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Atvērts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

LIKUMS
par
starptautisko konvenciju par narkotiskām

vielām.

1. Ar šo likumu pieņemta un apstiprināta 1925. g. 19. februārī Ženevā Tautu
Savienības II opija konferencē izstrādātā un parakstītā starptautiskā konvencija par
narkotiskām vielām, līdz ar protokolu un beigu aktu.
2. Konvencija, protokols un beigu akts stājas spēkā saskaņa ar šīs konvencijas
36. pantā pievestiem noteikumiem.
3. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu. Līdz ar šo likumu izsludināma
konvencija līdz ar protokolu un beigu aktu, un to tulkojumi latviešu valodā.
Rīgā, 1928. g. 24. maijā.

Valsts Prezidents G. Zem gals.
SOCIĒTĒ

DES

NATIONS.

I

OEUXIĒME CONFĒRENCE DE L'OPIUM.

LEAOUE

que

l'apphcation

CONVENTION.
des

dis-

positions de la Convention de La Haye
du 23 janvier 1912 par Ies kārties contractantes a eu des rēsultats de grande impor-

tance, mais que la contrebande et l'abtis
des substances visēes par la' Convention
eontinuent encore sur une grande echelle;
Convaincues

que

la

contrebande

et

l'abus de ces substances ne peuvent ētre
supprimēs effectivement qu'en rēduisant
d'une facon plus efficace la production
et la fabrication de ces substances et en
exercant sur le commerce International
plus
un controle et une surveillance
ētroits que ceux prēvus dans ladite Convention ;
prendre
de nouvelles
mesures en vue d'atteindre le but visē
par ladite Convention et de complēter
Dēsireuses

de

et de renforcer ses dispositions;
Conscientes que cette reduction

et ce

controle exigent la cooperation de toutes
Ies Parties contractantes;
Confiantes que cet effort humanitaire
recevra l'adhēsion unanime des pāvs intēressēs:

Taking

note of the fact

cation of

Hautes

Parties

contractantes

ont

decide de conclure une , Convention ā cet
effet et ont dēsignē pour leurs plēnipotentiaires :

(Suivent les noms des Chefs d'Etats et de leurs
plenipotentiaires.)

qui, apres s'ētre communiquē leurs pleins
pouvoirs, trouvēs en bonne et due formē,
sont convenus des dispositions suivantes:
Chapitre

provisions of the Hague
Convention of January 23rd, 1912, by the
Contracting Parties has produced rēsults
of great value, but that the contraband

de la presente

on a great scale;

Convinced

that

Convention,

que soit sa teneur en morphine.
Opium medicīnai. — Par ;,opium medicīnai", on entend l'opium qui a subi les
prēparations necessaires poūr son adaptation ā l'usage medical, soit en pou'dre
ou granulē, soit en formē de mēlange avec
des matiēres neutres, selon ies exigences
de la pharmacopēe.
Morphine. — Par „morphine", on entend le principal alcaloīde de l'opium
ayant la formulē chimique Cn HigN0 3.
Diacētylmorphine. ' — Par „diacētylmorphine" , on entend la diacētylmorphine
formulē
(diamorphine, hēroine) ayant la
CHN0.

9—3

Feuille de coca. — Par ,,feuille de coca",

on entend la feuille de l'Erythroxylon Coca
Lamarck, de l'Erythroxylon novo-granatense (Morris) Hieronymus et de leurs
variētēs, de la famille des erythroxylacēes
et la feuille d'autres especes de ce genre
dont la cocai'ne pourrait etre extraite
directement ou obtenue par transformation

chimique.
Cocai'ne brūte. — Par s,cocai'ne brūte",
on entend tous produits extraits de la
feuille de coca qui peuvent, directement
ou indirectement, servir ā la preparation

de la cocai'ne.
Cocai'ne. — Par ,,cocai 'ne", on entend
l'ēther methylique de la benzovlecgonine
lēvogyre (ļaļ D20° = — 16°4) en solution
chloroformique ā 20 °/0 avant la formulē
CI HN04.
Ecgonine. — Par ,,ecgonine ", on entend
l'ecgonine lēvogyre ([aj D20° = — 45°6 en
solution aqueuse ā 5 %) ayant la formulē
CHN03. H0, et tous les dērivēs de
cette ecgonine qui pourraient servir industriellement

ā sa rēgēnēration.

Chanvre indien. —- Par ,,chanvre indien",

the contraband trade

in and abuse of these substances cannot be

effectually

suppressed except by bringing

about a more effective limitation of the
production or manufacture of the sub-

Chapitre

CONTROLE

1NTĒR1EUR DE L'OPIUM

Realising that such limitation and cont-

rol require the close co-operation of all the
Contracting Parties;
Confident that this humanitarian

effort

will meet with the unanimous adhesion of
the nations concerned:
to conclude

a Convention

for this purpose.
Parties have
accordingly appointed as their PlenipotenThe

High

Contracting

tiaires:
(Here follow the

names of heads of States and
their Plenipotentiaries.)

who, after'communicating their full powers,
found in good and due form, have agreed
as follovvs:

1.

The Contracting Parties agree to adopt
the follovving definitions for the purposes

Ls

—.

d) par

dokumentu pazaudēšanu no katras

personas

Coca

—.80

Leaf. —

,.Coca

leaf'

means

and

the

Erythroxylon

novo-granatense

(Morris)

Hieronymus and their varieties,
belonging to the family of Erythroxylaceae
and the leaf of other species of this gēnus
from which it may be found possible to
extract cocaine either directly or by

chemicai transformation.
Crude

Cacaine.

— ."Crude

cocaine"

means any extract of the coca leaf which
can be'used directly or indirectly for the

manufacture

of cocaine.

Cocaine. — "Cocaine" means methylbenzoyl laevo-ecgoine ([a] D20°= — 16°4)
in 20 per cent solution of chioroform, of
which the formula is CHN04.
Ecgonine. — "Ecgonine" means laevoecgonine (ļa)

D20° = — 45f|6 in 5 per cent

solution of vvater), of which the formula is

C(,HN03. H0, and all the derivatives of
laevo-ecgonine which might serve industrit
āla for. its recovery.
Indian Hemp. — "lndiam hemp" means
the dried flowering or fruiting tops of the

pistillate'plant Cannabis sativa L. from
which the resin has not been extracted,
under vvhatever name they
signated in commerce.

may. be

INTERNAL CONTROL OF RAVV OPIUM
Article 2.

et ā renforcer, dans la

reglements sur la matiere qu'elles auront
ēdictēs en vērtu de ['article ler de la
Convention de La Haye de 1912 ou de la

de-

Chapter II.

Article 2.

mesureoū ceļa sera necessaire, les lois et

the

leaf of the Erythroxylon Coca Lamarck

AND COCA LEAVES.

pēriodiquement

4.—

par katru tālāku rindiņu
—.15
b) citu Iestāžu sludinājumi pat katru
.
....
vienslejigu rindiņu ...
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
'
(par obligat. sludin.) _.
. . . . . . — ,25

BRUT ET DES FEUILLES DE COCA.

Les Parties contractantes s'engagent ā
and supervision of the international trade,
edicter des lois et. reglements, si ceļa n'a
than are provided for in the said Conpas encore ētē fait, pour assurer un convention;
trole efficace de la production, de la
Desirous therefore of taking further distribution et de l'exportation de l'opium
measures to carry out the objects'at by brut; elles s'engagent egalement ā reviser

the said Convention and to complete and
strengthen its provisions;

rindiņām

II.

stances, and by exercising a closer control

Article

conviennent
les Parties contractantes
d'accepter les dēfinations suivantes:
Opium brut. — Par „opium brut", on
entend le suc, coagulē spontanement,
obtenu des capsules du pavot somnifēre
subi
(Papaver somniferum L). et n'avant
son
necessaires
ā
que les manipulations
'
quelle
transport,
empaquetage et ā son

pulksten

soit prēsentēe dans le commerce.

DEF1NIT10NS.

Artic'.e ler.

no

on entend la sommitē sēchēe, fleurie ou
fructifere, des pieds femelles du Cannabis
sativa L. de laquelle la rēsine n'a pas ētē
trade in and abuse of the substances to
extraite. sous quelque dēnomination qu'elle
which the Convention applies stili continue

Chapter I.

1.

DĒFIN1TIONS.

Aux fins

that the appli-

the

Have decided

Les

NATIONS.

SECOND OPIUM CONFĒRENCE.

CONVENTION.
Considerant

OF

Sludinājumu maksa:
' a) tiesu sludinājumi lidz 30 vienslejigām

The Contracting Parties undertake to
enact laws and regulations to ensure the

effective control of the production, distribution and export of raw opium, unless
laws and regulations

on the "subject are

already in exi"stence; they also undertake
to revievv periodically, and to strengthen
as required ,the laws and regulations on
the subject which they have enacted in
virtue of Article 1 of the Hague Convention of 1912 or of the present Convention.

presente Convention.
Article 3.
contractantes

Iimiteront,
Les Parties
en tenant compte des difterences de leurs

conditions commerciales, le'nombre des
vilies, ports ou autres localites par lesquels
l'exportation ou l'importation de l'opium
brut ou de feuilles de coca sera permise.

.

Due regard being had to the differences

in their commercial conditions, the Contracting

Parties

Article 4.
Les dispositions du present chapitre
s'appliquent aux substances suivantes:
a) A ropiuin medicinal;
b) A la cocai'ne brūte et ā l'ecgonine;
c) A la morphine, diacētylmorphine,

cocai'ne et leurs sels respectifs;
d) A toutes les prēparations officinales

shall

limit

the

number

of

towns, ports or other localities. through
which the export or import of raw opium
or coca leaves shall be permitted.

Chapitre 111.
CONTROLE INTĒRIEUR DES
DROGUES MANUFACTURĒES.

Article 3.

Chapter III.
INTERNAL

CONTROL
TURED

OF MANUFAC-

DRUGS.

Article 4.
The provisions of the present Chapter
apply to the foIlowing substances-:
(a) Medicinal opium;
(b) Crude cocaine and ecgonine;
(c) Morphine, diacetylmorphine, cocaine
and their respective salts;
(d) All prēparations

officinal

and

non-

of the present Convention:
et non officinales (y compris les
officināl (ineluding the so-called antiremedes dits anti-opitim) contenant
Raw Opium. — "Raw opium" means the
opiuni remedies) containing more
plus de 0,2 o/0 de morphine ou plus
spontaneously coagulated juice obtained
than 0.2 per cent of morphine or
de 0,1 °:de cocai'ne;
from the capsules of the Papaver somnimore than 0.1 per cent of cocaine;
e) A toutes les prēparations contenant
ferum L., which has only been submitted
(e) All prēparations containing diacetylde la diacētylmorphine;
to the necessary manipulations for packing
morphine;
f) Aux prēparations galēniques (extrait
and- transport, whatever its content of
(f) Galenical prēparations (extract and
et teinture) de chanvre indien;
morphine.
>
tineture) of Indian hemp;
g) A tout autre stupefiant auquel la
(g) Any other narcotic drug to vvhich
Medicinal Opium. — "Medicinal opium"
presente Convention peut s'appliguer,
means ravv opium which has undergone
the present Convention may be
conformēment ā l'aiticle 10.
necessary
to
it
for
applied in accordance vvith Article 10.
adapt
the processes
Article 5.
medicinal use in accordance with the
Article 5.
requirements of the national pharmacoLes Parties contractantes edicterout des ,
poeia, vvhether in powder form or granulois ou des reglements efficaces de facon
The Contracting Parties shall enact:
effective laws or regulations
lated or othervvise or mixed with neutral ā Iimiter exclusivement aux usages medito limit
materiāls.
caux et scientifiques la fabrication, l'imexclusively to medical and scientific purMorphine. — "Morphine" means the portation, la vente, la distribution, !'exporposes the manufacture, import sale distribution, export and use of the substances
principal alkaloid of opium having the tation et l'emploi des substances auxchemicai formula C]7HigN0 3.
quelles s'applicjue le present chapitre. to vvhich this Chapter applies. They shall
Elles coopēreront entre elles afin d'empēcher co-operate vvith one another to prevent
Diacetylmorphine.
— "Diacetylmorl'usage de ces substances pour tout autre
the use of these substances for any other
phine" means diacetylmorphine (diamorpurposes.
formula
C2]HN0 5 objet.
phine,henoin)havingthe

Article

Les Parties

Article

6.

contractantes

controleront

ou ce

The Contracting Parties shall control
all pcrsons manufacturing, importing, selling, distributing or exporting the substances to vvhich this Chapter applies, as
well as the buildings in vvhich these persons
carry on such inciustry or trade.

contractantes

VVith this object, the Contracting Parties
shall:

tous ceux
qui fabriquent, importent,
vendent, distribuent ou exportent les. substances auxquelles s'app!ique le present
chapitre, ainsi que les bātiments oū ces
personnes exercent

cette Industrie

commerce.
A cet effet, les Parties
devront:

a) Limiter

aux seuls ētablissements et

locaux pour lesquels une autorisation existe ā cet effet la fabrication des substances visēes par l'ar-

ticle 4 b), c), g);
b) Exiger que tous ceux qui fabriquent,
importent,
exportent

(a) Confine the manufacture of the
substances referred to in Article 4 (b), (c)
and (g) to those establishments and pre-

soient

bution, or export of the said substances

INDIEN.

Article
1.

En

addition

INDIAN

11.

aux

dispositions

du

s"appliqueront au chanvre indien et ā
la rēsine qui en est extraite, les Parties
contractantes s'engagent:
A interdire l'exportation de la rēsine obtenue du clranvre indien et
les prēparations usuelles dont la
rēsine est la base (telles qtie hachich,
esrar, chira et djamba) ā destination
de pays qui en ont interdit l'usage et,
lorsque l'exportation en est auto-

a)

risēe, ā exiger

la production

c) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantitēs
fabriquēes, des importations, expor-

enter in their books the quantities manufactured, imports, exports, saies and all

fins spēcifiēes dans le certificat

iOther distribution of the said substances.

tions ne seront pas rēexportēes;
b) A exiger, avant de dēiivrer, pour
du chanvre indien, le permis d'ex-

tations, ventes et tous autres modes

de

cession

desdites

substances.

Cette rēgle ne s'appiiquera pas necessairement aux quantitēs dispensēes par les mēdecins, non plus

qu'aux ventes faites sur ordonnance
mēdicale
par
des
pharmaciens
dumeht autorisēs, si les ordonnances

Require

that

toute

cession

ā

des

personnes non autorisēes ou toute dētention pār ces personnes des substances
auxquelles s'applique le present chapitre.

»

Article 7.
The Contracting Parties shall take measures to prohibit, as regards their internai
trade, the delivery to or possession by
any unauthorised persons of.the substances

to

vvhich

this

Comitē

pour

en

recevoir

avis et rap-

port, aura constatē que certaines prēparations contenant les stupēfiants visēs
dans le present chapitre ne peuvent donner
lieu ā la toxicomanie, en raison de la
nature

des

substances

rnēdicamenteuses

question

for

advice

and

compounded

and

vvhich

in

practice

preclude the recovery of the said drugs,
the Health Committee shall communicate
this finding to the Council of the League

of Nations.

The Council vvil! communicate

the finding

and

to the

thereupon

Contracting

the

provisions

of

the

Article

9.

Any Contracting Party may autiiorise

follovving

officinales

opiate

officinal

prēparations:

tincture of opium. Sydenham laudanum
and Dover povvder. The maximum dose,

hovvever, vvhich may be supplied in sucli
cases must not, contain more than 25
centigrammes of officinal opium, and the
chemist must.enter in his books the quantities supplied, as provided in Article 6 (c)

les quantitēs fournies.
Article

10.

Lorsque le Comitē d'hygiēne de la
Sociētē des Nations, aprēs avoir soumis la
auestion au Comitē permanent de ļ'Office
international d"hygiēne publique de Paris
pour en recevoir avis et rapport, aura
constatē que tout stupēfiant auquel la
presente ( Čonventipn ne s'applique pas

susceptible

de

donne*r

lieu

ā

des

abus analogues et de produire des effets
aussi nuisibles que les substances visēes

par cc chapitre de la Convention, le
Comitē d'hygiēne informera le Conseil de
la Societē des Nations et lui recommandera
que les dispositions de la presente Convention

soient

appliquēes

ā cette

sub-

stance.
Le Conseil de la Sociētē des Nations communiquera

cette

recommandation

aux

Parties contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son acceptation au Secrētaire gēnēral de la Sociētē des Nations
oui en avisera

les autres

Parties

contrac

tantes.

Les dispositions de la presente Convention deviendront immēdiatement applicables ā la substance en question dans
ies relations entre les Parties contractantes qui auront acceptē la recommandation visče par les paragraphes precedents.

l'importation

exclusively for medical or scientific
purposes.

est approuvēe

et est

2. Les Parties contractantes exercernt
un controle efficace de nature ā empēcher

le trafic international illicite du chanvre
indien et, en particulier, de la rēsine.

2. The Contracting Parties shall exercise an effective control of such a nature

as to prevent the illicit international
traffic in Indian hemp and especially in
the resin.

Chapitre V.

Article
Chaque

qu'une

Partie

Chapter
CONTROL

OF

V.

INTERNATIONAL

TRADE.

12.

Article

contractante

autorisation

In

the

event

of

tļļe

10.
Health

Committee

of the League of Nations, after having
submitted the question for advice and
report to the Permanent Committee of
the,Office international d'Hygiene publique
in Paris, finding that any narcotic drug to
vvhich the present Convention does not
apply is liable to similar abuse and productive of similar ill-effects as the substances to vvhich this Chapter of the Con-

vention

applies,

the

Health

Committee

shall inform the Council of the League
accordingly and recotnmend that the provisions of the present Convention shall be
applied

to such drug.

The Council

nicate

of the League shall commu-

the said

recommendation to the
Contracting Parties.
Any Contracting
Party vvhich is prepared to accept the
recommendation

shall

notify

the SecreLeague, vvho vvill

tary-General of the
inform the other Contracting Parties.

of the
present Conveni^The provisions
tion shall thereupon applv to the sub-

stance in question as betvveen the Contracting Parties vvho have accepted the
recommendation referred

vention.

portation

en

exigera

d'importation

plusieurs

Parties,

d'urgence,

est

country and stating that the importation is approved and is required

dis-

12.

Each Contracting Party shall require
a separate import authorisation to be
obtained for each importation of any of

name and address of the importer and the
name and address of the exporter.
The import' authorisation shall specify
the period vvithin vvhich the importation

give rise to the drug habit on account of the
medicaments vvith vvhich the said drugs

the supply to the public by chemists, at
their own discretion, as medicines, for
iirļmediate use in urgent cases, of the

Article

spēcial dēlivrē par le gouvernement
du pays importatetir et attestant que

state the quantity to be imported, the

9.

prēparations

export authori-

Cette autorisation indiquera la

Toute Partie contractante peut autoriser les pharmaciens ā dēiivrer au public
de leur propre chef et a titre de mēdicaments pour l'usage immēdiat en cas
les

an

quantitē ā importer, le nom et l'adresse
de 1'importateur, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur.
L'autorisation d'importation spēcifiera
le dēlai dans lequel devra etre effectuēe
l'importation; elle pourra admettre l'im-

Chapter cannot

to the prēparation concerned.

opiacēes suivantes: teinture d'opium, laudanum de Sydenham, poudre de Dover;
toutefois, la dose māxīmum qui peut,
dans ce cas, ētre dēlivrēe, ne doit pas
contenir plus de 0,25 gr. d'opium officinal,
et le pharmacien devra faire figurer dans
ses livres, conformēment ā l'article 6 c),

issuing

sation under Article 13 of the present

ferred to in the present

present Convention vvill not be applicable

Article

(b) Before

tiucte soit obtenue pour chaque importation de l'une quelconque des substances
auxqueiles s'applique la presente Con-

soustraire

en auestion.

ved for the purposes specified in the
certificate and that the resin or
prēparations vvill not be re-exported;

report to the Permanent Committee of the
Office international d'Hygiene publique
in Paris, finding that any prēparation
containing any of the narcotic drugs re-

are

vention les prēparation

stating that the importation is^appro-

NATIONAL.

avec lesquelles ces stupēfiants sont associēs et qui empēchent de les rēcupērer
pratiquement, le Comitē d'hvgiene avisera
de cette constatation le Conseil de la
Sociētē des Nations.
Le Conseil communiquera' cette constatation aux Parties
contractantes, ce qui aura pour effet de
au rēgime de la presente Con-

Government of the importing country

Convention, in respect of Indian
hemp, to require # the production of
a spēcial import certificate issued
by the Government of the importing

applies.

In the event of the Health Committee
of the League of Nations, after having
the

esrar, chiras, djamba) to countries

which have protiibited their use, and,
in cases vvhere export is permitted,
to require the production of a spēcial
import certificate issued by the

prēpara-

CONTROLE DUCOMMERCE INTER-

submitted

ordinary prēparations of vvhich the
resin forms the base (such as hashish,

portation
visē
ā l'article
13 de
la presente Convention, la production d'un certificat d'importation

Article 8.

d'hygiēne de la
Sociētē des Nations, aprēs avo ' ir soumis
la question au Comitē permanent de
ļ'Office international d'hvgiene publique
de Paris

le

Chapter

obtained from Indian hemp and- the

et

destinēe exclusivement ā des usages
mēdicaux ou scientifiques; '

Article 8.

Lorsque

que la rēsine ou les dites

ou le phar-

Les Parties contractantes prendront des
mesures pour prohiber. dans leur cominterieur,

shall

dical prescriptions are filed and preserved
by the medical practitioner or chemist.

Article 7.

merce

persons

This requirement shall not necessarily
apply either to supplies dispensed by
medical practitioners or to saies by duly
authorised chemists on medical prescriptions, provided in each case that the me-

sont, dans chaque cas, diiment con-

servees par le mēderin
macien.

such

vhich shall apply to indian hemp and the
"esin prepared from it, the Contracting
3arties undertake: .
(a) To prohibit the export of the resin

d'un

shall obtain a licence or permit to engage
in these operations;

11.

1. In addition to the provisions of
chapter V of the present Convention,

certificat d'importation spēcial dēlivrē par le gouvernement du pays
importatcur et attestant que l'importation est approuvēe pour les

d'une autorisation ou d'un
munis
permis pour se livrer a ces opērations;

(c)

HEMP.

Article

chapitre V de la presente Convention, qui

the purpose.
(b) Require that all persons engaged
in the manufacture, import, sale, distri-

substances,

CHANVRE

mises alone vvhich have been liceused for

vendent, distribuent ou
lesdites

Chapter lV.

Chapitre IV.

6.

to above.

the substances to vvhich the present Convention applies. Such authorisation shall

must

be

effected

and

may

allovv

the

importation in more than one consignment.

envpis.

Article

Article

13.

13.

1. Chaque Partie contractante exigera
qu'une autorisation d'exportation
distincte soit obtenue pour chaque exportation de l'une quelconque des substances
auxquelles' s'applique la presente Convention. Cette autorisation indiquera la
quantitē ā exporter, le nom et l'adresse

1. Each Contracting Part/ shall require
a separate export authorisation
to be
obtained for each exportation of anv of

de

name and

l'exportateur, ainsi que
l'adresse de 1'importateur.

2.

le

nom

et

La Partie contractante exigera; avant

de dēiivrer cette autorisation

d'exporta-

tion, qu'un certificat d'importation, ? dēlivrē par le gouvernement du pays importatcur et attestant que l'importation

est

approuvēe, soit produit par la personne
ou la maison qui demande l'autorisation

d'exportation.

the substances to vvhich the present Con-

vention applies. Such authorisation shall
state the quantity to be exported, the
name and address of the exporter and the

2.

address of the importer.

The Contracting Party, before issuing

such export authorisation, shall require an
import certificate, issued by the Government of the importing country and cer-

tifying that the importation is approved,
to be produced by the personor estahlishrhent applying
sation.

for

the

export

authori-

Chaque Partie contractante s'engage ā
adopter, dans la mesure du possible, le
certificat d'importation dont le modelē

Eacli Contracting Party agrees to adopt,
so far as possible, the form of import

est

tion.

annexē ā la presente Convention.
3.

L'autorisation

d'exportation

spēci-

fiera le dēlai dans lequel doit ētre effec-

le
tuēe
l'exportation et mentionnera
numēro et la datē du certificat d'importation, ainsi que l'autorite qui I'a dēlivrē.
4. Une copie de l'autorisation d'exportation accompagnera l'envoi et le gouvernement qui dēlivrē l'autorisation d'exportation en enverra

copie au gouverne-

ment du pays importateur.

effectivement

ex-

portēes est infērieure ā celle qui est spēcifiēe dans l'autorisation d'exportation,
mention de cette quantitē sera faite par

les autoritēs compētentes sur l'autorisation d'exportation et sur toute copie officielle de cette autorisation.
7. Si la demande d'exportation concerne un envoi destinē ā ētre dēposē dans
un

entrepot

de

douane

du

3. The export authorisation shall specify the peribd vvithin vvhich the expor-

tation must be effected, and shall state
the number and datē of the import certificate and the authority by whom it has
been issued.

4. A copy of the export authorisation
shall accompany the consignment, and the
Government

issuing

the export

authori-

sation shall send a copy to the Government
of the importing country.

5. Lorsque l'importation aura ētē effectuēe, ou lorsque le dēlai fixē pour
l'importation sera expirē, le gouvernement
du pays importateur renverra 'l' autorisation d'exportation endossēe ā cet effet
au gouvernement du pays exportateur.
L'endos spēcifiera la .guantitē effective-

ment importēe.
o. Si la quantitē

certificate annexed to the present Conven-

pāvs

impor-

5.

The

Government

of

the

importing

countrv, vvhen the importation has been
effected, or vvhen the period fixed for the
importation has expired, shall, return the
export authorisation, vvith an endorsement
to that effectļ to the Government of the
exporting country. The endorsement shall
specify the amount actually imported.
6.
If a less quantity than that specified
in the export authorisation is actually
exported, the quantity actuallv exported

shall be,noted by the competent authorities on the export authorisation and on
any official copy thereof.
[n the case of an application to
7.
export a consignment to any country for
the purpose of being placed in a bonded
vvarehouse in that countrv, a spēcial cērti-

stera qu'elle approuve l'importation de
l'envoi dans les conditions susmentionnēes.

En

pareil cas,

l'autorisation

d'exporta-

tion prēcisera que l'envoi est exportē pour
ētre dēposē dans un entrepot de douane.
Article

presente

Convention,

les

Parties

aux ports-francs et aux zones franches situēs
sur leurs territoires et ā y exercer la mēme

et

le

mēme

controle

que

dans les autres parties de leurs territoires,
en ce qui concerne les substances visēes
par ladite Convention.

Toutefois, cet article n'empēche pas
«ne des Parties contractantes d'appliquer
.anx dites substances des dispositions plus
&iergiques dans les ports-francs et les
zones franches que dans les autres parties
de

son

Government

of

that

risation shall specify that the consignment
is exported for the purpose of being placed

pays

de

destination
et certifiant
que
est approuvēe, soit prēsentē
ā l'autoritē dont dēpend l'entrepot de
douane.
Une autorisation spēciale sera
dēlivrēe par cette autoritē, pour chaque
envoi ainsi retirē, et remplacera l'autorisation d'exportation visēe aux articles
13, 14 et 15.
['importation

in a bonded vvarehouse.
Article

contractantes, s'engagent ā appliquer les
lois et reglements en vigueur dans le pays,

surveillance

the

Article

En vue d'assurer dans les ports-francs
dans les zones franches. l'application
et rexēcution intēgrale des dispositions
la

from

country, certifying that it has approved
the introduction of the consignment for
the said purpose, may be accepted by the
Government of the exporting country in
place of the import certificate provided
for above. In such a case, the export autho-

14.

et

de

ficate

For the. purpose

application

of

14.

ensuring the full

and enforcement of the pro-

visions of the present Convention in free
ports and free zones, the Contracting
Parties undertake to apply in free ports
and free zones situated vvithin their
territoiics the same laws and regulations,
and to cxercise therein the same supervision and control, in respect of the substances covered bv the said Convention,
as in other parts of their territories.
This Article does not, hovvever, prevent

any Contracting Party from applving, in
respect
of the said substances, more
drastic provisions in its free ports and free
zones than in other parts of its territories.

territoire.

Article

15.

ā moins que la copie de

l'autorisation d'ex-

portation (ou le certificat de dēroutement,
si ce certificat a ētē dēlivrē conformēment

au paragraphe suivant)

qui accompagne

l'envoi ne soit soumis aux autoritēs compētentes de ce pays.
2.

Les autoritēs cotnpētentes

d'un pays

par Iequel un envoi de l'une quelconque
des

substances

visēes

par

la

presente
Convention est autorisē ā passer prendront
toutes les mesures necessaires pour etnpēcher le dēroutement dudit envoi vērs
une destination autre que celle qui figurē
sur !a copie de l'autorisation d'exportation

(ou sur le certificat de dēroutement) qui
accompagne cet envoi, ā moins que le
gouvernement de ce pays n'ait autorisē
ce dēroutement au moyen d'un certificat
spēcial de dēroutement. Un certificat de
dēroutement
ne sera dēlivrē qu'aprēs
d'un certificat
d'importation,
rēception
de l'arconformēment aux dispositions
tic' .e 13, et ēmanant du gouvernement
du pays ā destination duque! on se propose
de dērouter ledit envoi: ce certificat con-

tiendra

les

renseignements

mēmes

que

ceux qui, selon l'aiticle 13, doivent ētre
mentionnēs dans l'autorisation d'exportation, ainsi que le nom du pays d'oū cet
envoi a ētē pritnitivement exportē. Toutes

de l'article

les dispositions

applicables ā une autorisation

13 qui sont
d'exporta-

1.

No

consignment

copy of the export authorisation (or the
diversion certificate, if such a certificate
has been issued in pursuance of the follovving paragraph) vvhich accompanies the
consignment is produced to the competent

country

country.

competent

through

authorities

vvhich

a

of

any

consignment

of any of the substances covered by the
present
the

Convention is permitted

take all'due

shall

diversion

destination

the

copy

of

other

of

measures
the

the

to pass

to prevent

consignment

than

that

export

to

named

a
in

authorisation

(or the diversion certificate) vvhich accompanies it. unles. the Government of that

country has authorised that diversion by
means of a spēcial diversion certificate.
A diversion
certificate, shall only be

issued after the receipt of an import certi13.
vvith Article
from the Government of the country to
vvhich it is proposed to divert the consignment, and shall contain the same particulars as are required by Article 13 to
ficate,

in

accordance

be stated in an export authorisation,
together vvith the name of the country
from vvhich the consignment vvas oriģiAll the provisions of
nāla exported.
Article
export

13

vvhich

are

authorisation

applicable to an
shall be applicable

equally to the diversion

certificate.

tion s'appliqueront ēgalement aux eertifiFurther, the Government of the country

cats de dēroutement.
En

outre,

le

gouvernement

du

pays

autorisant le dēroutement de l'envoi devra

conserver

la copie

de l'autorisation pri-

d'exportation (ou le certificat

de

mitive
dēroutement) qui accompagnait ledit envoi

au moment de son arrivēe sur le territoire
dudit pays et le retourner.au gouverne-

ment qui l'a dēlivrē en notifiant en mēme
le nom du pāvs ā destination duquel le dēroutement a ētē autorisē.
3.
Dans les cas oū le transport est
effectuē par la voie aērienne, les dispositions prēcē dentes du present article ne
survole
seront pas applicables si l'aēronef
le territoire du tiers pays sāns atterrir.
territoire dudit
Si l'aēronef atterrit sur le
temps ā celui-ci

pays

lesdites

dispositions

seront

apph-

iuēes dans la mesure oū les circonstances
le nermettront.

. .

article
Les alinēas 1 ā 3 du present
de
ne prējudicient pas aux dispositions
conlimitant
le
tout accord international
l'une des
trole qui peut etre exercē par

4

les substances
Convention, lors-

Parties contractantes sur

visēes par la presente
qu' elles seront expēdiēes en-transit direct.
' 5. Les dispositions du present article
de
ne s'appliqueront pas au transport
Substances par la poste.

authorising the diversion of the consignthe
the copy of
ment shall detain

original export authorisation (or diversion
certificate) vvhich accompanied the consignment on arrival in its territory, and
shall return it to the Government vvhich
issued it, at the same time notifying the

name of the country to vvhich the diversion
has been authorised.
In cases vvhere the transport is
3.
being effected bv air, the preceding provisions of this Article shall not be appliover the terncable if the aircraft passes
vvithout
landing.
country
third
tory of the
If the aircraft lands in the territory of
the said countrv. the said provisions shall
the circumstances
be applied so far as
permit.
4. Paragraphs 1 to 3 of this Article
are vvithout prejudice to the provisions
vvhich
agreement
of any international
limits the control vvhich may be exercised

by any of the Contracting.

16.

substances
Si un envoi de l'une des
est
Convention,
presente
visēes par la
Partie
dēbarquē sur le territoire d'une
entrepo
contractante et dēposē dans un
de cet
retire
ētre
de douane, ii ne pourra
d imporentrepot sāns qu'un certificat
du
tation, dēlivrē par le gouvernement

Parties over

the substances to vvhich the present Con-

vention applies vvhen in direct transit.
5. The provisions of this Article shall

not apply to transport of the substances
by post.
Article

Article

1b.

substances
A consignment of any of the
covered by the present Convention vvhich
Contracting
is landed in the territory of any
vvarehouse
bonded
placed
in
a
and
Party
shall not be vvithdravvn from the bonded

vvarehouse
issued

unless an

bv the

consignment

covered

by the

17.

of

substances

stored there in a bonded vvarehouse may
to any process vvhich vvould
alter the nature of the substances in question or, vvithout the permission of the
competent authorities, the packing.

be subjected

Article

du present chapitre

the

present Convention vvhile

passing in transit through the territories
of any Contracting Partv or vvhilst being

'

permettent.

of any of the sub-

another country shall be permitted to pass
through a third countrv, vvhether or not
it is removed from the ship or conveyance
in vvhich it is being conveyed, unless the

The

No

18.

If any Contracting Party finds it impossible to appiy any provision of this
Chapter to trade vvith another country
by reason of the fact that such country
is not a party to the present Convention,
such Contracting
Partv vvill only be
bound to apply the provisions of this
Chapter so far as the circumstances permit.

que dans la mesure oū les circonstances le

15.

import certificate,

Government of the coimtry

.

Chapitre VI.

vvhich is exported from one country to

2.

18.

chapitre ā son commerce avec un autre
pays, en raison du fait cjue ce dernier n'est
pas partie ā la presente Convention, cette
Partie contractante'ne' sera obligēe d'appli-

stances covered by the present Convention

authoiities of that

of the export authorisation for the purpose
of Articles 13, 14, and 15 above.
Article

Si l'une des Parties contractantes estime
impossible de faire application de l'une
quelconque des dispositions du present

COMITĒ

CENTRAL
Article

Chapter VI.

PERMANENT.

PERMANENT CENTRAL BOARD.
Article

19.

Un
Comitē central
permanent
sera
nommē, dans les trois mois qui suivront
l'entrēe en vigueur de la presente Con-

vention.
Le

Comitē central comprendra rīuit
qui, par leur compētence technique, leur impartialitē et leur indēpendance rinspireront une confiance univerpersonnes

selle.
Les membres du Comitē central seront
nommēs par le Conseil de la Sociētē des
Nations.
Les Etats-Unis d'Amērique et l'Allemagne seront invitēs ā dēsigner chacun
une personne pour participer ā ces nomi-

nations.
En procēdant ā ces nominations, on
prendra en considēration l'importance qu'il
y a ā faire figurē dans le Comitē central,
en proportion ēquitable, des personnes
ayant une connaissance de la question
des stupēfiants, dans les pays producteurs
et manufacturiers, d'une part, et dans les

d'autre

consommateurs,

pays

appartenant

part,

et

ā ces pays.

Les membres

du

Comitē

centra! n exer-

dans

une

position

de dēpendance

directe

Les membres du Comitē exerceront un
mandat d'une durēe de cinq ans et seront
rēēligibles.
Le Comitē ēlira son prēsident et fixera

son rēglement intērieur.
Le quorum fixē pour

the coming into force of the present
Convention.
The Central Board shall consist of

eight persons
compētence,

vvho, by
imf>artiality

their technical
and disinteres-

tedness, vvill command general confidence.
The

members

of

the

Central

Board

shall be appointed by the Coouncil of the
League of Nations.
The United
States of * America and
Germany shall be invited each to nominate
one person to participate in these appointments.

In

making the appointments,

dēration

consi-

shall be given to the importance

of including on the
equifable proportion,

Centi ai

Board,

in

persons possessing
a knovvledge of the drug situation, both

in the producing and manufacturing countries on the one hand in the consuming
countries on the other hand, and connected

vvith

such

countries.

members

of

the

Central

Board

shall not hold any office vvhich pūts them
in a position of direct dependence on
their Governments.

The

de leurs gouvernements.

19.

A Permanent Central Board shall be
appointed, vvithin three months from

The

ceront pas des fonctions qui les mettent

members

shall

be

a term of five years, and

appointed for
they vvill be

eligible for re-appointment.
The Central Board shall elect its ovvn
Prēsident and shall settle its rules of
procedure.

les rēunions du

At meeting of the Board, four members

Comitē sera de quatre membres.
Les dēcisions du Comitē relatives aux
articles 24 et 26 devront ētre prises ā la
majoritē absolue de tous les membres du

shall form a quorum.
The dēcisions of the Board relative to
Articles 24 and 26 shall be taken by an

Comitē.
Article

avec

le

Comitē,

des Nations,
prendra les

the

the vvhole

number

Board.

The Council of the League of Nations
shall, in consultation vvith the Board,
make the necessary arrangements, for
the organisation and vvorking of the Board,
vvith the object of assuring the full technical independence of the Board in carrving out its duties uuder the present Convention, vvhile providing for the control
of the staff in administrative matters by

the Secretary-General.
The

Secretarv-General

the secretary and

Convention ā importer sur leurs
territoires^ en vue de leur consommation
intērieure au cours de l'annēe Sliivante
et
pour des fins mēdicaies, scientifiques
la

autres.

Ces chiffres ne doivent pas ētre consi-

dērēs comme avant, pour le gotivernement

intēressē. un caractēre obligatoire, mais
seront donnēs au Comitē centra! ā titre
d'indication pour l'exercice de son mandat.

staff

of

shall
the

appoint
Board

on

the nomination of the Board and subject
to the approval of the Council.
Article

21.

Les Parties contractantes conviennent
d'envoyer chaque annēe, avant le 31
decembfe, au Comitē central perrnanent
prēvu ā l'article 19, les ēvaluations des
quantitēs de chacune des substances visēes
par

of

Article 20.

dispositions necessaires pour l'organisation
et le fonctionnement du Comitē, en vue
de garantir la pleine indēpendance de cet
organisme dans I'exēcution de ses fonctions
techniques, conformēment ā la presente
Convention, et d'assurer, par le Secrētaire
gēnēral, le fonctionnement des services
administratifs du Comitē.
Le Secrētaire gēnēral nommera le secrētaire et lesfonctionnaires du Comitē
central, sur la dēsignation dudit Comitē
et sous rēserve de l'approbation du Conseil.
Article

absolute majoritv of

20.

de la Sociētē

Le Conseil

d'accord

"

Article

1. Aucun envoi de l'une quelconque
des substances visēes par la presente Convention, si cet envoi est exportē d'un
pays ā destination d'un autre pays, ne
sera autorisē ā travērser un troisiēme
pays — que cet envoi soit, ou non, transbordē du navire ou du vēhicule utilisē —

authorities in respect of each consignment
so vvithdravvn and shall take the place

17.

Lorsque les substances visēes par la
presente Convention traverseront en transit
Ies territoires d'une Partie contractante,
ou y seront dēposēes en entrepot de douane,
elles ne pourront ētre soumises ā aucune
opēration qui modifierait, soit leur nature,
soit, sauf permission de l'autoritē compētente, leur emballage.

quer les dispositions
Article

of destination and certifying that the
importation
is approved, is produced
to
the authorities
having
jurisdiction
over the bonded «varehouse.
A spēcial
authorisation shall be issued by the said

"

tateur,
1 autoritē
compētente
du
pays
exportateur pourra accepter, au lieu du
certificat d'importation prēvu ci-dessus,
un certificat spēcial par lequel l'autoritē
compētente du pays importateur atte-

21.

The Contracting Parties agree to send
in annually before December 31st, to
the Permanent, Central Board
set up
under Article 19, estimates of the quantities of each of the substances covered by
the Convention to be importēs into their
territory for internai consumption during
the follovving year for medical, scientific
and other purposes.

These estimates are not to be regarded
as binding on tlie Government concerned,
buf vvill be for the purpose of serving as

a guide to the Central Board in the discharge

of

its

dati

Dans le cas oū des circonstances obligeraient un pays ā modifier, au cours de
l'annēe, ses ēvaluations, ce pays communiquera au Comitē central les chiffres
rēvisēs.

Should circumstances make it necessary
for any country, in the course of the year,
to modify its estimates, the country in
Cļiiestion shall communicate the
figurēs to the Central Board.

contractantes conviennent d'envoyer chaque annēe au Comitē
central, trois mois (dans les cas prēvus
au paragraphe c): cinq mois) au plus
tard aprēs la fin de.annēe, et de la maniere qui sera indiquēe par le Comitē,
des statistiques aussi complētes et exactes
que possible, relati ves ā l'annēe prēcēdente:
Les Parties

d'opium
de feuilles de coca;

1.

The

as complete and accurate statisties as
possible relative to the preceding year,
shovving:

(a) Production of ravv opium and coca

b) De la fabrication- des substances
visēes au chapitre III, article 4 b)
c) g), de la presente Convention et
des matiēres premiēres employēes
pour cette fabrication.
La quantitē

(b) Manufacture of the substances covered by Chapter III, Article 4
(b) (c) and (g) of the present Con-

brut

leaves;

vention and the ravv material used

1. Le Comitē central surveillera d'une
facon constatē le mouvement du marchē
international. Si les renseignements dont
ii dispose le portent a conclure qu'un
pays donnē accumule des quantitēs exa-

gērēes d'une substance visēe par la presente
Convention et risque ainsi de devenir un
centrē de trafic illicite, ii aura le droit de
demander des exp!ications au pays en
question - par l'entremise du Secrētaire
gēnēral de la Sociētē des Nations.
2. S'il n'est fourni aucune explication
dans un dēlai raisonnable, ou si les expli-

1. The Central Board shall continuously vvatch the course of the international
trade. If the information at its disposal
leads Board .to eonelude -that _ excessive
quantities of any substance covered by
the present Convention are accumulating
in any country, or that there is a danger
of that country becoming a centrē of
the illicit traffic, the Board shall have
the right to ask, through the Secretary-

General of the League, for explanations
from the country

in quest on.

2.
If no explanation is given vvithin
a reasonable time or the explanation is

not covered by the Convention shall

sur ce point, l'attention des gouvernements

sēparēment;

be separately stated;

de toutes Ies Parties contractantes ainsi
que celle du Conseil de la Sociētē des
Nations, et de recommander qu'aucune
nouvelle exportation des substances aux-

Parties and of the Council of the League
of Nations to the matter, and to recom-

quelles s'applique la presente Convention

stances covered by the present
Convention or any of them shall be made

manufacture

(c) Stocks

besoins
De

la

de l'Etat:

the

other

derivatives

covered

substances

Convention

in

hands

the

of

vvhole-

salers or held by the Government
for consumption in the country
for other than Government, purposes;
(d) Consumption, other than for Govern-

consommation,

besoins

of

of

by Chapters II and III of the present

de la consommation dans le pays,
pour des besoins autres que les
en

dehors

ment purposes, of

des

the

substances

covered by Chapters II and
the present Convention;

l'Etat, des substances
visēes aux chapitres II et III de la

de

III

of

presente Convention;
e) Des quantitēs des substances visēes

(e) Amounts of each of the substances
covered by the present Convention

par la presente Convention qui auront

vvhich have been confiscated on
accouņt of illicit import or export;
the manner vvhich the confiscated

ētē confisquēes ā la suite d'importations et d'exportations illicites; ces
statistiques indiqueront la maniere

substances

have

been

disposed

of

dont on aura disposē des substances

shall be stated, together vvith such

confisquēes,

other information as may be useful
in regard to such confiscation and

ainsi

que

tous

autres

renseignements utiles relatifs ā la
confiscation et ā l'emploi fait des
substances confisquēes.
Les statistiques
b, c, d, e, seront

visēes sub litteris a,
communiquēes par le

Comitē central

Parties

Les

aux

Parties

contractantes.

contractantes

convien-

nent d*envoyer au Comitē central, de la
maniere qui sera prescrite par celui-ci,
dans Ies quatre semaines qui suivront la

de chaque pēriode

de trois mois, et

pour chacune des substances visēes par la
presente Convention, les statistiques de
leurs importations et de leurs exportations,

en provenance et ā destination de chaque
pays au cours des trois' mois precedents.

Ces statistiques seront, dans les cas qui
pourront ētre determinēs par le Comitē,
envoyēes par tēlēgramme, sauf si les
quantitēs descendent audesšous d'un minimum qui sera fixē pour chaque substance
par le Comitē central.
3.

Article 24.

Article 24.

la

substances, employēe ā

les chapitres II et III de la presente
Convention, dētenus par les nēgociants en gros ou par l'Etat, en vue

fin

place on an apprēciable scale.

fabrication d'autres dērivēs non visēs
par la Convention, sera dēclarēe
c) Des stocks de substances visēes par

2.

in cases vvhere the Board may find that
illicit international transactions are taking

for such manufacture. The amount
of such substances used for the

de ces

d)

these statisties, and that the provisions
of Article 24 are not applicable to the
matters dealt vvith in this Article, cxcept

illicites.

Contracting Parties agree to

send annually to the Central Board, in
a manner to be indicated by the Board,
vvithin three (in the sace of paragraph (c),
five) months after the end of the year,

et

a) De la production

tions de l'article 24 ne seront pas applicables en ce qui touche aux auestions visēes
par le present article, sauf si le Comitē
vient ā constater l'existence, dans une
mesure apprēciable, de transactions internationales

Article 22.

Article 22.
1.

revised

sujet de ces statistiques et que les disposi-

En fournissant

les

statistiques, con-

formēment au present article, les gouvernements indiqueront sēparēment les quan-

titēs importēes ou achetēes en vue des
besoins de l'Etat, afin qu'il soit possible
de dēterminer les quantitēs requises dans

le pays pour les besoins gēnēraux de la
mēdecine et de la science.
Le Comitē
central n'aura aucun pouvoir de poser des
questions ou d'exprimer une opinion quelconque quant aux quantitēs importēes ou
achetēes en vue des besoins de l'Etat ou
quant ā l'usage qui en sera fait.
4.

Au sens du present article, Ies sub-

stances dētenues, importēes ou achetēes
par l'Etat en vue d'une vente ēventuelle,

disposal.
The statisties referred to in paragraphs
(a) to (e) above shall be communicated
by the Central Board to the Contracting
Parties.
2.

The

Contracting

Parties

agree

to

forvvard to the Central Board, in a manner
to be preseribed by the Board, vvithin
four vveeks after the end of each period
of three months, the statisties of their
imports from and exports to each country

of each of the substances covered by the
present Convention during the preceding
three months.
These statisties vvill, in
such cases as may be preseribed by the
Board, be sent by telegram, except vvhen
the quantites fall belovv a minimum
amount vvhich shall be fixed in the case
of each substance by the Board.

3.

In furnishing the statisties in pursu-

ance

of

shall

state

ported

this
or

Article, the

Governments

separately the amounts impurchased for
Government

purposes, in order to enable the amounts
required in the couhtry for general medical
and scientific purposes to be ascertained.
It shall not be vvithin the compētence of
the Central Board to question or to express
any opinion on the amounts imported
or purchased for Government purposes
or the use thereof.
4. .For the purposes of this Article
substances vvhich are held, imported, or
purchased by the Government for eventual
sale are not regarded as held, imported
or purchased for Government purposes.

central

aura

le

droit

d attirer,

ou de l'une quelconque d'entre elles ne
soit effectuēe, ā destination du pays en

question, jusqu'ā ce que le Comitē ait
signalē qu'il a obtenu tous les apaisements
quant ā la si'tuation dans ce pays en ce
qui concerne lesdites substances. Le Comitē
central notifiera en mēme temps au gouvernements du pays intēressē la recommandation

Le

pays

mtefesse

pourra

question devant le Conseil

porter

la

de la Sociētē

des Nations.
4.

S'il ne croit pas devoir le faire, ii informera immēdiatement le Comitē centra!
qu'il n'est pas disposē ā se conformer ā la
recommandation du Conseil, en donnant,

si possible, ses raisons.
Le Comitē central aura le droit de

publier un rapport sur la question et de le
communiquer au Conseil, qui le transmettra aux gouvernements
contractantes.

des

Parties

6. Si, dans un cas quelconque, la
dēcision du Comitē central n'est pas prise
ā l'unanimitē, les avis de la minoritē
devront ēgalement ētre exposēs.
7.

pour les besoins de l'Etat.
Article

23.

I'affectation dēfinitive donnēe ā la quantitē
totale d'opium existant dans le monde
entier, les gouvernements des pāvs oū
l'usage de l'opium preparē est temporairement autorisē fotirniront chaque annēe

au Comitē, de la maniere qui sera prescrite
par celui-ci, outre les statistiques prēvues
ā l'article 22, trois mois au plus aprēs la
fin de l'annēe, des statistiques aussi complētes et exactes que possible. relatives ā
l'annēe prēcēdente:
1) De la fabrication d'opium preparē
et des matiēres premiēres employēes

Article

In order to complete the information
of the Board as to the disposal of the
vvorld's supplv of ravv opium, the Governments of the countries vvhere the use of
prepared opium is temporarily authorised
shall, in a manner to be preseribed by
the Board, in addition to the statisties
provided for in Article 22, forvvard annually to the Board, vvithin three months
after the end of the year, as complete
and accurate statisties as possible relative
to the preceding year shovving:
(1) fhe manufacture of prepared opium,
and the ravv material used for such

manufacture;

ā cette fabrication;
2) De la consommatfon d'opium preparē.
!1 est entendu que le Comitē n'aura
aucun pouvoir de poser des questions ou
d'exprimer une opinion quelconque au

23.

(2) The consumption of prepared opium.
It

is understood that it shall not be
vvithin the compētence of the Board to
question or to express any opinion upon

Board

shall

exports of the sub-

to the country concerned until the Board

same time notify the Government of the
country concerned of the recommendation made <by; it.

Tout

pays

sera

invitē

ā

se faire

The

entitled

country

to bring

concerned

shall

be

the matter before the

Council of the League.
The

Government of any

exporting

country vvhich is not prepared to act ou
the recommendation of the Central Board.
shall also be entitled to bring the matter
before the Council of the League.

If it does not do so, it shall immediately
inform the Board that it is not prepared
to act on the recommendation, explaining,,
if possible, why it is not prepared to dos so,
5.

The Central

Board

shall have the

right to publish a report on the matter
and communicate it to the Council, vvhich.
shall thereupon forvvard it to the Governments of all the Contracting

Parties.

6. If in any case the dēcision of' the
Central Board is not unanimoiis, the vievvs
of the minority shall also be stated.
7.

Any

country< shall

be invited

to be

represented at a meeting of the Central
Board at vvhich ā question directly interesting it is considered.

reprēsenter aux sēances du Comitē central
au cours desquelles est. examinēe une
question

l'intēressant

directement.

Article

25.

Article 25.

Toutes les Parties contractantes auront
le droit, ā titre amical, d'appeler l'attention
du Comitē sur toute question qui leur
paraitra nēcessiter un examen. Toutefois,
le present article ne pourra' ētre interpretē
comme ētendant les pouvoirs du Comitē.

It shall be the friendly right of any
of the Contracting Parties to dravv the
attention of the Board to any matter
vvhich appears

to it

to require

investi-

gation, provided that this Article shall
not be construed as in any way extendirig
the povvers of the Board.

Article 26.

,

Article 26.

En ce qui concerne Ies pays qui ne sont
pas parties ā ļa presente Convention, le

de complēter les renseignements
au Comitē central au sujet de

ou

central

reports that it is satisfied as to the situation in that country in regard to the
said substances. The Board shall at the

4.

Tout gouvernement d'un pays ex-

portateur qui ne sera pas disposē ā agir
selon la recommandation du Comitē central
pourra ēgalement porter la question devant
le Conseil de la Sociētē des Nations.

5.

the

mend that no further

3.
3.

renseignements dont ii dispose le portent
ā conclure qu'un pays donnē risque de
devenir un centrē de trafic illicite; dans
ce cas, le Comitē prendra les mesures
indiquēes dans l'article en question en ce

importēes

unsatisfactory,

have the right to call the attention of
the Governments of all the Contracting

au'il a faite.

Comitē central pourra prendre les mesures
spēcifiēes ā l'article 24 dans le cas oū les

dētenues,

Afin
fournis

le Comitē

achetēes

ne sont pas considērēes comme vēritable-

ment

cations donnēes ne sont pas satisfaisantes,

qui

concerne

la

notification

au

pays

intēressē.
dans ce cas.
Article

of the country becoming a centrē of the
illicit trafic; in that case the Board shall
take the action indicated in the said Article
as regards notification to the country
Paragraphs
shall

3, 4 and

Comitē

Le Comitē central prendra toutes les
mesures necessaires pour que les ēvaluations, statistiques, renseignements et explications dont ii dispose, conformērnent
aux articles 21, 22, 23, 24, 25 ou 26 de la
presente Convention, ne soient pas rendus
publics d'une maniere qui pourrait faciliter

7 of Article

24

apply in any such case.

27.

central prēsentera " chaque
annēe au Conseil de la Sociētē des Nations
un rapport sur ses travaiu.
Ce rapport
sera publiē et communiquē ā toutes les
Parties contractantes.

Le

formation at the disposal of the Board
leads it to eonelude that there is a danger

concerned.

Les alinēas 3, 4 et 7 de l'article 24 s'ap-

pliqueront

In the case of a country vvhich is not
a party to the present Convention, the
Central Board may take the same measures
as ar£ specified in Article 24, if the in-

Article

27.

The Central Board shall present are
annual report on its vvork to the Council
of the League.
This report shall be
published and communicated to all the
Contracting Parties.
'
The

Central

Board shall

take all

ne-

cessary measures to ensure that the estimates, statisties, information and explanations

vvhich

it

receives

tinder

Articles

21, 22, 23, 24, 25 or 26 of the present
Convention shall not be made public in
such a,manner as to facilitate the operations

les

operations

des spēculateurs

ou porter

atteinte au commerce lēgitime de l'une
que!conque des Parties contractantes.

of

speculators

commerce

or

of

injure

any

the

legitimate

Contracting Party.

rend.

Chapitre VII.

Chapter VII.

DISPOSITIONS GENĒRALES.

GENERAL

PROVISIONS.

Article 28.

Article 28.

Chacune des Parties contractantes s'engage ā rendre passibles de sanctions
pēnales adēquates, y compris, le cas
ēchēant, la confiscation des substances,
objet du dēlit, les infractions aux lois et
reglements relatifs
ā l'application
des
dispositions de la presente Convention.

Each of the Contracting Parties agrees
that breaches of its lavvs or regulations by
vvhich t\e provisions of the, present Convention are enforced shall be punishable

Article 29.

Article 29.

Les. Parties contractantes examineront
dans l'esprit le plus favorable la possibilitē
de prendre des mesures lēgislatives pour

The Contracting Parties vvill examine
in the most favourable spirit the possibility
of taking legislative measures to render

punir des actes commis dans le ressort de
leur juridiction en vue d'aider ou d'assister

a la perpētration, en tout lieu situē hors
de leur juridiction, d'un acte constituant
une infraction aux lois en vigueur en ce
lieu et ayant trait aux ^objets visēs par la
presente Convention.
Article

que la solution prēalable par la Cour est
indispensable pour le rēglement du diffē-

by adequate penalties, including in appropriate casses the confiscation of the
substances concerned.

punishable

committed vvithin their
jurisdiction for the purpose of procuring
or assisting the commission in any place
outside their jurisdiction of any act vvhich
constitutes an offence against the lavvs

of

that

acts

place

relating

to

the

matters

dealt vvith in the present Convention.
30.

Article

Les Parties contractantes se communi-

communiquē un exemplaire de la presente
Convention.

be open for signature until the 30th day
of September, 1925, by any State represented

at

the Confērence

at

vvhich

the

present Convention vvas dravvn up, by
any Member of the League of Nations,
and by any State to vvhich the Council

of the League of Nations shall have communicated a copy of the Convention
for this purpose.

Article 34.

Article 34.

La presente Convention est sujette ā
ratification.
Les instruments de ratification seront dēposēs auprēs du Secrētaire
gēnēral de la Sociētē des Nations, qui en
notifiera le dēpot aux Membres de la
Sociētē des Nations signataires de la
Convention, ainsi
qu'aux autres Etats

The present Convention is subject to
ratification.
The instruments of ratification shall be. deposited vvith the Secre-

Article

tary-GeneraI

of the

League

of the Convention
natory States.

and to the other

. Article

Sociētē des Nations et tout Etat auqtiel
le Conseil de la Sociētē des Nations en
aura, ā cet effet, communiquē un exem-

Article 31.

Article 31.

La presente Convention remplace, entre
les Parties contractantes, les dispositions

The present Convention replaces, as
betvveen the Contracting Parties, the provisions of Chapters I, III and V of the.

signataire de celle-ci, tout Membre de la

plaire, pourra adhērer ā la presente Convention.

of Nations,

vvho shall notify their receipt to the Members of the League vvhich are signatories

35.

ing the matters referred to in the present
Convention. so far as this has not already
been done. as vvell as those promulgated in
order to give effect to said Convention.

serait pas partie ā la presente Convention.

or

The present Convention, of vvhich the
French and English texts are both authentic, shall bear to-day's datē and shall

A partir du 30 septembre 1925, tout
Etat reprēsentē ā la Confērence oū fut
ēlaborēe la presente Convention et non

ā la Convention de La Haye, et qui ne

body

Article 33.

The Contracting Parties shall communicate to one another, through the Secretary-General of the League of Nations,
their existing lavvs and regulations respect-

signēe ā La Haye le 23 janvier 1912. Ces
dispositions resteront en vigueur entre les
Parties contractantes et tout Etat partie

the technical

La presente Convention, dont les textes
francais et anglais feront ēgalement foi,
portera la datē de ce jour et sera, jusqu'au
30 septembre 1925, ouverte ā la signature
de tout Etat reprēsentē ā la Confērence
oū fut ēlaborēe la presente Convention,
de tout Membre de la Sociētē des Nations
et de tout Etat ā qui le Conseil de la
Sociētē des Nations aura, ā cet effet,

queront. par l'intermēdiaire du Secrētaire
gēnēral de la Sociētē des Nations, si elles
ne l'ont dēja fait, leurs lois et reglements
concernant les matiēres visēes par la presente Convention, de mēme que Ies lois
et reglements qui seraient promulguēs
pour la mettre en vigueur.

des chapitres I, III et V de la Convention

before

tribunal, dēcision of vvhich by
the Court is, on flie demand of one of the
parties, declared by the technical body or
arbitral tribunal to be necessary for the
settlement of the disputē.

Article 33.

signataires.

30.

proceedings

arbitral

After

the

1925, the
acceded

30th

present

sig-

35.

day

of

September,

Convention

may

be

to-by any State represented at

the Confērence at vvhich this Convention
vvas dravvn up and vvhich has not signed
Convention, by any Member of the League
of Nations, or by any State to vvhich the

Council of the League of Nations shall
have communicated a copy of the Convention for this purpose.

Convention signed at The Hague on
January 23rd, 1912, vvhich provisiops
remain in force as betvveen the Contracting
Parties and any States Parties to 'the said
Convention vvhich are not Parties to the

Cette adhēsion s'effectuera au moyen
d'un instrument communiquē au Secrētaire gēnēral de la Sociētē des Nations,
et qui sera dēposē dans les archives du
Secrētariat. Le Secrētaire gēnēral notifiera
immēdiatement ce depot aux Membres
de la Sociētē des Nations signataires de la
Convention, et aux autres Etats signataires,

bers of the League of Nations signatories

present Convention.

ainsi

of the Convention and. to the other sig-

ou'aux

Etats adhērents.

Accession shall be effected by an instrument communicated to the Secretarv-

General of the League of Nationsto be
deposited in the archives of the Secrētariat.
The Secretary-General shall at
once notify such deposit to all the Memnatory States.

Article

32.

Article

1. Afin de rēgler, autant que possible,
ā l'amiable les diffērends qui s'ēlēveraient
entre

les Parties

contractantes

au

sujet
de Finterprētation ou de l'exēcution de
la presente Convention et qui n'auraient
pu ētre rēsolus par la voie diplomatique,
les Parties en litige pourront, prēalablement ā toute procēdure judiciaire ou

arbitrale, soumettre ces diffērends, pour
avis consultatif, ā I'organisme technique
que le Conseil de la Sociētē des Nations
dēsignerait ā cet effet.
2. L'avis consultatif devra ētre formulē
dans les six mois ā compter du jour oū
I'organisme dont ii s'agit aura ētē saisi
du diffērend, ā moins que, d'un commun
accord, les Parties ,en litige ne dēcident
de proroger ce dēlai. Cet organisme fixera
le dēlai dans lequel les Parties auront ā
se prononcer ā l'ēgard de son avis.

consultatif ne liera pas les
Parties en litige, ā moins qu'il ne soit
acceptē par chacune d'elles.
3.

4.

L'avis

Les

diffērends

qui

n'auraient

pu

rēglēs ni directement, ni, le cas
ēchēant, sur la base de l'avis de I'organisme
technique su. svisē, seront portēs, ā la
demande d'une des Parties au litige,
ētre

Cour permanente de Justice
internationale, ā moins que, par application
d'une convention existante ou en vērtu
d'un accord spēcial ā conclure, ii ne soit
procēdē au rēglement du diffērend par
voie d'arbitrage ou de toute autre maniere.
devant

la

5. Le recours ā la Cour de Justice sera
formē ainsi qu'il est prēvu ā l'article 40

du Statut de la Cour.
La dēcision prise par Ies Parties au
litige de le soumettre, pour avis consul6.

tatif,

ā

I'organisme

technique

dēsignē

par le Conseil de la Sociētē des Nations,
ou de recourir a l'arbitrage, sera communiquēe au Secrētaire gēnēral de la Sociētē et,
par ses soins, aux autres Parties contractantes, qui auront le droit d'intervenir
dans la procēdure.
7.

Les Parties au litige devront

porter

devant la Cour permanente de Justice
internationale tout point de. droit international ou toute question d-'interprētation
de la presente Convention qui pourra
surgir au cours de la procēdure devant

I'organisme technique ou le tribunal arbitra! dont cet organisme ou ce tribunal
estimetait, sur demande d'une des Parties,

32.

Article

1.

In order as far as possible to settle

in a friendly manner disputēs arising
betvveen the Contracting Parties in regard
to the interpretation or application of
the present Convention

vvhich they have

not been able to settle through diplqmatic
channels, the parties to such a disputē may,

before resorting to any proceedings for
iudicial settlement or arbitration, submit
the disputē for an advisory opinion to
such technical body as the Council of the
League of Nations may appoint for this

purpose.
2. The advisory opinion shall be given
vvithin six months commencing from the
day on vvhich the disputē has been subbody, unless this
mutual agreement

mitted to the technical
period is prolonged b.y
betvveen the parties to
technical body shall fix

the disputē. The
the period vvithin

vvhich the parties are to decide vvhether
they vvill accept the advisory opinion
given
3.

The

advisory

opinion

shall

not

be

parties to the disputē
unless it is accepted by each of them.
Disputēs

vvhich

it has not been
found possible to settle either directly or
on the basis of the advice of the abovementioned technical body shall, at the
request of any one of the parties thereto,
be brought before the Permanent Court
of International Justice, unless a settlement
is attained by way of arbitration or othervvise by application of some existing
convention or in virtue of an arrangement
speciallv concluded.
5. Proceedings shall be opened before

Permanent " Court of International
justice in the manner laid dovvn in Article

the

40 of
6.

the Statute
A

dēcision

of the Court.
of

the

parties

to

a

disputē to submit it for an advisory opinion
to the technical body appointed by the
Council of the League of Nations, or to
resort to arbitration, shall be communicated to the Secretary General of the
League of Nations and by trim to the
other Contracting
Parties, vvhich shall
have the right to intervētie in the proceedings.
7. The. parties to a disputē shall bring
before the Permanent Court of International Justice any question of international
lavv or question as to the interpretation
of the present Convention arising during

Convention

Article 36.

n'entrera

en

vigueur qu'aprēs avoir ētē ratifiēe par dix
Puissances, y compris sept des Etats qui
participeront ā la nomination du . Comitē
central, en conformitē ā l'article 19, dont
au moins deux Etats membres permanents
du Conseil de la Sociētē des Nations. La
datē de son entrēe en vigueur sera le
quatre-vingt-dixiēme jour aprēs la rēception, par le Secrētaire gēnēral de la Sociētē
des Nations, de la derniēre des ratifications

necessaires.

Ultērieurement, la presente

Convention prendra effet, en ce qui concerne
chacune
des Parties,
quatre-vingt-dix
jours aprēs la rēception de la ratification

ou de la notification

de l'adhēsion.

Conformēment aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Sociētē des Nations
le Secrētaire gēnēral enregistrera la presente
Convention le jour de son entrēe en vigueur.
Article

bv it.

binding upon the
4.

La presente

36.

The present Convention shall not come
force until it has been ratified by
ten Povvers, including seven of the States
by vvhich .the Central Board is to be
appointed in pursuance of Article 19,
into

of vvhich at least tvvo must be permanent Members of the Council of the League.

The datē of its coming into force shall
be the ninetieth day after the receipt by
the Šecretary-General of the League of
Nations of the last of the necessary ratifi-

cations. Thereafter, the present Convention
vvill take effect in the case of each Pa.rty
ninety days after the receipt of its ratification or of the notification of its accession.

In complianee vvith the provisions of
Article 18 of the Convenant of the League
of Nations, the Secretary-General
vvill
register the present Convention upon the
dav of

its coming into force.

. Article 37.

37.

.Un recueil spēcial sera tenu par le Secrētaire gēnēral de la Sociētē des Nations,
indicļuant quelles Parties ont signē ou
ratifiē la presente Convention, y ont
adhērē ou l'ont dēnoncēe. Ce recueil sera

A spēcial record shall be kept by the
Secietary-General of the League of Nations shovving vvhich of the Parties have

constamment ouvert aux Parties contractantes etaux Membres de la Sociētē, et

be'open to the Contracting Parties and
the Members of the League at all tinies;
it shall be published as often as possible,
in accordance vvith the directions of the
Council.

publication
que

en sera faite

possible, suivant

Ies

aussi

souvent

indications' du

Conseil.

signed, ratified, acceded to or denounced
the present Convention. This record shad

Article 38.
La

presente

Convention

pourra
ētre
dēnoncēe par notification ēcrite, adressēe
au Secrētaire gēnēral de la Sociētē des
Nations. La dēnonciation deviendra effective un an aprēs la datē de sa rēception
par le Secrētaire gēnēral et n'aura d'effet
qu'en ce qui concerne l'Etat dēnoncant.
Le Secrētaire gēnēral de la Sociētē des
portera ā la connaissance de
chacun des Membres de la Sociētē des
Nations signataires de la Convention ou

Nations

Article 38.

The present

Convention

may

be

de-

nounced by an instrument in vvriting
addressed
to the Secretary-General of
the League of Nations. The denunciation
shall be come effective one year after
the datē of the receipt of the instrument

of denunciation hy the Secretarv-General,

and shall operate only in respect of the
Contracting Party vvhich makes it.

y ayatit adhērē et des autres Etats qui
sont signataires ou qui y ont adhērē,
toute dēnonciation recue par Iui.

The Secretary-General of the League
of Nations shall notify the receipt of any
such debnunciations to all Members of
the League of Nations signatories of or
adhērents to the Convention and to the
other signatory or adherent States.

Article 39.

Article 39.

Tout Etat participam a la presente
Convention pourra dēclarer, soit au monient de sa signature, soit au moment
du dēpot de sa ratification ou de son

Any State signing or acceding to the
present Convention may decfare, at the
moment either of its signature, ratification or accession, that its acceptance
of the present Convention does not include

adhēsion, que son acception de la presente

Convention n'engage pas, soit l'ensemble,
soit te! de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis

Annexe

any or all of its colonies, overseas possessions, protectorates, or overseas territories under its sovereignty or authority,

MODELĒ

or in respect of vvhich it has accepted a
mandate on behalf of the League of Nations, and may subsequently accede, in
conformity vvith the perovisions of Article
35, on behalf of any such colony, overseas
adhērer
sēparēment au nom de l'un
i
possession,
proteetorate or territory exclucolonies,
quelconque de ses protectorats,
d'outre-mer, , ded by such dēclaration. .
possessions ou
territoires
ā sa souverainetē ou ā son autoritē, ou
pour lequel ii a acceptē un mandat dē la
Sociētē des Nations, et pourra, ultērieurement et conformēment ~ ā l'article 35,

exclus par une telle dēclaration.

CONVENTION

tory, and

the

provisions

of

tation par:

Article

38 a) Nom, adresse et proshall apply to any such denunciation.
profession de 1'impor-

tateur.

a)

b) Description exacte
du stupēfiant et quan-

vention.

titē destinēe ā l'impor-

foi

de

quoi

Ies

officiel d'importation.

Nous certifions par la presente que le Ministēre du
charge de l'application de la loi sur les stupēfiants visēs par la
Convention international
de l'opium a approuvē l'impor-

susmentionnēs ont signē la presente Con-

En

D'IMPORTATION.

INTERNATIONALE DE L'OPIUM.

Certificat

Denunciation may also be made separately in respect of any such colony,
overseas possession, proteetorate, or terri-

La dēnonciation pourra ēgalement s'effectuer sēparēment pour tout protectorat,
colonie, possession ou territoire d'outremer; les dispositions de l'article 38 s'appliqueront ā cette dēnonciation.

DE CERTIFICAT

plēnipotentiaires

tation.

Fait ā Genēve, le dix-neuf fēvrier 1925,

...

de b)

en une seule expē.dition qui sera dēposēe

c) Nom et adresse de

dans les archives du Secrētariat de la sociētē des Nations; copie certifiēe conforme
en sera remise ā tous les Etats reprēsentēs

la maison du pays exportateur qui fournit le

stupēfiant

ā la Confērence et ā tout Membre d.e la
Sociētē des Nations.

en provenance de c)

d) Indiquer toutes les
conditions spēciales ā
observer; mentionner,
par exemple, que le stu-

pēfiant ne doit pas ētre
ALBAN1E

B. BLINISHTI

ALLEMAGNE

H. von ECKARDT
Sous la reserve annexēe

ALBANIA

sous reserve des conditions suivantes d). .

et dēclarons que l'envoi destinē ā l'importation est nēcessaire:

GERMANV

') pour. les besoins lēgitimes (dans le cas d'opium brut et de
la feuille de coca) i ;

au procēs verbal de la

sēance plēniēre du 16 fēvrier

BELGIQUE

expēdiē par la poste.

H. v. E.

1925'.

Fernand PELTZER

2 ) pour des besoins mēdicaux ou scientifiques exclusivement

'

(dans le cas des stupēfiants visēs par le chapitre III

BELGIUM

de la

Convention, et du chanvre indien).

Dr. Ferd. De MVTTENAERE

Pour le ministre et par son ordre
(Signēļ ....-..,

EMPIRE BRITANNIQUE

Malcolm DELEVINGNE

AUSTRALIE

M. L. SHEPHERD

BRITISH EMPIRE

(Titre)
(Datē)

AUSTRALIA
»

FRANCE

G. BOURGOIS

FRANCE

A. KIRCHER
Le Gouvernement frangais est oblige de faire
toutes ses rēserves en ce qui concerne les Colonies,
Protectorats et Pays sous mandat, dēpendant
de. son autoritē, sur la possibilitē de produire
rēgulierement dans le dēlai strietement imparti,
des statistiques trimestrielles prēvues ā l'alinēa
2 de l'article 22 2.
A. K0- B.

GRĒCE

1 Les pays qui n'ont pas supprimē l'habitude de fumer !'opium et qui
l'opium brut pour la fabrication de l'opium preparē doivent dēiivrer des
que l'opium brut rēservē ā l'importation est desfinē ā la fabrication de
les fumeurs sont soumis aux restrietions gouvernementales, en attendant la
de l'opium et que l'opium importē ne sera pas rēexportē.

dēsirenī importer de
certificats ētablissant
l'opium preparē, que
suppression complete

GREECE
Ad referendum

Annex.

Vassili DENDRAMIS
JAPON

MODEL FORM

S. KAĶU

JAPAN

OF IMPORT

INTERNATIONAL

CERTIFICATE.

OPIUM CONVENTION.

Y. SUGIMURA
LUXEMBOURG

Ch. G. VERMAIRE

PAVS-BAS

Certificate

LUXEMBURG

v. WETTUM

I hereby certify that the Ministry of
being
the Ministry charged vvith the administration of theJavv relating
to the dangerous drugs to vvhich the International Opium
Convention of (
) applies, has approved the importation by

NETHERLANDS

J. B. M. COEBERGH

(a) Name, address and
bussines of importer
(a)

A. D. A. de KAT ANGELINO
PĒRSE

PERSIA (b) Exact description

Ad referendum et sous reserve de la satisfaction
qui sera donnēe par la Sociētē des Nations ā la
demande de la Pērse exposēe dans son mēmoraridum. O.D.C. 24 3.

Prince ARFA-ED-DOVLEH
POLOGNE

and amount of drug to
be imported.

POLAND

P

of firm in exporting
country from vvhich
the drug is to be ob-

tained
PORTUGAL

of (b)

(c) Name and address

MIRZA RIZA KHAN

CHODZKO

oī Official Approval of Import.

A. M. Bartholomeu FERREIRA

PORTUGAL

.

from (c)

(d) State any spēcial
conditions to be obser-

R. J. RODRIGUES

ved, e. g. not to be imported through the post.

SIAM

DAMRAS

subject to the follovving conditions

SIAM

(d)

and satisfied that the consignment proposed to be imported is
required:

(') For legitimate purposes (in the case of ravv opium and the
the coca leaf) >; ?
(2 ) Solely for medicinal or scientific purposes (in the case of
drugs to vvhich Chapter III of the Convention applies and
Indian hemp).

(Translation.)
i Subject to the reservation
February 16th, 1925.
2 The

French

Government

annexed

to

the

Procēs-verbal

of

the

plenarv

meeting

of

Signed on behalf of the Ministry of
(Signature)

is

compelled

to make

all

reservations, as regards the colonies,
protectorates and mandated territories under its authoritv,
as to the possibilitv of regularly
producing, vvithin the strictlv preseribed time-Iimit, ,the quarterly statisties provided for in (Datē). . .,
paragraph 2 of Article 22.
3 Ad referendum and subject to the League of Nations
Persia in the Memorandum O.D.C. 24.

comp!ying

vvith the

request made by

(Official Rank)

prePfred °Pium h*s not yet been suppressed and it is desired to
'
import
ravv nr^umSnrShf ^
<* . Prepared opium, the certificate should be to the effect
hatthe Swonli, mt £Z lmPortefi
!
» required for the purpose of manufaeturing prepared
onfum fnr ,JZJ- r
Qovernment restrietions pending complete
suppression, and that it will
no Te re exļorted

SOCIĒTĒ DES

DEUXIĒME

NATIONS.

LEAGUE

CONFĒRENCE DE L'OPIUM.

SECOND OPIUM

PROTOCOLE.

des Etats signataires de la Convention
relative aux stupēfiants, signēe ā la datē
d'aujourd'hui, et dfiment autorises ā cet
effet;

du Protoco ' le signē le
onze fēvrier mii neuf cent vingt-cinq par
les reprēsentants des Etats signataires
acte

de l'Accord signē le mēme jour relativement ā l'usage de l'opium preparē.
Conviennent des dispositions suivantes:

rēsolution

The undersigned, representatives

of cer-

tain States signatory to the Convention
relating to Dangerous Drugs signed this
day, duly authorised to that effect;

mesures necessaires pour empScher complētement, dans un dēlai de cinq ans ā dater
de ce jour, que la contrebande de l'opium
ne constitue un obstacle sērieux a la
?suppression effective de l'usage de l'opium
preparē dansles territoires dū cet usage
autorisē.

States signatory

the present

mēdicaux et scientifiques dont ii
s'agit, prie le Conseil — afin de
donner leur effet aux principes for-

mulēs par les dēlēguēs
Unis

d'Amērique et

de savoir si l'engagement
mentionnē ā l'article I a ētē complētement
?exēcutē sera dēcidēe, ā la fin, de ladite
pēriode de cinq ans, par une Commission

qui sera constittiēe

par le Conseil de la

Sociētē des Nations.

de

des Etatssuivre

la

ligne de conduite adoptēe ļpar la
Sociētē des Nations sur la recommandation de la Commission consultative— d'inviter Ies gouvernements

intēressēs ā envoyer
des reprēsentants munis de Sp'dns pouvoirs ā
une Confērence qui sera tenue ā cet
effet, si possible immēdiatement ap-/
rēs la Confērence mentionnēe dans

II.

La question

morphine,

V.

,,L'Assemblēe prie ēgalement leCon-

The .question vvhether the undertaking

seil d'examiner s'il ne serait pas oppor-

referred to in Article I has been completely
executed shall be decided, at the end of
the said period of five years, by a Commis-

tun d'ētendre l'invitation ā cette Confērence ā tous les pays qui sont membres de la Sociētē ou parties ā la Con-

sion to be appointed by the Council
the League of Nations. -

leur

of

vention de

1912, en vue d'obtenir

adhēsion

aux

principes

dont

pourraient s'inspirer tous les accords

III.

III.

Le present Protocole entrera en vigueur,
pour

chacun

des

Etats

signataires,

en

mēme temps que la Convention- relative
aux stupēfiants, signēe ā la datē d'aujourd' hui. Les articles 33 et 35 de la Convention
sont applicables au present Protocole.
En foi de quoi le present Protocole a ētē
dressē ā Genēve le dix-neuf fēvrier 1925 en
un seul exemplaire qui sera dēposē dans
les archives du Secrētariat de la Sociētē

des Nations et dont copie certifiēe conforme
sera remise ā tous les Etats reprēsentēs

The present

Protocol

shall come into

force for each of the signatory States at
the same time as the Convention relating
to Dangerous Drugs signed this day.

Articles 33 and 35 of the Convention are
applicable to the present Protocol.
In faith vvhereof

the

present

Protocol

vvas dravvn up at Geneva the nineteenth
day of February 1925, in a single copy,
vvhich vvill remain deposited in the archives
of the Secrētariat of the League of Nations;

ā la Confērence et. ā tout Membre de la

certified copies vvill be transmitted to all
States represented at the Confērence and

Sociētē des

to all Members of the League of Nations.

Nations.

ALBANIE

ā conclure ēventuellement".
Le Conseil de la Sociētē des Nations a
nommē aux fonctions de prēsident de la
Confērence:
Son Excellence M. Herluf ZAHLE,
envoyē extraordinaire et ministre
plēnipotentiaire
de Danemark ā
. Berlin.
Le Secrētaire gēnēral de la Sociētē des

Nations a nommē aux fonctions de secrētaire gēnērale de la Confērence:
.

Dame Rachel CROWDY.

Les Etats suivants ont pris part ā la

Confērence et ont, ā cet effet, dēsignē des
dēlēgations composēes des membres indiALBANIE

Dēlē^uē:'

ALLEMAGNE

H. von ECKARDT

GERMANV

EMPIRE BRITANNIQUE

Malcolm DELEVINGNE

AUSTRALIE

M. L. SHEPHERD

BRITISH EMPIRE

M. Benoīt BLINISHTI.
Consu! gēnēral en Suisse. Directeur du
secrētariat permanent auprēs
Sociētē des Nations.

AUSTRALIA

de la

GREECE

Son Excel!ence M. H. von ECKARDT.

LUXEMBOURG

Le docteur ANSELMINO.

Conseiller supērieur de rēgence ā ļ'Office

Y. SUGIMURA

d'hygiēne du Reich.

LUXEMBURG

Ch. G. VERMAIRE

ETATS-UNIS

D'AMERIQUE

Dāēguēs:
PAVS-BAS

NETHERLANDS

v. V/ETTUM
J. B. M. COEBERGH
A. D. A. de KAT ANGELINO

PĒRSE

Prince ARFA-ED-DOVLEH

PERSIA
PORTUGAL

A. M. Bartholomeu FERREIRA

PORTUGAL

R. J. RODRIGUES
'

SIAM

DAMRAS

L'honorable Stephen G. PORTER.
Prēsident de la Commission des Affaires
ētrangēres de la Chambre des reprēsentants.

MIRZA RIZA KHAN

'

S,AM

ments concerned to send representatives vvith plenipotentiary povvers
to a confērence for this purpose, to
be

held,

after

Le trēs

Rēvērend

Charles

H. BRENT,

Evēque.

Rēsolution

DEUXIĒME CONFĒRENCE DE L'OPIUM.
ACTE

FINAL.

La seconde Confērence internationale
de l'opium, convoquēe en exēcution de la
rēsolution de l'Assemblēe de la Sociētē de
Nations, en datē du 27 septembre 1923,
s'est rētmie 17 novembre 1924 au Pālais
des Nations, ā Genēve.
La rēsolution de l'Assemblēe ētait concue

dans les termes suivants:
„L'Assemblēe, ayant constatē avec
satisfaction que, conformēment ā
l'espoir exprimē par la quatnēme

LEAGUE

OF

NATIONS.

SECOND OPIUM CONFĒRENCE
FINAL ACT.

,,The Assembly, having noted vvith
satisfaction that, in accordance vvith
the hope expressed in the fourth

in

V.

,,The Assembly

also suggests, for

advisability of enlarging this confērence so' as to include all countries

vvhich are Members of the League or
Parties to the Convention of 1912,
vvith a vievv to securing their adhēsion
to the principles that may be embodied in any agreement reached."

The Council of the League nominated as
Prēsident of the Confērence:
His Excellency M. Herluf ZAHLE,
Envoy Extraordinary and Minister
Plenipotentiary of Denmark to Berlin.
The Secretary-General of the League
of Nations nominated as Secretary-General

of- the Confērence:
Dame Rachel CROWDY.
The follovving States participated in the
Confērence, and for this purpose appointed
the delegations, vvhose members are set
out belovv:

ALBANIA.
Delegāte:
M. Benoit BLINISHTI.
Consul General in Svvitzerland; Director
of the Permanent
Secrētariat accredited

to

the League

Delegātes:
His Excellency

M. H. von

Senior

Government

Health

ECKARDT.

Counsellor at the
of the Reich.

UNITED STATES OF AMERICA.
Delegātes:
The Honourable Stephen G. PORTER.
Chairman of the Committee on Foreign
Affairs, House of Representatives.

The Right Reverend Charles H. BRENT,
Bishop.

Assistant Surgeon-General.

Mr. Edvvin L. NEVILLE.

Mr. Edvvin L. NEVILLE.
AUSTRALIA.
Delegāte:

Mr. M. L. SHEPHERD, Ii>S. 0.
officiel

du

Commonvvealth

d'Australie en Grande-Bretagne.
BELGIQUE
Dēlēguēs:
Son Excellence M. Fernand PELTZER.

Dēlēgue:
Le Docteur Arturo PINTO-ESCALIER.
Premier secrētaire de la lēgation de
Bolivie

Nations.

Departament

Mrs. Hamilton WRIGHT.

Secrētaire

of

Envoy Extraordinary and Minister Pleni-

Chirurgien-gēnēral adjoint.
Mrs. Hamilton VVRIGHT.

The Second International Opium Confērence, convoked in accordance vvith the
Envoyē extraordinaire et Ministre plēnipotentiaire en Suisse.
rēsolution of the Assembly of the League
of Nations dated September 27th, 1923, Dr. F. De MVTTENAERE.
met on November 17th, 1924, at the Pālais
Inspecteur principal des pharmacies.
des Nations, Geneva.
B0L1VIE
The resolutions of the Assembly vvas
in the follovving terms:

immediatelv

mentioned

the consideration of the Council, the

AUSTRALIE

NATIONS.

possible,

Substitute Delegātes:
Mr. Rupert BLUE.

Dēlēguēs supplēants:
M. Rupert BLUE.

Dēlēguē:
SOCIĒTĒ DES

if

the confērence

Consul-General at Geneva.
Doctor ANSELMINO.

Consul gēnēral ā Genēve.
JAPAN

the League, on the recommendation
of the Advisory Committee, has
adopted — to invite the Govern-

M. G. ASCHMANN.

M. G. ASCHMANN.

S. KAĶU

JAPON

effect to the

principles submitted by the representatives of the United States of
America, and to the po!icy vvhich

potentiary.

potentiaire.

Vassili DENDRAMIS

as a means of giving

GERMANV.

Envovē extraordinaire et ministre plēni-

Ad referendum.

of thejimitation of the amounts of ravv
opium and the coca leaf to be imported for that purpose and for other
medicinal and scientific purposes;

ALLEMAGNE
Dolēj^uēs ;

GRĒCE

andjļtheir
respective salts to be manufactured;

quēs ci-dessous:

ALBANIA

B. BLINISHTI

'offmor-

limitation of the amounts

phine, heroin or cocaine

ed for such medicinal and scientific
purposes, reauests the Council —

la rēsolution
II.

de

de feuilles de

the

is temporarily authorised.

Assembly

-coca, destinēe ā l'exportation, aux
quantitēs necessaires pour Ies besoins

vent the illicit traffic, agree to take such
measures jas may be required to prevent
present datē, the smuggling of opium from
constituting a serious obstacle to ' the
effective suppression of the use of prepared
opium in those territories vvhere such use

the

and .of the limitation of the production of ravv opium and the coca
leaf for export to the amount requir-

exportation of ravv opium as vvould pre-

years from

bv

of an agreement, the question of the

quantitēs

besoins mēdicaux et scientifiques; et

upon them of establishing such a control
over the production, distribution and

five

?

adopted

in 1922, the Advisory Committee
has reported that the information
novv available makes it possible for

d'un accord, la question de la limita-

enfin,'de la limitation de la produc-

Protocol, recognising that under Chapter
I of the Hague Convention the <$uty rests

completely, vvithin

rēsolution

the Governments concerned to examine, vvith a vievv to the conclusion

tion d'opium brut et

to

1 Assemblee

d'hēroīne ou de cocaine et de leurs
sels - respectifs qui pourront ētre
manufacturēes; de la limitation des
quantitēs d'opium brut et de feuilles
de coca qui pourront ētre importēes,
tant ā cet effet que pour d'autres

Hereby agree as follovvs:

The

par

mettent aux gouvernements intēressēs
d'examiner, en vue de la conclusion
tion .des

Taking note of the Protocol signed the
eleventh day of February one thousand
nine hundred and twenty-five by the
representatives of the States signatory to
the Agreement signed on the same day
relating to the Use of Prepared Opium:

I.

Les Etats signataires du present Protocole, reconnaissant qu'ils ont le devoir,
aux termes du chapitre I de la Convention
de La Haye, d'exercer sur la production,
la distribution et l'exportation de l'opium
brut, un controle suffisant pour arrēter
le trafic illicite, s'engagent ā prendre les

adoptee

de 1922, la Commission consultative
a fait connaītre que les renseignements actuellement disponibles per-

CONFĒRENCE.

I.

est temporairement

NATIONS.

PROTOCOL.

Les soussignēs, reprēsentants de certains

Prenant

OF

en

France.

Mr. M. L. SHEPHERD, L.S.O.
Official

Secretary

for

the

Common-

vvealth of Australia in Great

Britain.

BELGIUM.

Delegātes:
His Exellency

M. Fernand

PELTZER.

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary in Svvitzerland.
Doctor F. De MVTTENAERE.
Chief Inspector of Pharmacies.

BOLIVIA.
Delegāte:
Doctor Arturo PINTO-ESCALIER.
First Secretary of the Bolivian Lēgation
iri France.

Dēlēguēs:
Le docteur Humberto GOTTUZO.
Mēdecin en chef de l'assistance aux
aliēnēs ā Rio-de-Janeiro.
Le docteur Pedro PERNVMBUCO.
Professeur agrēgē ā la Facultē de mede-

cine de l'Universitē de Rio-de-Janeiro,
EMPIRE

WOOD, K.C.
DELEVINGNE, K.C.B.
Sous-Secrētaire d'Etat adjoint.
Experts:

Le

Mental Hospital.
Doctor Pedro PERNAMBUCO.
Professor in the Faculty of Medicine at
the Universitv of Rio de Janeiro.

H. W. MALKIN, C.B.

Delegātes:
The Rt Hon. Vicsotint CECIL OF
CHELWOOD, K. C.
Sir Malcolm ' DELEVINGNE, K. C. B.
Assistant Under-Secretary of State.
Experts:

Gouvernement ēgyptien
international d'hygiēne.

Delegāte:

M. Dimitri MIKOFF.
Chargē d'affaires en Suisse.

M. Drnitri MIKOFF.
Chargē" d'Affaires in Svvitzerland.

CANADA

CANADA.

Dēlēguēs:

Delegātes:

L'honorable Henri S. BELAND, B.A..M.D.
Membre du Conseil privē du Roi,
Ministre d'Hygiēne, Ministre de la
Dēmobilisation.

The

Honourable- Henri
B. A., M. D.

S.

BELAND,

of the King's Privy

Member

Directeur adjoint des hopitaux gēnēraux

du Gouvernement, Dēpartement
l'Hygiēne publique, Le Caire.

J. A. AMVOT.'
Vice-Ministre d'Hygiē*ie.

Sous-directeur au Ministēre

potentiaire
Le

Dominion

Ambassadeur extraordinaire et Ministre
plēnipotentiaire ā Wašhington.
Son Excellence M. Wang Kouang KY.

Envoyē extraordinaire et Ministre plēnipotentiaire ā La Haye.

Son Excellence M. Chao-Hsin CHU.
Ministre plēnipotentiaire.

Chargē d'af-

faires ā Londres.
Conseiller et expert:
Le professeur Dr. W. W. WILLOUGHBV.
Professeur de sciences politiques a l'Universitē Johns Hopkins.

Delegāte:

Experts:
Le docteur Venfour TCHOU.

Secrētaire

ā

la

lēgation

de

Chine ā

Washington.

ā

His Excellency M. Wang Kouang KY.
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiarv at The Hague.

His Excellency M. Chao-Hsin CHU.
Minister Plenipotentiary; Chargē d'Affaires in London.
Counsellor and Expert:
"

Professor Dr. W. W. WILLOUGHBY.
of

Political

Science

la

lēgation

de

Chine ā

La Have.

Le docteur Telly KOO.
Secrētaire au Ministēre

Doctor Venfour TCHOU;
Secretary of the Chinese

Secretarv

des

Affaires

Consul

ā Berlin et ā Vienne.

extraordinaire et Ministre plēni-

potentiaire en Suisse.
Reprēsentant
du Gouvernement roval auprēs de la
Sociētē des Nations.
LIBRE

DE

Consul at Geneva.

FINLAND.

FINLANDE

Delegāte:
M. Urho TAIVOLA.

M. Urho TOIVOLA.

de lēgation.

Directeur
auprēs

de

du
la

Director of the
Finnish Secrētariat accredited to the
League of Nations.

Secretary of Lēgation;

FRANCE

FRANCE.
Delegāte:
His Excellency M. DALADIER.
Minister of the. Colonies.

Son Excel!ence M.CLINCHANT.
Ministre plēnipotentiaire. Sous-directeur

His Excellency M. CLINCHANT.

de l'Asie au Ministēre des Affaires
ētrangēres.
Dēlēguēs supplēants:
M. DUCHĒNE.
Directeur des affaires politiques au

rector for. Asia at the Ministry for
Foreign Affairs.
Assistant Delegātes:
'
M. DUCHĒNE.
Director of Political Affairs at the
Ministry for the Colonies.

Ministēre
M.

des Colonies.

KIRCHER.

Directeur

des douanes et rēgie d'Indo-

Chine.

-Minister Plenipotentiary;

for Foreign

Assistant Di-

M. KIRCHER.
Director of Customs and Excise in Indo-

China.

M. PERROT.
Inspecteur des pharmacies.
Professeui
et vice-doyen de la Facultē de phar-

macie de Paris.
M. BOURGOIS.
Consul.
Experts:

M. PERROT.

Inspector of Pharmacies; Professor and
Vice-Doyen of the Pharmacy Faculty
of Paris.
M. BOURGOIS.
Consul. Expert:

M. CHERON.

M. CHERON.

Administrateur des Colonies.
Dēlēguē:

Colonial

Administrator.

GREECE.

Delegāte:

M. Vassili DENDRAMIS.
Chargē d'affaires ā Berne.

Delegāte:
His Excellency Doctor Aristides de
AGUERO V BETHANCOURT.
Envoy Extraordinary and MinisterPlenipotenti'ary at Berlin and Vienna.

Expert:

M. Vassili DENDRAMIS.

Chargē d'Affaires at Berne.
ELxD6rt *

Le profeessur Em. J. EMMANUEL.
Professeur de chimie pharmaceutique
a l'Universitē d'Athēnes.
Membre
du Conseil supērieur d'hygiēne publide Grēce.

'

Professor ēiu. J. EMMANUEL.

Professor of Pharmaceutical

Chemistry

at the University of Athens; Member
of the Supreme Council of Public
Health, Greece.

Delegāte:
His ExceIIency M. Andreas OLDENBURG.
Envoy Extraordinary and MinisterPlenipotentiarv in Svvitzerland; Representative of the Roval
Government

accredited to the League of Nations.

Gouvernement

FREE

CITV

OF

DANZIG. i

Delegāte:

Ancien ministre de l'Hygiēne ptiblique.

polonais

international d'hygiēne.

Conseiller technique:
Docteur Kari STADE.
Conseiller d'Etat. Chef de l'Administration sanitaire ā Dantzig.
REPUBLIQUE
DOMINICAINE
Dēlēguē:
Le docteur L. M. BETANCES.
Docteur en mēdecine et en science. Bio-

HONGRIE

Dēlēguē:
M. Zolfān BARANVAI.

Directeur

du secrētariat royal hongrois

auprēs de la Sociētē des Nations.

Doctor VV. CHODZKO.
Former Mini ster of Health; Delegāte of
the Polish Government to the Office
international d'Hvgiēne. ,
Expert:
Doctor Kari STADE.
Councillor of State; Head of the Health
Adminfstration at Danzig.

DOMINICAN REPUBLIC.
Delegāte:

Iogiste au Laboratoire d'embryogēnie
aii Collēge de France.

Doctor L. M. BETANCES.
Doctor of Medicine and Science; Biologist
at the Embryology Laboratorv of the
Collēge de France.

1 La dēlēgation de la Ville libre s'est retirēe
la cloture de la Confērence.

The Delegation of the Free City vvithdrevv
before the end of the Confērence.

1

HUNGARV.

Delegāte:
M. Zoltan BARANVAL.
Director of the Royal Hungarian Secrētariat accredited to the League of

Nations.

DENMARK.

DANTZIG i

Dēlēguē:
Le docteur W. CHODZKO.

avant

Substitute Delegāte:

GRĒCE

of the Chinese

Doctor Telly KOO.
Secretary at the Ministry

DANEMARK

Dēlēguē:
l ence M. Andreas OLDENBURG.
Son r

du

in

Envoy Extraordinaryand Minister Plenipotentiary in Svvitzerland.
Doctor Francisco BUSTAMANTE ROMEL
Head of the Pharmaceutical Service of
the Ministry for the Interior.

ā Genēve.

Dēlēguē:

que

Dēlēguē:

Dēlēguē

Lēgation

His Excellency M. Emilio de PALACIOS

CUBA.

Son Excellence M. le docteur Aristides
de AGUERO V BETHANCOURT.
Envoyē extraordinaire et Ministre plēni-

ā ļ'Office

at

M. William HSIEH.

CUBA

VILLE

Lēgation

Delegātes:

M. Juan de ARENZANA.

M. Tchou CHE-TSIEN.

Affairs.

Envoy

the

Secretary of the Chinese Lēgation at The
Hague.

ētrangēres.

potentiaire

at

Johns Hopkins Universitv.
Experts:

Paris.

HSIEH.

Secrētaire

Ambassador Extraordinary and Minister
Plenipotentiarv at Washington.

Washington.

Mr. Tchou CHE-TSIEN.
Secrētaire ā la lēgation de Chine ā Paris.
Mr. William

Delegātes:
His Excellency M. Sao-Ke Alfred SZE.

Professor

du

Son Excellence M. DALADIER.
Ministre des Colonies.

CHINA.
SZE.

BUSTAMANTE-

Dēlēguē:

Doctor Eugēne SUAREZ-HERREROS.

M. Sao-Ke Alfred

Francisco

of

CHILE.

Dēlēguēs:
Son Excellence

SPAIN.

en Suisse.

secrētariat finlandais
Sociētē des Nations.

CHILI

CHINE

Agriculture.

Dēlēguē supplēant:
M. J u-an de ARENZANA.

Deputy Minister of Health.

Dēlēguē:

Doctor A. H. MAHFOUZ Bey.
Assistant Director of the Government
General Hospitals, Public Health Department, Cairo.
Mohamed KAMEL Bey.
Assistant Director of the Ministry of

Doctor Antonio PAGADOR y GOMEZ de
LEON.
Doctor of Medicine at Barcelona.

Canada for the League of Nations.

SUAREZ-HER-

docteur

Secrētaire

of the

d'Hygiēne".

Ministēre de l'Intērieur.
Le docteur Antonio PAGADOR Y GOMEZ
DE LEoN.
Docteur en mēdecine, Barcelone.

Doctor W. A. RIDDELL, Ph.D.

Advisory Officer

de la Sociētē des Nations.

de l'Agri-

"Office international
Substitute Delegātes:

culture.

Doctor J. A. AMVOT.

M. le docteur W. A. RIDDELL, Ph.D.
,.Advisory officier" du, Canada auprēs

de

Mohamed KAMEL Bey.

Council,

Minister of Health, Minister of Soldier
Civil Re-establishment.

Le Docteur

F'Office

Chef des services pharmaceutiques

BULGARIA.

Dēlēguē:

ā

ROMERO.

BULGARIE

Eugēne

Secretary of the Royal Egyptian Lēgation at Paris and Brussels; Delegāte
of the Egyptian Government at the

ESPAGNE

Office.

docteur
REROS.

Secrētaire de la lēgation rovale d'Egvpte
ā Paris et ā Bruxelles.
Dēlēguē du

Dēlēguēs:
Son Excellence M. Emilio de PALACIOS,
Envoyē extraordinaire et Ministre plēni-

Mr. H. W. MALKIN, C. B.
Assistant Legal Adviser to the Foreign

Office".

Ie

Doctor Mohamed Abdel SalamEl GUINDV.

Le docteur A. H. MAHFOUZ Bey.

Home Office.

Conseiller juridiaue adjoint au ,.Foreign

M.

Salam

Abdel

Dēlēguēs supplēants:
EMPIRE.

Home Office.
Mr. M. D. PERRINS.

de l'Intērieur.

Delegāte:

Dēlēguē:
Docteur
Mohamed
EL GUINDV.

Mr. G. D. KIRWAN.

M. G. D. KIRVVAN.
Du Ministēre de l'Intērieur.
M. M. D. PERRINS.
M.

GOTTUZO.
Medical Director of the Rio de Janeiro

BRITISH

Sir Malcolm

Du Ministēre

Delegātes:

Doctor Humberto

BRITANNIQUE

Dēlēguēs:
Le trēs noti. Vicomte CECIL OF CHEL-

EGVPT.

EGVPTE

BRASIL.

BRESIL

INDE

Dēlēguēs:
M. J. CAMPBELL, C.S.I., O.B.E., I.C.S.
(en retraite).
M. H. CLAVTON, C.I.E., I.C.S.
M. J. C. WALTON.
Expert :
M. G. A. Levett VEATS, C.I.E., I.S 0.,

V. D.

V.D.
ETAT

INDIA.
Delegātēs:
Mr. J. CAMPBELL, C. S. I., O.BE., I.C.S.
(retired).
Mr. H. CLAVTON, C. I. E., I. C. S.
Mr. J. C. WALTON.
*
ExD6t*t *
Mr. G. A. Levett VEATS, C.I.E., I.S.6.,

LIBRE

DTRLANDE

Dēlēguē:
M. Michael MACAVHITE.
Reprēsentant de l'Etat libre d'Irlande
auprēs de la Sociētē des Nations.

ITALIE
Dēlēguēs:
Son Excellence M. Alfredo FALCIONI.
Ancien ministre de la Justice.
Le professeur Comm. Pietro SPICA.
Directeur de l'Institut de chimie pharmaceutique de l'Universitē de Padone.
Le docteur Comm. -Guido FABRIS.
Sous-directeur des douanes et de l'administration des Contributions indirectes.

.

IRISH

FREE

STATE.

Delegāte:
Mr. Michael MAC VVHITE.
of the Irish Free State
accredited to the League of Nations,

Representative

ITALV.

Delegātes:
His ExceIIency M. Alfredo FALCIONI.
Former Minister for Justice.

Professor Comm. Pietro SPICA.
Director of the Institute of Pharmaceutical
Chemistry at the University of Padua.
Doctor Comm. Guido FABRIS.
Vice-Director of Customs and Indirect
Taxation.

JAPON
Dēlēguēs:
M. Sagataro KAĶU.
Ancien

gouverneur

civil

JAPAN.

du

Gouverne-

ment gēnēral de Taīvvan.
M. Votaro SUG1MURA.
Conseiller d'ambassade.
Chef-adjoint
du Bureau imperial du Japon ā la
Sociētē des Nations.
Conseillers techniques:
Le Docteur Mikinosuke M1VAJ1MA.

M.

Le

Doctor Mitsuzo

docteur

Mitsuzo

TSURllviI.

Le

Delegātes:
M, Sagataro KAĶU.
Former Civil Governor of the Government -General of Taivvan.

M.

MIVAJIMA.

LUXEMBOURG

LUXEMBURG.

Dēlēguē:
M. Charles VERMAIRE.
Consul ā Genēve.

Doctor

Consul ā Genēve.
PAVS-BAS
Dēlēguēs:
Son Excellence le Jonkheer J. LOUDON,
Docteur en sciences politiques. Envovē
extraordinaire

tentiaire

et

Ministre

plēnipo-

en France.

M. W. G. van WETTUM.
Prēsident de la Commission consultative
de l'opium et autres drogues nuisibles

Son Excellence M.

SOTTILE.

Consul at

Geneva.

M. W. G. van VVETTUM.
Chairmah of the Advisory Committee
of the League of Nations on the Traffic

in Opium and Other Dangerous Drugs.

Dr. J. B. Mi COEBERGH.
la

Dr. J. B.-M. COEBERGH.
Chief Inspector, Public Health Service.

Secrētaire pour Ies Affaires chinoises au

M. A. D. A. de Kat. ANGELINO.
Secretary for Chinese Affairs to the
Government of the Dutch Indies.

Inspecteur

principal

du

service

de

Santē pubiique.
M. A. D. A. de Kat

ANGELINO.

Gouvernement des Indes nēerlandaises
Conseiller technique:
M.

H, van

Ebbenhorst

Exocrt *
M.

H.

van

Ebbenhorst

TENGBERGEN.

Dēlēguē supplēant:
Jean

REISSER.

Premier

secrētaire de lēgation.

TURQUIE
Dēlēguēs:
Mehmed

SUREVA

Sous-Secrētaire

Bey.

d'Etat au- Ministēre

de

['Agriculture.
Professeur NOUR^DDīN Bey.
Professeur de chimie agricole

PERSIA.

Dēlēguē:
Son Altesse le prince Mirza Riza Khan
ARFA-ED-DOVLEN. Ambassadeur.
Ancien ministre de la
Justice.

Delegāte:
His Highness Prince Mirza Riza Khan
ARFA-ed-DOVLEH.
Ambassador; Former Minister for Justice.

POLAND.
Delegāte:

Doctor W. CHODZKO.
Delegāte of
the Polish Government to the Office
international d'Hvgiēne' .

supērieure d'agriculture de Constantinople.

Bartholomeu

M.

FER-

REIRA..
Envoyē extraordinaire et Ministre plēni-

potentiaire en Suisse.

His Excel. Doctor Rodrigo RODRIGUES.

Son Excellence le docteur Rodrigo RODR1GUES.
Gouverneur

Governor

of

Macao.

Delegāte:

Son Excellence M. N. P. COMNENE.
Envoyē extraordinaire et Ministre plēni-

potentiaire en Suisse.
Dēlēguēs supplēants:

His Excellency

M. N. P. COMNENE.

Envoy Extraordinary and Minister Pie
nipotentiary in Svvitzerland.
Substitute Delegātes:
M. E. TIMCIUC.

M. E. TIMCIUC.

Consul-General.

Consul gēnēral.

M. D.

M. D. MOR1AUD.
Vice-consul ā Genēve.

MORIAUD.

KINGDOM OF THE SERBS, CROATS AND

SLOVĒNES.

Dēlēguēs:
JOVANOVITCH.
Envovē extraordinaire et Ministre plēniM. M.

Inspecteur au Ministēre du Commerce.
ExPGĪ"t'.

M. Dragan MILITCHEVITCH.
Secrētaire de la confēdēration des corporations industrielles du Royaume des
Croates

et

Delegātes:
His Excellency

M. M. JOVANOVITCH.

Envoy Extraordinary and MinisterPIenipotentiary in Svvitzerland.

potentiaire en Suisse.
M. Milivovo PILVA.

Serbes.

Slovēnes.

M. Milivovo PILVA.
Inspector at the Board of Trade.
Expert *
M. Dragan MILITCHEVITCH.
Secretary to the Confēdēration of Industria! Corporations of the Kingdom of
the. Serbs.

Croats

and

Slovēnes.

potentiaire en France.
Son Altesse Sērēnissime le prince DAMRAS
Chargē d'affaires ā La Haye.
SUĒDE
Dēlēeuē:
Le docteur Erik Rudolf SJOESTRAND.
Conseiller pour Ies Affaires sociales, en
rēsidence ā Genēve.

SUISSE
Dēlēguēs:
M. DINICHERT.

Chef de la
Ministre plēnipotentiaire.
ētrangēres
du
division des Affaires
Dēpartement politique fēdēral.

in Svvitzerland.

VENEZUELA.

VENEZUELA
Delegāte:

Le docteur Francisco J. DUARTE.
Consul ā Genēve.
La Confērence a tenu ses sēances entre
le 17 novembre 1924 et le 19 fēvrier 1925.
La Confērenc' e a adoptē la Convention
relative aux stupēfiants eņ datē de ce jour.
La Confērence a ēgalement adoptē le
Protocole en datē de ce jour.
La Confērence a adoptē, en outre, les
rēsolutions suivantes:

Doctor Francisko

The Confērence held meetings betvveen
November 17th, 1924, and Fehruarv 19th,
1925.
The Confērence adopted the Convention
relating to Dangerous Drugs vvhich bears
te-day' s datē.
The Confērence also adopted the Protocol bearing to-day' s datē.
The Conferencealso adopted the follovving
rēsolutions:
I.

reconnait

que,

pour

Convention relative- aux

stupēfiants, signēe ee jour, de produire
son plain et entier effet, ii est essentiel

tion.

J. DUARTE.

Consul at Geneva.

1.
Confērence

permettre ā la

BUERO.

En consēquence, la Confērence ex-

prime le ferme espoir que les gouvernements

intēressēs prendront, dans le dēlai
le plus rapprochē, les dispositions necessaires ā cet effet et que le nombre desditscolonies, possessions, protectorats et territoires, sonstraits ā l'action de la Convention
pourra ētre rēduit au minimum.

The Confērence recognises that, to enable

the

Convention

relating

to

Dangerous

Drugs, signed this day to producē its full
effect, it is essenfial that it should be
applied as widely as possible in the colonies,
possessions, protectorates and territories
mentioned in Article 39 of the Convention.
The Confērence accordingly expresses the
earnest hope that the Governments of the
Conventioned vvill take the necessary steps
to that end vvith as little delayas possible,
and that the number of such colonies,

possessions,
excluded

vention

protectorates
or territories
from the operation of the Con-

may be reduced

to a minimum.

La

Confērence recommande

que chaque

gouvernement envisage \a possibilitē d'interdire le transport, par des navires portant son pavillon, de tout envoi de l'une
dēs substances visēes par la Convention.
1* A moins qu'une autorisation
d'exportation n'ait ētē dēlivrēe pour
cet envoi, conformēment aux dispositions de la Convention, et que l'envoi
ne soit accompagne d'une copie
officielle de cette autorisation ou de
tout certificat de dēroutement qui
pourra ētre dēlivrē;
2. A toute destination autre cpie
celle
indiqueē
dan<=
l'autorisation

ou

le

certificat

de

The' Confērence recommends that each
Government should consider the possibility t
of forbidding the convevance in any ship
saih' ng under its flag of " any consignment
of the substances covered by the Con-

vention:

(1)
Unless an export authorisation has
been issued in respect of such consignment
in accordance vvith the provisions of the
Convention, and the consignment is aceompanied bv an official copy of such authorisation, or of any diversion certificate
vvhich may be issued;
(2)
To any destination' other than the
destination mentioned in the export authorisation or diversion certificate.

dēroutement.

Delegātes:
plēni-

M. Enrique

Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiarv

Dēlēguē:

d'exportation

SIAM.

SIAM

Dēlēguēs:
Son Altesse le Prince CHAROON.
Envovē extraordinaire et Ministre

URUGUAV.

n.

SLOVĒNES
Excellence

Professor of Agricultural Chemistry at
the School of Agriculture of Constantinopole.

Vice-Consul at Geneva.

ROVAUME DES SERBES, CROATES ET

Son

TURKEV.
Delegātes:
Mehmed SUREVA Bey.
Under-Secretary of State at the Ministry
of Agriculture.

His Excellency

due que possible dans les colonies, possessions, protectorats et territoires dont ii
est fait mention ā l'article 39 de la Conven-

ROUMANIA.

ROUMANIE

Dēlēguē:

Substitute Delegāte:
M. Jean REISSER.
First Secretary of Lēgation

Delegāte:

qu'elle recoive une application aussi ēten-

de Macao.

De-

Political

CZECHOSLOVAKIA.

.

Son Excellence M. Enrique BUERO.

La

Affairs

Federal

Delegāte:
His Excellency M. F. VEVERKA.
Envoy Exfraordinary and Minister Plenipotentiarv in Svvitzerland; Permament
Delegāte
accredited
to the
League of Nations.

URUGUAV

PORTUGAL.

Delegātes:
His Excel. M. Bartholomeu FERRE1RA.
Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiarv in Svvitzerland.

Foreign

the

Professor NOURIDDIN Bey.
ā l'ēcole

'

Former Minister of Health;

PORTUGAL
Dēlēguēs:
Son Excellence

i

at .the

partment
of
Department.

potentiaire en Suisse.

PĒRSE

Le docteur W. CHODZKO.
Ancien ministre de l'Hvgiēne pub!ique
Dēlēguē du Gouvernement polonais
a ļ'Office international d'hygiēne.

F. VEVERKA.

Envovē extraordinaire et Ministre plēni-

POLOGNE

Secretarv

potentiaire en Suisse.
Dēlēguē permanent auprēs de la Sociētē des
Nations.
M.

Health

Expert:
M. SECRETAN.

Affaires

Dēlēguē:

TENGBERGEN.

Dēlēguē:

des

Envoyē extraordinaire et Ministre plēni-

NETHERLANDS.
Delegātes:
His Excellency le Jonkheer J. LOUDON.
Doctor of Political Science; Fnvoy Extraordinary and Minister PIenipotentiary
in France.

de la Sociētē des Nations.

division

Dēlēguē:

Delegāte:
A. SOTTILE.

la

TCHECOSLOVAQUIE

NICARAGUA.

Dēlēguē:
Le docteur

.ā

Public

HULFTEGGER.
First Secretarv at the Directorate of the
Svviss Union of Commerce and Inci ustry.

technique:

ētrangēres au Dēpartement po!itique
fēdēral.

Delegāte:
M. Charles VERMAIRE.
Consul at Geneva.

NICARAGUA

AI.

M. SECRETAN.
Secrētaire

Federal

M. PĒQUIGNOT.
Assistant Head to the Commercial Division of the Department for Public
Economv.

HULFTEGGER.

Conseiller

TSURUMI.

CARRIERE.

Head of the
Service.

Premier secrētaire du directoire'1'Union
suisse du commerce et de Pindustrie.

Experts:

Doctor Mikinosuke

de i'Hygiēne

Adjoint au chef de la division du commerce du Dēpartement fēdēral de
l'Economie publique.

Assistant Head

of the Imperial Japanese Bureau to the
League of Nations.

Doctor

fēdēral

M. PĒQUIGNOT.

Votaro SUGIMURA.^
Counsellor of Embassv;

docteur CARRIERE.

Chef du Service
publique.

His Highness Prince CHAROON.
Envoy Extraordinary and Minister
nipotentiary in France.

Pie-

His Sērene Highness Prince
Chargē d'Affaires at The Hague.

DAMRAS.

SVVEDEN.
Delegāte:

DoctorErik Rudolf SJOSTRAND.

AdviserforSocia! Questions: in rēsidence

III.

III.

La Confērence recommande a tous les

Etats de coopērer aussi

ētroitement que

possible en vue de la suppression du trafic
illicite et de donner aux autoritēs eorņpētentes, chargēes de l'application des lois
sur la rēpression du trafic, l'autorisation
d'entrer en communication directe avec
les autoritēs compētentes des autres pays.

at Geneva.

The

States

Confērence

should

recommends

co-operate as

that

all

closely

as.
possible vvith one another in the suppression
of the illicit traffic, and that they should
authorise the competent authorities charged
vvith the administration of the lavv on
the subject to comunicate directlv vvith
the
corresponding
authorities
in other
countries.

SVVITZERLAND.

IV.

IV.

Delegātes:
M. DINICHERT.
Minister Plenipotentiary; Head of the
Foreign Affairs Division of the Federal
Political Department.

La Confērence signale l'intēret qu'il y
aurait, dans certains cas, ā exiger, des
nēgociants qui auront recu du gouverne-

The Confērence dravvs attention to the
advisability in certain cases of requiring

ment une licence en vue de faire le commerce
des substances ,v;
r la Convention,

dealers vvho are licensed bv the Govv
ment to trade in the substances covered
by the Convention to deposit or give

de fournir une caution adēquate en espēces

ou garantie de banqtie suffisante pour servir
de garantie efficace contre toute ope
de trafic illicite

sureties for a sum of money sufficient

serve as an effective guarantee against
their engaging in the illicit traffic.

de leur part.

La Confērence prie le Conseil de la Societē des Nations d'exēminer la suggestion
qui a ētē prēsentēe au cours des dēbats,
notamment par la dēlēgation de Pērse,
et tendant a la nomination d'une Commission qui serait chargēe de visiter, s'ils le
dēsirent, certains pays producteurs d'opium
en vue de procēder, en collaboration avec
eux; ā une ētude attentive des difficultēs
qu'entraine la limitation de la production
de ropium dans ces pays, et de donner son
avis sur les mesures qui pourraient etre
prises pour permettre de la limiter aux

quantitēs

necessaires

pour

besoins

les

et scientifiques.

The Confērence asks the Council

of the

League bf Nations to examine the suggestion
vvhich has been made in the course of its
proceedings, in particular by the Persian

delegation, that a commission should be
appointed to visit certain opium-producing
countries, should those countries so desire, for the purpose

Au

moment

de

signer

le

Ie dēlēguē de Siam a fait

present

At the

Acte.

of making a careful

study (in collaboration vvith the Governments of those countries) of the difficulties
connected vvith the limitation of the pro-

la dēclaration

chanvre indien et aux chapitres IV et V
uniquement en ce qui concerne le chanvre
indien'".

Le

visēs par les articles 8 et 10 afin que, s'il
en est ainsi, une premiēre dēcision quant
aux prēparations ne pouvant donner lieu

ā la toxicommanie et une premiēre recommandation quant ā tout autre stupēfiant
susceptible d'ētre soumis aux dispositions
de la Convention, puissent ētre notifiēes

aussitot que ladite Convention entrera en

League of

asks

the

Council

of

the

shall be deposited" in the archives of the
Secrētariat of the League] of Nations
and of vvhich authenticated copies shall
be delivered to all States represented at
the Confērence.

Nations to invite the Health

VII.

La Confērence prie le Conseil de la Sociētē des Nations de bien vouloir dēcider de
faire rentrer dans les dēpenses du Secrēta-

The Confērence requests the Council of
the League of Nations to decide to include

II est bien entendu que les Parties con-

tractantes qui ne sont pas membres de la
Sociētē participeront dans ces dēpenses sur

une ēchelle fixēe d'accord avec

le Conseil.

Au moment de signer le present Acte,
le dēlēguē de la Pērse a fait la dēclaration
suivante:

in the expenses of the Secrētariat the
expenses of the Central Board and its
administrative services.
It is understood that those Contracting
Parties vvhich are not Members of the League

vvill bear

a scale to be dravvn up

by agreement vvith the Council.
At the moment of signing the present

,,The Persian Delegāte, acting on
instructions from his Government,
declares that he signs the Convention

referendum et sous reserve de la satisfac-

ad

tion qui

subject to the
League of Nations acceding to Persias
request as set forth in its mēmoran-

sera donnēe par la Sociētē.des

Nations ā la demande de la Pērse exposēe
son mēmorandum".

TAUTU

OTRĀ

lējuso

ka

1912.

g.

23.

janvāra

jami panākumi, bet ka tomēr konvencijā
minēto vielu kontrabanda un kaitīga lie-

tošana turpinās vēl lielā mērā tālāk.
Pārliecībā, ka šo vielu kontrabandu un
lietošanu

nevarēs

citādi

tiešām

izbeigt, kā
pēc iespējas ierobežojot šo
vielu ražošanu un izgatavošanu, kā arī
ievedot starptautiskā
tirdzniecībā stingrāku kontroli un pārraudzību, nekā tas
ir paredzēts minētā konvencijā.
Vēlēdamās spert arī citus soļus, lai

sasniegtu

konvencijā

papildinātu

minēto

mērķi

un

un paplašinātu tās rīkojumus;

Atzīdamas, ka šī samazināšana un kontrole prasa visu līgumslēdzēju valstu kopdarbību.
Cerēdamas, ka šiem humāniem centie-

niem būs ieinteresēta
piekrišana.

valstu

apstrādāta

tikai

vienprātīga

saviem

konvenciju

un apzīmējušas

par

pilnvarotiem:

(Seko valsts galvu

un viņu pilnvaroto

vārdi.)

kuri ,pēc savstarpējas iepazīšanās ar attiecīgām

pilnvarām, kas

atrastas

BRITANNIQUE

labā

un

pienācīgā kārtībā, vienojās par sekošiem

—

Zem

„kokaina"

saprot

kreiso benzoilekgoinina metilēteri, ar f(x)
D 200 =— 160 4' 20% chloroforma šķīdumā] ar formulu C,HN0 .
4

Ekgonins. — Zem ,,ekgonina" saprot
kreiso ekgoninu f(a) D 20° = — 450 6' 5%
ūdens
šķīdumā), ar
formulu
H0, kā arī visus šī ekgonina derivātus,
kuri varētu derēt tā reģenerācijai rūpnie-

CH,N0

noteikumiem:
I nodaļa.

cībā.

Apzīmējumi.
Pants 1.
konvencijai
līgumslēdzējas valstis
Šai
vienojās pieņemt sākošus apzīmējumus:
Jēlopijs. — Zem .,Jēlopija" saprot no
Papaver somniferum L iegūto paškoagu-

Indijas kaņepe. — Zem ,, Indijas kaņepes" saprot Cannabis sativa L. sieviešu
kārtas augu ziedošas vai augļu nesošas
galotnes, kurām sveķi vēl nav izvilkti,
zem

kāda

pārdotas.

nosaukuma

tās

arī

netiktu

AUSTRALIA
BELGIUM

BOLIVIA

Malcolm DELEVINGNE

Emilio de PALACIOS

FRANCE

G. BOURGOIS
A.

BRITISH

EMPIRE

SPAIN
FRANCE

KIRCHER

GRĒCE

Vassili DENDRAMIS

HONGRIE

de BARANVAI Zoltan

JAPON

S. KAĶU

GREECE
HUNGARV
JAPAN

V. SUGIMURA
LUXEMBOURG

Ch. G. VERMAIRE

PAVS-BAS

v. VVETTUM
J. B. M. COEBERGH
A. D.- A. de KAT ANGELINO

PĒRSE

Prince ARFA-ED-DOLVEH

POLOGNE

LUXEMBURG
NETHERLANDS

MIRZA RIZA KHAN

PERSIA

CHODZKO

POLAND

A. M. Bartholomeu FERREIRA

PORTUGAL

PORTUGAL

R. J. RODRIGUES
DAMRAS

II

Iekšzemes

kontrole par jēlopiju
koka lapām.

Pants 5.
un

jām vielām:
a) uz medicinas opiju,

b) uz jēlkokainu un ekgoninu,
c) uz morfiju, diacetilmorfiju, kokainu
un viņu attiecīgiem sāļiem,
d) uz visiem oficināliem un neoficinaliem preparātiem (ieskaitot arī tā
sauktos antiopija līdzekļus),
kuri
satur vairāk par 0,2% morfija vai
vairāk par 0,1% kokaina,
e) uz visiem preparātiem, kuri satur
diacetilmorfiju,
f) uz Indijas kaņepes gareniskiem preparātiem (ekstraktu un tinktūru),
g) uz visiem citiem narkotiskiem līdzekļiem, uz kuriem, saskaņā ar
10. pantu, šo konvenciju
varētu
attiecināt.

SIAM

nodaļa.

Medicīnas opijs. — Zem' ..medicīnas
Līgumslēdzējas valstis apņemas izdot
opija" saprot opiju, pēc attiecīgas apstrādāšanas lietošanai medicīnā, kā pulvera likumus un rīkojumus, ja tādi vēl nepastāun granulētā veidā, tā arī maisījumā ar vētu, par stingras kontroles ievešanu jēlopija ražošanā, izsniegšanā un izvešanā;
neitrālām vielām, pēc farmakopejas praviņas līdz ar to arī apņemas, skatoti . es pēc
sībām.
vajadzības, periodiski revidēt un p«pildināt
Morfijs. — Zem „morfija" saprot opija saskaņā
ar 1912. g. Haagas konvencijas
galveno alkaloidu, ar ķīmisko formulu
1. pantu vai arī ar šo konvenciju, likumus
CH,N0.
un rīkojumus, kuri par minētām vielām
Diacetilmorfijs. —Zem „diacetilmorfija" izdoti vai kurus vēl izdos nākamībā.
saprot diacetilmorfiju (diamorfiju, heroīnu)
Pants 3.
ar formulu CHN05.
Ievērojot tirdzniecības apstākļu īpatnī^
Koka lapa. — Zem „koka lapas" saprot bas, līgumslēdzējas valstis ierobežos pilsētu,
Erythroxylon Coca Lamarck, Erythroostu un citu vietu skaitu, caur kurām
xylon novo-grariatens. (Morris) Hieronvatļaus izvest un ievest jēlopiju vai koka
mus- un to paveidu lapas no Erythroxylapas.
laceae dzimtas un citu šīs ģints sugu lapas,
III. nodaļa
no kurām kokainu varētu izvilkt tieši vai
iegūt ķīmiskas pārvēršanas ceļā.
Apstrādātu drogu iekšzemes
kontrole.
jēlkokains. -~ Zem ,,jē!kokaina" saprot
visus no koka lapas izvilktus produktus,
Pants 4.
kuri tieši vai netieši derētu kokaina pagaŠīs nodaļas noteikumi attiecas uz sekotavošanai.
Kokains.

GERMANV

PELTZER

ESPAGNE

tik

Augstās līgumslēdzējas valstis nolēmušas

noslēgt

ALBANIA

Arturo PINTO-ESCALIER

Pants 2.

i laagas konvencijas noteikumu pielietošanai līgumslēdzēju valstis ir bijuši ievēro-

kaitīgu

kura

saturu.

OPIJA KONFERENCE.

vēra,

sulu,

Rachel E. CROVVDV.

Dr. Ferd. De MVTTENAERE

SIAM

daudz, cik tas vajadzīgs tās iesaiņošanai
un pārsūtīšanai, neskatoties uz tās morfija

SAVIENĪBA.

KONVENCIJA.
Ņemot

referendum and

dum. "

Tulkojums.

Fernand

vving dēclaration:

mēment aux instructions de son Gouvernement, dēclare signer la Convention ad

'

M. L. SHEPHERD

Act, the delegāte of Persia made the follo-

,,Le dēlēguē de la Pērse, agissant confor-

ZAHLE.

H. von ECKARDT
.Gottfried ASCHMANN

their share of the expenses in

accordance vvith

La Secrētaire generale:
The Secretary-General:

B. BLINISHTI

BOLIVIE
EMPIRK

VII.

dans

Herluf

ALBANIE
ternational Health Office regarding the
products mentioned in Articles 8 and 10, ALLEMAGNE
in order that, if so, a dēcision concerning
prēparations vvhich cannot give rise to the
AUSTRALIE
drug habit and a recommendation concome
cerning all other drugs vvhich might
BELGIQUE
under the provisions of the Convention
may be notified immediately upon the
entry into force of the said Convention.

,

The Prēsident:

Committee to .considerimmediate^ vvhether
it vvould be expedient to consult the In-

vigueur.

riat celles du Comitē et de ses services
administratifs.

Prēsident:

present

. hemp."
In faith vvhereof the delegātes have signed the present Act.
DONE at Geneva, the nineteenth day
of February one thousand nine hundred
and twenty-five, in a single copy, vvhich

En foi de quoi, les dēlēguēs ont signē le
present Acte.

FAIT a Genēve, le dix-neuf fēvrier mii
neuf cent vingt-cinq, en simple expēdition
production of opium in those countries to qui sera dēposēe dans les archives du
the quantities required for medical and Secrētariat de la Sociētē des Nations;
copie conforme en sera remise ā tous les
scientific purposes.

Confērence

the

make reservation of Chapter III in
regard to galenical prēparations of
Indian hemp and of Chapters IV
and V solely in regard to Indian

duction of opium in those countries and
advising as to the measures vvhich could be
taken to make it possible to limit the

The

signing

present Final Act, the Siamese delegation vvishes to dēclare that, having
no instructions on the subject of
Indian hemp, vvhich vvas not originally on the agenda of the Confērence,
the Siamese delagation is obliged to

chanvre indien, qui ne figurait pas primitivement ā l'ordre du jour de la Confērence,
la dēlēgation siamoise est tenue de formuler
en ce qui
une reserve au chapitre III
concerne les prēparations galēniques du

VI.

of

vving dēclaration:
,,Jn signing the Convention and the

suivante:

Etats reprēsentēs ā la Confērence.

La Confērence prie le Conseil de la Sociētē des Nations d'inviter ie Comitē d'hvgiene ā examiner dēs ā present s'il y aurait
lieu de consulter ļ'Office international
d'hvgiene publique au sujet des produits

moment

Act, the delegāte of Siam made the follo-

„En signant Convention et le present
Acte final, la dēlēgation siamoise dēclare
que, n'ayant pas d'instr'uctions au sujet du

V.

V.

medicaux

to

Līgumslēdzējas valstis izdos izsmeļošus
likumus un rīkojumus, kuri ierobežo šai
nodaļā minēto vielu izgatavošanu, ievešanu,
pārdošanu, izsniegšanu, izvešanu un lietošanu tikai medicīniskiem un zinātniskiem
nolūkiem.
Viņas saskaņos savu darbību,
lai novērtsu šo vielu lietošanu citos nolūkos.
Pants 6.

Līgumslēdzējas valstis kontrolēs visas
personas, kas izgatavo, ieved, pārdod,'
izsniedz un izved tādas vielas, uz kurām
šī nodaļa attiecas, kā arī ēkas, kurās šīs,
personas ar šo rūpniecību vai tirdzniecību
nodarbojas.
Šim nolūkam

līgumslēdzējām

valstīm:

a) jāierobežo pnt. 4 b) c) g) minēto vielu
izgatavošana vienīgi iestādēs un telpās,
kurām uz to ir atļauja;
b) jāprasa no visām personām, kuras
izgatavo, ieved, pārdod, izsniedz un

.izved minētās vielas, attiecīgas pilnvaras vai atļaujas šādai nodarbošanai;
c) jāprasa no šādām personām, lai tās
ved grāmatās ierakstus par minēto
vielu izgatavotiem vairumiem, par
ievedumu, izvedumu, pārdošanu un
citāda veida izsniegšanu.

kums nav obligatoriski
uz ārstu
izlietotiem

Šis notei-

attiecināms
vairumiem,

nedz arī uz aptiekās pēc ārstu receptēm izsniegtiem vairumiem, ja receptes katrā atsevišķā gadījumā ārsts
vai farnmaceits uzglabā.
Pants

7.

Līgumslēdzējas valstis spers soļus, lai
noliegtu savā iekšējā tirdzniecībā šai nodaļā minēto vielu pārdošanu un uzglabāšanu personām, kurām
nav attiecīgas
atļaujas.
Pants 8.
Ja Tautu Savienības higiēnas komiteja,
pec jautājuma iesniegšanas Parīzes starptautiskās higiēnas iestādes (Office interna-

tional

d'hygiēne

publique)

pastāvīgai

ko-

mitejai un pēc atsauksmes, kā arī ziņojuma
saņemšanas, atrastu, ka daži šai nodaļā
minētie narkotiskas vielas saturoši preparāti nevarētu izsaukt toksikomāniju, to
ārstniecības vielu īpašību dēļ, ar "kurām
pirmie

savienoti un kuras praksē nav
atdalāmas, tad Higiēnas Komiteja par
minēto paziņo Tautu Savienības Padomei.
Padome no savas puses paziņo to tālāk
līgumslēdzējām valstīm, šo preparātu izslēgšanai no konvencijas.

Pants 9.
Katra līgumslēdzēja valsts var atļaut
aptiekām steidzamības gadījumos izsniegt
publikai, pēc sava ieskata, tiešai lietošanai,

kā ārstniecības līdzekli sekošus oficinālus
opiju saturošus preparātus: opija tinktūru,
Sidenhama opija tinktūru, Dovera pulveri;
bet tādā gadījumā izsniedzamā maksimālā
deva nedrīkst saturēt vairāk par 0,25 gr.
oficināla opija, pie kam aptiekām, saskaņā
ar 6. panta c) noteikumu, jāieved izsniegtais vairums

savās grāmatās.
Pants

Savienības Padomi un ieteiks viņai attiecināt šīs konvencijas noteikumus arī uz
Padome

no

savas
puses par šo aizrādījumu ziņos līgumslēdzējām valstīm. Katra līgumslēdzēja valsts,
kura priekšlikumu pieņems, oficiāli paziņos
par savu piekrišanu Tautu Savienības
ģenerālsekretāram, kas
paziņos

arī

par

pārējām

to

savukārt

līgumslēdzējām

valstīm.

Līdz ar to šīs konvencijas noteikumi
attieksies ari uz minēto vielu savstarpējos
sakaros starp tām līgumslēdzējām valstīm,
kuras būs pieņēmušas augšā pievestos
paragrāfos paredzēto papildinājumu.
IV nodaļa.

Indijas

kaņepe.

Pants

11.

1. Papildinot šīs konvencijas V nodaļas
noteikumus, kuri attiecas uz Indijas kaņepi

un no tās izvilktiem sveķiem, līgumslēdzējas valstis apņemas:
a) aizliegt no Indijas kaņepes izvilkto
sveķu, kā arī šos sveķus, kā pamatu,
saturošu preparātu (kā hašiš, esrar,
šira un džamba) izvešanu uz valsti,
kurā to lietošana aizliegta, un, ja
tāda ievešana būtu atļauta, prasīt
speciālu no ievedzemes valdības izdotu ievedatļauju, kura apliecinātu,
ka

ievešana

atļauta

apliecībā

uzdo-

tiem mērķiem, un ka minētos sveķus
vai preparātus neizvedīs atpakaļ; '
b) pirms
šīs konvencijas
13. pantā
paredzētās
izvedatļaujas izdošanas
Indijas kaņepei — prasīt no ieved-

zemes izdotu speciālu ievedatļauju,
kura apliecinātu, ka ievešana atļauta
un ka Indijas kaņepe domāta vienīgi
medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem.

1 Līgumslēdzējas valstis ievedīs stingru
kontroli, lai novērstu nelikumīgu starptautisku tirgošanos ar Indijas kaņepi un
sevišķi ar

tās sveķiem.
V

13., 14. un

Katra līgumslēdzēja valsts apņemas,
pēc iespējas, pieņemt šai konvencijai pievienoto ievedatļaujas paraugu.
3. lzvedatļaujā jānoteic termiņš, kurā
izvešana izdarāma, un jāuzdod atļaujas
numurs un datums, kā arī "valdības iestāde,
kura to izdevusi.
4. Izvedatļaujas noraksts pavada sūtījumu un valdība, kura izvedatļauju izdevusi, bez tam piesūta tās norakstu ari
ievedzemes valdībai.
5. Pēc notikušas ievešanas, vai kad
ievešanai noliktais termiņš notecējis, ievedzemes valdība nosūta izvedzemes valdībai

atļaujas vietā.

atpakaļ viņas izdoto izvedatļauju, uzdodot

patiesībā ievesto vairumu.
6. Ja patiesībā izvestais vairums mazāks par to, kas atzīmēts izvedatļaujā,
tad šis vairums attiecīgai valdības iestādei
jāmin izvedatļaujā, kā arī katrā šīs atļaujas

oficiālā

Starptautiskās tirdzniecības
kontrole.

Pants 12.
Katrai līgumslēdzējai valstij jāprasa,
lai ievedatļauju izņemtu katras šai konŠai
vencijā paredzētās vielas ievešanai.
atļaujai jāsatur ievedamais vairums, ievedēja vārds un adrese un izvedēja vārds

tin adrese.

levedatļaujā jānoteic termiņš, kurā ievešana izdarāma, " pie kam pielaižama ievešana vairākos sūtījumos.
13.

1. Katrai līgumslēdzējai valstij jāprasa,
lai šai konvencijā paredzēto vielu izdošanai,
Tādai
izņemtu attiecīgu izvedatļauju.

atļaujai jāsatur izvedamais vairums, izvedēja vārds un adrese, un ievedēja vārds
un adrese.

2. Pirms tādas izvedatļaujas izdošanas
līgumslēdzējai valstij jāprasa, lai personas
vai firmas, " kuras izvedatļauju piepi,
uzrādītu ievedatļauju, kura izdota no

tādā veidā apturētam sūtījuman
15. pantā

paredzētās

tad

bez

attiecīgas

sūtījuma

ievešanai

minētam

mērķim.

jāuzdod, ka sūti-

iumu izved novietošanai muitas noliktavās.
Pants

14.

Lai nodrošinātu šīs konvencijas pielietošanu un izvešanu brīvostās un brīvzonās,
līgumslēdzējas valstis apņemas pielietot
valstī spēkā esošos likumus un rīkojumus
arī savas territorijas brīvostās un brīvzonās,
izvedot tur līdzīgu uzraudzību un kontroli

par šai konvencijā
minētām vielām, kā
citās savas territorijas daļās.
Šis pants tomēr neierobežo līgumslēdzēju

valdības

a), b), c), d) un e) minētās statistiskās
ziņas centrālā komiteja paziņos līgumslēdzējām valstīm.

Pants 18.

2. Līgumslēdzējas valstis vienojās iesūtīt centrālai komitejai no tās uzrādītā
veidā, mēneša laikā pēc notecējušiem trim

Ja kāda no līgumslēdzējām valstīm neatrastu par iespējamu pielietot kādu šīs
nodaļas noteikumu tirdzniecībā ar citu
valsti, pamatojoties uz to, ka minētā valsts
nav šīs konvencijas dalībniece, tad attiecīga līgumslēdzēja valsts spiesta pielietot
šīs nodaļas noteikumus, tikai tādos apmēros, kā to apstākli pielaiž.

Pastāvīgā

brīvostas

uz otru, nedrīkst pārvest caur trešo valsti

neraugoties uz to, vai šo sūtījumu pārkrauj
no kuģa vai cita kāda transporta līdzekļa,
kurā to pārved vai ne, ja attiecīgs izvedatļaujas noraksts (vai ceļa novirzīšanās
atļauja, ja tāda izdota saskaņā ar nākošo
paragrāfu), kurš pavada sūtījumu, nebūtu
uzrādīts šīs valsts
attiecīgai valdības
iestādei.
2.

Katras

valsts

valdībai,

caur

Pants

19.

Triju mēnešu laikā pēc šīs konvencijas
spēkā stāšanās — izvēlēs pastāvīgu cen-

trālu komiteju.
Centrālā komiteja sastāvēs no 8 personām, kuras ar savām techniskām zināšanām, savu bezpartejiskumu un neatkarību
ieguvušas vispasaules uzticību.
Centrālās komitejas locekļus iecels Tautu
Savienības Padomes. Amerikas Savienotās

Valstīs

un

Vāciju

uzaicinās

nozīmēt

pa

vienai personai, kuras ņemtu dalību pie

šīs ievēlēšanas.
Stājoties pie vēlēšanām, jāpiegriež vērība
lai centrālā komitejā samērīgā proporcijā
uzņemtu personas, kuras labi pārzina nar-

lai

aizkavētu

sūtījumam
rakstā

sūtījuma

pievienotā

(vai

novirzīšanos

izvedatļaujas

novirzīšanās

atļaujā

no

no-

uzdotā

ceļa mērķa, ja šīs valsts valdība to nebūtu
pilnvarojusi ar speciālu novirzīšanās atļauju). Novirzīšanas atļauju var izsniegt
tikai pēc

13. pantā minētās ievedatļaujas

saņemšanas no tās valsts valdības, uz kuru
sūtījumu nodomāts pārsūtīt; šai apliecībai
jāsatur tie paši dati, kādiem pēc 13. panta
noteikumiem jābūt izvedatļaujā, un tās
valsts nosaukums, no kurienes šis sūtījums

sākumā izvests. Visi 13. panta noteikumi,
kuri attiecas uz izvedatļauju, attiecināmi
arī uz novirzīšanas atļaujām.
Bez tam, tās valsts valdībai, kura izdod
sūtījuma novirzīšanās atļauju, jāuzglabā
pirmās izvedatļaujas noraksts (vai novirzīšanās atļauja, kurš pavada attiecīgo
sūtījumu pie tā ienākšanas attiecīgās valsts
territorijā, un jānosūta tie atpakaļ atļaujas
izvedējai iestādei, atzīmējot valsti, uz kuru
3.

atlanta.

Gadījumā, ja sūtījumu

pārved gaisa

satiksmes- ceļā, šā panta iepriekšējos noteikumus nepielietos, ja gaiskuģis pārlaidīsies pār trešās valsts territoriju, nenoTurpretim, ja gaiskuģis
laižoties zemē.
nolaižas uz šīs valsts territorijas, tad

minētos noteikumus pielietos tādā apmēra,
kā to atļauj apstākļi.
4. Šā panta 1.—3. punkts

nevar būt
par šķērsli jebkura starptautiska līguma
noteikumiem, kas ierobežotu no kādas
līgumslēdzējas valsts izvedamo kontroli
par šai konvencijā minētām vielām, ja
tādas sūta tiešā tranzītceļā.
5. Šai pantā minētie noteikumi
attiecināmi

diem, pēc kam tos var ievēlēt no jauna.
Komiteja izvēlēs sev priekšsēdētāju un

nav

uz pasta sūtījumiem.

Komitejas

sēžu noteiktais

četri locekļi.
24. un 26. pantā

16.

Ja šai konvencijā paredzēto vielu sūtījums izkrauts uz līgumslēdzējas valsts
territorijas un novietots muitas noliktavās,
tad to nevar izņemt bez ievedzemes valdības izdotās ievedatļaujas (kura apliecinātu,
ka ievešana atļauta) uzrādīšanas tai iestādei
kuras pārziņā atrodas muitas noliktavas.
Minētā

iestāde

izsniegs

sevišķu

atļauju

kvorums

būs

minētos komitejas lē-

mumus nevar pieņemt citādi, kā ar absolūto komitejas locekļu vairākumu.
Pants

20.

un

ziņas par

ievedumiem

to

beidzamo

triju mēnešu laikā. No komitejas noteiktos
gadījumos šos datus varēs piesūtīt telegrāfiski, izņemot, ja vairumi nesasniegtu
katrai vielai no centrālās komitejas nominimumu.
Iesniedzot

šai pantā paredzētās

sta-

tistiskās ziņas, valdības pievedīs atsevišķi
valsts iestāžu vajadzībām ievestos vai
iegūtos vairumus, lai varētu aprēķināt
valstī vispārīgām ārstniecības un zinātniskām vajadzībām izlietotos vairumus. Cenkomiteja

nav

paskaidrojumus

trālā

vai

pilnvarota

izteikt

pieprasīt

domas

par

valdības iestāžu vajadzībām ievestiem vai

pirktiem
4.

vairumiem un to izlietošanu.

Valsts iestāžu varbūtējai pārdošanai

aizturētās, ievestās vai pirktās vielas nav

uzskatāmas par aizturētām, ievestām vai
pirktām

tieši valsts

iestāžu

vajadzībām.

Pants 23.

Lai papildinātu

centrālai komitejai

ie-

sniegtās ziņas par jēlopija patēriņu visā
pasaulē, to valstu valdības, kur opija lietošana patlaban atļauta, ikgadus iesniegs

komitejai, viņas uzrādītā veidā, vēlākais
trīs mēnešus pēc gada beigām, bez 22.
pantā paredzētiem statistiskiem datiem
pēc iespējas pilnīgas un pareizas ziņas par

notecējušu gadu, uzrādot:
1) par pārstrādāta opija izgatavošanu
un šim nolūkam izlietojamām izejvielām;
Komitejai nav tiesības pieprasīt paskaidrojumus vai izteikt kādas domas paīsiem statistiskiem datiem, un 24. panta
noteikumi nav pielietojami šinī pantā
paredzētiem jautājumiem, izņemot .gadījumus, kad komiteja konstatē neatļautu
starptautisku

Tautu

Savienības Padome, saziņā ar
komiteju, izdos vajadzīgos rīkojumus komitejas organizācijai un darbībai, lai garantētu šā orgāna pilnīgu neatkarību —

viņa technisko ar šo konvenciju saistīto
funkciju izpildīšanā, un caur ģenerālsekretāru kontrolētu komitejas administratīvo

tirdzniecību

lielākos

ap-

mēros.
Pants

24.

1.

Centrālai komitejai pastāvīgi japārrauga starptautiskā tirgus kustība.
Ja
ziņojumi, kuri atrodas viņas rīcībā, dod

iemeslu slēdzienam, ka kāda valsts uzkrī-

nodaļu darbību.

tošos vairumos uzkrāj kādu no šinī kon-

Ģenerālsekretārs ieceļ centrālās komitejas sekretāru un darbiniekus pēc minētās
komitejas norādījuma un ne citādi, kā ar
Padomes piekrišanu.
Līgumslēdzējas valstis vienojās ikgadus
līdz 31. decembrim iesūtīt 19. pantā pa-

vencijā minētām vielām un ar to draud
palikt par neatļautas tirgošanās centru,

redzētai
pastāvīgai centrālai komitejai
aprēķinu konvencijā minēto vielu vairumiem, kuras paredzēts ievest viņu territori-

jas, iekšzemes vajadzībām, nākamā gada
medicīniskiem, zinātniskiem un citiem nolūkiem.
Šie skaitļi nav obligātoriski ieinteresētai
valdībai, bet tie noder centrālai komitejai
kā pieturas punkts viņas pienākumu izpildīšanā.
Gadījumā,

ja

apstākļi

spiestu

kādu

valsti gada laikā mainīt savus iepriekšējos

aprēķinus, tad tai par to jāpaziņo centrālai
komitejai.

1.

Līgumslēdzējas

gadus

iesūtīt

uzrādītā

veidā

valstis vienojās ik-

centrālai

komitejai

visvēlākais trīs

viņas

mēnešus

pēc gada beigām (burt. c. paredzētos gadījumos — pieci mēnešus) pēc iespējas pilnī-

gas un pareizas statistiskas

ziņas:

a) par jēlopija un koka lapu ražošanu;
b) par šīs konvencijas III nod. 4. panta

b, c, g paredzēto vielu pārstrādāšanu un par šai pārstrādāšanai vaTo vielu vai-

rums, kuru lieto citu, konvencijā
neparedzētu, derivātu pārstrādāšanai, jāuzdod atsevišķi;
c) par šīs konvencijas

II un III nodaļā
minēto vielu krājumiem, kuri atrodas
lieltirgotāju vai valdības, rīcībā iekš-

zemes patēriņam, neieskaitot valsts
iestāžu vajadzībām paredzēto vairumu;

tad komitejai ar Tautu Savienības ģenerālsekretāra starpniecību ir tiesība pieprasīt

no attiecīgās valsts paskaidrojumus.
2. Ja noteiktā laikā nekādi paskaidrojumi nebūtu doti, vai ja. sniegtie paskaidrojumi nebūtu

pietiekoši, tad centrālai

komitejai ir tiesība vērst uz šo jautājumu
visu līgumslēdzēju valstu un Tautu Savienības Padomes uzmanību, ar norādījumu,

lai attiecīgai valstij nekādi

jauni šo vielu

sūtījumi netiktu nosūtīti, līdz kamēr komiteja nav ziņojusi, ka viņa saņēmusi apmierinošas ziņas par minēto vielu stāvokli
šai valstī.
Centrālā komiteja līdz ar to
paziņos ieinteresētās valsts valdībai par
viņas izdarīto norādījumu.

3. Ieinteresētā valsts varēs iesniegt
jautājumu Tautu Savienības Padomei —
izšķiršana1 .

Pants 22.

jadzīgām pirmvielām.
Pants

šai konvencijā

statistiskās

2) par pārstrādātā opija patēriņu.

noteiks iekšējo iekārtu.

kuru

kādu no konvencijā minētām vielām atļauts tranzitēt, jāsper visi iespējamie soļi

par katru

vielu,

izvedumiem

3.

centrālkomiteja.

Komitejas locekļi nedrīkst izpildīt nekādus uzdevumus, kas nostādītu viņus
atkarībā no viņu valdībām.
Komitejas locekļus ievēl uz pieciem ga-

savas

minēto

teikto

Pants 15.
1. Nevienu šinī konvencijā
minēto
vielu sūtījumu, ja to izved no vienas valsts

pielietot

mēnešiem un

VI nodaļa.

kotisko līdzekļu jautājumu, kā ražotāju
un fabrikantu, tā arī patērētāju, valstīs un
kuras pašas pie tam būtu šo valstu pilsoņi.

tiesības

vielu konfiscēšanu un izlietošanu.

atļaujas ar tām nedrīkst izdarīt nekādu
operāciju, kas mainītu to raksturu vai
iesaiņojumu.

un brīvzonās stingrākus noteikumus nekā
pārējās territorijas daļās.

valstu

nodaļā

paredzēto vielu vairumiem, konfiscētiem neatļautas ievešanas un izvešanas gadījumos. Šiem datiem jāpievieno tuvāki paskaidrojumi par šo

Ja kādas šai konvencijā minētās vielas,
nolemtas tranzitam, ved caur līgumslēdzēju valsti vai novieto tur muitas

tad attiecīgā izvedzemes val-

Tāpat arī izvedatļaujā

III, nodaļā

tot va'sts iestāžu patēriņu;

kuras

noliktavās,

II un

paredzēto vielu izlietošanu, neieskaie) par šīs konvencijas II un III

norakstā.

dība varētu paredzētās ievedatļaujas vietā
pieņemt speciālu atļauju, ar kuru ievedzemes valdība apliecinātu, ka viņa piekrīt

d) par sīs konvencijas

izved-

Pants 17.

7.
Ja izvedatļaujā attiecas uz sūtījumu,
kuru paredzēts novietot ievedzemes muitas

novirzīšanās

nodaļa.

Pants

katram

ievešana atļauta.

noliktavās,

10.

Ja Tautu Savienības Higiēnas Komiteja,
pēc jautājuma iesniegšanas Parīzes starptautiskās higiēnas iestādes pastāvīgai komitejai un atsauksmes, kā ari ziņojuma
saņemšanas atrastu, ka tāds nakrotisks
līdzeklis, uz kuru šī konvencija neattiecas,
varētu izsaukt līdzīgu ļaunu pielietošanu
un atstāt tikpat kaitīgu iespaidu, kā . šīs
konvencijas nodaļās minētās vielas, tad
Higiēnas Komiteja par to informēs Tautu

minēto vielu.
Tautu Savienības

ievedzemes valdības ar apliecinājumu, ka

4.

Katra

izvedzemes

valdība, kura ne-

vēlētos ievērot centrālās komitejas norādījumu, tāpat varēs iesniegt jautājumu izšķiršanai Tautu Savienības Padomei.

Ja viņa to nedarītu, tad tai nekavējoties
jāziņo centrālai komitejai, par savu nodomu nerīkoties pēc komitejas norādījuma,
pievedot, ja iespējams, savus iemeslus.
5. Centrālai komitejai tiesība publicēt
attiecīgā jautājuma pārskatu un paziņot
par to Padomei, kura savukārt informēs
par to līgumslēdzēju valstu valdības.
6.

Gadījumā,

lēmums

ja

centrālās

komitejas

nebūtu vienbalsīgs, jāpieved arī
mazākuma domas.
7.
Katru valsti uzaicinās sūtīt savu
pārstāvi centrālās komitejas sēdēs, kuras
pārbaudīs tieši šo valsti interesējošo jautājumu.

Pants 25.

Visām

pie šķīrējtiesas

līgumslēdzējām

valstīm

tiesība

neoficiālā ceļā vērst komitejas uzmanību
uz jautājumiem, kuri būtu pārbaudāmi.
Šis pants nevar tikt iztulkots kā komitejas

varas paplašināšana.
Pants 26.
valstīm, kuras nav šīs konvencijas
dalībnieces, centrālā komiteja var rīkoties
24. p. robežās tādā gadījumā, ja ziņas,
kuras atrodas viņas rīcībā, dod pamatu
slēdzienam, ka zināmā valsts varētu izvērsties par neatļautas tirdzniecības centru
šai gadījumā komiteja spers attiecīgā pantā
pievestos soļus, cik tālu tie attiecas uz
ieinteresētās valsts informēšanu. Katram
tādam gadījumam attiecināmi 24. panta
Ar

3., 4. un

7. punkts.
Pants

27.

Centrālā
komiteja
ikgadus iesniedz
Tautu Savienības Padomei savas darbības
pārskatu. Šo pārskatu publicēs un paziņos
visām līgumslēdzējām valstīm.

niekiem.

7. Strīdīgām pusēm jāiesniedz starptautiskās tiesas pastāvīgai palātai iztulkošanai katrs starptautiska līguma vai šīs
konvencijas pants, kurš izsauktu domstarpības lietas vešanas laikā ieteiktā iestādē
vai šķīrējtiesā un kura izlemšanu palātā,
uz vienas strīdīgas puses vēlēšanos, minētā
iestāde vai; šķīrējtiesa uzskatitu par nepieciešamu strīdus nokārtošanai.
Pants 33.

Šai konvencijai, kuras franču un angļu
teksts autentiski, būs šīs dienas datums,
un lidz 1925. g. 30. septembrim tā būs
pieejama parakstīšanai katrai šai konferencē, kurā šī konvencija izstrādāta, reprezentētai valstij, kā arī katram Tautu Savienības loceklim un katrai valstij, kurai
Tautu Savienības Padome tādām nolūkam
būtu izsniegusi šīs konvencijas eksemplāru.

Centrālā komiteja sperlvisus vajadzīgos

soļus, lai iepriekšējie aprēķini, statistiskās
ziņas, ziņojumi un paskaidrojumi, kup,
saskaņā ar šīs konvencijas 21., 22., 23.,
24., 25. un 26. pantu, atrodas viņas

rīcībā, netiktu publicēti tādā veidā, ka
tie varētu atvieglināt spekulantuoperacijas
vai

aizkārt

kādas

valstīm atļautu

no

līgumslēdzējām

noteikumi.

no līgumslēdzējām valstīnv apsodīt šīs konvencijas noteikumu

pielietošanai izdoto likumu un rīkojumu
pārkāpšanu, konfiscējot vajadzības gadījumos attiecīgās vielas.
Pants

valsts apspriedīs iespējamību spert likumīgus soļus, lai sodītu
viņu juridikcijas robežās notikušos noziegumus/ kuri izdarīti, lai izsauktu vai
veicinātu uz šai konvencijā minētām vielām attiecošos likumu pārkāpšanu, kurā
katrā vietā ārpus viņu juridikcijas robežām.
Pants 30.
Līgumslēdzējas valstis, ar Tautu Savienības ģenerālsekretāra starpniecību, savstarpēji izziņos, ja tas vēl nebūtu darīts,
pastāvošos likumos un rīkojumus par šai
konvencijā minētām vielām, kā ari likumus
un rīkojumus, kurus izdos šīs konvencijas
izvešanai dzivē.
Pants 31.

atvieto Haagas

rakstītās konvencijas I, III un V nodaļas
noteikumus.
Minētie noteikumi tomēr
paliks spēkā starp līgumslēdējām valstīm

un katru citu valsti, kas parakstījusi
Haagas konvenciju, nebūdama šīs konvencijas dalībniece.
32.

Lai izšķirtu, pēc iespējas, miera ceļā uz
šīs konvencijas iztulkošanas un izpildīšanas pamata izcēlušās nesaskaņas, kuras
diplomātiskā ceļā nebūtu izšķiramas, strīdīgās puses pirms tiesas vai šķīrējtiesas
pieaicināšanas, šīs nesaskaņas var nodot
atsauksmei Tautu Savienības Padomes
šim nolūkam ieteiktai iestādei.
2. Atzinums jādod sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad minētā iestāde saņēmusi ziņas par nesaskaņām, ja strīdīgas
puses, savstarpēji vienojoties, nav nolēmušas šo termiņu pagarināt. Iestāde nosaka
laiku, kādā šīm pusēm jāpaziņo, vai tās
piekrīt minētam atzinumam.
3.

Šis atzinums

strīdīgām

pusēm nav

saistošs, pirms tas no viņām nav pieņemts.
4.

Nesaskaņas, kuras

nebija' iespējams

izšķirt ne tieši, ne uz iepriekš minētās
iestādes atzinuma pamata, nododamas
uz vienas strīdīgas puses pieprasījumu
starptautiskās tiesas pastāvīgai palātai,
ja, pielietojot pastāvošo konvenciju vai
saskaņā ar noslēdzamu speciallīgumu nesaskaņas netiktu izšķirtas šķīrējtiesas ceļā
vai kādā citā veidā.
5. Iesniegums tiesas palātai sastādāms
tā, kā tas paredzēts palātas statūtu 40.
pantā.
Strīdīgo pušu pieņemtais lēmums
padoties Tautu Savienības Padomes ieteiktās iestādes atzinumam vai griezties

6.

G. BOURGOIS,

šādai uzteikšanai piemērojami 38. panta

nosacijumi.
Šo apliecinot, apakšā minētie pilnvarotie
parakstījuši šo konvenciju.

A..KIRCHNER.

Francijas

valdība
spiesta izteikt
iebildumus,
zīmējoties
uz
kolonijām,
protektorātiem
un
mandāta territorijām par iespiejamību kārtīgi
noteiktā termiņā pagatavot 22. panta 2. pkt.
paredzētās trīsmēnešu statistiskās zinas.
*
G. B.
A. K.

GRIEĶIJA
Ad referendum

Sastādīts Žeņevā, d;e vi ņ p a d s m i t ā
februārī
1925. g., vienā eksemplārā,
kuru novietos Tautu Savienības sekretariātā archivos; apstiprinātus norakstus izsniegs visām konferencē reprezentētām
valstīm un katram Tautu Savienības lo-

Vassili DENDRAMIS.
JAPĀNA

S. KAĶU,
Y. SUGIMURA.
LUKSEMBURGA

ceklim.

Ch. G. VERMAIRE.
ALBĀNIJA

HOLANDE
v. VVETTUM,

B. BLINISHTI.

J.

VĀCIJA
H. von ECKARDT.

PERSIJA

Zem 1925. g. 16. februāra plenārsēdes protokolam
pievienotā noteikuma.
H. v. E.

Ad referendum

ar noteikumu, ka Persija»
memorandumā O. D. C. 24 3 izteiktais lūgums
no Tautu Savienības tiek ievērots.

Fernand PELTZER,

POLIJA

Dr. Ferd. de MVTTENAERE.

CHODZKO.

LIELBRITĀNIJA

šām valstīm.

Malcolm

PORTUGALIJA

DELEVINGNE.

A. M. Bartholomeu FERREIRA,
R. J. RODRIGUES.

AUSTRĀLIJA

1925. g. 30. septembri, katra
šai konferencē reprezentēta valsts, kas
šo konvenciju vēl nebūtu parakstījusi,

SIĀMA

M. L. SHEPHERD.

DAMRAS.

katrs Tautu Savienības loceklis, un katra
valsts, kurai Tautu Savienības Padome
šim nolūkam izsniegtu vienu eksemplāru,
varēs pievienoties šai konvencijai.

Pielikums

Pievienošanās izdarāma ar rakstisku
paziņojumu Tautu Savienībai, kura pēdējo

STARPTAUTISKĀ
N?

Tautu Savienības ģenerālsekretāra.
Pēc
tam, priekš citām valstīm, konvencija
stāsies spēkā deviņdesmitā
dienā pēc
ratifikācijas vai pievienošanās rakstiskā

Saskaņā
18. panta

reģistrēs

ar

Tautu

Savienības

noteikumiem

pakta

ģenerālsekretārs

KONVENCIJA.

' Ar šo apliecinām, ka
ministrija,
kurai uzticēta likuma pielietošana par starptautiskā konvencijā
paredzētām narkotiskām vielām, atļauj ievest:

36.

bas Padomes locekļiem. «Konvencija stājas
spēkā deviņdesmitā dienā pēc beidzamās
vajadzīgās ratifikācijas
saņemšanas no

OPIJA

Oficiālā ievedapliecība.

jušas.
Pants

PARAUGS.

IEVEDAPLIECĪBAS

uzglabāšanai sekretariāta archīvos.

Šī konvencija nestāsies spēkā, iekams
to nebūs ratificējušas desmit lielvalstis,
ieskaitot tās septiņas valstis, kas, saskaņā
ar 19. pantu, piedalās centrālās komitejas
iecelšanā un no kurām mazākais divām
valstīm jābūt pastāvīgiem Tautu Savienī-

un

Princis ARFA-ED-DOVLEH
MIRZA RIZA KHAN.

BEĻĢIJA

ģenerālsekretāra, kurš par to izziņos Tautu
Savienības locekļiem, kuri parakstījuši
konvenciju, kā arī citām viņu parakstīju-

Ģenerālsekretārs nekavējoties par to paziņo tiem Tautu Savienības locekļiem un
tām valstīm, kuras konvenciju parakstī-

B. M. COEBERGH,

A. D. A. de KAT ANGELINO.

34.

paziņojuma saņemšanas.

līgumslēdzējām valstīm
1912. g. 23. janvārī pa-

Pants

FRANCIJA

pievienoties konven-

Tāpat šo konvenciju var uzteikt arī
atsevišķi priekš katra protektorāta, kolonijas, aizjūras domīnijas vai territorijas;

Šī konvencija ratificējama. Ratifikācijas
dokumenti glabāsies pie Tautu Savienības

nodod

29.

Līgumslēdzējas

Šī konvencija

atsevišķi

vārdā

cijai.

Pants 35.

Pants 28.
Katra

riju

Sākot ar

nodaļa.

. Vispārējie

ņemas

Pants

tirdzniecību.
VII

jāpaziņo Tautu Savienības

ģenerālsekretāram, un ar pēdējā starpniecību pārējām līgumslēdzējām valstīm,
kurām tiesība uzstāties lietā par starp-

a) Ievedēja vārds, adrese un arods.

a)

,

b) Narkotiskās vielas
sīks apraksts un ievešanai atļautais vairums,
b)

c) Izvedzemes

firmas

vārds un adrese, kura

pārdod narkotisko līdzekli,
c)
d) Uzdos visus seviš-

ķus noteikumus, kup
jāievēro: p. p. ka
ievešana pa pastu ne-

būtu atļauta

ar sekošiem noteikumiem d)

šo konvenciju tās spēkā stāšanās

dienā.

un pie tam galvojam, ka minētais sūtījums vajadzīgs:
1) likumīgiem mērķiem (jēlopija un koka lapas gadījumā (i); ,
2) vienīgi medicīniskām un zinātniskām vajadzībām (konvencijas III nod. paredzēto narkotisko vielu-un Indijas kaņepes-

Pants 37.

Tautu
Savienības
ģenerālsekretāriātā
ierīkos speciālu sarakstu valstīm, kuras
šo konvenciju parakstījušas, ratificējušas,
tai pievienojušās un to noraidījušas. Šis

gadījumā).

Ministra vietā un uz viņa rīkojuma pamata
(paraksts)

saraksts pastāvīgi būs pieejams līgumslēdzējām valstīm un Savienības locekļiem;

(tituls)

cik bieži vien iespējams, to publicēs, saskaņā ar Padomes rīkojumiem.

,

(Datums)

Pants 38.
Šo konvenciju varēs uzteikt ar rakstisku
Tautu Savienības ģenerālsekretāram adresētu ziņojumu.
Izstāšanās stāsies spēkā
pēc viena gada no dienas, kad attiecīgu
paziņojumu būs saņēmis ģenerālsekretārs,
un tā attieksies vienīgi uz valsti, kura

TAUTU

OTRĀ

to uzteikuši.

SAVIENĪBA.

OPIJA KONFERENCE.

PROTOKOLS.

Tautu Savienības ģenerālsekretārs izZemāk parakstījušies, to valstu pilnsludina zināšanai katram Tautu Savienības
varotie pārstāvji, kuri šodien parakstījuši
konvenciju
parakstījušam
loceklim vai konvenciju par narkotiskām vielām, ņemot
tās piekritējam, kā arī visām citām valstīm, vērā 1925. g. 11. februāra protokolu, pakas parakstījušas konvenciju vai tai pierakstītu no to valstu pārstāvjiem, kuri
kritušas — katru konvencijas uzteikšanas pieņēmuši tai pašā dienā līgumu
par pregadījumu.
parētā opija lietošanu, —
vienojās par sekošiem noteikumiem:
Pants 39.
Katra valsts, kas šo konvenciju paraksta
vai tai pievienojas, var parakstīšanas,

ratificēšanas

vai pievienošanas brīdī pa-

ziņot, ka šīs konvencijas pieņemšana nav

saistoša viņas protektorātiem, kolonijām,
aizjūras dominījām vai territorijām, kuru
pārvaldīšanai tā saņēmusi pilnvaru no
Tautu Savienības. Saskaņā ar konvencijas
35. pantu šī valsts varēs vēlāk savu ar
iepriekšējo paziņojumu izslēgto protektorātu, koloniju,aizjūras dominiju un territo-

un izvešanu, lai ierobežotu neatļautu'
tirdzniecību, apņemas spert visus vajadzīgos soļus, lai piecu gadu laikā, skaitot no>
šīs dienas, panāktu to, ka opija kontrabanda nebūtu par nopietnu šķērsli preparēta opija lietošanas izskaušanai territorijas, kurās tāda lietošana pagaidām vēl
atļauta.

II.
Pēc notecējušiem pieciem gadiem Tautu
Savienības Padomes ieceltā kommisija
noskaidros, vai 1. pantā minētois pasākums
izvests dzīvē.
III.

I.
Šo protokolu parakstījušās valstis, apzinoties, ka saskaņā ar Haagas konvencijas
I nodaļu, viņu pienākums ir ievest kontroli par jēlopija ražošanu, tā izdalīšanu

Šisprotokols stājas spēkā katrai līgumslēdzējai valstij vienā laikā ar šīs dienas
parakstīto konvenciju
par narkotiskām

vielām. Konvencijas 33. un 35. panti attie-

cināmi uz šo protokolu.

') Tām zemēm, kuras opija smēķēšana nav aizliegta un kuras vēlētos ievest jēlopiju preparēta
izgatavošanai, jāizdod atļaujas, kuras apliecinātu, ka ievešana nodomāta preparēta opija
izgatavošanai, ka smēķētāji padoti ierobežojumiem no valdības puses, līdz opija galīgai aizlieg-

opija

šanai, un ka ievestais opijs netiks izvests atpakaļ.

Šo

apliecinot,

šis

protokols

sastādīts

Ženevā, diviņpadsmitā februāri 1925. g.,
vienā

eksemplārā,

Savienības

kuru

novietos Tautu

sekretariāta archīvos, un kura

apstiprinātus
norakstus izsniegs
visām
konferencē
reprezentētām
valstīm
un

katram Tautu Savienības loceklim.

VĀCIJA.

Delegāts:

V. A. M. H. von

ECKARDT.
Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris
M. G. ASCHMANN. _

dības virspadomnieks.

VĀCIJA

LIELBRITĀNIJA
DELEVIGNE.

V. Sv. Bīskaps Charles H. BRENT.
Vice-delegāti:
M. Rupert BLUE.
Galvenais ķirurgs

AUSTRĀLIJA
M. L. SHEPHERD.
GRIEĶIJA

Mrs. Hamilton

Ad referendum

Vassili

Savienībā.

VVRIGtH.

AUSTRĀLIJA

Delegāts:
Austrālijas savienoto valstu
kretārs Lielbritānijā.

LUKSEMBURGA

J. B. M. COEBERGH,
A. D. A. de KAT ANGELINO.

PORTUGALIJA

Vājprātīgo

Dr. Pedro PERNAMBUCO.
Rio-de-Janeiro augstskolas medicīnas
fakultātes profesors agrēgē.

OPIJA KONFERENCE.

BEIGU
starptautiskā

opija

Delegāti:

konference,

,,Sapulce, ar gandarījumu konstatējot, ka saskaņā ar 1922. g. sapulces
ceturtā rezolūcijā
izteikto
cerību,
Padomdevēja kommisija ziņojusi, ka

viņas rīcībā

esošās

ziņas

atļauj ieinteresētām valdībām pārbaudīt, ar nolūku — noslēgt līgumu,
jautājumu par morfija, heroina vai

kokaina un to attiecīgo sāļu, kā arī
šīm mērķim vai citiem medicīniskiem

zinātniskiem

nolūkiem

ievesto

V. A. Vikomts CECIL OF CHELMOOD,

Ēģiptes

sekretārs

valdības

starptautiskās higiēnas

un, beigās, par

izvešanai

un

koka lapu
nodomātā jēlopija
ražošanas aprobežošanu, medicīniskam un zinātniskam nolūkam vajadzīgā daudzumā, un lai izpildītu

ministrijas

vice-direktors.

SPĀNIJA

Valsts apakšsekretārs adj.

nebūtu no svara attiecināt ielūgumu uz šo konferenci arī uz visām
tām valstīm, kuras ir Tautu Savievai kuj-as ņēmušas
nības locekļi
dalību 1912. g. konvencijā, cerībā,
ka izdotos iegūt viņu piekrišanu
principiem,ar kuriem varētu iespaidot
visus varbūt noslēdzamos līgumus. "
vai

Tautu Savienības Padome iecēlusi par
konferences priekšsēdētāju:
Dānijas ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
ministri Berlīnē ekselenci Herluf ZAHLE

kungu.
Tautu Savienības ģenerālsekretārs iecēlis par konferences ģenerālsekretāru Rachel
'
CROWDY kundzi.
Konferencē piedalījušās sekošas valstis,
kuras šim nolūkam iecēlušas delegācijas,
sastāvošas no zemāk pievestiem locekļiem:
ALBĀNIJA

Delegāts:
M. Benoīt BLINISHTI.
Ģenerālkonsuls Šveicē. Tautu Savienības
pastāvīgā sekretariāta direktors.

Delegāts:
M. Urho TOIVOLA.

Techniskie padomnieki:
Dr. Mikinosuke MIVAIMA.

LUKSEMBURGA

Delegāts:
M. Charles VERMAIRE.
Konsuls Žeņevā.
NIKARAGVA
Delegāts:
Dr. A. SOTTILE.
Konsuls Žeņevā.

Delegāti:
V. eks. Jonkheer J. LOUDON.

Dr. rer.

Kanādas ,,Advisory
Savienibas.

M. W. G. van VVETTUM.
Tautu Savienības opija un citu kaitīgu
drogu apspriedējas kommisijas priekš-

V. eks. M. GLINCHANT.
Pilnvarots ministris.
Āzijas vice-direk-

tors ārlietu- ministrijā.
M. DUCHENENE.
Politisko lietu direktors

ārlietu

mini-

Tautu

TENGBERGEN.

tors.

Delegāts:
Eižens SUAREZ-HERREROS.

ĶĪNA
SZE.

Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris
Vašingtonā.

V. A. M. VVang Kouang KY.
Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris
Haagā.
V. A. M. Chao-Hsin CHU.
Chargē
Pilnvarots ministris.

d'affaire

Londonā.

eksperts:

Prof. Dr. W. W. WIĻLOUGHBY.
Rer. pol. prof. Johns Hopkins universitātē.
Eksperti:
Dr. Venfour TCHOU.
Ķīnas sūtniecības sekretārs Vašingtonā.
'

Mr Tchou CHE-TSIEN.
Ķīnas sūtniecības sekretārs Parīzē.
Mr! William

POLIJA

Delegāts:

'
Dr. W. CHODZKO.
Bij. tautas veselības ministris.
Poļu
valdības delegāts pie starptautiskās
veselības iestādes.

M. BOURGOIS.
Konsuk
Eksperts:

FERREIRA.

RODRIGUE.

Makaos gubernators.

Šveicē.

Delegāti-substituti:
M. E. TIMCIUC.

Ģenerālkonsuls

Eksperts:
Prof. Em. J. EMMANUEL.
universitātes

farmacijas-ķīmijas

profesors.
Grieķijas tautas veselības
augstākās Padomes loceklis.

UNGĀRIJA
Delegāts:
BARANVAI.

Tautu Savienības Ungārijas karaļvalsts
sekretariāta direktors.

Haagā.
Brīvpilsētas

Šveicē.
V. eks. Dr. Rodrigo

RUMĀNIJA

GRIEĶIJA
Delegāts:
M. Vassili DENDRAMIS.
Chargē d'affaires Berhē.

1)

Bartholomeu

Delegāti:
V._eks. M. N. P. COMMENE.
Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris

M. CHERON.
Koloniju pārvaldnieks.

M. Zoltān

Delegāti:
V._eks. M.

Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris

M. PERROT.
Aptieku inspektors.
Parīzes farmācijas
fakultātes profesors un vice-dekans.

Atēnas

ARFA-

PORTUGALIJA

KIRCHER.

Indijas-Ķīnas muitas un akcīzes direk-

ministrijas sekretārs.

padomnieks:

Ebbenhorst

strijā.
M.

DrTelly KOO.

van

Sūtnis. Bij. tieslietu ministris.

Delegāti-substituti:

HSIEH.
Ķīnas sūtniecības sekretārs

H.

Delegāts:
V. A. princis Mirza Riza Khan
ED-DOVLEH.

Delegāti:
V. eks. M. DALADIER.
Koloniju ministris.'

CILI

Padomnieks un

M.

PERSIJA

officer" pie

Delegāti:
V. A. M. Sai-Ke Alfred

pol. ārkārtējs sūtnis un piln-

varots ministris Francijā.

direktors.

FRANCIJA

nas ministris, Demobilizācijas ministris

Ārlietu

Sūtniecības padomnieks.
Japānas ķeizarvalsts kancelejas
vice - direktors
Tautu Savienībā.

Techniskais

Somijas sekretariāta

KANĀDA

Dr. W. A. RIDDELL, Ph. D.

civīlgu-

sēdētājs.

Sūtniecības sekretārs, Tautu Savienības

Delegāti:
G. Henri S. BELAND, B. A. M D.
Karalikās privātpadomes loceklis, Higiē-

ceļu, kupj Tautu Savienība

bij.

Dr. J. B. M. COEBERCH.
Tautas veselības iestādes galvenais inspektors.
M. A. D. de KAT ANGELINO.
Ķīnas lietu
sekretārs pie HolandesIndijas valdības.

SOMIJA

Delegāts:
M. Dimitri MIKOFF.
Chargē d'affaires Šveicē.

Dr.

Y GOMEZ

Konsuls Žeņevā.

BULGĀRIJA

Dr. J. A. AMVOT.
Higiēnas vice-ministris.

ieinteresētās valdības sūtīt pilnvarotus pārstāvjus uz Konferenci, kuru,
ja iespējams" , noturēs tieši pēc V rezolūcijā minētās konferences."
„Sapulce lūdz Padomi pārbaudīt,

*

Dr. Antonio PAGADOR
DE LEON.

M. M. D. PERRINS.
No iekšlietu ministrijas.

adj.

pārvaldes

JAPĀNA

Dr. Francisko BUSTAMANTE ROMEOR.
Iekšlietu ministrijas farmācijas valdes

Delegāts-substituts:
M. Juan de_ ARENZANA.

C. B.

netiešo nodokļu

Delegāti:
M. Segataro KAĶU.
Taivvan ģenerālgubernijas

Dr. med. Barcelonā.

Ārlietu ministrijas tieslietu padomnieks

un

HOLANDE

Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris
Šveicē.

Eksperti:

M. G. D. K1RWAN.
No iekšlietu ministrijas.

M. H. W. MALKIN,

Comm. Guido FABRIS.

V.'eks: M. Emilio de PALACIOS.

priekšnieks.

Sir Malcolm DELEVINGNE, K. C. B.

Amerikas Savienoto valstu delegātu
formulētos principus un ieturētu to
uz Padomdevējās 'kommisijas ieteikšanu
pieņēmusi, — lūdz Padomi uzaicināt

Dr.

Dr. Mitsuzo TSURUMI.

Delegāti:

K. C.

jēlopija un koka lapu vairumu iero-

bežošanu

legācijas

Briselē

pie

Zemkopības

LIELBRITĀNIJA

AKTS.

sasauktā saskaņā ar Tautu Savienības
sapulces 1923. g. 27. septembra rezolūciju,
sanāca 17. novembri 1924. g. Tautu pilī
Žeņevā.
Sapulces rezolūcijas teksts sekošs:

un

un

ārsts-direktors.
SAVIENĪBA

ķīmijas

M. Votaro SUGIMURA.

Mohamed KAMEL Bey.

Rio-de-Janeiro

slimnīcas

farmac.

inst. direktors.

bernators.

veselības departamentā, Kairo.

Dr. Humberto GOTTUZO.

SIĀMA

SPICA.

universitātes

Delegāti-substituti:

Delegāti:

DARMAS

bioloģists.

Dr. Ā. H. MAHFOUZ Bey. ?
Galveno-valsts slimnīcu vice-direktors

BRAZĪLIJA

ministris.

vice-direktors.

organizācijas.
sekretārs

sūtniecības

Padujas

BRĪVVALSTS

karaļvalsts

Parīzē

Francijā.

R. J. RODRIGUES.

patlaban

Ēģiptes

Dr. Arturo PINTO-ESCALIER.

A. M. Bartholomeu FERREIRA,

Bij. tieslietu

Dr. Mohamed Abdel Salam EL GUINDV.

delegāts

Bolīvijas

V. eks. M. Alfredo FALCIONI.

Delegāts:

Delegāts:
Pirmais

Tautu

Delegāti:

Prof. Comm. Pietro

ĒĢIPTE

BOLĪVIJA

Princis ARFA-ED-DOVLEH
MIRZA RIZA KHAN.

pārstāvis

Delegāts:

laboratorijas

Dr. F. de MVTTENAERE.
Farmācijas galvenais inspektors. '

PERSIJA

Otrā

vese-

Dr. L. M. BETANGES.
Medicīnas
un
dabas zinību doktors
,,Collēge de France" embrioģenijas

Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris
Šveicē.

v. WETTUM,

OTRĀ

valdība^ delegāts starptautiskā
lības iestādē.
Techniskais padomnieks:

V._A. M. Fernand PELTZER.

HOLANDE

TAUTU

Poļu

DOMINIKAS

valsts se-

Delegāti:

brīvvalsts

Savienībā.

Muitas

BEĻĢIJA

Ch. G. VERMAIRE

MAC. VVHITE.

ITĀLIJA

Bij. tautas veselības ministris.

Mr. M. L. SHEPHERD, I. S. 0.

V. SUGIMURA.

Michael

Irlandes

i)

Dr. Kari STADE.
Valsts padomnieks Sanitārās pārvaldes
priekšnieks, Dancīgā.

DENDRAMIS.

S. KAĶU.

BRĪVPILSĒTA

BRĪVVALSTS.
:

Dr. CHODZKO.

adjunkts.

Mr. Edvvin L. NEVILLE.

JAPĀNA

IRLANDES
Delegāts:
M.

DANCIGAS
Delegāts:

E.,

Eksperts:

Šveicē. Karaļvaldības pārstāvis Tautu

priekšsēdētājs.

B.

M. H. CLAVTON, C. I. E., E. C. S.

Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris

Valsts pārstāvju ārlietu kommisijas

0.

M. G. A. Levett VEATS, C. I. E., I. S. 0.,
V. D.

V._eks. M. Andreas OLDENBURG.

SAVIENOTĀS VALSTIS.

I.,

I. C. S. (atkāpies).
M. J. WALTON.

Delegāts:

Delegāti:
V. A. Stephen G. PORTER.

H. von ECKARDT.

Berlinē

Delegāti:
M. J. CAMPBELL C. S.

DĀNIJA

Vācijas galvenās veselības iestādes valAMERIKAS

Malcolm

Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots
un Vīnē.

Ģenerālkonsuls Ženevā.

B. BLINISHTI.

*

V. eks. Dr. Aristides de AGUERO Y
BETHANCOURT.

Dr. ANSELMINO.

ALBĀNIJA

INDIJA

KUBA

Delegāti:

delegācija

pirms tās slēgšana?.

atstāja konferenci

M. D. MORIAUD.
Vice-konsuls Žeņevā.
SERBU, KROATU un SLOVĒŅU KARAĻVALSTS.
Delegāti :

V. eks. M. M. JOVANOVITCH.
Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris
Šveice.
M. Milivoyo PILVA.
Tirdzniecības ministrijas inspektors.

Eksperts:
M. Dragan

MILITCHEVITCH.
Serbu, Kroatu un Slovēņu Karaļvalsts
rūpniecības
sekretārs.

korporāciju

savienības

SAEIMA.

SIĀMA.

Saeimas kodifikacijas

Delegāti:
V. A. princis

Sēdes

CHAROON.

laidusi klajā jaunu izdevumu:

Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris
Francijā.
V. A. princis

Alfabētisks satura rādītājs

seren. DAMRAS.

Chargē d'affaires Haagā.

Likumu un Ministru

ZVIEDRIJA

Delegāts:
Dr. Erik Rudolf
Sociālo

ar

padomnieks,

kabineta

noteikumu krājumam

1919.—1927. g.

SJOESTRAND.

lietu

vietu

nodala
23. maijā.

Vakar noturēja atkal divi, sēdes. Tanīs
pārejas formulu
apspriešana
turpinājās
pie valsts budžeta, pēc kam pieņēma

vairāk

nekā

20

dažādus

likumus

un

steidzamības kārtā sāka apspriest pārgrozījumus
Saeimas
vēlēšanu
likumā.
Nākošā sēde šodien, pulksten

10.

Izdevumā uzņemti visi līdz 1927. g. 31. decembrim Ļikumkrājumā

dzīves

Žeņevā.

iespiesto aktu

skaitļi,

krituši un

tie uzmeklējami

kur

norādot,

no tiem vēl spēkā, kup at1927. 'g. izdotā „Rokas grāmatā".

kuri

iestāžu paziņojumi.

Valdības

ŠVEICE

Maksā:

Delegāti:

brošēts eksemplārs . . . Ls

M. DINICHERT.
Pilnvarots ministris. Federālā politiskā
. dep-ta ārlietu nodaļas vadītājs.

šagrēna

kur

tautas veselības

iestādes

„

iesējumā

Dabūjams

Dr. CARRIERE.
Federālas

kaliko

Valsts

ari vienīgi

di-

Paziņojums.

4,90, ar piesūtīšanu Ls 5,20
6,60, „
„
„
7,—

tipogrāfijā,

pilī,

'

1. istabā,

jāgriežas ar pieprasījumiem.

rektors.
M. PEQUIGNOT.

Federālā publ. ekonomijas dep-ta tirdzniecības nodaļas priekšnieka palīgs.
M. HULFTEGGER.
Šveices ūnijas tirdzniecības un rūpniecības direktorijas pirmais sekretārs. .
Techniskais

padomnieks:

III.
Konference

ieteic visām valdībām

kopdarbību
neatļautas
tirdzniecības izskaušanai, kā'arī pilnvarot valsts iestādes,
kurām uzticēta likuma pielietošana šādas
tirdzniecības apkarošanai .tieši sazināties
ar citu valstu attiecīgām iestādēm.

M. SECRETAN.
Federāla politiskā dep-ta ārlietu nodaļas
sekretārs.

Konference
ieteic zināmos gadījumos
tirgotāji, kupem valdība izdevusi atļauju
tirgoties ar konvencijā

vielām,

naudas

Ārkārtējs sūtnis un

Šveicē.

pilnvarots ministris

Pastāvīgs

summu

deponētu
vai

dotu

delegāts

Tautu

V.

Priešsēdētājs:

M. Jean REISSER.
sekretārs.

TURCIJA.
Delegāti:
SUREVA Bcy.
ministrijas

valsts

apakš-

sekretors.
Prof. NOURIDDIN Bey.
Konštantinopoles
lauksaimniecības
augstskolas lauks, ķīmijas profesors.

bežošanu

šais

Rachel E. CROWDY.

ALBĀNIJA
B. BLINISHTI.

savas

domas par soļie^n kādi būtu' sperami,
lai dotu iespēju ierobežot opija 'ražošanu
līdz medicīniskām un zinātniskām vajadzībām nepieciešamiem vairumiem.

ECKARDT.

Gottfried

M. L. SHEPHERD.
BEĻĢIJA
Fernand PELTZER.
BOLĪVIJA
-Arturo

PINTO-ESCALIER.

LIELBRITĀNIJA
Malcolm DELEVINGNE.
SPĀNIJA
Emilo de PALACIOS.

Konference lūdz Tautu Savienības Padomi uzaicināt Higiēnas komiteju neka-

G. BOURGOIS.

Enriquē BUERO.

vējoties pārbaudīt, vai par 8. un 10. pantā

A. KIRCHER.

Ārkārtējs sūtnis un pilnvarots ministris
Šveicē.
VENEZUELA.

minētiem

būtu

griezties ar iesniegumiem pie starptautiskās tautas veselības iestādes (Office
d'hvgiene publique) lai tādā
par preparātiem, kup
nevar veicināt toksikomāniju un rīkojumu
par citām narkotiskām vielām,, kuras
padotas
šīs konvencijas
noteikumiem,

J. DUARTE.
Konsuls Žeņevā.

Konference noturējusi savas sēdes starp
1924. g. 17. nov. un 1925. g. 19. febr.
Konference
pieņēma konvenciju
par
narkotiskām vielām šīs dienas datumā.
Konference tāpat š. g. datumā pieņēma
arī protokolu.
Konference bez tam pieņēmusi sekošas
rezolūcijas:
I.

Konference atzīst, ka šīs dienas parakstītās narkotisko vielu konvencijas pilnīgai izvešanai dzīvē ir no svara to pēc
iespējas jo plaši pielietot kolonijās, dominijās, protektoratos
un territorijas, par
konvencijas
39. pantā,
kurām minēts
un izteic cerību, ka ieinteresētās valdības
visdrīzākā laikā spers šim nolūkam va-

varētu

izziņot

spēkā

stāšanos.

ar

lūdz

nistratīvo nodaļu izdevumus
sekretariāta izdevumiem.

pieskaitītu

līgumslēdzējas valstis, kuras
nebūtu Tautu Savienības locekļi, piedalīsies šo izdevumu segšanā Padomes uzstādītos apmēros.
aktu

parakstot,

Persijas

delegāts

izteic sekošo:

„Saziņā ar savas valdības instrukcijām, Persijas delegācija paskaidro,

ka viņa parakstīs konvenciju „ad referendum" un ar noteikumu, ka Tautu
Savienība
ievēros Persijas
memo-

dominiju, protek-

randumā

toratu un territoriju skaitu samazinās līdz

Šo
izteica

Konference ieteic valdībām ņemt vērā
iespēju aizliegt konvencijā paredzēto vielu
transportu ar kuģiem, kup brauc zem attiecīgas valsts karoga:
1.

„Parakstot

nepa-

vadītu šīs atļaujas apstiprināts novai novirzīšanās apliecība, ja
tāda būtu izdota;

raksts

2.

būtu nolemts
Ja tāds transports
citam virzienam, nekā tas uzdots
izvedatļaujā vai novirzīšanas apliecībā.

parakstot,

Siāmas

delegāts

sekošo:

konvenciju

līdz

ar

šo

beigu akti, Siāmas delegācija paskaidro,
ka instrukciju
trūkuma dēļ, zīmējoties uz Indijas kaņepi, kurā-sākumā
nestāvēja konferences dienas kārtībā,
Siāmas delegācija pieņem ar ierobežojumiem III nodaļas noteikumus par
Indijas kaņepes galeniskiem prepa-

noteiJa saskaņā ar konvencijas
kumiem, nebūtu
izdota attiecīga

izvedatļaujā, un ja sūtījumu

akti

rātiem, kā arī

IV un V nodaļas note-

kumus vienīgi, kas zimējas uz Indijas

kaņepi".
Šo apliecinot,
akti.

delegāti

parakstījuši

še

par

š. g.

Mācības

iestāžu slēgšana uu audzēkņu

atlaišana

vasaras brīvlaikā nolikta uz
26. maiju, kas ir arī Vasaras svētku
sestdiena, kad izbrauc ļoti daudz pilsēt-

nieku uz laukiem,

JAPĀNA

ar ko sakarā minētā

dienā Rīgas dzelzceļa

liela

publikas

stacijās paredzama

drūzmēšanās.

novērstu varbūtējus
pie biļešu kasēm,

Tamdēļ,

lai

sastrēgumus stacijās

Dzelzceļu
virsvalde
Rīgas skolām, lai
mācības iestāžu audzēkņi, kas 26. maijā
lūdz

aizrādīt

visām

izbrauks no Rīgas,

pret

skolu

izdotām

apliecībām iegādājas dzelzceļa biļetes jau
piektdien,
25. maijā,,
Rīgas
pasažieru
stacijā kasē N° 3, Vai valsts dzelzceļu

un

transporta

Šķūņu

ielā N° 30/32 no
. līdz pulksten 7 vakarā.
maijā.

birojā

Rīgā,

pulksten 9 rītā

JV° A-400.

Skolu departamenta

direktors
K. Ozoliņš.

Sekretārs V. Vīgants.

Tautas labklājības ministrijas
paziņojums
par

pārcelšanas pabalstiem

kuri

pārvietoti līdz

darbiniekiem,

1928. gada 1. maijam.

Tautas labklājības ministrija paziņo, ka

LUKSEMBURGA
Ch. G. VERMAIRE.

kabinets š. g. 15. maija sēdē at-

zina par pareizām
izmaksas

pārcelšanas pabalsta

tajos

gadījumos, kad pabalsts
izsniegts darbiniekiem, kuri jaunā dienesta

vietā pie pārvietošanas iecelti citā amatā,
un atļāva resoriem izsniegt pārvietošanas

v. WETTUM.

pabalstu darbiniekiem, kup kā pastāvīgi

J. B. M. COEBERGH.

pārvietoti dienesta

A. D. A. de KAT ANGELINO.

maiņu laikā no š. g. 1. februāra
1. maijam, arī tajos gadījumos, kad

PERSIJA
Princis
MIRZA

ARFA-ED-DOVLEH.

labā ar dzīves vietas
līdz
dar-

binieks jaunā vietā nācis citā amatā.
1928. g. 22. maijā.

RIZA KHAN.

N° T/372.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze.

POLIJA

Valsts dienesta inspektors

CHODZKO.

ļ. Kārkliņš.

Iecelšanas.

A. M. Bartholomeu FERREIRA.
II.

ne vēlāk

un priekšniekiem.

PORTUGĀLE

izteikto prasību" .

minimumam.

iesaukšanas

Aizrādījums

UNGĀRIJA

HOLANDE

Protams,

par

visiem Rīgas skolu direktoriem

ministru
Pa-

apliecība

spēka daļās paredzēta

de BARANVAI Zoltān.

S. KAĶU.

domi nolemt, lai komitejas un tās admi-

Šo

un

atlikšanu.
Kara dienestā pieņemto iedalīšana kara

Vassili DENDRAMIS.

šīs konvencijas

Tautu Savienības

vēlāk, kā līdz š. g. 22. au-

Līdzi jāņem pase vai krustamzīme, skolas

apliecība

GRIEĶIJA

Y. SUGIMURA.
Konference

ne

1928. g. 22.

VII.

jadzīgos soļus, un ka konvencijas iespaikoloniju,

līdz

1929. gada februārī,

gustam, ievešanai iesaukšanas sarakstos.

ieteicams

gadījumā lēmumu

Dr. Francisko

dam atrauto

ražojumiem

international

Delegāts:

pārvaldē

ceļojumu
FRANCIJA

URUGVAJA
Delegāts:

iesaukšanu

ASCHMANN.

VI.

V. eks. M.

kārtējo

personīgi jāpieteicas vietējā kara apriņķa

1. septembri.

AUSTRĀLIJA

un izteiktu

iesaukšanas laikā.
Sakarā ar to galvenais štābs paziņo, ka
minētiem arod-, vidus- un augstskolu
audzēkņiem, kup vēlas iestāties obligātoriskā aktīvā kara dienestā, nenogaidot

VĀCIJA
H. von

.

valstīs

valstīm.

Ģenerālsekretārs:

dro-

katru

Konference lūdz Tautu Savienības Padomi caurskatīt
debatu
laikā if īpaši
no Persijas delegātu, puses ienesto ierosinājumu, iecelt kommisiju, kurai uzdot
apmeklēt opiju ražojošās valstis, ar pēdējo piekrišanu Jai kopā ar minēto valstu
valdībām rūpīgi pārbaudītu tās grūtības,
kuras saistītas ar opija . ražošanas iero-

Delegāts-substitūts:
sūtniecības

pret

neatļautas tirdzniecības operāciju no viņu
puses.

Savienībā.

reprezentētām

pietiekošu
bankas

šību, kas pilnīgi nodrošinātu

V. eks. M. F. VEVERKA.

Zemkopības

visām konferencē

Herluf ZAHLE.

IV.

minētām

Delegāts:

Mehmed

Sastādīts Žeņevā. deviņpadsmitā februārī
tūkstoš deviņi
simti divdesmit
piektā gadā, vienā eksemplārā, kūpi novietos
Tautu
Savienības
sekretariāta
arehīvos, apstiprinātus norakstus izsniegs

prasīt, lai

CECHOSLOVAĶIJA

Pirmais

ciešu

Pēc Saeimā pieņemtā kara klausības
līkuma papildinājuma (44. p. 2. piezīme)
vidus-, arod- un augstskolu audzēkņiem,
kup
beidz skolu vai izstājas no skolas
pēc 15. februāra, ir tiesība iestāties obli- .
gātoriskā
aktīvā
dienestā
ārpus
kara

Rīkojums Ni 2416.

R. J. RODRIGUES.

1928. gada 22. maijā.

Apstiprinu Latvijas universitātes padomes š. g.
9. maija lēmumu par lauksaimniecības fakultātes
docentu Arveda Kalniņa
un Augusta R a i stera
ievēlēšanu
par vecākiem
docentiem,

SIĀMA

DAMRAS.

skaitot ar š. g. t. jūliju; lauksaimniecības fakul-

Konvencijas, protokola un beigu akta
tulkojuma teksts pieņemts Saeimas 1928. g.
30. marta plenārsēdē.
J. Breikšs,
Saeimas sekretārs.

tātes privātdocenta Rūdolfa
lēšanu par docentu, skaitot
līdz

1931. g.

Markusa ievēar š. g. 1. jūliju

1. jūlijam; medicīnas

fakultātes

vecāko asistentu
Dr. med.
Jāņa Š u 1 c a,
Dr. med. Gerharda F e d e r a un Dr. med. Pāvila Strādina
ievēlēšanu par privātdocentiem, skaitot ar š. g. 14. aprīli un atstājot
viņus arī
līd7Šinējos
un
asistentu
amatos,
cand. math. Arveda Lūša ievēlēšanu par privātdocentu, skaitot ar š. g. '. jūliju.
Izglītības ministris A. Tentelis.

Ministra sekretāra

vietas izpildītājs

V.Vīgants.

FONDA
21. maijā

DOMES

SĒDE

I

1928. g.

(Izvilkums no protokola).
I.
II.

Dome pieņem Kultūras fonda gada pārskatu par 1927. '28. budžeta gadu.
Dome apstiprina:
a) tautas bibliotēku grāmatu sarakstu 1928. gada sērijai;
b) I pak. pamatskolu bibliotēku grāmatu sarakstu 1928. gada sērijai;
c) II pak. pamatskolu bibliotēku grāmatu sarakstu 1928. gada sērijai;
d) vidus- un arodskolu bibliotēku grāmatu sarakstu 1928. g.
sērijai
III.
Dome piespriež vidus- un arodskolu bibliotēku komplektussekošām40skolām:
1. Valsts Kazdangas
lauksaimniecības skolai.
2. Valsts Jaungulbenes
3.
Borkovas
4. Domopoles
5. Apes
6. Nurmišu
T
J
\
"
"
/.? Ļaudonas
,,

"

8.

Vestienas

,,

9.

Valmieras

„

10.

Seces-Sērenes
,.
Vecbebru biškopības un dārzkopības

13.

Rūjienas lauksaimniecības skolai.

14.

Strādnieku vidusskolai Rīgā.
Privātam komercinstitutam.

IV.

18.

Vācu vecāku savienības vidusskolai Ventspilī.

26.
27.

,,
,,
,,
zēnu vidusskolai Liepājā.
,,
,,
,,
meiteņu ģimnāzijai Liepājā.
Rīgas pils. krievu vidusskolai.
L. I. Tailovas vidusskolai Rīgā.
Valsts krievu vidusskolai Daugavpilī.
Valsts krievu vidusskolai Ludzā.
0. N. Ļišinas vidusskolai Rīgā.
Liepājas skolotāju un vecāku b-bas vidusskolai.
Vīnzaraj-Verškanskas vidusskolai Rīgā.

28.

Valsts poļu

29.

Kārsavas

'

Budž. 5, a.
Stipendijas zinātņu augstskolu audzēkņiem par vasaru un nāk. māc.

17.

Jelgavā.

visudskolai

20.

Pamatskolu

bibliotēku

Latgales studējošiem' stipendijas

21.

Budž. 2, c.

4.

22.

igauņu

2) Lieikrievu

.

.

.

,,

2.500,—

Stipendijas tēlojošo mākslu augstskolu audzēkņiem par nāk. māc. gada
I semestri
s
,,

2.500,—

skolām.
...( 77,29%) Ls 43.284,—
: . ( 10,25%) „
5.740 —
„

2.508,—
1.899 —
1.412 —
1.157 —

3) Žīdu

(

4,48%)

4) Vācu
5) Poļu
6) Baltkrievu

(

3,390/o) „
2,520/0 ) „
2,07%) „

'.

. (

(

Ls 56.000 —

Pabalsti vidus- un arodskolām Ls 24.000,— sadalāmi sekošā kārtā:
1) Latviešu, leišu un igauņu vidus- un arodskolām
Ls
2) Lieikrievu
„
3) Žīdu
4) Vācu
... ' ....„
5) Polu
.
,,
?????
?„
6) Baltkrievu
Kopā

<8.

?9.

svētku sarīkošanai
_
2) Rīgas pils. 4. pamatskolai trūcīgu skolēnu vasaras kolonijai Ls
„
3) Valsts Ilūkstes pamatskolai bērnu svētkiem
sagatavošanai
....,,
mācības
līdzekļu
4) Skolu departamentam
Dome nolemj izsniegt latv. vidus- un arodskolu vajadzībām avansu Ls

814 —

605 —
496 —

Ārpusskolas

300,—
500 —
200,—
7.000 —
2.000,—

fonda Domes 30. IV 28. sēdē skolotāju organizācijām
kursiem piespriestie Ls 7500,— sadalāmi sekošā kārtā:
Ls
1) Latvijas skolotāju savienībai
'
,,
2) Latv. nacionālo skolotāju savienībai
skolotāju
centrālai
b-bai
,
3) Latgaliešu
Krievu organizāciju ārpusskolu izglītības vajadzībām 30. IV 28. sēdē

8000,— sadalāmi sekošā kārtā:
Krievu kult. izgl. b-bu Latvijā centrālai savienībai

Ls

3.000,—
3.000,—
1.500,—
atvēlētie
2.800,—

....,,
3.000,—
Krievu universitātes kursiem
1.500,—
Krievu izglītības b-bai Rīgā kursiem, teātra izrādēm un bibliotēkai „
izglītības
b-bai
kursiem,
S.
Puškina
labdarības
un
4) RēzeknesA.
700,—
,,
lekcijām un bibliotēkai
vajadzībām
30.
IV
28.
sēdē
atvēlētie
izglītības
ārpusskolas
Zīdu organizāciju
Ls 7000,— sadalāmi sekošā kārtā:
Ls 1.000 —
1) Latv. ebreju veselības sargāšanas b-bai „Oze"
paidagoģisRiem
organizācija
centrālā
2) B-bai Latv. žīdu skolu
'
»
kursiem
_
'
^n
vārda
,
100 —
3) Rēzeknes zīdu kult. b-bai „Šolem Aleichema
~
klubs"
Rīgā
><
4) Biedrībai „Perec
ļ -ļ*?ļ?
>.
institūtam
Frēbeļa
5) Žīdu
00 —
6) Krāslavas žīdu kult. b-bai „Perec klubs"
„
—
Rubinšteina
vārda
ļ«U
b-bai
7) Rīgas filharmonijas

'

'-^'

8) Daugavpils ebreju strādnieku klubam

Latgales

J. Pereca vārda . . . . „

500 —

teātrim

38.000,—
35.000 —
32.000,—
10.500 —
9.500,—

Rēzeknē.

Budž. 6, c.

29.

Ceļojošam teātrim
ceturkšņiem

30.

Dailes teātrim izmaksāt līdzīgās daļās pa budž. g. cet

31.

Strādnieku teātrim izmaksāt līdzīgās daļās pa budž. g. cet

32.

izmaksāt līdzīgās

summās pa

Torņkalna teātrim izmaksāt pa pusgadiem

Teātriem

33.

Mīlgrāvja teātrim izmaksāt pa pusgadiem

34.

Baltkrievu

teātrim izmaksāt
Budž. 7, c.

35.

Jēru izglītības

budžeta gada
.Ls 27.000,—

Rīgā.

pa pusgadiem

Kulturālām

b-bai ,,Stars" kopā ar

b-bām

Ls 90.000,—
,, 30.000,—
„
2.000,—
„
3-.000 ,—
„
1.000,—

provincēs.

ļepi pag. padomi skatuvei un

muzīkas instrumentiem

Ls

1.200,—
1.000,—

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Izglītības b-bai ,,Gaisma" Rubeņos namam
,,
Latv. jaun. savienības Trikātas organizācijai mūzikas instrumentiem ,,
Dzērbenes, Drustu, Taurenes un Skujenes pag. pašvald. rīcības kommisijai lauksaimniecības skolas izrīkojumu zāles izbūvei
, ,,
Saikavas izglītības b-bai namam
,,
Latv. kult. veic. b-bas Jaunlatgales nodaļai mūzikas instrumentiem ,,
Rendas bibliotēkas b-bai nama izbūvei kopīgi ar Rendas lauksaimniecības b-bu ,,Avots"
-...,,
Snēpeles bibliotēkas b-bai telpu izbūvei
,,
Balvu latv. b-bai ,,Gaisma" nama izbūvei
„
Tirzas izglītības b-bai skatuvei
,
Latv. katoļu jaun. b-bas Stiglovas nodaļai nama remontam (ar sev.
noteikumu)
,,
Zantes sadraudz. b-bai nama izbūvei (ar sev. noteik.)
„
Klosteres pag. izglītības b-bai zāles un skatuves iekārtai
Latv. jaun. sav. Ikšķiles organizācijai namam
„
Mores bibliotēkas b-bai nama izbūvei
. . ,,
Vecmoku pag. padomei zāles un skatuves izbūvei
,,
Auces un apkārtnes b-bu, sab-bu un org-ju savienībai ,,Ausma "
namam
,,
Kursīšu izglītības b-bai telpu un lasītavas iekārtai
,,
Beļavas pag. padomei mūzikas instrumentiem
,,
Vidrižu lauks, b-bai namam
,,
Skultes lauks, b-bai ,,Grauds" namam
,,
Veismanu vies. b-bai skatuvei
„
Savienībai ,,Subates un apkārtnes tautas nams" nama izbūvei .'. ,,
Kalsnavas savies, b-bai zāles un skatuves izbūvei
,,
Svētes pagasta padomei tautas namam
,,

60.

Krapes kultūras b-bai telpu remontam

61.
62.

68.
69.
70.
71.
72.
73.

Prodes pagasta padomei izrīkojumu zāles izbūvei
Zosnas kuli. veic. b-bai ,,Vilnis" telpu remontam (ar sev. noteik.) .
Latv. jaun. sav. Aderkašu organizācijai nama izbūvei
,,
Latv. nac. jaun. savienības Liepājas nodaļai telpu remontam . . . ,,
Zilupes latv. b-bai muzīkas instrumentam
n
Daugavpils latv. b-bai namam
n
Daugavpils mezgla dzelzceļnieku kult. veic. b-bai namam . . . . „
Bīriņu bibliotēkas b-bai skatuves izbūvei
tļ
Annas bezmaksas tautas bibliotēkas b-bai nama izbūves pabeigšanai ,,
Rītes pagasta padomei zāles izbūvei, un skatuvei
)t
Liepas izglītības b-bai,,Nākotne" skatuvei un dekorācijām
,
Latv. kult. veic. b-bas Susejas nodaļai mūzikas instrumentam
Slokas sadraudz. b-bai teātra izrādēm
m

74.

Salas pag. bibliotēkas b-bai skatuves iekārtai

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

izglītība.

Kultūras

Ls
1)
2)
3)

10.

1.075.—

Dome nolemj izsniegt latviešu pamatskolām sekošus pabalstus:
1) Daugavpils pils. latvju skolotāju arodb-bai skolu jaunatnes

Budž. 3.

8..

*
18.550,—
2.460 —

. . Ls 24.000 —

Ls

7.

1.

Budž. 6, d.
Ls 20.000,—

provincēs.

Latgales teātrim Rēzeknē izmaksāt līdzīgās daļās pa gada ceturkšņiem Ls 30.000,—

25.
26.

Kopā -. '. (100)
0.

Teātriem

28.

24.

. Ls 30.000,—

.

māc. gada

27.

23.

.

'

nāk.

Provinču teātriem budžetā paredzētos Ls 125.000,— Dome sadala
sekošā kārtā ar izmaksas kārtību pa gada ceturkšņiem:
Liepājas Jaunajam teātrim
. Ls
Jelgavas latv. teātrim
„
Daugavpils latv. drārn. teātrim
,,
?
. .„
Ventspils latv. teātrim
Kuldīgas latv. teātrim .
„

Ls 40.000,—

..

un

Stipendijas skaņu mākslas augstskolu audzēkņiem par nāk. māc. gada

Budž. 6a,

pamatskolām

2.000,—
1.000,—

12.500,—

Budž. 6, a.

Pabalsti pamatskolām Ls 56.000,— sadalāmai sekošā kārtā:
1) Latviešu, leišu un

,,
,,

Budž. 5, d.

turpināšanai

Pabalsti

vasaru

I semestri

turpināšanai

Vidus- un arodskolu bibliotēku

200,—

„

Budž. 2, b.
3.

,,

5.500 —
300,—

Budž. 5, c.

1.

.' . . ...

par

1 semestri

Rēzeknē.

.

9.000,—

Budž. 5, b.

pils.
žīdu vidusskolai.
30. Ludzas
„
,,
,,
31. Daugavpils ,,
,,
,,
32. Valsts žīdu vidusskolai Liepājā.
33. Jelgavas pils. žīdu vidusskolai.
34. J. Landava žīdu vidusskolai Rīgā.
35.
Rīgas pils. technikuma komercnodaļai.
36.
Rīgas
skolotāju institūtam.
37.
Jelgavas
,,
,,
38. Rēzeknes
,,
,,
39. Daugavpils ,,
,,
40. Centrālam paidag. institūtam.
Dome piespriež sekošus pabalstus un avansus:

Tautas bibliotēku turpināšanai

Ls
„
,,

,, 35.000 —

gada 1. semestri

Budž. 2, a.
2.

19.

14.
15.
16.

Vācu Luterskolai.

Budž.
1.

,,
skolai.

Valsts vācu vidusskolai

25.

18.

13.

17.
19.
20;
21.
22.
23.
24.

Budž. 4. Fiziskā
audzināšana un sports.
Latvijas sporta organizāciju apvienībai sakarā ar olimpiskām sacīkstēm šovasar Amsterdamā . .
Biedrībai ,,Strādnieku Sports un Sargs"
Armijas sporta kluba Rēzeknes nodaļai sporta laukuma uzkopšanai
.
Latv. jaunatnes savienības Slokas organizācijai fiziskās audzināšanas
sekcijas vajadzībām .
Skolu departamentam skolu fiziskās audzināšanas un paidagoģiskā
sporta vajadzībām
Latv. tautas universitātei Fiziskās audzināšanas institūtam

Saldus

11.
12.

15.
16.

?

,

9) ,,Ceire Cion" Varakļānu nodaļai
Ls
100,—
10) Balvu žīdu izglītības b-bai
,,
100 —
11) B-bai
,,Tora vderech erec" paidag. kursiem un bērnu dārziem „
1.000,—
11. Vācu organizāciju ārpusskolas izglītības vajadzībām 30. IV 28. sēdē atvēlētie
Ls 3500,— sadalāmi sekošā kārtā:
, 1) Neapgādāto bērnu apgādāšanas b-bai Kaķīšu zemes gabalā Talsu
apriņķi
Ls
500,—
>
2) Rīgas vācu amatnieku mācekļu patversmei
,
500,—
3) Kurzemes provinciālmuzējam Jelgavā
,,
1.000,—
4) Rīgas vēstures un senatnes pētītāju b-bai
,,
Ī.OOO,—
5) Rīgas dabaspētnieku b-bai
,,
500,—
12. Poļu organizāciju ārpusskolas izglītības vajadzībām 30. IV 28. sēdē
atvēlētie Ls'2500 ,— sadalāmi sekošā kārtā:
1) Poļu h-bai ,,Ognisko" Liepājā vokali-mūzikālās un sporta sekcijas
vajadzībām
....,,
1.000,—
2) Poļu izglītības b-bai Latvijā bibliotēkas un lasītavas sakārtošanai
,,
1.000,—
un papildināšanai
?3) Poļu izglītības pārvaldei dažu padagoģisku bibliotēku komplektu
iegādāšanai
,,
500,—

63.

64.
65.
66.
67.

„
„
,,

n

700,—

1.000,—
1.500,—
600,—
1.200,—
800,—
1.000,—

800,—
800,—
1.500,—

1.000.—
1.500,—?
2.500,—
700,—
3.000,—
1.000,—
400,—

1.000,—
1.500,—
800,—
1.000,—
1.000,—

3.000,—
'
700 —
l.ooo[—
700,—
2.000,
1.000.
'
500
2.000,—

'

KlULTŪRAS

1.000,—

gfjO,
1.000,
I.20o!
1.000,
70o!
1.000
800.—

75.
76.
77.
78.

79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.

Gaviezes lauksaim. b-bai .Līdums" tautas namam (ar sev. not.)
Strenču strādnieku patērētāju b-bai namam
Smārdes pagasta padomei tautas namam
Sīpeles savies, b-bai ,,Vainags" mūzikas instrumentam
. .
Ogres kult. veic. b-bai (b-bu apvienībai) tautas namam
Daudzevas savies, b-bai mūzikas instrumentam
Umurgas lauks, b-bai tautas nama izbūvei
Stāmerienas lauks, b-bai tautas namam
Stukmaņu kultūras b-bai namam
Valmieras latv. b-bai zāles un skatuves pārbūvei
Biržu skolotāju arodn. b-bai Madonā zāles un lasītavas iekārtai
Bārbeles lauks, b-bai ,,Tīrums" lasītavas un skatuves izbūvei
Smiltenes pilsētas valdei izrīkojumu zāles izbūvei
'
Raņķu bibliotēkas b-bai skatuvei . . .
Rāmuļu tautas nama savienībai namam
Burtnieku lauks, kooperatīvam zālei un skatuvei
Popes lauks. veic. b-bai skatuves un lasītavas iekārtai
Latv. kult. veic. b-bas Ērberģes nodaļai skatuvei
.
Kalnapedeces bibliotēkas b-bai nama pārbūves pabeigšanai
Strenču savies, b-bai dekorācijām

. . Ls

.,
,,

103.
104.

Drustu viesīgai b-bai nama izbūves pabeigšanai

105.

Lubānas lauks, b-bai zāles un skatuves iekārtai

. .

. . „
„
,
„

2.000 —
2.000 —

. . „
,
. . ,,

2.500 —
1.000,—

. . ,,

,
,,

,,
,,

,,

1.500,—
1.500,—
2.000,—
1.000,—
1.500,—
1.000,—
2.000,—
1.000,—
1.500,—
1.000,—
1.500,—
1.500,—

,,
„
„

v

124.

129.

Sārnates izglītības b-bai ,,Ausma" telpu izbūvei
. . ,,
Praulienas lauks, b-bai ,,Drava" zāles un skatuves izbūvei ....,,
Latv. katoļu jaun. b-bas Ļudvikovas nodaļai nama būvei
. . . ,,
,,
Jaungulbenes dzied, b-bai zāles un skatuves izbūvei
Rubenes lauks, b-bai, Ķieģeļu pag., namam (ar sev. not.) ....,,
Embotes izglītības b-bai ,,Nākotne" nama izbūvei .......,,

130.

Urgas patērētāju b-bai nama izbūvei

131.
132.
133.

,
Mežmuižas lauks. veic. b-bai ,.Vaga" nama būvei
Ludzas latg. kult. veic. b-bas Rundānu nodaļai nama būvei. . . ,,
„
Gulbenes lauks, b-bai skatuvei

134.
135.
136.

Sējas kult. veic. b-bai tautas namam
Alūksnes savies, b-bai nama būvei
Pāles lauks, b-bai nama zāles un skatuves iekārtai

137.

Latv. jaun. sav. Kolberģu

138.

Valgundes sadraudz. b-bai ,,Upenieki" nama būvei .......,,

139.

Lazdonas bezmaksas bibliotēkas b-bai nama izbūvei
Mēra pagasta padomei tautas namam
Asares lauks. raž. un patēr, b-bai izrīkojumu telpu izbūvei
Ārlavas sadraudz. b-bai nama būvei (ar sev. noteik.)
Jumpravas labdarības b-bai tautas namam

140.
141.
142.
143.

skatuvei

'...'„

',,

,
,,

,,
organizācijai telpu izbūvei ......,,
f,

,,
. . . ,,
„
. . ,,

144. Lašu jaunatnes b-bai tautas namam
145. Ezeres tautas nama b-bai namam
146:

,,
,,

Latg. latv. rom.-kat. kult. veic. b-bas ,,Saule" Višķu nodaļai telpu

izbūves pabeigšanai

„

147.

Raunas lauks, kooperatīvam ,,Rauna" zāles un skatuves izbūvei . „
148.. Cīravas strādn. kooperatīvam ,,Arodnieks" tautas namam" . . . ,,

149. Latv. katoļu jaun. b-bas Dagdas nodaļai namam (ar sev. noteikumu)
150. Latv. jaun. sav. Remtes organizācijai tautas namam

,,

151.
J52.
153.
154.

„

155.
156.
157.
158.

159.
160.
161.

162.
163.

164.
165.

166.
167.

168.
169.
170.

171.
172.

173.
174.
175.
176.
177.

186.

„
,,

Konu dzied, b-bai zālei un skatuvei
Cieceres tautas nama b-bai nama būvei
Ainažu kultūras b-bai tautas namam
Viļakas izgl. b-bai ,.Zvaigzne" nama būvei
Zemgales kult. veic. b-bai Jelgavā bibliotēkai

„
,,
„
,,

un lasītavai
. . . „
Ukru krāj-aizdevu sab-bai (b-bu apvienībai) tautas namam . . . ,,
Latv. nac. jaun. sav. Lindes nodaļai nama būvei. .......,,
Vectimuižas kult. veic. b-bai namam
„
Kdlupas mūzikas b-bai orķestra instrumentu iegādāšanai ....,»
Jaunpils sadraudz. b-bai zāles izbūvei un skatuvei
,,
Zemgales kult. veic. b-bai c. Lielvārdi skatuvei un orķestra instrumentiem
„
Ungurmuižas lauks, b-bai ,,Rūķis" nama izbūvei
,,

Latv. jaun. sav. Mazzalves organizācijai namam
,,
Elkšņu dzied, b-bai korim un orķestra instrumentu iegādāšanai . ,,
Rēzeknes pilsētas valdei bibliotēkas un lasītavas telpu iekārtai . ,,
Krustpils un apkārtnes kultūras b-bai skatuvei un kursiem . . . ,,
Suntažu kultūras b-bai mūzikas instrumenta iegādāšanai ..,.,,
Latv. nac. jaun. sav. Mūrmuižas nodaļai bibliotēkas iekārtai un
'
lekcijām
„

Ļaudonas kultūras b-bai muzīkas instrumentam
Pušas katoļu jaun. b-bas nodaļai ,,Strautiņš" zāles un skatuves
*
izbūvei . .
. ...,
Latv. katoļu jaun. b-bas Krāslavas nodaļai mūzikas instrumentiem
Latv. mazsaimn. veic. b-bas Līkupenu nodaļai skatuvei un mūzikas
instrumentiem (ar sev. noteik.)
Jaunhurtnieku aizsargu nodaļai zāles un skatuves izbūvei
. . .
Alšvangas kultūras b-bai un strādnieku b-bai mūzikas instrumentiem
B-bas „Darba Jaunatne" Aknistes nodaļai mūzikas instrumentiem
Latv. atvaļināto karavīru b-bas Ļaudonas nodaļai mūzikas instru'
mentiem
b-bai
„Progress"' Rēzeknē mūzikas instrumentiem . . .
Izglītības

,,
„
,,

.,

„

1.500,300-

mentiem
»
Baltinovas kult. veic. b-bai ,,Gunskurs" mūzikas instrumentam . „
Savienībai Latv. lauks, centrālb-ba lauks, darbu sacīkstēm . . . „

1.000 —
2.000-

400,—

Budž. 9,b. Grāmatu izdošana.
Agronomam M. Eglītim grāmatas „Augu slimību noteicējs" izdošanai Ls

1.000,—

187. Prof. E. Zariņam grāmatas ,,Uztura un baudu vielu ķimija" I d.
,,
izdošanai papildu pabalsts
Dr. med. J. Brennsonam grāmatas ,,Die Aerzte Lettlands" izdošanai ,,
189. Folkloras krātuves kolleģijai Latvju Daiņu rādītāja izdošanai . . ,,
190. Prof. J. Dzirnem grāmatas ,,Praktiska ārsta ķirurģija" izdošanai

193.

papildu pabalsts
J. Misiņam bibliogrāfijas materiālu vākšanai ārzemēs
Prof. J. Lautenbacham Niedrīšu Vidvuda izdošanai
.
V. Šreinera sērijas ,,Lettland-Būcherei" iegūšanai

„
,,

1.000,—
2.000,—

1.000,—
700,—

194.

Mūzikai i jām.
Budž. 9,c.
kompozīciju
izdošanai
Straumes Jānim

Ls

500,—

195.

Budž. 10,a. Latvijas pētīšanai.
Prof. ļ. Endzelīnam latv. valodas pētīšanai

Ls

1.000 —

196.

Prof. P. Šmitam etnogrāfiskiem pētījumiem

„

2.000 —

,,

1.000,—

„
,,
,,

1.000,—

197.

„

1.500,—

2.500,—
3.000,—

,,

,

Kr. Barona b-bai un Latv. folkloras krātuvei tautas gara mantu
vākšanai

198.

199.
200.
1.000,— 201.

Prof. N. Maltam botāniskiem

pētījumiem

Prof. R. Putniņam ģeogrāfiskiem pētījumiem
Latv. ķimijas b-bai pētīšanas darbu turpināšanai
Doc. A. Teikmanim Latvijas mežu pētīšanai
.

,,

1.000,—
1.000 —
1.000,—

1.500,— 202.
400,— 203.

Prof. E. Strandam Latvijas faunas pētīšanai
,,
1.000,—
Asist. N. Transehem Latvijas putnu pētīšanai
,,
1.000,—
2.000,— .204.
. . . . „
500,—
J. Janševskim Kursas'valodas un etnogrāfijas pētīšanai
1.000,— 205. ,Latv. minerālvielu pētīšanas b-bai
. ' ...„
1.000,—
700,— 206. K. Starcam Latvijas bērzaugu pētīšanai
„
500,—
2.000,—
Budž. 11,a. Stipendijas ārz. ceļ. Latv. Universitātes zinātniekiem.
500,—
207. Doc. J. Vītolam
. :
Ls
900 —
600,—
208. Asist. V. Skārdam
. . „
700 —
400,—
400 —
209. Asist. A. Baumanei
„
„
900 —
1.000 — 210. Asist. A. Delvigam
211. Asist. J. Krustinsonam
900,—
? ,,
800,—
. .
„
212.
Priv.
doc.
K.
Polam
7001.500,—
'
213.
215.

Asist. K. Bambergam
Priv. doc. J. Prīmanim
Asist. K. Rudzītim

216.

Prof. E. Lejniekam

217.
218.

.Prof. N. Maltam
Prof. Fr. Balodim

1 1.000,— 214.
1.500,—

1.500,—
1.500,—
1.000,—
2.000,—
2.500,—

219.
1.500,— 220.
600,— 221.
2.000,— Budž.
2.000,— 222.
1.500,— 223.
800,— 224.

. .,,

500,—

,
„
. . „
. . ,

300.—

. . .

Doc. K. Straubergam
Prof. K. Kundziņam
Priv. doc. J. Rezevskim

'

11,b. Stipendijas ārz. ceļ. ārpus
Skolotājam Br. Jirgensonam
Agronomam A. Kupcam
Instruktorei_A. Leppik-Velps
Ārstam P. Abelem
Inž. - elektrotechn. Fr. Rudzītim

L.

3.500,—

2.000,—
1.000,— 238.
2.000,— 239.
1.000,— 240.
1.000^— 241.
500,— 242.
800,— 243.
1.000,—
1.500,—
1.000,—
300,—
1.000,—
50o!—

244.
245.
246.
247.
248.
249.

800,— 250.
500,—

600,— 251.
252.
1.000,—
700,— 253.
1.000,

„
„

1.000,—

254.

400,— 255.
400,—
256.

„

400,— 257.

„

200,—. 258.

b) Aktieriem:
Almai Mač
Lidijai

U.

stāvošiem

Ls
„
,.

'

,',

800 —
500 —

500—
700,—

800,—
800,—
800 —
800 —

500,—

„

350,—
350,—

600 —

rakstniekiem.
. Ls

„

500 —

,,
.,.. ',.„

300 —
500,—
700,—
500 —

,,

500,—

„
„

500 —

Ls
„

666,33
666,33
666,33
666,33

„

'.... '

• ,,

\

„
„

c) Tēlojošiem māksliniekiem:
Gleznotājam V. Toneni
Tēlniekam G. Šķilteram
Tēlniekam K. Baumanim
Tēlniekam K. Jansonam
Gleznotājam P. Šprenkam
Gleznotājam A. Michailovskim
Gleznotājam J. Pūpolam

800 —

„
„
,,
un

900 —
500 —

zinātniekiem.

Kepler-Gulbis

Fricim Lepnem
ļēkabam Zaķim
Mirdzai Šmitchen
Jānim Simsonam

„
,.

. „'
„

2.000,— 225.
1.000.— 226.
2.000,— 227. Skolotājam N. Vīksniņam .......*
1.000,— 228. Valsts bibliotēkas direktoram M. Stumbergim
2.000,— 229. Agronomei L. Kārkliņai
2.000,—
Budž. 11,c. Pabalsti
ārz.
ceļ. māksliniekiem
1.000,—
3.000,—
a) Skaņu māksliniekiem:
230. Vijolniekam K. Vestenam
1.000,— 231. Pianistei L. Reinhold.ei
1.500,— 232. Vijolniekam Aleksandram Arnītim
1.000,— 233. Dzied. A. Spenneram
'.
2.000,— 234. Dzied. J. Vītiņam
1.500,— 235. Pianistam un komponistam V. Babinam
1.000,— 236. Dzied. M. Vītiņai
1.500,— 237. Pianistei E. Kūlbergai

f
„

4001.000 —

Tā kā piespriestās summas var izsniegt tikai zināmā
kārtībā, t. i. samērā ar Kult. fonda iemaksājumiem Latvijas
bankā, tad izmaksas terminus kurai katrai organizācijai darbvedība paziņos ar rakstu. Priekš šāda ziņojuma braukt naudai
pakaļ būtu veltīga laika un izdevumu tērēšana.

2.000,—

....,,

300-

Piezīme:

>>
„

Līderes

128.

un

185.

1-91.
192.

123.

125.
126.
127.

namam

184.

188.

„

b-bai

182.
183.

1.000,—
2.000,—
2.00Q,r—-

500,—

,,
„

Latv. tautas namu b-bas Tukuma nodaļai mūzikas instrumentiem
Latv. tautas namu b-bai Jelgavas tautas nama zāles un skatuves
iekārtai
Lauku strādnieku arodb-bas Dignājas nodaļai mūzikas instrumentiem
Latv. strādnieku kopējās arodb-bas Slokas nodaļai mūzikas instru-

„
,
„
,,

800,—

Ls

instrumentiem

180.
181.

1.000,—

teik.)
izglītības

700 —

instrmuentiem

Lauku strādn.
Lauku strādn.

1.000 —
1.000 —

800 —
400,—
3.000 —
1.500,—
500,—

arodb-bas Rembates nodaļai muz.
arodb-bas Saukas nodaļai mūzikas

178.
179.

,,
-. . „

„
Dzirciema pag. padomei tautas namam . .
Mēdzules bezmaksas bibliotēkas b-bai zāles un skatuves izbūvei . . ,,
108. Tūjas pagasta padomei zāles un skatuves izbūvei
„
109. Latv. Sarkanā Krusta sanatorijai Krimuldā mūzikas instrumentam ,,
,,
110. Ēveles lauks, b-bai nama izbūves pabeigšanai . . .
111.
Olaines pag. padomei izrīkojumu zāles un skatuves izbūvei . . . ,,
,,
112. Jaunjelgavas sadraudz. b-bai telpu remontam
113. Latv. kult. veic. b-bas Skrudalienas nodaļai tautas namam ....,,
....
114. Zasas lauks. veic. b-bai skatuvei
...
,,
115. Sniķeres tautas nama komitejai nama celšanai
,,
116. Ārciema kultūras b-bai tautas namam
117. Latv. katoļu jaun. b-bas Kārsavas nodaļai muzīkas instrumentiem „
,,
118. Ķeipenes lauks. veic. b-bai nama būvei
,,
119. Stopiņu pag. padomei skatuvei
„
120. Adlienas dzied, b-bai skatuvei (ar sev. noteik.)
,,
121. Mārcienas bibliotēkas b-bai skatuvei
122. Kandavas sadraudz. b-bai zāles un skatuves iekārtai (ar sev. no106.
107.

^ ^- ~

~-^'
/OO —
2.500,—
700 —

„

Piltenes brīvprātīgo ugunsdzēs. b-bai zālei un skatuvei
Komandītsah-bai ,.Matīšu tautas nams" zāles un skatuves izbūvei
Galgauskas dzied, b-bai nama būves pabeigšanai .
Jaunpiebalgas lauksaimniecības b-bai un Jaunpiebalgas dzied, b-bai
nama būvei
Jaunpiebalgas kultūras b-bai skatuvei
Latv. kult. "veic. b-bas Valgāles nodaļai zālei un skatuvei
Vecgulbenes garnizonam tautas namam
Opekalna izglītības b-bai ,,Strauts" namam
Preiļu pagasta padomei izrīkojumu telpu izbūvei . .

2.000 —

500 —

668,35

,,

666,33

Ls
„
,,

600,—
400 —

,,
,

600,—
600,—
600,—

,

600,—

,,

600, —

Budž. ll,d. Ārz. stip. paidagogiem.
Tautskolu direktoram R. ļūrgenam
Latv. skolotāju savienībai delegāta komandēšanai uz paidag. kon-

Ls

400,—

gresu Berlinē

„

300,—

?

Latv. vidusskolu skolotāju b-bai 2 pārstāvju komandēšanai uz
? . „
fizikas kursiem Berlinē
II Latv. vidusskolu skolotāju b-bai delegāta komandēšanai uz
starptaut. vidusskolu skolotāju kongresu Bukarestā
„

600,—
500,—

Latv. technisko skolu skolotāju b-bai viena skolotāja-inženiera ko-

mandēšanai uz ārzemju fabrikām
„
Latv. skolotāju savienībai 2 skolotāju komandēšanai uz Austriju . . „
Rīgas latv. skolotāju b-bai 2 skolotāju komandēšanai uz ārzemēm ,,
Skolotājam L. Fridrichsonam komandējumam uz Angliju
....,,

600,—

600,—
600,—
500.

—

259.

Viena paidagoga komandēšanai uz starptautisko zīmēšanas, mākslas
audz. un lietišķās mākslas kongresu Prāgā
Ls
Direktoram J. Lapiņām braucienam uz Poliju un Čekochoslovakiju ,,

260.

Budž. ll,e.

Stipendijas ārz. ceļ. karavīriem.

kājn. » pulka kāpt. Janumam
Čecķoslovakijas kara akaden iju uz 1 g

261.

2.

262.

263.

Ventspils

komandējumam

uz
Ls

2.000,—

,,

1.000,—

Virsnieku kursu pulkv. Bubindusam komandējumam uz Franciju
iepazīšanās nolūkā ar apmācības nostādīšanu attiecīgos virsnieku
kursos franču armijā, uz 2 mēn
8. Daugavpils kājn. pulka pulkv. Liepiņām komandējumam uz

uz 2 mēn
265.

1.000,—

,

Budž. ll,f.

Ārz. ceļ. lauksaimniekiem

Lauksaimnieku

un

strādnieku

ārzemju

un

1.000,—

budžetā

pa-

redzētie Ls 15.000,— sadalāmi sekošā kārtā:

Lauksaimniekiem
Strādniekiem

.,

Ls

'. „

267.
268.
269.
270.

Āronu Matīsam jubilejas balva .'
Dzied. A. Kaktiņam jubilejas balva
O. Rāviņam (ar sev. noteik.)

271.

R. Allunanam

Budž.

V.

12.

8.500,—
6.500,—

Liepājas apr.: a) Tadaiķu

Kuldīgas apr.: Cieceres pag. Smuģos.

Ilūkstes

1.500,—

800 —

Ls
,,

1.000,—
1.000,—

12.

Rēzeknes

Dekšeru

500,—

800,—

29. maijā.

par norīkotiem š. g. Vasaras svētkos
papildu pasažieru vilcieniem.
Starp Rīgu-Ieriķiem-Vecgulbeni.
26. maijā, vilc. N° 20-bis no Rīgas
atiet 17.15, Vecgulbenē pien. 23.00.

29. maijā, vilc. N° 21 no Vecgulbenes
atiet 14.55, Rīgā pien. 20.52.
Starp Rīgu-Pļaviņām-Vecgulbeni.
26. maijā, vilc.
17:40, Vecgulbenē
29. maijā vilc.
atiet 17.22, Rīgā

Ns 8-bis no Rīgas atiet

pien. 23.40.
N° 1-bis no Vecgulbenes
pien. 23.00.

Starp Rīgu

ciemā

29: , maijā

27. maijā
08 mQ,-i3
?ii maijā

*?
J

1
l
j

vi, c ' ^

7

-'

^'gas

Valmierā pien.

,. ,
,, , .
., .. .'
vilc. N° 47 no Valmieras atiet
20-25, Rfe? Vf- 23.54.
un Valku.

Starp Rīgu

26. maijā, vilc. JN° 14-bis no Rīgas atiet
14.55, Valkā pienāk
Starp Rīgu

19.48.

un Krustpili.

JSf? 34-bis no Rīgas
26. maijā, vilc.
pien. 18.25.
Krustpili
15.05,
atiet
29. maijā, vilc. N° 32 no Rīgas atiet

10.24/Krustpili pien.

13.40.
29. maijā. vilc. N° 36 no Rīgas atiet
16.45,. Krustpili pien. 20.21.
29. maijā, vilc. N° 33-bis no Krustpils
atiet 18.25, Rīgā pien. 21.33.
30. maijā, vilc. JV° 35 no Krustpils
atiet 5.30, Rīgā pien. 8.32.

Starp Rīgu
26. maijā, vilc.
23.02, Aucē pien.
29. maijā, vilc.
20.20, Rīgā pien.
Starp

JMe 3-bis no Rīgas atiet

1.50.
Auces atiet

23.0.

vilc. JNe 103 no Aizputes
atiet 23.10, Saldū pienāk 4.40.
26. maijā,

Starp Rīgu

un

Jūrmalu.

26. maijā. vilc. N° 87 no Rīgas atiet
14.45, Slokā pien. 15.56.
26. maijā, vilc. N» 93 no Rīgas atiet
16.20, Dubultos pien. 17.16.
26. maijā, vilc. N° 109 no Rīgas atiet
19.00, Slokā pien. 20.09.
27. un 28. maijā, vilc. N» 45 no Rīgas
atiet 8.17, Ķemefos pien. 9.52.
27. un 28. maijā, vilc. JSTe 53 no Rīgas
atiet 9.32, Dubultos pien. 10.24.
27. un 28. maijā, vilc. N° 73 no ? Rīgas
atiet 12.22, Slokā pien. 13.42.
27. un28. maijā. vilc. K» 96 no Dubultiem atiet 18.39, Rīgā pien. 19.26.
27. un 28. maijā, vilc. JVe 112 no Ķemeriem atiet 20.04, Rīgā pien. 21.30.
27. un 28. maijā, vilc. .Ne 130 no Slokas
atiet 22.30, Rīgā pien. 23.40.
29. maijā, vilc. N° 49 no Rīgas atiet
9.22, Tukumā

pien. 11.36.

darbiniekiem.

un

b)

Vidzmuižas

Jaunlatgales

apr.:

Viļakas

pag.

Ļaunais

pastāvīgā apgrozībā starp
pa svinamām dienām ir

5. Tukuma apr.: a) Grenču pag. Pluģos,
b) Lestenes pag. Vanagos un c) Zemītes

pag Kalneniekos.
6. Talsu apr.: Kandavas pag. Kalnejos.
7.
8.

7.44
,

Ventspils apr.: Ēdoles pag. SmiltKuldīgas apr.: Žvārdes pag. Upe*
Ilūkstes apr.: a) Prodes pag. Mamļos

niekos.
9.

un b) Susejas pag. Daugaviņās.
10. Daugavpils apr.: Asūnes pag. Muravišķu sādžā.
11. Rēzeknes apr.: Viļenu pag. Ugre-

drūzmēšanos, tos izlietot braucienam.

nieku ciemā.

Dzelzceļu virsvalde lūdz publiku biļetes
iegādāties iepriekš.

1 punktā.

Biļešu iepriekšpārdošana par
cenu bez sevišķas piemaksas

nominālu
dzelzceļu
ceļojuma birojā Rīgā, Šķūņu ielā N° 30/32

no pulksten 9 rītā līdz pulksen 7 vakarā.
7 dienas iepriekš.

Bez tam aizrādu, ka 3. Vasaras svētkos,
29. maijā, vilcieni būs apgrozībā uz visām
līnijām pēc darbdienu saraksta.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

12.
V.

1.

Jaunlatgales

apr.:

Balvu

pag.

Cūku roze (Ervsipelas suum).

Rīgas apr.: a) Bebru pag. Tupiešapag. Auzanos un c) Taur-

upes pag. Kalna-Speltēs.
2.

Cēsu apr.: Veļķu pag. Jaunzemos.

3.

Madonas apr.: Praulienas pag. Vel-

nakalnos.
4. Valmieras apr.: a) Rūjienas
Dukuros un b) Limbažos 1 punktā.

pag.

Valkas apr. Strenčos 1 punktā.
Jelgavas apr.: a) Bēnes pag. Bēnes

muižā un b) Dobelē

Mājlopu sērgas

1 punktā.

konstatētas 1928. g. aprīļa mēnesī sekošās

7. Tukuma apr.: a) Milzkalnes pagasta
valdes namā, b) Engures pag. Kaulos,

saimniecībās:

c) Jaunpils pag. Kaulainos un d) Tukumā
1 punktā.

sērga (Lyssa).

1. Rīgas apr.: Jumpravas pag. Zemturos.
2. Cēsu apr.: Dzērbenes pag. ZvirGulbenes pag.
pag. Lāčos.

Madonas- apr.: a)
Slaukās un b) Mēdzūlas
4. Valmieras apr.: Sēļu pag. Anckiņos.
a) Garozes pag.
5.
Jelgavas apr.:
3.

Tiltiņos un b) Mežmuižas pag. Dzeguzēnos.
pag.
6. Bauskas apr.: Paņemunes
Kunčos un Maz-Šķevanos.
7. Kuldīgas apr.: Kursīšu pag. Ēvaržos.
8. Ilūkstes apr.: Kaplavas pag. Varnoviču muižā.
9. Daugavpils apr.: a) Preiļu pag.
Kazrivkas muižā un b) Dagdas pag.

Dubikos.
10.

Jaunlatgales

apr.:

Viļakas

Palejās.
Influenca

II.

catarrhalis

Ilūkstes apr.: Skrundalinas
bergas-Orešnikos.
III.

Kumeļu

ienāši

equorum.
pag. Lasen-

(Adenitis

1.

Rīgas apr.: Ādažu pag. Zušu muižā.
Cēsu

apr.: a)

un b) Sarkanmuižas pag. Packules muižā.
11. Kuldīgas apr.: Vārmes pag. Stembros.

12. Jēkabpils apr.: a) Ābeļu pag. Bokās un b) Zasas pag. Dēzaņos.
13. "Ilūkstes apr.: a) Bebrenes
Osiņos un Zemniekos un b) Prodes
Kalnbreiķenos.

Gatartas pag. Žīdpag. Grotūža muižā.

kalnos un b) Veļķu
3. Valkas apr.: Sinoles pag. Ķeņģos.

pag.
pag.

14. . Daugavpils apr.: Līksnas pag. Kokinišku un Mukaņu sādžās.
15. Rēzeknes apr.: a) Makašānu pag.
Čudaranu ciemā un b) Bērzgales pag.
Rumpju ciemā.
VI.

Dilonis

(Tuberculosis).

Rīgas apr.: Kokneses pag. Mežarlupos.
VIL Vistu kolera (Cholera gallinarum).
Talsu apr.: Kandavā 1 punktā.

VIII.
equ-

orum).
2.

8. Talsu apr.: Sabilē 1 punktā.
9. Bauskas apr.: a) Islīcas pag. Vēdinos un b) Bauskas pag. Imantās.
10. Ventspils apr.: a) Piltenē 1 punktā

pag.

Š. g.

15. maijā

108. numurā

„ Valdības Vēstoeša"
iespiestā rīkojumā JV° 145

1) Rīkojuma virsraksts iespiests: ,,Saraksts ievedamām un izvedamām beramām un gabalu precēm, kuras atļauts
pieteikt preču pieteikumos minot tikai
viņu nosaukumu, bet kūju vairums nosakāms uz kravas dokumentu pamata
preču pārbaudot."
Jābūt: ,,Saraksts ievedamām un izvedamām beramām un gabalu precēm, kuras atļauts pieteikt preču pieteikumos
minot tikai viņu nosaukumu, bet kūpi
vairums nosakāms uz kravas dokumentu
pamata preces pārbaudot."
2) Iespiests „Pamats: Muitas lik. 379.,
139. un 650L p. p jelik. 14. p."
Jābūt: ,,Pamats : Muitas lik. 137., 379.
un 650. p. pielik. 14. p.".
sfc

nos, b) Pļaviņu

5.
6.

Izlabojumi.
ieviesušās sekošās kļūdas:

Madonas apr.: a) Sarkaņu pag. Bož-

niekos.

Trakuma

binieku vecmāti.

nodaļas vadītājs Dr. D r i b b a.

Dzelzceļu virsvalde lūdz publiku ievērot
šos papildu vilcienus un, lai novērstu

I

Tautas labklājības
ministrijas
darba
aizsardzības departaments paziņo, ka Miņa
Kumermans, dzīv.
Sabilē, Ventspils iela No 21, pieņemta par valsts darDepartamenta direktors F r. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

galvas karsonis

Masenos -un b) Alojas pag. Sēpolos.

Un Ogri

gaļos.

Aizputi-Saldus.

pag.

Paziņojums

kalnos un b) Galgauskas pag. Vecpiļos.
4. Valmieras apr.: a) Rencēnu pag.

29. maijā, vilc. Ns 122-bis no Slokas
atiet 21.45, Rīgā pien. 23.10.

un Auci.

N° 20 no

3.

20.19, Rīgā pien. 21.35.

Biļetes pārdod

Darbvedis F. Briedis.

Sabilē un apkārtnē dzīvojošiem valsts

pag. Zvaguļos.

atiet

11.23.

Kulturtechniskas daļas vadītāja vietā
J. P e 1 s i s.

pag.

c) Rankas pag. Mežsiliešos un d) Skujenes

Tukuma

8.34
12.35
13.26

Rīgā, 1928. g: 21. maijā.

1.
2.

Rīgas atiet

15.15, Rīgā pien. 18.04.
29. maijā, vilc. N° 96 no Dubultiem
atiet 18.45, Rīgā pien. 19.45.
29. maijā, vilc. N° 110 no Slokas atiet

no Rīgas atiet pulksten
Ogrē pien.
,,
,,
no Ogres atiet
,,
Rīgā pien.

uzlikts par pienākumu piedalīties Krusas
meliorācijas sabiedrībā, minēto darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

(Corvza gangraenoza bovum).

atiet

atiet

tam

grāvju projektu. Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem zemāk pievestā dalībnieku
sarakstā uzrādītiem nekustamas mantas
īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem ir

apr.: a) Varakļānu

16.20, Dubultos pien. 17.16.
29. maijā, vilc. N» 92-bis no

Bez

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g10. maija lēmumu ir apstiprinājis
kulturtechniskas daļas sastādīto un Skaistkalnes pagasta Krusas meliorācijas sabiedrības darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Bauskas_ apriņķa
Skaistkalnes
pagasta „Piņņu-Ermaņu" galveno novad-

pag.

14.45, Sloka pien. 15.56.
29. maijā, vilc. N° 93 no Rīgas atiet

Rīgu

Paziņojums.

Piedrujas

Rīgas apr.: Tomes pag. Eglēs.
Cēsu apr.: a) Mārsnēnu pag. MazDambds, b) Taurenes pag. Baložkalnos,

26. maijā, vilc. N° 4-bis no Rīgas atiet
22.34, Valmierā pienāk 2.01.
'
28 manā

Rīgas

apr.:

13. Ludzas apr.: a) Ludzā 1 punktā un
b) Pildas pag. Brodaižos un Pudanosos.
14.

sekosi vilcieni

un Valmieru.

40 no

vilc. JNs 71 no

pag.

Sondoru ciemā.

IV.

12.09, Slokā pien. 13.33.
29. maijā, vilc. N° 87 no

Skrundalinas

Ivanovskās un Kbmejevos.

Kultūras fonda darbvedis J. Kauliņš.

Paziņojums

apr.:

11. Daugavpils
Doiļidovas sādžā.

Ls
,,

,,
. . . ,,
tiks paziņots ar rakstu).

(Lūdzējiem

pag. Dan-

Kalnišķos.

Pieminām, jubilejām.

69 lūgumus.

Ventspils apr.: Puzes pag Bertlejās.

8.

10.

stipendijas.

.,
Nikolaja Allunana piemineklim (ar sev. not.)

Dome noraida

1 punktā.

7

9.

Budž. 11,g. L. U. jauno zinātnieku
Cand. jur. J. Griķim
Veterinārārstam M. Rollem
.

266.

c) Sabilē

čos, b) Nīcas pag. Pelnu mājās un c) Durbes pag. Ķiros.

strādniekiem.

ceļojumiem

5. Tukuma apr.: a) Grenču pag. Lejas
Krūmos un Picās, b) Vecmoku pag. Vecmoku muižā, c) Milzkalnes pag. Kursīšos un
d) Tukumā 1. punktā.

6. Talsu apr.: a) Valgales pag. Mežtiņos, b) Kandavas pag. Kurzemniekos un

Franciju iepazīšanās nolūkā ar apmācības nostādīšanu kādā no
kājn. pulkiem franču armijā, uz 2 mēn
,,
komandējumam uz Franciju
Kara skolas pulkv.-leitn. Ļuļakam
iepazīšanās nolūkā ar apmācības nostādīšanu St. Cyr kara skolā,

264.

a) Platones pag.
4. Jelgavas apr.:
Stagažos,
b) Zalgales pag. Kasparos,
c) Jaunsvirlaukas pag. Klinčos, d) Vecauces pag.: 1) Pešikās, 2) Dzirkantos un
3) Muižzemniekos un dz) Aucē 1 punktā.

500,—
400,—

Kašķis

apr.:

(Scabies).

1.

Ilūkstes

2.

Daugavpils apr.: I punktā.

1 punktā.

Veterinārvaldes priekšnieka _v.
veterinārārsts K. Atrens.
Darbvedis Graudiņš.

1925. g. 9. maijā ,,Valdības Vēstneša"
102. numurā publicējamā par valsts zemes

fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu sarakstu N° 63, kārt. N° 6219: zemes grāmatu reģistra
numurs uzrādīts ,,204",
vajaga būt ,,104".
Rīgas apriņķa

1. lec. miertiesnesis

saskaņā ar savu lēmumu
m e k 1 ē Ivanu Aleksandra

no šī gada 4. maija,
d. Drancv u, apsūdzētu uz sodu lik. 581. p. 11. d., bij. Krievijas pavalstnieku, 30 g. vecu, kura ārējās pazīmes
sekošās: vidēja auguma, pagaišiem matiem un
tādām pat šķidrām ūsām, no
kreisās acs līdz
vaigu kaulam rēta, pie labās acs arī rēta, pie
kurās ir miesas paaugstinājums.
Visas iestādes un personas, kurām būtu zināma
Dranova tagadējā uzturēšanās vieta, tiek lūgtas
spert soļus viņa nogādāšanai meklētājā rīcībā.
P i e z ī m e.

Dranovs

uzdevis

savu pasi nozaudējis, bet pie
piesavināta Mārtiņa Mārtiņa

policijā, ka
viņa atrodas
d. Kaupes

pase.
1928. g. 21. maijā.

JVs 487.

Miertiesneša vietā (paraksts.)

Liepājas 3. iec. miertiesnesis
izbeidz Friča Pētera dēla K 1 o k o v a meklēšanu, izsludinātu ,,Valdības Vēstneša' 1927. g.
38. numurā.

Liepājā, 1928. g. 22. maijā.
Miertiesnesis

Šimans.

Sekretāra vietā Jankovičs.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz krim. proc. lik. 841.—843. p.,
meklē Ernestu Annas d. Š i t c u , 23 g. vecs,
latvietis, Latvijas pavalstnieks, pēc nodarbošanās
strādnieks, agrāk dzīvojis Liepājā, Cenkones
ielā 13, (tuvākas ziņas trūkst), apsūdzēts pēc
sod. lik. 574. p. 1. d. (Krim. akts .N° 154/ 28.)
Katram, kam
zināma meklējamās personas
dzīves vieta, bez kavēšanās jāziņo par to Priekules-Vaiņodes iecirkņa miertiesnesim vai tuvākai policijas iestādei.
Priekulē,

1928. g. 21. maijā.

Ns 154.

Miertiesnesis (paraksts.)
Sekretārs J. P i z i k s .

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra S- g. 10. maija lēmuma ir jāpiedalās Skaistkalnes pagasta Krusas meliorācijas sabiedrībā,
jāņem dalība pie kopējo Skaistkalnes pagasta Piņņu-Ērmaņu novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.
2
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Dalībnieka

un

.

vārds

?

,

īpašumu tiesību
.. ..

uzvārds

i
pec
mērniečības

esošo māju
ebu
J

apzīmējums

9

w v
\To
maju
? *-"-

Dalībniekam
nierlernšo vai
pederoso
viņa lietošana

Dalībnieka

,
nosaukums

ļ

1
2.
3.

īpašnieks
„

Natālija Dille
Mikels Latens

8.

."? .
. .
....
Alise Andreja m. Sīlis .
Teodors Kriša d. Ozoliņš
Krista Stūres

9.
10.

Krista Krista d. Dāboliņa
Kārlis Krista d. Stūris. .

11.

Fricis Apse
Jēkabs Jāņa d. Grendziņa

4.
5.

6.
7.

12.

f eģistra

Breilan-Ērmaņi

—

—

Mir.īpašn.mant.masa

Breilan-Škēres
Breilanu-Doriņi

Jaunsaimn. ieguvējs
„
„
īpašniece

jaunsaimniecība
„
*
Breilan-Jaunzemi

21F
24 F
—

īpašnieks
Kumuriški
Mir.īpašn.mant.masa Deģu-Indriķi
Deģu-Kalēji
„
īpašnieks
Deģu-Piņņi
Bolčenu-Apše .
„
Mir.īpašn.mant.masa Bolčenu-Grendziņi

nieKU

.
skaitu

—

412
406
413
—
411

—

416
407

—

414
409

— '
—
—

Skaistkalnes pag. Krusas muiža
„

886
894

„

„

342—

„

„
muiža

„

608,43,—
50,—

Han-Memeles

„

Krusas muiža

„
„
„

„
„
„

„

„

Hān-Memeles
„

189,—
469,-

ciema māju īpašnieku līdzekļiem.

Valdibas vietējo iestāžu

4. Katram mājas saimniekam obligātoriski jāiegādājas un jātur pastāvīgi ga-

Saistošie noteikumi

gada 9.

tavībā, lai katrā laikā var viegli paņemt:
vienas garas kāpnes (trepes), kas sniedz
līdz jumta augšai, viens dzelzs ķeksis garā
kātā, viens cirvis un divi spaiņi.

1. Katram pilsonim, kurš pamanījis
ugunsgrēku, ir pienākums ziņot to tūliņ
visiem savas mājas darba spējīgiem pilsoņiem un tad visiem nekavējoties Steigties

atbildības

palīgā

laikā

2.

uguni dzēst.
Neviens darba spējīgs pilsonis, ne-

5.

muiža

tuvumā, tad jātur mājās liela myca (kubls)
ūdens vešanai, kas piemērota uzlikšanai
uz ratiem vai ragavām.
Ciemos var

būt vairākām mājām viena aka vai dīķis
un jātur viena līdz divas mucas (kubli)
ūdens vešanai, kas jāiegādājas no visa

(Tiesu
sluāināļumi.
Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. tik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata, paziņo, ka pēc
1919. g. 2. martā P|aviņu pag.
mirušā Brenča Miķēļa d. Grietiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem, legatārijiem, fideikomisārijiem, kreditoriem
u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā aīs
tiesības zaudējušas. L. JVņ 4009
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
4114z
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik.'2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 31. maijā Valmieras pilsētas slimnīcā mirušā Kārļa Jāņa
d. L.ūsiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no

šī

sludinājuma

iespiešanas

dienas.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
L. 3S° 4100
1928. g. (5. maijā.

pārkāpējus

sauks pie

uz soda likuma pamata.

Šie noteikumi stājas spēkā 3 mēnešu
pēc

to

publicēšanas

,,Valdības

Vēstnesī".
Kuldīgas apriņķa valdes
priekšsēdētājs J. Jēkabsons.

Sekretārs K. Raudziņš.

Māksla.

<

Nacionālā teātrī
sezonas pēdējās izrādes: ceturtdien, 24. maijā, pulksten
7.30 vakarā,
Meijaka
un
Halevi
komēdija ,,Arvien
trak ā k". — Piektdien, 25. maijā, pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē J. Pētersonā
komēdija
ar
sešiem
prātie m". —
.Sieviete
Sestdien, 26. maijā, pulksten 4.30 pēc pusdienas,
kara vīriem
un privātai publikai
Meijaka
un
Halevi
komēdija
„Arvien
trakā k".
—

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 10. oktobrī Ikšķiles pag.
mirušās Alīnes Andreja' m. Dobelnieks, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā
mantiniekiem, legatārijiem,
fideikomisārijiem, kreditoriem u.
t. t, pieteikt .šis tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā
turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko

ļ^"'^var

būt mazāka vai

2530 —

Rīgas apgabaltiesas

3.

KURSI.

Pulksten
7.30 vakarā, Meijaka un
Halevi komēdija ,,Arvien trakāk". — Otros
svētkos, 28. maijā, pulksten 2 dienā, lētā izrādē
A. Materlinka ,,Baltais tēls". Pulksten 7.30vakarā, J. Vainovska „Dzīvie miljoni".
—
29. maijā, pulksten 1 2 dienā, lētā izrādē Grēviņa
dramatizējums ,,P r i n c i s un ubaga zēns".
Pulksten 7.30 vakarā, komē. dija „A r v i e n
trakā k". — 30. maijā, pulksten 7.30 vakarā,
lētā izrādē K- Ieviņa „Māte
un meitas". —
31. maijā, pulksten 7.30 vakarā, sezonas slēgšana: R. Blaumaņa
„Skrode rdienas
S i 1 m a čo s".

Rīgas birža, 1928. g. 24. maijā.
Devizes

putn s".

Dailes

teātris.

Ceturtdien, 24. maijā, pulksten
reizi
,,T r ī s k ā r t miru-

7.30 vakarā, pirmo
šais
Pēteris".

— Piektdien, 25. maijā,
pulksten 7.30 vakarā „T r ī s k ā r t mirušais
Pēteri s". — I vasaras svētkos, 27. maijā,
pulksten 2 dienā, tautas
izrādē „A k šīs
mīlas
moka s".
Pulksten 7.30
vakarā,
—
,,T rīs kārt
mirušais
Pēteris".
II vasaras svētkos, 28. maijā, pulksten 2 dienā,
tautas izrādē ,,M ī 1 a stiprāka
par nāvi"
vai Turaidas Maijas traģēdija.
Pulksten 7.30
vakarā „D i v a s pasaules". — III vasaras
svētkos, 29. maijā, pulksten 2 dienā, tautas
izrādē
„Mežābeles
koka
kastīte'.
Pulksten 7.30 vakarā „T r ī s k ā r t mirušais
Pēteris". — Trešdien, 30. maijā, pulksten
7.30 vakarā, tautas izrādē ,,360 sievas".

5,158—5,17 ,
25,195—25,245
20,30—20,45

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa

100 Francijas

franku

100 Beļģijas beigu
100 Šveices franku

100
100
100
100
100
100

71,85—72,40
99,30—100,05

Itālijas liru
Zviedrijas kronu. .....
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu
Čechoslovaķijas kronu . . .
Holandes guldeņu

27,15—27,35
138,35—139,05
138,10—138,80
138,35—139.05

15,22—15,44

208,00—209,05
100 Vācijas martu
123,45—124,05
100 Somijas marku. ...... 12,96—13,08
100 Igaunijaskronu
138,30—139,00
100 Polijas zlotu
57,45—58,65
100 Lietavas litu
51,00—51,70
1 SSSR červoņecs
— — —
100 Austrijas šiliņu .... . .. 72, 45—73, 15
Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

3425—3445
98—106

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums. . .
4% Valsts prem. aizņēmums . .
6% Zemes bankas ķīlu zinies. .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes
Rigas biržas kotācijas

98—100
98—100
92—93
96—97

kommisijas

priekšsēdētājs J. S k u j e v 1 c s.
Zvērināts biržas māklers P. Rupners.
Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 20 lapas puses.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1920. g. 10. janvāri Jaunpiebalgas pag. Jāņa Jāņa dēla
Pelēča,' ier atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem,
'egatārijiem,
fiseikomisārijiem, kreditoriem un

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ, ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1918. g. 5. septembrī pļaviņu
pag. mir. Andreja Andreja * d.

t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma
iespiešanas

kreditoriem

Čulkstēna (Čulkstāna), ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem,
fideikomisārijiem,
un

t.

t.,

pieteikt

tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu
laikā, skaitot
no šī
dienas.
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tieminētās
personas
Ja
savas
savas
Ja minētās personas
sības augšā uzrādītā termiņā netielības . augšā uzrādītā termiņā
tiesības augšā uzrādītā termiņā
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs nepieteiks, tad viņas atzīs kā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
tiesības zaudējušas. L, N? 4268 šīs tiesības zaudējušas.
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
L. JVs 4249.
4127b L. JSlš 411 1.
4129b
4!16z
Sekretārs A. Kalve.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs
A.
Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Sekretārs A. Kalve.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
2019. p. p. pamata paziņo, ka uz civ. ties. lik. 201!., 2014. un
1890. p. 6. maijā Rīgā mirušā
2019. p. pamata paziņo , ka pēc
Doroteja Vasilija d. Vakonja ari pēc 1927. g. 24. oktobrī Rūjienas
1923. g. 24. oktobrī '
pag.
mir.
Teņa
Ādama
d.
Alberta, draudzē mirušā Emīla Gulbenes
Vakonjeva ir atklāts mantojums
Kārļa d.
mantojums
ir
atklāts
un
uzaicina,
un uzaicina, kam ir uz šo mantoMuižnieka, ir atklāts mantojums
vai
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kam ir uz. šo mantojumu,
un uzaicina, kam ir uz šo mantosakarā ar to, tiesības 'kā mantikā mantiniekiem, legatārijiem,
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
fideikominiekiem,
legatārijiem,
fideikomisārijiem,
kreditoriem
mantiniekiem, legatārijiem, fideikreditoriem
un
t.
t.,
sārijiem,
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minēpieteikt šīs tiesības minētai tiesai komisārijiem, kreditoriem u. t. t.,
tai tiesai sešu mēnešu laikā, skaito
sešu mēnešu laikā, skaitot no pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
no šī sludinājuma
iespiešanas
šī sludinājuma iespiešanas dienas. sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
dienas.
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
Ja minētās personas savas tieJa minētās personas savas tietiesības
augšā
uzrādītā terminā
sības augšā uzrādītā termiņā nesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas -atzīs kā šīs nepieteiks, tad viņas atzīs kā pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
L. JNe 4266 šīs tiesības zaudējušas.
tiesības zaudējušas.
L. JV° 4238
Rīgā, 1928. g. 15 maijā.
Rīgā, 1928. g. 15. - maijā.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
L.
JVs
3856.
4128b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
4117z
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve. 41 I8z

šīs

civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. likumu
kop. uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
36. p. piezīmes pamata, paziņo piezīmes
pamata, paziņo vis-

uz Latvijas civīllik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo
Priekšsēd. v. A. Veidners.
vis* draugi
pārībai,
4115z
Sekretārs A. Kalve.
ka
laulātie
Kārlis-Fridrichs Jāņa d. Briģis
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, un Cesija Isaja m.
Briģis, dzim.
saskaņā ar civilprocesa likumu Grābs, noslēguši savstarpējo lau1958. p., paziņo, ka 1928. g. lības līgumu pie Rīgas notāra
5. jūnijā minētās nodaļas atA. Meike,
1928. g. 28. aprīlī
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts reģistra Ns 24/5609, ar kuru viņi,
1927. g. 29. decembrī Limbažu attiecībā uz viņu noslēgto laupag. ,.Auceros" mir. Jāņa-Bernlību, ir atcēluši * vietējo civīllik.
*
harda
Jēkaba
d.
S mita 79. un turpm. p. p. " paredzēto
(Šmidta) testaments. L JVs 4204 laulāto mantas kopību. L.Nš 4273
Rīgā, 1928. g. 22. maijā.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A: Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidu
Sekretārs A. Kalve. 4150
4764
Sekretārs A. Kalve.
Rīgā,

.

Svētdien, 27. maijā, pulksten 2 dienā, lētā izrādē
Annas Brigaderes
br ī ņ u m ,,L o 1 i t a s

ii

6.

kādos apstākļos, izņemot slimību, nevar
atteikties no uguns dzēšanas, ja viņš pats
to redz, ja viņu lūdz cietušais un ja viņu
uzaicina pagasta valde, vietējais desmitnieks vai policija.
3. Pie katras viensētas jābūt akai vai
dīķim, no kura varētu dabūt pietiekoši
ūdens dzēšanai, bet ja akas vai dīķa nav

Šo noteikumu

,

1928.

apstiprināti
maijā, Mā 76652.

Pagasta

valde nosaka mucu skaitu katram ciemam
un norāda, pie kā tās glabājamas.

rīkojumi.

pārvaldes

ZeSTunTo^oš,n^T
darbu pirmreizējas izvešanas, tā ari

-Kulturtechniskas daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Rīgā, 1928. gada 21. maijā.

Būvniecības

šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās
darbu izmaksas summas uzskatāmas

123,—
27,—
383,—
113,—
94,—
Kopā .

par ugunsdzēsību Kuldīgas apriņķa
pagastos un bieži apdzīvotās vietās.

89,—

„

„

i

Piezīmes

rēķina dalīb,-k
,
Dalsu

..

piederēja

_

1

Alfrēds Stūre. . . . .
Mikels Škires ....
..
.
Jāzepa Bērziņa.

un, pie kādas agrākas muižas

grāmatu

D?

.

_
pec
zemes

p£n em

Darbu
izmaksa pēc
projekta,
j
f
.

, J
Kada Pa2astā atrodas mājas

vispāribai,

ka laulātie
draugi pārībai, ka laulātie draugi RoAba d. Zagorje un Mēri, berts - Fricis
Putriņš un Minna
Zagorje, dzim. Kasefis, noslēguši Putriņš, dzim. Kalniņš, noslēguši
savstarpējo laulības līgumu ' pie savstarpējo laulības līgumu "pie
Rīgas notāra M. Čulkova 1928. g. Rīgas notāraj. Krūklanda 1928. g.
24. aprīlī reģ. JVs 25/6680, ar kuru 26. aprīlī reģ. JVs 72/9647 ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
Aba

laulību, ir atcēluši vietējo civil- laulību, ir atcēluši vietējo civillikumu 79. un turpm. p. p. palikumu 79. un turpm p. p. paredzēto laulāto mantas kopību.
redzēto laulāto mantas kopību.
L. >foJ4224
L. Ni 4225
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
4152
Sekretārs A. Kalve.
4151
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata oaziņo, ka pēc
1911. g. 10. oktobrī * Odzienas
Krūtaiņos
mirušā Pētera Pāvila d. Miezīša, ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatārijiem, fideikomisārijiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai . sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī 'sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tiesības
zaudējušas.
L. JVq 4267
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
4119z
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo,
ka

pēc 1928. g. 20. martā Rīgā mir.
Friderikes - Kristīnes - Johanas
Heinricha m. Grants (Grandt)
atr.
I.andezen,
dzim. Hoiers
(Hover), ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantiniekiem, legatārijiem, fideikommisārijiem. kreditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.
savas
Ja minētās personas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.JVs 4354
Rīgā, 1928. g. 22. maijā.

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 20. oktobrī ' Baldones
pag. mirušā Mārtiņa Jāna d.
Bilķina ir atklāts mantojums un

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uzaicina, kam ir uz šo mantoju-

uz lik.

mu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fideikomisārijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma
iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā sīs tiesības zaudējušas.
L. N° 4232
Rīgā, 1928. g. 16. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
4120z
Sekretārs A. Kalve.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
4771

Sekretārs A. Kalve.

par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
2. maijā Lidijas Strelis (Streilis),
dzim. Derup, prasības lietā pret
Dāvidu Strēli (Streiii), par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta Rīgas pareizticīgo Debessbraukšanas baznīcā
1912.
g.
14. maijā starp atbildētāju L)āvidu-Miķeli
Mārtiņa
d. Strēlis
(Streilis)
un
prasītāju
Lidiju
Anša m. Strēlis (Streilis), dzim.
Derup,

piešķirot

prāvnieku

ne-

pilngadīgos bērnus: Pēteri, dzim.
uz Latvijas civīllik. kop. 36. p. 1916. g. 21. jūnijā, Jāni, dzim.
piezīmes pamata
paziņo
vis1913. g, 30. jūlijā, Voldemāru,
pāribai, ka laulātie draugi Kārlis dzini. 1912. g. 14. jūlijā un Annu,
Kārļa d. Bernsdorfs (Bernsdorff) dzini. 1918. g. 8. jūnijā audzināun Amālija Heinricha-Rudolfa m. šanai mātei-prasītājai, dodot 'pēBernsdorfs
(Bernsdorff), ' dzim. dējai tiesību stāties jaunā laulībā
Cirkvics (Zirkwitz), noslēguši savtūiīt pēc šī sprieduma
spēkā
starpējo laulības līgumu pie Rīgas stāšanās.
notāra
V. Li vēna
1928. g.
Ja atbildētājs civ. proc. lik.
26. aprīli reģistra JVs 31/7364, ar 728.. 731. un '
748. p. p. parekuru viņi, attiecībā uz viifu nodzēta laikā neiesniegs tiesai atslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
sauksmi
vai pārsūdzību, tad
civillikumu 79. un turpm. p. p. spriedums stāsies likumīgā spēkā.
paredzēto laulāto mantas kopību.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
42786
L. JVs 4259 L. Ae 751.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēd. b. Eglīts.
Kigas apgabaltiesas

4149

Sekretārs

3. civīlnodaļa,

A. Kalve.

Sekretārs

Stute.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik.'293., 295., 298
30!., 309., 311. p. pamata, uz
Sergeja Karačevceva lūgumu viņa
prasības lietā pret Olgu Karaeevcevu, par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras ' dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā 4 mēnešu laikā, no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti noraksts no
iesūdzības un klātpieliktiem dokumentiem.
Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur piln-

varnieku,' tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
JVs 434164*
L. .Ni> 1344
Priekšsēd. b. Eglīts.
4267z
Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa i928. g.
2. maijā Edes Azen, dzim. Kalniņš, prasības lietā pret Jāni
šķiršanu
Āzenu, par
laulības
aizmuguriski nosprieda: šķirt laukas
noslēgta
lību,
1912. g.
29. apr. (v. st.) Rīgas latv.
Jēzus draudzes ev.-lut. baznīcā
strp Jāni Jēkaba d. Āzenu un
Fdi
Jēkaba m. Āzens, dzim.

Kalniņš,.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz civ. prec. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Olgas Talan-Retais, dzim. Oševiņas prasības
nieks, lūgumu
*
lietā pret Eduardu Talan-Reto,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā 4
mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti noraksts

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka

Preiļu iec. miertiesnesis, Prei|os,
ar pamatodamies uz c. 1. X sēj.
tiesas šā gada 23. februāra no1239. p. un c. p. 1. 1401. p. uzlēmumu nodibināta aizgādnība aicina 1927. g. 5. februārī mirušā
promesošās Martas
Jāņa
m. Augusta Mārtiņa d. Mežinska
Vecumnieks mantībai.
mantiniekus pieteikt savas mauJelgavā, 1928. g. 16. maijā.
tojuma tiesības uz atstāto no
L JVs 961/ 28.
nelaiķa Preiļu pag. Mežinsku s.
Priekšsēd. v. P. Stērste. kustamu un nekustamu īpašumu
4453
Sekretārs Mittelhofs. augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludiJelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. nājuma i espiešanas dienas,,Vaid.
Vēstn.".
1958. panta, paziņo, ka šīs tie3728o Miertiesnesis Skromans.
sas sēdē šā gada * 14. jūnijā at-

stāsies likumīgā spēkā.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.

JVs 434178
L. JVs 634
Priekšsēd. b. Eglīts.
4270z
Sekretāra v. Stūre.
q

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1928.g.
?9. maijā Ievas Skipars, dzim.
Alps, prasības lietā pret Kazimiru
Skiparu, par laulības
šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta 1905. g.30.febr.
?(vec . st.) Rīgā, Rīgas romiešu
katoļu

Sāpju dievmātes

baznīcā

starp Kazimiru Jāņa d. Skiparu
un Ievu Andreja m. Skipars,
dzim. Alps, atstājot 'prāvnieku
laulībā dzimušo meitu Veroniku
mātes audzināšanā.
Ja atbildētājs civ.

proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
JVs 434175
L. JVs 703
4271z

Priekšsēd. v. Eglīts.
Sekretāra v. Stu.re.

Rīgas apgabaltiesas

4. civīlnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
9. maijā

Kārļa

Seržana prasības

lietā pret Mariannu Elvīru Vilhelmini Seržan, dzim. Bakan, arī
Bakan, par laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta 1902. g. 10.febr.
(v. st.) Rīgas ev.-lut. Pāvila
draudzē starp
prasītāju Kārli
Jāņa d. Seržanti un atbildētāju
Mariannu Elvīru Vilhelmīni Jāņa

meitu Seržan, dzim. Bakan, ari
Bakau.
Ja atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 746. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums stā.sies likumīgā spēkā.
Rīgā, 1923. g. 15. maijā.
JVs 434169
L. JVs 701
Priekšsēd. b. Eglīts.
4277z

Sekretāra

v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Katrīnas Juzons, dzim. Jakovļeva, lūgumu viņas prasības lietā
pret Michailu Juzonu, par laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas.
Pie lūguma pielikti
noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas sēdē
izklausīšanai aizmuguriski.
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
JVs 4304170
L. JVs 1355
Priekšsēd.

127tiz

b.

Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

apgabaltiesas

6. iec.

tiesu izpildītājs
paziņo, ka 1928. g. 31. maijā,
pulksten
11 dienā, Rīgā,Lāčplēša ielā JVs 87 89, firmas ,,Ošaliņš un b-drs" darbnicā, firmas
,,6šaliņš un b-drs" lietā pārdos
mir. Jāņa Aisberga mantojuma masas kustamo mantu,
sastāvošu no pašbraucēja tvaika
lokomobiles

un

novērtētu

par

Valsts zemes banka,
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925.g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošināšanu, ieķīlājot
tiesības
uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka, Valsts
zemes bankas aizdevumu piedzīšanai
1) Kārsavas iecirkņa tiesu izpildītāja
kancelejā, ' Kārsavā;
1928. g. 3. jūlijā, pīkst. 10 dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,

Ls 6000.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
dokumentiem.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Ja atbildētājs noliktā laikā netaisīs unnolasīs 1926. g.21. martā
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
ieradīsies personīgi vai caur pilnmirušā Ābrama-Davida Markušepamatodamies uz c. p. I. 1401. p.
Rīgā, 1928. g. 18. maijā.
meliorācijām
un citiem zemes
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde vica testamentu.
c. 1. X sēj.
1239. p. uzaicina 4754 Tiesu izpild. J. Z i r ģ e 1 s.
lietas izklausīšanai aizmuguriski.
piederumiem,
kura
atrodas
Jelgavā, 1928. g. 21. maijā.
1917. g. 9. novembrī mirušā
Rīgā, 1928. g. 18. maijā.
Ludzas apriņķī, Nautrēnu pag.,
4812
L JVs 1620/28. Pimana Vasilija d. Grigorjeva
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. Kopču ciemā un pieder Pēterim
JVs 434165
L. JVs 1346 Priekšsēdētāja v. Feldmanis.
mantiniekus pieteikt savas mantiesu izpildītājs
Priekšsēd. b. Eglīts.
Meikula
d.
Vonogam
(skat.
Sekretārs Mittelhof s. tošanas tiesības uz atstāto no
4280z
Sekretāra v. Stūre.
,,Zemes Ierīcības Vēstnesī" JVs —
paziņo,
ka
1928.
g.
31.
maijā,
mirušā Vārkavas pag. Sanaužu s.
Liepājas apgabalt. civīlnod
pīkst. '/2 1 dienā, Rīgā, Kr.Barona lapas pusē — zem kārtas JVs —).
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa, 1928. g. 7. jūnijā, pīkst. 10 rītā, kustamo un nekustamo īpašumu ielā JVs
64, dz. 16, f-mas ,,H .
2) Saimniecība sastāv no:
augšminētam miertiesnesim sešu
uz civ. proc. lik. -293., 295., 298., atklātā tiesas sēdē tiks pasludia) zemes kopplatībā 8 des.
Kociņš un K. Krastiņš" lietā
mēnešu
skaitot
no
šī
sludilaikā,
'
301., 309., 311. p. pamata, uz nāts 1927. g. 12. oktobrī mirušās
šņoru zemes, dzīvojamās
pārdos Lības Šveiniks kustamo
nājuma
irsdješanas
dienas
,,Vald
.
Annas Šiliņš, dzim. Bračka, lūlizes - Līnas Anša m. Kronberg
ēkas, kūts un diviem šķūmantu, sastāvošu no mēbelēm
no

iesūdzības

gumu

un

klātpieliktiem

viņas prasības

lietā

pret

mutiskais

testaments.

Arnoldu Jāni Šiliņu, par laulības
Liepājā, 1928. g. 21. maijā.
JVs 609m/28.
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav ziPriekšsēd. b. V. BInenstams.
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu 4816
Sekretārs A. Jansons.
laikā, no šī sludinājuma publicēLatgales
apgabaltiesas Viļēnu
šanas dienas.
iecirkņa miertiesnesis, pamatoPie lūguma pielikti noraksti no
damies uz civ. proc. lik. 1401.
iesūdzības raksta un tam pieviepants un saskaņā ar savu 1928. g.
notiem dokumentiem.
10. maija
lēmumu* uzaicina
Ja atbildētājs noliktā laikā ne1927. g. 4. oktobrī mirušā Jāņa
ieradīsies personīgi vai caur piln-

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
Viļcinska
mantiniekus
pieteikt
stāsies likumīgā spēkā.
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
savas mantošanas tiesības mierRīgā, 1928. g. 15. maijā.
lietas izklausīšanai aizmuguriski.
tiesneša kamerā, Viļēnos,
uz
JVs 434166.
4279b
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
nekustamo īpašumu, sastāvošo
Priekšsēd. b. Eglīts.
JVs 434171
L. JVs 1366
no 4 desetīnām zemes, atrod.
Sekretāra v. Stūre.
Priekšsēd. b. Eglīts.
Rēzeknes apriņķī, Viļēnu pagastā,
Sekretāra v. Stūre.
JRīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa, 4275z
Zviedriņu ciemā, 6 mēnešu laikā,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar
.šo dara zināmu, ka tiesa 1928. g. Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa, skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesi".
.9. maijā
Annas Panomarevas, uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
Pēc minētā termiņa notecēšanas
dzim. Zvirbulis, prasības beta 301., 309., 311. p. pamata, uz nekādas prasības netiks pieņempret Grigoriju Panomarevu, par Arvīda Nikolaja
Krastiņa arī
tas.
laulības
šķiršanu "aizmuguriski Skrastiņa lūgumu viņa prasības
3884ē
M'ert. v. i. A. Vidiņš.
.nosprieda: šķirt laulību, kas no- lietā pret Elīzabeti-Helēni Kras'
Latgales apgabaltiesas
Viļēnu
slēgta
1910. g. 12. novembrī tiņš, arī Skrastiņš, dzim. Jaegers,
Daugavpilī starp Grigoriju * Papar laulības šķiršanu, uzaicina iecirkņa miertiesnesis,pamatodamies uz
civīl-procesa
likuma
jiomarevu un Annu Panomarevs, pēdējo, kuras dzīves vieta prasīdzim. Zvirbulis, atļaujot prasī- tājam nav zināma, ierasties tiesā 1401. panta un saskaņā ar savu
1928. g. 10. maija
lēmumu,
tājai iedoties jaunā laulībā tūlīt 4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
pēc sprieduma spēkā stāšanās.
Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums

Rīgas

Vēstn.".
3727o

Miertiesnesis Skromans.

un

pianino

un

novērtētu par

Ls 420.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Lēmums.
1928. g. 9. maijā, Latgales kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
apgabaltiesas
Viļēnu
iecirkņa
Rīgā, 1928. g. 14. maijā.
miertiesnesis, caurskatīja civilTiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s.
lietu JVs362 no 1928. g. Un atrada 4755
ka Meikuls un AloizsPriževoiti
lūdz

uzaicināt

mantiniekus

pēc

viņu mirušā tēva Staņislava Priživoita, ka no pievienotas pie
lietas miršanas apliecības JVs 7
ir redzams, kā Staņislavs Priživoits ir tiešām mi';is 1925. g.
4. novembrī, kamdēļ
uz civ.
proc.
lik.
1401. p. pamata,
nolēma: izdarīt ,,Valdības Vēstnesī" sludinājumu par mirušā
Staņislava Priživoita mantinieku
uzaicināšanu.
3887ē
Miert. v. i. A. Vidiņš.

Rīgas

apgabaltiesas
tiesu izpildītājs

lietā

pārdos

mam

nodos izsoles

noturēšanai

pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :
a) Drošības naudu
'/s no
6. iec. trešā pantā minētās sumas, t. i.
Ls 230.

paziņo, ka 1928. g. 31. maijā,
pīkst. V2 12 dienā, Rīgā,
Kr.
Barona ielā JVs 37, dz. 7, Latv.
bankas

ņiem.

3) Solīšana sāksies no Ls 1150.
4) Izsolē varēs piedalīties personas, kuras līdz izsoles sāku-

Kristī-

nes Sāpe kust. mantu, sastāvošu
no zāles garnitūras un novērtētu
par Ls 450.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

b) Centrālās
zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties

izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
kā ari
apskatīt
pārdodamo
izsoles beigām, jāpapildina iemantu varēs pārdošanas dienā
maksātā drošības nauda līdz '/5
uz vietas.
no
nosolītās
sumas. Pārējās
Rīgā, 1928. g. 14. maijā.
4
Daugavpils 3. iecirkņa mierjāiemaksā
Valsts
zemes
4756
Tiesu izp. J. Z i r ģ e 1 s. /5
bankai ne vēlāk, kā divas nedēļas
tiesnesis, saskaņā ar sa'vu š. g.
16. maija lēmumu

un civ. proc.

lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. 1. d. paziņo, ka pēc
1920. g. 22. martā mir. Donata
Ādama d. Neicita-Nitiša ir pa-

Rigas apgabaltiesas

6. iec.

tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 1. jūnijā,
pulksten 1 dienā, Rigā, Brīvības
ielā JVs 16, dz. 3, Kārļa Eicheļa
licis nekustams īpašums DaugavLeiba
uzaicina
1926. g. 9. februārī pils apr., Naujenes pag., kādēļ lietā II torgos pārdos
publicēšanas dienas.
Kaca kustamo mantu, sastāvošu
Pie lūguma pielikti noraksti no Jēzupa Antona d. Tulinska manuzaicina
visas personas, kam
par
tiniekus pieteikt savas mantosaskaņā
ar šo īpašumu būtu no mēbelēm un novērtētu
iesūdzības raksta un tam pievieLs 254.
šanas
tiesības
miertiesneša
kakādas
tiesības,
ka
mantiniekiem
notiem dokumentiem.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Jva atbildētāja noliktā laikā merā Viļēnos uz dažādu mantību, pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
neieradīsies personīgi
vai caur atrodošos Rēzeknes apriņķi, Rulaikā, skaitot no šī sludinājuma kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas žinas pagastā, Štikānu ciemā, iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
Rīgā, 1928. g. 14.maijā.
6 mēnešu laikā, skaitot no sludiDaugavpilī, 1928. g. 16. maijā.
sēde lietas izklausīšanai aizmu4757
Tiesu izp. J. Zirģels.
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
L. JVs-411.
guriski.
Vēstnesī". Pēc minētā termiņa 4349ē
Miertiesn. (paraksts).
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Rīgas apgabaltiesas
7. iec.
JVs 434172
L. JVs 1361 notecēšanas nekādas prasības netiesu izpildītājs
tiks pieņemtas.
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
Priekšsēd. b. Eglīts.
'
pamatodamies uz c. p. 1. 1401. p. paziņo, ka 1928. g. 31. maijā,
4274z
Sekretāra v. Stūre. 3882ē° Miert. v. i. A. Vidiņš.
pulkst. 10 dienā, Rīgā, L. Zirgu
Latgales apgabaltiesas Viļēnu un civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina 1928. g. 13. martā mirušā ielā JVs 18, pārdos Jāņa PodRīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa, iecirkņa miertiesnesis, pamatonieka kustamo mantu, sastāvošu
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., damies uz civ. proc. likumu Pētera Andriva d. Seiļa manti301., 309., 311. p. pamata, uz 1401. panta pamata un saskaņā niekus pieteikt savas mantojuirra no mēbelēm un šautenēm un
1928. g. 10. maija tiesības uz atstāto no nelaiķa novērtētu par Ls 250.
Jāņa Zariņa lūgumu viņa prasī- ar savu
Vārkavas pag. Seiļa s. kustamo
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
bas lietā ' pret Helēni Zariņš, lēmumu, uzaicina 1924. g. 16. okun nekustamo
īpašumu augškā ari apskatīt pārdodamo mantu
dzim. Niminskaja, par laulības tobrī mirušā Pētera Kameja d.
minētam miertiesnesism sešu mē- varēs pārdošanas dienā uz vietas.
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kuras Strogonova mantiniekus pieteikt
Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
dzīves vieta prasītājam nav zi- savas mantošanas tiesības mier- nešu laikā, skaitot no šī sludinākamerā, Viļēnos, uz juma iespiešanas dienas ,,Vald. 4886 Tiesu izp. L. Jaksti ņš.
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu tiesneša
Vēstn.".
laikā, no šī sludinājuma publicē- nekustamo īpašumu, atrodošos 3726o Miertiesnesis Skromans. Rīgas apgabaltiesas
7. iec.
šanas dienas.
Rēzeknes apriņķi, Vidsmuižas patiesu izpildītājs
Pie lūguma pielikti noraksti no gastā, 6 mēnešu laikā, skaitot
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos paziņo, ka 1928. g. 31. maijā,
iesūdzības raksta un tam pievieno sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Pēc mi- pamatodamies uz c. p. 1. 1401.,p. pulksten 10 dienā, Rīgā, Šķūņu
notiem dokumentiem.
un civ. lik. X sēj. 1239. p. uzaicina
nētā termiņa notecēšanas neJa atbildētāja noliktā laikā neielā JVs 12/14 pārdos Safkisa
1926. g. 15. janvārī mirušā Jura Elbeka
ieradīsies personīgi vai caur pilnkustamo
kādas prasības netiks pieņemtas.
mantu, saMiķeļa d. Romanovska mantiMiert. v. i. A. Vidiņš.
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde 3883ē
stāvošu no diega un zābakšņoniekus pieteikt savas mantošanas rēm un novērtētu par Ls 720.
lietas izklausīšanai aizmuguriski.
Latgales
apgabaltiesas
viļēnu
tiesības uz atstāto no nelaiķa
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
iecirkņa miertiesnesis, pamatoPreiļu pag. Albertovas s. kustamu
JVs 434173
L. JVs 1365
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
damies uz civ. proc. lik. 1401. panun
nekustamu
īpašumu
augšPriekšsēd. b. Eglīts.
ta un saskaņā ar savu 1928. g. minētam miertiesnesim sešu mē- varēs pārdošanas dienā uz vietas.
4273z
Sekretāra v. Stūre.
Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
10. maija
lēmumu,
uzaicina
nešu laikā, skaitot no šī sludinā4885
Tiesu izp. L. J āksti ņš.
1928. g. 4. martā mirušā Franča
juma
iespiešanas
dienas
,,Vald.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
Andriva d. Briška mantiniekus, Vēstn.".
Izlabojums.
uz civ. proč. lik. 293., 295., 298., pieteikt savas mantošanas tič4085o Miertiesnesis Skromans.
301., 309, 311. p. pamata, uz sības miertiesneša kamerā, ViRīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
Olgas Pētersons, dzim. Sauja, ļēnos, uz kustamo un nekustamo
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos, izpildītāja slud. iespiestā „Vald.
lūgumu viņas prasības lietā pret īpašumu, atrodošos Rēzeknes appamatodamies
uz civ. pr. lik. Vēstn." š. g. JVs 92 a/s „J. Zan'
Jēkabu-Rū dolfu Pētersonu, par riņķī
Vidsmuižas pag.
Indanu 1401. p. un civ. lik. Xsēj. 1239. p. bergs un
biedri"
nekustama
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, ciemā, 6 mēnešu laikā, skaitot no
uzaicina 1926. g. 28. decembri īpašuma pārdošanas lietā nepaiespiešanas dienas
kura dzīves vieta prasītājai nav sludinājuma
mirušā Jēzupa Beča mantiniekus reizi uzrādīta hipot, parāda suma
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu ,, Valdības
Vēstnesī". Pēc mipieteikt savas mantojuma tiesības 518,00 kr. cara rbļ.; pareizi jābūt
laikā no šī sludinājuma publicē- nētā termiņa notecēšanas neuz atstāto no nelaiķa
Rudzētu 51.800 kr. cara rbļ. un grupā 135,
šanas dienas.
kādas prasības netiks pieņemtas. pag. Patmalnieku m. kustamu un grunts JVs39 vietā 39.grupāN°135
Pie lūguma pielikti noraksti no 3886ē
Miert. v. i. A. Vidiņš.
4880
nekustamu īpašumu augšminētam u. 1.1.
iesūdzības raksta un tam pievieRīgas apgabaltiesas
miertiesnesim, sešu mēnešu laikā,
Latgales
apgabaltiesas
Viļēnu
notiem dokumentiem.
9. iec. tiesu izp. V. Strauss.
skaitot no šī sliudnājuma iespielaikā iecirkņa miertiesnesis, pamatonoliktā
Ja atbildētājs
šanas
dienas
,,Vald.
Vēstn.".
damies
uz
civ.
proc.
likuma
neieradīsies personīgi vai caur
1401. panta un saskaņā ar savu 4081o Miertiesnesis Skromans.
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
1928. g. 9. maija lēmumu, uzaisēdē lietas izklausīšanai aizmu2. iec.
cina 1926. g. 31. jūlijā mirušā Rīgas apgabaltiesas
guriski.
mantiniekus,
tiesu
izpildītājs
Donata
Butkeviča
1928.
g.
15.
maijā.
Rīgā,
pieteikt savas mantošanas tie- paziņo, ka 1928. g. 31. maijā,
Nodokļu departamenta dažādu
L. JVs 1360
JVs 434174
sības miertiesneša kamerā, Vipulkst. 1 dienā, Rīgā, Vilandes maksājumu
piedzinējs
paziņo,
Priekšsēd. b. Eglīts.
4272z
Sekretāra v. Stūre. ļēnos, uz nekustamo īpašumu, ielā JVs 2, dz. 7, pārdos Leopolda ka 1928. g. 30. maijā, pīkst. 11
atrodošas Viļēnu pagastā, Kalvu Bernsteina kustamo mantu, dienā, Rīgā, Mednieku ielā JVs 6,
ciemā. 6 mēnešu laikā, skaitot sastāvošu no mēbelēm un novēr- dz. 4, pārdos vairāksolīšanā Zaras
Jelgavas apgabaltiesa,
iespiešanas dienas tētu par Ls 627.
1967., 2011., no sludinājuma
Berman kustamo mantu, nouz civ. proc. lik.
,.Valdības ' Vēstnesī". Pēc miIzzināt sarakstu, novērtējumu, vērtētu par Ls 625,56 un sastā2014. un 2079. p. pamata, uznotecēšanas
nekādas
kā arī apskatīt pārdodamo mantu vošu no mēbelēm, viņa dažādu
aicina visus, kam būtu uz 1924. g. nētā termiņa
prasības netiks pieņemtas.
varēs pārdošanas dienā uz vietas, nod. parāda segšanai. *
16. septembri mir. Talsu apriņķa
Miert. v. i. A. Vidiņš.
3885ē
BērRīgā, 1928. g. 16. maijā.
Jura
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Zemītes pagasta,
Tiesu izp. Ed. Kalniņš. 4883
ziņa atstāto mantojumu kādas
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos, 4685
Piedzinējs Vimba.
tiesības kā mantiniekiem, legapamatodamies uz civ. proc. lik.
Rīgas
apgabaltiesas
3.
iec.
tiesu
Nodokļu
departamenta
dažādu
kretāriem,
fideikomisāriem,
1401. p. un civ. lik. X.sēj. i
izpildītājs paziņo, ka 1928. g. maksājumu piedzinējs paziņo, ka
ditoriem u. t. t., pieteikt
savas uzaicina
1926. g. 15. ol
31. maijā, , pulksten
12 dienā, 1928. g. 30. maijā, pulkst. 12
tiesības šai tiesai sešu mēnešu mirušā Konstantīna Afanasa d.
Rīgā, Gertrūdes ielā JVs 69/71, diena, Rīgā, m. Kuldīgas ielā
laikā, skaitot no sludinājuma iePoliektova
mantiniekus
piedz 3, pārdos Viļā Bērzlapa kust. JVs 4/6, dz. 1, pārdos vairāksolīspiešanas dienas „Va!dības Vēst- teikt savas mantojuma tiesības
mantu, sastāvošu no dažādām šanā Henkina Vulfa kustamo
nesī" .
uz atstāto no nelaiķa Rudzētu
mēbelēm un novērtētu par Ls 466. mantu, novērtētu par Ls 543 un
Termiņā nepieteiktās tiesības pag. Mednevkās s. kustamu un
Izzināt sarakstu, novērtējumu
' par spēku zaudējušām. nekustamu īpašumu,
sastāvošu no mēbelēm, viņa daieskatīs
augšminēkā ari apskatīt pārdodamo mantu žādu valsts nodokļa parāda segJelgavā, 1928. g. 16. maijā.
tam miertiesnesim, sešu mēnešu
varēs pārdošanas dienā uz vietas. šanai.
L. Na 2' I
4452 '
skaitot no šī sludinājuma
4861
Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Rigā, 1928. g. 23. maijā.
uias
dienas
.
Vēstn.'
,,Vald
v.
P.
Stērste.
Priekšsēd.
4080o
Mierteisnesis
Skromans.
Mittelhofs.
Tiesu
izpild.
J.
Kazubierns,
4884
Par piedzin. (paraksts).
Sekretārs

"Citu iestāžu
sludinājumi.

pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadījumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
1928.g. 21. maijā.

4866

JVs a 3985

Valsts zemes banka.

Valsts zemes banka
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija

likumu par aizdevumu nodrošitiesības
uz
nāšanu, ieķīlājot
lauku nekustamu
mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu piedzīšanai
1) Maltas pag. valdē 1928, g.
6. jūlijā, pulkst. 10 dienā,
pārdos

atklātā vairāksolīšanā

tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
atrodas
piederumiem,
kura
Rēzeknes
apriņķī,
Andrupenes
pag.,
Andzelmuižas jaunsaimniecība JVs 6 F un ir piešķirta
Moisejam Feodora d. Selavinam
(skat. ,,Zemes Ierīcības Vēstnesī"

JVs 185 lapas pusē 15 zem kārtas
JVs 77544).
2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 12,09 ha,
b) dzīvojamās ēkas,
c) kūts, d) šķūņa.
3) Solīšana sāksies no Ls 1620.

4) Izsolē varēs piedalīties personas, kuras līdz izsoles sākumam nodos izsoles noturēšanai

pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a) Drošības naudu
n
'/s
°
trešā pantā minētās sumas, t. i.
Ls 324.
b) Centrālās

komitejas
atļauts

zemes

ierīcības

atļauju, ka pircējam

iegūt

no

valsts

zemes

fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz

centrālai

zemes

ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc

izsoles beigām, jāpapildina iemaksātā drošības nauda
līdz
i/
no nosolītās summas. Pārējās
4/ņ
jāiemaksā
Valsts
zemes
bankai ne vēlāk

kā divas nedēļas

pēc izsoles.
Šo prasību neizpildīšanas gadījumā pircējs
zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.
1928. g. 21. maijā.
JVsa 64350
4865
Valsts zemes banka.

Nodokļu

departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 31. maijā, pīkst. 11 dienā,

Rīgā, Tērbatas ielā Ns 16/18,
pārdos vairāksolīšanā Ezrielas
Nosona Meeroviča kust..mantu,
novērtētu par Ls 21871 un sastāvošu no āboliņa sēklas, viņa
1920. g. ienākuma ori % peļņas
nodokļu parāda segšanai.
Rīgā, 1928. g. 22. maijā.
Piedzinējs Deri n gs.
Rīgas policijas 2. iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 30. maijā, pīkst.

10 n6 rīta, Merķeļa ielā 11, dz. 11,
pārdos vairāksolīšanā Benjamiņa
D.urbacha kustamu mantu, saii

no viena

kopvērtībā

drēbju skapja

par Ls 18.54.

4863z

Iekšlietu

ministrijas

admini-

stratīvais departaments, pamatojoties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10,
dara zināmu, ka uz: 1) Katrīnas
Rozentala, 2) Kārļa EzervēršaKalniņa, viņa sievas Matildes,
dēlu: 'Nikolaja un Aleksandra,
3) Kārļa Ezergaiļa un viņa sievas
Elfrīdes, 4) Ernas Pikkera - Vid5) Ata (Otto) Velliņa,
berga,
viņa sievas Karlīnes, dēlu: AtaRiidolfa

un

Voldemāra - Jāņa,

Ainažu muita
uz muitas lik. 1140., 1149.—1153.
p. pamata uzaicina Igaunijas pils.
Moisniku ieJāni Hansa d
rasties muitā 3 dienu laikā no
izsludināšanas dienas — muitas
lēmuma saņemšanai un no muitas
uzliktā soda nomaksāšanai par
kontrabandas, spirtu Ls 546,05.
Muitas priekšnieks

4857z

E. Pētersons.

Jūrniecības

(Rīgas nivzas Bankai

departaments

izsludina uz 1928. g. 5. jūniju, pīkst. 12,

ir paziņots, ka no viņas izdotās

jautztu izsati

Noguldījumu

800 kub. m. laukakmeņu piegādei ar uzbēršanu
Kolkasraga bākas saliņas nostiprināšanai.

„

L 2681

2*

uz Emmas:
ģimenes legata administrācijas

vārdu

par

rbļ.

Drošības nauda Ls 520.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi departamenta techniskā
daļā, Valdemāra ielā 1-a, katru darba dienu no pīkst. 9^ 13.
4881

Pohrt

zīme Ni 15518 no

„

1910. g. 26. septembra
dažādiem

vērtspapīriem

19.000,— vērtībā;

1913. g. 23. februāra uz
baronietes
Elisabeth Dorthesen
vārdu
par
zīmēm
4'/ 2% Kurzemes ķīlu
rbļ. 29.000,— vērtībā;
no 1918. g. 12. novembra uz Kāthe
Busch vai Johannes Busch vārdu
par dažādiem vērtspapīriem rbļ. 27.025
un Mk. 21.500,— vērtībā;
no 1902. g. 11. novembra uz Andrē
von Budberg mantinieku vārdu par
dažādiem vērtspapīriem rbļ. 78.559,—_
vērtībā;
no 1904. g. 12. marta uz galma štalmeistera barona A. Budberga vārdu
par daž. vērtspapīriem rbļ. 80.000,—
vērtībā ;
no 1901. g. 28. marta uz firstienes
dzim.
baroneses
Marie
Gagarina,

Ni 24262 no

„ JVs 26901

Rign-Preču statīja Pasta iii tēlepla (Manila galvena darbnīca

6) Andreja Mednes, arī Mediņa,
arī Mediņeva — attiecīgiem uzvārdu
maiņas lūgumiem, kuri
izsludina rakst. izsoli š. g. 4. jūnijā uz:
„
,, Ni 16632
ziņo attiecīgai ievērošanai, ka
izsludināti š '. g. 9. janvāra ,,Va£
Logu stikliem
3552 gb.
š. g. 30. un 31. maijā, pīkst. 10,
un
pret
dlbas Vēstnesi" JVs 6
Mikrotēlefona auklu 5 vad
2000 m.
kuriem triju mēnešu laikā ie- Rīgas-Preču stacijā
Izsole notiks minētā datumā pīkst: 10, p. t. d. materiālu ieiekšlietu
mibildumi nav celti,
gādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.
pārdos ūtrupē
„
„ Ni 17265
nistris nolēma:
Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10(l/ 0 apsekošus
no
saņēmējiem
I. Lūdzējiem turpmāk saukmērā no piedāvājuma kopsumas.
ties :
Izsoles un techniskie noteikumi un zīmējumi saņemami darbneizpirktus sūtījumus:
1) Katrīnai Rozentalam — uznīcas komercdaļā Slokas ielā JVs 2, darbdienās no pīkst. 10—12
„
„ Ni 15667
sv.
26
kg,
1)
1
kst.
konservi,
4762
vārdā „ Lauciņš",
un no 12,30—14.
L 2667
I>
pēc
sūt.
Dobele-Rīga-Preču
JVs
2) Kārlim Ezervērsim-Kalniņam,
Budberg vārdu par daž. vērtspapīriem
nosūt. J. Aumals. saņ.
viņa sievai Matildei, dēliem: 391271,
rbļ.
17.925,— un Mk. 12.300 —
Nikolajam un Aleksandram — dubl. uzr.;
vērtībā.
2)
7
mc.
siļķes,
sv.
1120
kg,
„Ezerka!ns",
uzvārdā
ir pazudušas un tādēļ Rīgas biržas banka, saskaņā ar apdepartaments
3) Kārlim Ezergailim un viņa pēc sūt. Stirniene-Rīga-Preču JVs
424710,
nosūt.
Ch.
Grinstein,
saņ.
stiprināto
statūtu 30. panta piezīmi, uzaicina visus, kam pie
sievai
Elfrīdei — uzvārdā
š. g. 8. jūnijā, pulkst. 10, Rīgā, Kalpaka bulv. JVs 6, dzīv. 4,! minētām zīmēm būtu kādas dibinātas tiesības, pieteikties Rīgas
dubl. uzr.;
,,Ezerietis ",
izdos mutiskā mazāksolīšanā bez pēcizsolēm
ist.
14,
Pretējā
biržas bankā 6 mēnešu laikā, skaitot no šīs dienas.
3) 1 mc. siļķes, sālītas, sv. 73
4) Ernai Pikkeram-Vidbergam—gadījumā pēc šī termiņa notecēšanas minētās zīmes uzskatīs par
kg, pēc sūt. Inčukalns-Rīga-Preču
Valsts centrālās zivju mākslīgas audzētavas
uzvārdā „Vidbergs",
JVs 410424, nosūt. Lauks. Ekonederīgām un to vietā izdos jaunas.
5) Atim (Otto) Velliņam, viņa
mūra ēkas galvenā slēguma (dambja) un
nomiskā S-ba ,,Gauja ", saņ. dubl.
Rīgā, 1928. g. 19. maijā.
JVs 2562.
Rīgas biržas banka.
sievai Karlīnei, dēliem: Atimūdensvada uzbūves darbus, kopvērtībā par
un Voldemāram- uzrād.;
Rūdolfam
LATVIJAS
ATJAUNOŠANAS
Lēdurgas
pag. valde izsludina
4) 1 mc. siļķes, sālītas, sv. 155
Ls 38.011,98.
Jānim — uzvārdā ,,VIti 'ņš",
*
SABIEDRĪBAS „LATS"
kg, pēc sūt. ' Pāle-Rīga-Preču
par nederīgu nozaudēto trešās
6) Andrejam Mednem, arī MeLūgumi pielaist mazāksolīšanā, nomaksāti ar attiecīgo zīmogJVs
nosūt. T. Baumans,
akcionāru kārtēja pilna sapulce daļas rezervistu apliecību JYs30485>
riiņam, arī Mediņevam — uz- saņ. 401969,
nodokli, līdz ar drošības naudu Ls 1500,— iesniedzami minētā
dubl. uzr.;
izd. no Rīgas kara apr. pr-ka
izsoles kommisijai.
Ttrvāki pavārdā ,,Mediņš".
notiks sabiedrības galvenā kandienā
ne
vēlāk
par
pulkst.
10
5) 1 ms runkuļi, sv. 80 kg pēc
1926. g. 2. janv., uz Alfrēda
II.
Visi dokumenti, kā pases,
departamenta būvniecības un techniskā tora telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā
skaidrojumi
zemkopības
sūt. Zonepe-Rīga-Preču Ns261766,
Pētera d. Aperana vārdu. 4099fc>
apliecības, pilnvaras, līgumi, kviNi 91, š. g. 15. jūnijā, pīkst. 2
nodaļā.
nosūt. A. Broms, saņ. A. Broms.;
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
Darbus nāksies izvest Rīgas apr. Tomes pagastā uz Prūš- dienā.
lūdzēju
uzvārdiem no visādām
6) 12 mc. deguts,_ koka, sv. upītes (t. i.-iepretim Ķeguma stacijai, ap 2 km no kreisā DauDienas kārtība:
iestādēm, kā arī valsts amata un 1760 kg, pēc sūt. Daugavpils I pr gavas krasta). Paskaidrojumiem uz vietas būs attiecīgs speciālists 1) Sapulces amata personu vēLikumu un Ministru kabineta
privātām personām, ir skaitāmi RIga-Preču JVs 361901, nosūt, atrodams Tomes pag. telefona sarunu punktā 30. un 31. maijā
lēšanas.
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem transp. kant. ,,Kurjers ", saņ. un 6. jūnijā š. g.
2*
4867
2) Pārskats par sabiedrības darnoteikumu krājums.
dubl. uzr.;
uzvārdiem.
bību 1927. g. un peļņas sada7) 6 kp. lupatas, izņemot zīda,
III. Šie lēmumi
stājušies
J192S. g. 10. burtnīca
Vecmoku virsmežniecība
līšana.
sv. 811 kg, pēc sūt. ' Rēzekne I
spēkā š. g. 10. aprīli.
3) Budžets 1928. g. un sabiedrī- iznākusi un. dabūjama Valsts
Rīga-Preču JVs 318740, nosūt. O.
Rīgā, 1928. g. 14. maijā.
bas turpmākā darbība.
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
4186r
JVs 31331 Bobrovs, saņ. dubl. uzr.;
1928. g. 7. jūnijā, virsmežniecības kancelejā, Sēmes pag. Kaives 4) Nekustama īpašuma atsavi- ari vienīgi jāgriežas ar piepra8) 1 ms sīpoli, sv. 28 kg, pēc
nāšana un iegūšana.
Administratīvā
departamenta
muižā, caur Tukumu (dzelzc. piestātne ,,Zvare"),
sījumiem.
vicedirektors V. Ludiņš. sūt. Pļaviņas-Rīga-Precu JVs38796
5) Vēlēšanas.
Burtnīca
maksā:
augošu
Pasu nod. vad. P. Kurzemnieks. nosūt. B. Goldbergs, saņ. dubl.
6) Dažādi jautājumi.
uzrād.;
bez
piesūtīšanas
Ls 0,50
pārdotu pēc līguma, bet no pircēja termiņā neizstrādātu,
4870z
Valde.
9) 1 kst. pudeles, stikla, sv.
ar piesūtīšanu
„ 0,52
Zemkopības min. kultūrtechniskā
I
iec.
pēc
platības
1
vienību
—
?**'
*'
mežniecībā,
Spuru
novadā,
29 kg, pēc sūt. Meļli-Rīga-Preču
daļa
Saturs:
4,16
ha
—
vērtībā
Ls
1389.
JVs 321128, nosūt. P. Mūrnieks,
Pirmās Rīgas maizes 84) Noteikumi par valsts robežu
paziņo, ka zemkopības ministris
Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g.
š. g. 15. maijā ir apstiprinājis saņ. dubl. uzr.;
apsardzību.
15. aprīļa likuma (Vaid. Vēstn. JVs 82 — 1925. g.) un zemkopības fabrikas akc. sab. „Nik.
10) 7 kst. siens un salmi, neLinavas meliorācijas sabiedrības
85) Pārgrozījums
noteikumos
ministra
1927. g., 19. un 27. septembrī apstiprināto noteikumu
presēti,
sv.
215
kg.
un
3
kastes
valde
,,Pimachi" statūtus.
par ceļa izdevumu atlīdziRozentals"
pamata.
lietotas,
sv. 100 kg, pēc
Sabiedrība ir ievesta meliorā- koka,
uzaicina akcionārus š. g. 15.jūnijā
nāšanu ieceļamiem, pārceļaSolīšana sāksies pulksten 12 dienā.
sūt. Alūksne-Rīga-Preču JVs38215,
cijas sabiedrību reģistra II daļas
pīkst. 6 vakarā, uz
miem
un
atlaižamiem
Izsolē
pielaidīs
personas,
kuras
iemaksās
izsoles
komisijai
nosūt.
Pat.
Sab.
,,Ekonomija
",
469. 1. p. ar Xs 619.
valsts darbiniekiem valsts
10% drošības naudas no vienības izsludinātās vērtības. ? Pēc nosaņ. dubl. uzr.;
Sabiedrības valdes
sēdeklis:
robežās.
11) 1 kst., koka, sv."17 kg, pēc sollšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, par
Jaunlatgales apr.,
Linavas pag.
86) Pārgrozījumi Sodu likumos.
kuru vienība nosolīta.
sūt.
Dzērbene-RIga-Preču
JVs
Pimachos, c. Vecumiem.
87)
Izglītības ministrijas skolu
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
397664, nosūt. Pēteris Purgals,
virsvaldes un vispārējo lietu
Daļas vadītāja v. J. Pelsis. saņ. A./S. Stiklu Rūpniecība;
aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēku bankas 6% ķīlu zīmes,
pārvaldes likvidācija
un
4746
Darbvedis Briedis.
12) 8 kst., koka. sv. 92 kg, pēc 3) banku un 'kredītbiedrību garantijas.
Rīgā, Staļļu ielā JVs 12 (Vecpilsētā)
skolu
departamenta
un
Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt izsludināto vienību
sūt. Staicele-Rīga-Preču JVs255592
Dienas kārtība: .

IZSOLE.

Xemnonības

pārdos mutiskā izsotē
mežu,

Kartēju vispārēju
sapulci,

Zemkopības min. kultūrtechniskā

nosūt. K. Liebsbergs, saņ. dubl.
uzrād.;
paziņo, ka zemkopības ministris
131 1 kst., koka, sv. 10 kg., pēc
š. g. 15. maijā ir apstiprinājis sūt. Jelgava I Rīga-Preču
JVs
Codes meliorācijas
sabiedrības 344337, nosūt. V. Sinicins, saņ.
,,Doles Strauts" statūtus.
V. Sinicins;
Sabiedrība ir ievesta meliorā14) 3 mc, koka, sv. 123kg,
cijas sabiedrību reģistra II daļas pēc sūt.
Auce-Rīga-Preču
JVs
471. 1. p. ar JVs 621.
338777, nosūt. Zebrenes Pat. Bba,
Sabiedrības
valdes
sēdeklis: saņ. Krievu Balt. Mineraleļļas
Bauskas
apr.,
Codes
pag., rektifikācijas akciju sabiedrība;
c. Bausku.
15) 3 mc, koka, sv. 105 kg,
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
pēc
sūt. Ozoli-Rīga- Preču
JVs
4747
Darbvedis Briedis.
346234. nosūt. R. Baumans, san.
Zemkopības min. kultūrtech- Sba „Petrol";
16) 15 mc, koka, sv. 525 kg,
niskā daļa
pēc sūt. Bauska-Rīga-Preču JVs
paziņo, ka zemkopības ministris 418134, nosūt. Brāļi M. un V.
daļa

š. : .

14. maijā

ir

apstiprinājis

Lauteres pirmās meliorācijas

sa-

biedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra II daļas

Jakobsoni, saņ. dubl. uzr.;
17) 1 mc, koka, sv. 39 kg, pēc

sūt. Ropaži-Rīga-PrečuJVs 327970
nosūt.M. Bindens, saņ. dubl. uzr.;

no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas

ziņas

virsmežniecības

mežziņa.

1928. g. 21. maijā.'JVs 303.

Kalsnavas
pārdos mutiskā

ar
II iec.

izsolē

un

pie I iecirkņa
4859
Vecmoku virsmežniecība.

mežniecībā,

4871 z

1928. g. 7. jūnijā, virsmežniecības telpās, Ebreju
Jaunkalsnavas muižā,

novadā

1

vienību, platībā

2,48 ha, vērtībā Ls 286.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Citi izsoles noteikumi iepriekšējie, sk. š. g. „Vald. Vēstn.''
JVo 12 ievietoto sludinājumu.
4858

Kalsnavas

Aizputes polic. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1928. g. 7. jūnijā, pīkst.
10, tiks pārdota Aizputē pie stacijas pirmā atklātā vairāksolīšanā
kustama manta,pieder.Kristapam
Miķelsonam, sastāvoša no
būvkokiem un novērtēta kopā
par Ls 1000,— nomas naudas
parāda dzēšanai, saskaņā ar Aizputes apr. valsts zemju inspekci-

Plāņu

virsmežniecība,

pag. valde izsludina

biedr.

,,Bērnu

par

nederīgiem sekošus nozaudētus
dokumentus:
1) Latvijas iekšz. pasi JVs 445,
izd. no šīs pag. valdes 1922. g.
20. apr. uz Pēters Jāņa d. Knappe vārdu;
2) Latvijas iekšz. pasi JVg 46196,
izd. no Rīgas 3. pol. iec. pr-ka
1928. g. 1919. g. 22. dec. uz Livijas Pētera
m. Lūkin vārdu.
4096b
4834z

amata

Pastiprinātas
apsardzības
stāvokļa pagarinājums pie-

robežas joslā līdz 1928. g.
15. novembrim.

I'IUMIPIIMI

Draugs"

ka
š. g.
20.maijā notikušā izlozē vinnējuši
sekosi numuri:

ziņo

proc. pazeminājumu
Ļaud.-Odzienas

88)
Valde.

IIIIIIHIIMIļ|lili||IH|iHI

sekretāra

nodibināšana.

2) Vēlēšanas.
3) Tekošas lietas.
li—

virsmežniecība

augošu mesu
OO

ministra

1) Gada pārskats.

kancelejā

interesentiem,

6, 78, 90, 166, 183,
292. 303, 309, 314, 390,
505, 517, 518, 522, 614,
689, 731, 747, 789, 842,
1101,

1235,. 1253,

1332,
1542,

1385,
1547,
1679,

1414,

190, 210,

Ziemeļu Banka
akc. sab.,

459, 460,
630, 664, saskaņā ar savu statūtu § 9, pa843, 889,

ziņo, ka sekošās pagaidu apliecības uz parakstītām 11 izlaiduma

1254, 1266, Ziemeļu Bankas A/S akcijām:.
1489, 1506, JVs 250 par 6 akcijām, JVs 631 par
1553,

1554,
3 akcijām, JVa 630 par 38 akcijām,
1792,
JVs 54 par 11 akcijām, JVs 138 par
1814, 1872, 1886,
1911, 3 akcijām, JVs 226 par 3 akcijām,
1928, 1953, 1978.
JVs 324 par 3 akcijām, JVs 110 par
Vinnesti saņemami ikdienas no
4 akcijām, JVs 655 par 3 akcijām,
pīkst. 3 līdz 6* patversmē, Turgenav izsludinātā laikā samaksātas
ņeva ielā JVs 23.
4872z
un ja divu nedēļu laikā pēc šis
Lauberes pag. valde izsludina izsludināšanas dienas uz viņām
par nederīgu vecā parauga iekšz. attiecīgā iemaksa neienāks, šīs
pamata
.pasi JVs 678, izd... no Vestienas apliecības uz statūtu
pag. valdes
1922. g. 2. maijā tiks pārdotas.
uz Jura Jāņa d. Baloža v. 4100b
4873z
Valde.
1644,

1549,
1688,

1713,
1898,

18) 1 mc,"koka, sv. 24 kg, pēc
*
sūt. Naukšene-Rīga - Preču
JVs
Sabiedrības
valdes sēdeklis: 386168, nosūt. Naukš. pat. b-ba,
Madonas apr., Viesienas pag., saņ. dubl. uzr.
Lauteres muižā, c. Madonu.
Rīgas preču stacijas priekšnieks
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
4860z
(paraksts).
jas rakstu JV2 258 no
4532
Darbvedis F. Briedis.
'
27. februāra.
Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iec. paziņo, ka 1928. g. 29.maijā
Zemkopības
min.
kultūrtechUkru krāj-aizdevu sabiedrība
niskā daļa
pīkst. 10 pie Mēdzūlas pag. nama izdos š. g. 11. jūnijā, pīkst.
13,
paziņo, ka zemkopības ministris tiks izpārdotas vairāksolīšanā pils Ukru pagastnamā, mazākprasīJēkabam
Grimzam
piederoša
kuš. g. 15. maijā ir apstiprinājis
tājiem Ukru tautas nama būves
Nigales meliorācijas sabiedrības stama manta, sastāvoša no viena techniskās uzraudzības
darbus.
jauna meln. krāsas uzvalka (svār- Ar tautas nama plānu un maksas
statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorā- ki, bikses un veste), nocenota par aprēķinu var iepazīties Ukru pag.
Ls 18,31 — izpildot Madonas apr. valdē un izdošanas dienā — saBilance uz 1927. g. 31. decembri.
cijas sabiedrību reģistra
11 da1. iec. miertiesneša rakstu
no biedrībā. Personas ar attiecīgām
ļas 470. 1. p. ar JVs 620.
'Aktivs.
Ls
Ls
Pasivs.
Ls
Ls
Sabiedrības
valdes sēdeklis: 1928. g. 31. janvāra JVs 1136/27. būvtiesībām uzaicina pieteikties
Kases rēķins
1.379,70
Akciju kapitāls
60.000 —
rakstiski, iesūtot attiecīgus dokuValkas apr., Blomes pagasta, Izzināt sarakstu, atsevišķas mantas nocenojumu, kā arī apskatīt mentus, vai personīgi darba iz- Latvijas bankas tek. rēķins
95.20
c. Smilteni.
Reskontro kreditori . . . 133.978,81
pārdodamo mantu varēs pārdo- došanas dienā uz vietā.
Rīgas Balt. kr. b-bas tek.
Rezerves kapitāls .....
485,82
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
?
šanas dienā uz vietas.
4839z
rēķins
.
206,86
Amortizācijas kapitāls . .
140,—
4745
Darbvedis Briedis.
4868z
Sabiedrības valde.
Pasta tek. rēķins ....
56,33
Skaidras peļņas rēķins . .
6.263,55 200.868,18'
Madonas
apr.
priekšnieka
pal.
Glūdas pagastā, Jelgavas apr.,
103.968,75
Saldus krāj - aizdevu Preču rēķins
1.iec. paziņo, ka 1928. g. 2.jūnijā,
Inventāra rēķins
2.669,16
pīkst. 11 p 'ie Vējavas pag. nama
sabiedrība
Reskontro debitori
. . . 83.361,53
tiks izpārdotas vairāksolīšanā pildara zināmu, ka dibinoties uz Drošības nauda
618,—
vēlēšanas notiks š. g. 4. jūnijā, sonim Andrejam Lapiņām piede8.116,09
pilnas
biedru
.sa- Saņemtie vekseļi
pīkst. 12 dienā, Glūdas pagasta roša kustama manta, sastāvoša sabiedrības
Protestētie vekseļi ....
2,~namā. Kandidātes var pieteik- no divām telēm, nocenota par pulces 1927.g. 2.aprīļa lēmumu un
394,56 200.868,18 |
padomes un valdes š. g. 1. maija lzdevumu rēķins- . . .
ties minētā dienā pie pagasta Ls 48,84 — izpildot Rīgas appadomes priekšsēdētāja, iesnie- gabaltiesas 1. civ. nod. rakstu lēmumu, sākot no š. g. 1. aprīļa
200.868,18
200.868,18
dzot attiecīgus dokumentus par JVs 412165 no 1928. g. 28. aprīļa.
par
noguldījumiem
izglītību un līdzšinējo nodarboIzzināt sarakstu, atsevišķas manPeļņas un zaudējumu rēķins.
šanos. Tuvāki nosacījumi vēlē- tas nocenojumu, kā arī apskatīt
tiks maksāti
šanas dienā turpat.
pārdodamo mantj varēs pārdoDebets.
Ls
Ls
Kredits.
Ls
Ls
sekosi procenti: a) par noguldīPagasta valdes priekšsēdētājs šanas dienā uz vietas.
4838z
par No reskontro rēķina . . .
4.941,71
'
jumiem
uz
laiku
ne
makāk
Preču
rēķinam
45.662,80
45.662,80
(paraksts).
4855z
2*
1 gadu — 8% gadā; b) par noNo procentu un kon. reķ.
1.112,84
Vecpiebalgas pag. valde izslu'
Valkas aizsargu pulka komannederīgu
dina par
nozaudēto guldījumiem uz laiku no 6 mēne- No izdevumu rēķina . . . 33.597,31 39.651,86
Latvijas
dieris izsludina par nederīgu noiekšz. pasi, izd. no šiem līdz 1 gadam — 7% gadā; Skaidra peļņa par 1927. g.
6.010.94
zaudēto kaučuka zīmogu ar uz- Vecpiebalgas pag. valdes 1921. g. c) par noguldījumiem uz laiku
45.662,80
45.662,80'
līdz
6
mēnešiem
—
aizgadā.
rakstu: „Ziemeru pagasta
6. jūnijā JVs 1744 uz Emīlijas
6%
Mārtiņa m. Apins vārdu. 3919b 4869z
sargu nodaļas priekšnieks".
Valde.
4401ē
Valde.
464. I. p. ar JVs 614.

Latvju - Franču tirdzniecības aecīju sabiedrība

«AUSEKLIS"

^

darftreša

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

