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LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

par
tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un Dāniju.

1. 1924. g. 3. novembrī Rīgā starp Latviju un Dāniju noslēgtais un parak-
stītais 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 tulkojums
latviešu valodā.

i. I īgums līdz ar beigu protokolu stājas spēkā - piecpadsmitā i dienā pēc
līguma 36. pantā paredzētās ratifikācijas dokumentu apmaiņas.

Rīgā, 1925. g. 8. aprilī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Traitē

de Commērce et de Navigation
entre

la Lettonie et le Danemark.
Le Prēsident de la Rēpublique de

Lettonie et Sa Majestē le Roi de Dane-
mark et d'Islande, desirant favoriser le
developpemerit des relations eommerciales
et maritimes entre Ies deux Etats, ont
rēsolu de conclure ā cet effet un Traitē
de Commerce et de Navigation et ont
nommepourleursPlēnipoterjtiaireSjSavoir:

Le Prēsident de la Rēpublique de
Lettonie:

Monsieur Louis Seja, Ministre des
Affaires Etrangēres,

Sa Majestē le Roi de Danemark et
d'Islande:

Monsieur J. C1 a n, Son Envovē Extra-
ordinaire et Ministre Plēnipotentiaire en
Mission spēciale,
lesquels, aprēs s'ētre communiquē leurs
pleins-pouvoirs respectifs, trouvēs en
borme et due formē, sont convenus des
articles suivants:

Article 1.

libertēs et droits, et ne seront pas soumis,
sous ce rapport, ā des droits, taxes,
impots ou ā des charges, sous quelque
dēnomination ? que ce soit, autres ou
plus ēievēs que ceux qui sont ou seront
ētablis sur Ies nationaux ou sur Ies
ressortissants de la' nation la plus
favorisēe.

Article 4.
Les ressortissants de chacune des Hautes

Parties Contractantes pourront rēciproque-
ment de- mēme exporter librement le
produit de la vente de leur propriētē et
leurs biens en genēral, sāns ētre assujettis
a paver, ā raison de l'exportation, des
droits autres ou plus ēievēs, que ceux
que les nationaux ou les ressortissants
de la nation la plus favorisēe auraient ā
acquitter en pareille circonstance.

Article 5.

Les ressortissants de chacune des
Hautes Parties Contractantes jouiront,
en se conformant aux lois du pays,
d'une protection et d'une sēcuritē con-
stantes et complētes, pour leurs per-
sonnes et leurs propriētēs; ils auront un
accēs libre auprēs des tribunaux de jus-
tice tant pour rēclamer que pour dē-
fendre leurs droits a tous les degrēs
de juridiction ētablis par les lois; ils
seront, en outre, admis ā faire valoir
leurs rēclamations contre l'Etat et ses
organes devant les tribunaux ou autres
autoritēs compētentes; et quant aux au-
tres matiēres qui se rapportept ā l'admi-
nistration de la justice, ils jouiront ēga-
lement de tous les droits et privileģēs
dont jouissent les ressortissants de la
nation la plus favorisēe.

Ils pourront emplover, dans toutes les
instances, les avocats, avouēs et aģents
de toutes classes, autorisēs par les lois
du pays, et jouiront, sous ce rapport,
des mēmes droits et avantages qui sont
ou seront accordēs aux ressortissants de
la nation la plus favorisēe.

Article 6.

Les ressortissants de chacune des Hautes
Parties Contractantes pourront rēciproque-
roent, en se conformant auxloisdu pays,
entrer, voyager ou sējourner en toute
libertē dans le territoire de l'autre.

Article 2.
Les ressortissants de chacune des Hautes

Parties Contractantes seront, en se con-
forrnant aux lois du pays, pour tout ce
<iui concerne le voyage et la rēsidence,
Jes ētudes et investigations, l'exercice de
leurs mētiers et professions, .l'exēcution
de leurs entreprises industrielles et
ļnanufacturiēres et le droit de faire le
ton'c de tous articles de commerce licite,
Placēs, a tous ēgards, sur le mēme pied
5Ue ,es ressortissants de la nation la plus
«vorisēe.

Article 3.
Les ressortissants de chacune des Hautes

anies Contractanies pourront ēgalement,
n se conformant aux lois du pays, sur

meme pied que les - ressortissants de
nation la plus favorisēe, acquērir et

posseder des biens mobiliers et im-
mobihers

Les ressortissants de chacune des
Hautes Parties Contractantes seront rē-
ciproquement exempts de tout service
militaire personnel obligatoire, soit dans
l'armēe de terre, de mer ou de l'air, soil
dans la garde ou milice nationale; de
toute contribution, soit en argent, soit
en nature, destinēe ā tenir lieu du ser-
vice personnel obligatoire, ainsi que de
tout emprunt forcē.

II n'est fait d'exception que pour les
charges qui sont attachēes ala posses-
sion, ā titre quelconque, d'un bien fonds,
ainsi que pour les prestations et les
rēquisitions militaires auxquelles tous les
nationaux peuvent ētre appelēs ā sesou-
mettre comme propriētaires fonciers ou
comme fermiers. En ce qui concerne

°ur tout ce qui " concerne la trans-ssion des biens mobiliers et immobiliers

le /uceession testamentaire ou autre, et
urou de disposer, de quelque maniere

Qu'ii
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'
des biens de toutes sortes

loui?
peuvent legalement acquērir, ils

Parti V
dans les territoires de l'autre

aUx ļ .°ntractante, en se conformant
10ls du PaySļ des mēmes privileģēs,

les obligations et exemptions ēnumērees
ci - dessus, les ressortissants de chacune
des Parties Contractantes ne seront pas
soumis, sur les territoires de l'autre
Partie, a un traitement moins favorable
que celui que est ou pourra ētre accordē
aux ressortissants de la nation la plus
favorisēe.

Les ressortissants de chacune des
Hautes Parties Contractantes seront ēga-
lement dispensēs de toute charge et
fonction judiciaire, administrative ou rau-
nicipale quelconque.

Article 7.
Les ressortissants de chacune des

Hautes Parties Contractantes ne seront
pas contraints, en se conformant aux lois
du pays, ā subir des charges ou ā payer
des droits, impots, taxes ou contribu-
tions, de quelque nature que ce soit,
autres ou plus ēievēs que ceux qui sont
ou pourront ētre imposēs aux nationaux
ou aux ressortissants de la nation la
plus favorisēe.

Article 8.
Les Hautes Parties Contractantes sont

convenues que des conventions spēciales
rēgleront la protection rēciproque de la
propriētē intellectuelle et industrielle.

Article 9.
Les societēs anonymes ou autres et

les associations eommerciales, industri-
elles ov financiēres (y compris d'assu-
rance) qui sont ou seront constituēes,
conformēment aux lois de l'une des
Hautes Parties Contractantes qui ont
leur domicile dans le territoire de cette
Partie, sontautorisēes, dans le territoire
de l'autre, ēn se conformant aux lois de
celle-ci, ā exercēr leurs droits et ā ester
en justice, soit poUr intenter une action,
soit pour dēfendre.

La disposition prēcēdente n'aura aucune
influence sur la question de savoir si
une pareille sociētē ou association ētablie
dans l'un des deux pays aura ou n'aura
pas le droit de faire du commerce ou
d'exploiter une iņdustrie dans l'autre, un
tel droit restant toujours subordonnē aux
lois et ordonnances en vigueur dans les
Pays respectifs. Les societēs et associa-
tions susnommēes jouiront, sous ce rap-
port, des mēmes droits et avantages qui
sont ou seront reconnus aux organi-
sations similaires d'une tierce puissance.

Lesdites societēs, une fois admises,
jouiront quant ā l'exercice de leur acti-
vitē ainsi qu'au droit d'acquērir, dē
possēder ou d'affermer des biens mobi-
liers et immobiliers d'un traitement aussi
favorable que celui qui est accordē ou
pourrait ētre accordē aux societēs de la
nation la plus favorisēe.

Ni leurs activitēs, ni leurs biens ne
seront assujettis ā des impots, taxes,
contributions de quelque nature que ce
soit autres ou plus ēievēs que ceux qui
sont imposēs ou pourront ētre imposēs
aux societēs de la nation la plus fa-
vorisēe.

Article 10.
Les Hautes Parties Contractantes s'ac-

cordent rēciproquement le droit de nom-
mer des reprēsentants consulaires dans
les ports et les vilies de l'autre Partie.
Avantqu'un fonetionnaire consulaire puisse
exercer ses fonetions, ii devra, en obser-
vant les formēs en usage, avoir ētē re-
connu par le Gouvernement sur le terri-
toire duquel ii aura sa rēsidence.

Les fonetionnaires consulaires de cha-
cune des deux Parties Contractantes jou-
iront sur le territoire de l'autre Partie
des mēmes droits, exemptions et privile-
ģēs qui sont accordēs aux fonetionnaires
consulaires de mēme grade de la nation
la plus favorisēe.

Article 11.
II y aura, entre les territoires des deux

Hautes Parties Contractantes, libertē rē-
ciproque de commerce et de navigation.

Les ressortissants de chacune des Parties
Contractantes auront, sur le mēme pied
que les nationaux ou les ressortissants
de la nation la plus favorisēe, pleine
libertē de se rendre avec leurs navires
et leurs cargaisons dans les lieux, ports
et riviēres du territoire de l'autre, qui
sont ou pourront ētre ouverts au com-
merce extērieur; ils sont, toutefois, tenus
de se conformer toujours aux lois du
pays oii ils arrivent.

Les navires de commerce appartenant
aux ressortissants ou aux societēs de
chacun des pays contractants, leurs ēqui-
pages et cargaisons, ā leur arrivēe au
territoire de l'autre pays, soit qu'ils vien-
nent directement du pays d'origine, soit
d'un autre pays, et quel que soit le lieu de
provenance ou la destination de leur
cargaison, jouiront sous tous les rapports,
d'un traitement au moins aussi favorable
que celui accordē aux'navires, ēquipagēs
et cargaisons nationaux ou ā ceux de la
nation la plus favorisēe.

, Article 12.

Les produits naturels ou fabriquēs,
originaires et en provenance de Lettonie
ou de Danemark (y compris le Groēn-
land) jouiront ā leur importation sur le
territoire de l'autre Partie, en tout ce
qui concerne les droits de douane, l'ap-
plication de coēfficients de majoration et
de tout autre droit qui, en supplēment
aux droits d'entrēe serait prēlevē ā l'im-
portation des produits, d"un traitement
au moins aussi favorable que celui qui
est accordē ou pourrait ētre accordē aux
produits de la nation la plus favorisēe.
Le dit traitement comprendra aussi le
rēgime douanier, toutes les formalitēs de
douane, le remboursement des droits
acquittēs, l'entreposage et les certificats
d'origine.

Article 13.

Les produits originaires et en prove-
nance de tout autre pays en transit sur
le territoire de l'une des Parties utilisant
ou non l'entreposage dans les ports
francs, entrepots libres, entrepots de
transit ou autres entrepots douaniers
jouiront ā leur importation sur le terri-
toire de l'autre Partie, en ce qui concerne
les droits d'entrēe, tous autres droits et
a tout autre ēgard, d'un traitement au
moins aussi favorable que celui qui se-
rait accordē aux produits importēs direc-
tement du pays d'origine.

Article 14.

Les produits exportēs de Danemark ā
destination de- la Lettonie ou les pro-
duits exportēs de Lettonie ā destination
du Danemark jouiront, en tout ce qui
concerne les droits d'exportation, l'ap-
plication de Coēfficients de majoration et
de tout autre droit, levē ā rexportation
des produits des deux pays, d'un trai-
tement au moins aussi favorable que
celui qui est accordē ou pourrait ētre
accordē aux produits, exportēs ā desti-
nation de la nation la plus favorisēe.

Article 15.
Aucune prohibition ou restrietion ne

sera maintenue ou imposēe par l'une
des Parties Contractantes ā l'importation
ou ā l'exportation d'un article quelconque
en provenance ou ā destination du ter-
ritoire de l'autre, qui ne s'ētendra pas
ēgalement aux articles similaires venant
de tout autre pays ou y allant.

Les dispositions de cet article ne se-
ront pas applicables lorsque l'ētablis-
sement ou le maintien d'une prohi-
bition:

1) visent la sēcuritē publique ou la
sēcuritē d'Etat;

2) sont des mesures sanitaires ou de
prēcaution contre Ies maladies des
animaux et vēgētaux.
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Article 16.

Chacun des deux Pays Contractants
s'engage ā accorder le libre transit ā
travers son territoire aux personnes,
bagages, marchandises, navires, bateaux,
voitures, wagons ou autres instruments
de transport ā destination ou en pro-
venance de l'autre pays et ā les assu-
jettir ā un traitement au moins aussi
favorable que celui accordē a ia nation
la plus favorisēe.

Le trafic en transit ne sera soumis ā
aucun droit spēcial par rapport au transit
(y compris l'entrēe et la sortie) ā l'ex-
ception des droits destinēs exclusivement
ā couvrir les dēpenses de surveillance et
d'administration provoquēes par le transit,
sāns prējudice toutefois des taxes fiscales
affērentes aux transactions dont ces mar-
chandises' pourraient ētre l'objet au
cours de leur entreposage ou de leur
transport.

Ni l'une ni l'autre des Hautes Parties
Contractantes ne sera tenue par cet article
ā accorder passage aux voyageurs dont
l'admission est dēfendue dans son terri-
toire ou aux marchandises d'une catē-
gorie dont l'importation est prohibēe,
soit pour sauvegarder la santē, la sēcu-
ritē publique et la sēcuritē d'Etat, soit
comme mesure de prēcaution contre les
maladies des animaux et vēgēlaux.

Article 17.

Les personnes, bagages et marchan-
dises remis au transport dans le terri-
toire de l'une des Parties Contractantes
et devant ētre expēdiēs sur le territoire
de l'autre Partie Contractante ou ā tra-
vers ce territoire ā destination d'un tiers
Etat, jouiront ā l'ēgard de ce transport du
mēme traitement que les personnes, ba-
gages et produits nationaux ou de la
nation la plus favorisēe. Seront trai-
tēes pareillement les marchandises re-
mises au transport dans un tiers Etat et
devant ētre expēdiēes ā travers le terri-
toire de l'une des Parties Contractantes
ā destination du territoire de l'autre
Partie Contractante. Les marchandises
destinēes ā l'exportation de l'un des
deux Pays pour l'autre jouiront ēgale-
ment en ce qui concerne le transport
sur le territoire du premier Pays du
mēme traitement que les marchandises
destinēes ā l'exportation pour le pays le
plus favorisēe.

Article 18.

En tout ce qui concerne les droits de
consommation, de productiOn, de vente,
de monopole et tous autres droits inter-
nes, les produits originaires et en prove-
nance de l'un des Pays Contractants
jouiront dans l'autre du mēme traite-
ment qui est accordē ou pourrait ētre
accordē aux produits de la nation la
plus favorisēe.

Article 19.
Dans le cas oū l'une des Parties Con-

tractantes soumettrait l'importation ou
l'exportation de certains produits ā des
conditions spēciales de prix de vente ou
d'achat, sanctionnēes par le Gouverne-
ment ou par les organes habilitēs par
lui, les conditions applicables ā l'autre
Partie seront les plus favorables qui
soient appliquēes ou puissent ētre ap-
pliquēes aux produits ou aux ressortis-
sants d'un tiers Etat.

Article 20.

Les nēgociants, les fabričants et les
industriēls de l'une des Hautes Parties
Contractantes, domiciliēs et exercant
leur commerce et industrie dans le terri-
toire de cette Partie, qui prouvent par
l'exhibition d'une carte de lēgitimation
dēlivrēe par les autoritēs de 1 ur pays,
qu'ils y sont autorisēs ā exercer leur
commerce ou industrie et qu'ils y acquit-
tent les taxes et impots ētablis lēgale-
ment, pourront en se soumettent aux
lois et reglements en vigueur dans les
deux Pays, dans le territoire de l'autre,
soit en personne, soit par des commis-
voyageurs, faire des, achats ou recueillir
des commandes, avec ou sansēchantillons.
Ces nēgociants, fabričants, industriēls et
leurs commis-vovageurs, en faisant ainsi
des achats et en recieillant des.comman-
des, jouiront, en matiēre d'imposition et
de facilitēs du traitement de la nation
la plus favorisēe.

Les articles importēs comme echantil-

lons dans les būts sus-mentionnēs, se-
ront, dans chacun des deux Pays, admis
temporairement en franchise de droits, en
conformitē des reglements et formalitēs
de douane ētablis pour assurer leur
rēexportation ou le paiement des droits

de douane prescrits en cas de non-rēex-
portation dans le dēlai prēvu par loi ou
par reglements. Toutefois, ledit privi-
leģē ne s'ētendra pas aux articles qui, ā
cause de leur quantitē ou valeur, ne
peuvent pas ētre considērēš comme ēchan-
tillons, 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 exclusivement,
dans tous les cas, aux autoritēs compē-
tentes du lieu oū l'importation a ētē
effectuēe. *

Artjcle 21.
Tous les articles qui sont ou pourront

ētre lēgalement importēs dans les ports
de l'une des Hautes Parties Contractan-
tes par des bātiments navigant sous pa-
villon national ou sous le pavillon de
la nation la plus favorisēe pourront, de
mēme, ētre importēs dans ces ports par
des navires de l'autre Partie Contrac-
tante, sāns ētre soumis ā aucun droit ou
charge, de quelque dēnomination que ce
soit, autre ou plus ēlevē que ceux aux-
quels Ies mēmes articles seraient soumis
s'ils ētaient importēs par des bātiments
navigant sous pavillon national ou sous
le pavillon de la nation la plus favo-
risēe. Ce traitement sera appliquē sāns
distinction, que ces articles viennent di-
rectement du lieu d'origine, ou de tout
autre pays ētranger.

II y aura, de mēme, parfaite ēgalitē de

traitement pour l'exportation de facon
que les mēmes droits de sortie seront
payēs et les mēmes primes et ristournes
seront accordēs, dans le territoire de cha-
cune des Parties Contractantes, ā l'ex-
portation d'un article quelconque qui
peut ou pourra en ētre lēgalement ex-
portē, que cette exportation se fasse par
des bātiments navigant sous pavillon
national ou sous le pavillon de la nation
la plus favorisēe et quel que soit le
lieu de destination, soit un port de l'au-
tre Partie, soit un port d'une tierce Puis-
sance.

Article 22.
En tout ce qui concerne le placement

des navires, leur chargement et leur dē-
chargement dans les eaux territoriales
des Hautes Parties Contractantes, ii ne
sera accordē par l'une des Parties aux
bātiments navigant sous pavillon national
ou sous le pavillon d'une tierce Puis-
sance, aucun privileģē ni aucune facilitē
qui, en pareil cas, ne soit ēgalement
accoidē aux navires de l'autre Pays, la
volontē des Parties Contractantes ētant

que, sous ces rapports, leurs bātiments
soient traitēs sur le pied d'une parfaite
ēgalitē. -

Article 23.
Les navires lettons entrant dans un

port de Danemark et rēciproquement,
les navires danois entrant dans un port
de Lettonie, et qui n'y viendraient dē-
charger qu'une partie de leur cargaison ,
pourront, en se conformant, toutefois,
aux lois et reglements des Etats respec-
tifs, conserver ā leur bord la partie de
leur cargaison, qui serait destinēe ā un
autre port, soit du mēme pays, soit d'un
autre, et la rēexporter, sāns ētre astreints
ā payer, pour cette derniēre partie de
leur cargaison, aucun droit de douane,
sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ail-
leurs, ne pourront naturellement ētre
percus qu'aux taux fixēs pour les navires
nationaux, ou pour les navires apparte-
nant aux ressortissants de la nation la
plus favorisēe. En continuant son voya-
ge pour l'autre ou les autres ports de
destination, lesdits navires pourront y
dēcharger le reste de leur cargaison,
toujours en se conformant aux lois. aux
tarifs et aux reglements de dcmane du
pays. De la mēme maniere et sous la
mēme resti-<ction, tout navire de l'une
des Parties Contractantes pourra charger
dans les divers ports de l'autre, au cours
du mēme vovage pour l'ētranger.

Article 24.
Aucun droit de tonnage, de transit,

de canal, de port, de pilotage, de phare,
de quarantaine ou autres droits ou* char-
ges similaires ou analogues, de quelque
dēnomination que ce soit, levēs au nom
ou au profit du Gouvernement, de fone-
tionnaires publics, de particuliers, de
corporations ou d'ētablissements quelcon-
ques, ne seront imposēs dans les eaux
territoriales de l'un des deux Pays sur
les navires de l'autre, sāns qu'ils soient
ēgalement imposēs, sous Ies mēmes con-
ditions, sur les navires nationaux ou sur
les navires de la nation la plus favorisēe.

Cette ēgalitē de traitement sera appliquēe
rēciproquement aux navires respectifs, de
quelque endroit qu'ils arrivent et quel
que soit le lieu de destination.

Article 25.
Les navires charges d'un service postai

rēgulier de l'une des Hautes Parties
Contractantes, qu'ils appartiennent ā
l'Etat ou qu'ils soient subventionnēs
par lui ā cet effet, jouiront dans les
eaux territoriales de l'autre des mēmes
facilitēs, privileģēs et immunitēs que
ceux qui sont accordēs aux navires si-
milaires de la nation la plus favorisēe.

Article 26.
Les dispositions du prēsent Traitē ne

pourront autoriser l'une des Hautes Par-
ties Contractantes ā faire le cabotage ni
ā exiger les faveurs qui sont accordēes
ou qui pourraient ētre accordēes ā la
pēche nationale.

Article 27.
Les officiers consulaires compētents

de chacune des Hautes Parties Contrac-
tantes, seront, dans le territoire de l'autre,
exclusivement charges du maintien de
l'ordre intērieur des navires marehands
de leur nation, et seront seuls compē-
tents pour connaītre les diffērends qui
pourraient survenir, soit en mer, soit
dans les eaux territoriales, de l'autre
Partie, entre les capitaines, les officiers
et Pēquipage, notamment en ce qui con-
cerne le rēglement des salaires et l'exē-
cution des contrats. Toutefois, la juri-
dietion appartiendra aux autoritēs terri-
toriales dans le cas, oū ii surviendrait,
ā bord d'un navire marehand de l'une
des Parties Contractantes dans les eaux
territoriales de l'autre, des dēsordres que
les autoritēs compētentes du lieu juge-
raient de nature ā troubler ou ā pouvoir
troubler la paix ou l'ordre dans ces(eaux
ou ā terre.

Article 28.

Si un marin dēserte un navire appar-
tenant ā l'une des Hautes Parties Con-
tractantes dans les eaux territoriales de
l'autre, les autoritēs Iocales seront tenues
de prēter, dans les limitēs de la loi,
toute l'assistance en leur pouvoir, pour
l'arrestation et la remise de ce dēserteur,
sur la demande qui leur sera adressēe,
ā cet effet, par l'officier consulaire com-
pētent du Pays auquel appartient 1j na-
vire en question, avec l'assurance de
rembourser toutes les dēpenses y rela-
tives.

II est entendu que les marins ou
autres indivīdus faisant partie de l'ēqui-
page, ressortissants du pays oū la dēser-
tion a lieu, sont exceptēs des stipulations
du prēsent article.

Article 29.
En cas d'ēchouement d'un navire de

l'une des Parties Contractantes sur les
cotes de l'autre. le navire, la cargaison
et l'ēquipage jouiront ā tous les ēgards
du mēme traitement que celui que la
lēgislation des pays respectifs accordē
dans ces conditions ā ses propres navi-
res ou ā ceux de la nation la plus
favorisēe.

Le plus proche officier consulaire du

pays auquel appartient le navire en sera
informē le plus tot possible ā l'effet de
faciliter au capitaine les moyens de re-
mettre a flot le navire sous la surveil-
lance et avec l'aide de l'autoritē locale
et de surveiller l'opēration.

Les autoritēs Iocales devront de toute
facon prēter leur concours ā l'officier
consulaire dans l'exēcution de sa mis-
sion pour la sauvegarde de tous les in-
tērēts dans le sauvetage du navire et de
la cargaison.

S'il y a bris et naufrage ou abandon
du navire l'autoritē demandera l'avis de
l'officier consulaire sur les mesures ā
prendre pour la garantie de tous les
intērēts dans le sauvetage du navire et
de la cargaison jusqu'ā ce que les pro-
priētaires ou leurs fondēs de pouvoir se
prēsentent.

Les produits ne seront passibles
d'aucun droit de douane, ā moins qu'ils
ne soient admis ā la consommation
intērieure. Toutefois les victuailles sau-
vēes qui ne sont pas vendues, mais
servent ā l'alimentation de l'ēquipage,
sont exemptēes de droits. Pour les droits
et frais de sauvetage et conservation du
navire et de la cargaison, le bātiment
ēchouē sera traitē comme le serait un
bātiment national (en pareil) cas.

Article 30.

Une convention spēciale rēglera la re-
connaissance rēciproque des certificats

de jaugeage et de navigabilitē dēlivrēs
par les autoritēs compētentes.

Article 31.
Les navires marehands navigant sous

pavillon letton ou danois et ayant ābord les documents requis par leurs loiset reglements nationau* pour ētablir leurnationalitē, seront respectivement consi-
dērēš en Danemark et en Lettonie commēnavires lettons ou danois.

Article 32.

Les entreprises d'ēmigration autorisēes
dans l'un des deux Pays bēnēficieront
sous tous Ies rapports dans le territoire de
l'autre Pays des mēmes droits, privj.
lēges, immunitēs et exceptions que ies
entreprises similaires du pays le plus
favorisē.

Article 33.
Sauf dispositions contraires dans le

prēsent Traitē les Hautes Parties Con-
tractantes s'engagent a s'accorder reci-
proquement, en cē qui concerne leur
commerce, leur industrie, leurs profes-
sions, leur agriculture, leur navigation
un traitement au moins aussi favorable'
que celui qui est accordēe ou pourrait
ētre accordē ā la nation la plus favorisēe.

Article 34.

Les diffērends qui viendraient ā s'ēle-
ver entre les Hautes Parties Contractan-
tes relatifs ā l'application et ā l'iņterprē-
tation du prēsent Traitē et qui n'auraient
pu ētre rēsolus par la voie diplomatique
seront soumis ā un tribunal d'arbitrage
qui le cas ēchēant se composera d'un
reprēsentant de chacune des Hautes Par-
ties Contractantes et d'un arbitre qu'el'les
dēsigneront parmi les ressortissants d'un
tiers Etat. A dēfaut d'un accord entre
les deux Gouvernements du choix de
l'arbitre le Prēsident de la Cour Perrna-
nente de Justice Internationale sera priē
de le dēsigner.

Le siēge du Iribunal sera fixē par les
Hautes Parties Contractantes ou, ā dēfaut
d'un accord y relatif, par l'arbitre.

Le tribunal suivra la procēdure som-
maire preserite par le rēglement adoptē
par la Cour Permanente de Justice Inter-
nationale le 24 mars 1922, section C
(Article 67 - 70).

Les dēcisions prises par le tribunal
d'arbitrage pourront au cours d'un mois
aprēs leur notification aux Hautes Parties
Contractantes ētre soumises par chacune
de celles-ci ā la Cour Permanente de
Justice Internationale en vue de rēvision.

Article 35.

Ne seront pas censes dēroger au prin-
cipe du traitement de la nation la plus
favorisēe, sfipulē par le prēsent Traitē,
les franehises, immunitēs et privileģēs
mentionnēs ci-aprēs, savoir:

a) les privileģēs qui ont ētē ou se-
ront accordēs ā des Etats voisinsen
vue de faciliter le" trafic local a
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 ont ētē ou qui
seront consentis par une des Hau-
tes Parties Contractantes ā un tiers
Etat en vertū d'une union dou-
aniēre dejā existante ou qui serait
conclue ā l'avenir.

Le Danemark n'invoquera pas les dis-
positions du prēsent Traitē pour rēcla-
mer les franehises, immunitēs et privileģēs
que la Lettonie re onnait ou reconnaitra
a un desEtats Baltiques (Finlande , Estonie,
Lituanie) en raison d'accords particuliers.
II en est de mēme en ce qui concerne
les privileģēs que la Lettonie pourrait
accorder ā FUnion des Rēpubliques bo-
viētistes Sociālistes en vērtu de conven-
tions ou d'accords douaniers speciaux.

Toutefois, ii est entendu que le Dane-
mark pourra rēclamer immēdiaternen
lesdits avantages au cas oū ils aural'j"
ētē accordēs par la Lettonie ā un a&

Etats non citēs ci-dessus.
De mēme la Lettonie n'invoquera Pļļ»

les dispositions du prēsent Traitē p°
rēclamer les avantages que le .Danenl

La accordēs ou pourrait ā l'avenir accor
ā la Norvēge ou ā la Suēde ou a ce

deux pays, tant que lesdits avantageS ļļe
sont pas accordēs ā d'autres Etats q

ceux dejā nommēs. . ne
Les dispositions du prēsent irauc

seront pas appliquēes sur le terri
de Groēnland.

Article 36.

Le prēsent Traitē sera ratifiē et
ratifications en seront ēchangees a K g ?



II entrera en vigueur le quinzieme jour

ēs l'ēchange des instruments de rati-

ņ
i e Traitē est conclu pour la durēe

an cependant s'il n'est pas dēnoncē
rexpiration de ce dēlai, ii sera pro-

tnzē par voie de tacite reconduction
nur u"P^de indēterminēe et sera

Jļēnoncable en tout temps.

En cas de dēnonciation, ii demeurera
ore en vigueur six mois ā compter du

e
ur oū l'une des Parties Contractantes

^ ura notifiē ā l'autre son intention d'en
ļļ,ire cesser Ies effets.

En foi de quoi les Plēnipotentiaires
nt signē le prēsent Traitē et l'ont re-

cētu de leurs cachets.

pait en double original ā Riga, le 3 no-
vembre 1924.

L. Seja (signature).
J. Clan (signature).

Tirdzniecības un kuģniecības
ligums starp Latviju un Dāniju.

Tulkojums no franču valodas.

Latvijas Republikas Prezidents un Viņa
Majestāte Dānijas un Islandes Karalis,
vēlēdamies veicināt abu Valstu tirdznie-
dbas un kuģniecības sakaru attīstību,
nolēma noslēgt šai nolūkā tirdzniecības
im kuģniecības līgumu un iecēla par
saviem pilnvarotiem:

Latvijas Republikas Prezidents:
L md vigu Sējas kungu, ārlietu
ministri,

Viņa Majestāte Dānijas un Islandes
Karalis:

i: Clan kungu, savu ārkārtēju
sūtni un pilnvarotu ministri sevišķam
uzdevumam,

fa fi savstarpēji iepazinušies ar viņu
attiecīgām pilnvarām, kas atrastas labā
jn pienācīga kārtībā, vienojās par seko-
siem pantiem:

1 pants.
Katras augstās līgumslēdzējas valsts

piederīgie var savstarpēji, piemērojoties
gejiem likumiem, iebraukt, ceļot vai
uzturēties pilnīgi brīvi otrās valsts teri-
torijā.

2 pants.
Katras augstās līgumslēdzējas valsts

piederīgie, ja tie piemērojas vietējiem
ļttmiera, bauda katrā ziņā tādas pašas

tiesības , kā vislielāko labvēlību baudošas
™sts piederīgie, attiecībā uz ceļošanu
"uzturēšanos , studijām un pētījumiem,matu un profesiju piekopšanu, viņu
Pniecības un manufaktūras uzņēmumu
mantošanu un tiesībām tirgoties ar1!am tirdzniecībā pielaistām precēm.
, 3. pants.

vanf ° 1'8ttm»le'<lzēju valstu piederīgie
miPTT, *' -P'emerojoties vietējiem liku-

statn
legut ua vald!t kustamu un neku-

iahJ/DanttI vienlīdzīgi ar vislielāko
- '

Att -,-aud°šas valsts piederīgiem,
'Pašum ? uz kustamu- un nekustamu
cjļļ ™ļ" nodošanu testamentariskā vai
kJdjj ' .'.Uū uz tiesību rīkoties, vienalga
tie Hir 'visadām mantām, kuras
vaists1 1""?Varētu ieS> tie baudaptr

!vaiSļs }? ,rit0rijās, piemērojoties attiecīgas
vibaS

UHliem > visas priekšrocības, brī
% rit esIbas> un tiem neuzliek šai
vaj „"Jļ*» augstākus nodokļus, takses
kuru,evas > neatkarīgi no viņu nosau-
jiern L, tos > kuri tiek piemēroti viete-
b '»to7

0,?1<
:m vai vislielāko labvēlību0Sa» valsts piederīgiem.

Katra» 4* Pants-

^erieip aUgstās Ugumslēdzējas valsts
ge var tāpat savstarpēji brīvi

izvest par viņu pārdoto īpašumu iegūto
maksu un vispārīgi viņu mantas, tiem
neuzliekot pie izvešanas c.tus vai aug-
stākus nodokļus, kā tos, kurus vietējiem
pilsoņiem vai vislielāko labvēlību baudošas
valsts piedeiīgiem būtu jāmaksā līdzīgā
gadījumā.

5. pants.
Katras augstās līgumslēdzējas valsts

piederīgiem nodrošina, piemērojoties
viete;iem likumiem, pastāvīgu un pilnīgu
aizsardzību un drošību, attiecībā uz viņu
personām un īpašumiem; tiem brīvi
pieejamas tiesas, lai prasītu un aizstāvētu
savas tiesības visās likumā paredzētās
instances; tiem bez tam atļauts iesniegt
savas prasības pret valsti un tās orgāniem,
tiesu un citās piekritīgās iestādēs; at-
tiecībā uz citām tieslietām, tiem vien-
līdzīgi nodrošinātas visas tiesības un
priekšrocības, kuras piešķirtas vislielāko
labvēlību baudošas valsts piederīg em.

Tie var lietot visās instancēs advokātus,
aizstāvjus un visādu veidu aģentus, kurus
attiecīgās valsts likumi pielaiž, un tie
bauda šai ziņā tās pašas tiesības un
priekšrocības, kūpas piešķirtas vai tiks
piešķirtas vislielāko labvēlību baudošas
valsts piederīgiem.

6. pants.

Katras atigstās līgumslēdzējas valsts
piederīgie vienlīdzīgi ttsvabināmi no
katra obligatoriska personīga kara die-
nesta kā sauszemes un jūras spēkos vai
gaisa flote, tā ari nacionālā apsardzībā
vai milicijā, no visām nodevām naudā
vai graudā, kas uzliktas obligatoriska
personīga dienesta vietā, kā ari no katra
piespiedu aizņēmuma.

Izņēmums pielaižams vienīgi ar pie-
nākumiem, kas stāv sakarā ar kautkāda
veida valdīšanu par nekustamu īpašumu,
tāpat ari uz klaušām un militārām rekvi-
zīcijām, kuras var uzlikt visiem vietē-
jiem pilsoņiem kā zemes īpašnie-
kiem vai nomniekiem. Attiecībā uz
augšā minētiem pienākumiem un izņē-
mumiem katras aug.*tās līgumslēdzējas
valsts piederīgie bauda otrās valsts teri-
torijā vismaz tikpat lielu labvēlību, kāda
piešķirta vai tiks piešķirta vislielāko lab-
vēlību baudošas valsts piederīgiem.

Katras augstās līgumslēdzējas valsts
piederīgie vienlīdzīgi atsvabināti no katra
tiesas, administratīvā vai pašvaldības
pienākuma un amata.

7. pants.

Katras augstās līgumslēdzējas valsts
piederīgiem, saskaņā ar vietējiem līku-
miem, neuzliek citādus vai lielākus pie-
nākumus vai i.odevu, nodokļu, taksu vai
piespiedu nodevu maksājumus, neatka-
rīgi no viņu nosaukuma, kā tikai tos,
kufi uzlikti vai tiks Uzlikti vietējiem pil-
soņiem vai vislielāko labvēlību baudošas
valsts piederīgiem.

8 pants.
Augstās līgumslēdzējas valstis vienojas,

ka sevišķas konvencijas nokārtos garīgā
un rūpnieciskā īpašuma savstarpējo aiz-
sardzību. ^

9. pants.

Akciju vai citām sabiedrībām un tirdz-
niecības, rūpniecības vai finansu sa-
vienībām (ieskaitot apdrošināšanas sa-
biedrības), kūpas nodibinātas vai tiks
nodibinātas saskaņā ar vienas augstās
līgumslēdzējas valsts- likumiem un kuru
miteklis atrodas šīs valsts teritorijā, n
atļauts otras valsts teritorijā, piemē-
rojoties pēdējās likumiem, izlietot savas
tiesības un uzstāties tiesās kā prasītājām
vai kā atbildētājām.

Iepriekšējais noteikums neiespaido ne-
kādā ziņā jautājuma izšķiršanu, vai
līdzīgai sabiedrībai vai_ savienībai, kas
nodibināta vienā no abām valstīm, pie-
šķipama vai nav piešķirama tiesība tir-
goties vai nodarboties ar rūpniecību otrā
vaktī, kāda tiesība arvien paliek padota
attiecīgās valstīs spēkā esošiem likumiem
un noteikumiem. Augšā minētās sa-
biedrības un savienības bauda šai ziņa
tādas pat tiesības un priekšrocības,
kādas piešķirtas vai tiks piešķirtas kādas
trešās valsts līdzīgām organizācijām.

Kad minētās sabiedrības bus pielaistas,

tās baudīs, attieclbā_ uz viņu darbību,

kā ari uz tiesību iegūt, valdīt vai nomāt
kustamus un nekustamus īpašumus, tadii
pat labvēlību, kāda piešķirta vai tiks
piešķirta vislielāko labvēlību baudošas
vahts sābiediībām.

Viņu darbībai un viņuīpašumiem ne-
uzliek citus vai augstākus nodokļus,
takses un piespiedu maksājumus, neat-
karīgi no viņu nosaukurna_kā tos, kurus

uzliek . vai uzliks vislielāko labvēlību
baudošas valsts sabiedrībām.

10. pants.

Augstās līgumslēdzējas valstis savstar-
pēji fjiešķir tiesību iecelt konsulārus
pārstāvjus otrās valsts ostās un pilsētās.
Lai konzulars ierēdnis varētu izpildīt
savu amatu, tam jābūt atzītam no tās
valdības, kuras teritorijā būs viņa mi-
teklis, ievērojot parastās formas.

Katras līgumslēdzējas valsts konsu'arie
ierēdņi bauda otrās valsts teritorijā tās
pašas tiesības, izņēmuma t esības un
priekšrocības, kādas piešķirtas vislielāko
labvēlību baudošasvalsts līdzīgas pakāpes
konsulāriem ierēdņiem.

11. pants.
Starp abu augsto līgumslēdzēju valstu

teritorijām pastāv savstarpēja tirdzniecības
un kuģniecības brīvība. Katras līgum-
slēdzējas valsts piederīgie var, vienlīdzīgi
ar vietējiem pilsoņiem vai vislielāko lab-
vēlību baudošas valsts p edeūgiem, pilnīgi
brīvi apmeklēt ar saviem kuģiem un
kravām otrās valsts teritorijas vietas, ostas
un upes, kas atvērtas vai varēs tikt at-
vērtas ārējai tirdzniecībai; tiem tomēr
vienmēr jāpiemērojas tās valsts likumiem,
kurā tie ierodas.

Katras līgumslēdzējas valsts piederīgiem
vai sabiedrībām piederošie tirdzniecības
kuģi, viņu personāls un kravas, ierodoties
otrās valsts teritorijā tieši no savas vai
no citas valsts, un neatkarīgi no tā, no
kurienes nāk un uz kurieni iet viņu
kravas bauda visādā ziņā vismaz tādu
pat labvēlību, kāda piešķirta vislielāko
labvēlību baudošas valsts vai ari nacio
naliem kuģiem, personālam un kravām.

12. pants.
Jēlvielām vai fabrikātiem, kuri cēlušies

vai nāk no Latvijas vai Dānijas (ieskaitot
GroenlandP, piemēro, ievedot 1os otras
valsts teritorija, attiecībā uz muitas no-
dokļiem, paaugstinājuma koeficientiem
un uz katru citu nodokli, kuru varētu
uzlikt ievedamiem ražojumiem kā ieve-
šanas nodokļu papildinājumu, vismaz
tādu pat labvēlību, kā to, kura piešķirta
vai varētu tikt piešķirta vislielāko labvēlību
baudošas valsts ražojumiem. Šīs tiesības
attiecināmas ari uz muitas noteikumiem,
uz visām muitas formalitātēm, uz sa-
maksāto nodokļu atlīdzināšanu, uz no-
vērtēšanu ua uz izcelšanas vietas ap-
liecībām.

13. pants.

Ražojumiem, kuri cēlušies vai nāk no
kuras katras citas valsts un atrodas tran-
zītā caur vienas līgumslēdzējās valsts
teritoriju, neatkarīgi no tā, vai tos no-
vieto vai nenovieto brīvostās, brīvās no-
liktavās, tranzīta noliktavās vai citās mui-
tas noliktavās, piešķir,_ tos ievedot otras
valsts teritorijā, attiecībā uz ievešanas no-
dokļiem, visiem citiem nodokļiem un vis-
pārīgi visādā citā ziņā, vismaz tādu pat
labvēlību, kādu piešķir ražojumiem, kuri
ievesti tieši no ražotājas valsts.

14. pants.

Ražojumiem, kurus no Dānijas ieved
Latvijā vai no Latvijas Dānijā, piešķir,
attiecībā uz izvešanas nodokļiem, paaug-
stinājuma koeficientu piemērošanu un uz
visiem citiem nodokļiem, kurus uzliek,
izvedot abu valstu ražojumus, vismaz
tādu pat labvēlību, kāda piešķirta vai
varētu tikt piešķirta ražojumiem, kurus
izved uz kādu vislielāko labvēlību bau-
došu valsti.

15 pants.
Nekāds aizliegums vai ierobežojums

netiek uzturēts spēkā vai ievests vienā
no līgumslēdzējām valstīm, ievedot vai
izvedot kādu priekšmetu, kurš nāk no
otrās valsts teritorijas vai iet uz turieni,
ja tas līdzīgi netiktu attiecināts uz līdzī-
giem priekšmetiem, kuri nāk no kuras
katras citas valsts vai iet uz turieni.

Šī panta noteikumi netiek piemēroti,
ja kāda aizlieguma ievešana vai uzturē-
šana spēkā:

1) attiecas uz sabiedrisko vai valsts
drošību;

2) pamatojas uz sanitāriem rīkojumiem
vai uz aizsardzības soļiem pret lopu
un stādu slimībām.

16. pants.

Katra no abām līgumslēdzējām val-
stīm apņemas piešķirt brīvu tranzītu pa
savu teritoriju personām, bagāžai, pre-
cēm, lieliem un maziem kuģiem, ratiem,
vagoniem vai citiem transporta līdzek-
ļiem, kas nolemti sūtīšanai uz otru valsti
vai izvesti no tās, un attiecināt uz vi*
ņiem vismaz tikpat labvēlīgus noteiku-
mus, kā tie, kuri piešķirti vislielāko lab-
vēlību baudošai valstij.

Tranzītā esošās preces nav apliekamas
ne ar kādiem sevišķiem nodokļiem par

viņu caurvesanu (ieskaitot ievešanu un
izvešanu), izņemot nodokļus, kuri no-
lemti vienīgi uzraudzības un administrā-
cijas izdevumu segšanai, kas caur šādu
tranzītu celtos; šis noteikums neattiecas
tomēr uz fiskaliem nodokļiem, kas stāv
sakarā ar darījumiem, kuru objekts šīs
preces varētu būt viņu novietošanas vai
transporta laikā

Neviena co augstām līgumslēdzējām
valstīm nav spiesta tz šī panta pamata
pielaist tādu ceļotāju tranzitu, kuru
iebraukšana viņas teritorijā ir aizliegta,
vai tādu kategoriju preču tranzitu, kūpi
ievešana ir noliegta ar nolūku sargāt
veselību, sabiedrisko' un valsts drošību,
vai aizsargāties pret lopu un stādu sli-
mībām.

17. pants.

Personas, bagāžas un preces, kuras
nodotas vienas līgumslēdzējas valsts
teritorijā un kuras nolemtas sūtīšanai uz
otras līgumslēdzējas valsts teritoriju vai
caur šo teritoriju uz kādu trešu valsti,
bauda, attiecībā uz šo transportu, tādas
pat tiesības, kā pašas valsts vai vislielāko
labvēlību baudošas valsts personas, ba-
gāža un ražojumi. Tādas pat tiesības
piešķir precēm, kas nodotas transportam
kādā trešā valstī un nolemtas sūtīšanai
caur vienas līgumslēdzējas valsts teritoriju
uz otras līgumslēdzējas valsts teritoriju.

Precēm, kuras nolemtas izvešanai no
vienas līgumslēdzējas valsts uz otru,
tāpat piešķir^, attiecībā uz transportu pa
pirmās valsts teritoriju, tādas pat tiesības,
kā precēm, kuras nolemtas izvešanai uz
vislielāko labvēlību baudošu valsti.

18. pants.
Attiecībā uz patēriņa, ražošanas, pār-

došanas, monopola un visiem citiem
iekšzemes nodokļiem, ražojumiem, kuri
cēlušies vai nāk no vienas līgumslēdzējas
valsts, piešķir otrā valsti tādas pat tiesī-
bas, kādas piešķirtas vai varētu tikt pie-
šķirtas vislielāko labvēlību baudošas
valsts ražojumiem.

19. pants.

Gadījumā, ja viena no līgumslēdzējām
valstīm padotu zināmu ražojumu ieve-
šanu vai izvešanu sevišķiem pārdošanas
vai pirkšanas cenu nosacījumiem, kuri
apstiprināti no valdības vai no valdības
pilnvarotiem orgāniem,- tad otrai valstij
piemēro labvēlīgākos nosacījumus, kādus
piemēro vai varētu piemērot kādas trešās
valsts ražojumiem vai piederīgiem.

20. pants.

Vienas augstās līgumslēdzējas va!sts
tirgotāji, fabrikanti un rūpnieki, kuri
dzīvo šīs valsts teritorijā, un tur nodar-
bojas ar tirdzniecību un rūpniecību un
kuri, uzrādot savas valsts iestāžu izdotu
leģitimācijas karti, pierāda, ka tiem ir
tiesība nodarboties tur ar tirdzniecību
vai rūpniecību un ka tie tur nomaksā
likumos paredzētās takses un nodokļus,
var, padodoties ab|s valstis spēkā eso-
šiem likumiem un noteikumiem, otras
valsts teritorijā, personīgi vai caur ceļo-
tājiem-aģentiem, izdarīt iepirkumus vai
pieņemt pasūtījumus, ar vai bez parau-
giem. Šiem tirgotājiem, fabrikantiem,
rūpniekiem un viņu ceļotājiem-aģentiem,
kad tie izdara tādā kārā iepirkumus un
pieņem pasūtījumus, piešķir nodokļu
atvieglinājumu ziņā vislielāko labvēlību
baudošas valsts tiesības.

Priekšmeti, kas ievesti kā paraugi
augšā minētos nolūkos, pagaidām at-
svabināmi katrā no abām valstīm no

ievešanas nodokļiem, saskaņā ar muitas
noteikumiem un formalitātēm, kādas pa-
redzētas viņu atkalizvešsnas nodrošinā-
šanai vai noteikto muitas nodokļu no-
maksai tai gadījumā, ja atkalizvešana
nenotiek likumos vai noteikumos pa-
redzētā laikā , Minētā priekšrocība tomēr
neattiecas uz priekšmetiem, kurus viņu
daudzuma vai vērtības dēļ nevar uzskatīt
par paraugiem, vai kupa identitāti, viņu
īpašību dēļ, nebūtu iespējams konstatēt,
tos atkal izvedot. Tiesība izšķirt jautā-
jumu par kāda parauga atsvabināšanu
no ievešanas nodokļiem, piekrīt visos
gadījumos vienīgi tās vietas kompetentām
iestādēm, kur ievešana notikusi.

21. pants.
Visus priekšmetus, kurus likumīgi ieved

vai varētu ieve&t vienas augstās līgum-
slēdzējās valsts ostās ar kuģiem zem
nacionālā karoga vai zem vislielāko
labvēlību baudošas valsts karoga, var
tāpat ievest šinīs ostās ar kuģiem zem
otrās līgumslēdzJjas valsts karoga; šiem
priekšmetiem neuzliks nekādus? citus vai
augstākus nodokļus vai maksājumu?,
neatkarīgi no viņu nosaukuma, kā tikai

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de proceder ā la signa-

ture du prēsent Traitē, conclu a la
Jate de ce jour, les soussignēs Plēni-.
potenfiaires sont convenus de ce qui

Considērant les relations qui, confor-
rnement au contenu de la loi unio-
nelle du 30 novembre 1918, existent
«ntre le Danemark et l'Islande, ii est
«ntendu que les dispositions du susdit
Traitē ne pourront pas, de la part de
la Lettonie, ētre invoquēes pour rēclamer
les avantages spēciaux que le Danemark
a accordē ou pourrait ā l'avenir accorder
a l'Islande.

Fait en double original a Riga, le
3 novembre 1924.

L. Seja (signature).
J. Clan (signature).



tos, kādus uzliktu tiem pašiem priekš-
metiem, ja tos ievestu ar kuģiem zem
nacionālā karoga vai zem vislielāko
labvēlību baudošas valsts karoga. Šādas
tiesības piemēro neatkarīgi no tā, vai
minētie priekšmeti tiek ievesti tieši no
viņu izcelšanās vietas, vai no kuras
katras citas ārvalsts.

Tāpat ati ievēro pilnīgu vienādību
attiecībā uz izvešanu; katras līgum-
slēdzējas valsts teritorijā uzliek vien-
līdzīgus izvešanas nodokļus un piešķir
vienlīdzīgas prēmijas nn atmaksas, kad
izved kādu priekšmetu, kuru var vai
varēs likumīgi no turienes izvest, ne-
atkarīgi no tā, vai šī izvešana notiek ar
kuģiem zem nacionālā karoga vai zem
vislielāko labvēlību baudošas valsts
karoga un neatkarīgi no vietas, uz
kurieni priekšmetu izved, vai tās būtu
kāda otrās līgumslēdzējas valsts ostas
vai kādas trešās ārvalsts osta.

22. pants.
Attiecībā uz kuģu piestātnes vietu un

viņu iekpaušanu un izkraušanu augsto
līgumslēdzēju valstu teritoriālos ūdeņos,
viena līgumslēdzēja valsts nepiešķir
kuģiem, kas brauc zem nacionālā karoga
vai zem kādas trešās ārvalsts karoga,
nekādu priekšrocību vai atvieglinājumu,
kurš netiktu līdzīgā gadījumā attiecināts
ari uz otrās līgumslēdzējas valsts kuģiem,
ievērojot līgumslēdzēju valstu vēlēšanos
piešķirt šai ziņā viņu kuģiem pilnīgi
vienlīdzīgas tiesības.

23. pants.

Latvijas kuģi, kuri, iebrauc kādā Dā-
nijas ostā, un tāpat Dānijas kuģi, kuri
iebrauc kādā Latvijas ostā, ja tie nāk uz
turieni ar nolūku izkraut tikai vienu kra-
vas daļu, var paturēt uz kuģa, piemēro-
joties tomēr attiecīgo valstu likumiem un
noteikumiem, to kravas daļu, kura no-
lemta aizvešanai uz kādu citu ostu (taī
pašā vai kādā citā valstī); šo pēdējo kra-
vas daļu var atkal izvest, nemaksājot par
to nekādus muitas nodokļus, izņemot ap-
sargāšanas izdevumus, kuri jāaprēķina
pēc likmēm, kādas noteiktas nacionāliem
kuģiem vai kuģiem, kūpi pieder vislie-
lāko labvēlību baudošas valsts piederī-
giem, turpinot braucienu uz vienu vai
vairākām gala mērķa ostām, minētie kuģi
tur var izkraut atlikušo kravas daļu, pie-
mērojoties vienmēr attiecīgo valstu liku-
miem, tarifiem un muitas noteikumiem.
Minētā veidā un ievērojot minēto iero-
bežojumu, katras līgumslēdzējas valsts
kuģis var uzņemt kravas vairākās otras
valsts ostās, turpinot braucienu uz ār-
zemēm.

24. pants.
Nekādus tonožas, tranzīta, kanālu,

ostu, locu, bāku un karantīnas vai citus
nodokļus un nodevas vai tamlīdzīgus
maksājumus, kāda nosaukuma tie ari ne-
būtu, kurus ņem par labu valdībai, valsts
ierēdņiem, privātpersonām, dažādām sa-
vienībām vai iestādēm, vai viņu uzde-
vumā, neuzliek vienas līgumslēdzējas
valsts teritoriālos ūdeņos otras valsts ku-
ģiem,ja tie līdzīgos nosacījumos netiktu ari
uzlikti nacionāliem kuģiem vai vislielāko
labvēlību baudošas valsts kuģiem. Šādas
vienlīdzīgas tiesības savstarpēji piemēro
attiec'giem kuģiem, neatkarīgi no vietas,
no kurienes -tie nāk, un no vietas, uz
kurieni tie brauc.

25. pants.
Kuģi, kūpi izpilda vienas augstās līgum-

slēdzējas Valsts kārtēju pasta dienestu,
neatkarīgi no tā, ' vai tie pieder valstij
vai saņem no viņas šai nolūkā pabalstu,
bauda otras valsts teritoriālos ūdeņos
tādus pat atvieglinājumus, priekšrocības
un neaizskapamības tiesības, kādas pie-
šķirtas līdzīgiem vislielāko labvēlību
baudošas valsts kuģiem.

26. pants.
Šī līguma noteikumi nepiešķir vienai

no augstām līgumslēdzējām valstīm tiesību
piekopt kabotažu vai pieprasīt sev priekš-
rocības, kūpas piešķirtas vai Varētu tikt
piešķirtas nacionālai zvejniecībai.

27. pants.
Vienīgi katras * augstās līgumslēdzējas

valsts piekritigiemkonsulāriem pārstāvjiem
uzdots otrās valsts teritorijā uzturēt
iekšējo kārtību uz viņu valsts_ tirdznie-
cības kuģiem, un vienīgi šiempārstāvjiem
piekrīt tiesība izšķirt strīdu gadījumus,
kuri izceltos vai nu jūrā, vai otras valsts
teritoriālos ūdeņos starp kapteiņiem,
virsniekiem un personālu, it sevišķi at-
tiecībā uz algu izmaksu un kontraktu
pildīšanu. Tomēr jurisdikcijas pieder
teritoriālām iestādēm tādā gadījumā, ja

uz vienas līgumslēdzējas tirdzniecības
kuģa, kas atrodas otrās valsts teritoriālos
ūdeņos, izceltos nekārtības, kuras vietē-
jas piekritīgās iestādes atzītu par tādām,
kas traucē vai var traucēt mieru vai kār-
tību šinīs ūdeņos vai uz sauszemes.

28. pants.
Ja kāds jūrnieks nobēg vienas augstās

līgumslēdzējas valsts kuģa otras valsts
teritoriālos ūdeņos, vietējām iestādēm
jāsniedz, likuma robežās, katra viņu
varā esošā palīdzība, lai apcietinātu un
izdotu šo nobēdzēju, uz lūguma pamata,
kuru šādā nolūkā piekritīgais tās valsts
konsulārais pārstāvis, kurai pieder attie-
cīgais kuģis, iesniedz ar garantiju atlī-
dzināt visus izdevumus, kuri sakarā ar
to celtos.

Llgummslēdzējas valstis vienojas, ka šī
panta noteikumi nav attiecināmi uz jūr-
niekiem vai citām kuģa ļaužu personām,
kuri ir tās valsts piederīgie, kur bēg-
šana notikusi.

29. pants.
Ja vienas augstās līgumslēdzējas valsts

kuģis uzskrej sēklī otras valsts krastos,
kuģim, kravai un personālam piemēro
visās attiecībās tās pašas tiesības, kādas
attiecīgo valstu likumdošana zem šiem
nosacījumiem piešķir nacionāliem vai
vislielāko labvēlību baudošas valsts ku-
ģiem.

Tās valsts tuvākais konsulārais pār-
stāvis, kupai pieder kuģis, saņem visdrī-
zākā laikā attiecīgu paziņojumu, ar no-
lūku atvieglināt kapteinim iespējamību
nocelt kuģt zem vietējo iestāžu uzrau-
dzības un ar viņu palīdzību, kā ari pār-
raudzīt šo darbu.

Vietējām iestādēm visādā ziņā jā-
sniedz palīdzība konsulāram pārstāvim,
lai tas varētu izpildīt savu uzdevumu,
aizstāvot visas intereses pie kuģa un
kpavas glābšanas.

Ja kuģis bojāts un grimst vai tiek' at-
stāts, iestādes pieprasa konsulārā pār-
stāvja atzinumu par to, kādi soļi būtu
jāsper visu interešu nodrošināšanai pie
kuģa un kpavas glābšanas, līdz tam brī-
dim, kad īpašnieki vai viņu pilnvarnieki
ierodas.

Izglābtām mantām neuzliek nekādus
muitas nodokļus, izņemot gadījumu, kad
tās tiek izlietotas iekšējam patēriņam.
Tomēr izglābtas pārtikas vielas, kūjas
netiek pārdotas, bet izlietotas kuģa per-
sonāla uzturam, tiek atsvabinātas no no-
dokļiem. Attiecibāuz kuģa un kravas
glābšanas un uzturēšanas nodokļiem un
izdevumiem, sēklī uzskrējušam kuģim
piemēro tās pašas tiesības, kādas būtu
nacionālam kuģim līdzīgā gadījumā.

30. pants.
Sevišķa konvencija nokārto tilpuma

apliecību un piekritīgo iestāžu izdoto
kuģošanas apliecību savstarpējo atzīšanu.

31. pants.
Tirdzniecības kuģi, kas brauc zem

Latvijas vai Dānijas karoga un uz kuriem
atrodas viņu attiecīgos likumos un no-
teikumos paredzētie dokumenti viņu valsts
piederības pierādīšanai, tiks Dānijā un
Latvijā attiecīgi atzīti par Latvijas Un
Dānijas kuģiem.

32. pants.
Emigrācijas uzņēmumi, kuri pielaisti

vienā no abām vals'īm, bauda visādā
ziņā otrās valsts teritorijā tādaspat tiesba?,
priekšrocības, neaizkaramības un izņē-
muma tiesības, kā vislielāko labvēlību
baudošas valsts līdzīgi uzņēmumi.

33. pants.
Izņemot gadījumus, kur šis līgums

nosaka citādi, augstās līgumslēdzējas
valstis apņemas piešķirt sev savstarpēji,
attiecībā uz viņu tirdzniecību, rūpniecību,
profesijām, zemkopību un kuģniecību
vismaz tādu pat labvēlību, kāda pie-
šķirta vai varētu tikt piešķirta vislielāko
labvēlību baudošai valstij.

34. pants.
Strīdi, kuri varētu izcelties starp

augstam līgumslēdzējām valstīm, attiecībā
uz šī līguma piemērošanu un iztulkošanu,
un kurus nevarētu izšķirt diplomātiskā
ceļā, nododami šķīrējtiesai, kurā tādā
gadījumā ņem dalību viens pārstāvis no
katras augstās līgumslēdzējas valsts un
viens šķīrējtiesnesis, kuru līgumslēdzējas
valstis izvel no kādas trešās valsts pie-
derīgiem. Ja abas valdības nevar vieno-
ties par šķīrējtiesneša iecelšanu, tās lūdz
Pastāvīgās Starptautiskās Tiesas priekš-
sēdētāju iecelt tādu.

Šķīrējtiesas sēdekli noteic augstās
līgumslēdzējas valstis vai šķīrējtiesnesis,
ja neizdotos panākt attiecīgu vienošanos.

Šķīrējtiesa piemēro saīsināto tiesāša-nas kārtību, kura paredzēta Pastāvīgās
Starptautiskās Tiesas 1922.gada 24. martā
pieņemtos noteikumos (Daļa C, 67.-70.
pantam).

Katra no augstām līgumslēdzējām val-
stīm var nodot šķīrējtiesas lēmumus, mē-
neša Jaikā pec viņu paziņošanas līgum-
slēdzējām valstīm, Pastāvīgai Starptau-
tiskai Tiesai pārsūdzības nolūkā.

35. pants.
Nav uzskatāmas par šai līgumā no-

teiktā vislielākās labvēlības principa ne-
ievērošanu sekošās brīvības, neaizskapa
mības tiesības un priekšrocības:

a) priekšrocības, kas piešķirtas vai tiks
piešķirtas kaimiņvalstīm, lai at-
vieglinātu vietējo tirdzniecību kā
vienas, tā ari otrās pierobežas jos-
las iekšienē (Līdz maksimālam
15 kilometru attālumam uz abām
pusēm no robežas);

b) priekšrocības, kuras viena no aug-
stam līgumslēdzējām valstīm pie-
šķīrusi vai piešķirs kādai trešai
valstij uz muitas apvienības pa-
mata, kas jau pastāv vai tiks
noslēgta nākotnē.

Dānija neatsauksies uz šī līguma no-
teikumiem, lai pieprasītu sev brīvības,
neaizskaramības tiesības un priekšrocības,
kuras Latvija piešķir vai piešķirs kādai
no Baltijas valstīm (Somijai, Igaunijai
un Lietavai) uz sevišķu līgumu pamata.
Tas pats ir spēkā attiecībā uz priekš-
rocībām, kādas Latvija varētu piešķirt
Sociālistisko Republiku Savienībai uz
konvenciju vai sevišķu muitas līgumu
pamata.

Tomēr tas jāsaprot tā, ka Dānija var
sev pieprasīt nekavējoties minētās priekš-
rocības, tai gadījumā, ja Latvija viņas
piešķirtu kādai augšā neminētai valstij.

Tāpat Latvija neatsauksies uz šī līguma
noteikumiem, lai pieprasītu sev priekš-
rocības, kuras Dānija piešķīrusi vai va-
rētu nākotnē piešķirt Norvēģijai vai
Zviedrijai vai abām šim valstīm, kamēr
minētās priekšrocības nav piešķirtas citām
bez jau minētām valstīm.

Šī līguma noteikumi netiek ciems..Grēnlandes teritorijā. Pmerotj

36. pants.
Šis līgums ratificējams un ratif kari,-dokumenti apmaināmi Rīgā. ]as

_Līgums stājas spēkā piecpadsmitā di*»pec ratifikācijas dokumentu apmaiņas
Līgums ir noslēgts uz vienu gadu hja tas pec šī laika notecēšanas nav',,

teikts, tas tiek atjaunots klusējot Uz „
noteiktu laiku un to var uzteikt kat-'laikā. lIa

Uzteikšanas gadījumā tas paliek «nspēkā sešus mēnešus; skaitot no tā*dienas, kad viena no līgumslēdzējām
valstīm paziņo otrai savu nodomu XI
līgumu. , Leit

Šo apliecinot, pilnvarotie parakstīja felīgumu, uzspiežot tam savus zīmogus
Līgums sastādīts divos oriģinālos Rm»

1924. gada 3. novembri? * RlgS

(Paraksts) (Paraksts)
L. Seja. J. Clan.

Traitē ,

de Commerce et de Navigation
entre

la Lettonie et l'Islande.
La Lettonie d'un cotē et l'Islande de

l'autre cčtē, dēsiraat favbriseretdēvelopper
les relations ē:onomiques entre lesdits
Pay«, ont rēsolu de conclure un Traitē
de Commerce et de Navigation. A cet
effet, le Gouvernement Letton et le
Gouvernement Danois, au nom de l'Is-
lande, en vērtu de la loi unionelle dano-
islandaise, ont nommē en quali:ē de
Plēnipo!entiaires, savoir:

pour la Lettonie:
Monsieur Louis Seja, Ministre des
AUaires Etrangēres,

pour l'Islande:
Monsieur J, Clan, Envovē Extra-
ordinaire et Mirāstre Plēnipotentiaire
en Mission spēciale,

lesquels, aprēs s'ētre communiquē leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouvēs ea
bonne et due formē, sont convenus des
articles suivants:

s'appliquera spēcialement aux droit*
d'importation et d'exportation et ā tous
autres droits de nature quelconque, ainsi
qu'aux autres conditions pour l'importatioa
et l'exportation, le transit et le transport
des marchandises et aux prohibitions ou
restrictions d'importation et d'exportatioof
ā moins que celles-ci nesoientjug^nēcessaires pour assurer la sēcuritē de
l'Etat ou la sūretē publique ou pour des
motifs sanitaires ou vēiērinaires.

Article 3.
Pour ce qui concerne la navigation

le traitement de la nation la plus favo-
risēe s'appliquera spēcialement a°»
droits de nature que'conque, ainsi qu

Vēgard de Paecēs des navires ā ctiarg
et dēcharger des marchandises et o
toutes ies formalitēs relatives aux nāvi
res et ā leur ēquipage.

Article 4.
La nationalitē des navires devra e

rēciproquement reconnue conforoiero
aux documents et certificats se trouv
a bord du navire et qui ā cet eītet:w
dēlivrēs par les autoritēs compere»
de chacun des deux Pays en conior%
des dispositions lēgales en vigueur
qui autorisent le navire ā battre « *
villon du Pays en question.

Une convention spēciale P° urra
'JuV

la reconnaissance rēciproque des
cats de jaugeage et de navigabiute-

Artl'Cle5 ' „»«sociēl&
Les ressortissants ainsi queies»£de caractēre ēconomique de i» . $

Pays Contractants jouiront ā l e§a. $
l'accēs a l'autre Pays, d'y acque>

Article 1.
La Lettonie et l'Islande s'engagent ā

s'accorder rēciproquerhent en tout ce qui
concerne leur commerce, leur industrie
et leur navigation' un traitement au
moins aussi favorable que celui qui est
accordē ou pourrait ētre accordē ā la
nation la plus favorisēe.

Article 2.
Pour ce qui concerne le commerce, le

traitement de la nation la plus favorisēe

BEIGU PROTOKOLS

Stājoties pie šai dienā noslēgtā ligum*parakstīšanas, apakša parakstījušies piļD.varotie vienojas par sekošo:
Ievērojot attiecības, kuras pastāv staro

Dāniju un Islandi, saskaņā ar 1918. gada30 novembra ūnijas likuma saturu,' tiek
noteikts, ka Latvija nevar atsaukties uzaugšā minēta līguma noteikumiem , laipieprasītu sev sevišķas priekšrocības
kuras Dānija piešķīrusi vai nākotnē va-
rētu piešķirt Islandei.

Beigu protokols sastādīts divos oriģi-
nālos Rīgā 1924 gada 3. novembrī.

(Paraksts) (Paraksts)
L- Sēja. J. Clan.

Līguma un beigu protokola tulkojuma
teksts pieņemts Saeimas 1925. g. 3. aprija
plenārsēdē.

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

LIKUMS
par

0

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un Islandi.
1. 1924, gada 3. novembri Rīgā starp Latviju un Islandi noslēgtais un pa-

rakstītais 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 un be'gu protokols un to tulkojums
latviešu valodā.

3. Līgums līdz ar beigu protokolu stājas spēkā līguma 7. pantā paredzēts
ratifikācijas dokumentu apmaiņas dienā.

Rīgā, 1925. g 8. aprilī.
Valsts Prezidents J. Čakste.



,. possēder des biens meubles et im-

nieubles, et d'y exercer leur industrie
amsi q«-'& l"ēgard des impots et taxes
de quelque nature qu'ils soient, d'un
traitement aussi favorable que celui qtie esf
accordē aux ressortissants et aux societēs

de Ja nation la plus favorisēe.
Article 6.

L'Islande n'invoquera pas les dis-
positions du prēseut Traitē pour rēclamer

les franehises, immunitēs et privileģēs
oue la Lettonie reconnait ou reconnaitra
j uū des Etats Baltiques (Finlande,
Estonie , Lituanie) en raison d'accords
particuliers. II en est de mēme en ce
mii concerne les privileģēs que la Let-
tonie pourrait accorder k 1'Union des
Rēpubliques Soviētistes Sociālistes en
vērtu des conventions pu d'accords dou-
aniers spēciaux

Touteiois ii est entendu que l'Islande
pourra rēclamer immēdiatement lesdits
avantages au cas ou ils auraient ētē
accordēs par la Lettonie ā un des Etats
Don citēs ci-dessus.

Article 7.
Le prēsent Traitē sera ratifiē et les

ratifications en seront ēchangēes ā Riga
aussitot que faire se pourra.

II entrera en vigueur immēdiatement
aprēs l'ēchange des ratifications et de-
meurera encore en vigueur un an ā
compter du jour ou ii aura ētē dēnoncē
par l'un» des Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plēnipotentiaires
ont signē le prēsent Traitē etl'ont revētu
de leurs cachets.

Fait en double exemplaire a Riga le
3 novembre 1924.

Signē : L. S e j a.
„ J. C 1 a n.

Tirdzniecības un kuģniecības
ligums

starp Latviju un Islandi.
Latvija no vienas pusei un Islande no

pīt* puses, vēlēdamas veicināt 'Un at-
tīstīt saimnieciskos sakarus minēto valstu
starpā, nolēma nosiēgf tirdzniecības un
kuģniecības līgumu. Šai nolūkā Latvijas
valdība un Dānijas valdība Islandes
vārdā, uz Danijas-Islandes ūnijas likuma
Pamata, iecēla pav saviem pilnvarotiem:

no Latvijas:
Ludviga Sējas kungu, atlietu mi-
nistri,

no Islandes:
J- Clan kungu, ārkārtēju sūtni un
pilnvarotu ministri sevišķam uz-
devumam,

UH savstarpigi iepazinušies ar viņu at-
"ļI._Pilnvarām , kas atrastas labā un
^ūacīgā kārtība , vienojās par sekošiem

1. pants.

Srirt
3 iIslande apņemas sev pie-

,ģ
n . savstarpigi visās viņu tirdzniecības,

ti£!
as un kuģniecības attiecībās

tie
m,az tApat labvēlīgus noteikumus, kā

liela ni Pieškirti vai tiks piešķirti vis-iaKo labvēlību baudošai valstij.

T2. pants,

došas
n

jecibā vis!ielāko labvēlību bau-
attierih-noteikumus piemēro īpaši
un i,! z ievedu un izvedu nodokļiem
arj atti V1S^,m cita veida nodokļiem, kā
un ļ_ 5uz citiem preču ievešanas
Sac'iurn'

SanaS
' tranzita un transporta no-

i\z\\t
lem un uz ievešanas un izvešanas

rp^ejoV
1em vai aprobežojumiem, ja šos

valsta v
neuzsIjata par nepieciešamiem,

vai aj
ai atklātls drošības uzturēšanai

ierriesļļ sanitariem vai veterināriem

3. pants.
Kuģniecībā vislielāko labvēlību bau-

došas valsts noteikumi piemērojami Īpaši
katra veida nodokļiem, kā ari kuģu pie-
laišanai iekpautun izkraut preces un vi-
sām formalitātēm, kas attiecas uz ku-
ģiem un viņu ļaudīm.

4. pants.
Kuģa valsts piederība savstarpīgi no-

teicama uz dokumentu un apliecību pa-
mata, kas atrodas kuģī, ir izdoti šai no-
lūkā no vienas līgumslēdzējas valsts at-
tiecīgam iestādēm, saskaņā ar spēkā eso-
šiem likuma noteikumiem, un atļauj ku-
ģim lietot attiecīgas valsts karogu.

Ar īpašu konvenciju nokārtos tlpuma
apliecību un kuģošanas apliecību sav-
starpīgu atzīšanu.

5. pants.
Vienas līgumslēdzējas valsts piederīgie,

ka ari saimnieciska rakstura sabiedrības
bauda attiecībā uz ielaišanu otrā valstī,
uz tiesību iegūt un valdit tur kustamas
un nekustamas mantas, nodarboties tur
ar rūpniecību, kā ari attiecībā uz katra
veida nodokļiem un taksēm, tikpat lab-
vēlīgus noteikumus, kā tie, kas ir piešķirti
vislielāko labvēlību baudošas valsts pie-
derīgiem un sabiedrībām,

6. pants.
Islande neatsauksies uz šī līguma no

teikumiem, lai pieprasītu sev brīvības,
neaizkaramības tiesības un priekšrocības,
kuras Latvija piešķir vai piešķirs kždai
Baltijas valstij (Somijai, Igaunijai, Lietavai)
uzsevišķu līgumu pamata. Tas pats ir
spēkā attiecībā uz priekšrocībām, kuras
Latvija varētu piešķirt Sociālistisko Pa-
domju Republiku Savienībai uz sevišķu
konvenciju vai muitas līgumu pamata.

Tomēr tas ir jāsaprot tā, ka Islande
var sev nekavējoties pieprasīt minētās
priekšrocības gadījumā, ja Latvija pie-
šķīrusi tās kādai augšā neminētai valstij.

7. pants.

- Šis līgums ir ratificējams un ratifika-
cijas_ dokumenti apmaināmi Rīgā pēc
iespējas drīzā laikā.

Tas stājas spēkā tūliņ pēc ratifikācijas
dokumentu apmaiņas un paliek spēkā
vēl viena gadu, skaitot no dienas, kurā
to uzteikuši viena līgumslēdzēja puse.

Šo apliecinot, pilnvarotie parakstījuši
šo līgumu un uzspieduši tam savus zī-
mogus.

Līgums saslādīts . divos eksemplāros
Rīgā 2924. gada 3 novembri.

(Paraksts) (Paraksts)
L Sēj a. j. Clan.

BEIGU PROTOKOLS

Stājoties šodien pie augšējā tirdz-
niecības un krģoiecības līguma parak-
stīšanas, apakšā parakstījušies vienojās
par sekošo:

Ievēiojot attiecībai, kas pa&tāv starp
Dāniju un Islandi saskaņā ar 1918 g.
30. novembra mijas likuma saturu,
Latvija nevar, atsaucoties uz augšminētā
līguma noteikumiem, pieprasīt sev se
višķas priekšrocības, kuras Islande pie-
šķīrusi vai nākotnē piešķirs Dānijai.1

Šo apliecinot, pilnvarotie parakstījuši
šo protokolu.

Beigu protokols sastādīts Rīgā divos
eksemplāros 1924. gada 3. novembrī.

(Paraksts) (Paraksts)
L. Sēja. J. Clan

Līguma un beigu protokola tulkojuma
teksts pieyemts Saeimas 1925. g. 3. aprija
plenārsēdē.

J. Vesmans,
Saeimas sekretārs.

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

1925. g. 3. aprīlī.
Satiksmes ministrs

J. P a u 1 u k s

Papildinājums
pie celtuvju lietošanas takse?,

public. „Valdības Vēstneša" 1925. g.
70. numurā.

II. nodalījums (.uz pārējām upēm")
papildināms sekosi:

12) Kājnieks . . . Ls 0,03.
Piezīmēs ievedams papildinājums

3) No maksas ņemšanas par celtuves
lietošanu atsvabināmas personas un
iestādes, saskaņā ar ceļu likumu
41. p.

Šoseju un zemesceļu direktors,
inženiers A. S ik s n e.

Inspektors, inženiers
J. Melnalksnis.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Ārlietu ministrija ar šo paziņo, ka ,,Valdības Vēstnesī" 1925. gada 8. aprilī
iespiestais protokols par 6 panta pārgrozīšanu 1924. gada 2. aprilī Rīgā parakstītā
Latvijas-Igaunijas nolīgumā par pierobežas joslas ceļu kopēju lietošanu apstiprināts
ministru kabinetā 1925. gada 31. martā.

Rīgā, 1925. gada 6. aprilī. s ,. t minist z.Meietovks.

PROTOCOLE

portant modiiication de l'artide 6 de
l'Accord entre la Lettonie et l'Esthonie
relatif ā l'usage commun des routes situēes
dans la zone limitrophe, signē ā Riga
Ll^J^ ,;: le 2 avril 1924.

Le Gouvernement de la Rēpublique de
Lettonie et le Gouvernement de la
Rēpublique d'Esthonie, ēgalement dēsireux
de faciliter, dans toute la mesure du
possible, l'usage commun des routes
situēes dans la zone limitrophe, organisē
par l'accord passē ā Riga le 2 avril 1924,
sont convenus de remplaser le texte de
l'article 6 du dit accord par la disposition
suivante:

Article 6.

Les habitants de la zone limitrophe,
porteurs, conformēment ā l'article 4 du
prēsent accord, de cartes de lēgitimation,
pourvues d'annotations sur l'usage d'une
route commune laissēe ā leur disposition
pour un itinēraire fixē, peuvent trans-
porter par cette route, ā travers le terri-
toire de l'autre Partie Contractante, sāns
aucunes formalitēs douaniēres aux points
de passage de la frontiēre, des produits,
des marchandises achetēes et des objets
provenant de leur Etat et ēnumērēs sur
une liste spēciale ētablie par les autoritēs
Iocales compētentes. Ces personnes ne
sont soumises aux reglements douaniers
qse dans les cas suivants:

1) si elles transportent des marchandises
non ēnumērēes sur te liste spēciale;

2) si elles transportent sur le territoire
de l'autre Etat ,dans le but de les

y vendre des produits, des marchandises
et des objets, provenant de leurs Etats, ou
biens si elles importent, dans le territoire
de leur Etat des marchandises, des objets
et des produits achetēs sur le territoire de
l'autre Etat.

En foi de quoi, les soussignēs ont
arrētē le prēsent Protocole, qui sera soumis
ā la confirmation des Gouvernements
des deux Parties Contractantes et entrera
en vigueur le 20 avril 1925.

Fait en double exem laire et signē ā
TaIJinn, le 16 mars 1925.

J. Seskis,
EnvoyēextraordinaireetMinistre
Plēnipotentiaire de Lettonie en

Esthonie.
R. Gabriel,

Ministre de la Justice, rem-
placant du Ministre des Affaires

Ētrangēres.

Paziņojums.
Ārlietu ministrija ar šo paziņo, ka «Valdības Vēstnesī" 1925. gada 8. aprilī

iespiestā deklarācija par savstarpēju kuģu mēru grāmatu atzīšanu starp Latviju un
Padomju Sociālistisko Republiku Savienību apstiprināta ministru kabinetā 1925. gada
26. martā.

Rīgā, 192o. g. 6. aprilī

FlpaBHTejibCTBo Coiosa Cob6tckhx Co-
iT,najiHCTHHeeKHx Pecny6jiHK, «ejraa ype-
ryJlHp0B3Tb BOnpOC 0 B33HMH0M npH3na-
HHH MepHTeJTbHbIX CBHiieTe^bCTB, 33518-
jiner o cboch fotobhocth npnsiraBaTb,
na ochobc bsshmhocth, MepHTejibHbie
CBn.a.eTeJibCTBa, BbiaaHHbie b 33kohhoh
tpopMe lTopTOBbiMH VnpaBjieHHHMii Mop-
ckoto JļenapraMeHTa MHHncxepcTBa <Ph-
H3HC0B JlaTBHH.

Oho 3aHB;iHeT raioKe o cbocm corviacHH
HCHHCflflTb nopioBbie h ^pyrHe c6opbi
P,jih cy^0B, npH6b!BaK>mHx b Goros Co-
nna^HCTHHecKHK Pecny6^HK nos, dvraroM
JlaTBHH, corjiacno c yKa3aHHHM b osna-
MCHHbrX CBHaeTe^bCTB3X TOHHaHCM, H HC

noABepraib 3th cy«a k3khm 6h to hh
6blJI0 HOBHM HSMepCHHHM B U6^HX B3H-
M3HHH c60p0B.

B cvry«rae, , ecrcn 6h ripaBHTe^bCTBO
C0K)3a COB6TCKHX CoiļHajlHCTH lreCKHX
Pecny6./iHK h3M6hh^o npaBiMa, otho-
CHinnecH k HCiHcnenHio tohhsho, Upa-
BHtejibCTBo JlaTBHH 6y.ueT 06 btom yse-
flOMJieno no KpaHHen uepe sa TpH ueoiua
^0 BCTvrMeHHH b CH^y 3

thx
npaBHJi.

HacTOHinaH aeKJiapauHH BCTynaex b
aeficTBHe co rhh ea nounHcaHH, npHqew
ona TepaeT cboio auiy no HCTeneHHH
inecTH MecnneB co ahh coočineHHH Flpa-
BHTCJIbCTBOM CoK)3a CoUHaJlHCTHMeCKHK
Cob6tckhx Pecny6.iHK I~IpaBHTe/ibCTBy
JlaTBHH O CB06M 0TK33C OT HCH.

PROTOKOLS
par 6. panta pārgrozīšanu 1924. gada
2. aprilī Rīgā parakstītā Latvijas-Igau-
nijas nolīgumā par pierobežas joslas ceļu

kopēju lietošanu.
Latvijas republikas valdība un Igau-

nijas republikas valdība, vēlēdamās at-
vieglināt, cik vien iespējams, pierobežas
joslā atrodošos ceļu kopēju lietošanu,
kurā organizēta ar Rīgā 1924. g. 2. aprilī
noslēgto nolīgumu, vienojušās atvietot
minētā nolīguma 6. panta tekstu ar se-
košiem noteikumiem:

6'. pants.

Pierobežas joslas iedzīvotāji, kuriem,
saskaņā ar šī nolīguma 4. pantu, izdotas
1 OfTIT! tu OPIIilO l/orTItlOP O-r 0+ '*7*-nS»-*-i -i-m-i +?

6. pants.

Pierobežas joslas iedzīvotāji, kuriem,
saskaņā ar šī nolīguma 4. pantu, izdotas
leģitimācijas karti atzīmēmņas ar par
kāda kopēja ceļa lietošanu, kurš nodots
viņu rīcībā noteiktā ceļa gabalā, var
pārvadāt pa šo ceļu, caur otras līgum-
slēdzējas valsts teritoriju, bez kādām
muitas formalitātēm robežas pārejas
punktos, produktus, pirktas preces un
priekšmetus no viņu valsts, kuri uzskai-
tīti vietējo kompetento iestāžu sastādītā
speciālā sarakstā.

Šīs personas padotas muitas noteiku-
miem vienīgi sekošos gadījumos:

l).ja viņas pārvadā preces, kuras nav
uzskaitītas speciālā sarakstā;

2) ja viņas pārved otras valsts terito-
rijā, ar nolūku tur pārdot, savas
valsts produktus, preces un priekš-
metus, vai ari ja viņas ieved savas
valsts teritorijā preces, priekšmetus
un produktus, pirktus otras valsts
teritorijā.

So apliecinot, apakšā parakstījušies
sastādījuši šo protokolu, kurš nododams
abu līgumslēdzēju valstu valdību apstip-
rināšanai un stāsies spēkā 1925. gada
20. aprilī.

Sastādīts divos eksemplāros un parak-
stīts Rēvelē, 1925. g. 16. martā.

J. Seskis.
Latvijas ārkārtējais sūtnis un
pilnvarotais ministrs Igaunijā.

R. Gabriel.
Tieslietu ministrs, ārlietu mi-

nistra vietas izpildītājs.

Ārlietu ministrs Z. M e i e r o'vi es.

Padomju Sociālistisko Republiku Sa-
vienības valdība, vēlēdamās nokārto!
jautājumu par savstarpēju kuģu mēru
grāmatu atzīšanu, izsaka savu gatavību
atzīt, uz reciprocitates pamata, ksģu
mēru grāmatas, kuras likumā paredzētā
kārtībā izdevušas Latvijas finansu mini-
strijas jūrniecības departamenta ostu
valdes.

Viņa ari izsaka savu piekrišanu aprē-
ķināt ostas un citus nodokļus kuģiem,
kup zem Latvijas flagas ienāk Padomju
Sociālistisko Republiku Savienībā, sa-
skaņā ar minētās kuģu mēru grāmatās
norādīto tonažu un neizdarīt nekādu šo
kuģu pārmērošanu nodokļu ņemšanas
nolūkā.

Gadījumā, ja Padomju Sociālistisko
Republiku Savienības valdība grozītu
noteikumus, kuri attiecas uz tonažas ap-
rēķināšanu, tad par to Latvijas valdībai
paziņos vismaz trīs mēnešus pirms šo
noteikumu spēkā stāšanās.

Sī deklarācija stājas spēkā no viņas

parakstīšanas dienas, pie kam viņa zaudē
savu spēku pēc sešiem mēnešiem, skaitot
no tās dienas, kad Padomju Sociālistisko
Republiku Savienības valdība paziņos
Latvijas valdībai par savu atteikšanos
no tās.

PROTOCOLE FINAL.

Les soussignēs, rēunis en datē
d'aujourd'hui pour sigcer le Traitē de
Commerce et de Navigation ci-eontre,
sont convenus de ce qui suit:

Considērant les relations qui, confor-
mēment au contenu de la loi unionelle
du 30 novembre 1918, existant entre le
Danemark et l'Islande, ii est entendu
que les dispositions du susdit Traitē ne
pourront pas, de la part de la Lettonie,
ētre invoqnēes pour rēclamer les ' avan-
tages spēciaux que l'Islande a accordēs
08 pourrait a l'avenir accorder au Dane-
mark.

En foi de quqi, les Plēnipoteatiaires
ont signē le prēsent Protocole.

Fait ā Riga, en double exenplaire, le
3 novembre 1924.

Signē: L. Seja.
„ J. Clan.



CocT3BJieH3 na pyccKOM h jraTbiiucKOM

513bIK3X, npHHCM 0Č3 TCKCTa C1HT3IOTCH

aV-reHTHHHHMH.

Phc3, Tbicsma aesHTbCOT ;i . Ban,aTb na-

Toro ro^a, Mapra „19" ahh.

(nenaTb) A p a A o b.

Latvijas valdība} vēlēdamās nokārtot

jautājumu par savstarpēju kuģu mēru
grāmatu atzīšanu, izsaka savu. gatavību

atzīt, uz reciprocitates par pamatu, kuģu
mēru grāmatas, kuras likuma paredzēta

kārtībā izdevuši vietējie techniskas uz-

raudzības, klasifikacijas _ un kuģu reģi-
strācijas biroji vsi vietējie Padomju Re-

publiku Savienības Krievijas reģistra
biroji vai vietējie Padomju Sociālistisko

Republiku Savienības reģistra biroji.

Viņa ari izsaka savu piekrišanu aprē-
ķināt ostas un citus nodokļus kuģiem,
kuri zem Fadomju Sociālistisko Repub-
liku Savienības flagas ienāk Latvija, sa-

skaņā ar minētā kuģu mēru grāmatas
norādīto tonažu un neizdarīt nekādu šo

kuģu pārmērošanu nodokļu ņemšanas
nolūkā.

Gadījumā, ja Latvijas valdība grozītu
noteikumus, kūpi attiecas uz tonažas ap-
rēķināšanu, tad par to Padomju Sociāli-
stisko Republiku Savienības valdībai pa-

ziņos vismaz trīs mēnešus pirms šo no-

teikumu spēkā stāšanās.

Šī deklaracijs stājas spēkā no viņas
parakstīšanas dienas, pie kam viņa zaudē
savu spēku pēc sešiem mēnešiem, skaitot
no tās dienas, kad Latvijss valdība paziņos
Padomju Sociālistisko Republiku Savie-
nības valdei par savu atteikšanos no tās.

Sastādīta latviešu un krievu valodās,
pie kam abi teksti uzskatāmi par auten-

tiskiem.

Rīgā, viens tūkstots deviņi simti div-
desmit piektā gadā, marta 19. dienā.

Albats.

A r a 1 o v.

Sastādīta krievu un latviešu valodas,
pie kam abi teksti uzskatami par auten-
tiskiem.

Rīgā, viens tūkstots deviņi simti div-
desmit piektā gadā, marta 19. dienā.

(Zīmogs).
Aralo vs.

JlaTBHHCKoe UpaBHTeJibCTBo, w:e;iaH

ypery^HpoB3Tb Bonpoc o bsshmhom npn-
3H3HHH MepHTejIbHbIX CBKACTCnbCTB, 3351-
BJIfleT 0 CB06H FOTOBHOCTH npH3H3B3Tb, H3

OCHOB6 B33HMH0CTH, MepHT6JIbHbie CBHflC-
T6JICTB3, BbUaHHbie B 33K0HH0H 4)OpMe

MecrabiMH "Biopo TexHHqecKoro Ha.zi.3opa ,
KjraccHtpHK3UHH h peracTpauiin cyzr,OB

mm MecTHbiMH Bropo PoccHHCKoro Pera-

CTpa Corosa Cobctckhk Pecny6jiHK hjih

MecTHbiMH Bropo PeracTpa Coioss Coee-

tckhx CoiļH3flHCTHrecKHx Pecny6;iHK
OHO SaHB^HCT T3K)Ke 0 CBOCM COFJTSCHH

ucnncjimb nopTOBbie h apyrHe c6opu .zmh
Cy^OB, npH6bIB3IOmHX B JI3TBHK) DOZT,
fpJISrOM C0I033 COBeTCKHX CoiļHaJIHCTH-

mcckhx Pecny6^iHK, corvracHo c yK333H-

HblM B 03H3H6HHbIX CBHfl6TeJIbCTBaX TOH-
H3JK6M h ne noflBepraTb 3TH cy^a kbkhm
6bl TO HH 6bIJI0 HOBbIM HSMCpeHHHM B
H,e.JIHX B3HMaHHH c6opOB

B cny«iae, eaiH 6u OpaBHTe^bCTBO
JlaTBHH HSMCHH^O np3BHJia, OTHOCHrUHHCH
K HCHHC^eHHK) T0HH3MCa, FIpaBHTeJIbCTBO
Coiosa Cob6tckhx CouHa^HCTH trecKHX Pec-
ny6;iHK 6y.a,eT 06 3tom yBe,a;0MJieH0 no
KpaĀnefi ' ivrepe sa Tpn Mecsma ao Bcry-
HJieHHH B CH^y 3THX npaBHJ.

HacTOHHļaa .neKJiapauHH BCTynaeT b
^eflcTBHe co jļhh en nozmHCSHHH, npuneivi
0H3 TCpHCT CBOIO CHJiy 00 HCTetieHHH
iļiecTH Mecflues co ķhh coo6in,eHiiH Llpssn-
TCJlbCTBOM JI3TBHH FIpaBHTeJIbCTBy C01033
Cou,Ha^HCTHMecKHx Cob6tckhx Pecny6;niK
O CB06M 0TK336 OT H6H.

CocraB^eHa na JiaTbinīcKOM h pyccKOM
H3bIK3X, npHHeM OČa T6KCT3 CMHT310TCH
ayTeHTHMHblMH.

PHra, TbICHHa .HeBHTbCOT ,H,Ba,ZI,U,aTb
HHTOrO F043, M3pT3 19 AHH

A^b6sT

Ap3JI0B.

ļ Tiesu sludinājumi.
3£afa tiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē-
ni um i un kafa tiesu lik. 951. un 953. p.p.,
meklē 3. Jelgavas kājn. pulka kareivjus
Jāni Miķeļa d. Kalniņu un Krišjāni
Alfrēdu Jāņa d Smiltnieku-Smil-
dziņu, apvainotus uz kara sod. lik.
128. p. I. d. un 133. p. p.

Kalniņš dzim 1901. g. 1 augustā,
luterticīgs, neprecējies, piederīgs pie
Jelgavas pilsētas, pēc nodarbošanās
kurpnieks.

Smiltnieks-Smildziņš dzimis 1902. g.
30. decembrī, luterticīgs, _ neprecējies,
piederīgs pie Jelgavas pilsētas.

Personām, kufām būtu zināma viņu
uzturēšanās viet«s, nekavējoties ziņot
kafa tiesai vai tuvākai pol cijai, kūjai tos
apcietināt un ievietot kafa pārmācības
iestādē», ieskaitot viņus 2 iec. kafa
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, par ko
paziņot pēdējam un tiesai.

Rīgā, 2. aprili 1925. g.
Kafa tiesas priekšsēd.,

kapteinis H. Jakobsons.
723 Sekret. k. ier. A. Rumpe.

Ventspils II. iecirkņa
miertiesnesis

ziņo, ka atklātā tiesas sēdē Ventspilī,
27. aprilī. pulksteu 10 rītā, tiks nolasīts
mirušā Kriša Jansona testaments.

Ventspilī, 4. aprilī 1925. g. Ns 103c,25
758 Miertiesnesis (paraksts).

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
saskaņā ar civ. proc. likumu 1958. p
ai šo paziņo, ka 21. aprīlī 1925. g.,
minētās nodaļas atklāta tiesas sēdē
nolasīs 1925. g. 8. janvārī, Rīgā, mirušā
Jāņa Jāņa d. Kleinhofa notarielo
testamentu.

Rīgā, 4. aprilī 1925. g. L. N° 2906
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

732 Sekretārs A. K a 1v e

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 21. aprilī 1925. g„
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1905. gadā 25. aprilī, mirušā
Kokneses pagasta, Saukalnu mājas īpaš-
nieka atraitņa Jāņa Pētefa d. R ī m a ņ a
testamentu.

Rīgā, 4. aprilī 1925. ģ. L. Ns 2848
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

726 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apriņķa I. iecirkņa
miertiesnesis

ar šo atsauc savu sludinājumu ievie-
totu .Valdības Vēstneša" N° 65. š. g.
par Viktora Pilzenieka meklēs nu.

Rīgā, 27. martā 1925. g.
765 Miertiesneša v. i. (paraksts).

Iii» mMi\im\ Ik ita izpildīt.
paziņo, ka 14. aprilī 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīga, Skārņu iela N» 13, pār-
dos Kārļa Burbe kustamo mantu,
sastāvošu no 1 drejbenķa un novērtētu
par Ls 1500 —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pā>
iošanas diena uz vietas.

Rīgā, 1. aprilī 1925. g.
769 Tiesas izpild. V i 1 d a u s.

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

Rīgā, 4. aprilī 1925. g.
832 Tiesu izpild Krebs.

Um apgabaltiesu 3.1u. tini izsiltā)'
paziņo, ka 16. aprīlī 1925. g., pulksten
10'/* dienā, Riga, Lāčplēša ielā Ni> 99,
fabrikā, pārdos otrā ūtrupē akc. sab
.Latvijas stikls" kustamo mantu, sa-
stāvošu no čuguna pudeļu formām un
kantofa iekār 'as un pirmā ūtrupē
— no mašīnām, rnattrs, pudeļu formām
un cita un novērtētu par Ls 1332 —

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

Rīgā, 8. aprili 1925. g.
829 Tiesu izpild. O r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 23. aprīli 1925. g„ pulksten
10_ rīta, Rīgā. Lāčplēša iela 1*6 58,
pārdos Jāņa Zibeiko kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 390.—

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

Rīgā, 6. aprilī 1925. g.
773 Tiesu izpild. G r i n f e 1 d s.

^igfas apgabali 6 ien- tiasu

izpildītājs
oaaino. ka 17. aprilī 1925. g., oslksten
10 rītā, "īg* Kr. Barona iela_ N° 3,
firmas .Protektor" prasības lieta pār-
dos Ābrama Š e e r a Kustamo mantu,
sastāvošu n" manufaktūras, un novēr-
tētu par Ls 250.—

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kl «i
tpskatīt pārdodamo msntu, varēs pār-
Iešanas dienā uz vietas.

Rīgā, 4. aprilī 1925. g.
699 Tiesu izpUd. J ZirļjjJL.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 16. apnlī 1925. g., pulksten

12 dienā, Rīgā, Robežu ielā Mš 21,
pārdos Līnas Gulbis kustamo

mant^ sastāvošu no vistām, suņiem un
mēbelēm »n novērtētu par Ls 307.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka «n
apskatīt pārdodamo mantu, varēs parau-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. marta 1925. g.
777 Tiesu iznild. J. Kazubiern^.

Rīgas apgabalties. 2. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 29. aprilī 1925. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Vidzemes šosejā .Ns 99,
Latv. mazsaimn. krāj-aizd. sab. prasības
lietā, pārdos Vilhelma Freiberga
kustamo mantu, sastāvošu no raspuskam
viegli brauc orm. kamanām, _ iejūgiem
un bišu stropiem un novērtētu par
Ls 280.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs ptr
Jolonas dienā uz vietas.

Rīgā, 4. aprilī 1925. g.
772 Tiesu izpild. Krebs.

Rīgas apgabali 2. iec. tiesa?
izpildītājs ,

paziņo, ka 15. aprili 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Tērbatas ielā Nk 15/17,
J. Timmermaija prasības lieta, ~ n r d o_ s
Kārļa Priediša kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas papu griežamās mašinas
un grāmatām un novērtētu par Ls 650.

Rigas apgabaltiesas 2 iecirkņ
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 15. aprīli 1925. g., pulksten
10 dienā, Rīgā, Vilandes ielā N° 2,
dz. 6, Mucenieka lietā, pārdos Kārļa
Priediša kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 300._

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

Rīgā, 4. aprilī 1925. g.
771 Tiesu izpild. K. Krebs.

m ifgifiM t !if. Mm liiMMķ
asiņo, ka 14. aprili 1925. g., pulksten

10 rīta, Rīgā, Marstaļu ielā Ns 17,
pārdos Leiba Chaita kustamo mantu.
sas:āvošu no miltiem un novērtētu par
Ls 420.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ar!
apskatīt pārdodamo mantu, varēs p«>
loi vītas dienā uz vietas.

Rīgā, 1. aprilī 2925. g.

770 Tiesas izpildīt. V i 1 d a u s.

Kalsnavas pag. tiesa,
Cēsu apr , _ pamatod. uz savu 10. marta
1925 g. lēmumu un uz pagasta tiesu
lik. 108. un 109. p. p. 1924. g. izd,
dara zināmu, ka Juris Apsitis un
viņa sieva Ede Apsit, dzīv. Kalsnavas
mācītājmuižā, kiifiem pašiem laulībā
bērnu nav, pieņem (adoptē) par savu
bērnu Rīgas pilsētas bērnu patversmes
.Strazdumuižā" bez apgādnieka atstātu
bāreni Aleksandru Jāņa d. Kepske, ku-
fam audzināšanas pieņemšanas laikā an
7 gadi, piešķifot adoptējamam visas
mierīgas beina tiesības ar vārdu un
uzvārdu . lānts Apsitis".

Personām, kufām būtu k^das ierunas
pret šo adopciju, tiek uzaicinātas pif-
teikUtās šai pagssta tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Vald. Vēstnesī" trešo reizi.

Pēc min. termiņa notecēšanas nekādi
iebildumi vairs netiks pieņemti un adop-
cija skaitīsies par gājušu likumīgā spēkā.

Kalsnavā, 20. martā 1925. g. Ns 26.
Priekšsēdētāja v. P. Lapsiņš.

234 2 Darbvedis J. L ī c i t i s.

iii makiltin» un. tim izpildītais
paziņo, ka 15. aprilī 1925. g., pulksten
10 diena, Rīgā, liela Grēcinieku ielā
Nš 15, pārdos uz II. torgiem firmas
.Brāļi Gold" kustamo mantu, sastāvošu
no sikprecēm un veikala iekārtas un
novērtētu par Ls 16,603.

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

Rīgā,. 28. martā 1925. g.
767 Tiesu izpild. V i 1 d a u s.

Rīgas apgab altiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. aptilī 1925. g., pulksten
11 diena, Rīga, Kungu ielā Ns 31,
pārdos Annas Ekert kustamo mantu,
sastāvošu no viesnicas un dzīvokļa ie-
kārtam un novērtētu par Ls 1205,50.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo
!anas diena uz vietas.

Rīgā, 1. aprilī 1925. g.
768 Tiesu izpild. Vil d aus.

%gas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas ^pildītājs

fiHBiņoka 16. aprilī 1925. g., pulksten
10 rīta, Rīgā, Marijas ielā J* 23,
veikala, pārdos Pereca Gundera
ka#t«mo raantn, sastāvošu no manufak-
tūras un nov-Srtētu par Ls 360,—

ksināt sarakstu, novērtējumu, kā , ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs paV
clcianas dienā uz vietas.

Rīgā, 6. aptilī 1925 g.
774 Tiesu izpild. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 18. aprilī 1925. g., pulksten
lOrītā, Rīgā, Stabu ielā Ns 55, dz. 4,
pārdos Ādolfa Rozenberga Kustamo
mantu, sastāvošu no klavierēm un ne-
vērtētu par Ls 760.

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

Rīgā, 7. aprilī 1925. g.
775 Tiesas izpild. Grinfelds.

Uti mMllim i iec. tiem to*
paziņo, ka 17. aprilī 1925. g.^sten

1 dienā, Rīgā, Tirgoņu iela «> °>
dz 3. pārdos Lazara Goldsteio»
kustamo mantu, sastāvošu no it>m>.

dubultpiata moroken-zida un noveries

par Ls 215.— ., .a
«zināt sarakstu, novērtēļumu, « ™

spskatīt pārdodamo mantu, varēs p«
doš'niias diena uz vietas.

Rīgā, 6. aprilī 1925. g.
776 Tiesu izpild. J. Kazubierņs ^,

sīgas mmm i ik. mm m*
paziņo, ka 17. apiilī 1925- S-- Pu"fK3
1 dienā, Rīgā, Tirgoņu iela Ns 8, <

£
pārdos Lazara Goldšteina kustamo

mantu, sastāvošu no 28 mtr. rp
un novērtētu par Ls 215— ..

^izzināt sarakstu, novērtējumu, »

ipiskatīt pārdodamo mantu, varēs y

lokanas dienā uz vietas
Rīgā, 6. aprilī 1925. g-

778 Tiesu izpild. JJ<££ubte^-

«igas apgabaltiesas 7. iecirkf}»

ti*su izpildītājs
paziņo, ka 17. aprīlī 1925. fr, PJf 3ļ
1 dienā, Rīgā, Tirgoņu iela M- ». 0
pārdos Lazara JoldWH*J»*,
mantu, sastāvošu no 2/ "ļ"- ^zīda un novērtētu par Ls i^

vs
ari

Izzināt sarakstu, novērtējumu ,
^apskatīt pārdodamo mantu, varēs f-

šanas dienā uz vietas.
Rīgā, 6. aprilī 1925. g- „,

779 Tiesu izpild. J.Kazub.ef

Valdības iestāžu paziņojumi.
Pasta zinas.

Slēgta palīga nodaļa pie Lāčplēša
dz. stacijas

Atklātas: a) pasta palīga nodaļa
visāda veida pasta sūtījumiem Dundagas
pagasta Laukgalu mājās un b) telefona
palīga nodaļa Vadakstes pag valdē, Jel-
gavas apr.

Veckalsnavas un Ainažu pasta palīga
nodaļas pārveidotas par pasta un telefona
palīga nodaļām.

Ainažu nodaļā pieņem ari telegramas.

Pasta ub telegrāfa virsvalde
rrntimmrnanttmMMm «Mļattft—Minniir)iiwnMmiiiwwiļwiiiiiw—«i ri*

Rīga.
Latvijas bērnu palīdzības

savienība
sarīko š. g. 10. aprilī skolniekiem un
skolnieku vecākiem bezmaksas priekš-
lasījumu Bolderājā, Palīdzības biedrības
telpās, Stacijas ielā Ns 7, pulksten 1
dienā.

Lasīs Dr. Neubergs: «Fiziskā audzi-
nāšana".

Rīgas ielu dzelzsceļu valde
paziņo, ka ielu dzelzsceļu kustība nLieldienu svētku laiku notiks seko
kārtībā: - Sa

9. aprilī (zaļā ceturtdienā) no pīkst r
rītā līdz pīkst. 12 naktī , °

10. aprilī (liela piektdienā) no pulksten
7.30 min rītā līdz pulksten 9 vakarā

11. aprilī no pīkst. 6 rīta līdz pīkst 12naktī,
12. aprilī (pirmā Lieldienā) no pulksten

7,30 min rītā līdz pīkst. 12 nakti
13. aprilī (otrā Lieldienā) no pulksten

7 30 min. rītā līdz pulkst. 12 nakti
14. aprilī no pīkst. 6 rītā līdz pīkst 19

naktī.'Liela piektdiena (10. aprilī) pēdē jie
vagoni aties no liniju gala punktiem
I, II, III, IV un VI - pīkst. 8.15 vakara

VII, VIII un IX — l 8.30 ",
Rīgā, 1925. g. 6. aprilī.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums.

"«.gnvaa ayuyņ.d VCLauCCB pUUUjas

iecirkni pārdēvēju par Auces policijas
iecirkni.

Rīgā, 1925. g. 6. aprilī. JNs 10992.

Iekšlietu ministra Ed. L a i m i ņ š.

Administratīvā departamenta
direktors Šlosbergs.

Rīkojums.
Veselības departaments paziņo, ka visi

tie zobu ārsti, kuri uz š. g. 30. janvāri
„Valdības Vēstneša" 23. numurā izslu-
dinātā rīkojuma pamata, nebūs pārreģi-
strējušies veselības departamentā , līdz
š. g. 25. ap r i 1 i m, tiks izslēgti no zobu
ārstu saraksta.

Rīgā, 1925. g. aprilī.
Veselības departamenta direktora

vietas izpildītājs Dr. M. D ž o n s o n s.
Epidemioloģiskās nodaļas vadītājs

Dr. J. S e n t e 1 s.
KURSS.

Sitas birzi, 1975. «ada 8. aprilī.

D e viiea:
t Amerikas dolāra .... "1,175 — 5,20
i Anglijas mārciņa .... 21,76 — 34,sg
100 Francijas franka . , . 26,40 — 2695
100 Beļģijas franka.... 25,90 - 2645
100 bveices franka .... 99,65 — loi 65
100 Itālijas lira 21,00 — 2140
100 Zviedrijas krona . . . 139,10 ~ 14040
500 Norvēģijas kronu . . . 82,15 — 83,80
100 Dānijas krona .... 94,40 — ge 30
100 Čechoslovsķijaa kroni . 15,20 — 15J50
100 Holandes galdsņts . . . 205,95 — 20805
100 Vācijas marka .... 122,00 — 124*50
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marka . , . 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu.,'... 98,00 — 102,00
100 Lietuvas lita 50,50 — 52 <"
l SSSK červonecs .... 26,40 -- 28 85

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

1 Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aisņāraums . 98 — 100
4°/c Valsts prem. aisņ. . . 98 -- 100
6°/o Zemes bankas ķīla stmes 92 — 93
3°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Rīgas birJas kotacijas komisijas

priekšsēdētāja A. Kaceas.
ZvšrināK biržas māklera Th. Š u m m e r s

Redaktors: M. Ārons.

šim numuram 8 lappuses.



Ršaas apgabaltiesas Rigasap-

rirjķa 'ie0, tie8U lzP|ld,tā
in ka saskaņā ar tiesas spriedumu

pr!oriH 1925. g-, pulksten 2 diena,
IL/eles pagūta , Jaunā muižā',
- dos Augustam Smidtam piede-

P| ļ,ustamo mantu, sastāvošu _no_ divām
Svēta un viena ērzeļa un novērtētu par

L« 720.—
?Mināt sarakstu, novērtējumu, kā ari

.«kaitt pārdodamo - mantu, varēs par-

& dienā uz vietas.
708 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

SMenas prasta valde,
Madonas apr., caur Ļaudonu, tuvākā
dzelzsceļu stac, J. Kalsnava, 14 kilom ,
izdos

vairāksolīšanā
atklātos mutiskos torgos, bez pēc-
torgiem, Savienas pagasta namā,
16. aprīlī, 1925. g., pulksten 2 p. p.,

II. šķiras traktieri,
bijušā Cūkas krogā, pie pārceltaves pār
Aivieks es upi, 3 kilometri no J.Kalsna-
vas stacijas, no 23. aprīļa 1925. g. līdz
23. aprilim 1926. gadam.

Pēc nosolīšanas saņēmējam pie līguma
parakstīšanas jāsanuksī pirmā pusgada
rente.

Tuvākas ziņas dabūjamas pag. valdē
otrdienas un piektdienas.

Pagasta valde patur sev tiesības at-
dottraktieri pec saviem ieskatiem per-
sonām ar nekustamu īpašumu vai pret
diviem drošiem galviniekiem, pienesot
attiecīgi apstifrinatus narakstus

Pag. valdes priekšsēd. P. Boksberg.
822 Darbvedis (paraksts)

Rijis pol. 4. tec prigffšn.
paziņo, ka š. g. 15. aprili, pīkst. 10 no
tīta, Kr. Barona iela Ns 63 , dz. 8, pārdos

ii! iilšanā
Aisļka un Taubes Kantora dzīvokļa
iekārtu, sastāvošu no salona, ēdamu,
guļamas un rakstāmas istabu iekārtām
un firmas .Zinger" šujmašinas, par Jabu
Rīgas muitas valdei.

Pārdodamās jnantas apskatāmas pīr-
došaoas dienā ūtrupes vietā. 712

Rīgas pol. 5. iec. pr-ks
dara zināmu, ka 15. aprilī 1925. g.,
pīkst. 10 rītā, Jaunmīlgrāvi, Krasta ielā
Ns 14, dz 2, "

affilītfl Mksolilanā
tiks pārdots Otto Bodniekam piederošs
kustams īpašums, sastāvošs no 1 ku-
modes, 1 trimo spoguļa, galdiem,
krēsliem un dažādas citas -kust. mantas ,
apvērtētas par Ls 139,—, Minnas Uep-
niek civilpras bas segšanai, saskaņā ar
R gas pilsētas 1. rajona īres valdes iz-
pildu rakstu Ns 1950 no 7. marta š. g.

Pārdodamās mantas apskatāmas pār-
došanas dienā. 709

Rīgā, 1925. g. 6. aprilī. '_
Rigas pol. 5. iec. pr-ks

dara zināmu, ka 15. aprīlī 192>. gadā,
plkst.10 rīti, Aptieku ielā Ns 38, tiks
atklāta vairāksolīšana pārdota Ellas
Fioles kustama manta, sastāvoša no

iii i fliiM|i Mito
apvērteta par Ls .192.50. Jāņa Ķirša
civilprasības segšanai, saskaņā ar Rīgas
pilsētas 1. rajona īres valdes i'pildu
rakstu Ns 1222 no 23. marta š. g

Pārdodamas mantas apskatāmas pār-
došanas dienā pārdošanas vietā.

Rīgā, 1925 g. 4 aprilī. 70R

Rsgas pol. 3. iec. pr-ks
paziņo, ka 15. aprilī 1925. g., pīkst. 10,
Rīgā ', Terbatas _ ielā Ns _l/3, dz. 22 tiks
pārdotas vairaksnlīšana pils. Dāvidam
Aptam piederošās mantas, sastāvos, no:

«Iii ezola tika bitos
ar 6 durvīrn, novērtēta par Ls 137,52,
piedzenot no viņa par labu Rīgas pils.
valdei dzīvokļu nodokli.

Apskatīt : pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienē uz vietas. .

Rīgā, 6. apr. 1925. g. Ns 7142. 815

ij jgs* *ngat>alt!0«as Ripa* ap

riņķa I. iec,-tiešo iz sildītājs
paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
16. aprilī 1925. g., pulksten 2__ dienā,
Pļaviņās, Daugavas ielā Ns 29, pārdos
otrā ūtrupē Arv. Kunšteinam piede-

rošo kustamo mantu, sastāvošu no
dažādiem cementa izstrādājumiem, kā:
caurulēm, riņķiem, ķieģeļiem, dakstiņiem,
60 mucām .Portlandes" cementa, kā ari
vienas govs, vienas bufetes, vienas
zāles garnitūras, viena drēbju skapja,
vienas kušetes, divām gultām ar atspefu
matračiem un t. t. un novērtētu par
Ls 3380.—

tmeit sarakstu, novērtējumu, kl ari
ipikatit pārdodamo mantu, vārga %m-
dois&ei dienā uz vietas.
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ļjļtettžusludinājumi, ļ
Wo nodilu iipiriimeota

H anr£ak, sajumu P'edzinējs paziņo, ka
tei h m?- §- Pulksten 12 dienā,

*>- Bruņinieku ielā Ns 12 dz 5

JMitt «BiisolBanl
|Jļrazfa kustamo mantu, novēr-
'iSdan , ^ J29 un sastāvošu no
V'o „„, mantam . dēļ viņa 1921. g

°j*!ņas nodokļa segšanas.
sa, 6. aprilī 1925. g.

Y* Piedzinējs (paraksts).

25|d \irnm JiIiiii.
?° "tā sltVf - U: aprilī, pulksten
"810 ' rat.t, kancle iā, Jelgavā, Upes

Hl a 7 - 1
un mutiskā sacensībā

JOOO ^Kprasītājam
Sa-metru akmeņu

kūpināšanu ķīļos "
H' Ls \> dtupinātavā. Drošīoas
""«sten q ,c uvāka3 z,?as kandejā,

y~~l5. 3 ygp

SmTtouui
^g-uz. kus torgus 20. aprilī

T
aiP«aDn-xru veom apgaismo-

«„> saki,» ata Parauga - 550 gab.

»! 1(ia8 lioD TPH1 --!nak8ā 10°/o drošības
?,s ^niM, /10"13 vērtības. Tuvākas ,

122. nn n„ .elzsceltl virsvaldē ist.n° Pfet. 12—14. 2 589

Rīgas polic. VIII. iec. priekšn.
dara zināmu, ka 2 t. aprilī 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Matīsa iela Ns 137,

pārdos nMteoliSans
Pēteļ-am Krelšmanim piederošo mantu,
sastāvošu no 3 gumijas riepām^ormaņu)
un 1 rakstāmgalda, novērtētām par
Ls 140, dēļ slimo kases nodokļu dzē-
šanas, saskaņā ar I. rajona darba in-
spektora š. g. 23. februāra raksta
Ns f'SS??.

Pārdodamo mantu varēs apskatīt
minētā dienā no rīta noradīta vieta.
710 Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes pils. pol. pr-ks
dara zināmu, ka pilsētas policijā

^
pie-

klīdušas 3 māju piles: 1 tēviņš un
2 mātītes. īpašnieks var pieteikties
7 dienu laikā, skaitot no 2. apriļa 1925. g.,
pēc šī termiņa notecēšanas, ja īpašnieks
neatradīsies, ' pīles tiks pārdotas vairak-
solišanā. 823

Daugavpils vahfs Muita.
Daugavpilī, Nikolaja parki. Talf. J75,

20. aprilī 1925. g., pīkst. 11. diena,

pārdos vnīrfiksolišans
1 zirgu.

812 Slimnicas administrācija.

Rīgas pils. lombards
izsludina par nederīgu Otto Bensonam

1922 g 19- augusta izdoto kvīti ar
Nš 4980 par ķīlas Ns B. 500622 izpirk-

šanu, jo ši kvitē lombardam pieteikta
par pazaudētu 825

«j^ļipģā baltiesaa Rīgas ap-
rirjķa I. iec. tiesu izpildītājs
„,ka saskaņā ar tiesas spriedumu ,

?fiTnrili 1925- g- no pulksten )2 dienā,
Pļaviņās, Baznīcas ielā Ns 15, pārdos
pfterim Vildavam piederošo kustamo

antu '-astāvošu no divām dzīvojamam

Sečelu «n akmeņu mūra ekam, nolikta-
is un piebūves ar cementa dakstiņu

v
papes jumtiem noplēšanai, tirgotavas

>kārtas , precem,_ Koka materiāliem,
malkas ' un dažādām mēbelēm un no-

vērtētu par Ls 4860.-
izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari

«oskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas!
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Rigas apgabaltiesas Rīgas ap-

riņķa I. iec. tiesu izpildītājs

oazirto, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
16. aprilī 1925. g., pulksten 10 _ dienā,
pļaviņās, Da^avas iela

N«
21, pārdos

Paulam Ļūļam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu novienas no baļķiem
būvētas dzīvojamas ēkas noplēšanai un
4 kub asis radžu akmeņu un novērtētu
par Ls 1240.-

Izanāt sarakstu, novertējumu,_ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

790 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas
Valmieras apr. tiesu izp.
paziņo, ka, izpildot Rīgas apgabaltiesas
. un IV. civilnod., Valmieras apiiņķa
I. iecirkņa miertiesneša un citu tiesu
spriedumos — 15. aprilī 1925. gadā,
pulksten 10 rītā, Valmieras apriņķa,
Kaugaru pagasta, Ķengu mājā, izpār-
<ļos pirmā un otrā izsolē Kārļa Jēkaba
«a A psītes kustamo mantu, sastā-voša no 4 zirgiem, 4 govīm, 3 cūkām,J tītariem, 2 pīlēm, kurvja linijdroškas,
«ražas, jagavām, dzelzsasu vāģiem
wga aizjūga lietam, pļaujmašīnas, zirgu
grābekļa, iederu ecēšām, arkliem, e.sel-
rasmas, vētījamas mašin^s, docimal-
«a'iem, piena separatora , 60 pud. miežu,

ni. auza, 150 pud. kartupeļu, drēbju
«Pja, grāmatu skapja un malkas un
"Nerieta par Ls 3258.—
JT?•?' I 3131"", novērtējumu, kā atipsnatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-«ms dieni uz vietas.
*? aprili 1925 'g. Ns 33, 62J53, 151.
_T Tiesu izpild. J. A ķ i s.

Blīva lajiaialiliztmjDprziiii
iznomās uaīrfltisolišanfi
21 aprilī 1925. g., pīkst. 10 diena
rajona kanclejā Bolvu centra muiža,
Jaunlatgales apr., Radovajas muižas

augļu dārzu,
atrodošo Kačanovas pag., Jaunlatgales
apriņķī.

Bolvu rajona valsts zemju
714 Pārzinis G. R u d z i š s.

Dignājas pagasta valde,
Jēkabpils apriņķī, saskaņā ar tieslietu
ministrija? pavēli no 28 janvāra 1925 g.
N? 3080, dara vispārībai zināmu, ka no
1. marta š. g. Dignājas pagastā ir atvērta

dzlmfisuraKsta nolaid,
kūja atrodas pagasta valdes kanclejā.

Dignājā, 25. martā 1925. g. 306
Dignājas pag. valdes priekšs. (paraksts).

Izlabojums.
Kokneses pagasta valdes sludinājumu,

iespiestu „Vald. Vēstn." Ns_61, 17. martā
1925. g. par pases nozaudēšanu 3. pkt
papildināt un izteikt sekosi: iekšzemes
pasi Ns259, izdotu no Cirstu pag. valdes
10. jūnijā 1921. g. uz Martas Jāņa jn.
Zeltiņ vārdi. 320

Dzelzsceļu virsvalde
izsludina uz š. g. 5. maiju, pīkst. 12
dienā rakstisku konkurenci Siguldas
jaunceļamas staciļas ēkas central-
apkurinašanas izbūvei.

Drošības nauda 750 Ls. 797
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-

virsvaldē ist. Ns311, darbdien. no 10-13.

Dzelzsceļu Arita
materiālu apgāde

noturēs š. g. 18. aprilī, pīkst. 12 dienā
Rīga, dzelzsceļu virsvaldē

jauktus torsos
ar pēctorgiem t>>rpat š. g. 21. aprilī,
pīkst. 12 dienā uz dzelzsceļu virsvaldei
piederošu koku materiālu nopludināšanu
no Gaujenes virsmežniecības pa Gauju:

a) no Aumeistaru novada uz Rīgu
apm. 5500 kub mtr. baļķu un kub.
vienībās 7'x7'x7' stutmalkas_ 8'
gaj-as ap 130 i kb. v. un zāģa
kluču 7' garu ap 30 kb. v. un līdz
Strenčiem dedzināmas malkas T
gajas ap 2C0 kb. v.;

b) no Gaujenes novada uz Rīgu apm.
3000 kub. mtr. baļķu un kub.
vienībās TxTxT stutmalkas 8'
gafas ap 40 kb. v., zāģu kluču T
garu ap 15 kb. v. un apm. 2000 gab,
gulšņu un līdz Strenčiem dedzinā-
mās malkas 7' gajas ap 40 kb. v.

Baļķi uzņēmējam jānovieto un jāno-
dod no dzelzsceļu virsvsldes pārstāvja
ierādītā rīdensdārzā Rīgā ne augstāk par
dzelzs tiltu, bet stutmalka, zāģa kluči
un gulšņi Rīgā, tāpat ne augstāk par
dzelzs_ tiltu un dedzināmā malka Stren-
čos jāizvelk no ūdens un jānokjauj uz
krasta pēc norādīšanas. Darbi var tikt
izdoti visi kopīgi jeb ari atsevišķi pa no-
vadiem. Torgu dalībniekiem jāiemaksā
drošibas nauda par visiem darbiem
kopā Ls 4000.—; par Aumeistera no-
vada darbiem vien Ls 2500.—, bet par
Gaujenes darbiem — Ls 1500.—.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļu virs-
valdē 125. istabā un uz vietas VI. mežu
vienības darbu vaditājs Graumans Gau-
jenes pagasta Tililtu mājās un vec. brā-
ķēts Liepiņš Gaujenes muižā. 798

Valde.

Finansu ministrija
izdos š. g. 18. aprilī, pulksten 10 dienā

rakstisko konkurents
valsts spirta uti degvīna un valsts

ācnaturcta spirta izdalīšanu.
Lielāku drošību spējīgas personas vai organizācijas, kūjas vēlētos piedalī-

ties izsole, tiek lūgtas iesniegt rakstiskus piedāvājumus ar noteiktu atlīdzības
pieprasīļumu, nomaksātus ar 40 sant. zīmognodokli, Finansu ministrijai, Rīgā,
Valdemāra iela Ns 2-a, ne velaķ, kā līdz š. g. 18. aprilim, pulksten 10 no rīta.

Pirms konkurences katram dalībniekam piedalīšanās tajā, jānodrošina ar
drošību Ls 100.000.— apmēra; kā drošība tiks pieņemti skaidra nauda, Latvijas
bankas garantija vai finansu ministrijas atzīti vērtspapīri.

Ar noteikumiem var iepazīties ikdienas netiešo nodokļu departamentā,
Rīga, Valdemāra ielā Ns 1-b, no pulksten 9 līdz 15.

591 Finansu ministra b. J. Bokalders.
1 Netiešo nodokļu departamenta direktors K. K a I n i ņ š.

Spārnes pagasta valdei,
Talsu apriņķī, 2 klm. no Spāres stacijas,

vajadzīga

pagasta
vecmāte.

Beigušām feldšera skolu priekšroka.
Kandidātes var pieteikties rakstiski,

iesūtot dokumentus par līdzšinējo no-
darbošanos un izglītību, vai personīgi
ierasties Š. g. 16. aprilī, pulksten 11,
pie pagasta padomes uz velēšanām.

1 Priekšsēdētājs M. Francis.
689 Darbvedis Krausmans.

Ipiķu pagasta valdei,
(Valmieras apriņķī, 4 klm. no Ķirbeļu
dzelzsceļu stac), vajadzīgs

labi iestrādājies

koncleiists (-te),
ar praktiķu pag. valdes darba grāmat-
vedībā un vēlams rakstīt pratējs uz
rakstāmmašīnas

Kandidāti (-tes) tiek uzaicināti ie-
rasties personīgi pag. valde, Ipiķu pag.
namā —. 17. aprilī š. g, pulksten 11
dienā uz nolīgšanu, līdzņemot dokumen-
tus par izglītibu un līdzšinējo nodarbo-
šanos.

Alga pie brīva dzīvokļa, apkurināšanas
un apgaismošanas Ls 60.— mēnesī.
645 2 Priekšsēdētājs (paraksts).

Dzelzsceļu virsvalde
iznomās tttes to riiiii dzērieniem

uz laiku no 1. maija līdz 31. decembrim 1925. g.
sekošās stacijās:

Rīgā (drošības nauda Ls 500), Skrīveros, Siguldā, Krustpilī, Jelgavā, Priekulē
(Ls 200), Tukumā I., Daudzevā, Liepāja, Ventspilī, Ieriķos, Alūksnē, Vaiņodē

(Ls 10.;), Rītupē, Skrundā (Ls 60),
uz laiku no 1. maija līdz 1. oktobrim 1925. g.;

Edinburgā II., Bulduros, Majoros un Dubultos (Ls 60).
Piesolījumi, apmaksāti ar zīmognodokli 80. sant.~apmērā, iesniedzami

Finansudirekcijai (112. istabā) līdz š. g. 22. aprilim, pulksten 10 dienā, slēgtās
aploksnes ar uzrakstu: .Uz _ stacijas bufetes konkurenci 22. aprilī 1925. g."
Piesolījumos jāuzrāda iesniedzēja vārds, uzvārds, tēva vārds un pilna adrese, pie-
dāvājamā nomas nauda par visu iznomāšanas laiku un nomnieka dzīves «praksts
(uzrādot agrāko un tagadējo nodarbošanos). Dzelzsceļu virsvalde ievēros vienīgi
tos piesolījumus, pie kurjera būs pieliktas kvitēs par drošības naudas iemaksu.
Drošības naudu atsevišķi par katru bufeti var iemaksāt dzelzsceļu galvenā kasē,
stacijas kasē, Latvijas banttā un viņas nodaļā. Dzelzsceļu virsvalde patur sev
tiesību neiznomāt bufetes personām, pret ktifām viņai būtu kādi iebildumi. Tuvākas
ziņas Finansu direkcija 114. istabā. 831

Nītaures virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

sausus un vēja gāztus kokus pec celmu skaita:
1.28 aprilī 1925. g., Siguldas iecirkņa mežziņa pieņemamās telpās, Siguldā:

I. iec. mežniecības — Nurmižu, Jūdažu un Paltmales novados, pavisam
23 vienības, vērtība no Ls 6—115.

II. 29. aprilī š. g., Mālpils iec. mežziņa pieņemamās telpās, Bukā:
IV. iec._ mežniecības — Rikteres, Mālpils un Bukas novados, pavisam

20 vienības, vertiba no Ls 17—191.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā Nītaurē, un pie iecirkņu mežziņiem.
720 Nītaures virsmežtiipr'īha

Rēzeknes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

27. aprilī Š. g., virsmežniecības kanclejā, Rēzeknē, Kolpaka bulvāra Ns 50,
sagatavotu sērkociņu malku un sekvestrētus mežu

materiālus:
I. iec. mežniecības — Vecrikovas novadā, 100 steru sērkociņu apses malkas,

1 vienība, vērtībā Ls 1000 un 98 priežu un egļu baļķus, atrodošus Viļānu miestā,
1 vienība, vērtībā Ls 92.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras
iemaksas izsoles komisijai 10°/o drošības naudas no novērtētās sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

Virsmežniecība paiur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie I. iec. mežziņa, Vecrikovas muižā.
811 Rēzeknē virsmežniecība.

Gulbenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

25. aprilī 1925. g., Jaungulbenes pag. valdes telpas,

vēja gāztus un lauztus kokus pēc celmu skaita:
III. iec mežniecības — Jaungulbenes novadā, pavisam 6 vienības, vērtībā

no Ls 81 līdz Ls 168.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienv Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās

izsole? komisijai 10°/o drošības naudasno novērtētās sumas, kūja pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie III. iec. mežziņa.
KtO tihUlAnpc irīrctno7fllaf<lkq

Dzelzsceļu VII. ceļu iec kantorī,
pie Torņakalna, 15. aprilī š. g., pulksten 11 dienā, noturēs jauktus torgus,
ar pēctorgiem 18. aprilī š. g., pulkst 11 dienā, sekošu darbu izdošanai mazākprasīt.

zemes Iekrautas darbus oihienos
Tukuma I. karjera un izkraus. Dubultu stacija, zemes daudzums apu. 6000 kub. mtr.

Drošības nauda Ls 225 iemaksājama VII. ceļu iec. kasē, pirms torgu sāk-
šanas. Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī, darbdienās no pulksten 10—14. 796

Ūtrupe.
Pirmdien, _20. aprilī, pulksten 4 p. pusd., pārdos firmas Šeinker & Ko. uz-
devumā tās pašas firmas noliktava, Dzirnavu ielā Ns 13,

atklātā vairāksolīšanā
11 gab. riņķa zagi uz dzelzs apakšdaļām uzstādīti ar koka galdiem, ierīkoti
malkas griešanai, un 1 vid. lieluma skrotēšanas dzirnavas.

Apskatāmi ikdienas Dzirnavu ielā 13.
715 Zvēr. biržas maklers P. Rupners.



Saistošie notini
par tirgošanās laiku lukstes

pi'sētā.
Pieņemti pilsētas domes sēde
1924. g. 13. decembrī un apsti-
prināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta š. g.
2. februāra rakstu Ns 100844.

§ 1. Veikali, darbnīcas un uzņēmumi
var būt atvērti, ar šais noteikumos pa-
redzētiem izņēmumiem, vasarā — no
1. maija līdz 1. oktobrim — no pulks'en
5 līdz 21, bet ziemā — no 1. okbob fa
līdz 1. maijam — no pulksten 6 līdz 21.

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

P i e z ī m e: _Lieldienu, vasarassvētku
un ziemsvētku trešās dienas, ka ari
zaļā ceturtdiena un 23. jūnijs pielī-
dzināmas darbdienām.

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

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

P i e z i m e : Pastāvīgās tirgotavas uz
tirgus laukuma, kūjas iznomātas uz
veselu mēnesi, vai ilgāk, atļauts at-
vērt līdzīgi pārejām tirgotavām.

§ 5. Šie noteikumi neattiecas uz ap-
tieKām, viesnīcām, izņemot viņu bufetes,
mēbelētam istabām un iebraucamām
vietām.ļ

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

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

§ 8 Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu tiek uztikta pilsētas valdei
un policijai.

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

Pilsētas galva S a m 0 v i č s.
118 1 Sektetars J. Kļāvi ns.

51) Pārgrozījumi un papildinājumi no-
teikumos par naudu.

52) Likums par karaklausības likuma
26. panta papildinājumu.

53) Pārgrozījumi rūpniecības nolikumā,
kā ari likumā par izgudrojumu,
modeļu un preču nozīmju aizsar-
dzības apliecību un patentu izdo-
šanas kartības noteikumu grozīšanu.

54) Likums par akcizes nodokli raugam.
55) Papildinājums agrārās reformas

likuma III. daļā.
56) Likums par Slokas pilsētas admi-

nistratīvām robežām.
57) Likums par Valsts kontroles štatiem.
58) Instrukcija akciju un paju sabie-

drību likvidācijas komisijām.
59) Papildinājumi noteikumos par sīko

metāla naudu un sīkās metāla
naudai ārējo veidu.

r — ——>

Dažādi sludinājumi, j
Mllto invnfecibai nn ffrdznTecnas akcija sab.

,.UIRTORir
otra

kija vispārēja sapulce
notiks 29. aprilī š. g

^
pīkst 8 vakarā,

akciju sabiedrības telpas, Rīga, Marstalu
ielā Ns 16.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas komisijas ziņojumi.
2) Bilances un pārskata par 1924. g.

apstiprināšana uņ peļņas sadalīšana.
3) Valdes atsvabināšana no atbildības

par 1924. gada datbību.
4) Budžets 1925._ gadam.
5) Direktoru velēšanas izstājušos vietā.
6) Revīzijas komisijas vēlēšana.
7) Dažadļ jautājumi.

_ Saskaņa ar statūtu § 63, otra vispā-
rēja sapulce notiks 13. maijā 1925. g.,
pīkst. 8 vakara, sabiedrības telpās, pie
tas pašas dienas kšrtības un būs piln-
tiesīga, neskatoties uz sanākušo biedru
skaitu.

Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties,
sapulce uz statūtu §55 pamata jāuzrāda
septiņas dienas pirms sapulces savas
pagajdu apliecības vai akcijas oriģinālos
un tādu ķīlu zīmes 716 Valde.

A. Kriegsmana korķu fabrikas
akciju sabiedrības valde
uzaicina akcionāru kungus uz

vispārēju sapulci
knja notiks 14. maijā 1925. g., pīkst.

12 dienā, Rīga, Lāčplēša ielā Nš 87.
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojumi. 2) Akciju sabie-
drības tālākās darbības noteikšana.
3) Pārvērtēšanas komisijas ziņojums un
lemšana par sabiedrības varbūtēju likvi-
dēšanu. 4) Vēlēšanas. 5) Dažādi priekš-
likumi.

Akcionāriem, _ kuji vēlas ņemt dalību
vispārēja sapulce, jāiesniedz savas akcijas,
vai jāpieteic savas tiesības uz tādām,
sabiedrības kantorī, Rīgā, Lāčplēša ielā
Ns 87, līdz 28. aprilim 1925. g.

801 Valde.

Jzsole.
Liepājas apriņķa valsts muižas, kā:

Vaiņodes, Bakūzes un Virgas notiks at-
likušā inventāra pārdošana vairāksolīšanā
sekošās dienās: '

1) Vaiņodes 15. aprilī š. g., pīkst. 10 r.
2) Bakuzes 16. aprilī š. g., pīkst. 10 r.
3) Virgas 18. aprilī š. g., pīkst. 10 r.
Inventāru var apskatīt izsoles dienās

uz vietas.
Liepājas apr. valstszemju

824 inspektora v. i. (paraksts).

liiiEB ne niiitra kaii
nlira Wm.
1925. gada 9. burtnīca

iartātasi un dabūjama Valsts tipogrāfijā,
pili, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūttSanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu . . 0,24

Saturs:
48) Skolotāju penziju likums.
49) Likums par Cēsu pilsētas admini-

stratīvām robežām.
50) Likums par Limbažu pilsētas ādmi-

ni strativam robežām.

niies Usaiit.i.ii
pārdos vairāksolīšanā

24. aprili š. g., pīkst. 12 dienā, Grien-
valdes Ļielfridriķa muižā, vaislai nede-
rīgu kuili. 813

Valde.

Akciju sabiedrība
„A.G.SCHROEOER&Ko."

uzaicina savus akcionārus uz kārtēju

uisparēju sapulci
2. maijā š. g

^
pulkst. 6 dienā, Rīgā,

m. Kalēju iela Ns 10/12.
Dienas kārtība:

1) Bilances caurskatīšana un apstiprinā-
šana un pārskats par 1924. g.

2) Tīras peļņas sadalīšana.
3) Budžeta un darbības gaitas caurskatī-

šana un apstiprināšana uz 1-925. g.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, ja 2. maijā š. g. nesanāktu
noteiktais biedru skaits, tad notiks otra
nflna sapulce 16. maijā š. g.,
turpat tanī pašā laika un ar to pašu
dienas kartību, kūja, neskatoties uz
ieradušos biedru skaits, būs sprieduma
spejiga.
809 Valde.

Kigas akciju sabiedrības

„aiil. fJr.BernhardsMm"
Hfirtējā pilna sapulce

notiks 29. aprilī 1925. g. pīkst. 5 pēc
pusd. Rīga, Latvjas tirgotāju un rūp-
nieku savienības telpās, Ģildes ielā

(Gildstubenstr) Ns 4.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadoņa un rakstveža vēlēšana.
2) Gada pārskats.
3) Revizijas komisijas ziņcjums.
4) Ziņojums par norēķinu ar B. Bekeru.
5) Jaunu līdzekļu meklē/ana , resp. uz-

ņēmuma likvidēšana.
6) Vēlēšanas.
7) Dažādi priekšlikumi.

Ja 29. aprilī š.g. nesanāktu statūtu 55 §
noteiktais akcionāru skaits, tad pilna
sapulce ar augšā minēto dienas kārtību
notiks, uz statūtu 57 § pamats, pie jeb-
kāda akciona u skaita, 15. maijā š. g.
pīkst. 17, augšā minētās telpās.
808 Valde.

Rīgas transporta akciju
sabiedrība „HANZA"

uzaicina akcionārus ierasties 30. aprilī š. g.
pulkst. 4 p. p. sabiedribas telpās 1. Smifšu

ielā 11/13 uz

RirSēlu pilnu sapulci.
Dienas kartība:

1) Sapulces vadītāju vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1924. g., valdes

un revizijas komisijas ziņojumi.
3) Budžeta apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.

Akcionāriem, kufu īpašumā atrodas
akcijas uz uzrādītāju, jāpieteic tādas
vismaz 7 dienas iepriekš sasaucamās
pilnās sapulces.
807 Valde.

Standard
tirdzniecības un rūpniecības

akc ju sabiedrība*

ipiiāttiiisāilu
30. aprilī 1925. g., akciju sabiedrības
kantorī Rigā, L. Aldaru ielā 11, pīkst. 6 p. p.

Dienas kārtība:
1) Pārskata par novembra un decembf/a

1924. g. darbību nolasīšana, revizijas
komisijas ziņojumi, norēķina pie-
ņemšana un zaudējumu norakstīšana.

2) Budžets par 1925. g.
3) Noteikumi par termiņiem priekš akciju

kapitāla tālākām iemaksām.
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.
806 Valde.

flit. ulM. Liepājas e||is fabrika,
agr. Kielera

ar šo uzaicina savus akcion. piedalīties

iiiisapulcē,
ku[a notiks 12. maijā 1925. g., pīkst.
10 no rītā sabiedrības biroja telpās.

Programa:
1) Norēķina uz 31. decembrī 1924. g.

caurskatīšana un apstiprināšana.
2) Ziņojums par pagājušo 1924.darbībasg
3) Revizijas komisijas 3 locekļu vēlēs.
4) Direkcijas 1 locekļa vēlēšana.
5) Dāžadi jautājumi 803

8aBapr.pr-kapal.2jc.
pantos atklāta izsolē

1925. g. 16. aprili, pīkst. 11 no rīta,
Iecavas pagasta Brantmuižā Mārti-
ņam Kulikovskim aprakstītas mantas:
vienu gateri firmas „Bramberg", vienu
maļamo gaņģi un vienu laivu, dēļ no-
dokļu un citu parādu piedzīšanas.

Mantas apskatīt un pārdošanas notei-
kumus uzzināt varēs uz vietas pārdoša-
nas dienā. 814

Iecavā, 4. aprilī 1925. g. Ns 4102.

Rīgas ostas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrība

ar šo izsludina par nederīgu viņas
no 8. marta 1925. g. nozudušo zīmogu.

721 Valde.
lupinti valJU tipopraiiji,

Tirdzn. un rūpn. akciju sabiedrī.as
M. Zitmans valde,

ar šo paziņo ka 1925. g. 26. aprilī,
tiek sasaukta pīkst. 5 p. p. Rīgā, Mer-
ķeļa ielā Ns 5, dz. 3, Akc. sab. M. Zit-
mans akcionāru
otra pilna kārtēja sapulce

ar sekošu dienas kārtību :
1) Sapulces vadītāju vēlēšana.

2) Gada pārskata nolasīšana un revizi-
jas komisijas ziņojums.

3) Peļņas sadalīšana un atlīdzības no-
teikšana valdei.

4) Budžets tekošam 1925, g. un turp-
mākas darbības plāns.

5) Vēlēšanas.
6) Jautājumi un ziņojumi.

800 Valde.

Automobiļu sotik. paju subied
AUTOTAKSI,

kārtēja pilna sapulce,^
notiks ceturtdien, 30 aprīlī š. g.,
pīkst. 6 p. p., Dzirnavu ielā Ns 41,
A. Glasniek kga kantorī.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats par sabiedrības dar-

bību 1924. g.
2) Revizijas komisijas ziņojums.
3) Budžets un darbības plāns 1925. g.
4) Garāžas iegūšana.
5) Valdes un revizijas kom. vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi.

799 Valde.

Attiecoties uz 1924. g. 3. oktobra
.Vaid. Vestn." 225. num. iespiesto slu-
dinājumu un pamatojieties uz 1920. g.
23. aprija un 1921. g. 20. aprīļa liku-
miem un uz statūtiem

laSiEDli.atciak. R. B. lasttt mii.
ievējejot, ka paredzēta sludinājuma laikā
nekādas pieteikšanas nav notikušas, ar
šo paziņo, ka nosudušas augšā minētas
sabiedrības akcijas N°Nk 1481—1490,
1991—2000, 2151—2190, 2741-2750,
2827—2906, 3111, 3114 _ ir atsitas par
nederīgam un viņu vieta īpašniekiem

tiks izdotas jaunas akcijas ar tiem
pašiem numuriem. ™2

Mašinubūv. akc. sabiedribas
R. H. Mantels valde.

HTlīu^āunļOpiiied*
dīc. sofi. Ozoliņ ml*.

sasauc 29. aprilī 1925. g. dzirnavu

kantora telpas, Rigā, Ventspils iela Msa.

pili abi sapil
pīkst. 3,

ar sekošu dienas kārtību:
1) Valdes ziņojums.
2) Apgrozījuma kapitāla p lielinasana.

3) Revizijas kom sijas locekļu īevelesan ?

4) Dāžadi priekšlikumi un jautājumi.

805 JTaJjJJ>

Nacionālais teatrs.
Trešdien, 8. aprilī, pulksten 7/3 va^

Pirmo reizi
T'muAWišB*

A. Bernšteina drāma 3 cēlienos-

Ceturtdien, 9. aprili, pulksten 2 die

tautas izrādē
,Prāta tAtvētt ?

Pulksten 7n vakara
^ai6ite —

Nacionālais teatf.(lgLleldlenusnētka Kpertg
Pirmos svētkos, 12. apr., P^J -.
„* jpītnieces prec»**»

Pulksten 7/» vakara
,5Ea&Hs'. dje0 j

Otros svētkos, 13. apr., pulkst-

Lilijas Stengel viesu i»a«

.J£ameliiu dtana ?

Pulksten 71/3 vakfta ftu !i»'
.*ievu kari ar &el*e2ri
Trešos svētkos, 14. apr., p"131-

jĶrāļdSl».-. II*
Pulksten 71/» val<ata

skaista» »ier*«

Galvenā intendanturas pārvalde ,

iepirks mutisku un rakstisku Izsolē
apm. 50 tonnu ziepju,

franko intendanturas galvenā pārtikas noliktavā, spīķerī Ns 16.

Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 3 (ie-ja no Elizabetes ielas)
23. aprilī š. g., pulksten 10 no rīta.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz ziepju izsoli

23. aprili š.g.", kā ari lūgumi pielaišanai mutiska izsolē, nomaksāti ar attiecīgu

zīmognodokli, iesniedzami galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļas priekš-
niekam, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 10, vai izsoles diena tieši komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles iesākšanas jāiemaksā galvenā intendan-
turas pārvaldes kasē, drošības nauda Ls 76 apm. no katras piedāvātās tonnasziepju

Šikākus izsoles noteikumus izsniedz galvenās intendanturas pārvaldes par-
tikas daļa, darbdienās no pulkst. 10—15- 2 827

Rīgas pilsētas mņēmumu nodaļai
vajadzīgas

tvaika akmeņu ogles 8165 mtr. tonnas,
no kuram jāpiegādā:

1) Elekt. speķa stacijai, Andreja sala . 7000 mtr. ton.
2) Pilsētas lopkautuvei . ... . . 530 »
3) I. pilsētas slimnicai 110 ,
4) Bērnu slimnicai 500 „
5) Sarkankalna slimnicai 25 „ »

Ogļu šķiras var būt: „Best South Vorkshire Association hard screened
steam coals" jeb .Best South Yorkshire Association \vashed double screened nuts",
kūju īpašībāmjāsaskan ar piegādāšanas noteikumiem.

Ogles jāpiegādā:
1) Elektr. spēka stacijai: 4000 ton. līdz 15. maijam š. g., 3000 ton. līdz

15. jūnijam š. g.; 2) pils. lopkautuvej : 530 ton. līdz 1. jūlijam š. g.; 3) I. p^ls.
slimnicai: līdz 1. jūnijam š. g.; 4) bērnu slimnicai: līdz 1. maijam š. g.; 5) Sar-
kankalna slimnicai: līdz 1. jūlijam š. g.

Piedāvājumi, aplikti ar attiecīgu zīmognodokli, kuros jāuzrada cena Lat-
vijas valūta f — ko piegādāšanas vieta ar uzkraušanu par 1 mtr tonnu, pelnu un
izgaistošu vielu saturs, kā ari no kūjām raktuvēm ogles iegādātas, jāiesniedz
kopā ar parakstītiem ogļu piegādāšanas noteikumiem, slēgtās aploksnes ar uzrakstu:
„Ogļu piedāvājums 20. aprīlī" līdz 20. aprilim š.g., pulksten 12 dienā, uzņēmumu
nodaļas kanclejā, Basteja bulv. Ns 10.

Bez augšminētās ogļu markas var vēl piedāvāt citas markas pie kam uz-
ņēmumu nodaļa patur sev tiesības pasūtīt ogles pēc saviem ieskatiem, neatkarīgi
no iesniegtiem piedāvājumiem.

Noteikumi par ogļu īpašībām un piegādāšanu saņemami turpat. 828

Paziņojums.
Ar šo paziņoju, ka m*ns līdrda ībnieks

Lazars Davidson k-gs
no mūsu kopīgās komisijas veikalu „Latonus" Rīgā, Brīvības ielā j\s,19. martā 1925. g. izstājies ir un es ar minēto dienu sākot kā vienīgai i 'misijas veikala ,Latonus' "īpašnieks skaitos. " 8 s «>-
818 Augstcienībā

Meijers, Meilachs Damskij,

Ilgos starptautiskas bankas aKc. sab. oalrjp
pagodinās ielūgt savus akcionārus, saskaņa ar bankas statūtu § 63 uz

Melo pilno sapulci
kura notiks ceturtdien, š. g. 30. aprilī, pulksten 6 pec pusdienas banka* ui -
1. Smilšu ielā Ns 23/25. elpas

Dienas kartība:
1) Gada pārskats par 1924. g. un valdes atsvabināšana no atbildības
2) Peļņas sadalīšana. *
3) 1925. gada izdevumu budžets.
4) Statūtu § 76 grozīšana.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi }autājumi. _
Akcionatiem, kuri vēlas piedalīties sapulce, jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienapirms sapulces savas akcijas sekošos institūtos:
Rīgā, bankas kasē.
Beilinē, pie Komerc- & Privat _bankas akc. sab., Behrenstrasse N» 45/40

. Brāļi Rochiing banka, Mohrenstrasse Ns 62.
Bazel?, Rochiing & Co banka.
Ņu-Jorkā, Hallgatten & Co. 44 Pine Street

„ _ State Bank, 374-378 Grand Street.
Gadījuma, ja uz sasaukto sapulci nepietiktu akcijas vai neierastos akcionārikā paredzēts statūta § 64 vajadzīgā daudzumā — valde sasauc uz ceturtdienu

14. maijā otru sapulci, kūja bus pie katra ieradušos akcionāru skaita pilntiesisa
713 ; Valde '

Akciju sabiedrības ,.BUFFALO '
sasauc

Utistfējii pilnu sapulci
5. maijā š. g. pīkst. 6 v. Rīgas fabrikantu biedrības telpas, Rīgā, M. Grēcinieku
ielā 1 — ar sekošu dienas kārtību:

1. Sapulces vadītāja vēlēšana;
2. Gada pārskats par 1924. g. un valdes un revīzijas komisijas -ziņojumi;
3. Akciju sabiedrības statūtu grozīšana un saskaņošana ar normalstatu-

tietn (sevišķi §§ 1, 24,40-47 u. t. t.);
4. .Sabiedrības mantību pārvērtēšana latos;
5. Jautājums par darbības atjaunošanu un nekustamas mantas izlietošanu;
6. Valdes un revīzijas komisijas locekļu velēšanas;
7. 1925. gada budžets;
8. Valdes kreditēšanas jautājums ;
9. Instrukcija valdei uti

10. Dažādi jautājumi un ziņojumi.
Saskaņā ar statūtu § 57 akcionāriem jāpieteic savas akcijas fabrikas telpās,

Ganibu dambī Ns 30, ik dienas no pīkst. 5—6 p. p. vismaz septiņas dienas pirms
vispārējas sapulces sanākšanas dienas. 804

Krievu Krfii-ulzdevii kases valde
dlb. 1871. g. Rīgā

pagodinās paziņot kases dalibn'ekiem, ka trešdien, 23 rprilī š. g., pulksten
7 vakarā, .Dancing Palace" telpās, Elizabetes ielā Ns 55, Brīvības ielas stūrī
notiks kases dalībnieku

kārtēja pilna sapulce.
Dienas kartība:

i) Kases norēķins par 1924. g.
2) Revīzijas komisijas ziņojums.
3) 1924. g. peļņas sadalīšana. .
4) Budžets ly25. g.
5) Valdes priekšlikumi.
6) Padomes, valdes, revīzijas komisijas, locekļu un kandidātu vēlēšanas.

8G2 Valde. ___
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