
Likums par konvenciju starp Latviju un Somiju par noziedznieku izdošanu ud
juridisku palīdzību krimināllietās.

Saeima.
Rīkojums par likvidācijas komisijām bijušām Krievijas akciju sabiedrībām.
Rīkojums par sviesta kontroli.

Instrukcijas Latvijas hipotēku bankas revīzijas komisijai.
Rīkojums par pagaidu vai nejaušu darbu strādnieku nodrošināšanu slimības gadī-

jumos Valka, Cēsis, Slokā, Talsos, Jēkabpili, Jaunjelgavā, Bauskā, Rēzeknē
un Vecgulbenē.

Rīkojums par SSSR—Latvijas—Igaunijas tiešās satiksmes izpildu un tarifu notei-
kumu papildināšanu.

Convention
d'extradition et d'assistance ju-
diciaue en matiere criminelle
ent e la Lettonie et la Finlande.
La Rēpubliqae'de "Lettonie et la Re-

pab!ique de Finlande ont rēsolu de con-
clure une Convention d'extradition et
d'assistance judičiaire en matiēre crimi-
nele

A cet effet ont ē'ē nommēs ea qualitē
de dēlēguēs' plēaipotentiaires, savoir:

de la part de la Lettonie
Monsieur Germain Albat,Ministre

Plēaipotentiaire, Secrētaire General au
Ministere des Affaires Ētrangēres, et

de la part de la Finlande
Monsieur Rudolf Holsti, Docteur

es lettres, ancien Ministre des Aifaires
Etraogēres, Envoyē Extraordinaire et Mi-
nistre Plēaipotentiaire de Finlande auprēs
du Gouveroement de la Rēpublique de
Lettonie, Commandeur de Iēre classe
<fe l'Ordre de la Rose Blanche etc,

lesquels, aprēs s'ētre communiquē leura
Jleins-pouvoirs, trouvēs en bonne et due
formē, sont convenus des dispositions
suivantes.

Article 1.
Les Parties contractantes s'obligent ā

15 'ivier r ē c i p r o q u e m e n t, dans
*s cas et sous Ies cotiditions determinēs
flans ia prē ;enteConventiOri, Ies indivīdus
1UI > ayant ē.ē condamnēs ou mis en
aKusation ou en piēvention pour
ļuekļu'une des infractions ēnumērēes ā
article 2, commise sur le territoire de
«ne des Paities cbntractantes, seront

"ouves sur le territoire de l'autre Partie.

Article 2.
L extradition sera accordēe en raisonun des iaits ci-aprēs ēnumērēs pourvu
J" constitue, d'aprēs Ies lois lettones,

cnme ou un dēlit passible d'une
g,''^.Minima dun an d'emprisonnement
Pein

T^3 les ,ois Jinlandaises, d'une
saver sup^"eure & l'emprisonnement,

inf ,'„i. 1,?!nicide-volontaire ou involontaire,lnt
2
3D''«de, avoitement;

de ' exP°8ftion d'un individu hors d'ētat
voīnnt Protē ēer soi-mēme, dēlaissement
°^>, re d'un tel individu;

taire ';Ion corporelle commise volon-
«tration 'P°isonnement ou admini-
ku ,tout autre substance nuisible

8an'e commis volontairement:

4. participation ā une mēlēe ayant
eu pour suite la mort ou une gravē lē-
sion corporelle;

5. privation volontaire de la libertē
irjdividnelle;

6 substifution ou suppositos d'enfant;
7. ealēvement d'une personne mi-

neure, enlēvement d'une personne ma-
jeure contre sa volontē;

8. bigamie, inceste, attentat ā la pu-
deur consommē sur une personne du
sexe fēminin au-desfous de 14 ans,
commerce charne! avec une personne
soumise ā l'autoritē du coupable, viol,
proxēnētisme;

9. vol, recel, dētournement, rapine,
extorsion;

10. escroquerie;
11. banaueroute frauduleuse:
12. contrefacon ou altēration de mon-

naieou de papier-moanaieou de crēances,
billets de banque, actions et autres
papiers de valeur assimilēs par les lois
pēnales au papier-monnaie, avec Pintention
de mettre en circulation la fausse monnaie
ou les papiers faux comme vtais ou Ies
monnaies rognēes comme valables, im-
poitation de l'ētrarjger de la fausse
monnaie, des papiers faux ou des mon-
naies rognēes dans le mēme dessein ou
mise en circulation volontaire de la fausse
monnaie, des papiers faux ou des mon-
naies rognēes;

13. contrefacon ou altēration de mar-
ques d'Etat, particuliērement de timbres-
poste, de timbres fisraux et d'autres
timbres d'impčt;

14 faux en ēcriture, dētermination
volontaire d'une attestation er.onēe, usage
d'une ēcriture fausse ou d'une attestation
erronēe, ou destruetion, dēplacement ou
faux ētablissement des bornes, eridom-
magement, destruetion ou suppression
de documents commis volontairement et
illēgalement;

15. incendie, explosion, ēcroulement
ou inondation causēs volontairement;

16. ēchouement ou submersion d'un

navire causēs volontairement, entrave
volontaire ā la suretē de la navigat'on;

17. tēsistance ou voie de fait des
gēns de l'ēquipage d'un navire contre le
capitaine ou un autre supērieur;

18. entrave volontaire ā la suretē du
šervice d'une voie ferrēe;

19. emposonnement de sources, de
puits. d'aqueducs ou de lēservoirs de u
ou d'obje;s desticēs ā la vente publique
ou ā la consommation ou ā l'usage

d'autrui, mixtion de substances ētrangēres
nuisibes a la san ē, mise en circulation
volontaire d'objets empoisonnēs ou mēlēs
avec de telles substances;

20. mise en danger volontaire de la
vie, de la santē ou des biens d'autrui
par l'emploi de substances explosives;

21. actes de violence commis en public,
ā forces rēunies, contre des pereonnesou
des biens;

22. dēlivrance volontaire d'un dēlēnu
ou assistance prēiēe k sa dē iv$ance ou
ā son ēvasion;

23. faux serment d'une partie, d'un
tēmoin ou d'un expert, fausse assertion
ēquivalant le parjure, dēnonciation ca-
lomnieuse;

L'extradition sera accordēe de mēme
poar la tentative des infractions ēnumērēes
ci-dessus ou pour la complicitē (provo-
cation, aide et assistance), poirvu que
cette tentative ou cette complicitē soit
passible de la peine piēvue au premier
alinēa, couformēment aux lois des deux
Parties contractantes.

Remarque. La liste des infractions
admettant l'extradition pourra ' en
tout temps ētre complētēe par
arrangement conclu entre 1e s
Gouvernements des Parties
contractantes et les dispositions de
cette Convention s'appliqueront aux
infractions ajoutēes ā la liste tout
aussi bien comme si elles y avaient
ētē ēnumērēes.

Ariicle 3.

Lexradition ne sera pas ' accordēe
pour les- crimes et dēlits politiques, ā
l'exception de ceux qui ont surtout le
caractēre de fait de droit commun. La
dēcision de cette question est laissēe
chaque fois au jugement de l'Etat requis.

Article 4.
Dans aucun cas et sous aucune

condition, les Parties contractantes ne
seront obligēes ā se livrer rēciproquement
leurs propres nationaux, qu'ils soient
indigēaes ou naturalisēs.

L'extradition n'aura pas lieu pour les
infractions commises sur le territoire
de l'Etat requis ou ā bord d'un navire
de sa nationaiitē.

Si l'infraction ā raison de laquelle
l'extradition est demandēe a ētē commise
en dehors du territoire de l'Etat requērant,
l'extradition sera accordēe seulement
dans le cas oū la lēgislation de l'Etat
requis admettrait, dans des cireonstances
analogues, la poursui'e d'un fait similaire
commis en dehors de son territoire.

Article 5.
L'extradition ne sera, pas acordēe:
a) Quand la preseription est acquise

pour l'instruction du procēs ou
pour l'exēcution de la peine d'aprēs
les lois de l'Etat requis.

b) Quand l'individu dont on rēclame
l'extradition a ētē, dans l'Etat ea
question, condamnē pour le mēme
fait dēlictueux oa acquittē ou bien
libērē de la peine.

Remarque: Pendant que l'instruc-
tion est en cours ou en cas d'or-
donnance de non lieu, l'extradition
peut ētre refusēe.

Article 6.

Si l'individu ā extrader est, dans l'Etat
requis, ob]et de poursuite ou subit une
peine pour un autre fait, l'extradi-
tion ne peut pas se faire avant
la fi'n de l'instruction ou avant
l'expiration de la peine ā subir ou svant
que l'individu en question ne soit libē ē
de cette peine. On pourra cependant
admettre l'extradftion provisoire ā con
dition qu'il soit fait retour de l'individu
en question lorsque l'Etat requērant
aura terminē l'enquēte ou la procēdure
judičiaire.

Article 7.

Aucun individu livrē par l'une des
Parties contractantes ā l'autre, n'y pourra
ētre poursuivi ou puni pour aucun fait
commis antērieurement ā l'extradition,
sinon pour celui qui I'a motivē, ou ne
pourra, exceptē le cas mentionnē ā l'ar-
ticle 10, alinēa 2, ētre livrē a un Etat
tiers ā moins d'un consentement spēcial
donnē conformēment ā l'article 9, ou
ā moins que dēfinitivement acquittē ou
remis en libertē aprēs expiration com-
plēte de la peine ou bien par suite d'ane
ordonnance de non-lieu ou de libēration
de la peine prononcēe, l'extradē n'ait
nēgligē, nonobstant le manque de tout
empēchement, de quitter le Pays avant
l'expiration d'un dēlai de trente jours
ou bien s'il y retourne de nouveau.

Pendant ls dēlai de trente jours men-
tionnē ā l'alinēa prēcēdent, l'extradē ne
sera d'aucune maniere empēchē de quitter
le Pays, ā moins d'avoir commis une
nouvelle infraction.

Aucun individu livrē par l'une des

Parties contractantes ā l'autre ne pourra
ētre poursuivi pour l'infraction qui a
motivē son extraditon devant un tribunal
qui n'est investi que temporairement ou
dans des cireonstances particuliēres du
pouvoir exceptionnel de connaītre de
pareilles causēs.

Article 8.
La demande d'extradition sera faite par

la voie diplomatique. Elle devra conlenir
l'indication de la nationalitē de l'individu
do„ji ii s dgit et ēa'e accoiiipagnēe. en
original ou en expēdition authentique,
soit d'un jugement de condamnatiou
rendu par un tribunal, soit d'un manījāt
d'arrēt ēmsnē d'un tribunal ou,eu Letto-
nie, d'un Juge d'instruction et, en Fin-
lande, d'un Prēfet de dēpartetnent
(„maaherra* ou J.andshovding") compē-
tent, jugemeat ou mandat dēsignant,
exactement la nature de l'infraction ainsi
que la datē et le lieu ou elle a ētē
commise. Le texte des dispositions
pēnales en vigueur dans l'Etat requērant
et applicables ā l'infraction et, autant que
possible, le signalement de l'individu
rēclamē seront annexēs ā la demande
d'exrradition.

Si les pieces transmises sont incomp'ē-
tes ou qu'un supplēment ? d'informations
soit jugē nēcessaire sous quelque rappon,
l'Etat requērant pourra ētre invitē ā
fournir ce qui ferait dēfaut.

En aucun cas, l'Etat requērant ne pourra
ētre tenu ā produire la preuve de la
culpabilitē de l'individu rēclamē.

Article 9.
La demande du consentement prēvu

ā l'article 7 se fera par la voie- diplo-
matique. Cette demande indiquera la
nature de l'infraction, ainsi que la dfcte
et le lieu oū elle a ētē commise, ou sera
accompa2;nēe de piēces iournissant les
d tes indications. Si la demande a pour
cbet la mise en accusation de l'individu
liv.ē et que l"iufractiou visēe soit telle
que, aux ttrmes des dispositions de la
prē ente Convention, ī'extradition ne
p.is-e ētre refu;ēe , l'autorisation sera
accordē?.

Article 10.
Si l'individu dont l'extradition est de-

mandēe, en vērtu des dispositions de la
prēsente Convention, par l'une des Part es
contractantes, est en mēme tem;s rē-
clamē par un ou p'usieurs autres Etats,
ii appartiendra ā l'Etat requis de dēcider
auquel des Etats requērants sera donaē
la prēfērence

Si, dans le cas prēvu cī-dessus, les
demandes d'extradition visent des infrac-
tions diffērentes, l'Etat requis pourra, en
accordant l'extradition, y mettre pour
condition que l'individu rēclamē sera,
a l'expiration de sa peine, livrē ā un
autre Etat.
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LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
konvenciju starp Latviju un Somiju par noziedznieku izdošanu un

juridisku palīdzību krimināllietās.
1 1924. g. 7. jūnijā Rīgā starp Latviju un Somiju noslēgtā nn parakstītā

konvencija par noziedznieku izdošanu un juridisku palīdzību krimināllietās ar šo
likumu pieņemta un apstiprināta.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināma
ari šī likuma 1. .panta paredzētā konvencija un tās tulkojums latviešu valodā.

3. Konvencija stājas spēkā līguma 19. pantā paredzētā laikā.
Rīgā, 1925. g. 4. aprīli.

Valsts Prezidents J. Čakste.



•Article 11.

En aitendant la demande formel'e
d'extradition d'un jndividu, celui-ci pourra
ētre arrētē nrovisoirement. La demande
d'arrestation. sera faite par la vo e diplo-
matique Toutefois, ēn cas d'urgēnce et

metrt s'H y a lieu de craindre la
fu te du dit individu les autor tēs sui-
vantes pourrontfadreraer diTedement cette
demande les unes aux autres, ā savoir,
en Lettonie, les Juges d'.nstruction et,
en Finlande, les Prēfets de dēpartement
umaaherra" 0u Jandshovding") compē-
tents La demande indique-a l'infraction
dont l'individu dont ii s'agit est inculpē, la
datē et le lieu ou elle a ētē commise et,

autant que possible, la nationalitē de

l'individu dont ii s'agit et son signalement,
et donnera avis de l'existence d'un juge-
ment de condamnation ou d'un macdat
d'arrēt conforme aux dispositions de
l'article 8. II sera uotifiē, en outre,
qu'une demande formelle d'extradidon
du dit individu sera faite ultērieurement.

Si. l'individu dont ii s'agit a ētē pro-
viscirement arrētē, conformēment aux
dispositions prēcēdentes, et que, dans un
dēlai de trente jours ā compter du jour
ou l'Etat requērant aura recu avis de
l'arrestation, l'Etat requis ne recoit pas
par la voie diplomatique une demande
formelle d'extradition du dētenu, l'indi
vidu anētē pourra ētre renis en libenē

Article 12.

Si l'extradition a ētē accordēe, l'Etat
requērant sera tenu de se faire dēlivrer
l'individu rēclamē dans un dēlai de trente
jours ā compter du ļour ou ii aura rēgu
l'avis constant que l'extradition peut ētre
effectuēe immēdiatement. Pas-ē ce dēlai,
l'individu dont ii s'agit pourra ētre mii
en libertē.

L'extradition aura lieu ā tel point de
la frontiē e de l'Etat requis, qui sera
dē signē par ce dernier.

Article 13.
Lorsqu'un individu aura ētē arrētē

conformēment aux dispositions de la
prēsente Convention, tous les objets en
sa possession lors de son arrestation qui
pourraient avoir quelque impoitance pour
la constatation de l'infraction ā luī im-
putēe ou dont la remise pourrait ētre
rēclamēe par la partie civile, seront
saisis, et, si l'extradition est accordēe,
dēlivrēs avx autontēs de l'Etat requērant.

L'Etat iequis pourra faire, relativement
ā ces objets, toutes les rēserves qu'il
jugera nēcessaires pour sauvēgarder les
droits de tiers.

Article 14.

Lorsqu'un individu est livrē par l'une
des Parties contractantes ā un Etat tiers
et qu'il est nēcessaire de le faire passer
par le territoire de l'autre Partie, celle-ci
m pourra, a moins qu'il ne s'agisse
d'un de ses na:ionaux, s'opposer au
passage. La demande de passage sera
faite par la voie diplomatique et accom-
pagnēe soit de l'arrētē d'extradition en
original ou en expēdition authentique,
soit d'un document contenant un juge-
ment ou mandat conforme aux disposi-
tions de l'artic'e 8. Les mēmes dispo-
sitions seront applicables si un individu
est livrē par un . Etat tiers ā l'une des
Parties contractantes. Le passage aura
lieu sous escorte d'un aģent au service
de' l'Etat sur le territoire duquel ii
s'effectue.

Article 15.

Si dans la pouisuite d'une affaire
pēaale ou, en vērtu des stipulations dē
c tte Convention, l'extradition doit ētre
accordēe, une autoritē judičiaire de l'une
des Parties contractantes juge nēcessaire
l'audition de tēmoins sējournant sur le
territoire de l'autre Etat ou tout a>itre
; cte d'instruction, la demande en sera
f-ite par ēcrit et par la voie diplomatique
et ii y sera donnē suite dans la mesure
ou le permet la lēgislation de l'Etat ou
le tēmoin doit ētre entendu ou bien ou
l'acte doit ētre exēcutē.

L'Etat requērant sera, s'il le demande
et autant que possible, avisē ā l'avance
en temps utiie de la datē et du lieu ou
ii sera procēdē ā la mesure sollicitēe.

Article 16.

Si, daos la poursuite d'une affaire
pēnale ou, en vērtu des stipulations de
cette Convention, l'extradition doit ē re
accordēe, la production - d'objets ou de
tiocuments propres ā servir de piēces
ā conviction et se trouvant entre les
mains des autoritēs de l'autre Etat, est
jugēe nēcessaire, la demande en sera

faite par la voie diplomatique et fl y sera

donnē suite, ā moins que des considē-
rations spēa'ales ne s'y opposent dans
Un cas determinē, et sauf le droit pour
l'Etat requis de mettre pour condition
a la dite production l'obligation de
testituer les objets ou documentš susvisēs

Article 17.
Les frais occašionnēs par l'exēcution

des mesures prēvues par la prēsente
Convention resteront ā la charge de
l'Etat sur le territoire duquel ces mesures
auront ētē prises, ā l'exception des frats
du passage a travera le territoire de l'une
des Parties contractantes visē ā l'article 14.

Article 18.

Les documenls produits dans les affai
res visēes par la prēsente Convention
deviont ētre rēdigē? en langue francaise
ou accompagnēs d'une traduction authen-
tique en cette langue

Article 19.
- La prēsente Convention sera ratifiēe
conformēment aux dispositions des lois
des Parties contractantes et entrera en
vigueur dix jours aprēs l'ē:hange des
ratifications. Elle demeurera en vigueur
jtsqu'ā l'expiration d'un dēlai' de slx
mois ā dater de sa dēnonciation par
l'une des Parties contractantes.

En foi de quoi les plēnipotentiaires
ont signē la pfēsente Convention et y
ont apposē leurs cachets.

Fait en double expēdition a Riga, le
sept juin mii neuf cent vingt-quatre.

(Signē) G. Albat.
(Sigoē) Rudolf Holsti.

Tulkojums.
Konvenciia

starp Latviju un Somiju par no-
ziedznieku izdošanu un juridisku

palidzīou krimināllietas.
Latvijas Republika un SomijasRepublika

nolēma noslēgt konvenciju par noziedz-
nieku izdošanu un juridisku palīdzību
krimināllietās. Šai nolūkā bija iecelti
sekosi pilnvarotie:

no Latvijas puses:
Hermans Albats, pilnvarotais ministrs,

ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs, un
no Somijas puses:
Rūdolfs Holsti, Dr. phil., agrākais

ārlietu ministrs, Somijas ārkārtējais sūtnis
un pilnvarotais ministrs pie Latvijas
Republikas valdības, Baltās Rozes ordeņa
I klases komandiers u. t t.,

kuri apmainījusi attiecīgās, labā un
pienācīgā formā atzītās pilnvaras, vienojās
par sekošiem nosacījumiem.

1. pants.
Līgumslēdzējas puses apņemas šinī

konvencijā minētos gadījumos un tanī
aprādītos nosacījumos viena otrai izdot
personas, kuras notiesātas vai ari atrodas
zem tiesas, vai iepriekšējas izmeklēšanas
par kādu no 2. pantā uzskaitītiem no-
ziedzīgiem nodarījumiem, kas izdalīti
v ēnas līgumslēdzējas puses teritorijā, ja
tādu personu atrastu otras puses teritorijā

2 pants.
Izdošana pielaižama par jebkuru no

apakšā uzskaitītiem nodarījumiem, ja
tāds nodarījums pēc Latvijas likumiem
ir smags noziegums vai noz'egums, pai
kuru draud ieslodzījums cietumā ne
mazāks par vienu gadu, bet pēc Somijas
likumiem sods, smagāks par ieslodzījumu
cietumā, proti:

1. nonāvēšana, tīša vai netīša, bērna
slepkavība, augļa nodzīšana;

2. personas nostādīšana bezpalīdzības
stāvoklī, ja tā nav spējīga sevi aizsargāt,
vai tādas personas tīša atstāšana;

3
^

tīša miesas bojāšana, veselības tīša
bojāšana, nozāļojot ar nāves zālēm vai
citu veselībai kaitīgu vielu;

4 . dalības ņemšana kautiņā, ja tā sekas
bija nāve vai smags miesas bojājums;

5. personīgas brīvības tīša laupīšana;
6. bērna samainīšana;
7. nepilngadīgas vai pilngadīgas per-

sonas aizvešana pret viņas gribu;
8 divlaulība, asinsgrēks, mieskārības

apmierināšana ar sieviešu kārtas personu,
kura nav sasniegusi četrpadsmit gadu
vecumu, miesīga kopošanās ar personu,
kas stāv zem vainīgā varas, izvarošana,
savešana;

9. zādzība, slēpšana, piesavināšana,
laupšana, izspiešana;

10. krāpšana;
11. ļaunprātīgs bankrots:
12. monētu, papīrnaudas vai kredit-

zlmju, banknotu, akciju vai citu ar sodu

likumiem papīrnaudai pielīdzinātu vērts-
papīru pakajtaisišana vai pārtaisīšana ar
nolūku laist apgrozībā viltotas monētas
vai viltotus papīrus kā īstus vai sabojātas
monētas, ka pilnvērtīgas; viltotu monētu,
viltotu papīru vai bojātu monētu ievešana
no ārzemēm, tanī pat nolūkā vai ari
viltotu monētu, viltotu papīru vai sabo-
jātu mone u tīša laišana apgrozībā;

13. valsts zīmju, sevišķu pastmarku,
zīmogmarku vai citu nodokļu marku
pakajtaisīšana vai pārtaisīšana;

14. dokumentu viltošana, apzināti ne-
patiesas ziņas saturošu apliecību izgata-
vošana, viltotu dokumentu vai apliecību
izlietošana, robežzīmju sabojāšana, pār-
vietošana vai nepareiza novietošana,
dokumentu tīša un nelikumīga bojāšana
vai slēpšana; ,

15. tīša aizdedz nāšana, spridzināšana,
sagraušana vai appludināšana ;

16. kuģa tīša strandēšana, nogremdē-
šana, tīša šķēršļu likšana kuģošanas
drošībai;

17. kuģa ekipāža ļaužu pretošanās vai
vardarbības lietošana pret kuģa kapteini
vai citu priekšnieku;

18. tīša sķersļu likšana dzelzsceļu ku-
stības drošībai;

19. avotu, aku, ūdensvadu, ūdensre-
zervuaru, kā ari atklātai pāidošanai, pa-
tērēšanai vai otras personas lietošanai
nolemto priekšmetu saģiftēšana, svešu,
veselībai kaitīgu vielu piejaukšana, nā-
vīgām vai tamlīdzīgām vielām sazāļotu
vai samaisītu priekšmetu tīša laišana ap-
grozībā ;

20. otras personas dzīvības, veselības
vai mantas tīša nostādīšana apdraudētā
stāvoklī, lietojot sprdzinlmas vielas;

21. vardarbība pret personām vai lie-
tām, ja tā izdarīta publiskā vietā vairāku
personu kopējiem spēkiem ;

22. arestētā tīša atsvabināšana vai ari
palīdzības sn egšana pie viņa atsvabinā-
šanas vai bēgšanas;

23. puses, liecinieka vai lietpratēja ne-
patiess zvērests, nepatiess apliecinājums,
kurš pielīdzināms nepatiesam zvērestam,
zvēresta laušanai, ļaunprātīga apsūdzēšana.

Izdošana pielaižama ari augšpievesto
noziedzīgo nodarījumu mēģinājuma vai
līdzdalības (uzkūdīšana, palīdzība un pa-
balstīšana) gadījumos, ja par tādu mē-
ģinājumu vai līdzdalību, pec abu līgum-
slēdzēju 1kūmiem, ir noteikts šī panta
pirmā nodalījumā paredzētais sods.

Piezīme. Noziedzīgu nodarījumu
sarakstu, kuri pielaiž izdošanu, var
katrā laikā papildināt ar nolīgumu
starp abām līgumslēdzēju valstu val-
dībām, pie kam šī līguma nosacī-
jumi attiecināmi uz noziedzīgiem
nodarījumiem, ar kuj-iem saraksts
papildināts, tāpat kā ja tie būtu uz-
skaitīti'pašā sarakstā.

3. pants.

Izdošana nav pielaižama par politi-
skiem smagiem noziegumiem un nozie-
gumiem, izņemot tos, kuriem ir galvenā
kārtā vispārēju kriminālnoziegumu rak-
sturs, Šī jautājuma izšķiršana konkrētā
gadijumā atstājama tās valsts lemšanai,
kurai izdošana pieprasīta.

4. pants.

Nekādā gadījumā un ne zem kādiem
nosacījumiem līgumslēdzējas puses nav
spiestas viena otrai izdot savus pilsoņus,
kā iedzimtos, tā naturalizētos.

Izdošana nav pielaižama par nozie-
dzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti tās
valsts teritorijā, kurai pieprasījums
iesniegts, vai ari uz kuģa, kurš nes šīs
valsts nacionālo flagu.

Ja noziedzīgs nodarījums, kura dē]
pieprasījums iesniegts, izdarīts ārpus pie-
prasītājas valsts teritorijas, izdošana pie-
laižama tikai tādā gadījumā, kad tās
valsts likumi, kurai izdošana pieprasīta,
pielaiž līdzīgos apstākļos līdzīga, ārpus

viņas teritorijas izdarīta nodarījuma va-
jāšanu.

5. pants.
Izdošana nav pielaižama:
a) ja sūdzības celšana vai soda izpil-

dīšana jau noilgusi pēc tās valsts
likumiem, no kūpas prasa izdošanu;

b) ja persona, kuras izdošana piepra-
sīta, attiecīgā valstī notiesāta, at-
taisnota, vai atsvabināta no soda
par to pašu noziedzīgu nodarījumu.
Piezīme. Pa lietas izmeklēša-

nas laiku vai izmeklēšanas pār-
traukšanas gadījumā — izdošanu
var atraidīt.

6. pants.
Ja tanī valsti, no kuras prasa izd0.

sanu, pret izdodamo personu ierosināta
krimiualvaļāšana vai viņa izcieš sodu
par citu kādu nodarījumu, tad izdošana
nav pielaižama pirms nav nobeigta pret
šo personu uzsāktā izmeklēšana vaipirms viņa nav izcietusi piespriesto soda
vai no tā atsvabināta. Tomēr' izdošanu
var pielaist pagaidām zem nosacījuma
ka attiecīgo personu izdod atpakaļ pec
tam, kad pieprasītāja valsts būs nobei.
gūsi izziņu vai tiesāšanu.

7. pants.
Personu, kas izdota no vienas līgum-

slēdzējas puses otrai, nevar saukt pj e
atbildības vai sodīt par citu kādu no-
ziedzīgu nodarījumu, izdarītu pirms iz-
došanas, kā tikai par to, ar kuru pie-
prasījums motivēts, kā ari r:evar — jz.
ņemot 10. panta 2. nodalījumā aprādīto
gadījumu — izdot trešai valstij bez se-
višķas piekrišanas, kas dodama saskaņā
ar 9. panta noteikumiem, izņemot gadī-
jumu, ja izdotais pēc tam, kad viņš ga-
līgi attaisnots vai atsvabināts no apae-
tinājuma pēc soda pilnīgas izciešanas
izmeklēšanas i2begšanas vai atsvabina!
šanas no uzlikta soda, lai gan nav bi-
juši nekādi kavēkļi, trīsdesmit dienu
laikā nav atstājis valsts teritoriju vai no
jauna uz turieni atgriezies

Šī panta iepriekšējā nodalījumā aprā-
dīto 30 dienu laikā izdotam nav liekami
nekādi kavēkļi apstāt valsti, kurai tas bija
izdots, izņemot gadījumu, ja viņš izda-
rījis jaunu noziedzīgu nodarījumu.

No v ēnas līgunuL dzejas puses otrai
izdoto personu par noziedzīga nodarī-
jumu, ar kuru izdošanas pieprasījums
motivēts, nevar va;āt tiesa, kas nodibi-
nāta tikai negaidām vai ari sevišķos ap-
stākļos izņēmuma stāvokli līdzīgu lieta
izspriešanai.

8. pants.
Izdošana pieprasāma diplomātiskā ceļā,

Pieprasījumam jāsatur pieprasāmās per-
sonas valsts piederības apz mējums un
tam jāpievieno oriģinālā vai apliecinātā
norakstā vai nu tiesas apvainojošs sprie-
dums, vai ari rīkojums par apcietinā-
šanu, kas izdots no attiecīgas tiesu iestā-
des vai ari Latvijā no piekritīga izmeklē-
šanas tiesneša, bet Somijā — departa-
menta prefekta (.maaherra" vai ,lands-
hovding*) spriedums vai rīkojums, kas
noteikti apzīmē noziedzīgā nodarījuma
sastāvu, kā ari lai^u un vietu, kad un
kur tas izdarīts. Lūgumam pan'zdošanu
jāpievieno pieprasītājas valstī spēkā esošie
sodu likumu noteikumi, kas piemērojami
noziedzīgam nodarījumam, ua lūgumā,
cik tāļu iespējams, aprādāmas pieprasā-
mās personas ā ejās pazīmes.

Ja nosūtītie dokumenti būtu nepilnīgi,
vai ari ja kādā nebūt ziņā izrādītos pai
nepieciešamu ziņu pi pildinajums, tad
pieprasītājai valstij var uzlikt p ienākumu
papildināt šo trūkumu.

Nekādā gadi urnā pieprasītajai valstij
nevar uzlikt pienākumu stādīt priekšā
pieprasāmās personas vainīguma pierā-
dījumus.

9. pants.

7. pantā paredzētā piekrišana izprasāma
diplomātiskā ceļā. Pieprasījumā jāaprāda
noziedzīgā nodarījuma sastāvs, kS ari

laiks un vieta, kad un kur tas izdarīts,
un pieprasījumam jāpievieno dokumenti ,
no kuriem būtu redzami minētie ap-
zīmējumi. Ja pieprasījuma mērķis i«
izdotās personas rodošana tiesai, un ļa
noziedzīgais nodarījums ir tāds, ka ,P"
šīs konvencijas noteikumiem izdošanu

nevar atraidīt, tad piekrišana ir dodama.

10. pants.
Ja persona, kuras izdošana uz

^konvencijas noteikumu pamata pieprasvi
no vienas līgumslēdzējas puses, tai P*
laikā pieprasīta ari no kādas citas v

vairākām citām valstīm, tad valstij, K«ļ*
pieprasīts, piekrīt nolemt, kurai no P"=
prasītājām valstim dodama p.ieksroci

Ja augšaprādītā gadījumā lu8u™ .
par izdošanu noradīts uz dažādiem
ziedzīgiem nodarījurnium, tad PjP ;
juma saņēmēja valsts, piekrītot izdošana »

var noteikt, ka izdodamā P.rson .tifsoda izciešanas izdodama otrai valstij'

11. pants.

Pirms formālā pieprasījuma sanet^
šanas, izdodamo pe sonu var aPc!J; tiag.
pagaidām. Pieprasījums par apcie
Sanu iesniedzams diplomātiska L
Steidzamības gadījumos un "

se ļi
ja ir iemesls _ baidīties, ka lzd°^j
persona aizbēgs, sekošie varas oe
var tieši griezties ar lūgumu viens v



ZLproti, Latvijā piekritīgie izmeklē-
0 tiesneši un Somija p;ekntīgi .e
Š/frtamēntu prefekti („maaherr_a

« vai
dnHshovding"). Pieprasījumā jāaprāda
" ipdzīgais nodarījums, kūja tiek ap-

ntā runā stāvošā persona, nozieguma

tīšanas la ks un vieta un, cik iespē-
attiecīgās personas" va_lsts piederība

ārējais izskats, kā ari jāsniedz ziņas
°to ka pastāv apvainojošs spriedums
p3

,an' rīkojums par apcietināšanu, sa-
t nā ar 8. pmta noteikumiem. Bez

f? jāpaziņo, ka iormalu pieprasījumu
r minētās personas izdošanu iesniegs

velsaskaņā ar iepriekšējiem notei-
Jffliem attiecīgā persona ir pagaidām

cietināta un ja pieprasījumu saņēmēja
ļU trīsdesmit die u laikā, skaitot no
Z dienas, kad pieprasītāja valsts sa-

imnsi ziņojumu par personas apcieti-
JLŪU nesaņem d plomatiskactļā for-

mālu pieprasljumu_ par aizturētās per-
jonas izdošanu , pedejo var atsvabināt.

12 p, nts.

ja izdošanai dota piekrišana, piepra-

«itājas valsts pienākums ir saņemt pie-
' ļito personu trīsdesmit denu laikā,
Litot no dienas kad saņemts pa-
jjņ.ijuras par to, ka iz ošana var notikt
iekavējoties. Pēc šī termiņa notecē-
šanas attiecīgo personu var atsvabināt.
Izdošana totiek tanī izdevējas- valsts

tobeži punktā, kuru tā nosaka.
13. pants.

Ja peronā apcietināta saskaņā ar šis
konvencijas noteikumiem, visi priekšmeti,
kuri apcietināšanas _ laikā_ atrodas viņas
rīcīoā, kup'em varētu butjcada nozīme
šai persorai par vainu Lktā noziedzīgā
nodarījuma pierādīšanai, vai kuru īz-
došanu varētu pieprasīt civilprasitājs, ir
jāatņem, un ja izdošana nolemta, tie
izsniedz pieprasītājas valsts iestādēm.
Izdevēja valsts at iecībā uz šiem piiekš-

metiem var uzstždīt visus nosacījumus,
bfus tā uzskata par nepiec ešamiem
tiešo personu interešu aizsardzībai.

14. pants.
Ja persona Ldota no vienas līgum-

slēdzējas vahts trešai valstij un ja ir
repieciešami viņu sūtīt caur otras līgura-
īlēdzējas valsts ter.tori u tad šī \alsts
nevar pretoties tādai caurlaišanai, izņemot
gadījumus, kad iet runa par viņas pil-
soni. Pieprasī)ums par caurlaišanu ie-
miedzams diplomātiskā ceļā un tam jā-
pievieno vai nu lēmums par izdošanu
oriģinālā, vai apliecinātā norakstā, vai
an dokuments, kurš satur spriedumu vai
rkojumu, saskaņā sr 8 panta noteiku-
miem Tie paši noteikumi piemērojami,
ja trešā valsts izdod personu vienai ro
līgumslēdzējām valstīm. Caursūtāmo
pe.sonu pavada tās valsts ierēdnis, pa
kuras teritoriju caurlaišana notiek.

15. pants.
Ja, izdarot kriminalizmeklēšanu tādā

Wa, kuras dēļ uz š!s konvencijas pa-
Ma pienākas izdot, vienas līgumslēdzē-
ja puses tiesu varas orgāns uzskata par
pieciešamu izdarīt liecinieku noprati-
nāšanu, kuri a'roda? otras valsts terito-
jp, vai citu izmeklēšanas darbību, tad
%ums par to iesniedzams rakstiski un
iplonatiskā ceļā un šāds lūgums izpil-
dos, ciktāl to pielaiž tās valsts likumi,
'"lā liecinieks nopratināms vai izmeklē
sanas darbība izpildāma.
,™Prasītājai valstij, ja viņa to lūdz un
«aļ tas iespējams, laikus jāpaziņo

«priekš un pienācīgā laikā par dienu un
?% kur pieprasītā izmeklēšanas darbībanotiks. f

16. pants.

lieti' L izdarot kriminalizmeklēšanu tādā
*< kuras dēļ uz šīs konvencijas pa-
ja pienākas izdot, ir aizīta par ne-

r ciešamu priekšmetu vai dokumentu
;"Kgsana , kuri var noderēt kā lietišķs

«cīt- un atro*s otras valsts iestāžu

SiDln' *?d PiePrasīJums pēc tā iesniedzams

«pilds -ā celā un tāds PiePrasIJums
gaili? ' 'a tikai sevWl iemesli atsevišķā
izdeva lam nav Par

< šķērsli > piešķiiot
minētiVals,i| tiesIbu noteikt, ka augs-

tākai
priekšniet» «n dokumenti atdodami

] . 17. pants.

Vencifā
VUmi

' kas cēlušies ar šinī kon-
kĀt H

Daredzēto noteikumu izpildīšanu,
kkiuni ? valsti > kuras teritorijā šie no-
dēto'lzpil dī<i - izijemot 14. pantā pa
foojj , Cai»laišanas izdevumus caur

'gumslēdzējas puses teritoriju.

Šinī knn 18, Pants -
*negtie ļyencijā paredzētās lietās ie-

Qokumenti sastādāmi franču va-

lodā vai ari tiem pievienojams aplieci-
nāts tulkojums šinī valodā.

19. pants
Šī konvencija ratificējama, saskaņā ar

Hgumsjedzeju valstu likumiem, un stā-
jas spēkā desmit dienas pēc ratifikācijas
dokumentu apmaiņas Tā paliek spēkā
līdz sešu mēnešu laika notecēšanai, skai-
tot no d ēnas, kad viena līgumslēdzēja
vahts uzteikuši konvenciju.

To apliecinot, pilnvarotie šo konven-
ciju parakstījuši un piespieduši tai savus
zīmogus.

Konvencija sastādīta divos eksemplāros
Rīgā, 1924. gada 7. jūnijā.

Paraksti:
G. Albat. Rudolf Holsti.

Konvencijas tulkojuma teksts pieņemts
Saeimas 1925. g. 31. marta plenārsēdē,

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

SAEIMA.
Sčde 3 aprilī.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs P. Kalniņš
pulksten 5,5

Paziņo, ka priekšsēdētāja otrs biedrs
A. Petrevics ateicies no šā amata.

Ministru prezidenti iesn edzis p a -
pildu budžetu 1925.26 saimnie-
cības gadam to vajadzību apmierināšanai,
kādas radušās ar dažiem nupat pieņem-
tiem likumiem (kā piemēram likums par
zemes ceļiem); iesniegumu atbalsta A
K 1 ī v e, bet uz budžeta komisijas priekš-
sēdētāja J. V e s m a ņ a un V. B a s t -
j ā ņ a norādījumiem, ka tas nav iesniegts
likumā paredzētā laikā, to noraida

Nobeidz debates pie priekšlikuma par
konkordata uzteikšanu un nobalsojot
priekšlikumu atraida.

Ministru prezidents H. Celmiņš,
evērojot iesniegtā papili u tudžeta no-

raidījumu, pieprasa izteikt valdībai uz-
t čību, lai noskaidrotu valdības &tā\okli.

Pie tam, kad budžeta komisijas priekš-
sēdētājs J. Vesmans paskaidrojis, ka
viņš papildu budžeta pieņemšanai bij s
pretim tikai aiz techniskiem iemesliem.
Saeima izteic valdībai uzti-

cību ar 48 pret 31 balsi, 8 atturoties.
Mazinieku frakcijas iesniegto likuma

ierosinājumu par laukstrādnieku
dzīvokļiem motivē R. L i n d i ņ š,
pēc kam to nodod ggrarlietu un so:ialās
likumdošanas kOmis jās

Dienas kārtībā nāk Saeimas priekšsē-
dētāja otra biedra vēlēšanas. Par tādu
ievēl M. Skujenieku.

Pieņem treša lasījumā likumu par
1869. g. 10. marta likuma attiecināšanu
uz Vidzemes bijišJm kroņa mežsargu
mājām un papildinājumu pie 1869 g.
10. marta likuma par bijušām kroņa
zemnieku zemēm.

Steidzamības kārtā pieņem pārgrozī-
jumu likumā par atalgojuma paaugsti-
nāšanu valsts darbiniekiem

Tāpat steidzamības kāitā pieņem liku-
mus par tirdzniecības un kuģniecības lī-
gumiem starp Latviju un Dāniju un starp
Latviju un Islandi, tirzdnieclbas konven-
ciju starp Latviju un Zviedriju, tirdznie-
cības līgumu starp Latviju un Holandi
un tirdzniecības konvenciju starp Latviju
un Šveici

Tad pabeidz debates par valdības at-
bildi uz pieprasījumu bezdarba jautā-
jumā, pieņemot vienkāršu pārejas formulu.

Pēc tam sēdi un sesiju slēdz.
Nākošās sesijas atklāšana otrdien,

21. aprilī, pulksten 5.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.

Saskaņā ar 1924. g. 31. jūlija papil-
dinājuma 1921. g. 20. aprija likuma par
akciju biedrībām un paju sabiedrībām
10. pantu, apstiprinu likvidācijas komi-
sijas sekošām bij. Krievijas akciju sa-
biedrībā šādā sastāva:

1) Krievu kuģniecības un tirdzniecības
biedrība (Pvccnoe o6mecrBO napaxoACTBa
h Toprorvm:

Priekšsēdētājs Jānis Volkovs, lo-
cekļi Roberts Bērziņš un Konstantīns
V i 1 d e.

2) Apdrošināšanas biedrība „Zizņ"
(CrpaxoBoe oemecrBc/ „>KH3Hb"):

Priekšsēdētājs Aleksandrs Kacens, lo-
cekļi Valdemārs Ludiņš un Jūlijs
Saulīts.

3) Akciju sabiedrība „Kaučuks" (Aku.
o6uiecxBO "KayqyK"):

Priekšsēdētājs Eduards Brikovskis,
locekļi Juris Zankevics un Ernests
Loske.

4) Akc. sab. „Šliselburgas pulvera fa-
brika" (Akii. o-bo mJiHcceJib6yprcKHx
nopoxoBbix sasonoB):

Priekšsēdētājs Fricis Mi 1en bachs, lo-
cekļi Mārtiņš Vītiņš un Juris Bļaus.

.5)_ Bogoslovas kalnu apgabala metalur-
ģiskā akciju sabiedrība (Mera;uiyprH-
qecKoe 06mecTBO BoroaiOBCKaro rop-
naro OKpyra):

Priekšsēdētājs Jēkabs Grots, locekļi
Ludvigs Bolšteins un Vilhelms Gai-
līts.

6) Akciju sab. BLukss" (Akii. o-bo
„ JIyKC-b"):

Priekšsēdētājs Juris Vāgels, locekļi
Jānis Balodis un Kārlis Abelis.

7) Krievu sabiedrība „ Vispārīgā elek-

triskā kompānija" (PyccKoe očmeciBO
„Bceo6maH S^enpunecKan KoMnania"):

Priekšsēdētājs Spricis Pa egle, locekļi
Kārlis Pūriņš un Pauls Radziņš.

Pamats: 1924. g. 31. jūlija papil-
dinājums 1921. g. 20. apriļa likumā
par akciju biedrībām un paju sa-
biedrībām un 1925. g. 12. marta
instrukcija akciju un paiju sabie-
drību likvidācijas komisijām.

Rīgā, 1925. g. 3. aprilī.
Finansu ministrs J. Blumbergs.
Kredita departamenta direktors

A. Kārkl i ņ š.

Rīkojums N9 8620.
1925. g, 31. martā.

Pamatojoties uz likuma par eksporta
sviesta kontroli un izvešanu uz ārzemēm,
8. panta («Valdības Vēstnesī" 1923. gada
40. numurā), nosaku saziņa ar finansu
ministri atlīdzības lielumu 3 santimus
no katra kilograma kontrolei pieteikta,
apskatīta un kontrolēta sviesta, laikā no
š. g. 1. apriļa līdz 1. oktobrim.

So atlīdzību sviesta kontroles izde-
vumu segšanai ražotāju organizācijas un
privetas moderniecības, kūpas nodarbo-
jas ar sviesta eksportu, iemaksā avansu
veidā uz priekšu Latvijas bankā uz zem-
kopības ministrijas lauksaimniecības pār-
valdes tekoša rēķina JVs 262 un katra
mēneša beigās izdara norēķināšanos ar
lauksaimniecības pārvaldi.

Zemkopības ministrs M. Gailīts.
Lauksaimniecības pārvaldes

piekšnieka v. J. Zariņš.

Apstiprinu.
Rīgā, 1925 g. 31. maitā.

Finansu ministrs
J. Blumbergs.

Instrukcija
Latvijas hipotēku bankas

revīzijas komisijai.
1. Latvijas hipotēku bankas darbību

pārbauda revīzijas komisija, bankas
statūtu 61. pantā paredzētā sastāvā.

2. Revizijas komisijas darbībā ietilpst
sekosi uzdevumi:

a) Latvijas hipotēku bankas kases,
grāmatvedības, rēķinu un citu naudu
dokumentu pārbaudīšana;

b) gada pārskata, noslēgumu bilances
un peļņas un zaudējumu rēķinu
pārbaudīšana;

c) permanenta pārraudzība par statu'u,
instrukciju, rīkojumu un apstipri-
nāto lēmumu pareizu izpildīšanu
no bankas pārvaldes orgāniem, un

d) pēkšņas fakriskās revizijas izvešana
bankas centrālē un nodaļās pēc
revizijas komisijas ieskatiem.

3. Pie gada pāiskata revizijas ko-
misija stājas tūliņ pēc tam, kad Latvijas
hipotēku banka paziņojusi komisijas
priekšsēdē'ājam, ka grāmatās par revidē-
jamo gadu noslēgtas un gada pārskats
līdz ar noslēgumu bilanci un peļņas un
zaudējumu rēķinu sastādīts.

4. Bankas administrācijas pienākums
ir visādi pabalstīt un nākt pretīm revi-
zijas komisijai pie viņas uzdevumu iz-
pildīšanas, kā:

a) darot pieejamas bankas "grāmatas,
dokumentus un vērtības;

b) uz pieprasījumu sniegt komisijas
ieskatam bankas padomes un val-
des protokolu grāmatas un dot pa-
skaidrojumus.

5. Skatot cauri gada pārskatu, revi-
zijas komisijai jāraugās uz to, lai gada
pārskatu noslēguma bilancē starp citu
būtu ievietoti sekosi posteņi:

a) izsniegto aizdevumu kopsuma;
b) noliktā laikā nesamaksāto termiņa

maksājumu kopsuma;
c) ieķīlāto un bankas īpašumā pārgā-

jušo nekustamo mantu skaits un
kopvērtība;

d) bankas.,,pasas...Je£uJta,.jaajBui„ ver-

e) skaidras naudas un bankai pie-
derošo venspapiru sumas, uzrādot
atsevišķi rezerves kapitāla (4. p.)
v.n apgrozibas _ līdzekļu (5 p
„C"; punkts) ve,tības, ka ari no
šķirot bankas pašas ķīlu zīmes no

: .pārējiem papiriem,_ Vertspap.ri, ja
tos kotē bnžā, aprēķināmi pec pār-
skata gada 31. decembra biržas
kursa, bet ja iepirkuma cena zemāka
par biržas kursu, tad pēc iepirkuma
cenas;

f) tekošu rēķinu sumas Latvijas bankā
un citās īstermiņa kredītiestādēs;

g) bankas kapitāli un dažādie fondi;
h) apgiozībā esošo ķīlu zīmju nomi-

nālvērtība, šķirojot ķīlu zīmes pēc
maksājamo procentu lieluma un uz-
rādot katru šķiru atsevišķi.

Bez tam gada pārskata vai bilance
vēl jāuzrāda:

a) aizdevumu nodrošināšanai ieķīlrto
nekustamo mantu skaits, pēc to lieto-
šanas veidiem (dzīvokļiem rūpnie-
cībai etc) un mantu bankas taksētā
vērtība;

b) izsniegto aizdevumu kopskaits (pēc
hipotēkām) un to sadalījums pa-
kāpēs pēc lieluma, līdz 40 000,—
latu un fākot no Ls 40.C01 uz
augšu, uzrādot cik aizdevumu un
kādas sumas izsniegtas: 1) nam-
sa mniekiem — dzīvo^mu ēku
būvēm un remontam; 2) dzīvokļu
kooperatīviem un bezpeļņas bie-
drībām — dzīvojamu un sabie-
drisku ēku būvēm; 3) rūpniekiem
un amatniekiem — uzņēmumu
atjaunošanai, paplašināšanai un
jaunierīkošanai; un 4) kuģniekiem
— kuģu būvēm un pirkšanai;

c) uz bankas valdes rīkojumu pārskata
gadā (izsolēs) pārdoto nekustamo
mantu skaits:

d) to nekustamo mantu skaits un
vērtība, kuri pārskata gadā pārgājuši
bankas rokās, tādēļ ka izsolē nav
bijis ieradies neviens pircējs vai
ari solītā suma nav seguši bankas
prasības ;

e) peļņas vai zaudējumu kopsuma, kas
cēlusies pārsk&ta gadā, pārdodot
tā;āk bankas rokā* pārgājušās ne-
kustamās mantas, kā ari šo mantu

. skaits;
f) par kādiem gadiem skaitās termiņa

maksājumu parādi un cik parka'ru
gadu atsevišķi;

g) par kādu sumu pārskata gadā dzē ti
izsniegtie ķīlu zīmju parādi, minot
atsevišķi no kārtīgiem maksājumiem
ienākušās un citādā veidā saņemtās
sumas;

h) par kādu sumu izsniegtie ķīlu zīmju
parādi dzēsti pirms termiņa;

i) par kādu sumu pārskata gadā iz-
laista* ķīlu zīmes, šķirojot tās pēc
maksājamo procentu lieluma.

Piezīme. Nodalījumos b, c, d, g
un h uzrādītie dati sumu un atse-
višķo imbbilu skaita ziņā klasifi-
cējami pēc aizdevumu mērķ em.

6. Tālāk revizit'as komisijas pienākumos
ietilpstpārraudz baparbankasieņēmumiem
un izdevumiem; jāpārliecinās, uz kādiem
no'eikumiem noguldīti bankas brīvie ka-
ses līdzekļi, par kādu procentu valde
diskontējusi kuponus un ķīlu zīmes un
vai ievērots statūtos pa'edzētais termiņš,
tāpat ari jāpārliecinās uz k diem notei-
kumiem notiek bankas pašas ķīlu zīmju
uzpirkšana; jāpiegr ež vērība operā-
cijām ar nekustamu mantu, pārlie i-
notie?, vai ieguldītā suma saskaņota
ar statūtiem ; komisijai jākonsta ē, vai
bankas ieņēmumos ieskaiū ās sumas
saskan ar statūtu 58. pantu, vai bankas
izdevumi izdarīti budžeta robežās, vai
personāls saskaņots ar finansu ministra
apstiprinātiem štatiem un vai bankas
vērtību glabāšana pietiekoši labi nostā-
dīta. Attiecībā uz tīro peļņu komisija
pārliecinās, vai tā aprēķināta saskaņā ar
statūtiem. Ja no bankas peļņas norak-
siīti neatmaksāti azdevumi, tad komisijas
pienākums pārliecināties, kāda iemesla
dēļ parāds nav atmaksāts un vai no
bankas valdes puses visi soļi sperti, lai
parādu piedzītu. Tāpat komisija intere-
sējas par to, vai pamata un rezerves ka-
pitālus glabā statūtos paredzētā kārtībā.

7. Pārlūkojot aizdevumu operācijas,
komisijai jāpārliecinās:

a) vai pamata un rezerves kapitālu
kopsuma sastāda ne mazāk kā 10° o
no apgrozībā izlaisto ķīlu zīmju
nominālvērtības;



b) vai apgrozībā izlaisto ķīlu zīmju

nomiualvērtit a nepārsniedz uz ieķī-
lātām mantām bankai par labu
zemes grāmatās koroboreto, resp.
pie vecākā notāra krepostgrāmatās
atzīmēto nodrošinājumu kopsumu;

c) vai aizdevumi izsniegti finansu mi-
nistra apstiprinātā instrukcija pare-
dzētiem mērķiem un uz statūtos
noteikto laiku;

d) vai aizdevumi nepārsniedz bankas
statūtos un instrukcijā paredzēto
procentu no bankas noteiktas eku
vērtības, vai tie nodrošināti bankas
statūtos paredzētā kārtībā un vai
nav izsniegti aizdevumi pret man-
tām, kuru bankas noteiktā veitība
mazāka par 1000 latiem;

e) vai bankas aizdevumi arvien koro-
borētl kā pirmtiesīgi un vai parādu
rakstos ievesti bankas statūtu
12. pantā minētie nosacījumi;

f) vai ieķīlātās nekustamās mantas
apdrošinātas un vai polises atrodas
bankas glabāšanā.

8. Revizijas komisija izpēta iemeslus,
kuru dēļ maksājumi neienāk un kādēļ
ūtrupēs, ieķīlātās mantas pārdodot, nav
bijis pircēju.

Attiecībā uz ķīlu zīmju dzēšanu un
izņemšanu no apgrozības komisija pār-
liecinās, vai no apgrozības izņemto ķīlu
zīmju vairums saskaņots ar bankas rīcībā
atrodošos deldējuma fondu un vai tās
dzēstas un izņemtas no apgrozības sta-
tūtos noteiktā laikā. Nepieciešami ari
konstatēt, vai izlozētās un no apgrozības
izņemtās ķīlu zīmes statūtos paredzētā
kārtībā dzēstas.

9. Revizijas komisija par savu darbību
ved protokolus, kuru noraksti nosūtami
Latvijas hipotēku bankai, finansu mini-
strim un valsts kontrolei. Bez revizijas
datiem, komisijas pienākums aizrādīt
protokolos uz atrastām nepareizībām un
nekārtībām un no savas puses dot aiz-
rādījumus, "kādi soļi spējami viņu no-

.
10. Revizijas komisijas atalgojumu

nosaka finansu ministrs, saziņā ar valsts
kontroli Par hipotēku bankas revizijas
lietās izdarītiem izbraukumiem, revizijas
komisijas locekļi saņem atlīdzību, sa-
skaņā ar noteikumiem par atlīdzību
valsts civilresoru darbiniekiem komandē-
jumos vaLts robežās. Atalgojumi, dienas
naudas, ceļa un citus izdevumus revizijas
komisijai izsniedz finansu ministrijas
kredita departaments no saviem līdze-
kļiem, bet oanka atlīdzina departamentam
revizijas komisija» uzturēšanas izdevumus.

Rīgā, 1925. g. 28. martā.
Kredita departamenta direktors

A. K ā r k I i ņ š.
Tirdzniecības un banku nodaļas

priekšnieks A. Kacens.

Apstiprinu.
1925. g. 31. martā-

Darba ministrs A. Krieviņš.

Rīkojums
par pagaidu vai nejaušu darbu
strādnieku nodrošināšanu slimī-
bas gadījumos Valkā, Cēsīs,
Slokā, Talsos. Jēkabpilī, Jaun-
jelgavā, Bauskā, Rēzeknē un

Vecgulbene.
Pamatojoties uz „Noteikumu par strād-

nieku un citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos 3. panta
2. punktu, darba ministrija nosaka sekošo:

1. Pagaidu vai nejaušu darbu strād-
nieki, *kuri nodarbināti Valkā, Cēsīs,
Sloka, Talsos, Jēkabpilī, Jaunjelgavā,
Bauskā un Rēzeknē un šo pilsētu ap-
kārtnē, kā ari Vecgulbene un tās ap-
kārtnē, slimības gadījumos nodrošināmi
uz „Rīkojuma par pagaidu vai nejaušu
darbu strādnieku nodrošināšanu slimības
gadījumos" 4. b. panta pamata („Vald.
Vēstn." 1923. g. 11. septembra 199. nu-
murā) sekošās slimo kasēs'

1) Valkā — Valkas kopējā slimo kasē,
2) Cēsīs — Cēsu slimo kasē,
3) Slokā — Slokas kopējā slimo kasē,
4) Talsos — Talsu kopējā slimo kasē,
5) Jēkabpilī — Jēkabpils un apkārtnes

kopējā slimo kasē,
6) Jaunjelgavā — Jaunjelgavas un ap-

kārtnes kopējā slimo kasē,
7) Bauskā — Bauskas apvienotā strād-

nieku un kalpotāju slimo kasē,
8) Rēaeknē — Rēzeknes apriņķa un

pilsētas kopējā slimo kasē,
9) Vecgulbene — Vecgulbenes un ap-

kārtnes kopējā slimo kasē.
2. Uz pagaidu vai nejaušu darbu

strādniekiem, kuri nodrošināti slimo kasē

uz šī rīkojuma pamata, zīmējas «Rīko-

juma par pagaidu vai nejaušu darbu
strādnieku nodrošināšana slimības gadī-
jumos" (.Vaid. Vēst." 1923. g. 199. un
1924. g. 95. num.) 7. un 8. pantu no-
sacījumi par-*uzgaidamo laiku. Ja pa-
gaidu vai nejaušu darbu strādnieks agrāk
attiecīgā slimo kasē _ bijis nodrošināts kā
pastāvīga darba strādnieks, tad agrākais
līdzdalības laiks ieskaitāms uzgaidāmā
laikā, jo no agrākās līdzdalības beigām
vēl nav notecējušas 8 nedēļas.

3. Visās 1. pantā minētās slimo kasēs
pagaidu vai nejaušu darbu strādnieku
nodrošināšanai ienākušās sumas ieskai-
tāmas kases vispārējos līdzekļos.

4. Darbvedība attiecībā uz pagaidu
vai nejaušu darbu strādniekiem vedama
atsevišķi ar sekošiem dokumentiem:

1) pieteikuma zīme, kas parakstāma no
izpildītājā un dalībnieka,

2) dalībnieka kartiņa,
3) dalībnieka grāmatiņa,
4) iemaksu zīme un
5) iemaksu markas, kūpas pasūtāmas

caur darba ministriju.
5. Dalībnieku iemaksas no iemaksu

zīmes ierakstāmas atsevišķā grāmatā un
dalībnieku kartiņās.!

6. Visās 1. pantā minētās slimo kasēs
lietojamas «Rīkojumā par iemaksu markām
pagaidu vai nejaušu darbu strādnieku
nodrošināšanai,, (1923. gada «Valdības
Vēstn. 288. numurā) apzīmētās apdroši-
nāšanas iemaksu markas uņ tieši minētā
rīkojuma 4. panta pēdējā daļā noteiktās
krāsās.

7. Attiecīgas slimo kases darbības ra-
jonā lietojamas tikai šī rajona iemaksu
markas. Rajonu apzīmēšanai iemaksu
marku ierāmējuma apakšas stūros, starp
bcrdi un ovālo zīmējumu, ievietoti:

1) Valkas apzīmēšanai — melnā krāsā
burti „Vk"; _

2) Cēsu apzīmēšanai — melnā krāsā
burts „C";

3) Slokas apzīmēšanai — melnā krāsā
burts .S":

4) Talsu apzīmēšanai — melnā krasa
burts „T"; _ t

5) Jēkabpils apzīmēšanai —melnā krāsā
burts „J";

6) Jaunjelgavas
^
apzīmēšanai — melnā

krāsā burti „Jj";
7) Bauskas apzīmēšanai — melnā krāsā

burts „B";
8) Rēzeknes apzīmēšanai — melnā krāsā

burti „Re";
9) Vecgulbenes apzīmēšanai — melnā

krāsā burti „Vg".
8. Valsts vai pašvaldībuiestādesiemaksas par pagaidu vai nejaušu darbu

strādniekiem var izdarīt vai nu ar ie-
maksu marku ielipināšanu dalībnieku
grāmatiņās, vai ari iesūtot slimo kasei
darba algas sarakstus saskaņā ar «No-
teikumiem par ziņu iesniegšanu slimo
kasēm no darba devējiem" («Vaid.
Vēstn," 1923. g._ 118. numurā") - un ie-
maksājot attiecīgas iemaksu sumas, pie
kam pāriet no pieņemtā iemaksu veida
uz otru iemaksu veidu var tikai ar slimo
kases piekrišanu.

9. Sī rīkojumi 1. pantā minēto slimc
kasu valžu pienākums nekavējoties stā-
ties pie rīkojuma izpildīšanas.

10. Sis rīkojums spēkā ar 1925. g
1- aprili-

1925. g. 31. martā JVs 10642.
Darba aizsardzības departamenta

direktors Fr. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs Jul. Treimanis.
\

Apstip rinu.
1925. g. 30. martā.

Satiksmes ministrs J. Pauluks

Rīkojums NQ 113
par SSSR-Latvijas-Igaunijas tiešās
satiksmes izpildu un tarifu noteikumu

papildināšanu.
SSSR-Latvijas-Igaunijas dzelzsceļu tiešā

preču satiksmē ieslēgto dzelzsceļu staciju
saraksts, kurš iespiests 1924. g. «Valdības
Vēstnesī" JNTe 254 un Dzelzsceļu Virsval-
des 1924. g. rīkojumu krājumā N? 45
(1924. g. 30. oktobra rīkojuma JNT? 336
pielikums 1.) papildināms ar sekošu
SSSR dzelzsceļu staciju:

Taškentas dzelzsceļa
TaniKemcKOH aoporn.

P i šp e k.
Minētā stacija iesliegta tiešā satiksmē

skaitot no 1925. gada 15. apriļa'.
Dzelzsceļu galvenais direktors

A.Ro d e.
Eksploatacijas direktors

T.Dumpis.
Finansu direktors

Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi
Darba ministrijas uzaicinājums

visām valsts, pašvaldības un
privātām iestādēm.

Darba ministrija uzaicina visas valsts,
pašvaldības un privātas iestādes, kā ari
uzņēmumus griezties vajadzības gadījumā
ar pieprasījumiem pēc darba spēka pie
Rīgas pil sētas darba apgādes,
Torņa ielā Ns 4y tālruņi: 563 un 564.

Uz š. g. 1.- aprīli darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieces .... 6
Tekstilstrādnieces ... 9
Apģērbu strādnieces . . 49
Tirdzniecības kalpotājas 3
Higiēnas strādnieces. . —
Mājkalpotājas .... 159
Laukstrādnieces ... 31
Kantora darbinieces . . 44
Ķimiskās rūpn. strādniec. 12
Nekvalificētas strādnieces 376
Citos arodos .... 25
Pusaudži 24

Kopā . 738
Vīrieši:

Metalstrādnieki. . . . 145
Tekstilstrādnieki ... —
Kokstrādnieki .... 10
Pārtikas un narkot. vielu

strādnieki ....... 9
Būvstrādnieki .... 148
Transportstrādnieki . .12
Tirdzniecības kalpotāji . 14
Kantora darbinieki . . 29
Laukstrādnieki .... 7
Mājkalpotāji 8
Nekvalificēti strādnieki . 338
Citos arodos .... 13
Pusaudži.... . . 14

Kopā . 747
Kas attiecas uz grāmatrūpnieclbas

strādniekiem, Rīgas grāmatrūpnieclbas
darba apgādē reģistrēti uz 1. aprili un
vajadzības gadījumā no minētās apgādes
(Lāčplēša ielā 43/45) pieprasāmi sekošie
arodstrādnieki:

vīrieSi sievietes

Burtliči. ...._ . 7 1
Tipogrāfijas iespiedēji 1 —
Litogrāfijas , 4 —
Grāmatsējēji. ... 9 —
Litografi 2 —
Linētāji 2 —
Korektori....... — —lelaidējas..... — 26
Sietuves strādnieces . — 38
Palīgstrādnieces . . — 38
Palīgstrādnieki ... 21 —
Fotd-cinkografi... — —Stereotiperi . . . . — —

Kopā . 46 103
Pavisam 149 bezdarbnieki.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze

Statistiķis A. Meldriņš

Paziņojums.
Farmācijas valde paziņo, ka no š. g.

1. apriļa stājas spēkā iekšlietu ministra
apstiprināta darba takse un bez tam
aptieku takses papildinājums, kuri obli-
gatoriski visām aptiekām un dabūjami
J. Rozes grāmatu tirgotavā Rīgā, Ķr. Ba-
rona ielā N» 3.

Darba takses un papildinājuma cena
Ls5—, ar piesūtīšanu pa pastu Ls5,20,
ar uzliktu pēcmaksu Ls 5, 60.

Rīgā, 1925. g. 31. marta.
Farmācijas valdes priekšnieka

vietas izpildītājs M. Pusbarnieks,
Par darbvedi N. Berg,

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 31. marta lēmumu ir re-
ģistrēti politiskās partijas «CEIREI AGU-
DAS JIZROEL* papildinātie statūti un
programa

Preses un biedrību
nodaļas vadītājs K. V i 1d e.

Darbvede A. Veiss.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību savienību
un politisko organizāciju likuma 26.pantu,
paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu ministra

s. g. 31. marta lēmumu ir re£Ui,-«
politiskās partijas „AGUDAS !ZM?pf.papildinātie statūti un programa.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. Viide

Darbvedis A. Veiss *

Izlabojums.
«Valdības Vēstneša" šā gada 72

murā iespiestā paraugā Ns 6 pēdējā ait
*

vārda .pavadrakstu" vietā lasāms: Ienākurnu dokumentu sarakstu NsNģ .

Iecelšanas.
Pavēle J& 161.
1925.*g. 25. martā.

Muitas departamenta vecākai mašinrakstrtāi,-
Ernai Jēkaba mAnderson, kā nepārtrau ļnokalpojušai viena amatā piecus gadus «.t,-
ar civildien. lik. 17. p. noteikumu 'un 2ministrijas 1924 g. .Vaid. Vēstn.- J* 216 izS,
nata paskaidrojuma 4. pantu par augšminētscivildien. lik. 17. p. pļemerošanu, iz maksājam!papildu alga _ IO»/o apmēra no viņai pienākuša
pamatalgas, sakot no š. g. 25. marta

Pavēle M 162.
1925. g. 26. martā.

Rīgas muitas sekošog darbiniekus , par kurn pie-ņemšanu dienestā Jrukst vajadzigo rakstisko Vmumu resp. paveļu, skaitit kā iestājušos un
pieņemtus par štata darbiniekiem muitas resora
dienestā ar zemāk minētiem datumiem : 1W
muitas priekšnieku Kārli Artura d. Krūmiņu
no .1920 g. 29. maija; _ vecāko kanclejas ierēdni
Bernhardu Jāņa_ d Breķi no 1922.g. 3 janvāra-
atsev. nolikt , pārzini Kārli Kārļa d. Biože no
1919. g. 1. septembfa, atsev. nolikt, pārz. palīgu
Ādolfu Miķeļa d Baranovski no 1921.\1. maija; ekspertu Teodoru Kārļa d. Baumāni
no 1919. g. 16. augusta; reģistratori Emīliju
Kārļa m. Ceriņ no 1919. g. 5. decembra;
ekspertu Gustavu Toma d. E m b r i k u no 1920. ģ.
1. jūlija; mašinrakstītaju Annu Jāņa m. Dāld '

er
no 1921. g. I. oktobra; rēķinvedi Antoniju Rein-
holda m. Grīnberg no .920. g. 26. marta;
ekspertu Jāni Jēkaba d. Fišeri no 1920. g!
8. marta; žurnālisti Paulini Jāņa m. Freimai»
no 1920. g. \'i. septemb fa; revidentu Rūdolfa
Nikolaja d., H eppeneri no "919 g. 28. jūlija;
I. šķiras darbvedi Herbertu Jāņa d. Heine
dienestā ka ārštata darbinieku no 1921. g. 23. jūlija;
II. šķiras darbvedi Jāni Andreja d. Jakobsonu
no 1920. g. 1. apriļa; noliktavu pārzini Robertu
Pētefa , d. Grīnsteinu dienestā no 1920. g.
13. septembfa un štatā no 1920. g. 13. novembp;
vecāko ekspertu Jēkabu Indriķa d. Gailīti die-
nestā no 1920. g. 23. decembfa un štatā no-
1P2I. g. 23. februafa;, vecāko ekspertu Ringokta
Jāņa d. Baumani dienestā no 1921. g. 3 fe-
bruāra un štatā no. 1921. g. 1. augusta; revidentu
Aleksandru Ernesta d. Diinsbergu dienestā
kā ārštata darbinieku no 1921. g 12. decembra;
nolikt, pārz. palīgu Pēteri Miķeļa d. Birzītt
dienestā kā ārštata darbinieku-no 1921. g 23_ sep-
tembfa ; noliktavu pārzini Aleksandru Andreja d.
J ā ņ k a 1 n u dienestā no 1922. g 8. februāra un
štatā no 1922. g. 8. augusta; vecāko ekspertu.
Alvinu Dāvā m. .Grencionu dienesta ka ārštata
darbinieku no 1920. g. ' 25. oktobra; II. šķiras.
darbvedi Ādolfu Indriķa d. Altrovu dienestā
no 1922. g 5. maija un štatā no 1922. g. 5. no-
vembfa; ekspertu Oskaru Jufa d._ K a 1n i g u
dienestā no 1920. g. 1. jūnija un štata no 1920. g.
T. septembfa; II. šķiras grāmatvedi Olgu Jāņa ra-
Lieknej dienestā no 1920. g 14. oktobja un
štatā no '920. g. 14. decembja un I. šķiras g-a-
matvedi Eduardu Indriķa d. Mucenieku dc-
nestā no 1919. g. 15. decembfa un štata n»

1922. g. 5. jūnija.
Pamats: Rīgas muitas 1925. g. _25. maita

raksts N» 6655 un šim rakstam klatpielikta*

saraksts.
Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Administratīvās nodaļas vadītājs D. Vilsons.

Personallietu pārzinis A. Liep ins-

KURS i
ligas biržā. 1925. g«d» 4 aprili

D e v 11 <> 4 .„.
I AiestikM dolāra/ .... 5,175 - W"
l Anglijas mārciņa ... 2i ',; 071111
100 Francijas? frmta - ? i6>* ™ «i
100 Beļģijas frsafc* ... . 26,< 5 - ?**',
100 Šveices iraak.1 .... »*** "" «45
100 Itālijas Hn - ; . . . - *W» -

$,*100 Zviedrijas '«fona . , . lo9,i 0 - »* .
100 Norvēģijas krems . . . 81,50 - »,
100 Dānijas krorte ... 94,35 - "
'00 Čechoslovaķijas lamu . 15.20 '«^
10*3 Holandes gttideou . . . 205,65 - « „
100 Vācijas marka ... 122,00 -

'^
100 Somijas marku .... 12.95 " .1
100 Igaunijas saarK» . « . J.*> ,!tfo0
100 Polijas slota. . . . W» -BT
100 Lietuvas litu .... 5ū.»ļ - 2Ut
1 SSSS «ervosecg ... 36,40 -°r

? Dārgmetāli: ^n-3450Zelts 1 kg 3420-^
Sudrabs 1 kg ,0ā

Vērtspapīri: __ w
5°/ o neatkarības atenēasums ' Sa 10"4°/o Valsts prens. a!sņ. . . £J 93
6»/o Zemes bankas ķīlu ilmea ** "
8"/o Hipotēku bankas ķīlu zl- gj

mes. w ~~

Sīgas biržas totat'ias komīaiia» ftiii*
ptlsklsiamis R ob. B a l B,, ,

Zvērināta biržas mākt*»» P- R«P" J

Redaktors: M. Ārons-
^

Šim numuram 6 iappu*



^flesu sludinājumi.
*?"? J£ara tiesa.

• Mamās uz savu rīcibas sēdes le-
Pama'l kara tiesu lik. 951. un 953. p.p.,
"""fi? 7 Siguldas kajn. pulka jaun-
1,16 Alekseju Michaila d. Barinovu,
karelV'Jn noziedzīgā nodarījuma, kāds

;gg£ K- «&lik - 128- p- Ld
""aidnovs dzimis 1903. g., piederīgs

i«dzas apr., Tolkovas pag., pirms
P*"Jf as kāļa dienestā dzīvojis tai

Ss paga tā, Karpjevas ciemā, parefe-
p - krievs neprec, analfabēts, pec
Srbošacās zemkopis,
"personām, kufam birta zināma vma

Iešanās vieta, nekavējoties ziņot
01esai vai tuvākai pol cijai, kufai to
Wt -J nāt un ievietot kafa pārmācības

Sfidē" skaitot viņu 4 iec. kara
'Meklēšanas tiesneša rieba, par ko

Snot pēdējam un tiesa,.
""Li, 31. martā 1925. g.

Kara tiesas priekšsed.,
kapteinis H. Jakobsons.

,, Sekret. k. ier. A. Rumpe.

Kara tiesa,
-.atnHamās uz savu rīcības sēdes

& un kafa tiesu lik. 951. un
« P P. *e7- SiSuldas kā i"

Pku pulka kareivi Feodoru Feo_dora d

Vilkovu , apvainotu noziedzīga noda-

jumā, kas paredzēts kara sod. lik.
io . i d. un 133. p.
Vilkovs- dzimis 1903. g., piederīgs pie

ludzas spr, Tolkovas _ pag., pirms ie-

mukšanas kafJ dienesta iedzīvojis turpat

Volkovas ciemā, pareizticīgs, kriev _ s,
neprec , pagasta skolas izglītība, pec
nodarbošanās zemkopis.

Personām , kufām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta, nekavējoties paziņot
toa tiesai vai tuvākai policijai,
kaai to apcietināt un ievietot kafa
pārmācības iestādes, ieskaitot viņu_ 4 iec.
Ua izmeklēšanas tiesneša rīciba, par
ko paziņot pēdējam un tiesai.

Rīgā, 31. martā 1925. g.
Kāja tiesas priekšsed.,

kapteinis H. Jakobsons.
463 Sekretārs, k. ier. A. R u m p e.

Rīgas Dotais Iii Kilaofli
uz 1916. g._ 3. jūlija likuma pamata
paziņo, ka pēc š. g, 1. apr.li viņa kan-
torī _ar reģ. J\l° 5859 un aktu grām. Mš 40
ntslegta līguma komand. .s-ba zem
lirmas .Erko, Erich R ng & Ko', atklātā
biedra Ericha Ringa personā, pārdeva
Ludvigam Kalniņam minēto firmu līdz ar
inventāru, Lielā Mesnieku ielā t& 4,
par 477.476 rbj. 90 kap.
413 Notārs J. Ķrūklands.

Rigas apgabaltiesas 3. iec.
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 22. aprīli 1925. g., pulksten
101/3 "tā, Rīga, Elizabetes ielā Ns 81,
apavu veikala, pārdos Cipes Druk
kustamo mantu, sastāvošu no galošām
un botēm, un novērtētu par Ls 512.—

Izziņai saraksta, novērtējumu, kā ai
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas, diena uz vietas.

Rīgā, 3. aprilī 1925. g.
484 1iešu izpild. G r i n i e 1 d s.

Rlgm apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

9«ino, ka 16 aprilī 1925. g., nulksten
10 rīta, Ripā, Marijas ielā Nš 22, dz. 9
un maizes ceptuvē, pagrabā, pārdos
Rafaela Pizova _ kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un miltiem, un ne-
vērtētu par Ls 3000 —

iKin.ii sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskaiii pārdodamo mantu, varēs pār-
Jāšanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. apiilī 1925 g.
4 '5 Tsesu izpild. G r i n f e 1d s.

*3@«a apgabaltiesas 6. imukņ*
tiosas izpildītājs

pasino, ka 2'. aprilī'1925. g., palkstei
12 diena, Rīga, Kr. Barona iela Ne 23,
dz. 1, Voldemāra Meiera prasības lietā,
pārdos Vulfa Skoļņika kustam
mantu, sastā'ošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 540—

Īsziņai sarakstu, novērtējumu, kl ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 18. martā 1925. g.
389 Tiesu izpild. -'. Zirģels.

līgas apgabali 6 iec. tiesu
izpildītājs

piziņo, ka 25 aprilī 1925. g., palksten
1 dienā, Rīgā, Veca Jelgavasiela 21/25,
Eduarda Galēs prasības lieta, pārdos
Akciju sabiedrības „Nafta" kustamu
mantu, sastāvošu no elektro-motora un
novērtētu par Ls 215.—

tezmāt sarakstu, novērtējumu, kā ar
spskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
ložinas dienā uz vietas.

Rīgā, 28 maitā 1925. g.
394 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Siflas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
18 aprilī 1925. g.. no pulksten i2 diena,
Ikšķiles pagastā, Berkavas ūdens dzirna-
vēs ', pārdos Jānim Bergmanim pie-
derošo kustamo mantu, 'sastāvoša no
viena zirga un novērtētu par Ls 300.—

Izzināt sarakstu, novertējumu. ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

482 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesai Rigas ap-
riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņ ā ar tiesas spriedumu

15. aprili 1925. g-, pulksten 11 diena,
bijuša Meņģeles traktierī, pārdos
Augustam Kīrisam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga un
divām slaucamām govīm, un novērtētu
par Ls 560.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

(pskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

došanas diena uz vietas.
483 Tiesu izpild. A. Ozoliņš

Citu iestāžu sludinājumi]
Rīgas pol. III iec. priekšnieks izsludina

par nederīgu paziudētu atv. apl. Rīgas
k ap 3, pr-ka J* 2*291 ro 8. decembfa
1922 g., izdotu uz Arnolda Kārļa d.
Michelsona vārdu, piederīgs pie Dunai-

kas pag., Liepājas apr, iedz. Terbatas

ielā JSfe 20, dz. 33. 403

M nodokļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
11. aprilī 1925. g, pulksten 15 dienā,
Rīga, 1. Maskavas ielā N° 147,

pārdos rairSKsoīifnna
Vagara Viļā kustamo mantu, novērtētu
par Ls 69],75 un sastāvošu no ar s ēka
dzenama ādu ģērējamā kubla, dēļ viņa
dažādu nodokļu segšanas.

Rīgā, 3. aprilī 1925. g.
478 ? Piedzinējs (paraksts).

Saistošie noteikumi
par tirgošanās _ laiku liukstes

pi'setā.
Pieņemti pilsētas domes sēdē
1924. g. 13. decembrī un apsti-
prināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g.

2. februafa rakstu Ns 100844.
§ 1_ Veikali, darbnīcas un uzņēmumi

var but atvērti, ar šais noteikumos pa-
redzētiem izņēmumiem, vasarā — no
1. maija līdz 1. oktobrim — no pulksten
5 līdz 21, bet ziema — no 1. okbob fa
līdz 1. maijam — no pulksten 6 līdz 21.

§ 2. Veikaliem, darbnīcām un uzņē-
mumiem jābūt slēgtiem cauru dienu:
1. janvārī un lieldienu, vasarassvētku un
ziemas svētku pirmās dienās. Pārejās
svētku un svinamās dienās, kā ari svēt-
dienās, veikaliem, darbnīcām un uzņē-
mumiem jābūt slēgtiem no pulksten 10
līdz 13.

Piezīme: _ Lieldienu, vasarassvētku
un ziemsvētku trešās dienas, ka ari
zaļā ceturtdiena un 23. jūnijs pielī-
dzināmas darbdienām.

§ 3. Traktieri, viesnīcu bufetes un
citas_ dzertuves var būt atvērti darb-
dienās no pulksten 6 līdz 22, bet svētku
un svinamās dienās, kā ari svētdienās,
tie slēdzami līdzīgi citām tirgotavām (§ 2).

§ 4. Gada un nedēļas tirgos tirgo-
šanās atļauta no pulksten 6 līdz 16.

Piezīme: Pastāvīgās tirgotavas uz
tirgus laukuma, kufas iznomātas uz
veselu mēnesi, Vai ilgāk, atļauts at-
vērt līdzīgi pārējām tirgotavām.

§ 5. Šie noteikumi neattiecas uz ap-
tiekām, viesnīcām, izņemot viņu bufetes,
mēbelētām istabām un iebraucamām
vietām.

§6. Attiecoties uz- kalpotājiem jā-
ievēro likums par darba laiku.

§ 7. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie saucami pie atbildības pēc pa-
stāvošiem krimināllikumiem.

§ 8. Uzraudzība par šo not.Mkumu
izpildīšanu t.ek uzlikta pilsētas valdei
un policijai.

Šie noteikumi stājas spēkā pēc divām
nedēļām no viņu publicēšanas. .Valdīb.
Vēstnesī".

Pilsētas galva S a m o v i Č s.
118 3 Sekretārs J. Kļaviņs.

Rīgas Jūftnala policijas priekšnieks iz-
sludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus a) nozaudētus: 1) iekšzemes
pasi, izd. no _ viņa ar Ns 2445 uz
Matildes Andreja m. Bork v.; 2) iekš-
zemes pasi, izd. no viņa ar N° 3834 uz
Līnas Kriša m. Ruzas *.; 3) iekšzemes
pasi, izd no Tukuma pilsētas policijas
pr-ka ar>6 5657 uz Līzetes Indriķa m.
Veikner, šķilta, dzim. Galeniek v.;
4) iekšzemes pasi, izd. no Rjgas pre-
fektūras ar N° 146653 uz Andreja Jāņa
d. Galviņ v.; 5) iekšzemes pasi, izd. no
Bebrenes pag. valdes ar N° 208 uz
Teklas Jāņa m. Samovlad, dzim Kusiņ v.;
i) iekšzemes pasi, ižd. no Jasmuižas
pag. valdes ar N° 798 "uz Antona Kārļa
d. Vingra v.; 7) iekšzemes pasi, izd. no
viņa ar Ns 3205 uz Otto-Hugo Jāņa d.
Zeriņa v.; 8) iekšzemes pasi, izd. no
Rīgas pol. II. iec. :pr-ka ar N° 897*13 uz
Otilijas Kārļa m. Malit v.; 9) iekšzemes
pasi, izd. no viņa ar N° 4776 uz
Franciska Jāņa m. Pocins v.; 10) iekš-
zemes pasi, izd. no viņa ar JvTs 599 uz
Ženijas Jāņa m. Kradres, dzim. Glasniek
v.; 11) iekšzemes pasi, izd. no viņa ar
N° 238 uz Danieļa Otto d. Paegles v. un
12) iekšzemes pasi, izd. no Rīgas pre-
fektūras ar N° 243U6 uz Paulines Miķeļa
m. Silkaln v. 2570o

Mēdzūlas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus': 1) atvaļinājuma apliecību uz
Jāņa Jāņa d. Tipaiņa v, izd. 23. martā
1921. g. ar Ns 2144, uo bij. Ludzas apr.
komandaturas ui 2) atvaļinājuma ap-
liecība uz Kārļa Andža d. Ozola v., iz-
dotu 20. decembrī 1920. g. ar N? 19130
no 2. Ventspils kājn. pulka komandiera.

, 25675
Valtaiķu pag. valde izsludina par ne-

derīgiem, kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus: 1) zirgu pasi, izdotu Remiku
Emīlijai uz viņai piederošo 7 g. veco;
bēro ķēvi; pases numurs un datums,
kad no kādas iestādes pase izdota, nav
zināms; 2) kāja klausības (vecā parauga)
apliecību, izdotu no Liepājas apr. aps.
pr-ka 1921. g._16. jūnijā ar N° 5195 uz
Fēlava, Zaņa Ādama d. vārdu; 3) kafa
klausības (vecā pārauga) apliecību, izd.
no Aizputes-Kaldīgas apr. aps. pr-ka
1920. g. 20. decembrī ar Ks 13654 uz
Brasliņa Anša Anša d. vardu un 4) kafa
klausības (vecā pārauga) apliecību, izd.
no 12. Bauskas kājn. pulka komandiera
1921. g. 27. febr. ar Ni> 779 uz Bensona

Kārļa Kārļa d. vārdu. 25678

Lielvircavas pag. valde izsludina par
nederīgām, kā nozaudētas, sekošas iekš-
zemes pases: 1) ar Mš 9, izdotu no
Lielvircavas pag. valdes 10. jūnijā
1920. g. uz Kārļa Anša d. Efiņa v.;
2) ar -N° 410, izdotu no Lielvircavas pag.
valdes 13. jūlijā 1920. g. uz Jāņa Dārtas
d. Miķelsona v., un 3) ar N° 445, izdotu
no Platones pag. valdes 20. jūnijā
1920. g, uz Luizes Medot v. 25674

Ilūkstes apr. II. rajona robežsargu kon-
troliere izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību par atsvabināšanu no iesauk-
šanas aktivā kāja dienēs ā mobilizācijas
gadījumā — uz robežsarga Eduarda
Kriša d. Mežaraupa vārdu, izd. no Jaun-
jelgavas-Ilūkstes kafa apr. pr-ka ai
J* 148/1835. 25089

Rīgas apgabali 3. civiln.,
«zciv. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
pamata paziņo, ka pēc 1878. g. 15. sept.
Jaunpiebalgas pagastā miruša „Stepeļi
N° 6* mājas īpašnieka Anša Petefa d.
Bārdiņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, iideikomisāriem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
wgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 25 martā 1925. g. L.Nš 2610
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

42 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabali 3. civiln.
uz civ. ties. lik. 201L, 2014. un 2019. p. p.
pamatapazjņo, kāpēc 1924.g. 31.decembri
Rīgā miruša Otto Jēkaba d. Krustkalna
(Krustakalna) ir atklāts mantojums
«n uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisāriem,
kreditoriem un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot ao šī sludinājuma iespiešanas
dienas. (

Ja minētās personas savas tiesības
«ogsā uzrādīta termiņā nepieteļks, tad
'īpas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 25. martā 1925. g. L. Nt 2582
Ptiekšsēdēt. v. A. V ē i d n e r s.

!L_ Sekretārs A. Kafve.

Riapgabalt 3. civilnod"

iz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p.
f?nata paziņo, kāpēc 1892.g. U.janvārī
Runīgas draudze mirušā Vidrižu pag.
?uimzas" mājas līdzīpašnieka Pētefa
"lniza ir atklāts mantojums un uzaicina
L r ušo_marrt°»"iiu, vai sakarā ar». «esības ka mantiniekiem, legatariem,

iPt ul
satiera

' kreditoriem un t. t.,HKKikt šis tiesības minētai tiesai sešu™«esu laikā, skaitot no ši sludinājuma
Nešanas dienas.

inci;- 1!8 Peisona« savas tiesības
S fzradlti terminā nepieteiks, tad
ļ« atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
mt 25. maitā 1925. g. L.NŠ2562

44
p »ekšsēd. v. A V e i d n e r s.

jjr- Sekretārs A. Kalve.

ļys apgabalt. 3. civilnodaļa
jj ai?a ar civilprocesa likumu 1958. p.,
4/2', ka'' aprilī 1925.g,
nolasīs iom *" atklātā tiesas sēdi
Skultes n 8' 30' decemDrī mirušā
Jēkaba Anf,' 4£liek" mSJas 'Pašnieka
RiDrtnsa d- Cipula testamentu.
"8a, 1. aprīlī 1925. g. L. Ks 2594

442
p"ekšsēd. v. A. V ei d n ers.

B- '~~~~——5?iEI£l£rs - K ai ve.
'apriņķa 3. iecirkņa

atsa miertiesnesis

8ldibas v^V? &ludinajumu , ievietotu
par Edas m rneša" Hi 12». 19'3. g.,
%! atJ, 1?a m- LiParl meklēšanu,f sanas unlietas iztiesāšanas dēļ.
^

apr"' l925. g. Ksl84.
Miertiesnesis B ī 1 m a n s.

Rigas apgabali 3. civiln.,
iz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019. p. p.
namata paziņo, ka pēc 1919. g. 12. aprilī
Rīga mirušas Kiriakijas _ Paula meitas
Solovjevas Ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakara ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatariem, fideikomisāriem,
kredtoriiem un U t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētas _ personas savas tiesības
lugšā uzradīta termiņā nepieteiks, tad
'iņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 26. martā 1925. g. L. J*2139
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

54 Sekretārs A. Kalve.

Rijas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958, p.
ar šo paziņo, ka 15. aprilī 1925. g.,
minētas nodaļas atklāta tiesas sēdē
attaiiīs un nolasīs 1924. g. 8. augustā
miruša Ziemera pag., .Polišu N» 20",
mājas īpašnieka Jāņa Jāņa d. Paulo.viča
testamentu.

Rīgā, 1. aprili 1925. g. L. Ni 2295
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s.

443 Sekretārs A. Kalve

Apriņķa ceļu inženiers
Ventspili,

Plosta ielā N° 23, izdos 15. aprilī š. g.,
pulkstei 12 dienā, rakstiskā un mutiskā

sacensībā
mazakprasītaj iem sekošo koka

tiltu jaunbūves:
1) 18,45 mtr. gafa tilta pār Spāres upi

uz_ Spāres-Ģibuļa ceļa, pie Kārklēju
mājām. Drošības nauda Ls-260. —-

2) 31,50 mtr. gafa tilta pār Rojas upi
uz Ģipkas - Žocenes - Sasmakas ceļā.
Dundagas pagastā. Drošibas nauda
Ls 470.— 1

3) 25,40 mtr. gafa tilta par Lonasta upi
uz Ances-Dundagas ceļa, Popes pag
Drošibas nauda Ls 660.— 25316

Dzeizscefu I.ceļu iecirkņa
priekšnieks,

savā kantorī; Rīgā 1, izsludina uz
18. aprili 1925. g., pulksten 12 dienā

jauktus torsus
ar pēctforgtem

21. aprili 1925. g, pulksten 12 dienā

krāsošanas un podnieku
remonta darbu izdošanai
CNI rajonā, kur tas būs vajadzīgs pec
CNI aizrādījumiem 1925/26. budž gada.

Drošibas nauda Ls 500.— uz krāso-
šanas darbiem un Ls 500.— uz podnieku
darbiem iemaksājama I. c.ļu iecirkņa
kasē līdz torgu sākumam.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī , darb-
dienās no pulksten 10—14. 476

iieniis valits slimi;,
Jelgava, Filozofa iela N» 1. Taļumis 148,
6. a > i i 1 ī 1925. g., pulksten 10 dienā,

sārdos iisolii
i 2 zirgus. 25401
Latvijas universitātes leģitimācijas

karuļa Mš 4850, uz Irmas Jansones
vārdu nozaudēta un ar šo tiek izsludi-
nāta par nederīgu. 244

Dzelii finnUe»
izsludina

rakstiskus torgus
20 aprilī 1925. g., uz 1) Kāliju dzel-
tenu (rodan kāliju) — 450 kgr., pēc
techniskiem noteikumiem. 2) Skābi,
sēra, akumulatoru — 5000 kgr., pēc
techniskiem noteikumiem. Ž) Vitriolu,
vara — 180u kgr, pēc techniskiem
noteikumiem,

rakstisku konkurenci
27. aprili 1925. g, uz mobru ģenera-
toru, akumulatoru pildīšanai, sastāvošu
no lī.'zstrāvas dinamo mašinas 110 —1!5
voltu, 20 ampēru un mai ^strāvas dzinēja
ar īsi slēgta enkuru, piemērotu 120/210
voltu, 50 periodu 3 fāzu maiņstrāvai —
1 komplektu. Abām mašinām jābūt
kombinētām uz vienas ass un kopējas
metāla pamatplāksnes un tām Ildzi, ir
jābūt zvaigmes trīsstūja pielaidejām
pri kš dzinēja un reostatam dinamo
mašinas ierosmes regulēšanai.

Tiks pārdoti rakst.torgos
20. aprilt 1925. g. — vecs dzelzs

naltas kubls.
Torgu un koskurencu dalībniekiem

jāiemaksā drošības nauda: uz dzelzs
kublu Ls 75, uzpārejiem prirk'me iem
10°/o no piedāvājuma vērtības. Torgii
un konkurenci! sākums pulksten 10 rītā_
Tuvākas ziņas dzelzsceļu virsvaldē
istabā X° 122a. 2 25759

Dzelzsceju virsvalde
izsludina sekošus rakstiskus torgus
20 aprili š g, uz 5 gab. kreisiem ho-
ricontaliem Alex. Frīedmaņa sistēmas

inžektoriem,
oriģinal izgatavojumā, klases T. H. N. 9.
pēc Alex. Frīedmaņa katal, lap.p. 39un 40.

Pārdos rakstiskos t or g o s:
6. aprili š. g., apm. 5000 kg

vecu papiru un papiru
atkritumu.

Torgu srkums pulstea. 10 rītā. Torgu
dilībniekiem jāiemaksā drošibas _ nauda
uz inžektoriem 10° o no piedāvājuma
vērtības un uz papiru Ls 50.—

Tuvākas ziņas dzelzceļu virsva'de ist.
122-a no pulkst. 12-14. 1 25279

10.Etli iBditļa prleUUfks ffntspill
noturēs 16. aprili 1925. g., pīkst. 4 p.p.,
bij. Pitragas st.

ūtrupi,
k.'fā tiks pārdota noplēšanai Pitragas
stacijas ēka. Solīšanas sāksies no
Ls 160. D.ošibas nauda Ls 10.

Tuvākas ziņas 10. ceļu iecirkņa kantorī
Ventspili, Pārventā. 475

Zemītes pagasta ii. pa-
kāpes pamatskolai

vajadzīgs *

skolotus -ja.
Kandidāti-tes ar 11. pakāpes skolotāju

tiesībām, tiek uzaicināti pieteikties rak-
stUki līdz 18. apribm š. g., iesūtot do-
kumentus, vai personīgi ierasties š. g
18. aprilī, pu ksten 12 d enā, pie pagasta
padomes uz vēlēšanām.

Zemītē, 24. martā 1925. g. N° 407
Priekšsēdētājs P. Šiliņš.

352 Darbvedis Ž. N ā b u r g s.

Igaunijas sūtniecība Rīgā izsludina par
nederigu Igaunijas ārzemes pasi uz Va-
silija Daniela d. Romantsev vārdu,
izdotu Tai innā, 26. miijā 1920. g.
Ks 2699. 377

Kigas pol. 111. iec. priekšnieks īzstuama

par nederigu pazaudētu alvaļ. apl no
Latg. div. štāba pr-ka 30. augustā 1920.g.
JM° 1810, izdotu uz Edgara Ernesta dēla
Fenhaus vārdu, pied. pie' Valkas, iedz
Stabu ielā K° 20, dz. 17. , 404

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod
Izsludina par nederīgu Levija Bēra
nozaudēto ārzemes pasi N» 2196, izdotu
26. martā 1924. g. Rīgā. 265

Rīgas kāja apr. priekšnieks izsludini
par nederīgu nozaudēto kafaklausības
apliecību }&_ 43, izdotu 18. oktobrī
1922. g. no Jātnieku pulka k-fa uz Hugo
Pētefa dēla Bērziņa vārdu. 260

Tukuma apriņķa pr-ka pal. 1. iecir.
izsludina par nederigu iekšz. pasi, izd.
no Jaunpils pag. valdes ar Ks 793 uz
Jāņa Torstera v. 25717

Tukuma apriņķa pr-ka pal. 1. iecir.
izsludina par nederīgu iekšz. pasi, izd.
no Abavas pag. valdes ar N» 220 uz
Annas Zauerman v. 25716

Tukuma apriņķa pr-ka pal. 1. iecir.
izsludina par nederigu iekšz. pasi, izd.
no Zemītes pag. valdes ar N° 262 uz
Friča Kontrovska v. 25720

Tukuma ariņķa pr-ka pal. 1. iecir.
izsludina par nederīgu zirga pasi uz
Augustam Blumbergam, pied. zirgu,
šķimeli, 2 arš. 1. vērš. augstu, 5 gadus
vecu. 25719

Ventspils pils. pol. 1. iec. pr-ks izslu-
dina par nederīgu, kā nozaudētu Latv.
iekšz. pasi, izd. no Piltenes pol. pr-ka
10. martā 1920. g. ar N° 17 uz Babas
Kārļa m. Nicecki v. 25721

Tukuma apriņķa pr-ka pal. 1. iecir.
izsludina par nederīgu zirga pasi uz
Otto Freimanim, pied. zirgu, brūnas
spalvas, lauku pieri 1 arš. 11 vērš.
augstu, '15 g. vecu. 25718

Daugavpils prei. izsludina par nederigu
Latv. pasi ar JM° 749, izd. 26. sept.
1922. g. no Uzulmuižas pag. valdes uz
Jevgeņijas Ivanovas v., kā pieteiktu par
nozaudētu. 25784

Daugavpils pref. izsludina par ne-
derīgu Latv. pasi ar .NT» 1119, izd.
13. maijā 1924. g. no Uzulmuižas pag.
valdes uz Fevronijas Ivanovas v., kā
pieteiktu par nozaudētu. 25784a

Cēsu apriņķa valsts-
zemju inspektors

iznomās valstij piederošos Cēsu un
Madonas apriņķu ūdtņos

zvejas lita
uz 1 līdz 6 gadiem

15. aprilī 1925. g., pulksten 10 rītā,
Cēsīs, Pils ielā N° 7, Cēsu-Madoras ap-
linku valsts zemju inspekcijā.

Tuvākas ziņas Cēsu-Madonas apriņķu
valsts zemju inspekcijā un Cēsu-Mado-
nas apriņķu pagastos pie pagastu valdēm

Cēsu-Madonas apriņķu valsts
477 zemju inspektors (paraksts).

Rīgas prefa stocUfi
7. un 8. aprilī š. g.

pārdos ūtrupē
vairāksolīšanā sekošus no saņēmējiem

izpirktus un niss iitlliut:
1) Siens nepresets sv 3100 kg pēc

sut. Tukums 1—Rīga pr. .Nš 64157, nosūt.
Gotfrid, saņem. Štreit, adr. Tukuma apr
Sēmes pag. Sulas mājas.

2) Siens nepresets sv. 5550 kg pēc
sut. Kandava-Rīga pr. Jste 55592, nosūt.
K Holst, saņ. dublik. uzrād. Kandavas
Gravēs.

3) 2 mucas koka sv. 74 kg pēc sūt.
Lizums—Rīga pr. Ns 12531, nos. K. Leitis
saņ. N. N. Friedlander, izpirkts no J.
Fitener, Ģertrūdes ielā N^ 22, dz. 15.

Rīgā, 3. aprilī 1925. g. N» 3547
486 Rīgas preču stac. priekšn. (par.).



Mores pag. valde, Rīgas apr., izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību Ns 2394, izdotu no II. Vents-
pils kājnieku pulka 1921. g. 18. februārī
uz Rudolia Pētefa d. Gailīša v. 25743

Kalkūnes pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto pag. pērs. apl. ar
Mš 0720, izdotu no Kalkūnes pag. valdes
Jānim Pētefa d. Timachovičam. 25740

Kalkūnes pag., valde izsludina par ne-
derīgiem : pieteikto par sadedzinātu Latv.
iekšz. pasi ar N» 3095, izdotu no Kal-
kūnes pag. v., un nozaudēto pag. pērs
apl. v., izdotu no Kalkūnes pag. v.; abus
dokum. uz Vilcana Osipa Staņislava d.
vārdu. 25739

Elejas polic. pr-ks izsludina par nede-
rīgu izdoto no Latv. strēlnieka pulka
atvaļinājuma apliecību Ns 9 12. oktobri
1920. g. uz kareivja Pētefa Kārļa d.
Eglīša vardu, kufa pieteikta par nozu-
dušu. 25666

Ķieģeļu pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi, izdotu 13. apr, 1920. g.no Unguru
pag. valdes ar Ns 265 uz Kārļa Andreja
d. Vīgandta v. 25270

Rīgas apr., Madi ēnas iec. policijas
priekšnieks, ar šo izsludina par nederīgu,
kā nozaudētu, Lalvijas iekšzemes pasi
ar Ns 2065, izdotu no Jēkabpils apr.
pr-ka pafiga I. iec. 1923. g. 28. jūlijā uz
Luža Kazimira Antona d. vardu. 25723

Kolupes pag_ valde izsludina par ne-
derigu nozaudēto atvaļinājuma apliecību
uz Staņislava Jufa d. Stroda vārdu, iz-
dotu 25. martā 1921. g. no 1. Liepājas
kājnieku pulka komandiera ar Ns 726.

25622

Bauņu pag. valde, Valmieras apr. ziņo,
ka pazaudēta un tādēļ skaitāma par ne-
derīgu Latvijas pase ar Ns 330, izd.
11. martā 1920-g. no Bauņu pag. valdes
uz Paula Jēkaba d. Oļļe v. 21352

Ružinas pag. valde izsludina par ne-
derīgiem, kā nozaudētus, sekošus doku-
mentus: 1) iekšzemes pasi, izd. no Rē-
zeknes apr. III. iec. polic. pr-ka uz
Emilijas Donata m. Vucan vārdu un
2) zirga pasi, izdotu no Ružinas pag.
valdes 15. nov. 1920. g. Nš 910 uz
Ādama Voreska vardu. 25625

Mērsraga pag. valde izsludina par ne-
derigu iekšzemes pasi, izd. no šīs pag.
valdes Ns_ 167 12. jūnijā 1920. g. uz
Augusta Mārtiņa d. Vilumsona v. 25624

Vilces pag. valde atsauc savu
sludinājumu, nodrukātu .Vaid. Vēstn.*
Ns 56 11. martā š. g. par Lūcijas Viļā
m. Zatleras prec. Robs pases Ns 1251
nozušanu, jo minētā pase ir atrasta un
skaitās derīga. 25627

Vilces pag. valde atsauc savu
sludinājumu, publicētu .Vaid. Vēstn."
4. dec. 1924. g: Ns 276 par zirga pases
Nš 196 nozušanu uz Jūlija Leduka vārda,
kufa pase atrasta un skaitās par derigu,

25628

Rīgas pref. izsludina par nederīgu, kā
nozaudēto gada uzturas apl. ar Ns 03512,
izd. uz Natālijas Palaševas v. 25772

Jēkabpils apr. pr-ka paL 2. iec: izslu-
dina par nederīgu nozaudētu karaklaus.
apl., izd. no 10. Aizputes kājn. pulka
komand. ar Ns 1008 uz Pētera Jāņa d.
Lencis _ v. 25653

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec. ar šo
izsludina par nederīgam nozaudētas
Latv. iekšz. pasi, izd. no Bauskas pils.
pol. pr-ka 2. maija 192L g. ar ,Ns 2379
uz Ķarļa Krišjaņa d. Prātnieka v. 25612

Tukuma apriņķa pr-ka pal. 1. iecir.
izsludina par nederīgu nozaudētu ieroču
atļauju, izd. no Tukuma apr. pr-ka ar
Ns 234/398 uz Friča Tamsona v. 25715

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
uzturas zīmi ar Ns 019536, izd. no iekšl.
minisf. pasu nod. 17. septem. 1924. g.
uz Matronas Gerasima m.' Judinas v.,
kā pieteiktu par nozaudētu. 25710

Daugavpils pref. izsludina par nede-
rīgu apl. ar Ns 258, izd. no Latv. sūt-
niecības Vācija uz Voldemāra Pētera d.
Zviejura v., kā pieteiktu par nozaudētu.

25703
Daugavpils pref. izsludina par no-

zaudētu vekseli, izd. Izakam Paulam no
Zalmaņa Sluckera par sumu Ls 200, ar
termiņu 1. aprili š. g. No pirkšanas
tiek brīdināts. 25709

\

Elejas polic pr-ks izsludina par nede-
rīgu izdoto no Elejas pag. valdes Latv.
iekšz. pasi Ns 548 21. maijā 1920 g.
uz Annas Kristapa m. Lestiņ vardu,
kufa pieteikta par nozudušu. 25663

Elejas polic. pr-ks atsauc savu
sludinājumu, iespiestu „Vald. Vēstn.'
Ns 2 3. janvārī 1925. g;' par Bērtuļa
Jēkaba d. Zubris, nozudušo iekšzemes
Ns 1595, izd. 23. okt. 1923. g. no Jaun-
svirlaukas pag. valdes, jo pedeja
atra.'ta. 25664

Valkas apr. pr-ka I. iec. pal. izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ns 3519, izd. no Valkas apr. pr-ka
I. iec. pal 30. jun._ 1923. g. uz A'ek-
sandra Fridricba Pētera d. Trallis v.

25389

Kurcuma pag. valde, Ilūkstes apr., ai
šo izs'.udina_ par nederīgu, kā pieteiktu
par nozaudētu zirga pasi Ns 119, izd.
no šīs pag valdes 11. maijā 1921. g
Juljanam Josifa d. Garkul-Gurevičs uz
viņam piede/oša zirga pelēkas spalvas
10. g. vec. 25671

Kurcuma pag. valde, Ilūkstes apriņķī,
ar šo izsludina par nederīgu, kā pie-
teiktu par nozaudētu, zirga pasi Ns 381,
izd. no šīs pag. valdes 28. iebr. 1924. g.
Frolam Kolom 'žnikovatn uz viņam
piederošo zirgu tumši brūnas spalvas
ap 2 g. vec. 25670

Koku pag. valde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas pasi, izdotu
no viņas 10. aprili 1920. g. ar Ns 685
uz Hermaņa Jāņa d. Gersdorfa v. 2 738

Līvānu miesta valde izsludina par ne-
derīgu nozaudētu iekšz. pasi Ns 8791,
izd. no Preiļu pag. valdes 26. sept.
1924. g.uz Dementija Perēja d. Zal-
ceviča vardu. 25623

Priekules polic. pr-ks, Liepājas apr.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšz. pasi Ns 4379, izd. 23. martā
1923. g. uz PētefaKlāva d. Šmiukša v.

25658

Alūksnes iec. pol. pr-ks izsludina par
nederīgu, ka nozaudētu, kafa klausības
apl. Ns 14877, izd. 28. okt. 1924. g. no
Valkas kara apr. pr-ka uz Arnolda
Augusta d. Lielmaņa v. 25/ 86

Elejas polic. pr-ks izsludina par nede-
rīgu izdoto no iekšlietu ministr, adm.
dep-ta pasu nodaļas uzturas apliecību
Ns 021164 23. jul. 1924. g, derīgu uz
1 gadu, uz Lietavas pavalstnieka Ado-
maitis Vincenta vardu, kūja pieteikta
par nozudušu. 25661

Elejas polic. pr-ks izsludina par nede
rīgu izdoto no Zaļenieku pag. valdes,
Latvijas iekšzemes pasi Ns 1162 25. jun.
1921. g. uz Otto Krišjaņa d. Karotais
vardu, ku;a pieteikta par nozudušu. 25662

Daugavpils pref. izsludina par nederīgu
Latv. pasi ar Ns 1865, izd. 11. nov.
1920. g. no Daugavpils pref. uz Raichas
Joseļa m. Voosi v., kā pieteiktu par no-
zaudētu. 25782

' Dažādi sludinājumi.\ iz J i
Gumijas rūpniecības akciju sabiedrības

ar nosaukumu
Baltie Indian Rubber Companv

„Quadrat"
direkcija pagod. ielūgt savus akcionāras uz

kārtējo vispārējo sapulci
kura notiks 1925. g. 30. aprilī, pulksten
4 p. p, sabiedrības valdes telpās, Rīgā,
Baznīcas ielā Ns 34.

Dienas kārtība:
1) 1924. g. gada pārskata un bilances

nolasīšana un apstiprināšana.
2) Revizijas komisijas ziņojums.
3) Direkcijas atsvabināšana par norēķin
4) 1925. g. darbības plāns un budžets
5) Direktoru un kandidātu vēlēšanas.
6) Revizijas komisijas locekļu vēlēšanas
7) Tekoši jautājumi. 466 Direkcija

Rīgas tirdzniecības uri kokrūpniec bas

akc. sab. „Piywood"
valde uz statūtu § 9. un uz akcionāru
pilnās sapulces 23. marta š. g. lēmuma
pamata

uzaicina savus aklums
triju mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī", izdarīt pienākošo uz akcijām
atlikuma ma;su. 471

Pēlera Krā] - aizdeva labudiītai
likvidācijas taislia

uzaicina minētās sebiedrības kreditorus
pieteikt savas prasības ar dokumenta-
riskiem pierādījumiem sešu mēnešu
laikā, skai ot no šī sludinājuma iespie-
šanas .Valdības Vēstnesī". Tāpat uz-
aicina minētās sabiedrības debitorus
nokārtot savus maksājumus labprātīgi
tai pašā sešu mēnešu laika, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas «Valdības

Vēstnesī', Reveles ielā Ns 38 d . ,.
otrdienās un ceturtdienās no an\i, ''/s—8 vakarā. pulkst en

Prasības, kuras minēti laikā ne-pieteiktas un pierādītas, tiks atzīta?zaudētam uz visiem laikiem Un Pat
biedriem debitoriem, kas nebūs n3k;(

re;
jusi savus maksājumus, spers ii!
paredzētus soļus. Kun, a
470 Likvidācijas knn,!.::.

Darba ministrija

Izdod mazākprasitfijatfl ZO tonnu koKsa plejidvšanu
valsts zīdaiņu patversmei, Rīgā, Kapseļu iela Ns 31.

Piedāvājumi nomaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar uz-

rakstu: .Uz koksa piegādāšanas konkursu", iesūtāmi darba ministrijai 15. aprīli

š. g„ pulksten 12 dienā. Pie piedāvājumu iesniegšanas iemaksājama drošības

nauda Ls 100.— apmērā. . , . ? ,-c
Tuvākie noteikumi darba ministrija Rīga, Skolas iela Ns 28, dz. 4. 4^

,

^ :Rīgas pilsētas uzņēmumu valde

pirdoi alipg|u darvo 10 ittna aig|u ies ogli.
Darva ir I. labuma, bez ūdens iegūta pēc jaunākiem paņēmieniem destilā-

cijas ceļā. Darvas cena netto (bez mucas) Ls 14,0 5 sant. par 100 kilo, (Ls 2,30 sant
puda) loco otiā gāzes iestādē, Bruņinieku ielā Ns 157.

Par katru mucu jāiemaksā kā drošība Ls 4.—, kuru atmaksā ja muca ne-
bojātā veidā tiek atdoda gāzes iestādei mēneša laika atpakaļ. 402

Darvu pārdod mucās, kufu tilpums ne mazāks kā 164 kgr (apm. 10 pud.).

Rigas pilsētas uzņēmumu valde

pārdod apm. 250,000 klg alniņiH darvas no vtslabakām anālo tfit
Darva ir I. labuma, bez ūdens, uguta pēc jaunākiem paņēmieniem destilā-

cijas ceļā. Cenas piesolījums uz visu darvas daudzumu, vai uzdaļu, iesūtāms uz-
ņēmumu valdes kanclejā, _ Basteja bulv. Ns 10, istaba 11, slēgta aploksē _ aplikta
ar attiecgām zīmogmarkām līdz 7. apiilim 1925. g., pulksten 12 dienā, ar uz-
rakstu: .Akmeņogles darvas piesolījums 7. aprilī š. g., pulkst. 12 diena", līdz ai
piesolījumu jāiemaksā uzņēmumu valdes kasē ka drošība Ls 4 0.—

Uzņēmumu valde patur tiesības pārdot min darvas dtudzumu pec saviem
ieskatiem neatkarīgi no iesniegtiem piedāvājumiem. 402

Apriņķa ceļu inženiers Rēzeknē
izdos savā kanclejā, Dārzu ielā Ns 37 — 15. aprilī 1925. g., pulksten 10 rīta,

mazākprasitajtem 29,90 mtr.gara
koka tilta jaunbūvi

pār pārteku starp Parkunovas un Bolvu ezeriem uz Bolvu stacijas — Bolvu miesta
«bruģa. Drošības nauda — Ls 520.—.

Tuvākas ziņas kanclejā katru darba dienu no pulksten 9—15. 1 121

Apriņķa ceļu inženiers Cēsīs
1925. g. 17. aprilī, minālrimtītāiim rakstiskā un mutiskā sacensībā Amatas
pulksten 11 izdos lllutullllluillu|(llll upes tilta jaunbūvi uz Ligates-Cesu
ceļa. Drošibas nauda Ls 1500. 2 28€

Tuvākas zinas kanclejā, Cēsīs, 1. Dārza ielā Ns4b, darbdienas no plk. 10—14,

Valkas apriņķa ceļa Inženiers
izdos rakstiskā un mutiskā galīgā sacensība _ š g. 15. aprīli, ? pulksten

12 dienā, savā kanclejā Vevera iela Ns 3, Smiltenē,

dzelzsbetona tiltu pārbūves darbus:
1) Tilts Ns 152 uz Rīgas-Opes šosejas 149. kilometri un

2) Tilts Ns 7 uz Vecgulbenes—Svelbergas bruģa. 1
Iemaksājama drošības nauda uz katru darbu — Ls 400.
Tuvākas ziņas A. C. J. kanclejā, Smiltene no pulksten 9—15. 12_

Kriera-Un piiat jipeis i telegrāfa ropiiiec. fabrika
zem firmas

„PROWODNir, Rīsā
valde ar šo dara zināmu god. akcionāru kungiem, kā kārtējā uz 1925. S<
2. aprilī noliktā pilnā sapulce nevarēja notikt, jo pēc sabiedr. statūtu § 68,
sapulces pilntiesībai vajadzīgais akciju skaits nebija pieteikts, kādēļ

otru kartēja pilna sapulce
notiks 1925. g. 14. maijā, pulksten 3 pēc pusdienas, valdes telpās, Rīsa.
Ganību dambī Nr. 27, lai iztirzātu dienas kārtību, kas ievietota ..Valdības
Vēstnesī" Nr. 44 un ,.Ekonomista" Nr. 5

Galīgais termiņš akciju pieteīRfonul 1925. g. 1. maija
un otrā pilnā sapulce skaitīsies par likumīgi notikušu un pilntiesīgu pie jeb-
kura pieteikto akciju skaita.

Pieteikšanas pieņem ikdienas no pulksten 10-12, sabiedrības telpās.

*_ imtPE^
AgrēRās Krievijas apdrošināšanas biedrības ,,R0SSIJA" Latvijā atrodošasii

likvidācijas komisijas
bilance uz 1925. gada 1. marfu.

Bilance uz 1925. gada Apgrozījums pa _ 1925. g. Atlikums uz 1925. gada

Kontu nosaukumi L februāri februāra mēnesi . L mariu
^^^

Debets Kredits Debets Ķredits Debets 1 Kredīts —
i I

Kase . .-?; ... 1,641;77 — - 19,59870 17,38824 3,85223 - «j
Tekoši rēķini 32 348 56 — — 11,500— 1,200— 42,648 56 - _
Depoziti 10,34386 — — — — — 10,343 86 , - _
Nekustāmi īpašumi 2,695,804 73 — - — — — 2,695,804 73 — „
Inventārs . '..'.. 6,090— — — — — — — 6,000— ~ i
Debitori . 1,17625 — — — — 108- 1,068 25 — ?_
Pārejošas sumas A . . 10,727 30 300— 1,800— 9,227 30 -

g flj
Pārejošās sumas A . . — — 9 07 — |— — — — — > i«n 68
Pārejošas sumas B . 542 04 145 16 2 66 35 52 544 70

(iemaksas un izmaksas uz dziv. ap-
drošināšanas polisēm) i r sriO 3f

Kreditori . . — — 16,500 36 — — — - - - in 713 1-
Namu ieņēmumi un izdevumi ... — — 7,9931 3,99256 16,70640 — - **' -
Vispārējie izdevumi .... . 36704 — — 1,84424 — — 2,21128
Dažādi ieņem. u. izdev. (°/o, kursa -

starpība u. t. t.) 52 53 — — — — —' ~ 52 53 _ _„. otn lS
Likvidācijas fonds - 1- 2,734,35018 — — — — — - ?A22£-^,

2,759.004|08 ļ 2,759,004 08 '
37.238J16 ļ 37,238|l6| 2,771,753 -44 | 2,771,7—

Likvidācijas komisijas priekšsēdētājs V. L u d i ņ š.
25701 Komisijas locekļi: Ed. B r iko vsk is. P. Eglīts. V. Perlbachs. J. Zankevic .

Icipieiti Vsliti tlpogtaliji.

Paju sabiedrība
„Gromota"

valde paziņo, ka ceturtdien, 30. aprīli
1925. g, pulkiten 5 pēc pusdienas Rīgā,

Kaļķu ielā Ns_ 35, notiks paju dalīb-
nieku ārkārtēja

pilna sapulce
af sekošu dienas kartību:

1) Pārskats par darbību līdzš. g.
1. aprilim.

2) Sabiedrības likvidācijas komisijas vē-
lēšana. 467 Valde.

Nacionālais teatrs.
Sestdien, 4. aprilī, pulksten 7 1/» vak.
.:f ievu ft«zri ar JČSelcefiulu'
Svētdien, 5. aprili, pulksten 2 dienā,

.Sa$, fiuiu pfiftē"
Pulksten 7'/> vakarā,

.Ugunī". 481

Tipogrāfijas un litogrāfijas

E. LEVIN akc sabiedr.
uzaicina akcionārus ierasties 27 apriliš. g„ pulksien 5 p. p., sabiedrības telL
Marstaļu ielā Ns 19, uz ' '

pilnu akcionāro sapulci.
D i eti as kārtībā:

1) Sapulces amata personu vēlēšanas.
2) 1924. g. pārskata un bilances apstipt.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
469 Valde.

Vm liii ssiifi
sava pilna biedru sapulcē 21. februārī
1925. g. nolēma:

par plimbra noguldījumiem līdz
Li 2 turpmāk piontes nemaināt.

Sabiedrības valde uzaicina šādu no-
guldījumu īpašniekus līdz 1. oktobrim
1925. g. savus noguldījumus izņemt vai
papildināt līdz valdes noteiktai sumai.

Vecaucē, martā 1925. g.

m 1 Valde.

= ^l^ļijā.

Akciju sabiedr. ..Ugnum"^
sasauc ue

kārtēju pilnu sapulci
29. aprili š. g., pīkst. 5 p. p Val(,
telpās, Rīgā, Kungu ielā Ns 2, a'r «S?
dienas kārtību: e!t0Sl1

1) Sapulces vadītajā vēlēšanas
2) Gada pārskats par 1924.g.vald.un revīzijas komisijas ziņojumi
3) Budžeta apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Varbūtējie akcionāru priekšlikumi

Akcionāriem, kuru īpašumā atrod».akcijas uz uzradītajā, jāpieteic tāda!vismaz 7 dienas iep iekš sas aucampilnas sapulces.- 438 Valde
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