļa, „ , , 450
3) . , Feimankas „ , Preiļu ceļa, „ . . , , 220
4) , . Veipas „ „ Trepju ceļa, , , . . .' „ 140
5) . . Indricas , „ Pridruiskas ceļa, „ ... . , 806) , . Dubnas , , Līvānu ceļa, , „ ' . „ 2507) . „ _ Aiviekstes , pie Clazmankas, , „ , 160

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inžen. kanclejā; katru dienu no p, 9—15. 5771

Vecates pag. valde,
Valmieras apriņķī, sākot ar 1. jūliju š. g.

ņaifu mmi caur Mnhm
pasta Jelegrafa kantori, bet ne caur
līdzšinējo Matīšu. ' Ns 470.

Vecates pag. valdē, 14. jūnijā 1924. g.
1 Prinkšsēd. E. Teters.

5630 Darbvedis (paraksts).

[ Dažādi sludinājumi, ļ
Vecgulbenes miesta

pamatskolai ir vajadzīgs

Saltais (-ja).
Pieteikties var vienīgi skolotāji (-jas)

ar pilnas pamatskolas skolotāju tiesībām '
Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti pie-teikties personīgi, vai rakstiski, iesniedzotlūgumus, nomaksātus ar attiec, zimoe-nodokli un apliecības norakstus, pieVecgulbenes miesta domes 14. jūlijā š epulkst. 6 vakarā, kurā dienā notiks ve-

1CS3H3S.

Alga pēc valdības noteikumiem, dzī-voklis, apkurināšana un apgaismošanabnva- Valde. 5668



iafjales miWm\ I. civilnodaļa
ui civ. proc. lik. 293. 295, 298 301.
309., un *"1. o. p. pamata nz Helias
Binka m. Ctrņla lūgumu, viņas prasības
lietā pret Lelba Faiviča d. Čerņju par
laulības šķiršanu, uzaic. pēdējo, kura
dzives vieta prasitajai nav zināma, ie-
rasties tiesā ietiH mēneia laikā,
no ii sludinājuma iespiešana* dienaa
.Valdības Vēstnesi*.

Pie lūguma pielikts noraksts no lū-
guma un pielikuma.

Ja atbildētājs noteikti laiki ne-
ierad. personīgi, vai caur pilnvarnieka,
tikt nolikta tieiaa lēde lietas klausīšanu!
alsmugariaki. C.L.J*725p./24.

Daugavp., 1924. g.7. jūnijā.
Prieklsēd. b. V. Krūmiņš.

5080 Sekretārs J. Kangurs

Utgalti apgabainnas rttkUtracIlu nsiaīa
dara zināmu, ka saskaņā ar Latgalei
apgabaltiesas 30. maija 1924. g. lēmamn
nz civ. proc. 146C;o n p. p. pamata
reģ. Krustpils un apkārtnes aizsargu
krājaizdevu sabiediības statūti nn ie-
vesti kooperatīva biedrību reģistra
pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Krustp ls pilsētā.

Daugavpili, 5. j aniļā 1924. g.
Reģistrācijas nodaļts

pārzini) M. Abuls.
4881 Sekretāra v A Auzinš

Latgales apgabaltiesas reģistrācijas nodala
dara zināmu, ka saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 30 maija 1924. gada
lēmumu uz civ. proc. lik. 146Cto n p. p.
pamata reģistrēti PuSas krāj-aiz evu
afbidiībss statūti un ievesti koope-
ratīvu biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
"ūsas miestā, Andrupines pagastā,
Rēzeknes apriņķī.

Daugavpilī, 5. jūnijā 1924. g.
Reģistri.cijas nodaļas

pārznis M. Abuls.
4*88 Sekretāra v. A. A uz i n i.

Latgales apgobaitles. red. noflaļū
dara zināmu, ka saskaņā ar Latg, apgabalt,
lēmuma 1924. g. 30 māja uz lik.
par biedrībām 17. p. pamata reģ. Preiļi
uiškcpibas biedrības statūti un ievesti
bezpeļņas tiedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes «ēdekh* atrodas
Preiļu miestā, Daugavpils apr.

Daugavnilī, 5. jūnijā 1924. g.
Reģistrācijas nodaļts

pārzinis M. Abuls.
4883 Sekretāra v. A A u z i n I

Lsifil» iifieīiiiiias rigistradlis os.aii
dara «(nama , ka saskaņa ai Latgales
apgabaltiesas lēmumu 1924. gada
30. maijā ua lik. par b;ed ībām
17. p. pamata reģistrēt: Bo vj brīvprā-
tīgo ugnrs dz'sēju b earīaas statūti un
ievesti bezpeļņas biedrību reģistra pirmā
daļā. ,

Biedrības _ valdas sēdeklis atrodas
Bohu mie-tā.

Daugivpili, 5. jūnijā 1924 g.
Reģistrācijas nodaļas

pjninis M. Abuls.
4882 <Wrr»«i?» > A. Antiņš

Latgales apgabaltiesas,* iiagaisil! ur. 1.lic ilutituiili,
saskaņā ar savu 1924. gada 31. maija
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sej. 1. d. 1239. p. pam. paziņo,
ka pēc 1909. g. 29 novembrī Daugav-
pili mir. Berka Leiba Evna d. Vcksier ir
atstati mantojums, kadeļ uzaicina visas
personas, kam uz_ šo mantojumu, vai
sakarā ar viņu būtu kādas tiesības, kā
mantin., pieteikt tās pēc piekritības
nii mēnešu laiks, skaitot
no i'a sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī*. Nk 318

Daugavpili, 4 jūnijā 1924. g.
4658 Mi»rt»p«iesis D s e n i t s.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavp. apr., I. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g 31. māja.
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. likuma 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1920. g. 28. janv.
Daugavpilī mimSās Aleksandras Vikea-
tjam. Azar vlč ir atstāts mantojums,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz _ šo mantojumu vai sakarā,
ar viņu būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās pēc piekrīt, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas .Valdības Vēstnesī*.

Daugavpili, 4. jūnijā 1924. g. Ns 30
4659 Miertiesnesis D z e n ī t s.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties nz 1923. g. 17. marta lik.
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
picc 'i"< 2060. on 2062. p.p„ ievērojot
Jāņa .'ara d. Hana lūgumu un savu
1924 c. 27. m«ija lēmumu paziņo, ka
Jānis Jaņt d. Hans parādu pec obligācijas
par 2000 rbļ., apstiprinātas 1908. g.
29. jūlija zem J* 1015, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, VI hipotēku iecirknī zem
«mēs grāmatu reģ. t* 1379, izi?o'as ro
Antona Aloiza d Trup par labu Kon-
stantīnam L«.iiona d. Vītolam, kas viņu
Ir redeļis bl*nko, ir samaksājis viņas
beidzamai kreditore l Rīgas namu īpaš-
nieku krāļ-aizdevu sabiedrībai, bet šī
augšā minētā obligācija nevar tikt Iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ drēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ks ir gājusi
zudumā

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
Mzaicina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteikta laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam dos tiesību pra-
s t paradu dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1924. g. 3. jūniji J* 35 9.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4556 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g 17. maita lik.
rar vienīgo maksāšanas līdzekli un civ,
proc. lik 2060. un 2062._p.p., ievērojot
Ka ļn Mārči d. Kociņa lūgumu un savu
lēmumu 1974 g. 3. jūnijā paziņo, ka
parādnieks Kail s Kociņš pēc obligācijas
par 1(00 rbļ, apstipiinātas 1910. g.
/. martā rem Mi 37, uz nekustamo
īpašunu rtiodošos Cēsis, Līvu ielā,
zīmes Rrīmatu reģ J* 78, sēj. I izdrtas
no Kārļa Kociņa psr labu Olgai Jāņi
meitai LMke ir iemaksājis apgabaltiesas
cepozītā Ls 21,34 dēļ minētās obligācijas
parāda un procentu dzēšanas.

Tepēc apgaDaltiesas 3. civilnodaļa uz-
secina visas personas, kurām būtu tie-
sības uz augša apradīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā, skaitol
co d.enas, kad šis sludinājām> iespics s
.Valdības Vēstnesī" un aizrāda, ka j*
līs personas noteiktā laika nepieteiksies,
i b igeoju itzīs pat iznicinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt paiāda dzēšanu
«*mes grāmatā.

Rīgā, 1924, g. 6. jūnijā J* 2833.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4336 Sekritats A Ka lv*

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta li-
Kama par vienīgo maksāšanas līdzekli
en civ. proc. lik. 2U60. un 2062. p. p,
ievērojot Emīlijas un Paulines Bauman
pilnvarnieka zvēr. adv. Alfrēda Kazaka
lagumu un savu 1924. g. 27. maija
ičsEuniu paziņo, ka Emīlija un Pauline
M-unirn j atadu pēc obligācijas i ar
SA 0 i, apstipimāias 1897. g. 3 julijā
sim .Ns i08, uz nekustamo īpašumu
Migas «prlņķī, Sprēsliņu muižts zem-
nieku rēnus Au^ šZcju Ns 16 mājām
zem zemes grān atu reģ. Ns 4484, izaotu
i.o Mārtiņa Vīluma d. Baumana par labu
Rīgas piķētai ir samaksājis, bet šī augšā
sameta obllgtcija nevar tikt izsniegta
«i.pska] parāamekam dēļ dzēšanas zemes
£iāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tapis apgabaltiesas d. ctvilnodaja
uzaicina visas personas, kujam būtu
tiesības uz augša apradīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
kaitot no dienas, kad šis sludinājums

iespiests .Vaid. Vēstn." nn aizrāda, ka ,a
ii* peisonas noteiktā laikā ^nepieteiksies,
euiigaciju atzis pat iznīcināta un lu-
tttējem aos tiesību prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatās.

«īga, i924. g. 5. jūnijā J* 2710.

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
513/ Sekretārs A. Kalva.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz clv. pr. lik. 2060. un
2062. p. p.. Ievērojot Jēkaba Frenkela
plnvaruieka zv. adv. F.lipa Lacka
lūguma un savu 1924. g. 3 jūnija
j£«numu paziņo, ka lūdzējam Jēkabam
i*ieu.teļam par lielinieku valdīšanas laiku
Mājušas zudumā obligācija par 60 000 r„
1912. g. 23 iebnara zem J* b03, ap-
stiprināta uz nekustamu īpaSumu atro-
došos Rīgā 1.hipotēku iecirkni zem zemes
Rramātu reģ. J* 706, izdota no Smueh
Hiršfelda par labu Johannai Joseia m.
-alie, kūja viņu ir cedējusi bianio.

Tāpēc apgabaltiesas a. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tic-
ības ns augšā apradīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēn. laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .V. Vēstn.*, un aizrāda, ka
ja ala personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam izdos obligācijas dublikātu,
kttš izpildīs oriģināla vietu.

Aiga, i»*4 g. 11. iunijā J* 2206.
Priekšsēdētājs A. Būmanis.

5071 cieK/etais A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.

«tkiātā tiesas sēdē 1924. g. 20. maijā
izKlauaīja mir. Miķeli lssjeva mantošanas
lietu un starp citu nolēma: par prom-
tutnē esoša Jobana Miķeļa d. Isajeva
mantu iecelt aizgādnrec.ou, paziņot par
to ar pavēli Rigas pilsētas bāriņu tiesai
attiecīgai rīcībai un publicējot šo lēmumu
*»v. pioc. lik, 295. p. paredzēta kartīoa.

Wgā, 1924. g. 31. nui . ā. / 790.
Priekšsēd. v. A. B1 u m e n t a l s.

4i55 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3 jūnijā
izklausīja Ericha Alvila d. 1. Tranzē
lueumu dēļ obligācija stzīšsnas par
zudušām, nolēma-

1) atzīt par knīcināt«m d<v«s obligā-
cijas apstiprinātas uz F iderikai Kalmana
meitai Kvil piederošo nekustamu īpašumu
Rija? pilsētā, II. hipotēku iecirknī, zem
zeme? grāmatu reģ. J* 981: a) par
15 000 r., zem J* 472, 1508. <?. 2. sprll-i
Bernhardam Jāzepa d Jozeisonam ari
Meier par labu pārgāļufo uz Hermani
Kaiļ^ d. K'mpe, kā blanko:esianaru,
kas viņu ir ced*ļis atkal blanko, b) pn
5000 r, atlikumā zem Nš 487, 1908 g.
3. aprija Bernhardam Jāzepa d. Joief-

onam ari Meier par labu, pārgājušo iz
Nilioaju i. Klotu, kā blankccesicnstu,
kas viņu ir cedējis atkal blsnko.

Rīgā, 1924. g. 6. jūnijā 1* 1269.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

481? «? tr».t«.g « if « I « r

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz civ. proc lik. 2080. nn
2062. p. p„ ievērojot N?chuma Aizika
Metkasa d. Heijmsna pilnvaru. Jankela
«abinoviča lūgumu nn savu 1824. g.
3 jūnija lēmumu paziņo, ka k«ra ap-
stākļu dēļ Ir gājusi zudumā obligācija
par 10,000 r., apstiprināta 1887. g.
9. janvārī zem Ns 227, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, III. hio. iec. zem zemes
grāmatu reģistra ļj* 227, Iz1. no Mar-
kusa Heijmana prr labu Vllhelminei
Herš, dzim.Kslveit, kūja pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe, kā blanko-
cesionaru, kas viņu ir cedējis atVal
blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības «s augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad lia sludinājām»
Iespiests .Valdības Vēstnesī* , un
iluāda, ka ļa šīs personas no eiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs pat iznī-
cinātu un lūdzējai izdos obligācijas du-
blikātu, kujš izpildīs oriģināla vietu.

Rīga, 1924. g. 11 jūnijā M> 237.
Priekšedētājs A Būmanis.

5072 Sekretārs A. K n i v *

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
ar savu 1924. g. 20. maija lēmumu pa-
ziņo, ka Georgs Šlegels ir atz'is pat
maksāt nespēj gu parādnieku, kamdčļ
iestīdēm un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi: uzlikt aiz.iegurņu nz patād-
nieka nekustamiem īpašumiem, ka ari
apķilat viņa kustamo mnntj, ji tāda
atrastos viņu iestšžu rcbežās un paziņo!
Rigas _ apgabali es»i_ par visām savām
pra<ībam pret maksāt nespējīgo parād-
nieka, kā ari sumas, kas pienākas
iestādēm.

Piivatpersonan jāpaziņo apgabaltiesai
par savu parālu prasībām no parād-
nieka, kā ari par tumām, kģdas paiād-
niekam pienākas, nekatettes vai mak-
sājumi notecējuš', vai ari viņu termiņš
gaidāms nākamībā, kā ari par maksāt
nespējīgā nekustamiem īpīšumiem, kai
atrastos viņu pārz nīšanā uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi jāizdara
četru mēnešu ltikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī".

Rīgā. 1924 g. 6 jūnijā.
Priekšsēd. v. A. B1 nīti e r> t a 1 s.

489 Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
ievētojot Kaiļt Hincenberga pilnvarnieka
zv. adv. pel. Vol;emara B:kera lūgarru
cēļ bezvēsts prombūtnē eso?ā Pttera
Hirc:nberga aiz šanas par miruša un
pamatojoties uz sava 1921 g. 3. jūnija
lēmumu un civ. proc. lit 1949. un
1950 p.p. un vitt civ. lik. 524. un
52ā. p p. pamata ar šj uzaicina cer-
\ ēsts prombūtnē esošo Mālpils [ agasta
.Vildei u" pusmljas īpašnieku Pē e i
Trna d Hiecenbergu ieresties tiesā vai
dot par se/i titsai ticamas siņa--,
termiņa sada laikā no 8i sluii-
Dājuma iespielanas .Valdības Vēstne i',
aizrādot, ka jt pēc Šī termņi noec: -
ianas tiesa nejūs sajējtusi diošas
ziņa?, ka piombūtnē n o'ais Pēlers
Hincenbergs ir dzīvs, viņa taisis lēmumu
ar kuru aizis viņa par mirušj, tāpat
uzaic na vi>as citas persona?, kurām ir
dio'S's ziņas par bezvēsts prombūmē
esošā Pēlēja H ncenberga uzt> rēšanos
vētu, vai nāvijesniegt šis zņas ti:sai
lidz augšā minē am te minam.

Rīgā, 1974 8. 11 jumjš. Nk 275?
Priekšsēdi tā js A. Būmanis.

5069 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta lt-
Kama par vienīgo maksāšanas līdzekli
an civ. pr<v. uk. 2)61. un 2062. p p.,
ievērojot Gejr^a Mķiļa d. Krum ņa
lūgumu an ava Iemainot li'4. g. 3. j nijā
piiija. ka parādnieks Q:orgs Mķeļa
d. Kramiņš pa ādu pēc obligācijas pai
25,000 tt)|„ apstiprinātas 1910. g.
19. maiji, zem Ns 1110, uz n kustama
īpašuma arodo'os R gi III hipotēku
iecitknī ai zemes grāmata reģ. Ns 283,
iidoas no Georga Kumi. ja par labj
Matiņam Sinka, kujš viņu ir cedējis
blanko ir samaksat<,_1924. g. 22. februaiī,
bet šī augšā minētas obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādniekam dēj
dzēšanas zemes giamatā 9, tamdēļ ka ii
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša aprādītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laika,
ttaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstnesī* , un aizrāda, ka
ja iis personas noteiktā laika nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīcinātām
an lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšana zemes grāmata

Rīgā, 1924 g. 6. jūnijā Jfc 2824.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4828 Sekretāra A. Kalva.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atmata tiesas sēdē 1924. g. 27. maija
izklausīja Heinricha Poelclīau pilnvar-
nieka zv. adv. paL Otto Kae brandta
lūgumu dēļ obligaejas atz šanas pat
zudatu, nolem»;

atzīt par izmeinatātu obligāciju sama
13,000 kr. rbļ, apstiprinātu 1899. g.
11. maitā zem Ns 554, uz tagad Za-

muslam Zamuela d. Vegneram pe-
derošo nekust/mo Īpašumu Rīgas pilsētā
VI. hip. Uc zem zemes grāmata reģ.
M> 22, par labu baronesei Beitai Pila/
i. Pichau

*!iā, 1924, g. 11. miijā.
Priekšsēdētājs A. Būmans.

5070 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3 jūnijā
Izklausīja Gustava Jāņa d. Juties lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas nn
nolēma:

atzīt par samaksātu vienu obligāciju
suma 100 kr r., apstiprinātu 1904 g.
70 decembrī zem >& 597, uz Gmtavam
Jāņa d. Jcrkem piederošo nekustamo
īpašumu, atrodošos Valmieras apriņķi
Valtenbergas muižs zemnieku zemes
Čtkura mājām, ar zemes grāmatu teģ.
N° 499, par labu Htle.ei Augusta m
Melliņ, dzim. f. Pistolkor.» , kuja ar Rīgas
apgabaltiesas 1913. g 23. jūlija lēmumu
azīta par zudušu — iznicinātu un kurss
vieta pec Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
nīdaļas 1913. g. 23. septmbra lēmuma
iiCots, saskaņā ar augšminēto apgabal-
tiesas lēmumu jauns zemes grāmatu
dokuments par 1000 kr. rbļ. minētai
Helenei Augusta m. Melliņ par labu, kas
pievesto obligāciju 1913. g. 31. oktobrī
cedējusi blanko.

Rīgā, 1924 g 6. jūnijā Ns 2180.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4833 SukTrtara A Kulv»

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 27. maijā
i'klausīja Eduarda un Jāņa Jāņa d
Šultc lūgumu dēļ hipotekarisko parādu
dzēšanas, nolēmāt

1) alzit par dzēstu cbllgac'ju par
400 kr. rtļ, atlikuma, apstiptinātu uz
tagad lūdzējam piederošo nekustatro
īpašumu, Rīgas pilsētā III. hi:o*eku iec.
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1975 u
ingrosetu 1897. g. 3. ma jā zem J* 629
hanam ati Jānim Kārla d. Kergalvim
par labu un parg?jišu uz Annu Laura
m. Pēterson ka blankcccs' onaiu, kas
viņu cedējusi atkal b'anko.

Rīgā, 1924. g. 6. jūnijā M 2028.
Priekšsēdei, v. A. Blumentals.

4830 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 3 jūnijā
izklausīja Gustava Roberta d. H ršheidta
lūgumu dēļ oblgacijts atzīšanas par
zuduša, nolēma:

1) f.tz;t par iznīcinātu obligācija par
4000. rbļ, apstiprinātu 1902. g. 16 sep-
tembrī zem Ns 679. uz nekustamo
īpašuma Cēsī<, Gaujai ielā no Cēsu
apriņķa, Zekleta muižas atJalīto zem-
nieki zem s gaoalu er zemes ģ'āmstu
reģ. N= 15 ui udo u Adaibertam Kuno
d. i Hi.šheiltam par libu.

Rīgā, 1924. g. 6 jūnijā M 1280
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4829 Starpa» A. h « i ' <

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
ītklātā tiesas sēdē 1924 g. 20 maijā
izklausīja m r. Miķļa Isajeva mmtešanas
lietu un starp citu nolēma: psr prom-
būtnē esošas Aleksandras Mķ-ļa ra.
Isaj-vas mantu iecelt aizgādniec bu, pa-
ziņot par to ar pavēli Rīgas pilsētas
bariņu t esai attiecībai ūcibai un publi-
cējot šo lēmuaa dv. proc. ilk. 295. p
Kānībā.

Riga, 1924 g 31. maijā. Nk 793
Prieklsēd. v. A Blumentals.

4456 Sekretāra A Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
atklātā tiesas sēdē 1924. g. 20. maijā
izclausīja mir Miķ;ļa I ajeva māntošaias
Ieta un starp ciAu nolēma: par prom
būtnē esotā Dmilrija Miķeļa d. Isajeva
mantu ie eit a zgādniecibu, _ pazitļojot
pat to at pavēli Rīgts pilsētas bātiņu
t.esai, atlieci^ai ricījai un nubiicējjt šo
lēnuma Civ. ptac. lik. 295 p. kartībā

Rigi, 19ī4 g. 31. maijā. Mk 790.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

4457 ^«.kteta»» A »fnlv»

Rīgas apgabali, reģistrac. nodaļa
uz l.kutna par biedrībām, savienībām un
poltiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924 g. 21. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Skiīveru lorkipības pairaudzības bie-
drība' , ar valdes sēdekli Skiīveru pag.

Nodaļas pārz. v. L. Bruemmers.
442i Sekretāra p. v. i. J. Tomson.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
u: liKuma par biediībām, savienībām ui
toitskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 21. maija
lēmuma reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Kalsnavas lopiopibss pārraudzības bie-
drība' , ar va'des sēdekli Kalsnavas
pagastā.

N.drļ-s parz v. L Btuemmers.
4423 Sekretāra p. v. I. J. Tomsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām crganizaciijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 21. maija
lēmumu reģistrēta _ bezpeļņas biedrība:
,ldus lopkoribas pārraudzības biedrība*
ar valdes sēdekli Idus pagastā.

Ncdajas pārz. v. 1. Bruemmers.
4474 Sekretāra p. v. i. J. Tomsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskam orga izeejām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 28 maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.Maz-Salacas namsaimnieku biedr.ba",

ar valdes sēdekli Maz-Salacē.
Nodaļas pārz. v. L. Bruemmers.

4E13 Sekretārs K. Fridrichsons

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likumu par biedrībān, savienībām un
politiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņis 1924. g. 28. m*ija
lēmumu reģistrēta bzpeļņas biedribi:
Rīgas miesnieku amata z-ļļu biedrības

pa'īdzības un apbedīšanas kase*, ar
valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pātz. v. L Bruemmers.
4^14 Sektetsts K. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uj likuma par biedrībīm, s»vienīb:m un
politiikām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 21, maija
lēmumu reģistrēta bezpeļ aa biedrība:
.Mālpils ekonmiskā lopkopības pār-
raudzības biedtība", ar valdes sē.ekll
Mālpili pagastā

Nod-ļas pārz. v. L. Bruemmers.
4475 SeKtetaia p. v. i. J. T om s on ».

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savienībām un
po itiskām organizācijām 17. p. pamata
paziņo, ka rt viņas 1924. g. 21. maijā
lēmumi reģistrēta bezpeļņas bi'drība:
.Biķernieku lopkopības pārraudzības
bedtiba", ar valdes sēdekli Drelliņu
pagasta".

N3drļ's pārz. v. [.Bruemmers.
4412 Senretara p. v. i. J. Tomsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz likuma par biedr bām, savi:nī)Fm un
politiskām organizācijām 17. p. parāta
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 21. maijā
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biedrība:
.N.rmižu lopkopības pārraudzības b e-
driba* , ar valdes sēdekli Nu'mižā.

Nedalās parz. v. L. Bruemmers
4421 Seku tara p v. i. J. T o m ? o n s.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedrioām, savienībām un
, oltikāni orgmizacijā n 17. p. pamata
paziņo, ki at viņas 1924 g. 28. maija
ēmuma r'ģ'strēta bezpeļņas biedrība:
.Rctaļu biedriba," si valdes sēdekli
R«ga

Nodaļas pārz v. L. Bruemmers.
48"i 7 isekretar-i K.' F r ? d r i c h s o n s.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1324. g. 28 maija
.Liepājas un aplartr.es latviešu studentu
bitdnbts" biedru pilnā sapulcē 24. fe-
bruan 1924. g pie ;emtie gtozītie statūti.

Ncdaļ s ērz. v. L. Bruemmers.
4808 Sekretārs K. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
un I kūma psr biedridtm, savienībā n un
politiskām orgāni2tcijāa 17. p. pamati
jāziņo, ka ar viņas 1924. g. 14. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas tienībi:
.Viskaļu lopkopības pātiaudzibas bie-
driba," ar valdes sīdekli Visttaļu pag.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
4809 Sektela a p. v. i. J. Tomson;.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa
uz likuma par biedribām, savienībām un
politiskām organizac jām 17. p pamata
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 28. maija
lēmumu reģstrēia bezpeļņas biedrība:
. Jaun-Lai ene lauksa mniecīb is veici-
nāJcnas biedriba .Atvase,* ar valdes
lēJekli Jaun-Laicenes pagastā,

Nod. pārz v. i„ L. Bruemmers
1810 Sekietars K Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac.nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1924. g. 21. maija
lēmumu pārreģist.ēta .Tirgoņu biedrība'
zem jiuna nosaukuma .Rīgas tirgotāju
ramera dib 1SJ05. g," kā ari teģi-
.'treii I iediības biedru pilna sapuicē
21. ap.iii 1-24 g. pieņemtie grozītie
statati

Nodaļai pa z v. L, Bruemmers
4811 Sekretāra p. v. i. J. Tomsons

Latgales apgabaltiesas
RSzeknes apr. 5. lec. miertiesnesis,
kūja kanclejā atrodas Varakļānu miestā
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401.p.,
un civ. lik. X. sēj. 1 d. 1239. p., sa-
skaņā ar savu kmumu no 29. maija
1924. g. uzaicina 4. majā 1924. gadā
Rudzaiu pagastā Marienpoles vensetā
mirušā Broņislava Ādama d. Utnan
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības augšminētam miertiesnesim uz
nelaiķa Broņislava Utnan atitāto man-
tojamu, sastāvošu no jaunsaimniecības
J* 37F. ar zemes plāt ba 16,92 hek.
un dažāda buksaimnie ības inven-
tāra un atrodošos Radzatu pagastā,
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī'.

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

29. maijā 1924 g. 1*2381
4410 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. l.iec. miertiesn ,
saskaņā ar savu 1924.g. 31. maija lēmuma ,
us Civ. proc. Uk. 1401. p. un clv. lik.
X. sej. I. d. 1239. p. pamata paziņo,
ka pf«" 1917. g. 14. sep.. Daugavpilī
mir. Ābrama Icika d. Avlna ir at-
stāts mantojums, kadēj uzaicina
visas personas, kam aa io man-
tojumu, vai sakara at viņu, bita
kādas tiesības kā mantiniekiem ,
pieteikt tās pēc piekritības s c I a
mēneša laiki, skaitot no
ši sludinajsma iespiešanas .Valdības
Vēstnesi*. }*3I9

Daugavpili, 4 jūnijā 1924. g.
.660 Mleitiesnesis D z e n i t s.



Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu 1924. gada 2. jūnija
lēmumu un pamatojot es uz civ proc.
lik. 2081. p. un sek p. p„ uzaicina
obligācijas turētāju, kura izdota par
915 rbļ. uz Augu.tes Re'nke, dzitr.
Cimmerman vārdu un 8. aprili 1889. g.
nos'iprināta uz Andrejam un Ķersta!
Krigeriem pieder, nekust.mantu Kuldīgas
apr., Padures pag., zemes gab. Ns 3 zem
krepotta J* _60:5, — sešu
m ē n e šn laika, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties tiesā,
īdznemot minētā* obligācijas.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pēc min.
termiņa notecēšanas, ari obligācijas tu-
rētāja neierašanas gadījumā, parādu at-
zīs par samaks. un pašu obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējai
tiesību pieprasīt patādu izdzēšmu iz
zemesgrāmatām.

Liepājā, 4. jūnijā 1924.g. Ns77I-I/24
Priekšsēd. b. V. Blenenstams.

5127 Sekretārs A. Kasperovigs.

Latgales apgaltiesas,
Daugavpils apr. 1.iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 3'. maija
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pec 1916. g 29 iunija Dau-
gavpilī, mirušā Ābrama Sāja dēla
Stojara li atstāts mantojums, kā-
dēļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu. būta
kādas tiesības, kā mantiniekiem pie-
teikt tās pēc piekritības s e š u _ me
nēšu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn".

Daugavpilī, 4 juni / a 1924. g. NŠ321
4661 Miertiesnesis D z e n i t s.

Daugavpils apr. 4. Iec. miertiesa,
s«sksņs ar savu lēmumu no 31. māja
1924. g. un pamatodamies uz civ. prec
ik. 1401. un 1402 p. p. un civ. lik

X s. 1. d. 1239. p ar šo «zaicina
17. nrijā 1916 g. mirušā pilsoņa Pētera
Jēkaba d. Tamaņa mantiniekus, pie-
teikt savas mantojama tiesības uz man-tojumu, kas palicis pēc minētā pilsoņa
nāves Daugavpils apr., Kolapes pag

Manlojnma tiesibaj jāpieteic pēc p'e-
kritibus sešujnēnešu laikā, tkiitotdo šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*
4904 Miertieinisla (paraksts).

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesa,
saskaņa ar savu lēmumu no 30 māji
1924. g. un pamatodamies uz civ. t roc
?? 14.01

A U"o,1402- * P" Un CiV - «"
^' \o,o 1239 p ' " *° ««'cna16 aug. 1912. g. miruši pi s Jāņa Jē-zupaKsavera d Kokina tm 55 mani
1924 g mir. pils. Ksavera Ādama dKokina mantiniekos , pieteikt savasmantojams ti sīai uz mantojuma, kaspa ies pec ramē'ā pilsoņa r.āves Daa-gavpils ap.iņķt, Kolape? ! agastā.

Mantojuma tiesibas jāFiet-iC pēc pie-
™! «i.iV °-n e S n hik«. ? aitot
"aldlbafvte ieSPiCŠaDaS *«»
4906 ^tt

^ņ^j^^^Latgales apgabaltiesas,
Daugavpils apr., 3. lec. miertiesnesis
Aglone, pamatod. uz civ. Uk 123Qp. un civ. proc. lik uni « •1924 o 9 iL. w , '? p" ™an«
s' toioī.di ]aSjs'mP%ŠŽ»Ua
mantiniekus plefx.nSV.vS maEanlstiesības uz nel. atstāto Da.gavpUagnfV.š<u pagastā , VaslIevS Ji»

a .v-arva^r-^^K
4490 Miertiesnesis N. R e k k e.

Iespiests Valsts tīp^gTafjjā.

Daugavpils apr. 4. lec. miertiesa.
saskaņa ar savu 1924. g. 31. maija lē-
mumu uz civ. proc lik. 1401., 1402.
p. p. un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
ar šo «aicina 1909 g. 30. janva ī miruJa
DSņa Pavāra mantiniekus, pieteikt savas
mantojama tiesības uz mantojumu,
kas palicis pēc min. pilsoņa nāves Dau-
gavpils apr, Ko'upes pagasta.

Mantojuma tiesības jāpieteic pec p'e-
kūtības sešu mēnešu
laika, skaitot no šā sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".
4900 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesa.
saskaņā ar sava lēmumu no 31. maija
1924. g. un pamatodamiei uz ci/ proc.
lik 1401. Un 1402. p. p. un civ. Ik.
X. s. 1. d. 1239 p. ar šo malciņa
3. jūnija 1909. g. mirnsā pilsoņa
Ādama Jāņa d. Nagaža mant n, pieteikt
savas mantojuma tiep ības uz manto
jumu, kas palicis pēc minētā p 1:oņa
nāves Daugavpils apr., Kolupes pag.

Mantojuma tiesības jāp'et'ic pēc pie-
kritības sešu mēnešu leikā, i kaitot
no ši slidinajnina iespiešanas flienas
.Valdības Vea<nesī.*
4905 Miertiesn ris (paratstO.

L.ti.li! iMakaltltti. 1. tliilDiiiti
us lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata ar šo dara zināmu, kn ar tiesas
1923. g. 26. septembri Vilhelmines
āņa m Krūmiņ dzim. Šmūge, prasī-

bas lietā pret Jā i Kriša d Ktum ņu
pai laulības Šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: laulību, noslēgta starp
Vilhelminu Jāņa m. Kiuaiņ un Jāni
K'išu d Krūmiņa 4 septembrī 1911 g
Rīgā sv. Jāņa draudzei baznīca alzit
par šķitu.

Ja atbildētājs clv. proc. lik. 728., 731,
an 748. p. o. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp, 30. maijā 1924. g. D*218p/23
Priekšsēdētaja b. V. Krūmiņš.

4525 Sekretāra v. i. I K a n g u r <

Alus darītavas

GiislKuntceDdoifl akL sili. Rīgā. Sļ
Gada pārskats

par 1923. (piecpadsmito) g.
Ls

lenlkumi par 1923. & - - . 447,>52 26 {
Izdevumi , . . . '.« . . .435,636.44 ļ

Peļnasatliltums 11,51582

Bilance uz 1. Jaiivarl 1924. g.
Aktīvs. Ls

Nekastatrs īppšums ST.-, . 150544.— I
Mašn's un aparāti. ļ. . . . 116,194 43
Mucas un toveri . L . . . 71.5B3 Cl
E*ipa?as ļV . . . 3,088.50|
Inventārs, kastes, pudeles,

korķi k- ? ? 12> 116-41 ?
Mucenielia darbnci un dzēsi- . ļ

našanas ietaise .Jp. . . 20,745.— I
Z<rgl 4. 986.— I I
Banka p?r labu, kasēt» . . . 17,934.55 -j
Saņrmti vekseļi ,.-... 12,000 —
Debtori ?3 . . . 4,795,75 f
Krājumi .... t» ]Wl\Ti t

582.172.81

Pasīvs. Ls '
Akciju kapita's 400,000.—
Kreditori ,. ' .-.. 170,65699
Iz-nakssjama skaidra peļņa . 11,515 82 ļ

582.1728Ī

Skaidras peļņas izdalīšana:
Dividende —
l'eļņas nodokļi un dividendes

1.odokļi —
Tantjemas . 1347— ',
Rezerves kapitāls 575 82
Akconaru forrds ...... 9,593— I

li.»)5^2 : ,

Peļņas un zaudējumu konts
Zaudēja, Ls

Pabalsta konts 40 —
Nekustams īpašums LA&. 4,656 —
Mfšinu un aparātu . '*^r*r'. ' 12,910 48 -.
Mucu un toveru ...... 7,948.18]
Ekioažu V . . . . 343.16 ; I
Inventāra .....' .... 91.20
Kosta 187.98 ,
Pudeļu 12,805 72
Koki un spindu ..... 8,2582* !
Apkurināšanas 16.1384.43 !
Mucenifeka darbnīca .... 180.—
Dztsināraias ietase . . . . 2,125.—
Apgaismošanas 1.792.30
Z rgi 554.—
Z rgu uzturēšanai 8,705 22
Algu konts 54527 49
Bandro'u konts 230,307,60
Izdevumi 19,23319
Procentu 6,418,54
Apdrošināšanas pret nelaimes

sadījum. 1,492 08
Apdrošināšana 1,858.37
Nodokļu konts 815

*
37Spēka patērēšanas ..... ' 4 221 —

Dz;nsiksnu 711 35
S'imibai kases .... ' ." 3,68567
f"'-'». - ... ... ... . 7,05239
Ledus konti . . 2,018 —Ienākumi m izdevumi uzne-

kuitamiem īpīšumiem . . 3,848 62
Ai ga kalpotajiem 22,664 86
Skaidra peļņa .... . . . 11,515.82 ,

447.152 26

... P e 1 n ī t sT" Ls
Alus konts ... . . 416,977.82
Drabiņu konts ....... 7,795 —
Miežu atkritumu ...... 7,067,22
Iesalkaju 1,426.78
APi?u . ..... .. 12,327.95
Itsa a 257 —
Konsorciuma 354.—
Glāzaslūzumu 571,13
Minerālūdeņu .... . . . 38036

447,15l^ģ
4338

~
ValdT

"

Latgales apgabalt. 1. civllnod.,
uz civ. proc lik. 293. 295., 298, S0„
309 un 311. p. p. pamata, uz 01ras
Emeij-na m. Koļeiņikovas lūgumu,
viņas prasības lietā pret Jēicabi Sa^ei-
j-na d. Llslclnu par bērna uzturu
Ls 10 mēnesī, uza'c na peJ'jo, ku(a
dzīves vieta p'a*īt«jai nav z*nama, _ i*-
ras*ies tiesā četru mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanss dirnis .Val-
dibi» Vēstnesi" un saņemt >e ūd ības
raksta noiakstu ar pieiikum era, kā ari
uzdot savu izvēlēto dzīvrs vieta D u-
ga pili. Pie lūguma pieliktts 2 aplie-
cības un noraksts no lūguma un pie
likumiem

J1 ntb ldētājs not-iktā laikā r.e'eta tīsies
p:iso)īgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta lieias sēde lietai klausīšanai
aizmugurski, vai ari, ja ieradīsies, bet
neuzdos savu dziv.-s vietu Daugivpili,
tad aicina umi un v si prr.'je pabiri uz
civ. proc. lik. 311. p. pamata tiks
atstāti tiesas kinclejā.

Oa»gavp, 10. jun. .934 v C.L549p/2i
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

5187 ^.^.Mf y . | Ķ. Kuņgn rs.

Sasējas pag. tiesa Ilūkstes apr.,
pamatojoties uz sava 6. jūnija 19J4. g
lēmuma un pagasti tiesas ustava 2. d
27o. un 277. p p. da a zināmu vi»-
paiībai, ka pils Jānis Vļa d Robtž-
nhks ar sievu Līzi Robežniek,
dzim.Rozsnbak, no Slaminsku mājām
adoptē (ieņem bērna vietā) pils. Annu
Mar ija m. Cirs;n, dzimušu 1819. g
2J. augustā, dodot vi ņai savas ģimenes
ujvārdu Robežniek tn uzaicina visus
kam būtu kādi ieb Uumi pret šo adop-
ciju rhtckt tādas šii pag. tieiai sešu
mēnešu lika no Sī sludinājuma
iespiešanas .Valdībai Vēstnesī,* vē'akiiebildumi netiks ievēroti un adopcijatiks atvēlēta un apst prināta.

Susejā, 6. jūnija 1924. g. K« 7
aoo-7 Piiekšiēdēiājs J. Rāving.4897 Damvedis P. Ribāks

^

Bēnes pagasta tiesa,
pamatojoties uz sava 5 jurija š. g.iemum« un pag. ties. ust. 2. d. 276. līdz
OJ. p p. uzaicina visas personas,
kuram bulu kčdas likumīgas ierunas
Ptet to, ka V.lii un Anna Pot pieņem
bērna vieta Almu Elvīru Ciksie, dzim.
7. f

^
piī 1924 g Emil jas Cikstes me tu,

pieteikties pie šis pagasti tiesa» , trīs
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
ieipļešmas disuas .Valdības Vēstnesī.*ptermiņš notecešsnas nekādus ie-
bildumus neņems vērā.

Priekšsēdētājs F. S a r e s
J896 Darbvedis Qig ,„,,%

Daugavpils apr., 5.iec. miertiesn.
pamatodamies uz X. sēj. 1239. p. un civ

20. oktobri 18^0. gadā Antona Zdrēja d. Elst mantiniekus , Jieteikf m

^eiu'Z? ^siba
l^ei. atstāto man"

IStSJLiSS^^SL
1^ Miertiesnesis (prraksts).

Akciju sabiedrība F. V. Nathers, Rīsā.
Gada pārskats.

Hosllgania bilance Peļņas un zaudējuma
par 31. dpc. 1923. g- rēķins. '
Aktivs. Pasīvs. Zaudējums. P e ļ ņ a.

R. K. R K. R K. K. K.

Kasei rēķins 443,710.— — — ~~ — _
Reskontro rēķini 19,113,963.20 21,248 375.08 — — _
Nekustamu īpašumu rēķ 5,062,000.— — — _
Mašinu rēķins 15,538 005.— — — ^Tntn Zi —Sm«go automobiļu rēķins 1200,000.— — — 173,0.0.50
Vekseļa rēķ'ns - - 13,751,206 45

07 3»4
~
4I8 76Fineru rēķins . . 6,210.030.- — - — ~ 27,d.4,4l8/o

Apstrādājamo malerlalu rēķins 5,728 182— 239 827— -* -— — _
Izdevumi iabrikas vajadzībām — — — —
Koku nut-rl« la rēķins — — — — 7. 77 _ _
Prccentu rēk ni — — — — 000.0 » oj
Akciju rēķins . ._ — - 20 030.000.— — — — —

Arg'ismcšanas leķ'ns — — — — nfAkrm — —Dažādu izdevumu rēķins — — — — '>"™™-™
Iepakāšanas ieķins — — — — ™'™^
Remontu nķins . . — — — —

?™?7oo~Zāģu-sudmalu elg 1 fķins -— — — ..«S'^ofit _" -Finieru algu ieķins — — — — '* žto« SŽNodokļu rēķins 45,145— — — 2i^-?
_ _

Otrā Rīgas pils. slmo-kase — — 43,43430 6.0,221.i5-
Akciju rēķins pie Liepājas bmkas 2,0C0,C00— — — 7Q7;,^ _
Nelaimes gadīļuma rēķins — — 335 117.— 798S/2 2U
Komisijas n«uda< rēķin. 297,098.70 — — 312,248 9o — -

Ugunsapdrošināfan'S rēķins — — 1,49250 246,542— — —
Direktoru algas rēķins — — — — 1,680,0J0.—
Vekseļu depo rēķins pie Liep'jes bankas 12.350,710.— — — tV —
Nekust«mu īpašumu amortizācija ... — — 129 0C0— 129.0 0 —
M š na amortizācija . . . — - 1,553,800.— 1553 800- — —

60,988 843 90 57 302 252.33 23 697,857.19 27,384,448.76
Tira prļņa — — 3,686.591 57 3 686 591.57 — —
~

60938843.90 60,988,»43 90 27,381.448 76 2738144876

4319 va°>

Risas biržas banka.
Rīgas biržas bankai ir paziņots, ka no viņas izdotas:

1) Depozīta zīme Ns 23448 uz SloVas savslarp. ugunsapdiošinā'i 11as biedrības
vārdu 25 janv. 1912. g. par rbļ. 5,614.36 Rīgas
pil». kraj-Vases zīmes;

2) . , N2 19649 uz sabiedrības pret UbagoTanu vārdu 23. maijā
1906. f. oar tbļ 47,530 — dažād. vērti pat iros,
7 II u/Sach'en-Mti.iinien Loos;

J* 24863, 24 ok obrī 1913. g. par zelta rbļ 9875— dažād.
vērtspapīros;

3) , . J* 25487 uz inž. Ericha ton Boetticher vai Irmas I,Boetticher
kundzes vārdu 18. jul. 1914 g. par 1 aizzīmogotu
kuvēru;

4) . J* 25040 uz direktora L. Demme kundres vardu 2. aprīlī
1914. g. par 1 aizzīmogotu paciņu;

5) , . J* 16388 uz konzeļa H»rry Sturtc vai kenz ļa Augusta Hern-
mark vardu 30 aug. 1918. g. par 5 aizzīmogotam
iādēm;

6) . . J* 26318 uz Kfrļa Jurjeva Krēsliņa, Jēkaba KupPs un Eduarda
Nel vārdiem 29 maijā 1915. g. p*r 1 aizzīmogotu
kola lādi;

7) . J* 23541 uz admnstr. Maiy I. Hertvig £ime es I'gat. vārdu
3 aprilī 1912. g par rbļ. 58.000— dažāl vē'ts-
papiros:

8) . . J* 23542 uz Mary I. Hett/lg kurd?es _ vārdu 3 apriiī 1912. g.
par rbļ 227.904.— d*2ād. vertspapiros; _

- 9) . . J* 26S43 uz Mary i He tvig dzim. Kleinberg vārda 25 jun.
1918. g. par rbļ 347 645— dažād. vērtspapīros;

10) . . Mš 17904 uz kandidāta ttol Burch'rda I'iš vārdi 5 aprīlī
1905 g. par rbļ 28,245 — u. ma-k 6000.— dažād
vērtspapios

ir pazudušas un tādēļ Rīgas biržas banka, saskaņā ar apstiprināto statūtu 38 panta
piezīmi, uzaicina visus, kam pie minētās zīmes būtu kādas dibinātas tiesības,
pieteikties Rīgas biržas bankā 6 mēnešu laika, skaitot no Šīs dienas. Pretējā
gadījumā pēc ši termiņa notecēšanas augšā minētās zīmes tiks uzskatītas par
nederīgām un to vietā izdotas jaunas. 4459

Rigā, 31. maijā 1924. g. Mi 2263. Direkcija.

Tirdzniecību, rūpniecības un transporta
Akc. sab. „R. 3. Spāde".

Risa. Kaļķu itia 1.

Bilance uz 1. janvāri 1924. gadu.
Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K.

Kase 700432 50 Alciju kapitāls 6,000,000.—
Tekoši tēķ'nl 50,644.50 Kred tori 3,740654.—
Inventāri 870,240.— Tīra peļņa p\r 1923. g. . 480.5C1 94
Preces 2,368,132.55 /
Debitori 3,560,916.39 / .
Depozīts 113,550.— /
Vē.tspapiri 2.050 000.— /
Muit3s.va'des avansi . . 262,796.— /
S'ubīgi paradi 3.— /
Perējošās sumas . . . . . 244,441.— /

10.221.155 94 U',221 15S
~
9

~
t

Peļņas un zaudējumu rēķins par 1923. g.
Zaudēts. R. K. Pelnīts. R. K.

Vispātējie izd vumi . . . 3 030.745.68 Spedicljas tēķ'nj .... 3,311,925.68
Šaubīgie paraJi 50,538 95 Komisijas 223,840 78
Kursu starpina 32419 Preču 86,344.30
Tira peļņa . 480,501.94

3.622 11076 3,622,11076

Oada pārskats ir no kaitējai pilnās akcionāru sapulces 7 maljī 1924. g.
apstiprināts un dividende t° o tiks izmāks ta valdes kasē pret kuponu N» 1 sākot
ar 10 jūniju 1924. g. 4475 Valde.

«Unas aheiju saūledrilins „Hārn", Rīga
par 1923. sada pārskata izvilkums.

Bilance uz SI. decembri I923. g.
n ki Pasīvs. R. KAk ' 264 91434 Pamatkapitāls 3 500.0f.0-

Dabitori . - - - • Rezerves kapitāls ... - 348.574.20
Grāmatas stāvoša 5 tvtikoņu Tianzitoriskas sumas . . '5,000—

vērtība 45 778- Kredifori 248,53999
Ka? e„ '-.-k.-m. ' ' ' 1 "Ī3599850 Glābšanas izdevumi 1924. g.
Tekoši rēķini bankas . . l,bda,»»ow

ieskaitīti 1923. g. ? - . - 3,000.—
O^ļu pltču seta Dau^av-

5g3 _montu izdevumi izdarīti

VeSlsnodaļis^ns . : 355>7«53 1921. g. .n samaksāti

^^InvMiUrs Ventspiū un L.e- .J^ _ , . 2

Glābšanas izdevumi, pār- Bruto peļņa . . .
^

. 2,781.03158

nestie uz 1924. g. . . . J*™**
O|u atlikunis

^ vīZ
Deponētā valu'a. . .
,0^,5 tvaikoņu inventārs .^^ JP2_38O50 * —. 6 962 2.10 5 i Z:

6,9-2 2 051

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudēts Pelnīts.

Visoārēji izdevumi ... " 670,528 98 Pamesta peļņa no 1922 g. 8,020-
Al!as -743,C00- Procenti ro tekošiem reķl-

Inventāra liii kaģu amorti- niem ••• ^
13,6e2.-

zacija . . . . - - 321,919.80 Bruto peļņa no bngfJeie- , 9fiq„74(J
5 tvaikoņu uzturēšanas iz- ntgtn

šanas . ... . . _ 4,269,637.49

devumi .... 2744,046.12 Neto ptļņa no kuģj glab-
5 tvaikoņu kurināšana . . 1,944 16250 šanaa darbiem .... 6,056,98174 ļ
5 Ivaikoņu remonts . . . 1,079,19025
Kursu stirpība 644ļ2C7
Bruto peļņa .... 2.781,031 58

" 10.348,321.23 10,348,321 .3 i

4595 Valde - ļ
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