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Likums
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1.
1921. g. 12. jūlijā Rīgā parakstītais konsulārais līgums starp Latvijas republiku,

oo vienas puses, un Lietavas republiku, no otras puses, ar šo likumu pieņemts un
apstiprināts.

Likums stājas spēkā no_ izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināms
ari līgums, kurš stājas speķa tūliņ pēc tam, kad līgumslēdzējas valstis to
ratificējušas.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. I v a n o v s ,
Satversmes Sapulces sekretārs.

La Rēpublique de Lettonie, reprēsentee
par le Prēsident du Conseil, Mr. Sigfrid
Meierovics d'une part, et la Rēpu-
b!ique de Lithuanie, reprēsentee par le
Ministre des Aifaires Etrangēres, Mr. Jo-
seph P u r y c k i s d'autre part, etant
tombēs d'accord de conclure une con-
vention consulaire, ont convenu des dis-
positions suivantes:
A. Condition et droits des

Consuls.
1. Sont considērēe comme consule

ou fonctonnaires consulaires, au sens
de cette convention, tous Ies fonction-
naires du service consulaire qui sont
appelēs ā remplir Ies fonctions dēfinies
par Ies rēglements consulaires des Etats
respectiis, c'est-ā-dire Ies consuls gēne-
raux, Ies consuls, Ies vice-consuls et Ies
aģents consulaires.

Les Etats contractants peuvent dēlē-
guer pour l'accomplissement des fonc-
tions consulaires aussi bien les con-
suls de carriēre (consules missi)
que les consuls honoraires (consules
electi). A ces derniers les stipulations
«le cette convention ne s'appliquent que
dans la mesure oū le rēglement consu-
laire de l'Etat mandant les autorise
a exercer les droits et ā remplir les
fonctions ēnumērēes dans les articles
subsēquents.

Chacune des Parties contractantes peut
placer des consuls dans tous les ports,
vilies et places de l'autre Partie ā
exception des lieux ou ii ne paraitrait

pas dēsirable de recevoir des fonction-
naires. Cette rēserve ne devra cepen-
dant ētre appliquēe k aucune des Parties
contractantes sāns l'ētre ēgalement
a toute autre Puissance.

2. Les consuls sont considēres, aprēs
«imise de l'exequatur par l'Etat oū ils
sont accrēditēs, comme des dēlēguēs
otficiels de leur gouvernement, mais,
a rņoins d'ētre investis de fonctionsūļ 1Plomati ques par mandat spēcial, ilsū ont pas le caractēre de reprēsentants
*x officio de l'Etat souverain.

3. Les consuls sont assurēs de trouver,aans l'exercice de leurs fonctions ou dans
Jaccomplissement de leurs missions offi-
cieiles, le plus large consurs et l'appui»e plus bienveillant auprēs du pays de
'rēsidence, a condition que ce con-
sours et cet appui soient compatibles

n !*Ei8latton genērale.
ue mēme ils ont droit, en ce qui re-

garae leur condition et l'exercice des
«mbutions de leur charge, ā tous les
P'ivileges et prērogatives dont jouissent,
uans les Etats respectifs, relativement ā
Jļ" personne et ā l'exercice de leurs

«caons, les reprēsentants consulairesue «a nation la PiuS favorisēe.

Tulkojums.
Piekrītot konsulārā līguma noslēgšanai,

Latvijas Republika ministru prezidenta
Zigfrīda Meierovica kunga personā,
no vienas puses, un Lietavas Republika
ārlietu ministra Dr. Jozefa PurickU
kunga personā, no otras puses, vienojušās
par sekosiem noteikumiem:

A. Konsulu stāvoklis un
tiesības,

1. Par konsuliem vai konsulāriem
darbiniekiem šīs konvencijas nozīmē uz-
skatami visu konsulāro iestāžu darbinieki,
kas aicināti izpildīt attiecīgo valstu kon-
sulāros noteikumos aprādītos amata pie-
nākumus, kā: ģenerālkonsuli, konsuli,
vicekonsuli un konsulāri aģenti.

Konsula_amata pienākumu izpildīšanu
līgumslēdzējas valstis var uzdot pec štata
ieceltiem konsuliem (consules missi), ka
arī goda konsuliem (consules electi).
Attiecībā uz pēdējiem šīs konvencijas
noteikumi piemērojami tikai tiktāl, ciktaj
pilnvarotās valsts konsulārais reglaments
tiem atjauj izlietot tiesības un izpildīt
amata pienākumus, kas uzskaitīti sekošos
pantos.

Katra līgumslēdzēja puse _ var iecelt

konsulus visās otras puses ostas, pilsētas,
un apvidos, izņemot tās vietas, kur šādu
darbinieku pielaišana izrādītos par ne-
vēlamu. Šis ierobežojums tomēr nav
piemērojams attiecībā ne uz vienuno
līgumslēdzējām pusēm, ja neattiecas tāpat
arī pret jebkuru citu valsti.

2. Konsuli, saņēmuši eksekvaturu no
tās va'sts, pie kuras viņi akreditēti, uz-
skatami par savas valdības oficiāliem
delegātiem, bet viņiem _ nav suverenas
valsts ex-officio priekšstavju rakstura, ja
viņiem ar sevišķu pilnvaru nav uzdots
izpildīt diplomātiskas funkcijas.

3. Izdarot savus amata pienākumus

un izpildot oficiālus uzdevumus, konsuli
ir nodrošināti, ka atra_dīs_ visplašāko
pretimnākšanu un vislabvēlīgāko pabalstu
pie tās valsts, kura viņi uzturas, ar no-
sacījumu, ka ši pretimnākšana un pa-
balsts ir saskaņa ar vispārējiem likumiem.

Tāpat attiecībā uz viņu stāvokli un
viņu amatam piekritīgo uzdevumu izpil-
dīšanu viņiem ir tiesības uz privilēģijām
un prerogatīvam, kādas bauda attiecīgas
valstīs, zīmējoties uz personts un. uz
amata pienākumu izpildīšanu, konsulā-
rie priekšstāvji no tādas_ nācijas, uz
kuru attiecināts vislielākās labvēlības
princips.

4. Les consuls sont autorisēs, pour
remēdier ā toute atteinte portēe par les
autorites du pays de leur rēsidence aux
conventions et traitēs conclus entre les
deux pays, ā s'adresser dans leur circon-
scription aux autorites judiciaires et ad-
ministratives du pays de leur rēsidence,
a leur demander des renseignement et ā
leur faire des propositions en vue de la
sauvegarde des droits et des intērēts de
leur compatriotes. Si leurs reclamations
ne sont pas accueillies avec l'attention
qui convient, les fonctionnaires consu-
laires, en l'absence d'un reprēsentant
diplomatique de leur pays, peuvent
s'adresser directement au gouvernement
du pays de leur rēsidence.

5. Les consuls ont le droit, dans les
maisons oū sont installēs leurs bureaux,
de suspēndre au-dessus de leur porte
l'ēcusson et d'arborer le pavillon national
de l'Etat qui les dēlēgue. Ils sont ēgale-
ment autorisēs ā mettre les marques
extērieures de souverainetē de l'Etat
mandant sur leurs voitures et sur la
livrēe de leurs serviteurs.

6. Les consuls ressortissants de la
Partie contractante, qui les a nommēs ne
peuvent ētre arrētēs ni emprisonnēspour
des contestations en matiēre de droit
civil, ni soumis ā la dētention prēventive
pour des affaires correctionnelles, ā
l'exception de faits que la lēgislation du
pays qualifie de crimes.

Ils sont en autre exempts des logements
et des contributions militaires, et, ā con-
dition dc leurs fonctions effieielles ilsne
fassent lecommerceou n'exercent quelque
industrie, des contributions personnelles
ou somptuaires et de toutes les pres-
tations et impositions qui ont un caractēre
direct et personnel. Cette exemption ne
s'ētend pas aux droits de douane, impots
de cocsommation, taxes locales de con-
sornmation ou impots portant sur des
propriētēs fonciēres que les Consuls
acquiērent ou possēdent dans le pays
de leur rēsidence.

Les Consuls qui traitent les affaires
commerciales ne doivent pas se rēclamer
de leurs privileģēs consulaires pour se
soustraire aux obligations commerciales.

En cas d'arrestation d'un Consul ou
d'un fonctionnaire consulaire, la reprē-
sentation diplomatique de son pays
doit ētre immēdiatement informēs par le
gouvernement du pays oū l'arrestation
a eu lieu.

7. Les Consuls ne sont tenus de
comparaītre personnellement en justice
que dans les causes criminelles. Dans
les causes civiles leur tēmoignage est
demandē par ēcrit ou recueilli par un
magistrat.

8. Les archives consulaires sont in-
violables. Les autorites locales n'ont
en aucun cas et sous aucun prētexte le
droit d'examiner ou de saisir les
livres, documents et caisses consulaires
qui s'y trouvent. Les Consuls doivent
tenir tous Ies livres et documents relatifs
au service consulaire sēparēs de leurs
documents commerciaux ou autres papiers
privēs.

B. Partie ipation de l'Etat de la
rēsidence ā l'exercice desfonetions

consulaires.

9. A la demande du Consul, lorsque

sur un bātiment du pays mandant un
homme de Pēquipage vient ā dēserter,
le pays de la rēsidence est obligē de
faire recnercher le dēserteur par tous
Ies moyens ā sa disposition, de procēder
ā son arrestation et de le remettre au
Capitaine.

Si toutefois le dēserteur est justiciable
des tribunaux pour des actes conimis ā
terre, les autorites locales compētentes

4. Lai novērstu jebkādu starp abām
valstīm noslēgtu līgumu un konvenciju
pārkāpšanu no tās valsts iestāžu * puses,
kurā konsuli uzturas, viņiem ir tiesība
griesties savā iecirknī pie tiesas un
administratīvām iestādēm tanī valstī, kur
viņi atrodas, ar lūgumu pēc paskaidro-
jumiem un priekšlikumiem attiecībā uz
savu līdzpilsoņu tiesību un interešu aiz-
sardsību.

Neiegūstot savām ierunām pienācīgu
vērību, konsulārie darbinieki, savas valsts
diplomātiskā priekšstāvja prombūtnes
gadījumā, var griesties tieši pie tās valsts
valdības, kurā viņi uzturas.

5. Pie namiem, kuros ievietoti viņu
biroji, konsuliem ir tiesība piesist virs
durvīm savas valsts ģerboni un izkārt
savas valsts nacionālo karogu. Tāpat
viņiem dota tiesība likt pie saviem ratiem
un pie apkalpotāju livrejām pilnvarotājas
valsts suverenitātes ārējās zīmes.

6. Konsuli, kas ir tās līgumslēdzējas
puses pilsoņi, kura viņus iecēluse, nevar
tikt arestēti nedz ievietoti cietumā par
civiltiesiskām strīdu lietām, nedz viņi
var tikti turēti izmeklēšanas arestā par
policijas noteikumu pārkāpumiem, izņe-
mot tādus darbus, kurus valsts likumi
apzīmē par noziegumiem.

Bez tam viņi atsvabināmi no militārām
dzīvokļu klaušām un kontribucijām, un
ar nosacījumu, ka viņi bez saviem ofi-
ciāliem amata pienākumiem nenodarbo-
sies ne ar tirdzniecību, ne ar rūpniecību,
viņi atsvabināmi arī no personīgiem
vai greznuma nodokļiem, kā arī no
visiem maksājumiem un nodevām, kuriem
piemīt tiešs un personīgs raksturs. Šī
atsvabināšana nav attiecināma uz muitas
un vispārējiem un vietējiem patēriņa
nodokļiem, kā arī uz nodokļiem no
zemes īpašumiem, kurus konsuli iegūst
vai kuri viņiem pieder tanī valstī, kurā
viņi uzturas.

Konsuli, kuri ved sarunas par tirdz-

niecības lietām, nedrīkst atsaukties uz
savām konsulārām priekšrocībām, lai
tādējādi izvairītos no tirdzniecības ap-
likšanas ar nodokļiem.

Ja kādu konsulu vai konsulāru dar-
binieku apcietina, tad tās valsts valdībai,
kurā apcietināšana notikuse, jāpaziņo
par to nekavējoties apcietinātā valsts
diplomātiskai priekšstāvībai.

7. Kriminalprāvās konsuliem jāierodas
līdz ar citiem personīgi tiesas priekšā.

Civilprāvās viņu liecību pieprasa rak-
stiski vai to ievāc tiesas ierēdnis.

8. Konsulārie arehivi ir neaizskarami.
Nekad,un ne zem kāda iemesla vietējām
iestādēm nav tiesība pārlūkot vai ap-
ķīlāt tur atronamās konsulārās grāmatas,
dokumentus un naudas sumas. Kon-
suliem jātur visas uz konsulārā amata
izpildīšanu attiecīgās grāmatas un doku-
menti savrup no saviem tirdzniecības
dokumentiem un citiem privāta rakstura
papiriem.

B. Rezidences valsts līdzdar-
bība pie konsulāro pienākumu

izpildīšanas.

9. Ja uz kāda pilnvarotājas valsts
kuģa no kuģa ļaudīm kāds dezertējis,
tad uz konsula pieprasījumu rezidences
valstij pienākas izlietot visus viņas rīcībā
esošus līdzekļus, lai dabūtu desertieri
rokā : jāizdara viņa apcietināšana un tad
tas nododams kuģa kapteinim.

Bet ja desertiers tiesājams par darbiem,
kurus tas nodarījis uz savas zemes, tad
vietējās attiecīgās iestādes var prasīt, lai
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peuvent demander que la remise soit
ajournēe jusqu'au moment oii ie jugement
sera rendu et la peine accomplie.

Les dispositions de cet article peuvent
ne pas ētre appliquēes aux gēns de
mer qai sont ressoītissants du pays oū
ils dēsertent.

10. Les autorites judiciaires et doua-
niētes ne doivent exēcuter aucun acte
officiel ni aucune perquisition ā bord
des bātiments de commerce d'un des
Etats contractants, sāns en aviser prē
alablement le Consul de l.Etat intēressē
de maniere k ce qu'il puisse ētre prēsent.

11. Dans tous les cas oū le Consul,
conformēment aux stipalations de l'Etat
qui l'envoie, inlervient comme juge ou
intermēdiaire dans une contestation entre
le capitaine et l'ēquipage d'un bātirnent
de l'Etat mandant, les autorites locales
s'abstiennent de s'y immiscer, tant que
la tranquillitē et l'ordre publics ou les
intērēts de tierces personnes ne sont pas
menacēs.

Toutefois elles sont tenues, en vērtu
de l'article 3, de donner aide au Consul
sur sa demande.

12, Lorsqu'un ressortissant d'un des
Etats contractants dēcēde sur ie territoire
d'un autre Etat contractant, les pres-
criptions suivantes doivent ētre observēes:

a) Dans le cas oū un ressortissant
d'un des Etats contractants dēcēde dans
un autre pays ou dans le voisinage d'un
lieu ou un Consul de la nation du dēfunt
a sa rēsidence, les autorites locales com-
pētentes doivent en aviser immēdiaternent
le Consul. Si l'agent est informē Ie
premier du dēcēs, ii donner le mēme
avis aux autorites locales.

Les autorites consulaires apposent les
scellēs soit d'office soit ā la requēte des
parties intēressēes, sur tous les effets,
meubles et papiers du dēfunt aprēs en
avoir informē les autorites locales com-

petentes ā temps pour qu'elles puissent
ētre prēsentes et mettre ēgalement leurs
scellēs. La levēe des scellēs apposēs
de part et d'autre doit ētre faite en
commun avec Ies autorites locales.
Cependant, si dans un dēlai de 48
heures ā partir du moment ou i'invitation
leur parvient d'assister k la levēe des
scellēs, les autorites locales ne se prē-
sentent pas, les autorites consulaires
pourront procēder seules k cette opera-
tion. Aprēs la levēe des scellēs les
aģents doivent dresser un inventaire de
tous les meubles et effete du dēfunt en
prēsence des autorites locales, si ces
derniēres se sont rendues ā la convoca-
tion. Les autorites locales doivent signer
le procēs-verbal rediģē devant elles, mais
elles n'ont k rēclamer aucune rētribution
du fait qu'elles assistent ā cette opē-
ration.

b) Les autorites locales compētentes
doivent faire les annonces en usage dans
le pays ou prescrites par les lois, au
sujet de l'ouverture de la succession et
de la convocation des hēritiers ou des

creanciers et īnformer les autorites con-
sulaires de ces publications sāns prēju-
dice du droit qu'ont ces derniēres auto-
rites de faire de.semblables publications.

c) Les autorites consulaires peuvent
dēcider que les objets mobiliers dont la
conservation en nature entrainerait pour
la succession des frais ēlevēs seront
vendus aux enchēres publiques dans la
formē prescrite par les lois et les usages
du pays.

d) Les autorites consulaires doivent
conserver comme dēpot soumis aux lois
du pays les effets et les objets de valeur
inventoriēs le montant des crēances
recouvrēes et des revenus, de mēme
que le produit de la vente ēventuelle
des meubles jusqu'ā expiration d'un
dēlai de 10 mois k partir du jour de
la derniēre publication faite par les
autorites locales pour annoncer
l'ouverture de la succession, ou, k
dēfaut d'une semblable publication
jusqu'ā l'expiration d'un dēlai de 12 mois
ā partir du jour du dēcēs. Les autorites
consulaires doivent avoir Ie droit de re-
tirer immēdiaternent de la succession les
frais des soins mēdicaux et de l'enter-
rement du dēfunt, le salaire de ses do-
mestiques, le loyer, les frais judiciaires,
les dēpenses du consulat et les frais
analogues de mēme que les dēpenses
ēventuelles pour l'entretien de la famille
du dēfunt.

e) Conformēment aux stipulations de
l'article prēcēdent ies autorites consulaires
ont le droit de prendre toutes mesures
utiles pour la conservation de l'hēritage
meuble et inimeubie ā& dēfunt et de

izdošanu atliek līdz tara brīdim, kad
spriedums būs taisīts un sods izpildīts.

Ša panta nosacījumi nav piemērojami
jūrnietriem, kuri ir tās valsts pilsoņi, kurā
viņi desertā.

10. Uz tirdzniecības kuģa, kas pieder
vienai no līgumslēdzējām valstīm, tiecas
un muitas iestādes nedrīkst izpildīt ne-
kādas amata darīšanas, nedz arī izdarīt
kratīšanas, nepaziņojot iepriekš par to
ieinteresētās valsts konsulam tādā kārtā,
kā arī viņam ir iespēja būt klāt.

11. Visos gadījumos, kur konsuls
saskaņā ar tās valsts nosacījumiem, kura
viņu sūta, piedalās kā tiesnesis vai
starpnieks, izšķirot strīdu, kurš cēlies
starp pilnvarotājas valsts kuģa kapteini
un kuģa ļaudīm, vietējās iestādes atturas
iejaukties, ja ar to netiek apdraudēts
vispārējs miers un kārtība vai trešo per-
sonu intereses.

Tomēr tām pienākas uz trešā panta
pamata sniegt konsulam palīdzību, ja
viņš to lūdz.

12. Ja vienas līgumslēdzējas valsts
pilsonis nomirst otras līgumslēdzējas
valsts teritorijā, jāievēro sekošie priekš-
raksti:

a) ja vienas līgumslēdzējas valsts pil-
sonis nomirst otrā valstī tanī vietā vai
netālu no tās vietas, kur uzturas no-
mirušā pilsoņa valsts konsuls, vietējām
attiecīgām iestādēm nekavējoties jā-
paziņo par to konsulam. Ja aģentam
kā pirmajam miršanas gadījumā darīts
zināms, tad viņam pašam jādod ziņa
vietējām iestādēm.

Vai nu pēc sava amata pienākuma,
vai ari ievērojot ieinteresēto pušu pra-
sību, konsulārās iestādes apzieģelē visas
nomirušā mantas, mēbeles un doku-
mentus, pēc tam kad tās paziņojušas
par to vietējām iestādēm piemērotā
laikā, lai ari tās varētu būt klāt un uz-
spiest tāpat savu zieģeli. Abpusējo
zieģeļu noņemšana izdarāma kopā ar
vietējām iestādēm, bet ja 48 stundu
laikā, skaitot no ta brīža, kad uzaci-
nājums būt klāt pie zieģeļu noņem-
šanas nodots, vietējās iestādes neie-
rodas, tad konsulārās iestādes var iz-
darīt šo lietu vienas pašas. Pēc zie-
ģeļu noņemšanas aģentiem jāsastāda
inventāra saraksts par visām mirušā
mantām un mēbelēm, klāt esot vietējām
iestādēm, ja tās piedalās līdz.

Vietējām iestādēm jāparaksta proto-
kols, kas sastādīts viņa klātbūtnē, bet
par to, ka bijušās klāt, šo amata darī-
šanu izpildot, tās nedrīkst prasīt ne-
kādu atlīdzību;

b) vietējām attiecīgām iestādēm jādod
valstī parastie vai likumos priekšā rak-
stītie ziņojumi par mantojuma atklāšanu
un mantinieku vai kreditoru sasaukšanu,
un jāpiesūta šie ziņojumi konsulārām
iestādēm, neaiztiekot šo pēdējo iestāžu
tiesības laist klajā tamlīdzīgus ziņo-
jumus;

_c) konsulārās iestādes var nolemt
pārdot atklātā vairāksolīšanā likumos
priekšā rakstītā un valstī parastā kārtībā
tos kustamās mantas priekšmetus, no
kuriem, tos uzglabājot viņu esošā sa-
stava,_ varētu rasties lieli izdevumi man-
tojuma;

d) kā valsts likumiem padots depo-
zīts konsulārām iestādēm jāpatur glabā-
šanā lietas un priekšmeti sastādītā in-
ventāra vērtībā, nesamaksātu parādu at-
maksājumu, kā arī ienākumu suma un
tāpat ieņēmumi par vajadzības gadījumā
pārdotam mantām tikmēr, kamēr nav
pagājuši desmit mēneši, skaitot no tās
dienas, _kad vietējās_ iestādes laidušas
klaja pēdējo ziņojumu par mantojuma
atklāšanu, bet ja tamlīdzīga ziņojuma
nav bijis, tad 12 mēnešu laikā, skaitot
no nāves dienas. Konsulārām iestādēm
dodama tiesība no mantojuma tūliņ
ieturēt izdevumus par mirušam sniegto
ārsta palīdzību un par_ viņa apbedīšanu,
par apkalpotāju algām, par īri, tiesas,
konsulāta un līdzīgiem izdevumiem, kā
arī vajadzības gadijuraā par izdevumiem
nelaiķa ģimenes apgādāšanai;

e) saskaņa ar iepriekšēja punkta notei-
kumiem konsulārām iestādēm ir tiesība
spert vajadzīgos soļus mirušā kustamās
un nekustamās mantas uzturēšanas labā un
darīt v:sa, ko tās atzīst par lab: raaatīnieka

faire ce qa'e:les croient ētre dans l'interet

des hēritiers. Elles peuvent administrēt
l'hēritage ou tersonneliement ou par un

reprēseatant choisi par elles et agissan
en leur nom. Elles doivent avoir ie droit
d'exiger la remise de tous les objets de

valeur appartenant au dēfunt, qui se
trouvent dans Ies caisses publ:qaes ou

dans les utains de particuliers.
f) Si pendant Ie dēlai mentionnē ā

l'articled) desrēclamations ēventuellesēma-
nant deressortissants du pays ou de ressortis-
sants d'une tierce puissance provoquent
un conflit, les tribunaux du pays ont
le droit excīusif de juger ces rēclama-
tions k condition qu'elles ne portent ni
sur une pretention ā l'hēritage ni sur
les dispositions testamentaires. Dans le
cas oii la succession du dēfunt est en
dēficit, les creanciers peuvent, dans la
mesure oū les lois du pays le permet-
tent, demander aux autorites locales
compētences de se constituer ā l'ētat
d'union, et, aprēs cette constitutton, tous

les papiers, effets ou valeurs de l'hēri-
tage doivent ētre remis aux autorites
locales compētentes ou aux syndics de
fļillite, mais les autorites consulaires
demeurent toutefois chargēes de sauve-
garder les intērēts de leurs compatriotes.

g) Si, a l'expiration du dēlai fixē dans
l'article d), aucune rēclamation n'est
prēsentēe contre l'hēritage, les autorites
consulaires doivent, aprēs avoir payē et
rēglē, d'aprēs les tarifs en vigueur dans
Ie pays, tous les frais et comptes qui
grēvent la succession, prendre dēīiaiti-
vement possession de rtiēritage, Ie liqui-
der et le transmettre aux hēritiers lēgaux.
Elles n'oat ā Tendre compte de cette
opēration qu'ā leur propre gouvernement.

h) Dans toutes les questions relatives
ā l'ouverture, k l'administration et k la
liquidation de la succession de ressor-
tissants d'un des deux pays dans l'autre,
les consuls interessēs doivent etre de par
la loi autorisēs k reprēsenter les hēritiers
et reconnus d'office comme munis de
pleins pouvoirs ā cet effet, sāns qu'ils
soient obiigēs de prouver leur mission
par unmandat particulier. Les autorites
consulaires peuvent agir auprēs des auto-
rites compētentes du pays soit en per-
sonne soit par 1'intermēdiaire d'un reprē-
sentaat autorisē par les lois du pays,
sauvegarder dans toutes les circonstances
ou la succession est en jeu, les intērēts
des hēritiers et intervesiir au sujet des
rēclamations soulevēes contre cette
succession. Elles sont cependant obligēes,
s'il existe des exēeuteurs testamentaires

ou des mandataires reprēseatant les hēri-
tiers, de leur faire conaaītre toutes les
rēclamations soulevēes contre la succession
pour que les exēcuteurs testamentaires
ou les hēritiers puissent faire valoir leurs
objections ā ces tēclaraations.

II va de soi que les consuls, en tant
que mandataires de leurs compatriotes,
ne peuvent pas ētre personnellement
poursuivis en justice pour une aifaire
relative ā la succession.

i) Le droit d'hērēditē ainsi que Ie par-
tage de la succession du dēfunt se
rēgient d'aprēs les lois de son pays.

Toutes les contestations au sujet du
droit d'hērēditē et du partage de la
succession doivent ētre tranchēes par
les tribunaux ou les autorites compē-
tentes de ce pays et conformēment aux
lois qui y sont en vigueur.

k) Si un ressortissant d'un des Etats
contractants dēcēde dans un autre Etat
contractant, en un lieu ēloignē de la
rēsidence d'un Consul de son pays, ii
appartient aux autorites locales compē-
tentes de dresser, en se conformant aux
lois du pays, tin inventaire de la suc-
cession du dēfunt, et d'apposer leurs
scellēs. Des copies lēgalisēes des do-
cuments en question doivent ētre adres-
sēes dans Ie plus bref dēlai, avec l'avis
de dēcēs et toutes lēs piēces prouvant
la nationalitē du dēfunt, ā l'autoritē
consulaire la plus rapprochēe du lieu de
la succession.

Les autorites locales compētentes doi-vent prendre, en ce qui concerne lasuccession du dēfunt, toutes les me-sures prescrites par les lois du pāvs etla succession doit ētre remise, dēs que
faire se peut, aprēs l'expiration du dēiaistipule dans l'article d) k l'autoritē con-sulai» mentionnēe ci-dessus oa ā sonmandataire.

II va de soi, que, ā partir du momentou une autoritē consulaire compēSeou son representant arrive au lieu de asuccession, les autorites locales, qui s4t

interesēm. Tas var pārvaldīt manto,,,.
personīgi vai arī ieceltsevvieSkas rīkojas viņu vārdā. Konsulam'iestādēm ir tiesība prasīt, lai izdod t'vērtslietas, kuras piederējušas miru?
un atrodas publiskas naudas jesSda?
vai privātpersonu rokās; aes

f) ja pa to_ laiku, kas minēts h.
punkta, varbūtēji no valsts pilsoņiem
vai arī no kādas trešās_yalsts pilsoni»
celti iebildumi rada kādu sarežģijJnr
tad valsts tiesas iestādēm ir SĻ^
tiesība izspriest šos iebildumus , ar f!
nosacījumu, ka tie neaizkar kādu prasība
attiecība uz mantojumu, nedz testamen
tariskos novēlējumus.

Ja atstātai mantai paredzams deficīts
kreditori tāda mēra, ka to pieļauj valsts
likumi, var lūgt vietējās attiecīgas
iestādes pec atļaujas juodibināt savā
starpā vienību un pec tādas vienošanas
visi mantojumam piedejīgie dokumenti
mantas vai sumas, jānodod vietējām'
attiecīgām iestādēm vai konkursa aiz.
stāvjiem, pie kam konsulārām iestādēm
tomēr aizvien vel darāms par pienākumu
aizsargāt savu līdzpilsoņu intereses;

g) ja „d" punkta noteiktam laikam
izbeidzoties, nekāda ieruna pret manto-
jumu nav celta, tad konsulāram iestādēm ,
pēc tam, kad _tas saskaņa ar valsti pa!
stāvošiem maksājumu_ noteikumiem, sj.
maksājušas un nokārtojušas visus ar
atstāto mantu savienotos izdevumus ua
rēķinus, jāpārņem mantojums galīgi
savās rokās, jālikvidē un jānodod liku-
raīgiem mantiniekiem. Norēķinu par šo
darbību tās nodod vienīgi savai valdībai;

h) visos jautājumos par vienas vai
otras valsts pilsoņu mantojuma atklāšana,
pārvaldīšanu un likvidāciju otrā valsti,
ieinteresētiem konsuliem jābūt likumīgi
pilnvarotiem uzstāties mantinieku lietās
un šaī ziņā viņiem jābūt atzītiem jau
pēc amata par pilnvarniekiem, atsvabinot
tos no vajadzības pierādīt uzticēto uz-
devumu vēl ar kādu sevišķu pilnvara.
Konsulārās iestādes var vest sarunas ai
attiecīgām valsts iestādēm vai personīgi,
vai ari izlietojot pēc valsts likumiem
pilnvarota vietnieka starpniecību, vai
aizstāvēt visos gadījumos, kur mantojums
apdraudēts, mantinieku intereses un pie-
dalīties ierunu izšķiršanā, kuras celtas
pret šo mantojumu. Bet ja ir testamenta
izpildītāji vai mantinieku tiesību aiz-
stāvji pilnvarnieki, tad viņām tie jā-
iepazīstina ar visām pret mantojuma
celtām ierunām, lai testamenta izpildītāji
vai mantinieki varētu ieņemt stāvokli
pret šām ierunām.

_Pats par sevi saprotams, ka konsuli,
būdami savu līdzpilsoņu pilnvarnieki,
personīgi nevar tikt iesūdzēti pie tiesas
kādas uz mantojumu attiecīgas lieta»
dēļ;

ie mantojuma tiesību, ka arī miruša
atstatās mantas izdalīšanu nokārto saziņā
ar mirušā pilsoņa valsts likumiem. Visi
neizšķirti jautājumi par mantojuma tie-
sību un atstātās mantas izdalīšanu ii-
šķiramu no mirušā pilsoņa valsts tiesām
vai citām attiecīgām iestādēm un saskaņ ā
ar tur pastāvošiem likumiem;

k) ja vienas līgumslēdzējas valsts pil;
sonis nomirst otrā līgumslēdzēja valsti
tāda vietā, kura atrodas tāļu no viņa
valsts konsula dzīves vietas, tad vietē-
jam attiecīgām iestādēm, pamatojoties w
valsts likumiem, jāsastāda nelaiķa taw
tojuma mantu saraksts un jāpieliek savi
zieģeļi. Apliecināti šo dokumentu no-
raksti, līdz ar visiem nelaiķa pavalstnie-
cību_ pierādošiem datiem, nosūtami vis-
drīzākā laikā kopā ar nāves paziņojum"
konsulārai iestādei, kura vistuvāk man-
tojuma vietai.

Attiecībā uz mirušā atstatam_ man,»*
vietējam attiecīgām iestādēm jaspef_v»f
valsts likumos paredzētie soļi un ria ļ
dod atstātā manta, cik drīzi tas īesF
jams, pēc „d« punktā noteiktā laika

£beigšanas, augšā minētai konsulārai
stadei vai viņas pilnvarniekam.

Pats par sevi saprotams, ka ņ°
brīža, kad kāds attiecīgās konsulāras'
stādes darbinieks vai viņa vietniek
rodas mantojuma vietā, vietējam iestaafl <



. tervenues dans I'intervalle, ont ā se
'ļ, ^po.-ter d'aprēs les stipalations de czt
«rticle.

i) Les stipuiations de la ptesente con-
„Jtion doivent ēgalement s*app!iquer k
Ja succession des ressortissants d'un des

Heux pays. qui dēcēdēs bors du terri-

fnire de l'autre pays, y ont laissē des
iiens meubles ou immeubles.

m) Les Consuls de chaque pays sont
.«dusivement chargēs de l'inventaire et
Ap tous les actes exigēs par l'entretion
m ja liquidation des successions des
~ens de mer, passagers et autres
*gers-jde leur nation, qui dēcēdent

dans l'autre pays, soit ā terre soit ā bord
4'un bātiment.

13) Les Consuls sont, en raison mēme

de leurs fonctions, chargēs de la cttratelle

rt de la tutelle temporaires des enfants
jnineurs et des veuves des ressortissants
de l'Etat qui les dēlēgue, dēcēdēs dans
leur arrondissement et, en cette qualitē,
ils peuvent prendre toutes Ies mesures
necessaires, admif.es par les lois locales,
aour protē^er les intērēts des sarvivants
et la succession.

14. Les consuls ont le droit, dans la

aiesure oū les y autorisent les lois et
les rēglements de leur pays:

a) de recevoir et de lēgaliser les actes
Judiciaires unilatēraux et les dispostions
testamentaires de leurs compatriotes
ainsi qui les conventions passēes entre
des ressortissants de leur propre pays
ou entre ces derniers et des ressortissants
au d'autres habitants du pays de leur
rēsidence; en autre les conventions
entre personnes de cette derniēre
^ategorie qui se rapportent k des biens
fonciers situēs sur le territoire du pays
qui dēlēgue le consul ou ā une affaire
ā y conclure;

b) de traduirē et de lēgaliser toutes
les piēces ēmanant des autorites ou des
fonctionnaires de leur pays.

Tous les documents de cette nature de
mēme qae les coples, extraits et traduc-
tions une fois lēgalisēs par les autorites
consulaires mentionnēes et revētus du
sceau oificiel du consulat, doivent avoir
la mēme force et la mēme valeur dans

chacun des deux pays que s'ils avaient
-etē recas et lēgalisēs par un notaire
public ou par §ue'gue autre fonctionaire
public ou de l'ordre judiciaire apparte-
nant k l'un ou l'autre des deux pays,
avec cette condition qu'ils sont soumis
aux droits de timbre et aux autres droits
et taxes ētablis par la loi dans le pays
oū ils doivent ētre exēcutēs.

15. Les Consuls ont Ie droit, dans
ies limitēs ou les lois de la Partie con-
tractante qui les a nommēs les y auto-
risent, k procēder aux mariages des
ressortissants de cette Partie en se con-
iormant aux lois qui y sont en vigueur.

Cette stipulation ne s'applique pas aux
mariages ou l'un des conjoints est res-
sortissant de la Partie contractante oū le
Consul a sa rēsidence. Ce dernier doit
čnformer aussit6t les autorites locales de
tous les mariages auxquels ii a procē-
dē en raison de la stipulation prēcēdente.

16. Les Consuls doivent avoir le droit
d'enregistre conformēment aux lois et
rēglements de la Partie contractante qui
Ies a nommēs ies naissances et les
dēcēs des ressortissants de cette Partie.

Les intēressēs n'en restent pas raoins
obligēs par les lois du pays de dēclarer
«es naissances et les dēcēs aux autorites
locales.

£Ratification et durēe de
vai idi t ē,

17. Cette Convention entre en vigueur
aussitot aprēs la ratification par les
etats contractants.

i8- La durēe de cette convention
a est pas ļirnitēe. Chaque pays con-
tractant a le droit de se retirer de cette

?convention movennant un avis donnē
*ļmois k l'avance k tous , les autres
^?tats contractants.

En foi de quoi la prēsente convention
* ete signēe k Riga le douze juilletmii neuf
«ent vingt — un en deux exemplaires.

Signē: Signē:
2. A. Mei.erov.ics. JDr. Purvckis,

«turas pa tam _starpara lietu vedušas, jā-
rīkojas saskaņa ar ša panta noteikumiem;

1) šīs konvencijas noteikumi jāpiemēro
vienlīdzīgi attiecībā _ uz vienas kā otras
vaists piisoņu atstatam mantām, ja viņi
miruši ārpus savas valsts teritorijas un
tur atstājuši kustamu vai nekustamu
īpašumu;

m) katras valsts konsuliem it sevišķi
uzdolsrupeties par savas valsts piederīgo
un otrā valstī uz sauszemes vai uz kuģa
mirušo jūrnieku, pasažieru vai citu ceļo-
tāju mantu sarakstiem, viņiem jādara
viss, kas vien ir vajadzīgs, lai uzglabātu
un nokārtotu šo personu atstātās mantas,

13. Sakarā ar viņu amata darbību,
konsuliem uzdots pagaidām uzņemties
aizbildnību un aizgādnību par nepiln-
gadīgiem bērniem un par atraitnēm, kuru
apgādnieki, būdami viņu valsts pilsoņi,
miruši konsulu iecirknī, un izpildot tādu
uzdevumu, viņi var spert visus nepiecie-
šamos soļus, kādus atļauj vietējie likumi,
lai sargātu pakaļpalicēju intereses, kā
arī mantojumu. |

14. Konsuliem ir tiesība, ciktaļ viņiem
to atļauj viņa valsts likumi un noteikumi:

a) saņemt un apliecināt sava līdz-
pilsoņa vienpusējus tiesas darījumus un
testamentariskos novēlējumus, kā arī lī-
gumus, kas noslēgti starp viņu vaists
pilsoņiem vai starp šiem pēdējiem un
viņu residences valsts pilsoņiem, vai
citiem šīs zemes iedzīvotājiem;, bez tam
arī vēl starp šīs pēdējās kategorijas per-
sonām līgumus, kuri attiecas vai uz
zemes īpašumiem, kas atrodas konsulu
sūtījušās valsts teritorijā, vai uz kādu tar
noslēdzamu darījumu;

b) pārtulkot un apliecināt visus _rak-
stus, kas izdoti no viņu vaists iestādēm
un ierēdņiem.

Visiem tāda veida, dokumentiem, kā
arī to norakstiem, tulkojumiem un izrak-
stiem no tiem, ja tie jau reiz apliecināti
no minētām konsulārām iestādēm un
tiem pielikts kāds oficiālais konsulāta
zieģelis, piešķirams tāds pats spēks un
tāda pati likumīga nozīme ikkatrā no
abām valstīm, it kā tie būtu pieņemti
un apliecināti no publiska notāra vai
cita kāda publiska _ vai tiesas iecelta
ierēdņa vienā, kā otrā no abām valstīm
ar to nosacījumu, ka tiem jābūt pado-
tiem zīmognodokļiem un citiem nodo-
kļiem un maksājumiem, kari likamīgi
ievesti tanī valstī, kur tie izpildāmi.

ļģļ

15. Tādā apmērā, kā to pielaiž likumi
tanī līgumslēdzējā valstī, kura viņu iece-
Iuse, konsuliem ir tiesība izdarīt šīs
valsts pilsoņu laulāšanu, rīkojoties sa-
skaņā ar tur spēkā esošiem likumiem.

Šis nosacījums nav piemērojams lau-
lībām, ja viens no laulājamiem ir tas
līgumslēdzējas valsts pilsonis (-ne), kur
konsuls uzturas.

Konsuliem jādara vietējam iestādēm

zināmi visi tie salaulājumi, kurus viņi
izdarījuši, ievērojot augšējo noteikuma.

16. Konsuliem piešķirama _ tiesība
ievest sarakstos, saskaņā ar tas līgum-
slēdzējas valsts likumiem un noteiku-
miem, kura viņus iecēluse, šīs valsts
pilsoņu dzimšanas un nāves gadījumus.

Valsts likumi nebūt neatsvabina iein-
teresētās personas no pienākuma pieteikt
dzimšanas un nāves gadījumas vietējam
iestādēm.

C. Ratifikācija un pilnspēcības
ilgums.

17. Ši konvencija stājas spēkā tūliņ
pēc tam, kad līgumslēdzējas valstis to
ratificējušas.

18. Šis konvencijas ilgums nav apro-
bežots.

Katrai līgumslēdzējai valstij ir tiesība
no šīs konvencijas atsacīties, paziņojot
par to 6 mēnešus iepriekš visam citam
līgumslēdzējām valstīm.

Šo apliecinot, ši konvencija parakstīta

Rīgā, tūkstots deviņi ^imti
^
divdesmit-

pirmā gada divpadsmitajā jūlija 2 eksem-
plāros.

(Paraksts) Z. A. M e i e r o v i c s

(Paraksts) Dr. J. P u r i c k i s

Valdības rīkojumi un
pavēles.

Noteikumi par naudas operācijām
muitas iestādēs.*)

(Turpinājums.)
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(Turpmāk vēl.)

Tiešo nodokļu departamenta rīkojums
amata personām, vaists, pašvaldību
un privatiestāžu pārziņiem, kuriem

izsniegti zīmogmarku avansi.
Ar š. g. 1. augustu stājas spēkā

likums par zelta frankos noteiktiem no-
dokļiem (.Valdības Vēstneša* >fe 147,
1922.), pēc kura zīmognodoklis ap-
rēķināms: vienkāršais, ņemot par likmes
reiziaātāju 2,0, bet proporcionālais — 1,0.
Tāpat sākot ar 1. augustu zelta franka
kurss ar finansa ministrijas š. g.
25. jūlija rīkojumu noteikts līdzīgs
50 Latvijas rubļiem.

Pēc pēdējā rīkojuma zīmogmarkas,
kuras iespiestas frankos un santīmos,
pārdos sākot ar minēto datuma pēc
augšminētā kursa, tas ir Latv. rbļ.
zīmogmarkas 3 franku vērtībā par 150.—

1 , „ 50.-
, 50 santimu . . 25.—

20 , 10-
10 5.—

~
*) Skat. .Valdības Vēstnesī' l g. J6J* 159, 160,

161, 162 ua 163.

zīmogmarkas 5 santīma vērtība par 2.50
3 . . 1.50
2 . , 1.—
1 -.50

bet saskaņa ar apradīto likama vien-
kāršais zīmognodoklis nomaksājams
dubultapmērā, tas ir rīkojumā par zīmog-
nodokli
13. p. minētiem dokumentiem 6 franki
14. p. , 2 _
15. p. „ 1
16. p. . 40 sant.
17. p. . 10 „
18.p, 2 .

Ievērojot to, ka jams padotai iestādei
izsniegts zīmogmarku avanss marku pār-
došanai publikai pēc kursa 1 zelta franks
— 100 Latvijas rubļiem, bet pēc t. au-
gusta minētās markas pārdos pēz kursa
1 zelta franks — 50 Latvijas rubļiem,
nepieciešami noskaidrot zīmogmarku krā-
jumu uz š. g. 1. augustu.

Šaī nolūkā tiešo nodokļu departaments
lūds sastādīt aktu pēc še klāt pielikta
parauga piedaloties iestādes priekšniekam
un nodokļu inspektoram un vietās, kur
tādi nebūtu, policijas priekšstāvim.

Par pārdotām zīmogmarkām ieņemtā
suma pusapmērā iemaksājama valsts
bankā skaidrā naudā, kā zīmognodoklis,
rēķins 57, posms II, § 7, p. 2, un otra
puse pieskaitāma avansam.

Sastādītos aktus tiešo nodokļu depar-
taments lūdz piesūtīt viņam, aizrādot,
kādā valsts bankas nodaļā, kad un pret
kāda kvīti iemaksa izdarīta.

Direktora vieta P. Mednis.
Nodaļas vadītājs A. Kauliņš.

Darbvedis A. Ērglis.
AKTS.

par dažādu vērtību zīmogmarku santīmos un frankos
atlikumu uz 1922. g. 1. augustā

(Iestādes nosaukums.)
1,5. g. 1. augustā . . .

(Iestādes priekšnieks.)
kopīgi ar

(Nodokļu inspektoru vai policijas priekšnieku.)
pārbaudījām zīmogmarku skaitu pēc viņu vērtībām,
pie kam atradām, ka krājumā uz 1922. g.
1. augustā sekošu zīmogmarkas:
ā 1 snt. (skaits) ... par (suma). . . . frankiem.
ā 2
3 3 . »
a ^ » » »
ā 10 -
ā 20 .
ā 50 „ . .'. ..... .--
3 1 fr
ā 3 »

Kopā par frankiem,
(Uzraksts kopsumai vārdos), par ko sastādīts

šis akts at attiecīgiem parakstiem,

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Kvīte.
Izglītības ministrijas skolu muzejs ar

šo apliecina, ka saņēmis no Liepājas
vaists vidusskolas skolotāja E. Valtera
kga vietējo korāļu un pārakmeņojamu
kolekcija — dāvāta muzejam, par ko
izsaka vissirsnīgāko pateicību.

Mazeja pārzinis J. Šiliņš.
11?????r-iMMM-n-MirMi'TTrrmT^

? Tirdzniecība un
rūpniecība.

K w ? S i
Rīgas biržā, 1922. gadā 27. jūlijā.

???..,. i . i ' -.?

Zelta lats (0.29032 gr.) . . . 50.00
Amerikas dolārs 254.25—2602S
Angļu mārciņa 1137 — 1157
Francijas franks 21.00 — 21.50
Itālijas lira 11.25 — 11.75
Beļģijas franks ........ 20 00 — 20.50
Šveices franks 48.50 - 49.50
Zviedrijas krona ......66.f0 — 67.50
Norvēģijas krona ...... 42 75 — 43.75
Dānijas krona ..... 54 75 — 55.75
Čechoslovaku krona . . , . . 5.86 — 5.96
Holandes guldenis ..... 99.50 — 101.00
Vācijas marka ....... 0.45 — 0.50
Somijas marka ........ 528 — 5.38
Igaunijas marka ....... 0.76 — 0,81
Polijas marka 0-00 — 00.5
Padomes rbļ. .. . —
10 Krievijas zelta rbļ. . , 12S0 00
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta .... —

Krievijas sidrabs {$_' ; ] %$ } P* I *L

5° q neatkar, aizņem, . 100 — 105
20 zelta fr. 6°/o Rīg. Hyp. biedr.

ķīlu zīmes 965.00 — 975.03
50 zelta fr. 6° o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīlu zīmes 2500.00
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. Kr.

biedr. ķīla zīmes 5000.00
Rīgas biržas kosniteias kotacijas komisijai:

Priekšsēdētājs A. Kacea».
Zvēr. biržas mākleris M. Okmiant.

Redaktora -. H. Aroaa»



Tiesu sludinājumi.
Liepājas apgabaltiesa,

bz sava lēmuma 8. maijā 1922. g. pa-
mata, uzaicina 18. augusta 1919. g„
Vitebskā mirušās 3ohannas Kalmaņa
meitas Kenlgsfest mantiniekus, kredi-
torus, legatarus, lideikomisarus un visas
citas personas, kurām varētu būt kādas
tiesības vai prasības nz atstāto mantojama
pieteikt viņas tiesai sešu mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī".

Tiesības un prasības, par kurām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 17. jūnijā 1922. g. N° 625-1/22
Priekšsēd. b. V. B I e n e n št a m s.

Sekretāra v. i. B. Z u m b e r g.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma 8. jūnijā 1922. g.
pamata, uzaicina 7. decembrī 1913. g.
Kuldīgā mirušā Pētera Dabra
mantiniekus, kreditorus, legatarus, lidei-
komisarus, un visas _ citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu talkā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks
atzītas par zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 17. jūnijā 1922. g. Nt 689-1/22.
Priekšsēd. biedrs V. Bienenštams.

Sekretāra v. i. B. Z u m b e r g.

Citu iestāžu siud.

I. iecirkņa akuzes vai
ar šo paziņo, ka janvāri i. g. _ zem Ni 99,
uz 3oz«fa Dobkevlča vardu izdota
degvīna saņemšanas apliecība pieteikta
par pazaudētu, kamdēļ ta ucskatama
par nederīgu, viņas vietā izdots
dublikāts. N? 3796

Inspektors P. Rutkovskis.
Darbvedis D. Bērziņš.

Valmieras apriņķa priekšnieks
meklē īpašniekus zemāk minētam, no
jūras izskalotām mantām: vienas motor-
laivas korpus, atrodas Salacgrīvas miestā,
Sa'aces labajā krastā, laivas garums
26' 5', platums 6' 9* un dziļums 3' 2",
ar motora fundamenti un sēdekļiem gar
abām malām, 2) jūras zvejas laiva 28'
garumā, platums 7' un dziļums 2' 4*.

īpašniekiem savas tiesības jāpieteic
manā kanclejā viena mēneša laikā
no sludinājuma dienas, īpašnieku ne-
atrašanas gadījumā laivas tiks pārdotas
publiskā torgā vairāksolišanā laivu at-
rašanās vietās.

2. septembrī 1922. g.
Apriņķa priekšn. L ī v e n s.
Sekretārs Cepurnieks.

Rīgas pilsētas valdes no-
dokļu nodaļa

ar šo uzaicina visus gruntstpasnlekus

jgffiaksāf gruotsoomu par 19Z1.o.
pilsētas nodoic|u kasē I. Ķe *nlņu Ielā
Nr. 5 laika no 20. jūlija līdz 1. septem-
brim 1922. g. no pīkst. 9 līdz 1.

Gruntsnoma maksājama 1920. gada
apmēra.

Gruntsnoma paaugstināta par tiem
gruntsgabaliem, kuru īpašnieki 1921. g.
pēc kontrakta apņēmās maksāt augstāku
gruntsnomu.

Lai novērstu veltīgu kavēšanu, no-
dokļu nodaļa lūdz pie gruntsnomas
maksāšanas paņemt līdz veco kvīti, resp.
citu kādu dokumentu, kurā būtu at-
zīmēti gruntēs grupa un numurs.

Pilsētas galvas biedris Sadovskis.

Rīgas policijas li. iecirkņa
priekšnieks

ar šo atsauc savu sludinājumu .Valdī-
bas Vēstnesī" Nt>. 159 4. jūlijā 1922. g.
un paziņo, ka pil--. 3āoa Trelmaņa,
dzīv. Raiņa bulvārī N» 9, dz. H,

dzīvokļa ieķertas izpārdošana.
sastāvošu no vairākām mēbeļu garni-
tūrām, pianino, flīģeļa, gleznām un c.
Hetām, novērtētām kopvērtībā par
236.650 rbļ., par " l3.568.307 rbļ. muitas
nodokļa nesamaksāšanu, notiks nevis
1. augusts 1922. g., bet

1. septembri 1922. g.,
pulksten 10 rītā.

II. polic. iec. rr. p. v. i. (paraksts).

Rīgas kara apriņķa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto karaklausības
apliecību zem J* 62734,21. martā 1922. g.
izdotu no Rīgas kara apr. priekšn. uz
Johana Grigora d. Akslk vārda.

Mārsnēnu pagasta valde,
Cēsu apriņķī, ar šo dara zināmu, ka
.Valdības Vēstneša" š. g. 14. numurā
par nederīgiem izsludinātie doku-
menti: 1) Latvijas pase zem N«. 28,
izdota no šīspagasta valdes, uz Eduarda
Pētera d. Vernera vārdu II. februāri
1920. gadā un 2) karaklausības apliecība,
izdota no mobilizācijas komisijas 16. jū-
nija 1919. g. zem Ne 38, ir atrasti un
tamdēļ atzīstami par derīgiem. Ni 1750

Rigas pilsētas lombards,
Kaļķu ielā Nr. 9,

= ūtrupe ---=
M. IfiUia 1922. g.. pulksten 10 rita-

Ķīlas no 29. decembra 1921. g- »ļ»

1. iebruarim 1922. g., zem Ks C »

līdz Ns C 74692, kā ari izūtrupē»»"
nodotas mantas. _,

Uažadi sludinaj.
Emburgas pag. valdei en tiesai,

Jelgavas apriņķi, caur Emburgu vajadzīgs

DARBVEDIS.
,ftoo ndldat' tiek '"84 1 ierasties 3. augWZ2. g., pulksten 10 rītā, pag. valdestelpas pie padomes sēdes, līdzņemotapliecības par iepriekšējo darbību, vaiari pieteikties rakstiski.

Emburgas p*g. valdē, 24. jul. 1922. g.
Priekšsēdētājs P. Z i e m e 1 s.

Par darbvedi Liepiņ.

k_^!?'»f * _?'versltat« leihlmacljas
n!J! H-- r" 5157, az TI,las Kaa " *«da
naf Ah "-" 8I fo tiek «atadliiataPar n e d e r i g n.

Rijas muitas wft
izsludina par nederīgu n°f7<L ,,
muitas kvīti Ni 9793/393, reģ. «

par vienu (1) ķīpu manufaktūras , ,

no Rīgas muitas valdes firmai .=»
Grube*. ___^.

Bīp piBs īsi»„
Āgenskalna nodaļaii tata »

zem NiNi 452986 un 482030 i ļieļļ
dētas un uz statūtu 25. § P*aiii

izsludinātas par nederīgam.

Sīgas pilsētas Irt*J
ķīlas zīme zem Ne B 514685>J

V j£j
dēta un uz statūtu 25. § J»"'^
izsludināta par nederīg, "-

liias apiattaltlesas 2. Iec Unu mistais
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņa
ar tiesas spriedumu, 2.augusta 1922. g.,
pulksten 10 rīta, Rīgā, Dzirnavu ielā
Ni 53a, dz. 9, tiks pārdota Borisa
Calclna kustama manta, sastāvoša no
mēbelēm, un novērtēta par 5,000 rbļ.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs Krebs.

iļrfzis liutiiii. ēkHilipinies ii*! raji
ar ēo paziņo, kā 4. augustā i. g., pulkst. 11 no rita, Liepāja»

kara osta, rajona telpas, izdos H m

mazāksolīšanā
1) maizes cepjamās krāsnes, 2) ēku un
3) jumtu remonta darbu izvešanu

Liepājas kara ostas valsts ēkās.
Torsi bus sālīsi.

Rakstiski piedāvājumi slēgtā aploksnē ar uzrakstu: „Uz konkurē
4. augusta s. «..'* ka ari lūgumi dēļ pielaišanas piedalīties pie mutiskas Tī-
šanas, nomaksāti ar 20 sant. zīmognodokli, iesniedzami rajonam līdz nUnfa-
dienai pulkst. 11. .,_ ...

Pie piedalīšanas mazaksolīsana jāiemaksā drošības nauda lOo/o apmē -
no darba izmaksas.

Mazāksolīšanā bus mutiska un rakstiska, pie kam mutiska solīšana notiks
pirms rakstisko priekšlikumu caurskatīšanas un viens un tas pats dalībnieks va
piedalīties tikai vienā no sacensības veidiem.

Darba maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darbdienās no rm|w
10—2 dienā, LlepSlas rajona technlska nodaļa. Liepājas kara osta 3

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina

KONKURENCES:
7. augustā 1922. g., uz

1720 kg. kailas vara drāts, 16 kv. mm un 300 mtr. bruņota zemūdens kabete
3X25 mm piegādāšanu;

5. augustā 1922. g., uz
50 ton. petrolejas piegādāšanu;

14. augustā 1922. S-, uz
6000 kg. īažņu svina piegādāšanu; 3

23. augustā 1922. g, uz
621 ten. speciālas un kaļamas dzelzs piegādāšanu.

Tuvākas ziņas izsniedz materiālu apgādībā, ist. 122, no pulksten 12—2.

Lauksaimniec. departaments

pārdos torsos
dažādu lietotu inuksaimnieclrjas Man

1. augustā 1922. g., pulksten 10 ritā,
~z_-~zz= Torģeles ielā Nq 1a. _~_~zzzz:

Valsts Valmieras vidusskola
izsludina uz 4. augustu 1922. s., pulksten 12 dienā, Valmierā,.

KONKURENCI
remontdarbu izdošanai vidusskolas ēkā (bij. seminārā),

'Tuvākas ziņas var dabūt darba dienās no pīkst. 9—3, Rīgā, Nikolaja ielā ļ
Ni 36a, skolu departamentā, istabā M° 16 un Valmierā, vidusskolas kanciejā.
Rakstiski priekšlikumi un lūgumi, pielaist mutiskā sacensībā, samaksāti ar 20 zelts,
santīmu lielu zīmognodokli lidz m 5000 rbļ. drošības naudas iemaksu, iesniedzami
skolas kanclejā līdz 4. augustam 5. g., pulksten 11 dienā. 2

TORGS.
10. augustā 1922. g, Rīgas apriņķa valsts zemju inspekcijas,
telpās, Riga, Romanova ielā Nr. 24, dz. 6, Rigas apriņķa valsts

zemju 2. rajona pārzinis
atklātā vairāksolīšanā pārdos:

1) Inspekcijas un likvidēto rajonu kanclejas dažādas saimniecības un istabu liet»
2) Likvidētā 7. rajona atpakaļ palikušās mantas, kā: dzelzs drātis, zirga pajūgs.

rudzi, plītē u. 1.1 Atrodas Ogres miesta valdē.
3) 1 zirgu (ērzelis) apmēram 9 g. vecs, 2 aršinas un 2 veršoku augsts, bruņa

spalva. Atrodas un apskatāmas Kokneses pag., . Jaunmājās", pie Brenča Svila.
Augša apzīmētie un pārdodamie priekšmeti apskatāmi līdz torg* dieMļ

viņu tagadējās atrašanās vietās un pēc nosolīšanas tiks izsniegti un nodoti
vairaksolītājiem pret solītās sumas tūlitsamaksu.

Rīgā, 25. jūlijā 1922. g.
Rigas apr. valsts zemju inspektors P. Plosjjļiu--

Popes virsmežniecība

pārdos sacensībā
9. augusti š. g., pīkst 11 no rīta, Popes pag. namā atrodošos

1) pie Ventspils-Stendes dzelzsceļa un nozarojumiem:
21 gab. priedes baļķi, 311 kb. pēdas, novērt. . .. _ ... 4.800 r. 30 k.
48 . , gulšņu-nogriežņi, 380 kb. pēdas, novērt. . . 3 59 ? (c "
241,5 kb. asis priedes stutmalkas 7X7X8, novērt 595,303 , 15 .
533,52 . . dedzināmas malkas, novērt . . 949,561 . li> .

Kopā par I. vienību 1,555,525 r. 35 k.

2) Meīfl, mm. dzelzceļa tuvumā:
510 gab. priedes, gulšņu-nogriežņi, 4003 kb. pēdas, novērt. . 24,206 r. 35 k.

194 . . baļķi, 4018 kb. pēdas, novērt 24,063 . 65 .
1 kb. asis stutmalkas, 7X7X8, novērt 1,399 , 75 ,
68 , . . 8X8X8. U0.264 . 50 .
296,76 kb. asis dedzināmas malkas . . . 196,105 . 10 .

Kopā par It. vienību 356 .039 r. 35 k.

Sacensība notiks mutiski un slēgtās aploksnēs, piedāvājumi nomaksājami
ar 40 sant. zīmognodokli ar uzrakstu: »uz sacensību 9. augusta*, iesniedzami
Popes virsmežniecības kanclejā, pa pastu caar Ventspili, līdz 8. augustam s. g,
un personīgi sacensības dienā, sacensības komisijai.

Pirms pārdošanas sākumā jāiemaksā 10°/o drošibas naudas no piedāvātās
sumas. Nenosolitājiem nauda tiks izmaksāta tūliņ atpakaļ.

Popes virsmežeinis R. Strauchmans.
1 Darbvedis-grāmatvedis P. S a u i i t s.

Mežu departaments
8. augustā 1922. g., pulksten 11 dienā, mežu departamenta

telpās, Todlebena buiv. Nr. 6,

iznomās uairoksolišano
medību biedrībām medību tiesības uz 6 gadiem,
skaitot no nomas Ilguma noslēgšanas dienas, zemāk minētos

virsmežniecības mežos.
1. Varakjanu 20599,09 ha, 9.400 rbļ.
2. Smiltenes, l. torgu vienība Palsmanas novadā . . 5864,54 ha, 10.000 .

II. . . Smiltenes , . . 6190,83 ha, 10.000 .
III. . . Pilsraunas . . . 5462,50 ha, 12.000 .

3. Sasmakas 4970,84 ha, 22.750 .
4. Engures 4516,40 ha, 20000 .
5. Saukas 7800,45 ha, 7.000 .
6. Slotas 11719,21 ha, 10.500 ,
7. Skrundes 10184,31 ha, 15.000 .
8. Bebrenes 9433,00 ha, 5.000 ,
9. Burtnieku 8767,31 ha, 18.000 ,

10. Ropažu 7208,00 ha, 15.000 ,
11. Skulbergu . . . 7180,00 ha, 12.300 ,
12. Gulbenes 5650,00 ha, 7.000 ,
13. Ruskolovas : 19625,00 ha, 5.000 .

Rakstiski piedāvājumi, kuri apliekami ar 20 sant. zīmognodokli, uzrādot
gada nomas sumu atsevišķi par katru torgu vienību iesniedzami mežu departa-
mentam līdz torgu dienai, pulksten 11, ar uzrakstu: .Uz medjbu torsiem
8. augustā 1922. g.\ mutiski solīšana Iesāksies starp konkurentiem pēc pulksten 11,
8. augusta 1922. g.

Tuvākus noteikumun var uzzināt mežu departamenta II. nodaļā. 1

Dzelzsceļu virsvaldeRlsā» Coso»u ieiā 3*
izsludina iiiisku i mutisRu raUlo

uz 9. augustu s. g., pulkst. 12 dienā, istaba N° 311, uz būvju darbiem

dzivoj. ēkas jaunbūves pabeigšanai Ventspili.
Drošības nauda 15,000 rbļ.
Tuvāki paskaidrojumi dzelzsceļu virsvaldē, istaba Ni 311 un Ventspili, pie

10. ceļa iec. priekšnieka darbdienas no pulkst. 10—14 dienā.

TORGI.
Valsts mantu uzņemšanas komisija

pārdos vairaksolītājiem 10. augustā š. g.,
pulkst. 10 no rita, Rīgā, Noliktavas ielā 1, dz. 6, sek. mantas:
2 kuļmašīnas, atrodos Codes pag., Bērzu muižā.
1 labības kūlēju, Klīves muižā, pie Jelgavas.
1 kuļgarnituru Bebrenes muižā.
1 lokomobili Švārdes pagastā, Jaunšvārdes muižā.
1 . . .... Mēmeles pagastā, Lielsusejas muižā.

(pašgāj.) Ušvaldes pag., Meža Doskos, Daugavpils apr.
1 labības kuleju Emburgas pagastā, Tūču mājas.
1 lokomobili, Auru muiža.

.... Auru pagastā, Siļķu mājās.
1 motoru, benc. Bebrenes pag., Kamenčas muižā.
1 labības kūlēju .. ... . . . m
1 āboliņu kuļmašīnu, atrodos. . Liepājā, biržas laukumā.

1 suta katlu, dzinēju, katlu līmes apstrādāšanai un katlu kaulu pārstrādā-
šanaļ caur karsēšanu — visu Ietaisi, atrodošos Tukumā, Katrines ielā, Jēkabsona
nama, pa atsevišķam daļām.
1 decimalsvarus, atrodošos Jaungulbenes muižā.
Skārdu rezervuārus Talsu pagastā, Lapševska dzirnavās.
Dzelzs katlis, ēdienu vārīšanai, atrodošos . . Majoru pamatskolā.

» ' » ... Melužu ,
2 centrifūgas, atrodošos R1&ā, Noliktavas ielā Ks I.

Pie solīšanas pielaidīs personas, kuras iemaksās valsts mantu uzņemšanas
komisijas kase drošības naudu: 1) 500 r., 2) 2,000 r., 3) 5,000 r. apmērā, ska-toties pēc priekšmeta veitības un sagrupējuma. Mazākie pirkumi, kuri sniedzas
lidz 5,000 r. samaksājami torgu diena — pārējie mēneša laikā.

17. augustfi š. g„ pulkst. 10 no rita. Auru pagasta,
Vildavu mājās, valrSksolita lem tiks pārdotas

2 dzīvoj. ēkas, sadalītas mazākās vienībās.
22. augusta š. g., pulkst. 10 no rita,

Vaiņodes muiža, tiks pārdotas vairaksolītājiem

koku barakas un zemnīcas.
Pie solīšanas kā Auru pag., ta Vaiņodes muižā pielaidīs personas, kuras

iemaksas uz katru vienību 2,000 r drošības naudas.
Tuvākus noteikumus izsniedz valsts mantu uzņemšanas komisijas telnās

Rīgā. Noliktavas Iel5 Nr. 1. dz 6, no pulkst. 9—15. pēc pnsdienas.
Iespiests valsts tipogrāfijā.
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