
LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

Tautu Savienības Starptautiskās Darba Organizācijas vispārējās
konferences I. sesija pieņemto konvencijas projektu par darblaika
noteikšanu rūpniecības uzņēmumos uz 8 stundām dienā un

48 stundām nedēļā.
1 Tautu Savienības Starptautiskās Darba Organizācijas vispīrē,ās konferences

I, sesijā Vašingtona 1919. g. 29. oktobri pieņemtais konvencijas projekts par darba
laika noteikšanu rūpniecības uzņēmumos uz 8 stundām dienā un 48 stundām
nedēļā ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.

2. Likumsstājas spēkā no izsludināšanas dienas. Uāz ar likumu izsludināms
ari 1. pantā minētais konvencijas projekts un tā tulkojums latviešu valodā.

3. Konvencija Latvijā stājas spēkā konvencijas projekta 18<*p: paredzētā
kārtībā pēc tam, kad konvencijas ratifikāciju būs reģistrējušas Tautu Savienības
galvenā sekretariātā trīs no tām valstīm, kurām, saskaņā ar Versaļas miera- līguma
393. p. 5. un 6. atdalām, ir vislielākā rūpnieciskā nozīme.

Rīgā, 1925. g. 21. aprilī
Valsts Prezidents J. Čakste

Projet de convtohon tendant a Hmiter
ā huit heures par jour ?+ ā <y;araRte-
huit heures par semalne le nombre

des heures de travail dans Ies
ētabiissements industriels.

La Confērence gēnērale de POrgani-
sation internationale du Travail de la
Sociētē d s Nations,

convoquēe ā Washington par le
Gouvernement des Etats-Unis d'Amē-
rique, le 29 octobre 1919,

aptēs avoir dēcidē d'adopter di-
verses propositions relatives ā „l'ap-
plication du principe de la journēe
de huit heures ou de la semaine de
quarante-huit heures", quēstion
formant le premier point de l'ordre
du jour de la session de la Con-
fērence tenue ā Washington, et

aprēs avoir de'cidē quē ces pro-
positions seraient rēdigēes sous
formē d'un projet de convention
internationale,

adoptē le projet de convention ci-aprēs
« ratifier par Ies Membres de l'Organi-
sation internationale du Travail, confor-
foemeiit aux dispositions de la partie
relative au Travail du Traitē de Versailles
J29 juin 1919 et du Traitē de Saint-
«ermain du 10 septembre 1919:

Artkle 1.
Pour l'application de la prēsente con-

vention, seront considērēs comme rēta-
W|ssements industriels", notamment:
v Ies minēs, carriēres et industries

"Jactives de toute nature:
") Ies industries dans lesquelles des

J'"UUIIS sont manufacturēs, modifies,
«toyēs, rēparēs, dēcorēs, achevēs, pre-

I
res Pour la vente, ou dans lesquelles

8 m«tiēres subissent unetransformation,
LcomPris la construction des navires,s industries de dēmolition de matēriel,
eus' que la production, la transformation

'a traņsmission de la force motrice
pnēral et de l'ēlectricitē;

l'ent construction, la reconstruction,
ou ! i"'reparation, la modification
edifj ēmolition de tous bātiments et

dock *' chernins de fer, tramways, ports,
la na

S
'. Jet^es

' canaux, installations pour
Pont

g?tion inļērieure, routes, tunnels,
°īrjin -Via<iucs

' ēgouts collecteurs, ēgouts
qj, s

' Puits > installations tēlēgraphi-
triquP

0U tēlēphoniques, installations ēlec-
ws> usines ā gaz, distributionsd? eau,

ot autres travaux de construction, ainsi
q;it lc; travaux tj? prepara'iion et d?
fondation prēcēdant lestravauxci-dessus;

d) le transport de personnes ou de
marchandises par route, voie ferrēe ou
voie d'eau, maritime ou intērieure, y
compris la manutention des marchan-
dises dans Ies docks, quais, wharfs et
entrepSts, ā l'exception du transport a
la main.

Les prescriptions relatives au transport
par mer et par voie d'eau intērieure
seront fixēes par une Confērence spē-
ciale sur le travail des marins et ma-
riniers.

Dans chaque pays l'autoritē compē-
tente dēterminera la ligne de dēmarca-
tion entre l'industrie, d'une part, le com-
merce et l'agriculture, d'autre part.

Article 2.

Dans tous les ētabiissements indu-
striels, publics ou privēs, ou dans leurs
dēpendances, de quelque nature qu'ils
soient, ā l'exception de ceux dans lesquels
sont seuls employēs les membres d'une
mēme familie, la durēe du travail du
personnel ne pourra excēder huit heures
par jour et quarante-huit ļ heures par se-
maine, *auf les exceptiohs prēvues ci-
aprēs:

a) Les dispositions de la prēsente
convention ne sont pas applicables aux
personnes occupant un poste de surveil-
lance ou de direction ou un poste de
conhance.

b) Lorsque, en vērtu d'une loi ou par
suite de l'usage ou de conventions entre
les organisations patronales et ouvriēres
(ou, ā dēfaut de telles organisations,
entre les reprēsentants des patrons et
des ouvriers), la durēe du travail d'un
ou plusiers jours de la semaineest infērieure
ā huit heures, un acte de Tautoritē com-
pētente ou une convention entre les or-
gariisationsoureprēsentants susmentionnēs
des intēressēs peut autoriser le dēpasse-
ment de la limitē des huit heures les
autres jours de la semaine. Le dēpasse-
ment prēvu par le prēsent paragraphe
ne pourra jamais excēder une heure
par jour.

c) Lorsque les travaux s'effectuent par
ēquipes, la durēe du travail pourra ētre
prolongēe au dēlā de huit heures par
jour et de quarante - huit heures par
semaine, ā la condition que la moyenne
des heures de travail calculēe sur une

pēnode de trois semaines ou moins ne
dēpasse pas huit par jour et quarante-
huit par semaine.

Article 3.
La limitē des heures de travail prēvue

ā l'article 2 pourra ētre dēpassēe en cas
d'accident, survenu ou imminent, ou en
cas de travaux d'urgence ā effectuer aux
machines ou ā l'outillage, ou- en cas de
force majeure, mais uniquement dans la
mesure nēcessaire pour ēviter qu'une
gēne sērieuse ne soit apportēe ā la
marche normale de l'ētablissement.

Article 4.
La limitē des heures de travail prēvue

ā l'article 2 pourra ētre dēpas'sēe dans
les travaux dont le fonctionnement con-
tinu doit, en raison mēme de la nature
du travail, ētre assurēe par des ēquipes
successives, ā la condition que les heures
de travail n'excēdent pas en, moyenne
cinquante-six par semaine. Ce rēgime
n'affectera pas les congēs qui peuvent
ētre assurēs aux travailleurs par les lois
nationales en compensation de leur jour
de repos hebdomadaire.

Article 5.
Dans les cas exceptionnels ou les

limitēs fixēes ā l'article 2 seraient re-
connues inapplicables, et dans ces cas
seulement, des conventions entre organisa-
tions ouvriēres et patronales pourront,
si le Gouvernement, ā qui elles devront
ētre ovmrti transformē leurs
stipulations en rēglements, ētabiir sur
une plus longue pēriode un tableau
rēglant la durēe journaliēre du travail.

La durēe mojenne du travail, calculēe
sur le nombre de semaines determinē
par le tableau, ne pourra en aucun cas
excēder quarante-huit heures par semaine.

Article 6.

Des rēglements de l'autoritē publique
dētermineront par industrie ou par
profession:

a) les dērogations permanentes qu'il
y aura lieu d'admettre pour les travaux
prēparatoires ou complēmentaires qui
doivent ētre nēcessairement exēcutēs en
dēhors de la limitē assignēe au travail
gēnēral de l'ētablissement, ou pour certai-
nes catēgories de personnes dont le
travail est spēcialement intermittent;

b) les dērogations temporaires qu'il y
aura lieu d'admettre pour permettre aux
entreprises de faire face ā des surcroīts
de travail extraordinaires.

Ces rēglement doivent ētre pris aprēs
consultation des organisations patronales
et ouvriēres intēressēes, lā oū ii en existe.
Ils dētermineront le nombre maximum
d'heures supplēmentaires qui peuvent
ētre autorisēes dans chaque cas. Le taux
du salaires pources heures sup-
plēmentaires sera majorē d'au moins 25
pour cent par rapport au salaire normai.

Article 7.

Chaque Gouvernement communiquera
au Bureau international du. Travail:

a) une liste des travaux classēs comme
ayant un fonctionnement nēcessairement
continu dans le sens de l'article 4:

b) des renseignements complets sur la
pratique des aecords prēvus a l'article 5;

c) des renseignements complets sur les
dispositions rēglementaires prises en
vērtu de l'article 6 et leur application.

Le Bureau international du Travail
prēsentera chaque annēe un rapport ā
ce sujet ā la Confērence gēnērale de
l'Organisation internationale du Travail.

Article 8.
En vue de faciliter Tapplication des

dispositions de la prēsente convention,
chaque patron devra:

a) faire connaitre au moyen d'affiches
apposees d'une maniere apparante dans
son ētablissement ou en tout autre lieu

convenable, ou selon tout autre mode
approuvē par le Gouvernement, les heures
auxquelles commence et finit le travail,
ou, si le travail s'effectue par ēquipesy
les heures auxquelles commence et finit
le tour de chaque ēquipe. Lēs heures
seront fixēes de facon ā ne pas dēpasser
les limitēs prēvues par la prēsente conven-
tion, et, une fois notifiēes, ne pourront
ētre modifiēes que selon le mode et la
formē d'avis approuvēs par le Gouverne-
ment;

b) faire connaitre, de la mēme facon,
les repos accordēs pendant la durēe du
travail et considērēs comme ne fāisant
pas partie des heures de travail;

c) inscrire sur un reģistrē, selon le
mode approuvē par la lēgislation de
chaque pays ou par un rēglement de
l'autoritē compētente, toutes les heures
supplēmentaires effectuēes en vērtu des
articles 3 et 6 de la prēsente convention.

Sera considērē comme illēgal le fait
d'employer une personne en dehors des
heures fixēes en vērtu du paragraphe a),
ou pendant les heures fixēes en vērtu
du paragraphe b).

Article 9.

L'application de la prēsente conven-
tion au Japon comportera les modifica-
tions et conditions suivantes:

a) Seront considērēs comme „ētablis-
sements industriels", notamment:

les ētabiissements ēnumērēs au pa-
ragraphe a) de l'article 1-er;

les ētabiissements ēnumērēs au pa-
ragraphe b) de l'article 1-er, s'ils
occupent au moins dix personnes;

les ētablissem'ents ēnumērēs au pa-
ragraphe c) de l'article 1-er, sous rē-
serve que ces ētabiissements soient
compris dans la dēfmition des „fabri-
ques" donnēe par l'autoritē compē-
tente ;

les ētabiissements ēnumērēs au pa-
ragraphe d) de l'article 1-er, sauf le
transport de personnes ou de marchan-
dises par route, la manutention des
marchandises dans les docks, quais,
wharfs et entrēpots, ainsi que le trans-
port ā la main; et,

sāns ēgard au nombre des person-
nes occupēes, ceux des ētabiissements
industriels ēnumērēs aux paragra-
phes b) et c) de l'article 1-er que
l'autoritē compētente pourraīt dēclarer
trēs dangereux ou comportant des
travaux insalubres.
b) La durēe effective du travail de

toute personne āgēe d'au moins 15 ans,
employēe dans un ētablissement indu-
striel, public ou privē, ou dans ses dē-
pendances, ne dēpassera pas cinquante-
sept heures par semaine, sauf dans
l'industrie de la soie grēge, oū la durēe
maximum de travail pourra ētre de
soixante heures par semaine.

c) La durēe effective du truvail ne
pourra en aucun cas dēpasser quarante-
huit heures par semaine, ni pour les en-
fants de moins de quinze ans occupēs
dans les ētabiissements industriels, pu-
blics ou privēs,«ou dans leurs dēpendan-
ces, ni pour les personnes occupēes aux
travaux souterrains dans les minēs,
quel que soit leur āge.

d) La limitation des heures de travail
peut ētre modificē dans les conditions
prēvues aux articles 2, 3, 4 et 5 de la
prēsente convention, sāns toutefois que
le rapport entre la durēe de la prolon-
gation accordēe et la durēe de la semaine
normale puisse ētre supērieur au rap-
port rēsultant des dispositions des dits
articles.

e) Une pēriode de repos hebdomadaire
de vingt-quatre heures consēcutives sera
accordēe ā tous les travailleurs sāns
distinction de catēgorie.

f) Les dispositions de la lēgislation
industrielle du Japon qui en limitent

Likums par Tautu Savienības Starptautiskās Darba organizācijas vispārējās konfe-
rences I. sesijā pieņemto konvencijas projektu par darblaiku noteikšanu rūp-
niecības uzņēmumos uz 8 stundām dienā un 48 stundām nedēļā.
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l'application aux ētabiissements oū sont
emplovēes au moins quinze personnes
seront modificēs de facon ā ce que cette
lēgislation s'applique dēsormais aux
ētabiissements oū sont emplovēes au
moins dix personnes...

g) Les dispositions des paragraphes
ci-dessus du prēsent article entreront en
vigueur au plus tard le i-er juillet 1922;
toutefois, les dispositions contenues a
l'article 4, telles qu,elles .sont modificēs
par le paragraphe d)' du pre'fent article,
entreront en vigueur au plus tard le
1-er juillet/ 1923. .

h) La limitē de quinze ans prēvue au
paragraphe c) - du prēsent article sera
portēe ā seize ans le 1-er juillet 1925 au
plus- tard.

Article 10.

Dans l'Inde britannique, le pri.ncipe de

ļa semaine de soixante heures sera
adoptē pour tous les travailleurs occupēs
dans les industries actuellement visēes
par la lēgislation industrielle dont le
Gouvernement de l'Inde assure l'applica-
tion, ainsi que dans' les minēs et dans
les catēgories de travaux de chemins de
fer qui seront ēnumērēes ā cet effet par
l'autoritē compētente. Cette autoritē ne
pourra autoriser des modifications ā la
limitē ci-dessus mentionnēe qu'en tenant
compte des dispositions contenues dans
les articles 6 et 7 de la prēsente con-
vention.

Les autres prescriptions de'la prēsente
convention ne s'appliqueront pas , ā
l'Inde, mais une limitation plus ētroite
des heures de travail devra ētre exami-
nee lors d'une piochaine session de la
Confērence gēnērale.

Article 11.

Les dispositions de la prēsente con-
vention ne s'appliqueront ni ā la Chine,
ni ā la Pērse, ni au Siam, mais la limi-
tation de la durēe du travail dans ces
pays devra ētre examinēe lors d'une
prochaine session de la Confērence gē-
nērale.

Article 12.
Pour l'application de la prēsente con-

vention ā la Grēce, la datē a laquelle
ses dispositions entreront en vigueur,
conformēment ā l'article 19, pourra ētre
reportēe au 1-er juillet 1923, pour les
ētabiissements industriels ci-aprēs:

(1) Fabriques de sulfure de carbone,
(2) Fabriques d'acides,
(3) Tanneries,
(4) Papeteries,
(5) Imprimeries,
(6) Scieries.

(7) Entrepčts de tabac et ētabiisse-
ments oū se fait la prēpafation
du tabac.

(8) Travaux ā ciel ouvert dans les
minēs.

(9) Fonderies,
(10) Fabriqires de chaux,
(11) Teintureries,
(12) Verreries (souffleurs),
(13) Usines ā gaz (chauffeurs V
(14) Chargement et dēchargement de

marchandises:
et au plus tard au 1-er juillet 1924,
pour les ētabiissements industriels ci-
aprēs: ^

1. Industries mēcaniques: construction
de machines, fabrication de coffres-forts,
balances, lits, pointes, plomb de chasse,
fonderies de fer et de bronze, ferblan-
terie, ateliers d'ētamage, fabriques d'ap-
pareils hydrauliques;

2. Industries du bātiment: iours ā
chaux, fabriques de ciment, de plātre,
tuileries, briqueteries et fabriques de
dailes, poteries, scieries de marbre, tra-
vaux de terrassement et de construction;

3. Industries textiles: filatures et tis-
sages de toutes sortes, sauf les teintu-
reries ;

4. Industries de ralimentation: mino-
teries, boulangeries, fabriques de pātes
alimentaires, fabriques de vins, d'alcools
et de boissons, huileries, brasseries,
fabriques de glace et d'eaux gazeuses,
fabriques de produits de confiserie et de
chocolat, fabriques de saucissons et de
conserves, abattoirs et boucheries;

5. Industries chimiques: fabriques de
couleurs synthētiques, verreries (sauf les
souffleurs), fabriques d'essence de tērē-
benthine et de tartre, fabriques d'oxy-
gēne et de produits pharmaceutiques,
fabriques d'huile de lin, fabriques de
glycērine, fabriques de carbure de cal-
cium, usines ā gaz (sauf les chauffeurs);

6. Industries du cuir: fabriques de
chaussures, fabriques d'articles en cuir;

7. Industries du papier et de l'impri-
merie: fabriques d'enveloppes, de re-
ģistrēs, de boites, de sacs, ateliers de
reliure, de lithographie et de zinco-
graļļhie;

8. Industries du vētement: ateliers de
couture et de lingerie, ateliers de pres-
sage, fabriques de couvertures de lits,
de fleurs artifi cielles, ' ctē plūmes et de
passementeries, fabriques de chapeaux
et de parapluies;

9. Industries du bois: menuiserie,
tonnellerie, charronnerie, fabriques de
meubles et de chaises, ateliers d'encad-
rement, fabriques de brosses et de
bālais;

10. Industries ēlectriques: usines de
production de courant, ateliers d'installa-
tions ēlectrkļues; '

11. Transports par terre: employēs
de chemins de fer et de tramways,
chauffeurs, cochers et charretiers.

Article 13.
Pour l'application de la prēsente con-

vention ā la Roumanie, la datē ā
laquelle ses dispositions entreront en
vigueur, conformēment ā l'article 19,
pourra ētre portēe au 1-er juillet 1924.

Article 14.

Les dispositons de la prēsente con-
vention peuvent ētre suspendues dans
tout pays par ordre du gouvernement,
en cas de guerre ou en cas d'ēvēnements
prēsentant un danger pour la sēcuritē
nationale.

Article 15.
Les ratifications officielles de la prē-

sente convention, dans les conditions
prēvues ā la Partie XIII du Traitē de
Versailles du 28 juin 1919, et du Traitē
de Saint-Germain du 10 septembre 1919,
seront communiquēes au Secrētaire gē-
nēral de la Sociētē des Nations et par
lui enregistrēes.

Article 16.
Tout Membre de l'Organisation inter-

nationale du Travail qui ratifie la prē-
sente convention s'engage h l'appliquer
ā celles de ses colonies ou possessions
ou ā ceux de ses protectorats qui ne se
gouvernent pas pleinement eux-mēmes,
sous les rēserves suivantes

a) que les dispositions de la conven-
tion ne soient pas rendues Iflarjpliēables
par les conditions locales;

b) que les modifications qui seraient
nēcessaires pour adapter la convention
aux conditions locales puissent ētre in-
troduites dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au
Bureau international du Travail sa dēci-
sion en ce qui concerne chacune de ses
colonies ou possessions ou chacun de
ses protectorats ne se gouvernant pas
pleinement eux-mēmes.

Article 17.

Aussitot que les ratifications de deux
Membres de l'Organisation internationale
du Traivail auront ētē enregistrēes au
Secrētariat, le Secrētaire gēnēral de la
Sociētē des Nations notifiera ce fait a
tous les Membres de l'Organisation in-
ternationale du Travail.

Article 18.
La prēsente convention entrera en

vigueur ā la datē oū cette notification
aura ētē effectuēe par le Secrētaire gēnēral
de la Sociētē des Nations; elle ne liera
que les Membres qui auront fait enre-
gistrer leur ratification au Secrētariat.
Par la suite, la prēsente convention en-
trera en vigueur au regard de tout autre
Membre ā la datē ou la ratification de
ce Membre aura ētē enregistrēe au Sec-
rētariat.

Article 19.
Tout Membre qui ratifie la prēsente

convention s' engage ā appliquer ses
dispositions au plus tard le ler juillet 1921,
et ā prendre telles mesures qui seront
nēcessaires pour rendre effectives ces
dispositions.

Article 20.
Tout Membre ayant ratifie la prēsente

convention peut la dēnoncer ā Pexpira-
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 enrergistrē. La
dēnonciation ne prendra effet qu'une
annēe aprēs avoir ētē enregistrēe au Se-
crētariat.

Article 21.
Le Conseil d'administration du Bureau

international du Travail devra, au moins
une fois par dix annēes, prēsenter ā la

Confērence gēnērale un rapport sur l'ap-
plication de la prēsente convention et
dēcidera d'inscrire ā l'ordre du jour de
la Confērence la question de la revision
ou de la modification de la dite con-
vention.

Article 22.
Les textes framjais et anglais de la

prēsente convention feront foi l'un ēt
1'autre.

Draft convention Limiting the Hours
of Work in Industrial Undertakings to
Eight in the Day and Forty-eight in

the Week.
The General Confērence of the Inter-

national Labour Organization of the
League of Nations,

Having been convened at Washington
by the Government of the United
States of America, on the 29th day of
October, 1919, and

Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard to
the "application of the principle oi
the 8-hours day or of the 48-hours
vveek," which is the first item in the
agenda for the Washington meeting
of the Confērence, and

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

adopts the following Draft Convention
for ratification by the Members of the
International Labour Organization, in
accordance with the Labour Part of the
Treaty of Versailles of 28 June, 1919,
and of the Treaty of St. Germain oi
10 Seprember f919:

Article 1. ,
For the purpose of this Convention,

the term "industrial undertaking" inclu-
des particularly:

(o) Minēs, quarries, and other works
for the extraction of minerāls from the
earth.

(b) Industries in which articles are
manufactured, altered, cleaned, repaired,
ornamented, finished, adapted for sale,
broken up or demolished, or in which
materiāls are transformed; including
shipbuilding and the generation, trans-
formatiori, and transmission of electricity
or motivē,povver of any kind

(c) Construction, reconstruction, maifi-
tenance, repair, alteration, or dēmolition
of any building, railway, tramway, har-
bour, dock pier, canal, iriland waterway,
road, tunnel, bridge, viaduct, sewer,
drain, vvell, telegraphic or telephonic
installation, electrical undertaking, gas
work, waterwork or other work of con-
struction, as well as the preparation for
or laying the foundations of any such
work or structure.

(d) Transport of passengers or goods
by road, rail, sea or inland waterway,
including the handling of goods at docks,
quays, vvharves or warehouses, but ex-
cluding transport by hand.

The provisions relative to'transport by
sea and on inland waterways shall be
determined by a ' special confērence
dealing with employment at sea and on
inland waterways.

The competent authority in each co-
untry shall definē the line of division
which separates industry from commerce
and agriculture. (-Article2.

The working hours of persons emp-
loyēd in any public or private industrial
undertaking or in any branch thereof,
other than an undertaking in' vvhich
only members of the same family are
employed, shall npt exceed eight in the
day and forty-eight in the week, with
the exceptions hereinafter provided for.

(a) The provisions of this Convention
shall not apply to persons holding po-
sitions of supervision or management,
nor to persons employed in a confiden-
tial capacity.

(b) Where by law, custom, or agree-
ment betvveen employers" and vvorkers'
organizations, or, where no such orgāni-
zations exist, betvveen employers' and
workers' representatives, the hours of
work on one or more days of the week
are less than eight, the limit of eight
hours may be exceeded on the remai-
ning days of the week by the sanction
of the competent public authority, or
by agreement betvveen such organizations
or representatives; provided, however,
that in no case under the provisions of
this paragraph shall the daily limit of
eight hours be exceeded by more than
one hour.

(c) Where persons are emploved L
shifts it shall be permissible to emplo
persons in excess of eight hours in anvone day and forty-eigfu\ hours in an!one week, if the average number 0fhours over a period of three vveeks q
less does not exceed eight per day andforty-eight per week.

Article 3.
The limit of hours of work prescribed

in Article 2 may be exceeded in case ofaccident, actual or thrēatened, or in case
of urgent work to be done to machinerv
or plant, or in case of „force majeure»
but only so far as may be nēcessarv toavoid serious interference vvith the ordi-
nary working of the undertaking.

Article 4.
The limit of hours bi work prescribed

in Article 2 may also be exceeded ' in
those processes vvhich are ,required by
reason oi the nature of the process to
be carried on continuously by a succes-
sion of shifts, subject to the condition
that the working hours shallnot exceed
fifty-six in the week on the average
Such regulation of the hours q{ worķ
shall in no case affect any rest days
which may be secured by the national
law to the workers in such processes in
compensation for the weekly rest dav.

Article 5.

In exceptionaI cases where it is reco-
gnized that the provisions of Article 2
cannot be applied, but only in such
cases, agreements betvveen workers' and
employers' organizations concerning the
daily limit of work over a longer period
of time may be given the force of regu-
lations, if the Government, to which
these agreements shall be submitted, so
decides.

The average number of hours worked
per veek over the number of weeks co-
vered by any such agreement shall not
exceed forty-eight.

Article 6.

Regulations made by public authoritv
shall determinē for industrial under-
takings :

(a) The permanent exceptions that
may be allovved in preparatory or conr-
plementary work which must necessarily
be carried on outside the limits laid
down for the general working of an
establishment, or for certain classes of
vvorkers whose work is essentially inter-
mittent.

(b) The temporary exceptions that may
be allowed, so that establishments may
deal vvith exceptional cases of pressure
of vvork.

These-regulations shall be made only
after consultation vvith the organizations
of employers and vvorkers concerned, if
any such organizations exist. These re-
gulations shall fix the maximum of
additional hours in each instance, and
the rāte of pay for overtime shall not be
less than one and one-quarter times the
regular rāte.

Article 7.

Each Government shall comraunicate
to the International Labour Office:

(a) A list of the processes which are
classed as being necēssarily continuous
in character under Article 4;

(b) Full informa^tion as to vvorking ol
the agreements mentioned in Article oi
and

(c) Full Information concernig the re-
gulations made under Article 6 and tneir
application.

The International Labour Office shall

make an annual report thereon to tne

General Confērence of the International
Labour Organization.

Article 8.
In order to facilitate the enforcemeni

of the provisions of this Convention,

every employer shall be required : |
(a) To notify by means of the pos«g

of noticēs in conspicuous p laces m
vvorks or other suitable place, or J
such other method as may be approJJ ,
by the Government, the hours at wn
vvork begins and ends, and, vvhere .^
is carried on by shifts, the hoU

T
r

rwhich each shift begins and ends. '
hours shall be so fixed that the dur*
of the vvork shall not exceed the: u
prescribed by this Convention , ana .
so notified they shall not be c. ^except vvith such notice andin

^manner as may be approved oy
Government.



""^To notify in the same way such

1intervāls accorded during the period
1 rk as are not reckoned as part of
<" W°king hours.t»w j0 keep a record in the form

-ribed by law or regulation in each
Presc, 0[ all additional hours vvorked

C ursuance of Articles.3 and 6 of this
fonvention.
u shall be made an offence against

J law to employ any person outside
hours fixed in accordance vvith pa-

anvh («)- or during the intervals

ļjed in accordance vvith paragraph (b).

Article 9.

In the app lication of this Convention
.,oan the follovving modifications and

Lditions shall obtain:

te) the term "industrial undertaking"
indudes particularlv -

The undertakings enumerated in
paragrap h (c) oi Article 1; . ,

. The undertakings enumerated in pa-
ragraph (b) of Article 1, provided
there are at least ten vvorkers em-
ployed;

? The undertakings enumerated in pa-
ragrap h (c) of Article 1, in so far as
these undertakings shall be defined
oS "factories" by the competent
atrthority;

The undertakings enumerated in
paragraph (d) of Article 1, except
transport of passengers or goods by
I0ad, handling of goods at docks,
<iuays, vvharves, and vvarehouses, and
transport by hand; and

Regardless of the number of persons
emploved, such of the undertakings
enumerated in paragraphs (b) and (c)
of Article 1, as may be declared by
the competent authority either to be
highly dangerous or to involve unhe-
althy processes.
(b) The actual vvorking hours of

persons of fifteen year,s of age or over
in any public' or private industrial under-
takig, or in any branch thereof, shall
not exceed fitty-seven in the vveek,
except that in the raw-silk industry the
limit may be sixty hours in the vveek.

(c) The actual vvorking hours of per-
sons under fifteen years of age in any
public or private industrial undertaking,
or in any branch thereof, and of all
miners of vvhatever age engaged in
iraderground vvork in the minēs, shall
ii no case exceed forty-eight in the
week.

(d) The limit of hours of vvork may
be modified under the conditions pro-
vided for in Articles 2, 3, 4, and 5 of
this Convention, but in no case shall
the length of such modification bear to
the length of the basie vveek a propor-
tion greater than that vvhich obtains in
tkose Articles.

ķ) A weekly rest period of twenty-
tour consecutive hours shall be allovved
te all classes of vvorkers.
(/) The provision in Japanese factory

lēgislation limiting its application to
P'aces employing fifteen or' more per-
lons shall be amended so that such
«gislation shall apply to places em-
Pying ten or more persons.

te) The provisions of the above pa-
^graphs of this Article shall be brought
ļ"'° operation not later than 1 July,
**2. except that the provisions of Ar-
J?« 4 as modified by paragraph (d) of« Article shall be brought into ope-
™ļļ>n not later than 1 July, 1923.

I*) The age of fifteen prescribed in
Wragrapij (c) oj this Article shall be
gea, not later than 1 July, 1925, to

Article 10.
A British India the principle of a
2 week sha11 be adopted for all
«ove h \tthe industries aI prēsent
i)V th *factorv acts administered
,e Government of India in minēs,
sļ, |,ln Sucn branehes of railway vvork as
I

be specified for this purpose by
catio fpetent authority. Any modifi-
comnlf , this limitation made by the
tu ™ authority shall be subject to

Ovisions of Articles 6 and 7 of
Provk nvention- In other respects the
aPDlv I15 0f this Convention shall not
limitL ?. India

' but lurther provision
be r '.ļhours of 'vvork in India shall
<*nS 1iered at a future meeting of then eral Confērence.

Tļ] Article 11.
shallnn,provisions oi this Convention01 aPPly to China, Persia and

Siam, but provisions limiting the hours
oi vvork in these countries shall be con-
sidered at a iuture meeting of the Ge-
neral Confērence.

Article 12.
In the application of this Convention

to Greece, the datē at vvhich its provi-
sions shall be brought into operation in
accordance vvith Article' 19 may be
extended to not later than 1 July, 1923,
in the case of the ,foHowing industrial
undertakings:

(1) Carbon-bisuļphide vvorks,
(2) Acids vvorks,
(3) Tanneries,
(4) Paper mills,
(5) Printiftg vvorks,
(6) Savvmills,
(7) Warehouses for the handling and

preparation of tobacco,
(8) Surface mining,
(9) Foundries,

(10) Lime vvorks,
(11) Dye vvorks,
(12) Glassvvorks (blovvers),
(13) Gas vvorks (firemen),
(14) Loading and unloading. mer-

chandise;
and to not later than 1 July, 1924, in
the case of the follovving industrial
undertakings:

(1) Mechanical industries: Machine
shops for engines, safes, scales, beds,
taeks, shells (sporting), iron foundries,
bronze foundries, tin shops, plating
shops, manufaetories of hydraulic ap-
paratus;

(2) Constructional industries: Lime-
kilns, cement vvorks, plasterers' shops,
tile yards, manufaetories of brieks and
pavements, potteries, marble yards,
excavating and building vvork;

(3) Textile industries: Spinning and
vveaving mills of all kinds except dye
vvorks ;

(4) Food industries: Flour and grist-
mills, bakeries, macaroni factories, ma-
nufaetories of vvines, alcohol, and
drinks, oil vvorks, brevveries, manu-
faetories of ice and carbonated drinks,
manufaetories of confectioners' produets
and ehocolate, manufaetories of sau-
sages and preserves, slaughterhouses,
and buteher shops;

(5)' Chemical industries: Manufaeto-
ries of synthetic colours, glassvvorks (ex-
cept the blovvers), manufaetories of
essence of turpentine and tartar, manu-
faetories of oxygen and pharmaceutical
produets, manufaetories of flaxseed oil,
manufaetories of glycerine, manufaetories
of calcium carbide, gas vvorks (except
the firemen);

(6) Leather industries: Shoe factories,
manufaetories of leather goods;

(7) Paper and printing industries:
Manufaetories of envelopes, record books,
boxes, bags, bookbinding, lirhographing,
and zinc-engraving shops:

(8) Clothing industries: Clothing shops,
undervvear and trimmings, vvorkshops for
pressing, vvorkshops for bed coverings,
artificial flovvers, feathers, and trimmings,
hat and umbrella factories;

(9) Woodworking industries: Joiners'
shops, coopers' sheds, vvagon factories,
manufaetories of f urniture and chairs,
pieture-framing establishments, brush and
broom factories;

(10) Electrical industries: Povver hous-
es, shops for electrical installations;

(11) Transportation by land: Emplo-
vēes on railroads and street cars, fier-
men, drivers, and carters.

Article 13.
In the application of this Convention

to Roumania the datē at vvhich its pro-
visions shall be brought into operation
in accordance vvith Article 19 may be
exrended to not later than 1 July, 1924.

Article 14.
The operation of the provisions of

this Convention may be suspended in
any country by the governement in the
event of vvar or other emergency endan-
gering the national safety.

Article 15.
The formai ratifications of this Con-

vention, under the conditions set forth
in Part XIII of the Treaty of Versailles
of 28 June, 1919, and of the Treaty of
St Germain of 10 September, 1919, shall

be communicated to the Secretary-Ge-
neral of the League of Nations for re-
gistration.s Article 16.

Each Member of the International La-
bour Organization vvhich ratifies this

Convention engages to apply it to its
colonies, protectorates and possessions
which are not fully self-governing:

(a) Except vvhere ovving to theJocal
conditions its provisions are inapplica-
ble; or

(b) Sņbject to such modifications as
rņay be riecessary to adapt its provisions
to local conditions.

Each Member shall notify to the In-
ternational Labour Office, the action ta-
ken in respect of each of its colonies,
protectorates, and possessions vvhich are
not fully self-governing.

Article 17.
As soon as the ratifications oi tvvo

Members of the International Labour
Organization have been registered vvith
the Secrētariat, the Secretary-General of
the League of Nations shall so notify
all the Members of the International
Labour Organization.

Article 18,.
This Convention shall come into force

at the datē pn vvhich such notification
is issued by the Secretary-General of
the League of Nations, and it shall then
be binding only upon those Members
vvhich have registered their ratifications
vvith the Secrētariat. Thereafter this
Convention vvill come into force for any
other Member at the datē on vvhich its
ratification is registered vvith the Secrē-
tariat.

Article 19.
Each Member vvhich ratifies this Con-

vention agrees to bring its provisions
into operation not later than 1 July,
1921, and to take such action as may
be necessary to make these provisions
effective.

Article 20.

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 21,

At least once in ten years the Gover-
ning Body of the International Labour
Office shall prēsent to the General Con-
fērence a report on the vvorking of this
Convention, and shall consider the desi-
rability of placing on the agenda of the
Confērence the question of its revision
or modification.

Article 22.
The French and English texts of this

Convention shall both be authentic.

Konvencijas projekts
par

Tulkojums

darblaika noteikšanu rūpniecības
uzņēmumos uz 8 stundām dienā

un 48 stundām nedēļā.
Tautu Savienības starptautiskās darba

organizācijas galvenā konference, sa-
saukta Vašingtonā no Amerikas Savienoto
Valstu valdības 1919. g. 29 oktobri,

nolemdama pieņemt dažādus priekš-
likumus attiecībā uz „8 stundu darba
dienu vai 48 nedēļas stundu principa
piemērošanu" , kurš jautājums ir Vašing-
tonā noturētās konferences sesijas dienas
kārtības 1. punkts, un

nolemdama, ka šie priekšlikumi do-
dami starptautiskās konvencijas rojekta
veidā,

pieņem sekošu konvencijas projektu,
kurš ratificējams no starptautiskās darba
O'ganizacijas locekļiem, saskaņā ar 1919. g.
29. jūnija Versaļas līguma un 1919. g.
10. septembra Sf -Žermenas līguma daļu
noteikumiem par darbu.

1. pants.

Šo konvenciju dzīvē izvedot, zem jē-
dziena « rūpniecības . uzņēmumi" jāuz-
skata :

a) kalu raktuves, akmeņlauztuves, un
citi ierīko,umi apakšzemes bagātību
izmantošanai;

b) uzņēmumi, kuros vielas pagakvo,
pārstrādā, tīra, izlabo, izgrezno, pa-
beidz, sagatavo pārdošanai, iznīcina
vai kuros vielas veido, ieskaitot ari
kuģu būvniecību, kā ari elektrības
un citāda veida dzinējspēka ražo-
šana, pārveidošana un pārsūtīšana;

c) visādu ēku, dzelzsceļu, ielu dzelzs-
ceļu, ostu, doku, dambju, kanālu,
iekšējo ūdensceļu, ceļu. tu ;eļu, tiltu,
viaduktu, ūdeņu novadāmo kanālu
un viņu tiklu, aku, telegr fa un
telefona ietaišu, elektrisko ins'ala-
ciju, ūdens vai gāzes ietaišu būvē-
šana,, pārbūvēšana, uzturēšana, iz-
labošana, pārveidošana vai noplē-
šana, vai citi būves-, kā ari saga-
tavošanas un priekšdarbi augšā mi-
nētiem darbiem;

d) personu vai preču pārvadāšana pa
zemes ceļiem, dzelzs vai iekšējiem
ūdensceļ'em vai pa jūru ieskaitot
preču piegādāšanu dokos, ostmalās,
kuģu būvētavās un preču noliktavās,
izņemot roknešus.

Attiecīgus priekšrakstus psr pārvadā-
šanu pa jūru nn pa iekšējiem ūdens-
ceļiem noteiks sevišķa konference par
jūjas un iekšējo ūdeņu kuģnieku darbu.

Katras valsts attiecīga iestāde noteic
robežu, kas šķir rūpniecību no vienas
puses un tirdzniecību un lauksaimniecību
no otras puses.

2. pants.
Visos sabiedriskos vai privātos rūp-

niecības uzņēmumos vai viņu nozarēs,
lai tie būtu kāda veida būdami, izņemot
tos, kuros nodarbināti vienīgi vienas
pašas ģimenes locekļi, personāla darba
laiks nedrīKst pārsniegt 8 stundas dienā
un 48 stundas nedēļā, paredzot sekošus
izņēmumus:

a) šīs konvencijas noteikumi nav pie-
mērojami atliecot es uz personām,
kuras ieņem uzraudzības, vadības
vai uzticības vietu;

b) ja darblaiks pēc likuma, parašām
vai vienošanās starp darbdevēju un
slrādnieku organizācijām (vai tādām
nepastāvot, starp darbdevēju un
strādnieku pr ekšstāvjiem) vienā vai
vairākās nedēļas dienās ir mazāks
par 8 stundām, tad uz attiecīgas
iestādes rīkojumu vai vienošanos
starp minētām ieinteresēto organi-
zācijām vai priekšstāvjiem, var pā-
rējās nedēļas dienās pielaist 8 stundu
darblaika robežu pārkāpšanu. Šinī
pantā paredzētā robežas pārkāp-
šana nedrīkst nekad pārsniegt
1 stundu dienā;

c) ja darbi notiek maiņās, darblaiku
var pagarināt pāri par 8 stundām
dieni un 48 stundām nedēļā ar
noteikumu, ka darblaika vidējais
stundu skaits 3 nedēļu vai īsākā
laikā nedrīkst pārsniegt 8 stundas
dienā un 48 stundas nedēļā.

3. pants.

2. pantā paredzēto darblaika robežu
var pārkāpt nelaimes gadījumos, kuri
notikuši vai draud notikt vai ari kad
jāizdara steidzami darbi pie mašinām
un darba rīkiem, vai „force majeure"
gadījumā, bet vienīgi tādos apmēros,
cik tad ir vajadzīgs, lai izsargātu uz-
ņēmumu no kārt'gas darba gaitas trau-
cējumiem.

4. pants.
2. pantā paredzēto darblaika robežu

ver pārkāpt pie darbiem, kuru nepār-
trauktā gaita, pašu darbu rakstura dēļ,
jānodrošina ar nepārtraukti sekojošām
maiņām, bet ar to noteikumu, ka vi-
dējais darblaiks nepārsniedz 56 stundas
nedēļā. Šāda kārtība nedrīkst aizskart
strādnieku tiesības uz brīvlaiku, kāds
viņiem var būt nodrošināts ar valsts
likumiem kā atlīdzība par nedēļas
atpūtas dienu.

5. pants.

Izņēmuma gadījumos, kad 2. pantā
noteiktās robežas atzīst par nepiemēro-
jamām — bet tikai šinīs gadījumos —
var, vienojoties starp darbdevēju un
strādnieku orgāni?acijām, uzstādīt ilgākam
laikam plānu, kas nokārto darbdienas
garumu, ja valdība, kurai šī vienošanās
jādara zināma, tās noteikumiem dod
rīkojuma spēku.

Vidējais darblaiks pēc plāna noteiktā
nedēļu skaitā nedrīkst nekādā ziņā pār-
sniegt 48 stundas nedēja.

6. pants.
Atsevišķās rūpniecības vai arodos at-

tiecīgā sabiedriskā iestāde ar rīkojumiem
noteic:

a) ilgstošus izņēmumus, kādi pielai-
žami sagatavošanas vai palīga dar-
biem, kurus nepieciešami izvest
virs uzņēmumā vispārīgi noteiktā
darblaika, vai zināmām strādnieku
grupām, kuru darbs, pēc viņa bū-
tības, strādājams ar pārtraukumu;



b) pagaidu izņēmumus, kurus varētu pie-

labi, lai uzņēmumiem dotu iespēju
tikt galā ar darba ārkārtīgiem sa-
strēgumiem. Šādi rīkojumi izdodami
pēc sazināšanās ar ieinteresētām
darbdevēju un strādnieku organizā-
cijām tur, kur tādas pastāv. Vi-
ņiem jānoteic virsstundu maksi-
mālais skaits, kāds pielaižams katrā
atsevišķā gadījumā. Maksa par
šīm virsstundām jāpalielina vismaz
par 25 proc. samērā ar normālo
algu.

7. pants.
Katrai valdībai jāpaziņo starptautiskajam

darba birojam:
a) saraksti par darbiem, kuri ierin-

doti kā tādi, kas nepieciešami strā-
dājami nepārtraukti, kā to nosaka
4. pants;

b) sīki ziņojumi par 5. pantā paredzē-
tiem nolīgumiem un to piemērošanu
dzīvē;

c) sīki ziņojumi par rīkojumiem, kuri
izdoti uz 6. panta pamata, un par
viņu izvešanu dzīvē.

Starptautiskajam darba birojam jā-
iesniedz katru gadu ziņojums par Šo
lietu starptautiskās darba organizācijas
vispārējai konferencei.

8. pants.
Lai atvieglotu izvest konvenciju dzīvē,

katram darbdevējam pienākas :
a) darīt zināmu ar sludinājumiem,

kuri izlikti redzamā veidā viņa uz-
ņēmumā vai citā piemērotā vietā,
vai ari citādā no valdības atzītā
veidā, darbu sākumu un beigas,
vai maiņas darbos — katras mai-
ņas sākumu un beigas. Darba
stundas jānoteic tā, ka viņas ne-
pāriet šai konvencijā paredzētās
robežas un reiz paziņotas nevar
tikt grozītas citādi, ka valdības at-
zītā veidā un kārtībā;

b) darīt līdzīgā kārtā zināmus darb-
laika pielaistos atpūtas brīžus, kuri
nav uzskatāmi par darblaiku;

c) ievest sarakstā visas uz šīs kon-
vencijas 3. un 6. pantu pamata no-
strādātās virsstundas pēc valsts
likumu vai attiecīgu iestāžu rīko-
jumu noteikumiem.

Kādas personas nodarbināšana virs a
punktā noteiktām darba stundām vai
b punktā noteiktos atpūtas brīžos, uzska-
tāma par nelikumīgu.

9. pants.

Šo konvenciju piemērojot Japānā, at-
ļauti sekosi pārgrozījumi un papildinā-
jumi:

a) Kā „rūpniecības uzņēmumi" starp
citu jāuzskata:

1. panta a punktā uzskaitītie uz-
ņēmumi ;

l panta b punktā uzskaitītie uz-
ņēmumi, ja viņos nodarbinātas vis-
maz 10 personas;

1. panta c punktā uzskaitītie uz-
ņēmumi, ja viņi ietilpst no kom-
petentas iestādes definētā jēdzienā
.fabrika";

1 panta d punktā uzskaitītie uz-
ņēmumi, izņemot personu vai preču
pārvadāšanu pa zemes ceļiem,
preču piegādāšanu dokos, kuģu
būvētavās, ostmalās un noliktavās,
kā ari roknešus un, neskatoties uz
nodarbināto personu skaitu, 1.panta
b un c punktā uzskaitītie uzņē-
mumi

^
kurus kompetenta iestāde

atzīmē kā ļoti nedrošus vai ar ve-
selībai kaitīgiem darbiem;

b) sabiedriskā vai privātā rūpniecības
uzņēmumā nodarbinātu personu,
ne jaunāku par 16 gadiem, tiešais
darblaiks nedrīkst pārsniegt piec-
desmit septiņas stundas nedēļā, iz-
ņemot neizstrādātā zīda rūpniecī-
bas uzņēmumus, kuros augstākais
darblaiks varētu būt sešdesmit stun-
das nedēļā;

c) sabiedriskos vai privātos rūpniecī-
bas uzņēmumos vai viņu nozarēs
nodarbināto zem 15 gadiem vecu
pusaudža un raktuvju apakšzemes
darbos nodarbinātu personu, neska-
toties uz viņu vecumu, tiešais darb-
laiks nekādā ziņā nedrīkst pārsniegt
četrdesmit astoņas stundas nedēļā;

d) darblaika robežas var tikt mainītas
saskaņā ar šīs konvencijas 2., 3,
4. un 5 p p. noteikumiem, taču
pieļautais pagarinājums attiecībā uz
normālo Ledēļas darblaiku nevai
būt lielāks par to, kādu pielaiž mi-
nēto pactu noteikumi;

e) nepārtraukts 24 stundu garš nedē-
ļas atpūtas laiks jāpiešķir bez iz-
ņēmuma visiem strādniekiem;

f) Japānas rūpniecības likumdošana,
kas attiecina savus noteikumus tikai
uz uzņēmumiem, kuros nodarbina
vismaz 15 cilvēkus, jāgroza tā, ka
to turpmāk attiecina ari uz uzņē-
mumiem, kuros nadarbinātas vis-
maz 10 personas;

g) šī panta nupat minētie noteikumi
stājas spēkā visvēlākais 1922. g.
1. jūlijā, bet ar šī panta d burtu
grozītie 4. panta noteikumi stājas
spēkā visvēlākais 1923. g. 1. jūlijā;

h) šī panta c burtā paredzētā vecuma
robeža jāpalielina no 15 uz 16 gad.
visvēlākais līdz 1925. g. 1. jūlijam.

10. pants.

Britanijas Indijā jāpieņem 60 stundu
darba nedēļas princips visiem tiem kal-
potājiem, kas nodarbināti pašlaik zem
rūpniecības likumdošanas esošos rūpnie-
cības uzņēmumos un kādu likumu pie-
mērošanu nodrošina Indijas valdība, kā
ari raktuvēs un sevišķos dzelzsceļu darbos,
kuri šim nolūkam uzskaitīti no attiecīgas
iestādes, bī iestāde nedrīkst atļaut pār-
grozījumus ārpus augšā minētām robežām,
kā tikai ievērojot šīs konvencijas 6. un
7. p. noteikumus. Šīs konvencijas pā-
rējie priekšraksti netiek piemēroti Indijā;
taču nākošai vispārējās konferences sesi-
jai jāskata cauri turpmākā darblaika
sašaurināšana.

11. pants.
Šīs konvencijas noteikumi neattiecas

uz Ķinu, Persiju, Siāmu, tomēr darblaika
ierobežošana šinīs zemēs jāskata cauri
kādā no nākošām vispārējās konferences
sesijām.

12. pants.
Šīs konvencijas noteikumus piemērojot

Grieķijā, noteikumu spēkā stāšanās laiku
saskaņā ar 19. pantu var atlikt uz 1923. g.
1. jūliju sekošiem rūpniecības uzņēmu-
miem:

1) sēroglekļa fabrikām,
2) skābju fabrikām,
3) ādu minamām fabrikām,
4) papira fabrikām,
5) grāmatsietuvēm,
6) kokzāģētavām,
7) tabakas noliktavām un uzņēmumiem,

kur tabaka apstrādājama,
8) virszemes darbiem raktuvēs,
9) dzelzslietuvēm,

10) kaļķu fabrikām,
11) krāsotavām,
12) stikla fabrikām (pūtējiem),
13) gāzes iestādēm (kurinātājiem),
14) preču iekraušanai un izkraušanai, un

vēlākais līdz 1924. g 1. jūlijam
šādiem rūpniecības uzņēmumiem:

1) mechaniskā rūpniecība : mašinu
būvēm, naudas skapju būvēm, svaru,
medības skrošu, dzelzs un bronzas
lietuvēm, skārdnieku darbnicām, vi-
ķēšanas (alvošanas) iestādēm, hidrau-
lisku aparātu fabrikām;

2) būvniecībā: kaļķu cepļiem, ce-
menta un ģipša fabrikām, ķieģeļu
un dakstiņu cepļiem, podniecībām,
marmorzāģētavām, būv- un zemes
darbiem;

3) tekstilrūpniecībā: visādām austu-
vēm un vērptuvēm, izņemot krāso-
tavas;

41 uztura vielu rūpniecībā : dzir-
navām, maizes ceptuvēm, konditore-
jām, vīna, degvīna un dzērienu da-
rītavām, alus brūžiem, eļļas spiestu-
vēm, saldējumu un augļu ūdens
darītavām, šokolādes un saldējumu
vielu fabrikām, desu un konzervu
fabrikām, lopkautuvēm un skārņiem;

5) ķimiskā rūpniecībā: sintētisku
krāsu iabrikām, stikla fabrikām (iz-
ņemot pūtējus), terpentina un vīn-
'akmeņa fabrikām, skābekļa un far-
maceitisku vielu fabrikām, gāzes
iestādēm (izņemot kurinātājus), linu
eļļas spiestuvēm, glicerīna fabrikām,
kalcija karbīda fabrikām);

6) ādrūpniecībā: apavu fabrikām,
ādu lietu fabrikām;

_7) papira rūpniecībā un spiestu-
ves : kuvēru, tirdzniecības grāmatu,
kastiņu un maisiņu fabrikām, grā-
matu sietuvēm, litogrāfijas un cin-
kogrāfijas iestādēm :

8) apģērbu rūpniecībā: veļas un
drānu šūšanas darbnicām, spodrglu-
dinātavām, gultas palagu, mākslīgu
puķu, spalvu, pozamentu, cepuru un
lietussargu fabrikām ;

9) kokrūpniecībā : galdnieku, muc-
nieku, ratnieku darbnicām, mēbeļu

un krēslu fabrikām, bilžu rāmju
fabrikām, susekļu un slotu fabrikām;

10) elektrības uzņēmumos: elek-
trības strāvas ražojamām iestādēm,
elektrības instalācijas darbnicām;

11) zemes ceļu satiksmē: dzelzs-
ceļu un ielu dzelzsceļu kalpotājiem,
šoferiem un ormaņiem.

13. pants.
Rumānijā šīs konvencijas noteikumi

saskaņā ar 19. pant» var nākt spēkā
līdz 1924. gada 1. jūlijam.

14. pants.
Šis konvencijas noteikumus var atcelt

visās valstīs kara vai citos gadījumos,
kas apdraud valsts drošību.

15. pants.
Šīs konvencijas ratifikācijas, saskaņā

ar 1919. g. 28. jūnija Versaļas līguma
XIII. daļas un 1919". gada 10. septembra
Sen-Žermenas līgumu noteikumiem, jā-
paziņo Tautu Savienības galvenam sekre-
tariātam reģistrēšanai.

16. pants.

Katrs starptautiskās darba organizācijas
loceklis, kurš šo konvenciju ratificē, uz-
ņemas to piemērot savās kolonijās,
īpašumos un protektoratos, kuri paši
sevi pilnīgi nepārvalda, izņemot sekošo:

a) kad konvencijas noteikumi būtu
nepiemērojami vietējo apstākļu dēļ;

b) lai pārgrozījumus, kuri būtu vaja-
dzīgi piemērojot konvenciju vietē-
jiem apstākļiem, varētu ievest šinī
konvencijā.

Katram loceklim jāpaziņo starptauti-
skam darba birojam lēmums, kas attiecas
uz katru viņa koloniju vai īpašumu, vai
katru protektoratu, kuri paši seVi pilnīgi
nepārvalda.

17. pants.
Tiklīdz divu starptautiskās darba orga-

nizācijas locekļu ratifikācijas būs reģi-
stētas sekretariātā, Tautu Savienības
galvenais sekretārs par to paziņos visiem
starptautiskās darba organizācijas lo-
cekļiem.

18. pants.
Šī konvencija stājas spēkā no tās die-

nas, kad Tautu Savienības galvenais se-
kretārs tādu paziņojumu izdara; viņa
saista tikai tos locekļus, kuri savas rati-
fikācijas reģistrējuši sekretariātā. Tādē-
jādi katram loceklim šī konvencija stājas
spēkā no tās dienas, kad šī locekļa rati-
fikācija reģistrēta sekretariātā

19. pants.

Katrs loceklis, kurš šo konvenciju ra-
tificē, uzņemas viņas noteikumus izvest
dzīvē ne vēlāk par 1921. g. 1. jūliju un
spert visus soļus, kas nepieciešami, lai
šos noteikumus izvestu dzīvē.

20. pants.
Katrs loceklis, kurš šo konvenciju ra-

tificē, var to pēc notecējušiem 10 ga-
diem, skaitot no pirmās spēkā stāšanās
dienas, uzteikt ar rakstisku paziņojumu
Tautu Savienības galvenam sekretāram,
kurš to reģistrē. Šis uzteikums stājas
spēkā tikai pēc notecējušā gada, skaitot
no tās dienas, kad tas reģistrēts.

21. pants.
Starptautiskā darba biroja administra-

tīvai padomei ir vismaz reizi ik pa
10 gadiem jāceļ priekšā vispārējai kon-
ferencei ziņojums par šīs konvencijas
dzīvē izvešanu un jālemj par šīs kon-
vencijas caurskatīšanas vai grozīšanas
jautājuma uzņemšanu konferences dienas
kārtībā.

22. pants.

Šīs konvencijas franču un angļu teksti
ir autentiski.

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

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums Nr. 80

1925. g. 11. aprili.

Sodu u zl ikšanas "k ārtlba par
kuģu kravu nesaskaņām.

Ņemot vērā, ka finansu ministrijā š. g.
13.* martā noturētā apspriedē tika kon-
statēts, ka sodi uz. muit. lik. 983. un 984.
p. p. pamata tiek dažreiz uzlikti, neno-
skaidrojot tuvāk visus apstākļus, kuri iz-
saukuši šo sodu uzlikšanu, finansu mini-
strija uzdod muitām, pirms lietu caur-

skatīšanas attiecībā uz minēto sodu n
likšanu (muit lik 1105. p.) ievērot zmāk pievestos nosacījumus:

1. Par iztrūks'o ām uzskatamas nmces, _ kuras uzrādītas konosamentos manifesta vai kapteiņa paziņojumā Un J'
izkraušanasnav atrastas (muit. lik. 19ļ i,\
kādēļ, ja pēc kravas _ saraksta kāda vietapie izkraušanas iztrūktu, jāpārbauda va*augšā minēto? dokumentos tā tiešām iuzrādīta, jeb vai pie kravas saraksta sastādīšanas ir ieviesusies kļūda.

2. Par atvestām bez dokumentiem
preču vietām uzskatamas tādas Darkurām muitai nav iesniegti konosarnenti
un kuras pie tam nav parādītas ne manifesta, ne kapteiņa paziņojumā, nedzari muit. lik. 142. p. 5. pktā mjngts
sarakstā (muit. lik. 196. p.), kādēļ rūpīgi
jāpārbauda, vai preču vietas, kuras nav
ievestas dokumentā, pēc kura notiek
izkraušana (muit. lik. 180. un 181. pp.)
nav paradītas kādā no augšminētiem df>
kumentiem un vai par tām nav iesniegtskonosaments. 6

3. Muit. lik. 983. p. paredzētais sod*
saskaņa ar muit. lik. 988. p. nav uz-
liekams, ja iztrūkums (muit. lik. 194. n \
izskaidrojams ar skaidri redzamu kļūdu
kravas dokumentos (p. p. ja konosarnenti
parādīts preču vietu skaits un kopējs
svars un kāda preču vieta iztrūktu, bet
svars saskanētu u. t. t.), kādēļ muitas
kopsēdei, pie sodu uz muit. lik. 983. p.
pamatauzlikšanas vispirms jānoskaidro
vai iztrūkums nav izskaidrojams ar šādu
kļūdu.

4. Muit. lik. 983. un 984. p. p. pa-
redzētais jods nav uzliekams, ja preču
vietu iztrūkums vai atvešana bez doku-
mentiem izskaidrojama ar iesaiņojuma
bojāšanos, vai preču vietu salaušanu
(mmt. lik. 991. p.), kādēļ gadījumos, ja
pie preču izkraušanas tiktu atrastas
preču vietas bez iesaiņojuma vai ari ar
vieglu iesaiņojumu (p. p. papiri u. 1.t,),
kā ari kādas vietas iztrūkums, tad jāno-
skaidro, vai šādas nesaskaņas nav cēlušās
caur preču vietu bojāšanos vai kādas at-
s.višķas vietas salaušanu (p. , ' p. kono-
sanentā uzrādīts: 1) 1 kaste audumu
svarā 100 kg, bet pie izkraušanas atrasti
10 gab. audu i kopsvarā apm. 100 kg
un 1 k' s'.e nav atrasta, vai atrasta, vai
an atrasta 1 kaste audumu, svarā apm,
50 kg un 5 gab. audumu svarā apm,
50 kg; 2) 1 onosamentā uzrādīta 1 vēta
koku apstrādāšanas rrisšina bet atrasta
1 mašina un 2 vietas mašinu daļu).

5. Ja pie preču izkraušanas, kuģu
kravss izržditos iztrūkums, kā ari tiktu
atrastas bez dokumentiem atvestas pre-
ces, muitas kopsēdē.n jānoskaidro, vai
konosarnenti p c kuriem preču vietas-
skai.'ās par iztrūkstošām nav attiecnami
uz vietām, kuras skaitās par atvestām tez
dokumentiem un vai preču vietas nav
atzītas par iztrūkstošām vai atvestām bez
dokumentiem tikai pamatojoties uz ne-
saskaņām starp konosamentos uzrādītiem
preču vietu a^zīmējum em un iesaiņo-
juma veidu un pie izkraušanas uz precu
vietām atrastiem apzīmējumiem (martas-
un numuri) un šo vietu iesaiņo-
jumu veidu (par piem konosamen»
uzrād ts P S 1 ~3 = 3 kastes manu-
faktūras, bet atrasta R S = 1 kaste uu

2 saiņi manufaktūras), kādos gadījumo*
nav piemērojami muit. lik. 983. un »°*-
p. p., bet gan muit. lik. 973. p.

6. Pirms sodu uzlikšanas, muitai ii-
noskaidro, vai par iztrūkstošām uņ-r»
dokumentiem atvestām preču vieta»*

muitai nav iesniegts muit lik. 98o. P-
paredzētais paziņojums, kādos gadlju^
saskaņā ar minēto pantu, sods nav
liekams.

7. Ja pie izkraušanas tiktu atrasta

bez dokument'em atvestas vietas, ku,
nevarētu uzskatīt par preču vietām t*
feri, čemodāni ar mājas mantām u. .
jānoskaidro, vai šīs vietas nesastāda v

sažieru bagāžu, kura nav ,evesta
k5doS

gāžas sarakstā (muit. lik. 149. p-) . .» ļjfc
gadījumos nav piemērojams »"»•
984. p„ bet gan muit. lik. 980. pants.

8. Pie preču izkraušanas
^

no kug

preču izkraušanu uzraugošsm rn ?
ierēdnim jātaisa atzīmes par izkraus;

rezultātiem dokumenta, pēc kura n
^izkraušana (p. p. ja kravas saraKs
^manifestā pēc kon. Ni 1 n"s»

6 kastes, bet izkrautas 7, tas a zime J jS
minētā dokumentā). Pēc izk ^a W
pabeigšanas minētais ierēdnis uz )

šanas dokumenta taisa atzīmi pai _w i

šanas rezultātiem uz kādas atzīme
mata sastādams attiecīgs akts.



9. Ja pie partiju preču, kuras brīvas
Do muitas, vai apliktas semērā zemu
muitu, izkraušanas izradītos iztrūkums
konosamenta uzradīto gabalu* skaitā un
mulik. 991. p. nevarētu piemērot (t. i.
nevarētu konstatēt kopējo bruto svaru),
jānoskaidro, vai iztrūkums nevarētu būt
cēlies caur iesaiņojuma līdzekļu nozag-
šanu un preces izberšanu kuģa telpās,
ja kuģa aģentūras šādos gadījumos
iesniegtu ziņojumus un apliecības no
nosūtīšanas vietas, ka viss kravas doku-
mentos uzrādītais daudzums tiešām kuģī
iekļauts , tad minētie ziņojumi līdz ar
muitas slēdzienu iesniedzami muitas de-
partamentam tālākai tietas nokārtošanai.

10. Ja pie partiju preču, kuras ap-
liktas ar samērā zemu muitu, izkraušanas
izrādītos, ka virs kravas dokumentos
parādīta gabalu skaita, atrastas preču
vietas, kuras acīmredzot pieder pie attie-
cīgā konosamenta parādītās partijas un
ir pielaižama varbūtība ka notikusi kļūda
pie skaitīšanas (piemēram pie labības
partijas izkraušanas atrasti 1152 maisi,
bet . konosamenta uzrādīti 1150 maisi,
vai ari konosamenta uzradītas 400 mucas
siļķu, bet atrastas 401 muca), tad pie
kuģu aģentūru attiecīgu iesniegumu, pa-
stiprinātu ar apliecībām no nosūtīšanas
vietas, piesūtīšanasmuitas departamentam,
muitai līdz ar to jāziņo savs slēdziens.

11. Ja muita, zināmos gadījumos,
kur saskaņā ar likuma burtu sodi ir jā-
uzliek, būtu ieskatos, _ka ļaunprātība nav
konstatējama, bet iztrūkums vai atvešana
bez dokumentiem dibināta uz pārpratumu
u. t. t, tad pārsūtot kuģu aģentūru attie-
cīgos iesniegumus, muitai par to jāziņo
muitas departamentam ar savu slēdzienu.

12. Uzlkkot muit. lik. 984. p. un
983 p. 2. pktā paredzētos sodus, muitas
kopsēdei jāraugās uz to, ka tā neiznestu
lēmumus par sodu uzlikšanu par precēm,
kuras no muitas brīvas, caur ko ceļas
veltīga sarakstīšanās.

13. Muitas lēmumos katrā ziņā jāuz-
rāda par kādām iztrūkstošām vai bez
dokumentiem atvestām precēm sods uz-
likts, uz kāda muitas lik. panta pamata
un kādā apmērā, kādi lēmumi paziņo-
jami kuģa aģentūrām, aizrādot uz pār-
sūdzības un attaisnojošo dokumentu
(muit. lik. 987. p.) iesniegšanas kārtību.

Finansu ministra , b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Finansu ministra rīkojums
par noliktavās un tirgotavās esošo
tabaku un tabakas izstrādājumiem,
čaulītēm un sērkociņiem ar ban-
drolēm bez atzīmes „Paaugstināta

akcize".
Pamatojot'es-uz 1925 g 1. apriļa li-

kuma par akczes nodokli no tabakas un
tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sēr-
kociņiem 32. panta 2, daļu, nosaku iz
Pildīšanai sekota:

1> Ar šī gada 1. maiju aizliegts pār-
dot tabaku un tabakas izstrādājumus,
čaulītes un sērkociņus ar bandrolēm bez
atzīmes uz pašas bandroles „Paaugsti-
Ma akc'ze. ".

*• Personām, kuras tirgojas ar tabiku
"5 tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un
jociņiem, jāsjstāda pēc še klāt pie-
ļ'Mā parauga saraksts to minēto preču
«alainiem, kuri aplipināti ar bandrolēm
°ez atzīmes „Paaugstnāta akcize" un uz

? g 1. maiju a radīsies viņiem piede-
°*" noliktavās un tirgotavās. Saraksts
«tadams divos eksemplāros, no kuriem

. lens atstājams noliktavā vai tirgotavā,
°ļrs iesūtarns vietējai akcizes valdei«i akcīzes ierēdnim; uz šo eksemplāru

san ! Va'de vai akcizes ierēdnis ajzīraē
ņemšanas dienu; uz tirgotāja vēlēša-
ļjj !anemšanas diena atzīmējama ari uz
tirZV eksen>plara, atdodot to pērtam
jotājam atpakaļ. Saraksts iesniedzams
tāduT-iVal<*vai akcizes ierēdnim ar
DPmt a aprēķinu, ka pēdējais to sa-«mhi ne vēlāk par 5 maiju>
lētas iepriekšējā otrā punktā mi-
D Preces ar bandrolēm bez atzīmes

J2 ft gst'nāta akcize", kuras atradīsies
gotavS

g .*• maiju noliktavās un tir-
nn i5n lāiznem no tirgošanās telpām
tas nP K-?eto atsev»šķās telpās, bet kur
šanās\Z iesPējams, tad turpat tirgo-
vai vis ,pās savrup plauktā vai kaste,
rēļā{ļār noliekamas atsevišķi no pā-
vietai,J?recēm; pie tam šīs preces no-
iņjgļM tādā kārtībā, ka akcizes
»n s,LVaJadzības gadījumā būtu viegli
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ka un tabakas izs rādājumi,
na sērkociņi ar bandrolēm bez

atzīmes uz pašas bandroles «Paaugsti-
nāta akcize* pēc š. g. 1. maija laižami
pārdošanā tikai pec akcizes piemaksas
līdz paaugstinātam apmēram un aplik-
šanas ar īpašām markām ar atzīmi uz
pēdējām «Paaugstināta akcize". Marka
uzlipināma uz iepakojuma pār bandroli
tādā vieta, kur, iepakojumu attaisot, tā
tiek sabojāta.

5. Tabakas preces, kurām ar finansu
ministra 1925. g. 1. apriļa rīkojumu,
iespiestu «Valdības Vēstneša" 75. nu-
mura, noteiktas augstākas pārdošanas
cenas, pēc papildu aplikšanas nedrīkst
veikalos pārdot dārgāk par šīm cenām.
Katrā veikalā jābūt minēto pārdošanas
cenu rādītajam, izdotam no netiešo no-
dokļu departamenta. Cenu rādītājs iz-
liekams veikala telpās publikai labi re-
dzamā vietā.

6. Deļ 2. punktā. minē!o preču pa-
pildu aplikšanas ar akcizes nodokli līdz
paaugstinātam apmēram, noliktavu un
tirgotavu īpašniekiem jāgriežas pie vie-
tējas akcizes valdes vai akcizes ierēdņa,
kurš pec pienākošās akcizes sumas pār-
baudīšanas ? uz saņemta preču saraksta
(2. pkt.) pamata izdod orderi akcizes
starpības iemaksai, un kad tāda notikuse
un akcizes valdei vai akcizes ierēdnim
iesniegta iemaksas kvīte, kura pievieno-
jama preču sarakstam, akcizes valde vai
akcizes ierēdnis izdod, otru orderi marku
saņemšanai par samaksāto akcizes sumu,
Pret minētiem orderiem Latv'jas bankai
un tas nodaļām jāizsniedz ordera uzrā-
dītais marku daudzums.

Piezīme, oajā punktā minētiem
orderiem, bez gada, mēneša, dienas
un tekošā numura atzīmes, jāpiespiež
akcizes valdes vai akcizes ierēdņa
amata zīmogs

7. Akcīzes starpība līdz paaugstinātam
apmēram (6. pkt) jāiemaksā skaidrā
niudā septiņu dienu laikā, skaitot no
iemaksas ordera izsniegšanas dienas, pie
kam sumas, kuras nepārsniedz divi simti
(200) latus, nomaksājamas uz reiz.
Lielākas sumas kā Ls 200,— akcizes
valde var atļaut nomaksāt pa daļām, pie
kam maksājama suma vienā reizē ne-
drīkst būt mazāka par Ls 200,— kopā
par visām papildu aplikšanai padotām
precēm. Daļa nomaksa pielaižamaneilgāk
par trim mēnešiem, skaitot no 1. maija.

8. Pēc papilda akcizes galīgas no-
maksas par uzdotiem preču krājumiem,
preču saraksti (2. pkt.) līdz ar iemaksas
kvītēm savācami un [ sakārtojami attie-
cīgās akcizes valdēs un pie īpaša sa-
raksta divos eksemplāros iesūtāmi ne-
tiešo nodokļu departamentā.

9. Tādas preces, kuras ir bojātas un
nav iespējanis pārdot, var iznīcināt, pie
kam iznīcināšana pielaižama fabrikās un
lielnoliktavās Rīgā, Jelgavā, Liepājā un
Daugavpilī. Fabrikantiem un lielnolik-
tavu īpašniekiem, kuri vēlas iznīcināt
bojātas un neejošas preces, jāiesniedz
vietējai akcizes valdei īpašs saraksts šā-
dām precēm kopā ar lūgumu preces iz-
nīcināt. Uz šāda lūguma pamata ak-
cizes valde dod rīkojumu par minēto
pre% iznīcināšanu. Par iznīcināšanu
akcizes ierēdnis sastāda pēc dota pa-
rauga aktu fabrikanta vai lielnoliktavās
īpašnieka vai viņu pilnvarnieku un divu
liecinieku klātbūtnē. Akts sastādams
divos eksemplāros un parakstāms visiem
klātcešiem. Viens akta eksenplars pa-
liek fabrikā vai lielnoliktavā, bet otru

saņem akcizes ierēdnis nodošanai attie-
cīgai akcizes valdei. Pēdējā aktu līdz
ar preču sarakstu un lūgumu iesūta ne-
tiešo, nodokļu departamentam. Uz šā
akta pamata netiešo nodokļu departa-
ments izdod vai nu orderu bezmaksas
bandroļu saņemšanai par līdzīgu sumu,
vai apliecību, ka par tādu un tādu sumu
ir tiesība saņemt akcizi atpakaļ. Kā
vienā, tā otrā gadījumā piedzenama iz-
nīcināmo bandroļu pagatavošanas vērtība.

10. Ar bandrolēm bez atzīmes « Pa-
augstināta akcize* aplikto tabakas_ un
tabakas izstrādājumu, čaulīšu un sērko-
ciņu transporti, kuri izsūtīti pirms 1.
maija un uz šo dienu atrodas ceļā, kad
tie ienāk noliktavā vai tirgotavā pec
1. maija, apliekami ar akcizes nodokli
līdz paaugstinātam apmēram. Uzņē-
mumu īpašniekiem, kuri šādus transpor-
tus izsūtījuši, jāpaziņo par to vietējai
akcizes valdei vai akcizes ierēdnim; pē-
dējais paziņo par to tai akcizes valdei
vai akcizes ierēdnim, kura iecirknī at-
rodas uzņēmums, kas transportu saņem.
Uzņēmumu īpašniekiem, kuri šādus
transportus saņem pēc 1. maija, japa-
ziņo par to vietējai akcizes valdei vai
akcizes ierēdnim noteikta kārtībā.

Piezīme. Šāda pat kārtība ievēro-
jama attiecībā uz to preču transpor-
tiem, kuras nolemtas iznīcināšanai.

11. Tirgotāja kurus pienāk, ka pēc
1. maija viņi pārdod preces ar agrākām
Ietākas vērtības bandrolēm bez papildu
piemaksas, vai glabā šādas preces nepie-
teiktas akcizes uzraudzībai, saucami pie
atbildības uz pastāvošā akcizes likuma

pamata_, kura attiecīgiem pārkāpumiem
paredzēts naudas sods, desmitkārtīgs
akcizes nodoklis, preču" konfiskācija un
arests līdz 2 mēnešiem.

Rīgā, 1925. g. 20. aprili.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš.

Paraugs.

. akcīzes valdei
Tirgotāja vārds un uzvārds vai ifrma

Adrese :'..., '.

Ziņoju, ka manā uz š. g. 1. maiju atrodas sekošas
(veikala nosaukums un adrese)

preces, kuras apliktas ar bandrolēm bez atzīmes «paaugstināta akcize*.

P R E C E S AKCĪZES NODOKLIS "
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.Iekšzemes vispārējās tabakas fabrikās izgatavoti tabakas izstrādājumi.
Smēķējamā ^ tabaka I. šķira 200 gr. 2 50 2 — — 50

I- 100 , 1 25 1-1—25
. I- 50 , —62,5 —50 —12,5
. II. „....: . 100 „ —80 —60 —20
, II- , 50 , — 40 — 30 - 10
, IH. , 100 „ — 20 —12 - 08

, . i . III. 50 , —10 —06 —04
Šņaucama tabaka 50 „ —45 —34 —li

ļ" Papirosi un cigaretes I. šķira. . lOOgab. 110 —90 —20
Tab sv. I , „ . I. . . . 25 ? „ — 27,51 —22,5 -05
650 gr. ļ . , . I. , . . 20 , —22 —18 —04

I. , . . 10 „ -r--.il." —09 —02

I

II. , . J 100 . —90 —72 —18
II. , ?*. . 25 „ -22,5 —18 —04,5
II. „ . 20 „ —18 —14,4 —03,6

. II. » - . 10 „ —09 —07,2 —01,8
Tab.sv.f , . , III. ... 100 „ —64 —48 —16
550 gr. \ , , , III. ... 20 „ —12,8 —09,6 —03,2
Cigāri I. šķira .....:....100 , 4— 3 — 1 —

. I. - , 25 „ 1 - - 75 — 25
, I :..-'. 10 ,' —40 —30 —10
i I. . 5 „ — 20 — 15 — 05
. I. . 2 „ — 08 I .,— 06 I —02
„ II. . 100 , 3— | 2 40 - 60
.II 25 „ —75 —60 —15
, II. . .10 „ —30 —24 —06
. II. , 5 , —15 —12 —03
» II- , 2 „ —06 — 1.04.8 —01,2

Latvijā audzētas tabakas izstrādājumi:
Smēķējamā tabaka l: šķira 100 gr. ļ —20 —12 —08

I- 50 , I —10 —08 —04
. II. , 100 . ļ —12 —08 - 04
. II. ...... . 50 , —06 —04 —02

Kauli , 100 , ļ — 06 — 04 02
_ ....... , 50 „ ļ —03 —02 —01
Šņaucama tabaka 50 „ —108 — 06 —02

25 „ | —104 — 03 - 01

No ārzemēm ievestie tabakas izstrādājumi:
Smēķējamā tabaka 100 gr. 2 — 150 — 50 !

50? „ 1— —75 -25
Cigāri ,.... - .... . . . lgab. —10 - 06 - 04

Kopā . .
ČauHtes. . 100 gab. —10 —06 —04

250 . - 25 - 15 —10
Griezts, locīts vai čekots papirosu papirs

50 lap. ā 10snt . . ļ 1 grām. —03 —02 —01

' Kopā . .

Sērkociņi 75 gab. — 00,8 - 00,5 — 00,3

Šajā sarakstā uzrādītās preces apņemos uzglabāt un nepārdot iekams akcizes
nodokli par tām nebūšu nomaksājis līdz paaugstinātam apmēram un uzlicis uz
katru iepakojumu finansu ministra š. g. apriļa rīkojumā noteiktās markas.

1925. g.
Paraksts.,

AKTS Paraugs.
par , .'

(tabakas preču, čaulīšu, sērkociņu)
iznīcināšanu „

(uzņēmuma nosaukums un adrese)
1925. g... Akcizes valdes -_.

(inspektora palīga vai kontroliera uzvārdi),
uzņēmuma īpašnieka

(vai viņa pilnvarnieka uzvārds)
un liecinieku klātbūtnē,
pamatojoties uz š. g. 1. apriļa likumu par akcizes nodokli no tabakas, tabakas
izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem 32. pantu un finansu ministra š. g.
2. apriļa rīkojumu, iespiestu «Valdības Vēstneša" 75. numurā, — pārbaudīja un
atrada minētā sekošas bojātas un pārdošanai

(uzņēmuma nosaukums
nederīgas preces, kuras apliktas ar bandrolēm bez atzīmes .paaugstināta akcize":

Iznicināto
Preču nosaukums Preču daudzums bandroļu vērtība Piezīmes

Lati S.

Tabaka, smēķējama I.šk. 60,0 klg 600 —
III, „ 125,0 i 150 -

Papirosi .... I. „ 400 gab. 3 60
Cigāri . . . . . I. „ 3000 , 90 —

Kopā 843 60
~

Augšā minētās preces mūsu klātbūtnē iznīcinātas, aplejot ar petroleju un
ierokot zemē (vai sadedzinot), par ko sastādīts šis akts divos eksemplāros, no
kuriem vienu saņēma uzņēmuma īpašnieks
un otru akcizes valdes

Inspektora palīgs (paraksts).
Kontroliers (paraksts).

Uzņēmuma īpašnieks (paraksts).
Liecinieki (paraksti).



Valdības iestāžu paziņojumi.
Jelgavas apgabaltiesas rajona
miertiesnešu iecirkņu saraksts.
1. Jelgavas pilsētas iecirknis (sēdeklis

Jelgavā. Palejas ielā N° 24): visa
Jelgavas pilsēta līdz ar patrimonial-
apgabalu.

v 2. Jelgavas apriņķa iecirknis (sēdeklis
Jelgavā, Palejas ielā Ns 24); iecirknī
ietilpst Jelgavas apriņķa: 1) Bram-
berģes, 2) Džūkstes-Pienavas, 3) Em-
burgas, 4) Elejas, 5) Garozes, 6) Jaun-
svirlaukas, 7) Jēkabnieku, 8) Kaln-
ciema, 9) Liel - Sesavas, 10) Liel-
vircavas, 11) Liel-Platones,_ 12) Līv-
bērzes, 13) Ozolnieku, 14) Peternieku,
15) Platones. 16) Zaļenieku, 17)Svētes,
18) Vec-Svirlaukas, 19) Vilces,
20) Kroņa-Vircavas, 21) Tetelmindes
un 21) Volguntes pagasti.

3. Dobeles iecirknis (sēdeklis Dobelē);
iecirknī ietilpst: Dobeles pilsēta,
Jelgavas apriņķa : 1) Auru, 2) Bērz-
muižas, 3) Dobeles, 4) Kalnmuižas,
5) Mežmuižas, 6) Naudītes, 7"» Pen-
kules, 8) Sīpeies un 9) Šķibes
pagasti un Tukuma apriņķa: 1) Anne-
nieku un 2) Bikstu pagasti.

4. Auces iecirknis (sēdeklis Aucē);
iecirknī ietilpst: Auces pilsēta un
Jelgavas apriņķa: 1) Jaun-Auces,
2) Vec-Auces, 3) Liel-Auces, 4) Bē-
nes, 5) Bukaišu, 6) Īles, 7) Reņģu,
8) Sniķeres, 9) Ukru un 10) Va-
dakstes pagasti, un Tukuma apriņķa:
1) Blīdenes-Stūru un 2) Reņģes
pagasti.

5. Tukuma iecirknis (sēdeklisTukumā);
iecirknī ietilpst: Tukuma pilsēta un
Tukuma apriņķa: 1) Cērkstes, 2)
Grenču, 3) Jaunpils, 4) Irlavas,
5) Lestenes, 6). Ozolnieku, 7) Stru-
teles, 8) Praviņu, 9) Remtes, 10) Sē-
mes, 11) Slampes, 12) Šlokenbekas,
13) Tumes un 14) Vecmoku pagasti.

6. Kandavas iecirknis (sēdeklis Kan-
davā); iecirknī ietilpst: Kandavas un
Sabiles pilsētas un Talsu apriņķa:
1) Jaunpagasta, 2) Kandavas, 3) Zen-
tenes, 4) Strazdes, 5) Valgales un
6) Cēres pagasti un Tukuma apriņķa:
1) Dzirciema, 2) Engures, 3) Pūres,

4) Zemītes, 5) Aizupes, 6) Matkules,
7) Vānes un 8) Zantes pagasti.

7. Talsu iecirknis (sēdeklis Talsos);
iecirknī ietilpst: Talsu un Sasmakas
pilsētas un Talsu apriņķa: 1) Arla-
vas, 2) Lībagu, 3) Lubezeres, 4) Mērs-
ragu, 5) Nogales, 6) Nurmuižas,
7) Pastendes, 8) Spāres, 9) Stendes,
10) Talsu, 11) Upesgrīvas, 12) Val-
degales un 13) Vandzenes pagasti.

8. Bauskas apriņķa 1. iecirknis (sēde-
klis Bauskā); iecirknī ietilpst : Bau-
skas pilsēta un Bauskas apriņķa:
1) Bauskas, 2) Bornsmihdes, 3) Me-
žotnes, 4) Rundāles, 5) Svitenes un
6) Codes pagasti.

9. Bauskas apriņķa 2. iecirknis (sēde-
klis Bauskā) iecirknī ietilpst: Bau-
skas apriņķa: 1) Bārbeles, 2) Bud-
bergas, 3) Bruknas, 4) Iecavas, 5)
Grienvdldes, 6)Kioņa Misas, 7) Jaun-
saules, 8) Šenbeigas, 9) Stelpes,
10) Vecumuižas, 11) Vec-Saules un

-12) Ceraukstes pagasti.
10. Jaunjelgavas iecirknis (sēdeklis

Jaunjelgavā); iecirknī ietilpst: Jaun-
jelgavas pilsēta un Jēkabpils apriņķa:
1) Daudzevas, 2) Erberģes, 3) Mē-
meles, 4) Zalves, 5) Sērenes, 6) Se-
ces, 7) Susejas un Bauskas apriņķa:

, 1) Kurmenes un 2) Valles pagasti.

11. Jēkabpils iecirknis (sēdeklis Jēkab-
pilī ; iecirknī ietilpst: Jēkabpils pil-
sēta un Jēkabpils apriņķa: 1) Biržu,
2) Dignājas, 3) Elkšņu, 4) Eķen-
grlves, 5) Zasu, 6) Neretas, 7) Salas,
8) Saukas, 9) Sēlpils, 10) Sunākstes
un 11) Vārenbrokas pagasti.

12. Grīvas iecirknis > (sēdeklis Grīvā);
iecirknī ietilpst: Grīvas pilsēta un
Ilūkstes apriņķa: 1) Bornes, 2) Bo-
rovkas, 3) Demenes, 4) Kalkūnes,
5) Kurcumes, 6) Sventes, 7) Stelles,
8) Skrudalines un 9) Salonajas
pagasti.

13. Subates iecirknis (sēdeklis Subatē);
iecirknī ietilpst: Subates un Ilūkstes
pilsētas un Ilūkstes apriņķa: 1) Ak-
nišas, 2) Aseres, 3) Bebrenes, 4)
Dvietes, 5) Gārzenes, 6) Lašu. 7)
Prodes, 8) Pilskalna, 9)Rubeņu,
10) Susejas pagasti un Jēkabpils

apriņķa Slates pagasts.

Šis saraksts no tieslietu ministra ap-
stiprināts un ir spēkā no 1925, g. 1.apriļa.

Jelgavā, 1925. g. 17. aprilī.
Jelgavas apgabaltiesas

priekšsēdētājs S a c k e n s.
Kanclejas pārzinis Cauns.

Jelgavas apgabaltiesas izmeklē-
šanas tiesnešu iecirkņu saraksts.

1. Jelgavas pilsētas iecirknis (atrodas
svaigu lietu izmeklēšanas tiesneša
pārziņā) sēdeklis Jelgavā: visa Jel-
gavas pilsēta.

2. Jelgavas apriņķa iecirknis (sēdeklis
Jelgavā, Palejas ielā 24): viss Jel-
gavas apriņķis, izņemot Džūkstes-
Pienavas pagastu.

3. Talsu apriņķa iecirknis (sēdeklis Tal-
sos) : viss Talsu apriņķis,

4. Tukuma apriņķa iecirknis (sēdeklis
Tukuma): viss Tukuma apriņķis un
Jelgavas apriņķa Džūkstes Pieaavas
pagasts

5. Bauskas apriņķa iecirknis (sēdeklis
Bauskā) Bauskas af riņķis, izņemot
Kurmenes un Valles pagastus.

6. Jaunjelgavas iecirknis (sēdeklis Jaun-
jelgavā): Jaunjelgavas pilsēta, Jēkab-
pils apriņķa: Daudzevas, Erberģes,
Mēmeles, Zalves, Sērenes, Seces un
Susejas pagasti un Bauskas apriņķa
Kurmenes un V?lles pagasti.

7. Jēkabpils iecirknis (sēdeklis Jēkab-
pilī): Jēkabpils pilsēta un Jēkabpils
apriņķa: Biržu, Dignāja?, Elkšņu,
Eķengrāves, Neretas, Zasas, Saukas,
Salas, Sunākstes, Sēlpils, Slates un
Vārenbrokas pagasti.

8. Ilūkstes agriņķa iecirknis (sēdeklis
Grīvā): viss Uutcstes apriņķis.

/ Šis saraksts no tieslietu ministra ap-
stiprināts un ir spēkā no š. g. 1. apriļa.

Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētājs
Sackens

Kanclejas pārzinis Cauns.

Iecelšanas.
Pavēle te 22.

Līdzšinējo no bij. finansu ministrijas kanclejas
pārvesto nodaļas I. šķiras vadītāju Robertu Bēr-
ziņu apstiprinu par kredita departamenta tirdz-
niecības un banku nodaļas revidentu ar algu pēc
VII. amatu kategorijas, skaitot no š. g. 1. apriļa!

Rīgā, 1925. g 16. aprilī.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

*
? ' ? """ ?*

Tiesu sludinājumi. ]
Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnoa.
uz civ. ties. lik. 20U., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
20. jūlijā Stukmaņu pagastā mirušās
„BičuJu" mājas līdzīpašnieces Ievas
Andreja m. A u z i ņ , dzim. Slaviet, ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesi."

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

Rīga, 1925. g.7. aprilī. L te 2155
Priekšsēd. v. A. V e i dn e r s.-

1097 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. dviinoo.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pec 1922. g.
18. janvārī Suntažu pag. Jāņu muižā
mirušā Jāņa Jēkaba dēla Mārtinsona
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
Iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sēžu mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī.^ _

Ja minētas personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī L te 2773
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1098 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesa» 3. ctviicotiL
uz civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1920. g.
3. jūlija Rīga miruš. Ļaudonas-Odzienas
pagasta .Luman' mājas _ līdzīpaš-
nieces Julas (Jūlijas) Andreja meitas
M i ķ _e 1 s o n, dzim. Zvaigzne,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, Iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.'

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

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī. L te 24S0
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1C99 Sekretārs A. Kalve.

sīgas apgabaltiesas 3. civilus*
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1917. g
4. junīja Maskava mirušā Jēkana Er-
manoviča ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, Iideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt

^ šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās_ personas savas tiesības
augša uzrādīta termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 7. apriiī. ? L te 2S53
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1094 , Sekretārs A. Ķalvp

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1924 g.
7. novembrī Rīga mirušas Līnes Kar-
lines Kār^a m. šm i d t, dzim. Ozoliņ,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
Ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības ka mantiniekiem, lega-
tarijiem, fiderkomisarijiera, kreditoriem
i. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
r.o šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī L te 2546
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

1093 Sekretārs A. Kalve

Kigas apgabalu»»»» 3. civilnod.
iz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
a p. pamata paziņo, ka pec 1916 g
12 _. maijā Rīga mirjša Roberta Jakoba
(Jēkaba) dēla Mullera ir aiklats
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo

mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
'<a mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
iuma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn "

Ja minētās _ personas savas tiesības
*ugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, kā šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1925.g. 7. aprilī L te 2813
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1095 Sekretārs A. Kalve.

Rsgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2dU., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1920. g

?81. martā Bormaņu pagastā mirušās
atraitn. Johannas Gottharda m. Vāver,
dzim.'St ei n ert, ir atklāts mantojums
un uziicina, kam ir uz šomantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesība»
minētai tiesai sešu mēnešu Taika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradīta termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g._7. aprīlī. L te 2751
Priekšsēdētaja v. A. V e i dn e r s.

1096 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
valsts zemes bankas lūgumu un savu
1925. g. 7. apriļa lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Kārlis Jēkaba d Mellis parādu
pēc obligācijas par 180 rb., apstipri-
nātas 1909. g. 22. jūnijā ar te 399_ uz
nekustamo īpašumu Valkas apr., Dūres
muižas Cēsu-Valkas hipotēku apgabala
atdalīto muižas zemes gabalu .Garkalnu
te II" mājāmarzemes grām. reģ.te 16JO,
izdotas no Kārļa Jēkaba d Mellis par
labu Zofijai Arsenija m. Durasovai ir
samaksājis 192ā. g. 27. janvārī, bet
šī augšā minētā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusizudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kufām būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju, pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka, ja šīs personas noteiktā laikā ne-
pieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un_ lūdzējam- dos tiesību prasit parada
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 8. apriiī. te 2432
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1076 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām,'» savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
II. marta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Pirmā Rigas Golfa
bitdrība," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
880 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabali, registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. gada
25 iebruafa lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Raunas-Mežgales lop-
kopības pār audzības biedrība," ar valdes
sēdekli Raunas pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
882 Sekretārs Fridrich sons.

Rīgas apgabait.registrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, _ ka ar viņas 1925. g.
25. februāra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Vecpiebalgas lop-
kopības pārraudzības biedrība Alauksts,"
ar valdes sēdekli Vecpiebalgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
883 Sekretārs Fridrichsons.

Rigas apgabalt.registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
25 februafa lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Šveiciešu biedrība
Rīgā, " ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
884 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
25. februaja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Mūzikas un dziedā-
šanas biedrība .Latvijas ceļojošā opera',"
ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
886 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgasapgabalt.registrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
25. februaja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Mūzikas un dziedā-
šanas biedrība ,Akords," ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 i t s.
887 Sekretārs Fridrichsons.

————"-" '

Rīgas apgabali.registrac.nodaja
^uz Likuma par biedrībām, savienībām

un politiskārņ organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas _ 1925. g.
25. februafa lēmumu_ reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Mēdzūlas lopkopības
pārraudzības biedrība, * ar valdes sēdekli
Mēdzūlas pagastā

Nodaļas pārzinis E glīts.
888 ' Sekretārs fridrichsons. ^

Rīgas apgabalt.registrac. nodaļa
paziņo, ka ar viņas 1925. g. U- rnarte
lēmumu pārreģistrēti .Rīgas metal-
strādnieku savienība' zem jauna no-
saukuma .Latvijas metalstrādnieku aroda
biedrība." kā ari _ reģistrēti biedrības
biedru pilnā sapulce 1. februāri 1925. g.
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis E g līts.
885 Sekretārs Fri drļch jgļļl.

Rīgas apgabali, registrac noda»»

paziņo, ka ar viņas 1925. g. 11. marta
lēmumu pārreģistrēti .Rīgas būvstrād-

nieku arodnieciskās biedrības' biedru
pilnā sapulcē 8. februārī 19/5. g. Pa-
ņemtie grozītie statūti

^Nodaļas pārzinis E g 1 n s.
879 Sekretar-s F r i d r i c h s ryi s_

Rīgas apgabalt. registrac.nonai*
uz civ. proc. lik. 1460. P- pam,pj:
ziņo, ka ar viņas 1925. g. 1\;. ™Z
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabieano»
zem nosaukuma: .Smiltenes sugas loP"
audzētāju biedrība," ar valdes seaeiu>

Smiltenē. . 0rliU .
Nodaļas pārzinis Egins-

881 Sekretārs Frid richsons ^

Jelgavas apgabaltiesa ,

pamatojoties uz civ. proc hfc 19»£
paziņo, ka šīs tiesassēde:1*»:4. maijā nolasīs 1924. g. 6. jūlija «*

Kārļa Georga Viktora Eduarda oen

L u t c a u testamentu. . en/25
Jelgavāj 17.aprilī 1925. g. L.J« \®f 3
Priekšsēdētāja v. E. Fel dm ans.

1734 S-kretars K Pus>Jjļ>
sd

Kalnamuižas pag-tie '
Jelgavas apriņķī,* ar šo paziņo, ka ļauj

pāris Vilis un Anlize Pfvlovsta. |ļ
Kalnamuižas pagasta Vec-BaJ« nw£
adoptē turpat dzīvojošo Kristapu

lizes dēlu Upenieku, dzim. ia- šo
19o7. g. Visas personas , kam v>

^adopciju būtu kādas J^m%^ma^
aicinātas pieteikt tādas

^^
tot

pagasta tiesai sešu menesu laiKa, s
no šī sludinājumaiespiešanas,Vēstnesī. *

Kalnamuižā, 7. martā 1925. g
Priekšsēd. J. Gros _.berg

24385 Darbvedis K. Beru»

Literatūra.
Protestēto vekseļu saraksts no

1923. g. jūlija līdz 1925. g. janvārim. Latvijas
bankas izdevums.

Šos protestēto vekseļu sarakstus, kujiem ir visai
svarīga nozīme rūpniecības un tirdzniecības dzīvē,
var saņemt Latvijas Bankas centrālā ziņu birojā.

L a t v i j a s S a u 1 e. te 27. — 1925. g.

Redaktors: M. Ārons.

?«? ??? ??

Šim numuram 8 lappuses.

Sīs dienas „Valdības Vēstneša" numu-
ram iet kā pielikums līdzi LATVIJAS
SARKANĀ KRUSTA ,5-klasigas naudas
loterijas JYa 7 V. klases oficiālais
vinnestu saraksts."

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Mitas birža, 1925. gada 21. apriK.

D ev J * e«:
1 Amerikas dolāra ... 5,175 — 5,2Q
1 Anjlljas mSrciau .... 21,78 — 249o
100 Francijas franka . . . 26,80 — 273o
100 Beļģijas franku . . . . 26,90 —26*100 Šveices ir,*aka .... 99,75 — inīm
100 Itālijas liru 21,00 - 21 40
100 Zviedrijas kronu . . . 139,(0 — l4u4o
J00 Norvēģijas kron* . . . 83,60 — 85 20
100 Dānijas kronu .... 94,15 — 96 05100 Cechoslovaķrļas krona . 15,20 — īs'gn
100 Holandes guldeņu . . . 205,75 — 207 85
100 Vācijas saarka .... 122,00 — 1245a
S00 Somijas marku .... 12,95 — 13 20l&i Igaunijas rnatks . , . 1,35 __ j ļr.
iffl Polijas «Sofa..... 98,00 - 102.on
100 Lietuvas lita 50,50 — 52 rv>
l 3SSS červoņtcs .... 26,40 — 26 85

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420-3450
Sudrabs 1 kg' 105 - 112

Vērtspapīri:
a/o neatkarības sjsijSrEums . , S8 — 100
4°/o Valsts prese. aisn. . . 88 — ļoo
6°/u Zemes bankas ķīlu zīmes S2 ~ 93
8"ļt> Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 9?

Jīfflj Uiim kotacijas _ komisijas
priek&Sdfelajs J. Skujevics.

Zvērināts bklm raaklcrs M. Okmiana.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
o.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
21. febn Jaunpils pag. .Liel-Putrenos" mir.
Edes Jāņa m. Ans trin, dzim. Eiduk,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
az šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem.
Iideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 7. aprilī. L te 2135
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

1J00 Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesa,
.?nstofories uz civ. proc. lik. 1958. p.
fi! ka šīs tiesas sēdē 1925. gada

S^Siā nolasīs 1924 g. 14. iebruarī
Jn«ā Mārtiņa Andreja d. Platais

SSotu. L.N» 1475/25.

Jelgavā, 17. aprīlī 1925. g.
Priekšsēd. v. E. Feidmans.

-,. Sekretārs K Pussars

Jelgavas apgabaltiesa,
n«trmtoioties uz civ. proc- lik. 1958. p.,
SSoo ka šīs tiesas sēdē 1925. g.

£ maijā nolasīs 1925. g. 12. martā

airušas Lības Vija m. Opitc alias Upit
testamentu.

Jelgavā, 17.anili 1925.g. L.te (482/25
Priekšsēdētāja v. E. Feidmans.

ļ7« Sekietars Ķ. Pussars.

Latgalei ipiaUtinas 1.mtHali
atklātā «esas sēde 1925. g. 27. febr.,

^klausījusi Elenas Filipa m.
Aver-

fenko lūgumu atzīt Miķeli Filipa _ d.
Bezrukavenko par atrodošos _ bezvēsts
nrombutnē , nolēma: publicēt „Vald.
Vēstn." par bezvēsts promesošo Mi-

ķeli Filipa d. Bezrukavenko un uzdot
istras pagasta padomei iecelt _ aizbild-
niecību par bezvēsts promesoša Miķeja
Filipa d- Bezrukavenko mantu, atrodošos

istras pagastā, Rukšu sādža.

So lēmumu publicēt civ. proc. lik.
295. p. kārtībā.

Daugavp., 1925.g.31.martā. LKs465a/25
» Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

ci 2 Sekretārs J. K a n g u r s.

Latgales apgabaltiesas l.civitn.,
uz lik. par laulību 50. un 77. p. p. pa-
mata, ar šo dara zināmu, ka tiesa
1925.' g. 9- martā Grigorija Viktora d.
A n k i p a n prasības lietā pret Mariju
Apolinara m. Ankipan, dzim. Rosickaja
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: laulību noslēgtu 1906. g.
29. janv. Rēzeknes rom.-kat. baznīcā
starp Giigoriju Viktora d. Ankipanu un
Mariju Apoiinara m. Ankipan, dzimusi
Rosickaja atzīt par šķirtu.

Ja atbildētāja civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. P- paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Daugavp., 31.martā 1925. g. LNM04/25
Priekšsēd. b. J. Krūmiņš.

515 Sekretārs J. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas,
Ludzu! opr. 2. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1925. g. 27. marta
lēmumu uzaicina mirušā Ernesta
Jēkaba dēla F a 1 k o v a manti-
niekus pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas uz neL atstāto mantojumu sešu
mēnešu iaika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstnesī."

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādas prasības nepieņems.

Turčinovā, 1925. g. 29. martā. Ksl585
573 Miertiesneša v. i. V. Šlez i nš.

Latgales apgabaltiesa, mimn
«.# Z. ieamņa miertiesnesis
«aicina mir. 18._ nov. 1924. g. Bērzga-
les Giebežu sādžā Joņa Meikula
J- U z u 1 n i k a mantiniekus, pie-
™ viņam savas mantošanas tiesības»z_ nelaiķa atstato mantību sešu
ļ^iesu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
žas dienas «Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 30. martā 1925. g.
SL Miertiesnesis (paraksts).
Daugavpils apr. 4. iec. miertiesn.,
«skaņā ar savu 1925. g. 30. marta

pamatodamies uz civ. proc.«? 140 . un 1402. p.p. un civ. lik.
Iii „''v- 1239- P- ar šo uzaicina

Jbhin 1916 8- mir. pils. Jāņa
»»„ d - p,e'sinreka mantiniekus pieteikt
iim, f1™0)111113 tiesības uz manto-
jāt ??S palicis Pēc minētā pilsoņa

5ebsldzā
PilS 3Pr - DvānU Pag-'

kiiS'nmv a tiesi"bas jāpieteic pēc pie-
«jT,e^mēnešu laikā, skaitot
.Viirirh. w-n!junia iespiešanas dienasgaidības Vēstnesī."
?> Miertiesnesis Ķ. A v e n s.

JJW« opgaboltlesas,35- * **?*.
Sttn ^" 1925. g. 25. marta
ta.«l Patnat0(iami9s uz civ. proc.
ff-Pi 'iaLciv - lik- x - sēi-

n? 1924. g. 2. janvārī
^r.'Vg^^Pag.Medņikovas

Pietikt Je"taiija d. Ļebedeva
minētam miertiesnesim

savas mantošanas tiesības, uz nelaiķa
atstato mantojumu sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī".

Viļaka, 25. martā 1925. g.
220 Miertiesnesis R. P e t e r s o n s.

J
Savp. apr. 4. īec. miertiesr».

1Sl5
$a ar savu lēmumu 30. martā

lik, \L un Pamatodamies uz civ. proc.
i flVMf"- ™ civlik.
ļ- oktobrī ioin„ P''-

ar
- šouza

Ķ*loik a d q 8' mirusa pilsoņa Jura
Seteiw ' e r c a n a mantiniekus,
^toiurni, 1 mantoiuma tiesības uz

^ SLn paHcte P ēc minētā
?lm rč Daugavpils apriņķī, Līvānu
Cte>rcana ciemā.

n

stibas ««T * esibas Jāpieteic pēc pie-
dl- -menešu laikā-, skaitot

jj«*bai Vēstie™.Piešanas dienas

"----—J^ertiesnesis K. A v e n s.

Latples im ifāiii itjaoi konlch
uz zemkopības ministrijas pieprasījumu
par zemes grāmatu reģistra ieraksta at-
jaunošanu uz Pržemisl muižu, platība
apmēram 902,41 ha, atrodošos Rēzeknes
apriņķa Bukmuižas pagastā, kura muiža
pilnā sastāvā ieskaitīta valsts zemes
fondā uz agrārās reformas likuma I. daļas
2. panta un 3. panta .a" punkta pamata
kā. Helēnas Kārļa m. Lukaševič bijušais
īpašums, uzaicina visas personas, kuram
ir kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisij.ti par. to paziņo-
jumu 4 mēnešu laika no izsludināšanas
dienas .Valdības yēstnesī", pret sja ga-
dījumā nepieteiktas tiesības

^
skaitījies

par iznīcinātām un augšrinēta Pržemisl
muiža var tikt ievesta Latgaleszemes
grāmatu reģistri ar visam attiecīgam tie-
sībām. Pēc tam minētā muiža nks _ pār-
vesta uz valsts vārdu un būtu iespējams
koroborēt bijušai īpašniecei viņas neatsa-
vināmo daļu.

Daugavpilī, 26. marta 1925.g. te4153
Komisijas priekšsēdētājs

apgabaltiesas vec. notārs E. Hellvichs.
101 Sekretārs A. B e r g s.

Latgales zwfli. iftuliiiu|i
uz Jāņa Jēkaba dēla Silerova lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
2 zemes gabaliem, platībā: 1) zem no-
saukuma .Sukovo* ari .Zukovo* —
6 desetinas 1200 kv. saž. un 2) zem
nosaukuma .Podsev" — 42 desetinas
1800 kv. saž. vairāk vai mazāk, atrodošos

Ludzas (senāk Ostrovas) apriņķa Kača-
novas pagasta, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, kuram
ii kādas tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt komisijai par to paziņo-

jumu 4 mēnešu laika no izsludināšanas

dienas .Valdības Vēstnesī", pretēja ga-
dījumā nepieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un lūdzējs var tikt ievests
Latgales Zemes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamas mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas

pārdošanas un hipotekarisku apgrūtinā-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 26. martā 1925. g. NŠ4I45
Komisijas priekšsēdētājs

apgabaltiesas vec. notārs E. Hellvichs.
190 Sekretārs A. Bergs.

imteMfliniflffliiiiMi
uz Večeslava Ignati ja, d. Rubanoviča

lūgumu par nekustamas mantas, sastāj

vosas no Koņecpoles muižas atdalīta
Adelinovo folvarka ar Kriņicas zas tenku,
platībā pavisam 217,'/a desetinas vairāk

vai mazāk, atrodošos Ludzas apr., Istras
oagastā, kuru īpašumu viņš mantojis no
Ignatija-Jāņa Ignatija dēla Sternpkovska,

ievešanu zemes grāmatu registri, _ —
uzaicina visas personas, kuram ir kādas i

tiesības uz minēto nekustamo mantu,

iesniegt komisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā no izsludināšanas dienas
.Valdības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktas tiesības skaitīsies par iznī-
cinātām un minētie: lūdzēja mantojuma
devējs Ignatijs-Jānis Ignatija d. Stemp-
kovskis un pēc tam ari viņš pats, lūdzējs,
var tikt ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem, bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 26 martā te 4125
Komisijas priekšsēdētājs,

apgabalt. vec. notārs E. Hellvichs.
192 Sekretārs A. Bergs.

Mēmeles pagasta tiesa,
Jēkabpils apr., pamatojoties uz savu
31. janvāra 1925. g. lēmumu un pagasta
tiesu likumu 108. un 109. p. p. ar š i iz-
sludina zināšanai, ka Jānis Jorģa dēls
K ā r t i ņ š un viņa sieva Minna Jāņa m.
KārSiņ vēlas adoptēt sev par meita
Lidiju Irmu Jorģa m. Kārtiņ, dzim
23. junijā _ l897. g.

Personām, kuram būtu kādas ierunas
šai adopcijas lietā, t das jāpieteic šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas trešo
reizi .Valdības VēstnesīV

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādas
ierunas netiks pieņemtas un adopcija
tiks apstiprināta. _

% Priekšsēdētājs N. Z emits
24982 .3 Darbvedis B e t c h e r s.

Popes pagasta tiesa,
Ventspils apr

^
izsludina vispārīgai zinā-

šanai, ka laulātie draugi Jānis un Jule
V 52 i, dzīvojoši Popes pagastā. BTcenu
mājas, veļas adoptēt Johanu Anša dēlu
Krautmanu, dzim. 2. aprilī 1908. gadā,
dodot viņam savu ģimenes vārdu .Vēze".

Personas, kurām būtu kādas ierunas
šaļ adopcijai, jāpieteic šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas tiešo reizi .Vald.bas
Vēstnesī".

Pēc ši termiņa notecēšanas nekādas
ierunai netiks pieņemtas un adopcija
tiks apstiprināta.

Popē, 18. martā 1925. g. te 14.
Priekšsēdētājs V. Klajums.

232 3 Darbvedis (parakstsl.

Latgales apgabaltiesas
DaugifpHs ai?fņķa 7. Iecirkņa mierflesaesis.
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu š.g. 20.marta lēmumu,
paziņo, ka pec 1923. g. 28. janvāra
mirusa_ Donata Ignata d. G e k i š a
ir atstats mantojums, kurš atrod. Dau-
gavpils apr.,_Dagdas pagastā, Konstan-
tinovas muiža, jaunsaimniec. te 17, kādēļ
uzaicina visus, kam _ būtu uz šo man-
tojumu vai sakara ar to kādas
tiesības, pieteikt tas min. miertiesnesim
viņa kamera, Dagdas miestā. Alejas ielā
te 27, _ sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīb.
Vēstnesī."

Bl. 1. Ns55.Dagdā 1925.g.20.martā NŠ916
25525 Miertiesnesis (paraksts).

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija,

uz Pēlera Jēkaba dēla Avotiņa lūgumu
par nekustamas mantas, sastāvošas no
.Starij-Zamok" muižas atdalīta zemes
gabala zem te 10, platībā 11 desetinas
vairāk vai mazāk atrodošos Ludzas apr.
Domojoles pagastā, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt komisijai par to
paziņojumu 4 mēnešu iaika no izsludi-
nāšanas dienas „Valdības _Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925.g. 26.martā J^b 4133
Komisijas priekšsēdētājs,

apgabalt. vec. notārs E. H e 11vich s.
? 91 Sekretārs A. Bergs.

uigain iHiliitlna nīMli nnn
jasino, ka pēc 1924. g. 27. febmarī
pie Daugavpils notāra R. Skujas noslēgta
pirkšanas-pārdošanaslīguma, aostiorināta
(925 g. 23. martā, Jēkabs Feodora d.
Loginovs ieguvis no Andreja Andreja d.
Pinkuļa, par Ls 310, no Krustpils muižas
izdalītu viensētas zemes gabalu te 47,
platībā 16 des. 288 kv. saž., Daugavpils
apriņķa Mežmuižas (senāk Ungurmuižas)
pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 24. martā >64088
"ecākā notāra palīgs A. Mi kalks.

199 Sekretāra p«tfgs J. S t r a d s.

Latsalei aigabattlnu vecākais ~notan
'paziņo, ka pec 1924. g. 31. martā pie
Daugavpils notāra R. Skujas noslēgta
dāvināšanas līguma, .apstiprināta 1925. g.
23. martā, Antons Donata d. Skrebels
ieguvis no Alekseja Petrova, viņš ari
Aloizijs Pētera d. Lāčkājs, tiesības uz
5/g daļām, Ls 800 vērtība, nekustamā
īpašumā, kurš atrodas Daugavpils apriņķa
tivanu pagasta Lžčkāju sādžas zemes
robežās un sastāv no ~zemniekiem pie-
šķirtasļ zemes gabaliem Ņ° 4 un 4a, kop-
platībā 12.88 des. ar koplietošanas tie-
sībām uz 2 des. pie Dubnas pusupes.

Daugavpilī, 1925. g. 24.martā te4086
Vecākā notāra vietā,

i viņa palīgs A. M i k a 1k s.
200 ^ Sekretāra palīgs J. Strads.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. liesu
izpildītājs

paziņo, ka 6. maijā 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Mārstaļu ielā N° 25, dz 4,
pārdos Zamueļa Hiršoviča ku-
stmno mantu, sastāvošu no dzīvokļa
iekārtas, un novērtētu par Ls 1760.

'.«zināt sarakstu, novērtējumu, Kā asi
pskijtK pārdodamo mantu, varēs pār-
lt>£«nas dienā uz vietas.

RīgI, 17. aprilī 1925. g.

1759 Tiesu izpildīt. Vildaus.

Rīgas apgaoalt. 2, iec. tiesas
izpildītājs

?wtiyo, fe» 28. aprilī, pulksten 11 dienā.
Rīgā, Tērbatas ielā J* 52, - p ā r d c s
Aitura un Eleonores Treide kustairo
mantu, sastāvošu no veikala iekārtas, un
novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 17. aprilī 1925. g.
1761 Tiesu izpild. K r e b s.

Riqa8 apgabaltiesas 2. iecirkņ*
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. aprilī 1925. g., pulksten
1 dienā, Rīgā, Skolas iela te 14, dz. 7,
pārdos Meiera Beikovica kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, un no-
vērtētu par Ls 3835.

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

Rīgā, 18 aprilī 1925. g.
1762 Tiesu izpild. Ķ. Krebs.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkga
tiesai izoilditājs

paziņo, ka 29. aprilī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīgā. Marijas iela te 23, veikala
oārdos Pereca Gundera kustamo
mantu, sastāvošu no draniņam un. no-
vērtētu par Ls 316.—

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

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
1764 Tiesu izpild. Orinfelds.

Sīgas apgabaitlssas 3. lec. tfeia izpildītai
jāziņo, ka 28. aprilī 1925. g.,_pulksten
10 dienā, Rīgā, Daugavpils iela te 2/4, ?

dz. 1, tejnicas telpās, pārdos Tatja-
nas Surnovas kustamo mantu, sastā-
vošu no tējnīcas iekārtas un novērtētu
par Ls 381 —

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

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
1765 Tiesu izpild. Orinfelds.

UiuapiaiaitlKU i i«. tinu izpili.
kura kancleja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura ielā te 1, paziņo, ka 2. maija
1925. g., pulksten 10 rīta, Rīgā, Juliusa
iela te 2, pārdos akc. sab. .Jēkabs
Beks* kustamo mantu, sastāvošu no
23 000 valsts degvīna pudelēm, un no-
vertētupar Ls 1400.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
1766 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Stigas apgabaltiesas 4. iecirstga
tiesu izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā te 1, paziņo, Ka 2. maijā
1925. g.. pulksten 10 rītā, Rīgā,
Juliusa ielā te 2, pārdos akc. sabiedr.
.Jēkabs Beks" kustamo mantu, sastā-
vošu no 2 zirgiem un 2 vāģiem raspus-
kām un novērtētu par Ls 1501.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
1767 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs

jāziņo, ka 28. aprilī 1925. g., pulksten
10 diena, Rīga, Kr. Barona ielā te 3,
1. Rīgas savstarpējas kredītbiedrības
lieta, II. torgos pārdos Ābrama
Š e e r a kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 1800.

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

Rīgā, 16. aprilī 1925. g.
1633 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1s.

ftīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

nazino, ka 28. aprilī 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Kr. Barona ielā te 3,
veikalā, Franka Lijona prasībā II. tor-
gos pārdos Ābrama Šeera ku-
stamo mantu, sastāvošu no manufak-
tūras un novērtētu par Ls 250.—

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

Rīgā, 16. aprilī 1925. g.
1634 Tiesu izpild. ,». Zir ģ els.

«īj«® apgabali 6. iec. tiesu
izpildītāja

pssiao, ka 27. aprilī 1925. g., pvlksten
1 dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā te58, dz. 2,
akciju sabiedr. Arnold Meiman lieta,
pārdos Jankeļa Še i c h a t a kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 220.—

Issinīu sarakstu, novērtējumu, kā «r|
īpskatTt pārdodamo mantu, varēs pīr«
leknas dienā uz vietas.

Rīgā, 16. aprilī 1925. g.
1636 Tiesu izpild. .1. Zirfrels.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs

neziņo, ka 27. aprilī 1925. g pulksten
11 diena. Rīgā, Brīvības ielā J& 32,
dz. 14, Moiseja Joffes prasības lieta,
pārdos Aleksandra Meiera kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 320.—

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

Rīga, 16. aprilī 1925. g.
1637 Tiesu iznild J. Z i r ģ e 1 s.

R gas apgabaltiesai 8. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 27. aprīlī 1925. g., pulksten
9 rītā, Rī_«ā , Matīsa ielā JJs 40/42,
dz. 14, pārdos Josifa Pasternaka
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 290.

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

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
1776 Tiesas izpild. J. G r i n i o s.

Rigas apgabaltiesas 8 i9ci?Kta
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 27. aprilī 1925. g., pulksten
10 diena, Rīga, Matīsa ielā te 56,
pārdos otros torgos Feodora Božen-
kova _ kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 20. aprīlī 1925. g.
1775 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabalt 8. iec. tiesa*
izpildītājs

paziņo, ka 27. aprilī 1925. g., ouiksien
10 rīta, Rīga, Marijas ielā J\6 117,
dz. 17, pārdos Berka Robuchina
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 230.—

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

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
1773 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rlaas apgabaltiesas Rīgas a -
riņķa 2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
2. maijā 1925. g-, pulksten 1 p. p.,
Skultes pagastā, Salzemniekos, pārdos
Aleksandra Moasa kustamo mantu,
sastāvošu no vienas slaucamas govs un
vienas baltas ķēves un novērtētu par
Ls 420.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ki ari
apskatīt pārdodamo mantu,'Varēs pār-
došanas diena uz vietas.
1779 Tiesu izpild. lakstiņš.

Liepājas apgabalt. tiesu
izpild. par Liepājas apr.
(kura _ kancleja atrodas apgabaltiesā,
istaba te 9), pamatojoties uz civ. proc.
lik. 1141., 1146—1149. p.p. paziņo:

1) ka izpildot Liepājas apgabaltiesas
priekšrakstu no 3. novembra' 1924. g.
zem te 123 — 30. jūnijā 1925. g.,
pulksten 10 rīta, minētās apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē,,

plrdos oiii puitt izsoli
Kārlim Kriša dēlam Lejasozolam

piederošo

nekustamo īpašumu,
kujš atrodas Ventspils apriņķī, Dunda-
gas pagasta, „Mežveveru" mājās zem
zemesgrāmatu reģ te 5251 ar zemes
platību 36,32 desetinas, par Uldrika
Jankevica prasību Ls 1000.— apmērā, ar
procentēm, tiesas un izpildīšanas izde-
vumiem;

2) ka bez minētās prasības uz šo
īpašumu ir korborēti parādi: 2280 krievu
rubļu. 300 zelta franku un 1200 lati uz
Latvijas valsts vardu;

3) ka īpašums priekš pārdošanas ir
novērtēts 1000 latu, bet solīšana sāksies
saskaņa ar civ. proc. lik. 1871. p. un
1885. p. no priekšrocīgu prasību sumas,
2000 latiem, pieskaitot vēl nesamaksā-
tus valsts nodokļus ar soda naudu, cik
pienāksies pārdošanas dienā;

4) katram, kas vēlas piedalīties solī-
šana, jāiemaksā zalogs 10°;'o apmērā
no novērtēšanas sumas (= 100 lati) un
jāiesniedz apliecība par to, ka no ties-
lietu ministrijas puses viņam nav šķēršļu
ša īpašuma iegūšanai;

5) zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Ventspils - Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā'— Kuldīgā;

6) personām, kurām būtu uz pārdo-
damo jpašumu tiesības, kas nepielaiž
viņa pārdošanu, tādas ir jāpieteic līdz
pārdošanas dienai;

7) visi laksti un dokumenti, attieco-
šies uz pārdodamo īpašumu, ir ieska-
tāmi Liepājas apgabaltiesas civilnodaļā,
vai pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 11. aprilī 1925. g. >fe 843
1473 Tiesu izpild. 1. Ķ i n e n s.

Jelgavas apgabaltiesa 5 »
Jelgavas pils. tiesu izpildītājs
J. V e i s s, kura kancleja atrodas Jelgavā,
Palejas ielā J* 24, istaba 17, paziņo:

1) ka Friča Treiguta prasības apmie-
rināšanai no Alberta Lassmaņa pēc Jel-
gavas apgabaltiesas tiesneša sprieduma
11 oktobrī 1923. g., te 28776, uz
vekseļa un Marijas Flintman prasības
apmierināšanai no Alberta Lassmaņa,
pēc Jelgavas pilsētas miertiesneša izpildu
rakstu 23. oktobrī 1923. g., 'te 6839,
27. jūnija š. g., pulksten 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz

pifiliskien lomiem lios
Albertam Lassmanim piederošu

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jelgavā, Grebnera ielā te 1-a,
1. hip. iec. ar zemesgrāmatu reģistra
te 344;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvertēts par Ls 10.000;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 32142,66; _

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā drošības
nauda — desmitā daļa no apvērtēšanas
sumas un jāstāda priekšā apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Jelgavas-Bauskas zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attiecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas — civilnodaļas
kancleja.

Jelgavā, 18. aprilī 1925. g.
1797 Tiesas izpild. J. V e i s s.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkga
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. aprilī 1925. g., pulksten
9 rītā, Rīga, Elijas ielā te 1, dz. 1,
plrdos Aleksandra Solkitlna kustamo
mantu, sastāvošu no zirga, 5 g. veca
un novērtētu par Ls 600.—

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

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
1771 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iecirkņa tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
29. aprilī 1925. g., pulksten 12 dienā,
Krimuldas pag., .Līves" mājās, pārdos
Arvida Ulma kustamo mantu, sastāvošu
no vienas brūnas spalvas govs 4 piena
un novērtētu par Ls 28g.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
1777 Tiesu izpildītājs lakstiņš.

Zilupes iecirkņa policijas
priekšnieks

paziņo, ka 8. maijā 1925. g., pulksten
12 dienā, Zilupē, uz tirgus laukuma

«slttofiis
pret tūlītēju samaksu, dzīvojošai Nerzas
pagastā, Zubuļu ciemā, pilsonei Marian-
nai Žubul, aprakstītu de] tiesas izde-
vumu piedzīšanas, saskaņa ar Ludzas
apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša š. g.
18. marta rakstu te 1383,

vienu govi,
novērtētu par Ls 60.—.

Zilupē, 18. aprilī 1925. g. te 1958
1701 Priekšnieks (paraksts).

Cēsu apr.pr-ka paliss l.lec.
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem:

1) Latv. pasi te 6732, izd. no Cēsu
apr. pr-ka 1. iec. pal. uz Eduarda
Jēkaba d. Veskera v.;

2) Latv. pasi te 5272, izd. no Cēsu
pils. pol. pr-ka uz Jettes Judeļa m.
Kusman v.;

3) Latv. pasi te 340, izd. no Priekuļu
pag. valdes uz Jāņa Dāvā d. Kuncis v.;

4) Latv. pasi te 437, izd. no_ Rais-
kuma pag. valdes uz Matildes Jāņa m
Zirak v.;

5) Latv. pasi te 94, izd. no Dzērbe-
nes pag. valdes uz Natālijas Kārļa m.
Mazit v.;

6) Latv. pasi te 519, izd. no Dzēr-
benes pag. valdes uz Lūcijas Pētera m.
Krišjānis v.;

7) Latv. pasi te 590, izd. no Dzēr-
benes pag. valdes uz Kārļa Jāņa d.
Osiņa v.;

8) Latv. pasi te 221, ]zd- no Sēr-
mūkšu pag. valdes uz Dava Gusta d.
Kārkliņa v.;

9) Latv. pasi te 501 _, izd. no Brantu
pag. valdes uz Dāvā Pētera d. Rubenis v.;

10) Latv. pasi te 482
^

izd. no Mūru
pag. valdes uz Ernesta Kārļa d. Rudzita v.;

U) kajakl apl. te 2721, izd. no
5. Cēsu kājn. pulka komand. 1923. g.
uz Jāņa Eduarda d. Plaudis v.;

12) Latv. pasi te 1702, izd. no
Raunas* pag. valdes uz Peteja Dava d.
Ruks v.; , '

13) Latv. pasi te 797izd. no Raunas
pag. valdes uz Pētera Jāņa d. Kuškejv.;

14) Latv, pasi te 1483, izd. no Raunas
pag. valdes uz Jāņa Jāņa d. Gulbis v.

Rigas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa 2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
30. aprilī 1925. g., no pulksten \ p. p.,
Lēdurgas pag., Robežniekos, pārdos
Jāņa Liepiņa kustamo mantu, sastāvošu
no 2 govīm un novērtētu par Ls 240.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
1778 Tiesu izpild. J a k s t i ņ š.

Citu iestāžu sludinājumi I
V >J

Tielo nodokļa departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
27. aprilī 1925. g., pulksten 14 diena,
Rīga, Kurmanova ielā te 12, dz. 9,

ļSfllOi mWMi
Ābrama Mellera kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 360.— un sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, deļ viņa 1921./23. g.
ienākuma un °/oo/0 peļņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
1780 Piedzinējs J. M e r k s o n s.

īiišo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
28. aprilī 1925. g., pulksten 15 diena,
Rīgā, Marijas ielā te 72,

plrdos iūlrfilsoiBani
Drapče un Briedis kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 800 un sastāvošu no
motoriem un dažādām mantām, dēļ viņa
1923. g. °/o°/o peļņas un nek, īpašumu
nodokļa segšanas.

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
1781 Piedzinējs J. Merksons

lielo nodokļi departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
28. aprilī 1925. g., pulkžten 11 dienā,
Rīgā, Alberta ielā te 8, dz. 1,

pārdos oalrūMīM
Engelberga Elja kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls _255.— un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, dēļ viņa 1923. g.
°/o o o peļņas un ienākuma nodokļa
segšanas.

Rīgā, 20. aprilī 1925. g.
1782 Piedzinējs J. Merksons.

Valmieras apr. priekšn.
I. iec. palīgs

paziņo, ka 28. aprīlī 1925. gpulksten
10 dienā, Valmierā, Beates iela te 2,

Baidos vaiisoU
Voldemāram Bērziņam piederošu
mantu, sastāvošu no

vienas baltas ķēves,
2 zelta gredzeniem un 1 sudraba kaba-
tas pulksteņa, novērtētus kopā par
Ls 90.—, dēļ procentuālo peļņas nodokļu
piedzīšanas, saskaņa ar tiešo nodokļu
departamenta 8. februa[a 1924. g. raksta
te B346 un 22. oktobra 1924. g. raksta
te 568/VI.-I.

Pārdodamās mantas apskatāmas ūtrupes
dienā uz vietas.

Valmierā, 17. aprilī 1925. g.
te 1613/24, te 10570/24

1702 Priekšnieka I. iec. pal. (paraksts).

Valmieras apr. priekšn.
I. iec. palīgs

paziņo, ka 28. aprilī 1925. gadā, pulkst.
10 dienā, Valmierā, Beates ielā te 2,

pildos vairāksolīšanā
Tenim Luste piederošu vienu sudraba
kabatas pulksteni, novērtētu par Ls 4.—
dēļ pagasta nodokļa piedzīšanas, sa-
skaņā ar Koku pag. valdes 2. februāra
1924. g. rakstu te 285.

Pārdodamais pulkstens apskatāms
ūtrupes dienā uz vietas.

Valmierā, 17. aprilī 1925. g. J* 1254/24
1703 Priekšnieka I. iec. pal. (paraksts).

Lilran ii liiiii tabiuli
nltilm iiilis.

1925. gada 10. burtnīca
Iznākusi nn dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pilī, I. istabā, knr ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,11
ar piesūtīšanu . ,0,13

Saturs:
60) Ministru kabineta iekārta.
61) Likums par akcizes nodokli no ta-

bakas un tabakas izstrādājumiem,
čaulītēm un sērkociņiem.

Ogres pagasta valde, Cēsu apr.; izslu-
dina par nederīgiem sekošus par nozau-
dētiem pieteiktos dokumentus: Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Iršu koloniļas
pag. valdes 192Lg. te 992 uz Andreja
Jāņa d. Rode vardu un no tās pašas
pag. valdes 1920. g. izdotu zirga pasi
te 184 uz Andreja Rode v. te67 19791

Rīgas prefektūras VI. nodaļa paziņo,
ka nozaudēts Jānim Artenija d. Smir-
novam piederošs mauzera zistemas re-
volvera te 410253. Atrašanas gadījuma
nododams prefektūras VI. nodaļa. 1662

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsludina par nederīgu Katrines Berns-
dorf ārzemes pasi te 8314, izdotu
1924. g. 29. septembrī ārlietu mini-
strijā. 1783

Liepājos prefektūra
izsludina par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuji pieteikti par nozu-
dušiem :

1) pērs. apliecību, izd. Nev-Jorkā
te 788 uz Andreja Andreja d Tide v.;

2) Liepājas pref. pasi te 13636 dubl.,
izd. 24. nov. 1922. g. uz Todres Jankeļa
d..Bekmaņa v.;

3) Liepājas apr. pr-ka pal. 1. iec. pasi
?N» 10865 uz Alvines-Olgas Mārtiņa m.
Ziemeļ v.;

4) iekšl. ministr, uzturas atļ., derīgu
līdz 6. aprilīm š. g. te 02111 uz. Hein-
richa Augusta d. Morica v.;

5) Cīravas pag. valdes pasi te 149
uz Annas Hermaņa m. Briedis v.;

6) Liepājas pref.pasi te 36865/29176
uz Arnolda-Anša Jāņa d. Matuna v.;

7) Liepājas pref. pasi te 39393 uz
Augusta-Emila Jāņa d. Sviķe v.;

8) Liepājas pret. pasi te 35156 dubl.,
izd. 8. augusta 1924. g. uz Margrietas
Margrietas m. Balts, dzim. Lēman v.;

9) Liepājas pref. pasi te 32887 uz
Stefānijas Fēliksa m. Zukovskij, dzim.
Jakubovskij _ v.;

10) Liepājas pref. pasi te 24004 uz
Annas Pētera m. Krampe v.;

11) Liepājas pref. pasi te 25855 uz
Natālijas Emiļa m. Šefer v;

12) Liepājas pref. pasi te 19458 uz
Emilijas Zaņa m. Kān, dzim. Zieman v.;

13) Liepājas pref. pasi te 32671 uz
Olgas Jēkaba m. Engelchard, dzim.
Vecvagar v.;

14) ārlietu ministr, ārzemju pasu aģen-
tūras Liepājā, Latv. ārzemes pasi, izd.
13. novembrī 1923. g. te 4549 uz Juli-
jas-Hildegardes Sīmaņa m. Strelniēk v.;

15) Liepājas pref. pasi te 12049 uz
Elzas Emiljas Alines Linas Uugera m.
Unger v.;

16) Liepājas pref. pasi te 45030 uz
Luizes-Paulines Lapiņa m. Zvagul v.;

17) Liepājas pref. pasi te 7322 uz
Annas Vilhelma m. Cebep-, dzim.
Ceringer v.;

18) Jelgavas pref. pasi Ns 11453 uz
Jāņa Juja d. Kristona v.;

19) Gudenieku pag. valdes pasi
te 656 uz Katrines Jāņa m. Roga v.;

20) Liepājas pref. pasi te 36269 uz
Otilijas-Luizes-Helenes Aleksandra m.
Jaegermaņ, dzim. Blūm v.;

21) Smiltenes pol. pr-ka pasi te 2263
uz Fridricna-Vilhelma Andreja d. Šmidtv ;

22) Liepājas pref. pasi te 1527 uz
Elzas Vilhelma m. Inge v.;

23) Liepājas pref. pasi te 39197/6734
dubl., izd. 18. martā 1922. g. uz Annas
Pētefa m. Strazdiņ v.;

24) Embotes pag. valdes pasi te 355
uz Karlines Kriša m. Cabels v. 626

Grāveru pag. valde izsludina par no-
zaudētiem un tādēļ nederīgiem sekošus
dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi ar te 1641, izd.
no lzvoltes pag. valdes 12. septembrī
1923. g. uz Ignata Donata d. Žvirbļav.;

2) Latv. iekšz.. pasi ar te 6713, izd.
no lzvoltes pag valdes 1. febr. 1923. g.
uz Pēteja Peteja d. Dorofejeva v.;

3) kaiakl. apl. ar te 12889, izd. no
Daugavpils kara apr. pr-ka 11. jūlijā
1924. g. uz Ignata Donata d. Žvirbļav.;

4) kajakl. apl. ar te 8886/5654 ž.,
izd. no Daugavpils kara apr. pr-ka
12. aprilī 192». g. uz Prokofija Miroņa
d. Baranova v. un

5) Latv. iekšz. pasi ar te 5327, izd.
no lzvoltes pag. valdes 15. septembrī
1922. ģ. uz Franča Franča d. Jakoveļa v.

Muru pagasta tiaea,
Valmieras apr., dara zināmu, ka 4.maijā
1925. g., pīkst. 11 dienā, Muru pagasta

.Vecpavaru' mājā
pārdos vairāksolīšanā

mirušā Mārča Pavāra mantenieku masai
piederošu inventāru, sastāvošu no zirgiem,
govīm, aitām, cūkām un t. t.

Pārdodamais inventārs apskatāms uz
vietas ūtrupes diena. _ 2
1620 Priekšsēdētājs R. Sukurs.

Liepājas - Aizputes pie-
veddzelzsceļa a/s. valde
uz statūtu §§ 42-45 pamata uzaicina
sabiedrīoas akcionārus uz '

lāiiiļjaji
noteiktu uz piektdienu 22. maija 1925.g,
pulksten 5 vakarā, sabiedrībts valdes
telpās, Rīgā, lielā Jēkabi ielā 16, dz. 8.

Dienas kārtība:
1) 1924. gada datbīoas pārskata un

bilances apstiprināšana un revīzijas
komisijas ziņoļums.

2) Direktoru un viņu kandidātu velēšanas
izstājušos vietā.

3) Dažādi jautājumi.
Sakarā ar satutu § 45, balsosan

tiesība piešķirta tiem akcioBanem,_ mi
vismaz 14 dienas iepriek? vispār^
sapulces uzrāda valdei Riga vai cep

pārvaldniekam Liepājā, Precu iela n
savas akcijas vai apliecības no nreui

iestādēm par viņu deponēšanu.
Sapulce skaitīsies par piln''^' L

būs uzrādīts ne mazāk par V7 ūa!u
akcijas kapitāla

Rīgā, 20. aprilī 1925. g. ,.
1784 Viļ ļ^.

Nacionālais te»*rs
Otrdien, 21. aprilī, pulksten 7\* «kara

tautas izrādē

,&aa. /kūju vOkķē^

Titula lomā Jēkabs ZWJ
Trešdien, 22. aprilī, pulksten / _ /"

Lilijas Štengel viesizrāde

Tirgoņu hiedrībazem nosaukuma
Rīgas tirgotāju kamera

dib. 1905. g.

kārtēja pilna sapulce
notiks 22. aprilī 1925. g.,_ pulksten 6
pec pusdienas Rīgas tirgotāju kameras
telpās.

Dienas kārtība:
1) Rigas tirgotāju kameras pārskats par

1924. g. darbību.
2) Juriskonsultacijas pārskats par 1924. g.
3) Pārskats par grāmatu noslēgumu un

kases operācijām.
4) Hevidentu pārskats.
5) Decharge izteikšana valdei.
6) Biedru maksu noteikšana par 1925. g.
7) Budžeta apstipr nāšana par 1925. g.
8) Komiteju locekļu vēlēšana.
9) Revizijas komisijas vēlēšana.

10) Protokola liecinieku vēlēšana.
11) Saeimas loc. I. Hahna priekšlasījums

par .Latvijas valūtas politiku un vē-
lamiem pārgrozījumiem".

12) Lemšana par .Uzticības rokas" sa-
vienības dibināšanu pie Rigas tirgo-

ļ tāju kameras un Rīgas fabrikantu
biedrības.

13) Pieprasījumi un paziņojumi.
Gadījumā, ja sapulcē 22. aprilī 1925.g.

nepiedalās paredzētais statūtos biedra
skaits, 29. aprilī 1925. g., pulksten 6
pec pusdienas, Lielās Ģildes telpas no-
tiek otra pilna sapulce ar to pašu
dienas kārtību, kūja uz statūta 38 §
pamata katrā gadījumā lēmuma spējīga,
neatkarīgi no ieradušos biedru skaita.
1785 Valde.

ļ Dažādi sludinājumi. J
Maļcevas fabrikas akc.

sabiedrība.
Dibinoties uz 1921. g. 20. apriļa li-

kumu par akciju biedrībām un paju sa-
biedrībām un ta papildinājuma no p. g
31. jūlijā, tiek sasaukta Maļcevas fa-
brikas akc. sabiedrības
otrreizēja ārkārtēja ak-

cionāru sapulce
5. maijā 1925. g., pulksten 5 dienā,
Ceļu izbūves un satiksmes Latvijas ak-
ciju sabiedrības „Cislas" telpās, Rīgā
Brīvības ielā 1* 8, to jautājumu apsprie-
šanai un lemšanai, kufi bija nozīmēti uz
ārkārtējo sapulci sasaukto 17. aprilī š. g.,
tanīs pašās telpās un kura nenotika, tā
kā nebija ieradies vajadzīgais akcionāru
skaits. 1s/<'*Wk ' *a£

Saskaņa ar likumu no 1921. g. 20. ap-
riļa p. 6 un sabiedrības statūtu § 60 un
notikušo statūtu pārgrozījumu 1901. g.
akcionāra kungiem jāuzrāda 7 dienas
pirms sapulces pagaidu valdes telpās,
Rīgā, Brīvības ielā te 8 akciju oriģinālus
vai apliecības par to, ka akcijas atrodas
zem tādiem 'tete Latvijas valsts bankā
vai citās vietējas bankās, vai no Pēter-
pils starptautiskās komercbankas Parizes

nodaļas, 24. ielā Laffitte, vai iesniesrt
dokumentus, paredzētos p.p. a) un k§§ 6. un 7. likuma no 1921. g. 20 aDrOtra ārkārtēja akcionāru sapulce skaitīsies ka pilntiesīga un tās lēmumi Daigalīgiem, pie vai kura viņa piedalīšanās
pieteikto akciju skaita. 170?

Valdes locekļi direktori "
Aleksandrs Jāņa d. Mamontovs
Vladimirs Kuzmiga d. M e ļ n i k 0 v s

Vijciema pag. valde ar šo izsludina
par nederīgiem, kā nozaudētus, sekošus
dokumentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Vijciema pag. valdes 16. sept
1922. g. ar te 858; 2) kara klausības
apliecību, izdotu no 7. Siguldas kājnieku
pulka komandiera 30. augustā 1920. g.
ar te 112; 3) līgumu ar Valkas apriņķa
valsts zemju inspektoru par Aumeistera
pagastā iznomātiem ezeriem un 4) kvīti
par drošības naudas Ls 40 iemaksu
Valkas apriņķa valsts zemju inspektoram.
Visi minētie dokumenti uz Dāvā Jāņa d.
Pakalnā v. 25748

Sunākstes pag. valde, Jēkabpils apr.,
izsludina par nederīgām, ka nozaudētas,
sekošas Latvijas iekšzemes pases:

1) uz Terentija Arefija d. Boroduļina
vārdu, izd. 8. janvārī 1921. g. arN°644
no Sunākstes pag. valdes;

2) uz Elzas Kārļa m. Ozoliņ v., izd.
10 aprilī 1920. g. ar te 217 no Vie-
talvas pag. valdes. 25746

Lašu pag. valde, Ilūkstes apr., izslu-
dina par nederīgu, ka nozaudētu Latv.
pasi ar te 1364, izd. 8. oktobrī
1920. g. no Bebrenes pag. valdes uz

pils. Antona Kazimira d. Dogzena v.
25672

Suntažu pag. valde, Rīgas apr. _ iz-
sludina par nederīgiem, ka nozaudētus,
sekošus dokumentus: 1) iekšzemes pasi
ar Ne 140, izdotu no Suntažu pagasta
valdes 1920. g. uz Mārtiņa Kārļa d.
Jekabsona v. un 2) iekšzemes pasi ar
te 159, izdotu no Suntažu pag. valdes
1920. g. uz Kārļa Kārļa d. Jekabsona v.

Ieapittta Vtiiti tinogiaffli.

Pasta un telegrāfa «rirsvalde I
izsludina 27. aprilī 1925. g., pulksten 10 no rīta, RAKSTISKU IZSOLI uz

ķīmiskiem zīmuļiem, kanclejas aploksnēm, drukas
krāsu un vienkāršo auklu. i

19. maija 1925. g., pulksten 10 no rīta, RAKSTISKU IZSOLI bez pēctorgiem uz
26.000 telefona šķēršņiem, 65.000 skrūvēm, 90.000

klgr. vara st epules, 10.000 lirām vācu šķēršņiem.
Tuvākas ziņas izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļa no 11—13. 1675

UgiOes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

6. maija 1925. g., Ugāles pagasta valdes telpās,
sausus, vēja gāztus un nocirstus stigu kokus

pēc celmu skaita:
I. iecirkņa mežniecība — Ugāles novadā, 32 vienības, vērtībā no Ls 18 līdz

Ls 418.
II. iecirkņa mežniecība — Garzdes un Zūras novados, 54 vienības, vērtībā no

Ls 13 līdz Ls 1038.
III. iecirkņa mežniecība — Annahiittes novada, 2 vienības, vērtība no Ls 203

līdz Ls 209.
IV. iecirkņa mežniecībā — Puzes novada, 12 vienības, vērtībā no Ls 18 Hdz Ls 385.
V. iecirkņa mežniecībā — Zlekstendes novada, 10 vienības, vērtība no Ls 32

līdz Ls 1073.
Izsole sāksies pīkst. 12 dien». Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas

izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja un pie iecirkņu mežziņiem.
1704 Ueāles virsmežniecība.

Kara būvniecības pārvaldes techniskā daļa
izsludina

^
ka nozīmētā uz 29. aprīli 1925. g., rakstiska konkurence uz central-

apkurinašana s un ventilācijas ietaisi Rīgas ka;a slimnīcas galvenā korpusā, kreisajā
spārnā tiek 1798

jtohii! 11.i!II iiiii

Oli. dzelzsceļa Iecirkņa prleKSnleKs,
sava kantorī, pie Torņakalna stacijas, izsludina jauktus torgus
uz 5. maijus, g., pulksten 10, ar pēctorgiem 8. maijā š. g., pulksten 10,

"~ sekošu darbu izdošanai: ,
1) Krāsošanas, VII. ceļu iecirkņa robežās, ar visiem uzņēmāja materiāliem.

Drošības nauda Ls 300.
2) Bruģēšanas: Torņakalna, Tukuma 1. un Smārdes stacijās, ar materiāliem no
' dzelzsceļa. Drošības nauda Ls 70 un
3) Aizbērtas, kara laikā, ēkas iztīrīšanas darbus Tukuma I. stacijā. Drošības

nauda Ls 15.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī, darbdienās no pulksten 10—14. 1799

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina 7. maijā 1925. g., pulksten 10 no rīta

raksi, izsoli he.% pēctorgiem
uz 180.000 klgr. dzelzs cinkotas stiepules, 120.000 izolatoriem, 4000 mtr. kaņepāju
striķi, 30.000 gab. izolatoru kāšiem un t. t. 1 1676

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļa no pulksten 11—13

Sinser Seoins Nnchine Companv
Rīga, Elizabetes ielā te 8.

Bilance uz 31. decembri 1924. g.
Aktivs. Pasīvs. 40 0fl0-

Kases rēķins . . . . Ls 38,940.83 Pamatkapitāls . ? u M99S".
Preču , 992,233.92 Šaubīgi paradi . . » . om.S&S
Debitori 1,066,592.88 Kreditori 69,22j5
Inveatars 1,992.42 Skaidra peļņa. . '—'—rf^T0

Ls 2,099,759.55 J^J^T^l
— hoOA 9'

Pe|ņas un zaudējumu rēķins uz 31. dec i»

Debets. Kredits. 426.38**
"Izdevumu rēķins . . . Ls 357,159.33 Preču rēķins . .
Skaidra peļņa . . . . . 69,223.90 pTāf^
1788 Ls 426,383.23 __*£—-

8./S. Pini Pmai-LoiiiJs
izūtrupēs 6. maijā š. g., pulksten
1 dienā, Lombarda telpas, Vaļņu ielā N°4

. ieķīlātas, bet neizpirktās vai nepaeari'
natas ķīlas no M>M> 26921—28480 un ™29725 līdz 31053. "

78?

ŪTRUPI
noturēs pilsētas utrupn-'eks K. Urbāna kgs
Nozīmēto ķīlu pagarināšana jāizdara ne
vēlāk par 5. maiju_ š. g. Zelta unsudraba lietu pagarināšana vai izpirk-
šana izdarama_4 dienas pirms ūtrupes
pretēji jāmaksā proves valdes izdevumi'
Pārdošana nāks: briljanti, zelts, sudrabs
pulksteņi, uzvalki, zābaki, kažoki, velo-
sipēdi, šujmašinas u. t. t. Valde.
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