
Likums par tirdzniecības un kuģniecības ligurau starp Latviju un Somiju.

Finansu ministra rīkojums par tabakas un tabakas izstrādājumu pārdošanas cenām
Instrukcija pie likuma par sēklas fondu sēklas trūkuma novēršanai un sējamā ma

teriala uzlabošanai.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
lādu likumu:

par

tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un Somiju.
1 1924 gada 23. augustā Helsingforsā starp Latviju un Somiju noslēgtais

nn parakstītais tirdzniecības un kuģniecības līgums līdz ar beigu protokolu ar šo
likumu pieņemts un apstiprināts.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludi-
nāms ari šī likuma 1. pantā minētais līgums līdz ar beigu protokolu un to tul-
kojumi latviešu valodā.

3. Līgums līdz ar beigu protokolu stājas spēkā piecpadsmit dienas pēc
līguma 21. pantā paredzētās ratifikācijas dokumentu apmaiņas.

Rīgā, 1925. g 2. aprilī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

T r a i t ē

de Commerce et de Navigation
entre la Lettonie et la Finlande.

Le Gouvernement de la Rēpublique
de Lettonie et le Gouvernement de la
Republique de Finlande desireux de fa-
voriser le dēveloppement des relations
commerciales entre leurs pays, ont de-
cidē de conclure un traitē de commerce
et de navigation et ont nommē ā cet
effet pour leurs Plēnipotentiaires, savoir:

Le Gouvernement de la Rēpublique de
Lettonie,

Germain Albat, Ministre Plēnipoten-
tiaire, Secrētaire General au Ministēre
des Affaires Etrangēres, et

Charles Zari ne, Envovē Exlraordi-
naire et Ministre Plēnipotentiaire;

Le Gouvernement de la Rēpublique de
Finlande,

V. M. j.V i 1 j a n e n, ingenieur, ancien
directeur general, et

Ilmāri Saari, licenciē es lettres, di-
recteur.

lesquels, aprēs s'ētre communiqūēs leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouves en
bonne et due formē, sont eonvenus des
dispositions suivantes.

Article premier.
Les ressortissants de chacune des Par-

ties Contractantes jouiront sur le terri-
toire de Pautre, sous tous les rapports,
<to traitement accordē aux ressortissants
de la nation la plus favorisēe. Il's ne
pourront pas ētre frappēs par des impčts,
axes ou contributions, quelle qu'en soit
« denomination ou l'espēce, d'une faeon
P'us lourde que les nationaux ou bien
S«e les ressortissants de la nation la
P'us favorisēe.

Article 2.
Les sociētes commerciales, industrielles,«nanciēres , d'assurances et autres, les

cooperatives, les associations, et les agrē-
gations ēconomiques de quelque nature

l
elles soient, domiciliēes dans l'un des

UX pays et cnnstititpps rnnfnrmēment

les 1- gislation resPective > pourront, si
lois de l'autre pays ne s'y opposent

ie ? t
SOus ^serve de l'accomplissement

lois s les formalites prēvues par ces
titoi ildre leurs opērations sur le ter-
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oroits et en jouir, ainsi que se livrer

b ri
Perati0ns commerciales.

inilup p0sition Pfēcēdente n'aura aucune
nne n

nce . sur la question de savoir si
lie da

reille sociēte ou association ētab-
f'atira des deux Pa ^s aura 0U
ou d- piļs te droit de faire du commerce
nn teļ jj oi.ter une industrie dans l'autre,
aux i0- oit Testant toujours subordonnē
les n,!S et ordonnances en vigueur dansparespectifs .

Les sociētes et associations susnom-
mēes jouiront sous tous les rapports, des
mēmes droits et avantages qui sont ou
seront reconnus aux organisations simi-
laires d'une tierce puissance.

Les impčts, taxes ou contributions, de
quelque denomination qu'elles soient,
ne pourront pas les frapper d'une facon
plus lourde, que les sociētes et associa-
tions susnommēes de Ja nation la plus
favorisēe.

Article 3.
Les ressortissants de l'autre Partie

Contractante ou les sociētes, cooperatives,
associations ou agre'gations ēconomiques,
qui ont leur domicile sur son territoire,
ne peuvent ētre soumis aux impdts,
taxes et contributions mentionnēs aux
articles 1-er et 2 que sur l'actif se trou-
vant dans le pays ou ces impots, taxes
et contributions sont etablis ou en raison
d'un commerce ou d'une industrie qu'ils
y exercent, ou de quelque revenu qu'ils
y touchent.

Article 4.
Lorsque des ressortissants lettons, qui

ne sont pas domiciliēs en Finlande, ou
des sociētes, cooperatives, associations
et agrēgations lettones, se livrent ā
l'exportation de Lettonie en Finlande,
ils ne seront assujettis en Finlande ā
d'impots sur le benefice de cette expor-
tation, qu'ils n'y auront pas d'ētablisse-
ments, s'ils exercent leur commerce ou
leur industrie en totalitē ou en partie en
Finlande. Dans ce cas la portion du
benefice provenant des opērations ef-
fectuēes en Finlande pourra seule y
ētre imposēe.

Le mēme traitement sera appliquē ā
Pexportation sur la Lettonie pratiquēe
par des ressortissants, sociētes, coopera-
tives, associations et agrēgations finlan-
daises.

Article 5.

Les ressortissants de l'une des Parties
Contractantes etablis sur le territoire de
l'autre Partie ou y rēsidant temporaire-
ment, seront rēciproquement dispensēs
de toute fonction officielle obligatoire et
exempts de tout service militaire et
d'autres devoirs personnels relatifs ā la
dēfense du pays ainsi que de toute con-
tribution de quelque espēce qu'elle soit,
destinēe ā tenir lieu de ces devoirs. Ils
seront ēgalement dispensēs de tout em-
prunt forcē et de toute rēquisition ou
prestation militaire, en tant que ces
charges ne les frappent pas de la mēme
facon que tous les natioftaux comme
propriētaires, fermiers ou locataires d'im-
meubles ou d'entreprises commerciales
ou industrielles.

Article 6.

Les ressortissants de l'une des Parties
Contractantes et les sociētes, cooperatives,

associations et agrēgations qui ont leur
domicile sur le territoire de l'une des
Parties auront, sous les mēmes conditions
que les nationaux, libre et facile accēs
auprēs des tribunaux et des diverses au-
toritēs de l'autre Partie. Dans l'exercice
de ce droit, ils ne seront pas soumis ā
des charges autres ou plus ēlevēes que
celles percues sur les nationaux ou sur
les sociētes et associations susmention-
nēes du pays.

Article 7.
Les nēgociants, les fabricants et autres

commercants de l'une des Parties Con-
tractantes qui prouvent, sur la prēsenta-
tion d'un certificat de lēgitimation com-
merciale dēlivrē par les autoritēs compē-
tentes de leur pays, qu'ils sont autorisēs
ā y exercer leur commerce ou leur in-
dustrie et qu'ils y acquittent les taxes et
les impots prēvus par les lois, auront le
droit, en se soumettant aux lois et rēgle-
ments en vigueur dans les deux pays,
de faire, soit personnellement, soit par
des voyageurs ā leur service, des achats
dans le territoire de l'autre Partie Con-
tractante, chez des nēgociants ou pro-
ducteurs, ou dans les locaux de vente
publique. Ils pourront mēme sur des
modelēs et ēchantillons, prendre des
commandes chez les nēgociants ou au-
tres personnes qui, pour leur commerce
ou leur industrie, utilisent des marchan-
dises analogues ā celles offertes.

~ Si l'une des Parties Contractantes per-
coit des taxes ou patentēs spēciales.
l'autre pourra adopter des mesures ana-
logues de maniere ā. rētablir la rēci-
procitē.

Les voyageurs de commerce lettons ei
finlandais munis d'un certificat de lēgi-
timation conforme au modelē agrēē d'un
commun accord par les Parties Contrac-
tantes et dēlivrē par les autoritēs de
leurs pays respectifs auront le droit rēci-
proque d'avoir avec eux des ēchantillons
ou modelēs, mais non des marchandises.

Les Parties Contractantes se dēsigne-
ront les autoritēs qualifiēes pour dēlivrer
les certificats de lēgitimation, ainsi que
les dispositions auxquelles les voyageurs
doivent se conformer dans leurs opē-
rations.

Les articles importēs comme ēchantil-
lons dans les būts susmentionnēs, seront,
dans chacun des deux Pays, admis tem-
porairement en franchise de droits, en
conformitē des rēglements et formalitēs
de douane etablis pour assurer leur
rēexportation ou le paiement des droits
de douane prescrits en cas de non-rēex-
portation dans le dēlai prēvu par les
lois ou rēglements respectifs. Toutefois,
ledit privileģē ne s'ētendra pas aux ar-
ticles qui, a cause de leur quantitē ou
valeur, ne peuvent pas ētre considērēs
comme ēchantillons, ou qui ā cause de
leur nature, ne sauraient ētre identifiēs
lors de leur rēexportation. Le droit de
dēcider si un ēchantillon est susceptible
d'admission en franchise, appartient ex-
clusivement, dans tous les cas, aux au-
toritēs compētentes du pays d'importation.

Les restrictions d'importation et d'ex-
portation en vigueur dans les deux pays
ne sont pas modiiiēes par les disposi-
tions ci-dessus.

Si les ēchantillons ou modelēs sont
prēsentēs avant l'expiration du dēlai rē-
glementaire ā un bureau de douane
compētent pour ētre rēexportēs, ce bureau
devra vērifier si les articles prēsentēs
sont bien ceux pour lesquels a ētē
dēlivrē le permis temporaire d'entrēe en
franchise. S'il n'y a aucun doute ā cet
ēgard, le bureau coristatera la rēexpor-
tation et restituera le montant des droits
dēposēs.

S'il est ētabli que les ēchantillons ou
modelēs n'ont pas ētē rēexportēs avant

l'expiration du dēlai rēglementaire, le
montant des droits sera acquis au Trēsor.

Outre les marques qui sont apposēes
officiellement dans le pays d'exportation,
pour identifier Ies ēchantillons ou mo-
delēs, les fonctionnaires des douanes du
pays d'importation pourront apposer des
marques supplēmentaires, si ceļa leur
semble nēcessaire, dans certains cas.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas
applicables aux industriels ambulants,
non plus qu'au colportage, non plus
qu'ā la recherche des commandes chez
des personnes n'exercant ni industrie ni
commerce, chacune des Parties Contrac-
tantes rēservant ā cet ēgard ļ'entiēre
libertē de sa lēgislation.

Article 8.

Dans le cas ou l'une des Parties Con-
tractantes ētablirait des prohibitions ou
restrictions quant ā l'importation ou
l'exportation de marchandises, elle accor-
dera ā l'autre Partie le mēme traitement,
qui a ētē accordē ou sera accordē ultē-
rieurement aux marchandises importēes
de ou exportēes sur un tiers pays quel-
conque.

Toute abrogation ou tout adoucisse-
ment d'une prohibition ou des restric-
tions d'importation et d'exportation qui
est ou sera accordē, mēme ā titre tem-
poraire, par une des Parties Contractantes,
en faveur d'une tierce puissance s'appli-
quera immēdiatement et sāns rēserve
aux marchandises identiques du simi-
laires en provenanceou ā destination du
territoire de l'autre Etat.

Les dispositions de cet article ne se-
ront pas applicables lorsque l'ētablisse-
ment ou le maintien d'une prohibition
d'importation ou d'exportation, ou de
restrictions concernant l'importation ou
l'exportation de marchandises,

a) visent la sūretē pubhque du pays
ou sont jugēes nēcessaires en raison de
l'ētat de guerre,

b) seront des mesures sanitaires ou
de prophylaxie contre les ēpizooties et
les ēpiphvties.

Article 9.
Dans le cas oū l'une des Parties Con-

tractantes soumettrait le commerce de
certaines marchandises ā un monopola
ou leur importation ou exportation aux
prix ou autres conditions controlčes par
le Gouvernement ou par tout organisme
habilitē parlui, les conditions applicables
a l'autre Partie seront les plus favorables
qui sont ou pourront ētre appliquēes ā.
tout puissance tierce.

Article 10.

En ce qui concerne les droits et taxes
ā l'importation ainsi que toutes surtaxes,
coēfficients ou majorations, de quelque
denomination qu'ils soient, qui sont ou
seront percus ā l'importation des mar-
chandises, chacune des Parties Contrac-
tantes s'engage ā faire profiter inconditi-
onnellement et sāns rēserve les produits
naturels ou fabriquēs de l'autre Partie de
toute faveur ou exonēration qu'elle a
accordē ou accordera aux produits simi-
laires d'une tierce puissance.

Les produits naturels ou fabriquēs ex-
portēs du territoire de l'une des Parties
Contractantes .ā destination du territoire
de l'autre, bēnēficieront en ce qui con-
cerne les droits et taxes ā rexportation
actuellement en vigueur ou qui pour-
raient ētre ultērieurement etablis, du rē-
gime le plus favorable.

Le traitement de la nation la plus fa-
vorisēe est ēgalement garanti ā chacune
des Parties Contractantes en ce qui con-
cerne Ies facilitēs et restitutions douaniē-
res et l'accomplissement des formalitēs
de douane, ainsi que le dēpot et la garde
des marchandises dans les entrepots de
douane et les taxes y affērentes.
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Article 11.

Chacune des Parties Contractantes s'en-
gage ā faire profiter imriiēdiatement ei
sāns cbmperisātion les marchandises im-
portēes du territoire de l'autre de toute
faveur, privileģēs ou abaissēment dans
les droits d'octroi, d'accise et tous ?droits
accessoires et locaux ā l'importation, ā
l'exportation, ā la rēexportation, au transit
et ā l'entreposage qu'elle ā accordēs ou
pourrait accorder ā toute puissance tierce.

Article 12.
Les -produits de i'un des deux pays,

importēs dans le territoire de l'autre et
destrnēs a l'entreposage ou au transit,
ne seront soumis dans ce dernier pays
ā aucun droit ou taxe de douane ou ā
aucun droit intērieur autre que les droits
d'entrepot ou taxes assimilēes, ainsi que
les taxes affērentes aux transactions dont
ces marchandises sont ou pourront ētre
l'objet.

Sous les autres rapports le traitement
de la nation la plus favorisēe sera ga-
ranti aux marchandises de transit de
chaque Partie Contractante sur le territoire
de l'autre.

Article 13.
Sur les transports par chemin de fer et

autres transports publics les marchandises
de l'autre Partie Contractante seront
traitēes, ā tous les ēgards, aussi favo-
rablement que les marchandises šimilaires
nationales, notamment en ce qui concerne
rexptdition, le transport et les taxes de
transport.

Article 14.
Pour rēserver aux produits originaires

de leurs pays'respectifs le benefice des
dispositions ci-dessus et pour ēviter toute
irrēgularitē par transport dētournē, les
Parties Contractantes pourront exiger que
les produits et marchandises importēs
sur leur territoire soient accompagnēs
d'un certificat d'origine, dēlivrē par les
autoritēs compētentes du pays d'origine.

Article 15.

La nationalitē des navires sera admise
de part et d'autre d'aprēs les documents
et certificats dēlivrēs ā cet effet par les
autoritēs compētentes des Etats respec-
tifs conformēment aux lois et rēglements
de chaque pays.

Les lettres de jauge et autres docu-
ments relatifs ā la jauge dēlivrēs par
l'une des Parties Contractantes seront
reconnus par l'autre Partie, conformē-
ment aux arrangements spēciaux qui ont
ētē ou pourront ētre conclus entre les
deux Pays Contractants.

Article 16.
II est reservē aux navires ainsi qu'ā

leurs cargaisons dans les eaux territoria-
les et sur le territoire de l'autre Partie
Contractante, sous tous les rapports le
mēme traitement qu'aux navires natio-
naux et ā leurs cargaisons qu'elles que
soient leur provenance ou leur desti-
nation.

Tout privileģē et toute exonēration
que l'une des Parties Contractantes
pourra accorder ā cet ēgard ā une tierce
puissance, seront aussi appliquēs, simul-
tanēment et sāns rēserve, a l'autre Partie.

Toutefois, ii est fait exception aux
stipulations du prēsent article:

a) en ce qui concerne certains droits
que chacune des Parties Contractantes
applique ou pourra appliquer ā la
pēche nationale et ā ses produits;

b) en ce qui concerne les facilitēs,
dētaxes ou ristournes, que les Parties
Contractantes pourraient consentir ā leurs
ressortissants comme prime ā la cons-
truction navale nationale;

c) en ce qui concerne le cabotage,
pour lequel les Parties Contractantes
s'accorderont le traitement de la nation
la plus favorisēe;

d) en ce qui concerne la navigation
sur les voies navigables intērieures, na-
turelles ou artificielles, pour laquelle les
navires des deux Parties Contractantes
et leurs cargaisons seront soumis aux
mēmes conditions que les navires de la
nation la plus favorisēe et leurs car-
gaisons, les droits ā prēlever sur les
navires et sur leurs cargaisons, ne
devant pas excēder toutefois le taux
applicable aux bātiments nationaux et ā
leurs cargaisons.

Sāns prējudice des autres dispontions
du piēsent ariicle et fans modiiication
des dispositions de l'alinēa premier, ii
est entendu que les lois et rēgkmenfs
en vigueur dans chaqi;e pays sur I'obi
gation demplover les pilotes s'appli-

queront aux navires de l'autre Partie

Contractante, dans la mēme mesu.<e
qu'aux navires ētrangers.

Article 17.
Les navire.* tinlandais entrant dans un

poitMtoneV re£iprdqūemētit ks navires
lettons entrant dans un port finlandais,
a seule fin d'y complēter leur cargaison
ou en dēbarquer une partie, pourront, en
se conformant a"X lois et rēglements des
Etats respectifs, conserver ā bord.la partie
de leur cargaison qui serait destinēe ā
un autre port ou ā un autre pays, et la
rēexporter, sāns ētre tenus a payer pour
cette denrēre partie de leur cargaison
aucuns droits ou frais, sauf les droits de
surveillance, !esquels, d'ailleurs, ne pour-
ront ētre percus qu'au taux le plus
bas fixē pour la navigation nationale.

Article 18.

Si un navire de l'une des deux Parties
Contractantes a ēchouē ou naufragē dans
les eaux de l'autre Etat, le navire et sa
cargaison jouiront des mēmes faveurs
et immunitēs que Ies lois et rēglements
des pays respectifs accordeut, dans les
circonstances analogues, aux navires
na(ionaux. II sera donnē dans la mesure
qu'aux nationaux, aide et assistance au
capitaine et ā lēquipage, tant pou
eux-mēmes que pour le navire et sa
cargaison.

En ce qui concerne le droit de sauve-
tage, ii sera fait application de la lēgis-
lation da pays oū le sauvetage ae.t lieu.

Les marchandises sauvēes d'un navire
ēchouē ou naufragē ne seront assujetties
a aucun droit de douane, ā moins
qu'el!es ne soient admises ā la consom-
mation intērieure.

Article 19.

Les deux Parties Contractantes s'accor-
dent rēciproquement le dtoit de nommer
des reprēsentants consulaires dans tous
les ports, vi les et places de l'autre Par
tie ou les reprēsentants consulaires de
tout autre pays sont adtnis.

Apies avoir recu l'exequatur du Gouver-
nement du pays de leur rēsidence, Ies
reprēsentants consulaires de chacune des
Parties Contractantes jouiront sur le
territoire de l'autre de tous les privileģēs
et exemptions et auront la mēme compē-
tence qui sont ou pourront ētre accordēs
aux reprēsentants consulaires de la mēme
classe d'une tierce puissance.

Article 20.

Ne seront pas censēs dēroger au prin-
cipe du traitement de la nation la plus
favorisēe, qui est la base du prēsent
Traitē, les frauchtses, immunitēs et pri-
vileģēs menfonnēs ci-aprēs, savoir:

a. Les privileģēs qui ont ētē ou seront
accordēs ā des Etats voisins en vue de
iaciliter le trafic local ā l'intērieur de
l'une et l'autre zone frontiēre sur une
profondeur maxima de 15 kilomētres des
deux cotēs de la frontiēre;

b. les privileģēs qui sont ou seront
consentis par la Lettonie ā l'Esthonie et
a la Lithuanie en vettu d'unē union
ēconomique et douaniēre, et par la Fin-
lande a l'Esthonie en vue de conserver
ses ēchanges traditionnels avec ce pays;

c. les avantages, rēsultant de l'obliga-
tion d'employer des pilotes qui sont ou
seront accordēs ā la Suēde quant ā la
navigation au nord du 58° latitude nord
pour bātiments suēdois d'un tonnage net
enrēgistrē infērieur a 125 tonneaux;

d. Ies privileģēs que la Finlande a
accordēs ou pourrait accorder ā la Russie
en ce qui concerne la pēche et la chasse
aux phoques, dans les eaux territoriales
finlandaises de l'Ocēan Glacial Arctique.

Toutefois, ii est entendu que chacune
des Parties Contractantes pourra rēclamer
immēdiatement les mēmes avantages au
cas, ou ils auraient ētē accordēs par
l'autre Partie ā un tiers Etat non citē
ci-dessus.

En outre, ne seront pas censēs dēro-
ger au principe du traitement de la na-
tion la plus favorisēe les avantages du
rēgime concernant l'importation des
vins et d'autres boissons alcooliques,
accordēs par la Finlande ā la France en
vērtu de l'art. VI de la convention de
commerce conclue entre ces deux pays
le 13 iuillet 1921.

Article 21.

Le prēsent Traitē sera ratifiē et les
ratifications en seront ēchangēes ā Hel-
sinki aussitot que iaire se pourra.

II entrera en vigueur quinze jours
aprēs Tēchange des instruments de rati-
fications et restera en vigueur jusqu'ā
l'expiration du dēlai d'un an ā partir

du jour de sa denonciatiou par une des
Parties Contractantes.

En foi de quoi les Plēnipotentiaires
respectifs - dument autorisēs ā cet effet,
ont signē le prēsent Traitē et l"ont revētu
de leurs cachets,; Fait en dtiublē exemplaire ā Helsinki
le vingt trois aout mii neuf cent vingt-
quatre.
(SV) G. A1 b a t. (S.) V. M. J. Viljaneu.

% ' Ch.Zarine. , Ilmāri Saari.

Protocole de cloture.
A la signature, -en datē de ce jour, du

Traitē de Commerce et de Navigation
entre la Lettonie et la Finlande, Ies
Plēnipotentiaires des deux Parties
Contractantes, dument autorisēs, sont
convenus, en outre, des dispositions
suivanles:

En ce qui concerne I'article 8:
Independamment des dispositions de

I'article 8, chacune des deux Parties a le
droit,en exēcution derēglements gēnēraux,
de prohiber l'importation en provenance
du territoire de l'autre Partie ou tout
autre pays, de toutes graines pouvant
ētre lēgitimement considērēes comme
non appropriēes au pays d'importation,
a condition toutefois que les rēglements
gēnēraux appliquēs aux graines provenanf
du territoire de l'autre Partie soient au
moins aussi favorables que ceux qui
sont appliquēs aux articles analogues
provenant d'un autre pays.

En ce qui concerne I'article 10:
Nonobstant le principe de la nation

la plus favorisēe, la Lettonie ne prētendra
pas aux dēgrēvements de douane, stipulēs
dans I'article 2 de la Convention de
Commerce signēe entre la Finlande et
la France le 13 juillet 1921, avant que
ses avantages ne soient pas accordēs par
la Finlande ā plus d'une seule autre
puissance que la France.

En ce qui concerne I'article 14:
Les Parties Contractantes pourront

exiger que les certificats visēs ā I'article 14
attesteront:

1) s'il s'agit de matiēres premiēres
proprement dites, qu'elles sont originaires
de l'autre pays ou qu'elles y ont subi
une transformation si complēte qu'elles
y ont perdu leur individualitē d'origine.

2) s'il s'agit d'un produit manufacturē,
que la moitiē au moins de sa valeur
est reprēsentēe par la valeur des matiēres
premiēres originaires- de l'autre pays et
par le travail qui y a ētē exēcutē.

Les certificats d'origine seront dēlivrēs,
soit par les Chambres de Commerce
dont relēve l'expēditeur, soit par toute
autre autoritē que le pays destinataire
aura agiēēe Les autoritēs compētentes
pourront exiger que ces certificats soient
lēgalif ēs par un reprēsentant diplomatique
ou consulaire du pays destinataire.

En foi de quoi, les Plēnipotentiaires
respectifs ont dressē le prēsent Protocole,
qui aura la mēme force et la mēme
valeur que si les dispositions qu'il contient
ētaient insērēes dans le Traitē ii mēme.

Fait en dotible exemplaire ā Helsinki,
le 23 aout 1924.

Signē: G. Albat.
Ch. Z a r i n e.
V. M. J. V i 1 j a n e n.
Ilmāri Saari.

Tirdzniecības un kuģniecības
līgums

starp Latviju un Somiju.

Tulkojums no f ancu valodas.

Latvijas' Republikas Valdība un Somi
jas Republikas valdība, vēlēdamās veici-
nāt tirdzniecisko attiecību attīstīšanos
starp abām valstīm, nolēma noslēgt tirdz-
niecības un kuģniecības līgumu un šai
nolūkā iecēla par saviem pilnvarotiem:

Latvijas Republikas valdība:
Hermani Albat u, pilnvarotu ministri,

ārlietu ministrijas ģenerālsekretāru, un
Kārli Zariņu, ārkārtēju sūtni un piln-

varotu ministri;
Somijas Republikas valdība:
V. M. J. V i 1 j a n e n, inženieri, bijušu

ģenerāldirektoru, un
Ilmāri Saari, filoloģijas iicenciatu,

direktoru,
kuri, pēc savstarpējas iepazīšanās ar

attiecīgām pilnvarām, kas atrastas labā
un pienācīgā kārtībā, vienojās par seko-
šiem note kūmiem:

1. pants.

Katras līgumslēdzējas valsts piederi?!
bauda otras valsts teritorijā visās at'ie
čībās tās tiesības, kuras piešķirtas vis

"
lielāko labvēlību baudošās valsts p ede

"
rīgiem Viņiem nav uzliekami sma^M
nodokļi, takses; vai piespieda maksājumi
neatkarīgi no viņu nosaukuma un veiļa'
kā tiekurus maksā vietē ās va'sts vaivislielāko labvē ību baudošās valsts pie
derīgi.

2. pants.
Tirdznieciskās, rūpnieciskās, f inanstelāj

apdrošin āšanasun citas sabiedrības, koope-
ratīvi, savienības un ekonomiskās apvie

"
nības, neatkarīgi no viņu veida, kuru
miteklis ir vienā no abām valstīm ua
kuras nodibinātas saskaņā ar viņu attie-cīgo likumdošanu, var, ja otrās valsts"
likumi to nenoliedz un ja visas šinīs
likumos paredzētās formalitātes ir izpil,
dītas, — izplatīt savu darbību uz pg-
dejās, valsts teritoriju, tur iegūt tiesības
un tās baudīt, kā ari izdarīt tirdznieciskas
operācijas.

Iepriekšējais noteikums neiespaido ne-
kādā ziņā jautājuma izšķiršanu, vai tam-
līdzīgai sabiedrībai vai savienībai, kas
nodibināta vienā no abām valstīm, »piešķi»ama vai nav piešķirama tiesība
tirgoties vai nodarboties ar rūpniecību
otrā valstī, kāda tiesība arvien paliek
padota attiecīgās valstīs pastāvošiem
likumiem un noteikum'etn.

Augšminētās sabiediības un savienības
bauda visādā ziņā tādas pat tiesības un
priekšrocib-is, kādas piešķirtas vai tiks
piešķirtas kādas trešās valsts līdzīgām
organizācijām.

Viņām nav uzl ekami smagāki nodokļi,
takses vai piespiedu maksājumi, neat-
karīgi no viņu nosaukuma, kā tie, kurus
maksā vislielāko labvēlību baudošās
valsts augšminētās sabiedrības un sa-
vienības.

3. pants.

Otras līgumslēdzējas valsts piederīgi
vai sabiedābas, kooperativi, savienības
vai saimnieciskas apvienības, kuru mi-
teklis atrodas šai valstī, padodamas
1. un 2. pantā minētiem nodokļiem,
taksēm un piespiedu maksājumiem vie-
nīgi attiecībā uz «ktivu, kupš atrodas
tai valsti, kur šādi nodokļi, takses vai
piespiedu maksājumi ievesti, vai attiecībā
uz tirdznieciiku vai rūpniecisku uzņē-
muma, ar kuru viņi tur nodarbojas, vai
attiecībā uz ienākumiem, kurus viņi tut
saņem.

4. pants.
Kad Latvijas piederīgi, kūpi dzīves

vieta neatrodas Somijā, vai Latvijas
sabiedrības, kooperativi, savienības un
apvienības izved no Latvijas uz Somiju,
tiem neuzliek Somijā nodokļus no šo
izvedumu peļņas, ja šiem valsts piederī-
giem vai šim sabiedrībām Somijā nav
veikala nozares Bet ja tie Somijā pil-
nīgi vai pa daļai nodarbojas ar saviem
tirdznieciskiem vai rūpnieciskiem uzņē-
mumiem, tad ar nodokļiem var aplikt
vienīgi to peļņas daļu, kufa cēlusies no
Somijā izdarītām veikalnieciskām operā-
cijām.

5. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts piederīgi,

kuri nometušies uz dzīvi otras valsts
teritorijā vai tur pagaidām uzturas, ab-
pusīgi atsvabināmi no katra obligatoriska
oficiāla amata, nO katra veida kapa die-

nesta un citiem personīgiem pienāku-
miem, kas stāv sakarā ar valsts aizsar-
dzību, kā ari no katra piespiedu maksa-
juma, kādas dabas tas ari nebūtu, kas
varētu stāties minēto pienākumu vieta.
Viņus ari atsvabina no katra piespiedu
aizņēmuma un no katras rekvizīcijas vai
militārās nodevas, izņemot gadījumus
kur šie pienākumi tiem uzlikti vieni ?

dzīgi ar visiem vietējās valsts P ie?er''
giem, kā nekustamu ipašumu vai nrfl?"
niecisku un rūpniecisku uzņēmumu
īpašniekiem, rentniekiem vai nomātajiem*

6. pants. . .

Vienas līgumslēdzējas valsts pieae»

giem un sabiedrībām
^

kooperatīvi e^
savienībām un apvienībām, _ kuru az*
vieta atrodas vienas līgumslēdzējas vais

teritorijā, ir brīvi un viegli P\et\fr
otras valsts tiesas un dažādas iestaa -.
vienlīdzīgi ar vietējiem pilsoņ iem-
tie izlieto šīs tiesības, tos neapM*
citādiem vai augstākiem maksājuma ;
kā tiem, kupus prasa no pašas vāls s y

derīgiem vai no vietējām augstāk m

tām sabiedrībām un savienībām.
7. pants. ..

Vienas līgumslf dzejas valsts ".^.
ņiera, fabrikantiem un citiem veiKai



• ~ kuri uzrādot savas valsts piekri-lieTiestāžu izdotu tirgoņu leģitimācijas

liecību pierāda, ka tiem ir tiesības
Harboties tur ar tirdzniecību vai rup-

? bu un ka tie tur nomaksā likumos
Redzētās

' takses un nodokļusir tie-
p, padodoties abās valstis spēkā eso-
' m likumiem un noteikumiem, otras
Znslēdzējas valsts teritorijā, personīgi

i caur ceļotājiem, kuri atrodas viņu
dienestā, Izdarīt iepirkumus pie tirgo-

em vai ražotajiem vai atklātās pārdo-

das telpās. Viņi var, pēc modeļiem
v,i paraugiem, pieņemt pasūtījumus no
(«roniem vai citām personām, kas savai
tirdzniecībai vai rūpniecībai izlieto līdzī-

gas preces*kā tās, kuras piedāvātas.

ja viena no līgumslēdzējām valstīm
„em sevišķas takses vai patentus, otra

valsts var spert līdzīgus soļus, lai atjau-
notu reciprocitati.

Latvijas un Somijas tirdzniecības ce-
ļotājiem, kuriem ir klāt attiecīgo valsts
estāžu izdota leģitimācijas apliecība pec
oarauga , kas pieņemts pie līgumslēdzēju
valstu kopējas vienošanās, ir abpusīgi

tiesība ņemt sev līdz paraugus vai mo-
deļus, bet ne preces. '

Līgumslēdzējas valstis paziņo viena

otrai, kādām iestādēm ir tiesība izdot le-
ģitimācijas apliecības un kādiem notei-
kumiem tirdzniecības ceļotājiem ir jāpa-
dodas savos darījumos.

Priekšmeti, kas _ ievesti kā paraugi
augšā minētos nolūkos, pagaidām atsva-
bināmi katrā no abara valstīm no no-
dokļiem, saskaņā ar muitas noteikumiem
un formalitātēm, kādas paredzētas viņu
atkalizvešanas nodrošināšanai vai no-
teikto muitas nodokļu nomaksai taī ga-
dījumā, ja atkalizvešana nenotiek at-
tiecīgos likumos vai noteikumos pa-
tedzētā laikā. Minētā priekšrocība to-
mēr neattiecas uz priekšmetiem, kupts
viņu daudzuma vai vērtības dēļ nevar
uzskatīt par paraugiem vai kuru identitāti,
viņu īpašību dēļ, nevarētu konstatēt tos
atkal izvedot. Tiesība izšķitt jautājumu
par kāda parauga atsvabināšanu no no-
dokļiem, piekrīt visos gadījumos vienīgi
tās valsts piekritīgam iestādēm, kurā
priekšmeti ievesti.

Šie noteikumi nevar grozīt ievešanas
un izvešanas ierobežojumus, kuri ir spēkā
abās valstīs.

Ja paraugus vai modeļus, pirms liku-
mīgā termiņa notecēšanas, uzrāda piekri-
tīgam mmtas iestādēm, ar nolūku tos
atkal izvest, muitas iestādei ir jāpārbauda,
vai uzrādītie priekšmeti ir patiesi tie,
kuriem izdota pagaidu atļauja viņu bez-
muitas ievešanai. Ja šai ziņā nav nekādu
šaubu, muitas iestāde atzīmē atkalizvešanu
«n atlīdzina iemaksātās nodevu sumas.

Ja pierāda, ka paraugi vai modeļi nav
izvesti pirms likumīgā termiņa notecēša-
nas, nodevu sumas ieskaita valsts kasē.

Bez preču zīmēm, kuras oficiāli uz-
spiež izveduma valstī paraugiem un mo-
lliem, hi pierādītu viņu identitāti, ieve-
duma valsts muitas ierēdņi var tiem uz-
mest zināmos gadījumos papildu zīmes,
l a tas vieniem izliktos vajadzīgs.

Augšējie noteikumi nav piemērojami
ie apkartstaigājošiem rūpniekiem, ne kol-
portieriem , nedz ari tanīs gadījumos, ja
Mina dabūt pasūtījumus pie personām,
<uj[as nenodarbojas ar rūpniecību- un
irdzinecību ; šai ziņā katra no līgum-
f «ejām valstīm patur savas likumdo-baūas rīcības brīvību.

8. pants.

ievd ietla n0 līgumslēdzējām valstīm
I

M preču ieveduma vai izveduma aiz-
gurnus vai ierobežojumus, viņa pie-

£1?!ai valstiJ tādas Pat tiesibas> kādas
gūtas vai piešķirs jebkurai trešai
g "J., attiecībā uz preču ievešanu no

vai preču izvešanu uz to. .

SUttu13 'eveduma vai izveduma aizlie-
Hiit«t- Jai ierobežojumu atcelšana vai
fcēisl ana - kufu viena no llgumalē-
m valstīm piešķir vai piešķirs, kaut

tfotie ^
kāai tre1ai vaIsti j' neka"

jļļj. ^Uū bez noteikumiem ļpiemero-
Was lļ;eJlti8kā,n vai līdzīgām precēm,
leriirv; no otras līgumslēdzējas valsts

ši1]as vai iet uz turieni.
kaļ D

P.^la noteikumi nav piemērojami,
lie?utnu

ie.veduma vai izveduma aiz-
BztuT ,A.Vai ierobežojumus ieved vai*P<*ā sekošos nolūkos :

Jts publiskās drošības labā vai
basr) -

tavo^a rac*itas nepieciešamī-

pteM108 vai apsardzības nolūkos
lopu sērgām un epidemi'ārn.

9. pants.
Gadījumā, ja viena no līgumslēdzējām

valstīm padod tirdzniecību ar zināmām
precēm monopolam vai, darītu atkarīgu
zināmu preču ievešanu vai izvešanu no
cenām vai citādiem nosacījumiem, kujus
kontrole valdība vai kāda-,v^jaspilnvarota
organizācija, — otrai līgumslēdzējai valstij
piemēro vislabvēlīgākos noteikumus,kādus
piemēro vai varētu piemērot turpmāk
jebkupai trešai valstij.

10. pants.
Atttecībāuz ieveduma nodokļiem un

taksem, ka ari uz visām virstaksēm,
koeficientiem vai paaugstinājumiem, ne-
atkarīgi no viņu nosaukuma, ar kādiem
apliek preces, tās ievedot, katra no līgum-
slēdzējām valstīm apņemas piešķirt otrās
līgumslēdzējas valsts jēlvielām vai fabri-
kātiem, bez nosacījumiem un bez
ierobežojumiem, katru labvēlību vai iz-
ņēmuma tiesību, kas piešķirta vai tiks
piešķirta kādas trešās valsts līdzīgiem
ražojumiem.

Jēlvielas vai fabrikāti, kurus ieved no
vienas līgumslēdzējas valsts teritorijas
otras līgumslēdzējas valsts teritorijā,
bauda vislielākās labvēlības tiesības,
attiecībā uz izvedumu nodokļiem un
taksēm, kā las patlaban spēkā vai kādas
turpmāk varētu ievest.

Tāpat katrai līgumslēdzējai valstij no-
drošina vislielāko labvēlību baudošās
valsts tiesības, attiecībā uz muitas at-
vieglinājumiem un atlīdzinājumiem, uz
muitas formalitafu izpildīšanu, kā ari uz
preču novietošanu un apsardzību muitas
noliktavās un uz taksēm, kuras ar to
stāv sakarā.

11. pants.

Katra no līgumslēdzējām valstīm ap-
ņemas piešķirt, nekavējoties un bez
kompensācijas, precēm, kuras ieved no
otrās līgumslēdzējas valsts teritorijas,
attiecībā uz iekšējās muitas un akcizes
nodevām, kā ari uz v;sām ieveduma un
izveduma, atkalizveduma, tranzīta un
novietošanas papildu un vietējām ne-
nodevām, katru labvēlību, priekšrocību
vai atvieglinājumu, kāds jau piešķirts
vāi varētu tikt piešķirts jebkurai trešai
valstij.

12. pants.
Vienas līgumslēdzējas valsts ražojumi,

kurus ieved Otras valsts teritorijā un
kuri nolemti novietošanai vai tranzitam,
šai valstī nav padoti nekādiem citiem
nodokjiem, muitas nodevām vai iekšē-
jiem nodokļiem, kā tikai uzglabāšanas
nodevām un līdzīgām taksēm, vai ari
taksēm, kūpas stāv sakarā ar veikalnie-
ciskiem darījumiem, kuru objekts šīs
preces ir, vai var būt

Attiecībā uz visu pārējo, katras līgum-
slēdzējas valsts preču tranzitam pa otras
valsts teritoriju nodrošina vislielāko lab-
vēlību baudošās valsts tiesības.

13. pants.

Pārvadājot pa dzelzsceļiem un ar
citiem publiska transporta veidiem otrās
līgumslēdzējas valsts preces, tam piešķir
visādās attiecībās tādu pat labvēlību, kā
līdzīgām nacionālām precēm, attiecībā
uz nosūtīšanu, transportu un transporta
likmēm.

14. pants. ļ
Lai nodrošinātu attiecīgo valstu oriģi-

nalražojumiem augšminēto noteikumu
priekšrocības unlai sargātos no nekār-
tībām, kuras varētu notikt, ja transpor-
tam meklē sānu ceļus, līgumslēdzējas
valstis var prasīt, lai viņu teritorijā ieve-
stiem ražojumiem un precēm suta līdz
izrelšanās vietas apliecību, kuru izdod
ražotājas valsts piekritīgas iestādes.

15. oants.

Kuģu valsts piederību atzīst savstar-
pēji uz dokumentu un apliecību pā-
ra ta, kuras šādā nolūkā izdod attiecīgo
valstu piekritīgas iestādes, saskaņa ar
katras valsts liKumiem un noteikumiem.

Tilpuma apliecības un citi uz tilpumu
attiecīg i dokumenti, kurus izdevusi viena
lfgums!ēdzēja valsts, atzīst otra valsts,
s;skaņā ar sevišķiem noligumiem. kurus
abas līgumslēdzējas valstis noslēgušas
vai nolēgs.

16. pants.

Kuģi un viņu kravas bauda _ otras
līgumslēdzējas valsts teritoriālos ūdeņos
un teritorijā visādās attiecībās tādas pat
tiesības kā nacionālie kuģi un viņu
kpavas, neatkarīgi no vietas, no kurienes
tie nāk, un vietas, uz kurieni tie iet.

Katra priekšrocība un izņemuma _ tie-

sība, kuru viena no līgumslēdzējām
valstīm varētu piešķirt šai ziņā kādai

trešai valstij, tai pašā laikā un bez no-
sacījumiem piešķirama ari otrai Ugām.
slēdzējai valstij.

Tomēr izņēmumus no šī panta no-
teikumiem, palaiž:

a) attiecība uz zināmam r, ties'ibām,,
8, ;„kuras ,;katra,, oa.oļīgumsiēdz^iāra

valstīm piešķir vai varēs piešķirt
nacionālai zvejniecībai un viņas
ražojumiem;

b) attiecībā uz atvieglinājumiem,nodevu
pamazinājumiem vai prēmiju at-
līdzinājumiem, kurus līgumslēdzējas
valstis varētu piešķirt saviem pie-
derīgiem, kā prēmiju nacionālai
kuģu būvniecībai;

c) attiecībā uz kabotažu, pie kam
līgumslēdzējas valstis šai ziņā sev
savstarpēji piešķir vislielākās lab-
vēlības tiesības;

d) attiecībā uz kuģniecību, dabiskos
vai mākslīgos iekšējos ūdens ceļos,
šai ziņā abu līgumslēdzēju valstu
kuģiem un viņu kravām piemēro
tādus pat noteikumus, kā vislielāko
labvēlību baudošās valsts kuģiem
un viņu kravām ; nodevas, ar kurām
apliek kuģus un to kpavas nedrīkst
tomēr būt augstākas par tām likmēm,
kuras piemēro nacionāliem kuģiem
un viņu kravām.

Neatceļot šī panta pārējos noteikumus
un negrozot panta pirmā nodalījuma no-
teikumus, līgumslēdzējas valstis vienojas,
ka katrā valstī spēkā esošie likumi un
noteikumi par pienākumu lietot ločus
piemērojami otras līgumslēdzējas valsts
kuģiem tai pašā apmērā, kā ārvalstu
kuģiem.

17. pants.
Somijas kuģi, kas iebrauc kādā Latvi-

jas ostā, un otrādi, Latvijas kuģi, kas
iebrauc kādā Somijas ostā ar vienīgo
nolūku papildināt tur savu kpavu vai
izkraut tās daļu, var paturēt uz kuģa,
piemērojoties attiecīgo valstu likumiem
un noteikumiem, to kravas daļu, kura
nolemta aizvešanai uz kādu citu ostu vai
kādu citu 'Valsti; so pēdējo kpavas daļu
var atkal izvest, nemaksājot par to ne-
kādus nodokļus vai izdevumu atlīdzinā-
jumus, izņemot uzraudzības nodevas,
kuras jāaprēķina tikai pēc viszemākāra
likmēm, kādas paredzētas nacionālai
kuģniecībai.

18. pants.

Ja vienas līgumslēdzējas valsts kuģis
uzskrējis sēklī vai gājis bojā otrās valsts
ūdeņos, kuģim un viņa kravai piešķir
tādu pat labvēlību un neaizskaramības
tiesības, kādas attiecīgo valstu likumi un
noteikumi piešķir līdzīgos apstākļos na-
cionāliem kuģiem. Kapteinim un kuģa
ļaudīm, tikpat viņu labā, kā kuģa un
kpavas labā, sniedz tādu pat palīdzību
un pabalstu, kā pašas valsts piederīgiem.

Attiecībā uz glābšanas nodokļiem pie-
mēro tās valsts likumus, kur glābšana
notikusi.

Preces, kuras izglābtas no sēklī uz-
skrējuša vai bojāgājušā kuģa, nav aplie-
kamasar muitas nodokļiem, izņemotgadīju-
mu, ja tāsizlieto valstsiekšējam patēriņam.

19. pants.
Abas līgumslēdzējas valstis piešķir sev

savstarpēji tiesību iecelt konzularus pār-
stāvjus visās otras valsts ostās, pilsētās
un vietās, kur jebkuras citas valsts kon-
zularie pārstāvji pielaisti.

Saņēmuši eksekvaturu no tās valsts
valdības, kurā tie dzīvo, katras līgum-
slēdzējas valsts konzularie pārstāvji bauda
otras valsts teritorijā to pašu kompetenci,
kā arī tās pašas priekšrocības un izņē-
muma tiesības, kādās piešķirtas vai varētu
tikt piešķirtas kādās trešās valsts līdzīgas
pakāpes konzulariem pārstāvjiem.

20. pants.
Nav uzskatāmas par šī līguma nodomā

esošā vislielākās labvēlības principa ne-
ievērošanu sekošas brīvības, neaizskara-
mības tiesības un priekšrocības:

a) priekšrocības, kas piešķirtas vai tiks
piešķirtas kaimiņvalstīm, lai atvieg-
linātu vietējo tirdzniecību, kā vienas,
tā ari otras pierobežas joslas iek-
šienē (līdz 15 kilometru attālumam
uz abām pusēm no robežas);

b) priekšrocības, kuras Latvija piešķir
vai piešķirs Igaunijai un Lietavai
uz kādas saimnieciskas vai muitas
apvienības pamata, kā ari priekš-
rocības, kuras Somija piešķir vai
piešķirs Igaunijai, lai uzturētu tra-
dicionelo preču apmaiņu ar šo
valsti;

c) priekšrocības, kuras izriet no pie-
nākuma lietot ločus, un kuras pie-
šķirtas vai tiks piešķirtas Zviedrijas

kuģiem, kuru netto tonažs ir zem
125 reģistra tonām attiecībā uz
kuģniecību uz ziemeļiem no 58
ziemeļu platuma grāda ';

. d).;priekšrocība? , _kuras Somija pie-
šķīrusi vai varētu piešķirt Krievijai,
attiecībā Aiz zveju Un uz roņu me-
dībām, Ziemeļu Ledus Okeāna So-
mijas teritoriālos ūdeņos.

Tomēr līgumslēdzējas valstis vienojas,
ka katra līgumslēdzēja valsts var neka-
vējoties prasīt priekš sevis tās pašas
priekšrocības, kādas otrā valsts būtu pie-
šķīrusi kādai trešai valstij, kas augšā
nav minēta. ,

Bez tam nav uzskatāmas par vislielākās
labvēlības principa neievērošanu priekš-
rocības, kūpas Somija piešķīrusi Francijai
attiecībā uz vīnu uu citu alkoholisku
dzērienu ievešanas kārtību, saskaņā ar
abu valstu 1921. g. 13. jūlijā noslēgtā
tirdzniecības līguma 6. pantu.

21. pants.
Šis līgums ratificējams un ratifikācijas

dokumenti apmaināmi Helsingforsā cik
drīz vien iespējams.

Līgums stājas spēkā 15 dienas pēc
ratifikācijas dokumentu apmaiņas un
paliek spēkā līdz viena gada termiņa
notecēšanai, skaitot no tās dienas, kad
viena no līgumslēdzējām valstīm līgumu
uzteikuši.

1 Šo apliecinot attiecīgie pilnvarotie,
kuriem dotas šai nolūkā pienācīgas piln-
varas, parakstīja šo līgumu, uzspiežot
tam savus zīmogus.

Līgums sastādīts divos eksemplāros
Helsingforsā tūkstots deviņi simti div-
desmit ceturtā gadā divdesmit trešā
augustā.

Paraksti:
G. Albat. V. M. J. Viljanen.
Ch. Zaiine. Ilmāri Saari.

Beigu protokols.
Parakstot šai dienā tirdzniecības un

kuģniecības līgumu starp Latviju nn
Somiju, abu līgumslēdzēju valstu piln-
varotie, ar pienācīgu atļauju, vienojās,
bez tam, par sekošiem noteikumiem:

attiecībā uz 8. pantu:
Neatkarīgi no 8. panta noteikumiem

^abām līgumslēdzējām valstīm ir tiesība,
izpildot vispārējos noteikumus, aizliegt
ievest no otras valsts teritorijas vai no
jebkuras citas valsts visāda veida sēklas,
kuras likumīgi var uzskatīt kā ieveduma
valstī nepiemērotas; katrā ziņā ar nosacī-
jumu, ka vispārējierņ noteikumiem, kurus
piemēro .no otras līgumslēdzējas valsts
teritorijas ievestām sēklām, jābūt vismaz
tikpat labvēlīgiem, .kā tiem, kurus pie-
mēro no kādas, citas valsts . ievestiem
līdzīgiem priekšmetiem.

attiecībā uz, 10. pantu:.
Neskatoties. uz vislielākās labvēlības

principu, Latvija neprasa sev muitas ta-
rifa pamazinājumus, kuri noteikti 1921. g.
13. jūlijā starp Somiju un Franciju pa-
rakstītas tirdzniecības konvencijas 2. pantā,
iekams Somija nebūs piešķīrusi šīs
priekšrocības, bez Francijas, vēl kādai
citai valstij.

attiecībā_ uz_ 14. pantu:
Līgumslēdzējas valstis var prasīt, lai

14. pantā minētās apliecības apstiprina
sekošo:

1) attiecībā uz īstām jēlvielām, ka tās
ir otrās valsts oriģinalražojumi vai

i tur tik pilnīgi pārstrādātas, ka tās
zaudējušas izcelšanās īpatnību;

2) attiecībā uz fabrikātiem, kā to jēl-
vielu vērtību, kūpas cēlušās no
otrās valsts, un darbs, kas tur iz-
pildīts, sastāda vismaz pusi no at-
tiecīgā fabrikāta vērtības.

Izcelšanās vietas abliecības izdod vai
un tirdzniecības kameras, kurām nosūtī-
tājs padots, vai kura katra cita saņēmējas
valsts pielaista iestāde. Piekritīgas iestā-
des var prasīt, lai . saņēmējas valsts
diplomātisks vai konsulārs pārstāvis le-
galizē minētās apliecības.

So apliecinot, attiecīgie pilnvarotie sa-

stādīja šo protokolu, kuram būs tāds pat
spēks un tāda pati nozīme, itkā viņa
noteikumi ietilptu pašā līgumā.

Protokols sastādīts divos eksemplāros
Helsingforsā 1924. gada 23. augustā.

Paraksti:
G. Albat. V. M. J. Viljanen.
Ch. Zari ne. Ilmāri Saari.

Līguma tulkojuma teksts pieņemts

Saeimas
1025. g. 31. marta plenārsēdē.

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.



Instrukcija

pļe likuma par sēklas fondu
seklas_ trūkuma novēršanai un
sējama materiāla uzlabošanai.
(Izdots saziņā ar finansu ministri
un valsts kontrolieri uz 1925. gada
14. februāra likuma par sēklas fondu

11. p. pamata.)
1. Apriņķu pašvaldības ziņo zem-

kopības ministrijai 2 reizes gadā par
sēklas stāvokli apriņķos, pie kam ziņo^
jums par ziemāju sēklas stāvokli iesnie-
dzams ne vēlāk kā līdz 1. jūlijam un
par vasarāju sēklas stāvokli ne vēlāk, kā
līdz 1. decembrim.

2. Par sēklas stāvokli ievācamas
ziņas no visiem pagastiem, uzrādot
sēklas trūkumu vai pārpalikumu pēc
zemkopības ministrijas izstrādāta pa-
rauga.

3. Apriņķu pašvaldības uz ievākto
ziņu pamata sastāda pārskatu par sēklas
stāvokli apriņķī un reizē ar ziņojumu
par to zemkopības ministrijas lauksaim-
niecības pārvaldei norāda nepieciešami
apgādājamo sēklas daudzumu.

4. Zemkopības ministrija, ievērojot
sēklas vajadzību atsevišķos apriņķos,
sadala sēklas fondu un paziņo apriņķu
pašvaldībām par piešķipamo sēklas aiz-
devumu.

5. Saskaņā ar pagastu sēklas pieprasīju-
miem apriņķu pašvaldības piešķiramo
seklas aizdevumu sadala pa pagastiem.

6. Pagastu valdes piešķipamo sēklas
aizdevumu '_ sadala pieprasītājiem, un
attiecīgu sēdes protokola norakstu pie-
sūta apriņķu pašvaldībām.

Piezīme. Apriņķu pašvaldībām ne-
pareizību un sūdzību gadījumos ir
tiesības _ atcelt un grozīt pagastu
valžu lēmumus.

7. Selekcijas ceļā izkoptas sēklas sa-
gatavo, un izsniedz zemkopības mini-
strija.

8. Parasto sējamo materiālu iepērk
zemkopības ministrija caur saviem kontr-
aģentiem vai ar zemkopības ministra
piekrišanu apriņķa valdes, pēc noteikta
standarta.

9. Ar sēklas fonda līdzekļiem saga-
tavotie seklas krājumi līdz izdalīšanai
lauksaimniekiem jāapdrošina pret uguni.

10. Katrai atsevišķai saimniecībai vai
izsniegt aizdevumos 100 līdz 125 kg
labības seklas 1 ha sagatavota tīruma
apsēšanai, bet dažādu sēklu kopā ne
vairāk kā 200 latu vērtībā.

11. Sēklas aizdevumus atsevišķiem
lauksaimniekiem, aprēķinātus naudā, pie-
skaitot 2%, izsniedz pret parādzīmēm,
mazākais ar 1 galvinieku, pēc zem-
kopības ministrijas apstiprināta parauga.
Paradu zīmes glabājas apriņķu valdēs.

12. Sēklas aizdevumi, izsniegti zie-
māju sējai, atmaksājami naudā līdz
1. novembrim nākamā gadā un aiz-
devumi, izsniegti vasarāja sējai, līdz
1. decembrim tekošā gadā.

13. Ja dažādu ievērojamu apstākļu
dēļ, kā ugunsgrēka, krusas, plūdu, lopu
sērgas un citos nelaimes gadījumos —
sēklas aizdevumus nav iespējams no-
teiktos termiņos atmaksāt, pagastu ; paš-
valdības uz sēklas aizdevumu ņēmēja
personīgu lūgumu taisa savu motivētu
lēmumu un kopīgu lēmumu norakstu
par visiem nepieciešamiem sēklas aizde-
vumu pagarinājumiem piesūta _ ap-
riņķu pašvaldībai ne vēlāk kā l/*
mēnesi pirms atmaksas termiņa no-
tecēšanas. Apriņķu pašvaldības
pārbauda aizdevumu pagarināšanas va-
jadzību un ar savu atsauksmi ne vēlāk
kā 2 nedēļas pirms termiņa notecēšanas
piesūta zemkopības ministrijai.

14. Par sēklas krājumiem un izsnieg-

tiem aizdevumiem apriņķu pašvaldības
ved grāmatas un piesūta zemkopības
ministrijai pēc noteikta parauga pārskatus
sēklas sagatavošanas, aizdevumu izsnieg-
šanas un atpakaļievākšanas periodā par
katru notecējušu mēnesi, bet ne vēlāk
par 10. dienu nākamā mēnesī.

15. Par pareizu sēklas aizdevumu iz-
sniegšanu lauksaimniekiem, saskaņā ar
likumu, ir atbildīgas apriņķu un pagastu

pašvaldības un viņām ari jārūpējas par

aizdevumu atmaksāšanu termiņos.

16. Atmaksātos sēklas aizdevumos
apriņķu pašvaldības iemaksā LatvļJa*
bankā, vai viņas nodaļās uz zemkopin»
ministrijas rēķina «Sēklas aizdevumi ».
?Nfe 760". Termiņā nenomaksāti seklas aiz-

devumi līdz ar l°/o soda naudas mēnesi,

skaitot nepilnus mēnešus par pilnie»
piedzenami valstsneapstrīdamupra«piedzīšanas kārtībā.

17. Virsuzraudzība par sēklas fonj
lietderīgu un pareizu izlietošanu pie»
zemkopības ministrijai, kupa to w
caur pilnvarotām personām.

Rīgā, 1925. g. 1. aprill.

Zemkopības ministrs M. G' *

Zemkopības departamenta dir^Qļiv $,

Valdības iestāžu paziņoja

Rīkojums Nr. 66

1925. g. 11. martā.
ka ^Muitas departaments paziņo, *

finansu ministra piekrišanu Š. g-,l ' ^js
uz Latvijas-Lietavas robežām ticK

^Neretas muitas Lielmēmeles Pu°K%'st-
darbosies uz 1924. g. ,,Valdības

Valdības rīkojumi un pavēles. """* |
Finansu ministra rīkojums

par tabakas un tabakas izstrādājumu pārdošanas cenām.
Pamatojoties uz likuma par akcizes nodokli no tabakas, tabakas izstrādā-

jumiem, čaulītēm un sērkociņiem 6. pantu, šā likuma 10., 11., 12., 13., 15. un 16. p.
minētiem tabakas izstrādājumiem nosaku sekošas augstākas pārdošanas cenas:

Likuma pants, izstrādājumu , , . ,,. Pārdošanas cenas, ieskaitotr Akcīzes nodoklis .
nosaukums un šķira akcizes nodokli

10. pants.
Smēķējamā tabaka:

I. šķira:
500 gram

200 ; :::::: Uo vjCna kilogTama Brīvas
ļ/ļ/ļ id īat. ou s.

50 " " ' ' " ' *
ļ

II. šķira:
500 gram | Ne augstāk par 10 lat. — s.

9nn " INo viena kilograma ) * " * . " *
zuu » I H loti "

» » * ? X
100 . . ° Iat1, 2
ol) „ ...... «. „ „ » 1 » — „

III. šķira:
500 gram. ......1 [Ne augstāk par 5 lat. — s.
1^0 No viena kilograma » » » 4 „ — „
200 . 2 lati. » . , 2 „ - „
100 ....... „ , , 1 , _ ,
50 » \ * . — . 5o.

Šņaucamā tabaka:
500 gram. ......
400 ,
200 , ....... No viena kilograma
100 9 lati. Bnvas-
50 .
«5 > . ..... ļ

11. pants.
No ārzemēm izstrādātā veidā

ievestā:
smēķējamā tabaka: » Ma-
chorka", »Bakun", „Švi-
cent" un .Doroginka" . . No viena kilograma Ne augstāk par 10 lat. no

4 lati kilograma.
12. pants.

Vietējā (Latvijā audzēta)
tabaka:

Smēķējamā:
II. šķira:

500 gram. 1 (Ne augstāk par 4 lat. — s.
400 „ ļ xr ? i., » n » 3 * 20 „
onn |No>vienakilograma! " * i «n
7XX " \ 9 lati I" " » i »°U „
100 ... ,..::..[* Iatl „ „ „ - „ 80 ,
50 » ? f * . » » — n 40 ,

III. šķira:
500 gram \ < Ne augstāk par 3 lat. 50 s.
400 „ . ,., ... . 2 - 80 „
200 „ lNo viena kilograma ] 1 40
100 f 1 lat. 20 s. ļ " " " ' tn"*"x " » » ~~ ? 70 »
50 » ) \ , , , —, ; 35 ,

Kauli:
500 gram. \ Ne augstāk par 1 lat. 60 s.
400 1 9R
200 " " * ' * INo viena kilograma " * " * fļ '
īoo : : : : : : : <» *. - - - - - ļļ-
50 .- I „ „ . - . 16 ,

Likuma pants, izst 5dājumu pāfdošanas cenas>

~

^nosaukums un šķira akcizes nodoWi
. ;

Šņaucamā:

^°0 graln (Ne augstāk par 4lat._on" » » »3 »20
fJin " ..... ... No viena kilograma) » » » 1 . fin *
J• Hat. 60sant. . . . - , g
25 ::::;; * ?

.
?

.»«;
) l " " » — » 20 .

13. pants.
Papirosi un cigaretes:

I. šķira: (
100 gab. ? :

20 " * ' * ' * No tūkstoš gabaliem BrJvas
10 I '!'!!'!)

II. šķira:

fS2)»?? '«=
'
i, u, Ne augstāk par 2 lat. -s

iļ. »••..... No tūkstoš gabaliem , . , _ 5r/-

i? • • I 91atl- » - -» 4o;n } - - . - » 2o:
III. šķira :

100 gab. . , >No tūkstoš gabaliem < Ne augstāk par 1 lat firu20 - ) 6 lat. 40sant. { . n , - .
'

32^
Cigarilles:

100 gab. ......... Brīvas.
25 » No tūkstoš gabaliem
20 , 11 lati.
10 ļ ļ

15. pants:
Papirosi no Latvijā

audzētas tabakas.
100 gab ļNo tūkstoš gabaliem/ Ne augstāk par 1 lat. 20»20 - * ' / 3 lati. { n „ „ ? _' , 24 » *

16. pants:

CigāriI.šķira:
100 gab. .......) i
50
25
10 ........[No tūkstoš gabaliem]
5 „ 40 lati. ' Brīvas.
2
1 - ļ

II. šķira:
100 gab 1 (Ne augstāk par 9 lat. —».
50 „ , „ , 4 . 50 w
25 , No tūkstoš gabaliem „ 2 , 25.
10 , 30 lati. „ , . _ . , 90.
5 » » » » — » 45 »
2» I» » » — » I»

'
Tabakas iabrikantiem atļauts izmantot veco etiķetu krājumus ar noteikuma

grozīt uz iepakojumiem, kur tas vajadzīgs, izstrādājumu pārdošanas cenu.

' Par izstrādājumu pārdošanu dārgāk par noteiktām un uz iepakojumiem ap-
zīmētām cenām vainīgie padoti atbildībai.

Šis rīkojums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.

Rīgā, 1925. g. 1. aprill.
Finansu ministrs J. Blumbergs.

Netiešo nodokļu departamenta direktors K. Kalniņ š.



esi" 217- numurā izsludināto noteikumu

par muitas punktu darbību pamata.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s

Iecelšanas.
Rīkojums N° 67.

Saskaņā ar 1925./26. g. budžetu mežu depar-

menta' vecāko sevišķu uzdevumu ierēdni Otto
1' 1) j pārceļu uz ministra sekretariātu par juris-
L'nsulta palīg". ar VJI kategorijas atalgojumu,

skaitot no 1925. g. 1. aprija.

Rīgā , 1925. g. 31. martā.

Zemkopības ministrs M. 0 a i 111 s .
*

Pavēle JS& 16.

I īdzšinējo kredita departamenta valsts budžetu

nodalās revidenta _palīgu_ Robertu B r i 1 o v s k i
instiprinu par vecāko grāmatvedi I. šķirsts ar algu

j|c VIII amatu kategorijas, skaitot no š. g.
16. marta.

Rīgā, 1925. g. 27. martā.

Finansu ministrs J. Blumbergs.
> *

Pavēle Hi 17.

Jaunp ieņemto Harriju Neulandu apstiprinu
par kredita departamenta valsts grāmatvedības

nodaļas priekšnieka vietas izpildītāju, ar algu pēc
VII amatu kategorijas, skaitot no š. g. 1. aprija.

Rīgā, 1925. g. 30. martā.

Finansu ministrs J. Blumbergs.

*

Pavēle N°. 1'9.
1925. g. 25. martā.

Liepājas muitas jaunākam muitas uzraugam
Kristapam Ernesta d. N e i m a ņ a m, kā ne-
pārtraukti nokalpojušam Liepājas muitā vienā un
tanī paša amata piecus gadus, jaskaņā ar civildien.
lik. 17. p. noteikumu, izmaksājama papildu alga
10°/o apmērā no viņam pienākušās pamatalgas,
sakot no š. g. 27. janvāra. "

Pavēle Ni 160.
1925. g. 25. martā.

Muitas departamenta vecāko mašinrakstītāju
Ernu Jēkaba m. _ Anderson, par kuras pie-
ņemšanu dienesta trūkst vajadzīgā rakstiskā lē-
muma resp pavēles, skaitīt ka iestājušos un pie-
ņemtu par štata darbinieci muitas resora dienestā
no 1920. g. 25. marta.

Pamats: Tirdzn. rupniec. ministrijas muitas
nodaļas pārziņa 1920. g 25. marta rezolūcija
uz E. Anderson lūguma, atzīmes departamenta
personallietu grāmata un E. Anderson paš-
rocīgi izpildīta anketē.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs
Administratīvas nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s.

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š.
?— ? mīBiiiH uivm^^

#—— " N

Tiesu sludinājumi.
L-—? *

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.

uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.
11. februārī Cēsu pilsētas _ patrimonial
apgabala .Krastiņu * mājā mirušā
Dāvā Jāņa d. Lattera (Lotera) ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam uz
šomantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,Vald. Vēstn.*

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

Rīgā, 1925. g.25. martā. L Ks 2611
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

40 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz clv. ties. lik. 2011.,. 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pec 1925. g.
28. janvāri Rīgā mirušās Johannas
Eduarda m. Evertcen, dzim. Henin,
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara ar to,
tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
lideikomisarijiem , kreditoriem u.t.t.pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi*

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītātermiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 25. martā L Na 2612
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

_jj_ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
"2 civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
Pp. pamata paziņo, ka pēc 1917. g.
o- janvārī Piņķu draudzē miruša
3 ļ>ņa Anša dēla Pērkona ii
atklāts mantojums un uzaicina, kam
j" šo mantojumu, vai sakarā ar
o, tiesības ka mantiniekiem, lega-

tanjiem , lideikomisarijiem, kreditoriem
ļļ- 't, pieteikt šīs tiesības minētai
«mm sešu mēnešu laikā, skaitot no
i sludinājuma iespiešanas dienas ,Vaid.
Vēstnesī.'

Ja minētās personas savas tiesības
«»gsa uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
«?as atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga, 1925. g. 27. martā. , L Ka 2123
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

—L_ Sekretārs A Kaive..

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
«civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
o'f:P..ma(a paziņo, ka pēc 1919. g.?apr. Majoros, Rigas Jūrmalā mir. Osvalda

ir , tr*
Fliča d - Kimza (ai. Kemzis)

ir!, f
mant °junis un uzaicina, kam

to ti -i mant0)uniu . vai sakara ar
tariiiJm <?? kI mantiniekiem, lega-

9
J'«n, lideikomisarijiem , kreditoriem

tiesai « p Jeteikt šīs tiesības minētai
no šī' V jn ē n e š u laikā, skaitot

?^Cv'S".Piešanas dienas
«UBšs"!!*-!Personas savas tiesības
viņBs ai, - !termi vnepieteiks, tad

' <"zis ka šīs tiesības zaudējušas.
^. 1925. g. 27. martā. LJ4 2580

2r/«ekšsēdtāja v. A. V e i d n e r s.

p.— Sekretārs A. Kalve.

« fS aPgabaīttessTs3. civIlnodT
D P-Dam!?'lik '- 2014. un 2019.
h'
m BaL

paZi!J0' ka Pēc 1917- 8-
Paga st a Ir P3gastā _ mirušā Burtnieku
klijas "VVaraanu' mājas līdzīpašnieces
" atklāt, m'' dzim - P ē t e r s o n ,
"* šo J'iums un uzaicina, kam
','es ibas uantolumu , vai sakarā ar to,
"*omi«V5ntiniekiem . legatarijiem,0Dllsanjiem, kreditoriem u. i. t,

pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī.*

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

Rīgā, 1925. g. 24. martā. L Ns 2125
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

3 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
ttz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1924. g.
4. jūnija Rīga miruša Mārtiņa Jāņa
dēla O 11 o - A 11 a u ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, lidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.'

Ja minētās _ personas savas tiesības
»ugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
/iņas atzīs, kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1925. g. 24. martā. L Xs 2227

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata _ paziņo, ka pēc 1923. g.
10. jūnijā Mārcienas _ pagastā Jaunā pus-
muižā mirušā Jāņa Bērtuļa dēla
B i r ņ a ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, lideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī. *

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

Rīgā, 1925. g. 25. martā. LN° 2089
Priekšsēd. v. A. Veidners.

38 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civllnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1923. g.
20. martā Cēsīs mirušā _ namīpaš-
nieka Pētera Pētera dēla B a -
loža ir atnlāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
loriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai seŠumēnešu laika,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1925. g. 25. martā. L M 2564

Priekšsēd. v. A. Veidners.

39 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civil ioda4a,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,

ar šo paziņo, ka 7. aprīlī 1925. g.,
min otas nodaļas atklātā tiesas sēde

nolasīs 1924. g. 14. aprilī mirušā Rem-
bates pagasta, .Rozītes * mājas, Zaķe-

nieku mājas Īpašnieka Andreja Friča d.
Ozoliņa testamentu.

Rīgā, 25. martā 1925. g. 1* 2792

Priekšsēd. v. A. Veidners.

52 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civllnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p.

ar šo paziņo, ka 7. aprīli 1925. g.,

minētās nodaļas atklāta tiesas sēde
nolasīs 1924. g. 23. jūlijā miruša Rīgas

1. pilsētas slimnīca, Ādažu pagasta,

„Asemājas īpašnieka Kārļa Kārļa dēla

Preija testamentu.

Rigā, 26. martā 1925. g. L. Ns 1690

Priekšsēd. v. A. Ve idners.
49 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 7. aprilī 1925. g.,
minētas nodaļas atklāta tiesas sēde
nolasīs 1911. gada 29. janvāri mirušā
Doles pagastā, .Mašanu" mājas īpaš-
nieka Jāņa Miķeļa dēla Sala (Salla) un
1923. g. 22._ decembrī m!r. Doles pag.
.Mašaiu" mājas viņa sievas Margrietas
Fridricha m., dzim. Purriņ, notarielo
testamentu.

Rīgā, 26. martā 1925. g. L Ns 2648

Priekšsēd. v. A. Veidners.
51 Sekretārs A. Kalve.

tigas apgaDaitiesas 6. civilnod,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
« šo paziņo, ka 7. aprilī 1925. g;,
?n inētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1924. g. 31. augustā mirušā
Liezeres pag., .Kurmos* Jēkaba Pētera
de!a Stokmaņa testamentu.

Rīgā, 26. maitā 1925. g. L. JJš 2280
Priekšsēd. v. A. Veidners.

50 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. 4. civilnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 25. martā 1925. g.,
Zinaidas Vladimiram. Jakovlevas,
dzim Lunskaja, prasībās lietā pret Vasi-
liju Nikolaja d. Jakovlevu par laulības
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Rīgas krievu pareiz-
ticīgo katedrālē 1910. g. 25. aprilī starp
Vasiliju Jakovlevu un Zinai du Jakovlev,
dzim. Liinskij, atbildētāja vainas dēļ,
piešķirot prāvnieku bērnus Kirilu, dzim
i911. g. 7. martā, Irinu, dzim. 1912. g.

4. oktobrī, Mariju
^

dzim. 1918. g. 5. martā
prasītājai audzināšanai lidz viņu piln-
gadībai.

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

Rīgā, 30. martā 1925. g. Ns432862/284
Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.

78 Sekretāra v. Stūre.

Rig<st8 apgabalties. 4. csvilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar še
dara zināmu, ka tiesa 6. novembrī 1922. g,
Codeka Icika d. Gala prasības lietā
pret Haju-Rochi Cal, dzim. Dikman, pai
laulības šķiršanu aizmuguriski nosprieda
laulību, kura slēgta Vitebskā 19. martā
1917. _g. starp prasītāju Codeku Gali un
atbildētāju Haju-Rochi Cal, dzim. Dikman,
šķirt, prasības pārējo daļu atraidīt un
piedzit no atbildētājas prasītājam pat
labu trīs simtus piecdesmit (350) rubļus
tiesas un trīs simtus piecdesmit (350)
rubļus lietas vešanas izdevumus.

Ja atbildētajā civ.proc. lik. 728., 731
un 748. p.p. paredzēta lajka neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīga spēkā.

Rīgā, 27.martā 1925.g. K?432824 425/22
Priekšsēd. b. E g 1ī t s.

76 Sekretāra v. Stūre.

r?igas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 11. marta 1925. g.
Nadeždas Jāņa m. Komolov, dzim.
Astreik, prasības lietā pret Andreju. Ale-
ksandra d. Komolovu par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķirt laulību,
kas noslēgta 2. februārī 1911. g. starp
prasītāju Nadeždu Jāņa m. Komolovu,
dzim Astreik, un atbildētāju Andreju
Aleksandrad. Komolovu; piešķirt prasī-
tājai turpmāk viņas pirmslaulības uzvārdu
„Astteik", šo spriedumu pu blicēt lik pat
laulību 79. p. paredzētā kartībā.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731
m 748. p.p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
?ipriedums stāsies likumīga spēkā.

Rīgā, 24. martā 1925. g. J*432358/401
Priekšsēd. b. E g 1 i t s.

74 Sekretāra v. Stute.

Rīgas apgabalties. 4. civllnod
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zinamu, _ ka tiesa II) martā1925.g.Jāņa Pētera d. B i 1 z e n a prasības lieta
pret Līžu Minnas m. Bilzen, dzim Ozol,
par laulības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību

^
kas noslēgta Rigā

Jāņa draudzes baznīcā starp Jāni Bilzenu
un Lizu Bilzen, dzim. Ozol.

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

Rīgā, 24.martā 1925.:g. Mi 432359/535
Priekšsēdētāja b. E g I i t s.

75 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties 4. civllnod,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.
309. un 311. p. p. pamata, uz Abrama-
Simche Jankeļa d. H o r a b a lūgumu
viņa prasības lietā pret Z ru Šoloma m.
Horab, dzim. Klein, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kuras dzīves vieta pra-
sītājam nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti pilnvara, laulibas
apliecība un Rīgas prefektūras apliecība
par atbildētāja bezvēsts prombūtni 1 dz
ar norakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 27. martā 1925. g. Ns 432528/575

Priekšsēdētāja b. E g 1ī t s.
77 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik; 293-, 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Emilijas
Jāņa m.Kelpe, dzim. Reichman, lūgumu
viņas prasības lietā pret Frici Friča d.
Kelpe par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības, dzimšanas
un Rīgas prefektūras apliecības lidz ar
norakstiem. _ .

Ja atbildētājs nolikta laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 27. martā 1925. g. J*432823 932

Priekšsēd. b. E g 1ī t s.
72 Sekretāra v. Stūre.

Ri'gas apgabaltiesas 4. civi'nod .
uz civ. proc. lik: 293., 295., 298., 301.,
3u9., 311. p. p. pamata, uz Hermaņa
Hermaņad. Zaļuma lūgumu viņa pra-
sības lietā pret Emmu-Lizeti Zaļum, dzim.
Hānberg, ai. Anberk, par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā
4_mēnešu laikā no šī sludinājuma publir
cēšanasdienas.

Pie lūguma pieliktas laulības apliecība
un Rīgas prefektūras apliecība par atbil-
dētāja bezvēsts prombūtni līdz ar no-
rakstiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks no-
likta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 24.mattā 1925.g. Ks 432369/1005
Priekšsēdei, b. Eglīts.

73 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. febr. likumu par laulību 50.,
76. un civ. proc. lik. 339., 366., 411.,
698., 7C0. un 718. p. i. punkta pamata
dara zināmu Otto Pētera dēlam Fri-
denbergam, ka tiesa š. g. 10. janv.
aizmuguras nosprieda viņa laulību ai
Mariannu Fridenberg, dzim. Liepiņ,
šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 25. martā. L.Ks.32/25
Priekšsēd. v. R. M ii 11 e r s.

80 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301_. un 309». p.p.
pamata uzaicina, Dānieļu Jāņa dēli Lie-
piņu, kufa

^
Izīves vieta nezināma, četru

mēnešu laika ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Martas Liepiņ,
dzim. Smilga, iesūdzības raksta viņu lau-
lības šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vieta Jelgavas pil-
sētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks^ uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos papirus
atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 25. martā 1925. g. L.Ns252/25
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

81 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. ties. lik. 293., 301. un 309. p.p.
pamata uzaicina Žani Viļā dēla H cie-
ni ani, kūja dzīves vieta nezināma,
četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā
saņemt norakstus no viņa sievas Emilijas
Ze.mas Holcman, dzim. Smiltniek,
iesūdzības raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks _ uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pirus atstās tiesas kanclejā.

Jelgavā, 27. martā 1925. g. L.Ns258/25
Priekšsēdētāja v. R. Mull ers.

79 Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma par lau-
lību 50. un civ. proc. lik. 339., 366.,
411., 456. uņ 718. p. 1. punkta pamata,
dara zināmu Jānim Jāņa dēlam S v i ķ i s,
ka tiesa š. g. 7. martā aizmuguras no-
sprieda viņa laulību ar Emiliju Mildu
Sviķis, dzim. Veis, šķirt.

Jelgavā, 1925. g. 25. martā. L.NM79|25

Priekšsēdētāja v. R. Mull ers.
82 iSekretara pal. F. Kāps.

Je'gavas apgaaait reģ. nodaļa
pamatodamās uz civ. ties. lik. 1460. p.
paziņo, ka minēta tiesa civilnodaļas
21. marta 1925. g. atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Lašu pag. rezerves kareivju
jaunsaimnieku krāj-aizdevu sabiedrību,
ievedot viņu kooperativu sabiedrību re-
ģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Lašu pagasta namā, Ilūkstes apriņķī.

Jelgavā, 25. martā 1925. gadā.
Reģ. nod. pārz. J. Sk u d r e.

92 Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa
pamatodamās uz civil ties. lik. 1460".
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 21. martā 1925. g. atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Nogales jaunsaimnieku
krāj-aizdevu sabiedrību, ievedot viņu
kooperativu sabiedrību reģistra I. daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Nogales pagastā, Talsu apriņķī.

Jelgavā, 25. martā 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. S k u d r e.

93 Sekr. pal. D. L e š i n s k i j s.

KURSI

Kīgaa birža, 1925. gada 2. aprilī.

Devliei:
1 Amerikas dolāra .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 21,72 — 24,84
100 Francijas banka . . . 26,75 — 27,30
100 Beļģijas franka .... 26,10 — 26,65
100 Šveices franka .... 99,45 — 106,45
100 Itālijas lira 21,10 — 21,55
100 Zviedrijas krona . . . I39.C0 — 140.35
100 Norvēģijas krona . . . 81,05 — 82,70
100 Dānijas krona .... 93,95 — 95,80
'00 Čechoslovaķijas krona . 15,20 — 15,50
100 Holandes guldeņa , . . 205,45 — 207,50
100 Vācijas marka .... 122,00 — 124.50
100 Somijas marka .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marka . . . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlota. .... 98,00 — 102.00
100 Lietuvas lita 50,50 — 52,00
1 SSSt červoņecs .... 26,40 — 26 .8Ē

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3420-3450
Sudrabs 1 kg . , 105 - 112

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98 — 100
5°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēka bankas ķīlu zī-

mes. . 96 — 97
ligas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs J. Skujevici
Zvērināts biržas maklers P. Rupnets.

Redaktors: M. Ārons.

Šim numuram 6 lappuses.

Jelgavas apgab. reģ. nod
pamatodamās uz civil ties. likuma 1460.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilno-
daļas 21. marta 1925. g. atklātā sēdē
nolēma reģistrēt Jaunpils biškopības bie-
drību .Drava", ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmajā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jaunpilī, Tukumā apriņķī.

Jelgavā, 26. martā 1925. g.
Reģ. nod. pārz. J. Sk u d r e.

94 Sekretāra pal. D. L e š i n s k i j s.
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Ārzemes.
Starptautiskie mūzikas svētki

Prāgā.
_Kā pagājušā gadā, tā ari šogad taga-

dējas mūzikas internacionālā sabiedrība'"!
sarīko Prāgā no 10. līdz 15. maijam '
starptautiskus mūzikas svētkus. ļ

Leģitimācijas, uz kuru pamata 'pama-
zina apmeklētājiem par 50% maksu par
vizu, saņemamas pie sekcijas sekre-
tariāta: Praha XII, Nerudova 10. Ce-
choslovaķija. — Mezinārodni Společnosi
pro soudobu hudbu.

Rīga.
Nacionālu svinīgu aktu

satīkoja vakardien vietējie ebreji pub-
likas pārpildītā Amatnieku biedrības zālē
par godu ebreju universitātes
atklāšanai Jeruzalemē. Aktu
atklāja Saeimas deputāts M. Nuroks
latviešu valodā, pēc kam nodziedāja
valsts himnu. Tad sekoja dažādas
runas ebreju, idišu un vācu valodās
(runāja starp citiem prof. A. Guļaks par
ebreju tiesībām, prof. P. Mincs par
augstāko ebreju skolu un prof. M. Centner-
švers par pamata problemiem fiziskā
ķimijā) līdz ar muzikāliem priekšne-
sumiem pa starpām. Sveicinājumu ebreju
sabiedrībai uz viņas nacionālo zinātnisko
nodibinājumu izteica mūsu ministra pre-
zidenta un valdības vārdā ārlietu ministrs
Z. Meierovics un Lielbritānijas vārdā
viņas sūtnis un ministrs mislers Vons
(kā zināms, ebreju universitāte Jeru-
zalemē nodibināta uz Anglijas lorda
Balfura dekrēta pamata).



Unu sjiialiiltlB8 3.liLlIenlUl»
paziņo, ka 17. aprilī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rigā, Marijas iela I*23, veikala,
pārdos Pereca Gundera kustamo
mantu, sastāvoša nīs^

manufaktūras, un
novērtētu par Ls 240.—

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

Rīgā, 1. aprilī 1925. g.
237 Tiesu izpild. O r i n i e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas 4 iecirkņa
tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ni 1, paziņo, ka 20. aprilī š. g.,
pulksten ,10 rītā, Rīga, Vaļņu iela Ni 22,
veikalā, pārdos Ludviga Karnevāla
kustamo mantu sastāvošu no tapetēm,
un novērtētu par Ls 1583.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu
^

kā_ ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

238 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Rigas apgabaltiesas 4. iecirkņa
tiesas izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela N° 1, paziņo, Ka 20. aprīlī
1925. g., pumsien 10 rītā, Rīga,
Vaļņu ielā Ne 22, veikala, pārdos
Ludviga Karnevāla kustamo mantu,
sastāvošu no tapetēm, un novērtētu par
Ls 550.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
239 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Rigas apgabaltiesas 4. iecirKga
. tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ni 1, paziņo, Ka 17. aprill
1925. g., pulksten" 10 rītā, Rīgā, Liela
Kandavas iela Ņs 43-a, fabrika, „Titanik"
otrreizēja izsole pārdos .Kārļa D e i -
dera itustamo mantu,_ sastāvošu no
motora 12—15 zirgu spēka «n zāģu ga-
tera ar 19Vcolles platu rami _ un di-
viem baļķu vāģišiem, un novērtētu pai
Ls 6.300.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
235 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Hias apoabaltltsas 4. iec, tlssai izplinft.
kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, Ka _ 18. aprilī
š. g., pulksten 10 dienā, RīgāJuliusa
ielā Ns 2, fabrikā, otrreizējā izsolē,
pārdos akc. sab. .Jēkabs Beks* ku-
stamo mantu, sastāvošu no 5000 valsts
degvīna pudelēm, un novērtētu par Ls 560.

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

piliem mii pildos
Jēkaba un Annas Zemnieku

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Matīsa ielā Ni 73 —
3. hip. iecirknī, ar zeme'grāmatu reģ
Ni 459, (grupā Ns 34, grants Ni 102)
un sastāv no divām koka dzīvojamām
ēkām, diviem šķūnīšiem un gruntsgabala;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvertets par Ls 5000.— ;

3) ka bez augšminētās prasibas īpa-
šums apgrūtināti ar hipotēku parādiem
par Ls 145.20;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas—Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo Īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papili un dokumenti, attiecoJi uz
p;rdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 1. aprilī 1925. g.
281 Tiesu izpild. E. S m e i 1 s.

J* 2258 (grupā 37, grunts_ Ni 99) un

sastāv no 11 fabrikas ekam lidz ar
mašīnām, materiāliem, inventāru un t. t.
un gruntsgabala;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvertets par Ls 360.000;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-

šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 266.740;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas -Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā.

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

Visi raksti un dokumenti, atliecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III. civilnodaļas
kanclejā.

Rīgā, 1. aprilī 1925. g.
240 Tiesu izpild. S m e i 1s.

J?Jgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

pfiziņo, ka 8. aortu 1925. g., pulksten
12 dienā, Rīgā, Šķūņu iela Ni 6, veikalā,
un Kr. Barona iela JMs 8, pārdos
Chaima J o f f o kustamo mantu, sastā-
vošu no adītām precēm, vilnas rn
kokvilnas dzijām un dažādām ntebelem
un novērtētu par Ls 1742.

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

Rīgā, 31. martā 1925. g.
241 Tiesu izpild. J. Kazub ierns

Rīgas apgabaltiaeas 8. iecirkņa
tiesae izpildītājs

paziņo, ka 7. aprill 1925. g., pulksten
9 diena, Rīgā, M. Pālis ades iela Ni 6,
dz. 1, pārdos Hugo un Karlnes
Riekstiņu kustamo mantu, sastāvošu
no divām govīm, "divām kazām un
viena skapja un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 31. martā 1925. g.
242 Tiesu izpild J. G r i n i o s.

Rīgas polic. 3. lec. priekšnieks
paziņo, ka 1925. g. 6. aprīlī, pulksten
11 rīta, Rīgā, Brīvības ielā Ni 25,
pārdos vairāksolīšanā __ pilsonim
Alfonsam Kūvaidam pkderošās mantas,
sastāvošas no 3 ozola koka rakstām-
galdiem, 1 ozola koka trauku _ bufetes
un 1 naudas skapja, novērtētas par
Ls 975,04, piedzenot no viņa par labu
slimo kasei algotu darbinieku piemaksas.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ktt u
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
loSanas diena uz vietas.

Rīgā, 31. martā 1925. g.
268 Priekšn. p. v. i. (paraksts).

Rīgas polic. VII. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 4 aprilī 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Lauku ielā Ni 4,
di. 12.

pirdfls Mksoliftnā
Elizabetei Ada m s o n e i piederošu
1 „Zinger" firmas kājminamu šujmašina
novērtētu pat Ls 40, dēļ Ls 10 pa-
rāda p edzīšanas, saskaņā ar Rīgas .pils
111. rajona īres valdes inspektora rakstu
no š. g. 20. janvāra.

Pārdodamo šujmašīnu varēs apskatit
minētā dienā.
iSi Priekšnieks (paraksts).

sacensībā
mazakprasitājiem sekošo koka

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

uz Spārcs-Ģibuļi ceļa, pie Karkleju
mājam. Drošības nauda Ls 260.—

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

3) 25,40 mtr. gara tilta par Lonasta upi
uz Ances-Dundagas ceļa, Popes pag
Drošības nauda Ls 660.— 25H6

Varakļānu miesta valde
izdos 7. ap/ilī 1925. g., pulksten 12,
miesta valdes kanclejā, rakstiskos un
mutiskos otrreizējos torgos

mazakprasitājiem
jaunas 6 klās pamatskolas būvi (2
stāvu) Varakļā nu miestā.

Drošības nauda Ls 1000 iemaksājama
valdes kasē līdz torgu dienai. Notei-
kumi un tuvākas ziņas saņemamas valdes
kanclejā. (Skolas vērība Ls 6000!'.
275 Valdes priekšsēd (paraksts).

Rīgas Jūrmalas policijas
priekšnieks

dara zināmu vispārībai, kā 30. martā
š. g., Slokas pilsētā nozaudēts .Valtera*
sist. revotvers Nš 267635. Atradējs tiek
uzaicināts mīnēto revolveri nodot Rigas
Jūrmalas polic. valdē Dubultos, vai
Slokas pils uzraugam līdz 4. aprilim š. g

No piesavināšanās brīdinu.
Dubultos, 31. martā 1925. g.

261- Priekšnieks (paraksts).

Iespiesti Valsts tipogrāfijā.

w.m jaumm * Hrf iaHi
Rīga, lielā Monētu ielī/Ne 8, dz. 3, ar
šo dara zināmu, ka sekojošā sarakstā
minētās akcijas uzskatamas par zu-
dušām. Valde tādēļ uziicina visas tās
personas, kuram būtu kādas tiesības uz
minētam akcijām, sešu mēnešu laikā,
rēķinot no šī paziņojuma pasludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī", valdei par
to rakstiski paziņot un oriģinālākajās
stādīt priekšā. Pēc sešu mēnešu no-
tecēšanas, v SjS šai ' sludinājumā uzrā-
dītasakcijas fiits uzskatītas par ne-
derīgām un tām personām, kuj-as par šo
akciju pazušanu ziņojušas, tiks izdotas
jaunas akci as ar to pašu numuru, lidz
ar dividendu nogriezumiem, rēķinot no
sludinājumā minētās dienas notecēšanas

2. mortifikacijas akciju saraksts.
a) pir.nizlaiduma akcijas pir 1000 krievu

nomināliem rubļiem katra, NiNš 1—65
116—525, 1088—1105;

b) pirmā papildu izlaiduma akcijas par
100 krievu nomināliem rubļiem katra,
NiN>. 6001—7000, 10001—10100,

10401-10500, 10597—11000,
14001—15000, 16001—17000,
19 j01—20000.

Rīgā, 1. aprilī 1925. g.
252 Valde.

Tirdzniecības un rūpniec bas akc. sab

Brāji Kamarini,
pamatojoties uz § 46 sabiedrības statūtu
sasauc 28. aprilī š g., pulkst. 5 vakarā,
Rīgā, Rāts laukumā Ni 15.

kārtējo pilnu sapulci.
Dienas kārtība:

1) Pārskats par 10 mēnešu nodaibošanos
1924. g. un sakarā ar viņu dažādi
jautājumi.

2) Dividendes jautājumi.
3) Vēlēšanas.
4) Akcionāru jautājumi ^ un priekšlikumi.

Akcionāriem, kuri vēlas piedalīt es sa-
pulcē, tapie e'c valdei savas akc jas ne
vēlāk ka 7 dienas pirms sapulces ter-
miņa. 245 Valde.
Latvijss dzelzs:eļnieku savienības kooper.

„Dzelzsce|nieks"
notiks 14. aprilī š. g., pulkst. 14, Avotu
ielā Ni 4.

pilnu bisdru sapulce
ar _sek._ dienas karlību:

1) Konstituēšanās.
2) Valdes un revizij's kpmis. ziņojumi,
3) Pilnvarnieku vēlēšanas kārtīoas no-

teikšana.
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
250 Valde.

I. Laiviisj čokura fibritu akc. sabiedr.
BfKOitēla vispārēja sapulce
notiks 28. aprilī š. g.,. pulkst. 6 vakarā,
Rīgā, Mērķēja ielā Ni 13, Latviešu
biedrības nama, uz ku[u uzaicinām visus
akcionārus.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) Budžets.
3) Dažādi jautājumi. 249 Valde.

* _ \
Dažādi sludinājumi, j

Uz 29 apriļa 1920._g. pagaidu no-
teikumu pamata par vērtsJapiru mortifi-
kaciju (.Vaid. Vēstn.* Ni 97.) un uz
20. apriļa 1921. g. likuma pamata par
akciju un dalībnieku sabiedrībām („Vald.
Vēitn." Ni 93)

DulziKla 4. u|i iKUia pfliliiiib,
Vecgulbenē, izsludina

Jauktus torsus
5. aprilf 1925. g.„ pulksten 12, ei
pēctorgiem 18. apjUī 1925. g.,
pulksten 12, uz zemāk minētiem darbiem:
1) Balasta izvešana no Madonas un

Opes karjeriem un zemes izvešana
no Sitas karjera. Drošības nauda
Ls 720.

2) Kubolovas atzarojuma rojaukšarra.
Drošības nauda Ls 500.

3) Tilta fermu krāsošana. Drošības
nauda Ls 50.

Tuvā sas ziņas izsniedz iecirkņa kantorī,
darbd., no pulkst. 9—! 5. 257

ApriņĶa ceļu inženiers
Ventspilī,

Plosta ielā Ns 23, izdos 15. aprilī š. g._
pulksten 12 dienā, rakstiskā ui mutiska

Rīgas apgabaltiesas 5.iec.
tiesu izpildītās

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ni 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas pils. 3. iec
rniert esneša izpildu rakstiem Kārļa
Trektera un Dāvida Okšes prasības
Ietas pret Jēkabu un Annu Zemnie-
kiem par Ls 733.— 4. jūlijā 1925. gadā
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabalti sas
civilnodaļas sēžu zālē, uz

I Citu iestāžu sludinājumi.
*? j

Rigas pol. 7. isr priekšnieks
psziņo, ka 3. aprilī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīg*, Marijas ielā J* 29, dz 37

pāis «Mūlī
Š. Hofenšefera mēbele?, novērtētus
par Ls 364 36, Rīgas muitas valdes pra-
sības lietā,

Rīgā, 26. m:.rtā 1925 g.
282 Piiekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks
paziņo, ka 3. aprilī 1925. g., pulksten
10 rītā, Rīga, Avotu ielā Als 21, dz 1,

girdoi «iou
J. Parogovda niķelētu patvāri, no-
vērtēta par Ls 6,64, Rīgas pils valdes
nodokļu nodaļas prasības lietā.

Rīgā, 26. martā 1925. g.
283 Priekšnieks (paraksts).

Sludinājums
Ar šo vispārībai tiek darīts zināms,

ka 20. aprilī 1925. g., pulksten 10 rītā,

Jaunlatgalē, apr. valsts
zemju inspekcijā,

1 iznomāti nksoliiī
uz 1-6 gad. sekosi ezeri:

1) 7 Ruskolovas ezeri, Kokorevas un
Baltinovas pag , kopplatība apm. 254 ha,
vairāksolīšana sāksies no Ls 318.

2) Ploskenes (Purvas) ezers, Baltinovas
pag., apm. 75 ha, vairāksolīšana sāksies
no Ls 40.

3) Oboļevas ezers, Baltinovas pagastā,
apm. 20 ha, vairāksolīšana sāksies ni
Ls 20.

4) Orlovas ezers, Baltinovas pag.,
apm. 97 ha, vairāksolīšana sāksies no
Ls 20.

5) Svetini ezers, Dora -.potes pagastā,
apm. 40 ha, vairāksolīšana sāksies no
Ls I0. _

Vairāksolīšana notiks, kā mutiski, tā
ari rakstiski ar sl gtiem pieprasījumiem.

Uz pieprasījumam jāliek 80 sant.
zīmognodoklis un līdz 20. aprilim š. g.
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz
torgiem 20. aprilī*, iesniedzami valsts
zemju inspekcija.

Zvejas nomas pieprasījumiem pievie-
nojami attiecīgi pierādījumi par iespēju
nodrošināt piep asīto ūdeņu kārtīgu iz-
mantošanu, norādot pieprasījumā kādu
gada renti pieprasītājs sola maksāt

Personām, kuras grib piedalīties vairāk-
solīšanā, jāiemaksā 5U/o drošības naudas
no piedāvātas sumas, drošības nauda
pie solīšanas attiecgi palielināma,

Valsts zemju inspekt. K. Š m i d t s
256 Darbvedis Zvaigzne.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītais

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ni 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar R gas apgabaltiesas
izpildu rakstiem Latvijas bankas un citu
piedzīšanas lietās no Bernharda Beckera
Ls 185096, 4. jūlijā 1925. gadā,
pulksten 10 rīta, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē, uz

niķiem topa pāis
Bernharda Beckera

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rigā, Matīsa ielā Ni 76/78,
3. hip. iec. ar zemesgrāmatu reģistra

Rīgas apriņķa ce|u inženiers ilļ££.iorītā' izdos torgos 14 mtr. gara koka tilta būves darbus
parLcbesupi, pie Lobes _ kroga, uz Lielvārdes - Krapes ceļa. Drošības nauda Ls 340

Tuvākas ziņas kanclejā, Lāčplēša ielā 24, dz. 7, no pulkst. 9—15. 25757

UalKas apriņķa ceļu Inženiers
Izdos rakstiskā un mutiskā galīgā sacensībā š g. 15. a p r i 1 i, pulksten
12 diena, sava kanclejā Vēvera ielā Ni 3, Smiltenē,

dzelzsbetona tiltu pārbūves darbus:
1) Tilts Ni 152 uz Rīgas-Opes šosejas 149. kilometri un
2) Tilts Ni 7 uz Vecgulbenes—Svelbergas bruģa. 2

Iemaksājama drošības nauda uz katru darbu — Ls 400.
Tuvākas 7inas A C. .1 kanrlpia c?m,Uotiā «« n„i!..tnn o ir 100. Mw ^v^ -^. w, ..w .Wļ.jU| iiiihviiv ļjuirvaicu iu iz

Mii un iesala mmakciju sattika
..Livoniju"
uzaicina god. akcionārus ierasties M

kārtējo

akcionāru sapuki
28. aprīlī 1925. g., pulksten 5 vakarāRīga, 1. Maskavas ielā .Ne 239/243.

Dienas kārtība:
1) Sapulcesamata personu vēlēšana
2) Gada pārskata par 1924. g. caurskatīšana un apstiprināšana.
3) Revīzijas komisijas ziņojumi.
4) Gada peļņas sadalīšana.
5) Valdes un revizijas komisijas vēlē-šana.
6) Valdes ziņojumi par tekošā gada

darbības pārskatu un budžetu.
7) Dažādi jautājumi un priekšTkiimi
246 VaUle

Rīgas kokrūpniec. akciju
sab. „Brāļi Theurer"

kārt. inliiui
notiks sabiedrības kantora telpās, Rigā,
Doma laukumā Ni 7 — 25. aprilī š. g
pulksten 5 pēc pusdienas.

Dienas kārtība:.
1) Bilances un darbības pārskata ap-

stiprināšana par 1923./1924. g. un
valdes atsvabināšana.

21 Revizijas komisijas ziņojums.
3) Velēšanas.
4) Akcionāru priekšlikumi
Piezīme: . Saskaņā ar statūtu § 56,

uz vārda izdoto akciju īpašniekiem ir
balsstiesība vispārējās sapulcēs tikai tad
ja viņi vismaz 7 dienas pirms vispārējās
sapulces sanākšanas pieteikuši savas
akcijas valdei, pie kam, lai piedalītos
vispārējās sapulcēs, nav jāuzrāda už
vārda izdotās akcijas. Akcijas uz uz-
rādītāja dod balsstiesību tai gadījumā,
ja tās uzrādītas sabiedrības valdei vis-
maz septiņas dhnas pirms vispārējās
sapulces sanākšanas un nav izsniegtas
atpakaļ pirms sapulce» beigām.

248 17«lde.

Rīgas koku zāģētavas
„A. Broitman" akc. sab.
valde sasauc 29. aprill 1925. §??
pulksten 6 p. p, Rīgā, valdes telpas ,

Raiņa bulvāra Ks 25, dz 6,

li pilnu iii
ar sekošu dienas kartību:

1) Gada pārskats par 1924. g JJJ
valdes ziņojumi revizijas

^
konusu»

ziņojums un peļņas sadalīšana.
2) Budžets uz 1925. g.
3) Velēšanas.
4) Dažādi jautājumi.
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NacJonalais teatrs
Ceturtdien, 2. aprilī, pulksten 5 p. P-

skolniekiem „
...» -. 2«.Uguni . k

Piektdien, 3. aprīlī, pulksten 7 /« J
tfnitnieces t»re€Ības_^

Akciju sabiedrības Liepājas ādu fabrikas
.Korona*, Liepājā, akc. kārt. pilna sa-
pulce notiks 24. aprilī š. g., putot. 5 p. p.,
akciju satiedr. direkcijas telpas, Liepājā,
Adu ielā Ni 25.

Dienas kārtība:
1) 1924. gada pārskatsrevizijas komi-

sijas ziņojums un pārskata un ziņo-
juma apstiprināšana, valdes atsvabi-
nāšana par norēķiniem, 1924. g.
peļņas sadalīšana un lemšana par
vietu un laiku 1924. g. dividenda
izmaksai.

2) 1925. g. budžeta apstiprināšana.
3) Viena,-saskaņā ar statūtu § 23., iz-

stājušos direktora velēšana.
4) Revizijas komisijas vēlēšana.
5) To iekšzemju un ārzemju banku no-

teikšana, kurām ir tiesība izsniegt
apliecības, ka akcijas ir pie viņam
deponētas vai ieķīlātas.

6) Dažādijajitāj£mi__2M_J/_aJ£e^.

Ris Tirgotajā nu rūpnieku unlaiiai ireilitt '*
Rīga, Brīvības iela Ni 9, pamatojoties uz 1925. g 23. marta biedru P'.'^f/.ļlņutii
lēmumu, uzaicina visus tos augšējās kredītbiedrības biedrus kup _ vel

^savas biedru dalības zīmes pārveduši latos, kā ari jaunu galvojumu
(reversalu) parakstījuši, to izdarīt lidz 1. oktobrim 1925. g-, uzradot »b

krievu rubļos izrakstīto biedru zīmi. . ; :un
Tie biedri kuri līdz 1. oktobrim 1925. g. nebūs šo pārvešanu 'z^ar''ieS „o

attiecīgu galvojumu (reverzalu) parakstījuši, tiks skaitīti kā Izstāju
kredītbiedrības. -«

Rīgā, 31. martā 1925. g. Valde.
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Apriņķa ceļu inženiers Rēzeknē
izdos sava kanclejā, Dārzu ielā Ns 37 — 15. aprilī 1925. g., pulksten 10 rītā,

mizāicprasitiiiani 29,90 mtr.gara
koka tilta jaunbūvi

par parteku starp Parkunovas un Bolvu ezeriem uz Bolvu stacijas — Bolvu miesta
bruģa. Drošības nauda — Ls 520.—.

Tuvākas ziņas kanclejā katru darba dienu no pulksten 9—15. 2 121

Apriņķa ceļu inženiers Cēsīs
1925. g. 17. aprīlī, rnilālr ļrafītāiam rakstiskā un mutiskā sacensībā Amatas
pulksten 11 izdos llluiuntiluilluļillll upes tilta jaunbūvi uz Ligates-Cēsu
ceļa. Drošības nauda Ls 1500. _ 3 286

Tuvākas ziņas kanclejā, Cēsīs, 1.Dārza ielā Ni4b, darbdienās no plk. 10—14.
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