
Ukums par konsulāro konvenciju starp Latviju un Poliju.

Likums par tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un Ungāriju

Saeima.
Ministru kabineta sēde 1925. g. 17. februārī.

LIKUMS
par

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

konsuluro konvenciju starp Latviju un Poliju.
1. 1924. gada 3. janvārī Rīgā parakstītā konsulārā konvencija starp Latviju

tin Poliju ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.

2. Likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas
Līdz ar likuma izsludināma ari šī likuma 1. pantā minētā konsulārā konvencija

un tās tulkojums latviešu valoda.
3. Konvencija stājas spēkā vienu mēnesi pēc konvencijas 22. pantā paredzētās

ratifikācijas grāmatu apmaiņas.

Rīgā, 1925. gada 18. februārī.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Convention Consulaire
entre

la Lettonie et la Pologne.
La Lettonie d'une part et
La Pologne d'autre part

desirant s'entendre sur l'admission dans
leurs territoires respectifs de fonctionnai-
res consulaires et determiner Ies droits,
privileģēs et immunitēs rēciproques des
Consuls Gēnēraux, Consuls, Vice-Consuls
et Aģents Consulaires, ainsi que dēfinii
leurs pouvoirs, ont rēsolu de conclure
«ne Convention Consulaire et ā cet effet
ont nommē pour leurs Plēnipotentiaires,
savoir:

Le Prēsident de la Rēpublique Lettone:
Monsieur Jānis Vesmans,

Secretaire de la Diēte, ancien
Envovē Extraordinaire.et Ministre

Plēnipotentiaire,
Le Prēsident de la Rēpublique Polo-

naise:
Monsieur Aleksander Ladoš,

Envove Extraordinaire et Ministre
Pfēnipotentiaire ā Riga,

Monsieur le Dr. K a ro 1 Po z n ari ski,
Chef de Division au Ministēre

des Affaires Etrangēres,
lesquels, aprēs s'ētre communiquē leurs
pleins pouvoirs, trouvēs en bonne et due
formē, sont convenus des dispositions
suivantes:

. Article 1.
Sont considerēs comme Consuls et

fonctionnaires consulaires au sens de la
presente Convention tous lēs fonction-
naires du Service Consulaire qui sont
appelēs a r mplir des fonctions dēfinies
par Ies reglements consulaires des Parties
respectives.

Les Consuls Gēnēraux, Consuls, Vice-
konsuls et Aģents Consulaires pourront«re des fonctionnaires consulaires de
carriēre (consules missi) ou bien des
ļontionnaires ad honorem (consules electi).
^stipulations

de la
presente Gon-

£ntion ne s'appliquent ā ces derniers
jļue dans la nusure ou le rēglement
^nsujaire de l'Etat qui les a nom-

es ies autorise ā exercer les droits et
rempijr les fonctions, ēnumērēes dansla Presente Conv.ntion,

Chacune des Parties Contractantes aura
" tacultē d^ētablir des Consuls Gēnēraux,

App » °fisuls 'Vice-Consuls ou des
gents Consulaires dans les ports, vilies

CorS de l'autre Partie - Les Parties
droit h

3ntes se reservent toutefois le
leur dēsigner les localitēs ou ii ne
tionnCOnVien dra Pd'admettre des fonc-
ent

aites consulaires; cette rēserve, bien
naune pourra ētre appliquēe ā

l'une des Parties Contractantes sāns
l'ētre ēgalement ā toutes les Puisšances.

Article 2.
Les Consuls et Aģents Consulaires

seront rēciproquement admis et reconnus
selon les rēgles et formalitēs,- ētablies
dans le pays de leur rēsidence, aprēs la
prēsentation de leurs lettres de provision.

Lors de la prēsentation des lettres de
provision sera indiquēe la circonscrip-
tion consulaire du Consul; tout change-
ment ultērieur relatif ā cette circonscrip-
tion Sera communiquē au Gouvernement
de l'autre Partie Contractante.

L'exequatur nēcessaife pour le libre
exercice de ses fonctions sera dēlivrē au
Consul sāns retard et sāns frais, et, sur
la production du dit exequatur, les auto-
ritēs supērieures de sa circonscription
consulaire prendront immēdiatement les
mesures nēcessaires pour qu'il puisse
s'acquitter des devoirs de sa charge et
pour qu'il soit admis ā la jouissance des
immunitēs et exemptions qui y sont
attachēes.

Dans l'exercice de leurs fonctions et
dans l'accomplissement de leurs missions
ofricielles les Consuls et Aģents Consu-
laires sont assurēs de trouver auprēs des
autoritēs du pays de leur rēsidence le
plus large concours et l'appui le plus
bienveillant.

Arffele 3.
En cas d'absence, de gravē maladie

ou de dēcēs des Consuls et des Aģents
Consulaires, les Vice-Consuls, les Secrē-
taires ou Attachēs Consulaires seront de
plein droit admis ā exercer par interim
les fonctions consulaires.

Les autoritēs locales devront leur prē-
ter assistance et protection et leur assu-
rer pendant leur gestion intērimaire la
jouissance des exemptions, prērogatives,
immunitēs et privileģēs, reconnus par la
presente Convention aux titulaires.

Article 4.

Les Consuls et les Aģents Consulaires
pourront placer au-dessus de la porte
extērieure de la maison oū seront in-
stallēs les bureaux du Consulat ou de
PAgence Consulaire l'ēcusson de leur
nation avec l'inscription: „Consulat ou
Agence Consulaire de . . . .", etarborer
le pavillon de leur pays sur la maison
consulaire aux jours de solennitēs publi-
ques, ainsi quedans lesautres circonstances
d'usage; ii est bien entendu que ces
marques extērieures ne pourront jamais
ētre interprētēes comme constituant un
droit d'asile.

11s pourront ēgalement, sous les rēser-
ves formulēes dans le prēsent article en
ce qui concerne le droit d'asile, placer
les armes de leur nation et arborer le

pavillon de leur pays sur les bateaux et
voitures qu'ils monteront dans l'exercice
de leurs fonctions.

Article 5.
Les Consuls et Aģents Consulaires des

Parties Contractantes jouiront dans l'autre
Partie de l'exemption des logements, con-
tributions et prestations militaires, ainsi
que de toutes contributions directes, im-
posēes par une autoritē quelconque des
Etats» respectifs, qui ont le caractēre
d'impots personnels, ā condition qu'ils
soient ressortissants de la Partie Con-
tractante qui les a nommēs et ā moins
qu'ils ne fassent du commerce ou qu'ils
n'exercent quelque industrie ou autre
profession; dans le dernier cas ils seront
soumis quant ā leur commerce ou leur
industrie aux mēmes taxes, charges, et
impositions que les autres particuliers.

En tant qu'il s'agit toutefois de
l'exemption des impositions directes, ii
est bien entendu que seuls les fonction-
naires consulaires de carriēre, ressortis-
sants de l'Etat qui les a nommēs, pour-
ront jouir de cette exemption, et en au-
cun cas dans une plus grande ētendue
que les reprēsentants diplomatiques des
Parties Contractantes.

duire des documents dont ils seraient
dētenteurs, en opposant le secret d'Etat.

Au cas ou les autoritēs judiciaires
n'admettraient pas comme fondēes l'excuse
et Pexception prēvues par le prēsent
article, elles devront s'abstenir de toute
mesure c'oercitive ā l'ēgard des fonction-
naires consulaires susnommēs, toutes les
difficultēs de cette nature devant ētre
rēglēēs par la voie diplomatique.

Article 7.
Les archives consulaires seront invio-

lables en tout temps et les autoritēs
locales ne pourront sous aucun prētexte
visiter ou saisir les livres, papiers et
autres objets qui en font partie. Ces
livres, papiers et objets devront toujours
ētre complētement separēs des livres et
papiers relatifs au commerce ou ā l'indu-
strie que pourraient exercer les fonction-
naires consulaires respectifs, ainsi que de
leurs documents et autres papiers privēs.

Les locaux officiels des Consulats et
des Agences Consulaires seront en tout
temps inviolables. Les autoritēs locales
ne pourront sous aucun prētexte, exceptē
le cas oū ii s'agirait de poursuite pour
une infraction prēvue ā l'artiele 5,
alinēa 5, de la presente Convention,
pēnētrer dans les locaux officiels et, dans
aucun cas, ne pourront visiter ou saisir
les papiers officiels qui pourraient s'y
trouver.

II est bien entendu que les locaux
consulaires ne pourront dans aucun cas
servir dē lien d'asile.

Les privileģēs et exemptions, mention-
nēs ā l'alinēa premier du .prēsent article,
seront ēgalement, ā titre de rēciprocitē,
accordēs aux autres fonctionnaires con-
sulaires, en tant qu'ils auront le carac-
tēre de fonctionnaires de carriēre et
qu'ils seront ressortissants de l'Etat qui
les a nommēs.

II est entendu qu'aucun fonctionnaire
consulaire ne sera exempt des impdts
sur les immeubles qu'il possēderait ou
sur les capitaux qu'il aurait engagēs
dans des entreprises industrielles ou
commerciales dans le pays oū ii exerce
ses fonctions.

Les Consuls et Aģents Consulaires,
ressortissants de l'Etat qui les a nommēs,
ne pourront ētre mis en ētat d'arrestation
ou d'emprisonnement prēventif, exceptē
pour les infractions qui, en vērtu de la
lēgislation locale d'une rēgion quelconque
du pays de la rēsidence, sont punissables
d'une peine de prison ou d'une peine
analogue de privation de libertē au-des-
sus d'une annēe, ou d'une peine plus
grande.

Si un Consul ou un Aģent Consulaire
requis par l'autoritē judiciaire ou admi-
nistrative locale de se dessaisir de docu-
ments qu'il dētient ou de les produire,
se refuse ā le faire, l'autoritē judiciaire
ou administrative ne pourra user ā l'ēgard
du fonctionnaire consulaire susnommē
d'aucune mesure coercitive, toutes les
difficultēs de cette nature devant ētre
rēglēes par la voie diplomatique.

'Article 8.
Les Consuls et les Aģents Consulaires

des Parties Contractantes ont le droit de
protēger leurs nationaux et de dēfendre,
en vērtu du droit et des usages inter-
nationaux et dans les limitēs de leur
compētence tous les droits et intērēts
des ressortissants de leur pays.

A cet effet ils pourront s'adresser
ā toutes les autoritēs de leur circon^
scription pour rēclamer contre toute
infraction aux conventions ou aux traitēs
existants entre les deux pays et contre
tout abus dont leurs nationaux auraient
ā se plaindre.

Article 9.
Les Consuls et Aģents Consulaires de

chacune des Parties Contractantes, en tant
qu'ils y seront autorisēs par les autoritēs
de l'Etat qui les a nommēs, auront le
droit: »

1) de recevoir dans leur chancellerie
et ā bord des navires de leur
nation toutes dēclarations que pour-
ront avoir ā faire les capitaines, les
gēns de l'ēquipage et les passa-
gers, les nēgociants, ainsi que
tous autres ressortissants de leur

En cas d'arrestation ou de mise en
accusation d'un Consul, d'un Aģent Con-
sulaire, d'un Secretaire ou d'autres fonc-
tionnaires consulaires, le Gouvernement
de l'Etat sur le territoire duquel l'arre-
station ou la mise en accusation aurait
eu lieu, en informera sāns dēlai le reprē-
sentant diplomatique de l'Etat qui a
nommē le dit fonctionnaire consulaire.

Article 6.

Les Consuls et les Aģents Consulaires
devront dēfērēr_ aux invitations qui leur
seront adressēes sous formē de corres-
pondance officielle et sāns menace de
sanctions pēnales en cas de non compa-
rution, par les tribunaux de l'Etat de
leur rēsidence ā l'effet de comparaitre
comme tēmoins; mais, s'ils sont ressor-
tissants de l'Etat qui les a nommēs, ils
pourront, le cas'ēchēant, faire valoir
comme motifs lēgitimes d'excuse les
empēchements rēsultants d'une maladie
ou des nēcessitēs urgentes du service.
Dans le cas ou, pour les raisons prēci-
tēes, les fonctionnaires consulaires ci-
dessus ne se prēsenteraient pas devant les
tribunaux, les autoritēs judiciaires se
rendront ā leurs bureaux ou ā leurs ha-
bilations, afin de leur demander une
dēposition par ēcrit sous la formē prēvue
par la lēgislation du pays ou de re-
cueillir leur tēmoignage.

pays;
2) de recevoir, dresser et lēgaliser

dans leur chancellerie, au domicile
des parties et ā bord des navires de
leur nation des actes juridiques
unilatēraux et les dispositions testa-
mentaires de leurs nationaux, ainsi
que tous les actes juridiques bila-
tēraux ou figurent seulement leurs
nationaux ou bien leurs nationaux,
d'une part, et d'autres personnes,

ressortissants du pays de leur rēsi-
dence ou d'une tierce purssance,
d'autre part;

3) de recevoir, dresser et lēgaliser dans
leur chancellerie et ā bord des
navires de leur nation des actes

Les Consuls et Aģents Consulaires,
ressortissants de l'Etat qui les a nommēs,
pourront se refuser ā dēposer ou ā pro-
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juridiques, unilatēraux et bilateraux,

oū figurent seulement des ressor-
tissants du pays de leur rēsidence
ou d'une tierce puissance, pourvu
que ces actes aient rapport ā des
droits et biens situēs ou ā des af-
faires ā traiter ou qui sont desti-
nēes a produire des effets juridioues
sur le territoiie de la nation ā la-
quelle appartiendra le Consul ou
1'Aģent Consulaire par devant lequel
ils seront passēs;

4) de traduire et lēgaliser toute espēce
d'actes et documents ēmanēs des
autoritēs ou fonctionnaires de leur
pays ou du pays de leur rēsi-
dence; ces traductions auront dans
les deux pays la mēme force et la
mēme valeur que si elles eussent
ētē faites par les fonctionnaires
publics ou les interpretēs jurēs de
ces deux pays.

II est entendu que les stipulations ci-
dessus ne seront pas applicables aux
actes juridiques bilatēraux, concernant le
transfert du droit de propriētē ou ayant
pour but de grever les immeubles situēs
sur les territoires de -l'Etat de la rēsi-

dence du Consul ou de l'Agent Consu-
laire.

Les copies, extraits et expēditions des
actes, dressēs, en vērtu du prēsent article
par les Consuls et Aģents Consulaires,
dument lēgalisēs par les dits fonction-
naires consulaires et scellēs du sceau des
Consulats ou des Agences Consu-
laires, feront foi, tant en justice que hors
de justice, soit dans l'un, soit dans
l'autre des Etats Contractants, au mēme
titre que lēs originaux et auront le mēme
caractēre d'authenticitē et la mēme
force probante que s'ils avaient ētē
passēs par devant un notaire ou un of-
ficier public de l'ordre judiciaire de l'un
ou de l'autre pays pourvu que ces actes
aient ētē rediģēs dans les formēs re-
quises par les lois de l'Etat auquel ap-
partient le Consul ou l'Agent Consulaire
et aient ētē ensuite soumis, de mēme
que les originaux, au timbre et ā l'enre-
gistrement, ainsi qu'a toutes les autres
formalitēs qui rēgissent la matiēre dans
le pays ou l'acte doit recevoir son
exēcution.

Dans le cas ou un doute s'ēlēverait

sur l'authenticitē de la copie, de l'extrait
ou de l'expēdition d'un acte dressē ā
la chancellerie defe Consulats ou. des
Agences Consulaires respectifs, la con-
frontation avec l'original ne pourra ētre
refusēe ā l'iritēressē qui en fera la
demande et qui pourra assister ā cette
collation s'il le juge convenable.

Article 10.
Les Consuls et Aģents Consulaires de

chacune des Parties Contractantes pour-
ront, en tant qu'ils y seront autorisēs
par les lois et les rēglements de leurs
pays respectifs, dresser les actes de nais-
sance et de dēcēs des ressortissants de
l'Etat qui les a nommēs.

II est bien entendu que la presente
stipulation ne peut nullement altērer
l'obligation imposēe par les lois territo-
riales aux intēressēs de faire des dēcla-
rations de naissance et de dēcēs aux
autoritēs locales.

Article 11.
Les Consuls et Aģents Consulaires de

chacune des Parties Contractantes auront,
conformēment au rēglement consulaire
de l'Etat qui les a nommēs, le droit de
dēlivrer les passeports et autres docu-
ments personnels, ainsi que de viser
les passeports, les patentēs, les certificats
constatant la provenance des marchan-
dises et autres actes analogues.

Article 12.
Les Parties Contractantes s'engagent

rēciproquement ā se dēiivrer sur demande
des expēditions dument lēgalisēs des
actes de naissance, de mariage et de
dēcēs, des actes de reconnaissance et de
lēgitimation d'enfants naturels, ainsi que
des actes d'adoption, concernant les res-
sortissants de l'autre Partie.

La rēdaction et la communication des
dites expēditions auront lieu en la formē
usitēe dans chaque pays contre le paie-
ment des taxes prēvues par les lois et
rēglements qui y sont en vigueur et pai
l'intermēdiaire des Consulats et des
Agences Consulaires de la Partie Con-
tractan'e qui en aurait fait la demande.
La rēdaction et la communication en
auront toutefois lieu sāns frais, quand
les expēditions en question seront rēcla-
mēes par la voie diplomatique pour les
besoins officiels des Parties Contractantes
ou en faveur des personnnes indigentes.

Article 13.

En matiēre de successions laissēes par
les ressortissants d'une des Parties Con-
tractantes sur le territoire de l'autre
Partie, les prescriptions suivantes seront
observēes:
§ 1. Les ressortissants de l'un des

Etats Contractants seront dans le
territoire de l'autre admis, a l'ēgal
des nationaux, ā succēder aux
biens qui leur seront dēfērēs dans
cet Etat en vērtu de la loi ou du'
testament et d'en prendre pos-
session;

§ 2. Les successions des Pclonais en
Lettonie et des Lettons en Po-
logne ne seront pas frappēes de
droits de mutation autres ou plus
ēlēvēs que les successions des na-
tionaux;

§ 3. Si un ressortissant de l'un des
Etats Contractants dēcēde en
laissant la totalitē ou une partie
de sa succession sur le territoire
de l'autre Etat, les autoritēs de
ce dernier Etat se borneront en
principe ā assurer la conservation
des biens dēpendants de la suc-
cession et ā sauvegarder les droits
successoraux et les prēteations
de leurs propres ressortissants,
des habitants du pays, ainsi que
du fisc;

§ 4. Les dēcisions concernant les droits
successoraux quant aux biens
meubles seront de la compētence
des autoritēs de l'Etat dont le dē-
funt ētait ressortissant.

ce qui n'exclut pas la coopēration
des autoritēs locales dans les limi-
tēs, ou — conformēment au § 3
du prēsent article, — les dites
autoritēs sont appelēes ā prendre
des dispositions visant la sauve-
garde des prētentions et des droiis
successoraux.

§ 9. La dēlivrance des biens successo-
raux aux hēritiers dument lēgiti-
mes ou leur envoi ā l'ētranger
n'aura lieu qu'aprēs que seront
satisfait ou suffisamment garantis

. les taxes successorales, les prēten-
tions formulēes contre les biens
de la succession, ainsi que les
droits successoraux incontestables
des ressortissants de l'Etat ou se
trouvent les biens de la succession
et des personnes y domiciliēes.

L'autoritē ,consulaire pourra ce-
pendant payer d'avance sur la
masse de Pbēritage les frais de
derniēre maladie et d'enterrement
du dēfunt, les salaires des domes-
tiques, les loyers dus pour le der-
nier semestre, les taxes judiciaires
et consulaires et autres de mēme
nature, ainsi que, en cas de
besoin urgent, les dēpenses nē-
cessaires d'entretien de la famille
du dēfunt.

Toutefois, les crēanciers de la
succession ne pourront pas s'oppo-
ser ā la dēlivrance des biens de
la succession, si dans le dēlai de
9 mois ā partir du dēcēs du de
cujus ils n'arrivent pas ā ētablir
que leurs prētentions ont ētē ou
bien reconnues par les hēritiers,
ou bien approuvēes par une dē-
cision judiciaire passēe en force
de chose jugēe ou au moins rē-
guliērement dēposēes devant l'au-
toritē judiciaire compētente.

§ 10. Dans toutes les questions aux-
quelles pourront donner lieu la

Seront entendus par droits suc-
cessoraux: la succession ab tnte-
stat, le droit ā la rēserve, la suc-
cession testamentaire, la donation
ā cause de mort et le legs.

Dans le cas ou, ā l'ēgard de
la succession mobiliēre. seront
prēsentēes des prētentions fondēes
sur un autre titre juridique de la
part des ressortissants de l'Etat
oū sont situeēs les biens succes-
soraux, ļla dēcision en appartiendra
aux autoritēs de cet Etat qui
appliqueront les lois qui y sont
en vigueur. t

§ 5. La Dēcision de toutes questions
relatives ā la succession immobiliēre
sera de la compētence des au-
toritēs de l'Etat oū les biens im-
mobiliers sont situēs.

§ 6. Lts biens dont le dēfunt n'ētait
pas libre de disposer ā cause de
mort (fideicommis) seront soumis
aux lois de l'Etat dans lequel ils
sont situēs.

ticle 9 de la presente Convention — i
dēclarations sur leur voyage, leur rjes?nation et Ies incidents de la traversē
dresser des manifestēs et faciliter l'eK^'
dition de leur navires; enfin accornna
gner les capitaines et les gēns h "
l'ēquipage devant les tribunaux et darrles buieaux de l'administration du Pavpour les aider dans les affaires qu'jf
auront ā suivre.

Les fonctionaires de l'ordre judicai»tt administratif et Ies officiers et aģents
de la douane du pays ne pourront --?dans les ports oū rēside un Consul cmun Aģent Consulaire de l'une des Parties
Contractantes opērer ā bord des navires
de comm-rce ni recherches, ni visites
autres que les visites ordinaires de douaneet de santē, ni arrestation, emprisonne-
ment oU autre fonction officielle nēcessi-
tant des moyens de contrainte, sāns ņil
venir auparavant ou, en cas d'urgence
au moment mēme de la perquisition le
Consul ou l'Agent Consulaire de la nation
ā laquelle le bātiment appartiendra , afin
qu'il puisse assister ā la visite. Ils devront
ēgalem.nt donn r en temps oppprtun au
Consul ou ā l'Agent Consulaire les avis
nēcessaires pour qu'il puisse assister aux
dēclarations que les capitaines et les
ēquipages auraient ā faire devant les tri-
bunaux ou l'administration du pays.

L'invuation qui sera adressēe dans les
cas prēcitēs aux Consuls ou aux Aģents
Consulaires indiquera une heure prēcise
et, si les Consuls et les Aģents Consu-
laires nēgligent de s'y rendre en personne
ou de se fair* reprēsenter par un dēle-
guē, ii sera procēdē en leur absence.
Les autoritēs locales compētentes seront
toutefois tenues d'informer sāns dēlai le
Consul ou l'Agent Consulaire de toute
visite ou autres fonctions officielles dont
ii est question dans l'alfnēa prēcēdent,
opērēes en leur absence et d'indiquer en
mēme temps les justes raisons d'urgence;
elles feront de mēme lorsque le Consul
ou l'Agent Consulaire ne rēsidera pas
dans le port.

Article 16.
En tout ce qui concerne la police des

ports, le chargement 11 le dēchargement
des navires de commerce et la sūretē des
marchandises, biens et effets, on obser-
vera les lois, ordonnances et rēglements
du pays, sous la condition expresse que
tout privileģē et toute faveur qui seraient
accordēs dans un port determinē par
l'une des Parties Contractantes aux navi-

dēvolution, 1'administration et la
liquidation des successions laissēes
par les ressortissants de 1'un des
Etats Contractants sur le territoire
de l'autre, les fonctionnaires consu-
laires respectifs reprēsenteront de
plein droit les hēritiers absents et
seront reconnus comme leurs fon-
dēs de pouvoir, saņs qu'ils soient
obligēs de prouver leur mission
par un mandat spēcial, pour au-

i tant que les dits hēritiers n'auront
pas instituē d'autres mandataires
et seront ressortissants de l'Etat
qui a nommē les fonctionnaires
consulaires.

res marchands d'une tierce puissance,
seront ēgalement accordēs dans ce port
aux navires de l'autre Partie.

Les Consuls et Aģents Consulaires,
dans les limitēs prēvues par les lois de
l'Etat qui. les a nommēs, seront charges
exclusivement du maintien de l'ordre
intērieur ā bord des navires marchands
de leur nation; ils rēgleront eux-mēmes,
conformēment aux lois de l'Etat qui les
a nommēs, les contestations de toute
nature qui sUrviendraient entre les capi-
taines, les officiers et les matelots de
ces navires, et spēcialement celles rela-
tives ā la solde et ā l'accomplissement
des engagements rēciproquement con-
tractēs.

Les autoritēs locales ne pourront inter-
venir que lorsque les dēsordres survenus
a bord des navires seraient de nature a
troubler la tranquillitē pubHque a terre
ou dans le port, ou quand une personne
ne faisant pas partie de l'ēquipage s'y
trouvera mēlēe. Mēme dans ce cas, Ies
autoritēs locales en donneront avis, si
faire se pourra prēalablement, au Con-
sul ou Aģent Consulaire compētent.

Les mēmes lois seront appli-
cables aux restrictions de droit
public dont l'hēritage ou ses par-
ties se trouveraient ētre l'objet.

§ 7. Si les biens laissēs par le dēfunt
sont, en vērtu de ses lois natio-
nales, en dēshērence, ils seront
soumis, comme hēritage en dēshē-
rence, aux lois de l'Etat sur le
territoire duquel ils se trouveront
au moment de la mort du de cujus.

Sont ā considērer comme bien
en dēshērence les biens qui par
effet des lois nationales du dēfunt,
ā dēfaut d'autres successibles, re-
vhndraient de droit soit ā l'Etat,
soit ā quelque autre personne
morāle.

- II est bien entendu que les
fonctionnaires consulairesētant con-
sidērēs comme fondēs de pouvoir
de leurs nationaux ne pourront
jamais ētre personnellement mis
en cause relativement ā toute
affaire concernant la succession. .

§ 11. Les fonctionnaires consulaires des
Etats Contractants connaitront ex-
clusivement des actes d'inventaire
et d'autres opērations pratiquēes
pour la conservation et la liquidi-
dation des successions laissēes
par les gēns de mer, les passa-
gers et autres voyageurs de leur
pays, dēcēdēs pendant la traversēe,
soit dans le port, soit ā terre,
soit ā bord d'un navire.

§ 8. En cas d'ouverture d'une succes-
sion laissēe par le ressortissant
d'un des Etats Contractants sur le
territoire de l'autre Etat, les auto-
ritēs locales seront tenues d'en
aviser immēdiatement la plus
proche autoritē consulaire de la
nation du dēfunt. Dans la mesure
du possible les autoritēs locales
communiqueront en mēme temps
ā l'autoritē consulaire les rensei-
gnements ēventuels sur les person-
nes des hēritiers et leur rēsidence,
sur l'existence d'une disposition ā
cause de mort, ainsi que sur les
rmsures relatives ā la conservation
de la succession, qui ont ētē prises
par les dites autoritēs.

Si c'est l'autoritē consulaire qui
serait d'abord informē de l'ouver-
ture de la succession, elle en ren-
seignera de la mēme facon les
autoritēs locales.

Article 14.
Les Consuls et les Aģents Consulaires

seront admis ā exercer la protection des
enfants mineurs, des faibles d'esprit et
d'autres incapables, ressortissants de
l'Etat qui les a nommēs; ā cet effet les
fonctionnaires consulaires susnommēs au-
ront le droit de prendre, dans les limitēs de
la lēgislation locale, toutes les mesures
nēcessaires qu'ils jugeront utiles.

Article 15.
Les Consuls et les Aģents Consulaires

de chacune des Parties Contractantes
auront le droit de porter tout secours et
toute assistance aux navires de cotn-
merceet aux navires de guerre de leur na-
tion, sējournant dans les ports de leur
circonscription consulaire.

A cet effet ils pourront aller person-
nellement ou envoyer des dēlēguēs a
bord des navires de commerce et des
navires de guerre de leur nation, aprēs
que ces navires auront ētē admis en libre
pratique.

Dans tous les autres cas, les auto-

ritēs prēcitēes se borneront ā prēter leur
appui aux Consuls et aux Aģents Con-
sulaires si elles en sont requises par
eux, pour leur faciliter l'accomplissementde
leurs fonctions et notamment pour faire
arrēter et renvoyer ā bord du navire
marchand et du navire de guerre toute
personne inscrite sur le r61e d'ēquipage >
ou — s'il ne s'agit pas d'un ressortissant
du pays — de la conduire en prison,
chaque fois que pour un motif q"el'
conque les dits Consuls ou Aģents Con-
sulaires le jugeront nēcessaire.

Article 17.
Les Consuls et les Aģents Consulaire

pourront faire arrēter ainsi que renvove
soit ā bord, soit dans leur patrie, 1»
ofJiciers, matelots et toute autre personne
faisant partie, ā quel titre que ce soft
des ēquipages des naviresdeguerrede commerce de leur nation, qui aura1

^dēsertē sur le territoire de l'une des
Parties Contractantes.

En ce qui concerne la succes-
sion mobiliēre, l'autoritē consulaire
apposera les scellēs, dressera l'in-
ventaire des biens mobiliers et
s'occupera de 1'administration et
de la liquidation de la succession.

En ce qui concerne les navires de
commerce ils pourront ēgalement inter-
roger les capitaines et l'ēquipage; exa-
miner les papiers du bord; recevoir —
conformēment aux stipulations de Tar-



A cet effet, ils devront s'adressei

r ģcrit aux autoritēs locales compē-
ļentes et justifier, en produisant les re-
ģistrēs du bātiment ou le role d'ēquipage,

^ā dēfaut, de ces documents, un ex-
tra' it authentique que les personnes rē-
clamēes faisaient rēellement partie de
l"ēquipage- E>ans ies localitēs oū ii n'y
aura niConsul ni Aģent Consulaire, la
demande d'extradition pourra ētre adressēe
aUx autoritēs locales, tout en observant

ļes formalitēs prescrites par le prēsent
alinēa, par le capitaine ou celui qui
commande le navire.

Sur cette demande ainsi justifiēe, la
remise des dēserteurs ne pourra ētre
icfusēe, exceptē le cas ou ii serait prouvē
que la 'personne rēclamēe est un ressor-
tissant du pays ou bien que le dēserteur a
commis quelque crime ou dēlit a terre;
<lans ce dernier cas l'autoritē locale pourra
surseoti ā la remise jusqu"ā ce que le tribunal
comp ētent ait rendu sa sentence et que
«lli-ci ait recu pleine et entiēre'exēcu-
rion.

On donnera en outre aux dits fonc-

tionnaires consulaires tout secours et toute
assistance pour la recherche et l'arresta-
tion de ces dēserteurs qui seront con-
duits dans les prisons du pays et y se-
ront dēlēnus, ā la demande ēcrite et aux
frais du Consulat ou de l'Agence Consu-
laire, jusqu'au moment oū ils seront
rēintēgrēs ā bord d'un navire national
ou jusqu ā ce qu'une occasion se pre-
zentē de les rapatrier. Si, toutefois,
cette occasion ne se prēsentait pas
dans le dēlai de deux mois ā compter
du jour de l'arrestation, moyennant un
avis donnē au Consul ou ā l'Agent Consu-
laire trois jours ā l'avance, les dits dē-
serteurs seront remis en libertē sāns
(ļu'ils puissent ētre arrētēs de nouveau
par la mēme cause.

Les Parties Cantractantes conviennent
que les officiers et matelots ou autres
indivīdus de l'ēquipage, ressortissants du
pays dans lequel ils auront dēsertē, sont
-exceptēs des stipulations du prēsent ar-
ticle.

Article 18.
Lorsqu'un navire appartenant au Gouver-

nement ou ā des ressortissants de l'une des

Parties Contractantes fera naufrage ou
«chouera sur le littoral de l'autre, les auto-
ritēs locales devront en avertir sāns retard le
Consul ou l'Agent Consulaire dans la
circonscription duquel le sinistre aurait
eu lieu.

Toutes les opērations relatives au sau-
vetage des navires de guerre ou de com-
merce de l'une des Parties Contractantes,
qui auront fait naufrage ou auront ēchouē
dans les eaux territoriales de l'autre
Partie,. seront dirīgēes par les Consuls ou
les Aģents Consulaires.

L'intervention des autoritēs locales
n'aura lieu dans les deux pays que pour
assister les fonctionnaires consulaires,
maintenir l'ordre, garantir les intērēts des
sauveteurs ētrangers ā l'ēquipage et assu-
rer l'exēcution des dispositions ā obser-
"vei pour l'entrēe et la sortie des mar-
?chandises sauvēes.

En l'absence et jusqu'ā l'arrivēe des
Consuls, des Aģents Consulaires ou de
leurs dēlēguēs, les autoritēs locales dev-
ront prendre toutes les mesures nēcessai-
res pour la protection des personnes et
la conservation des objets qui auront ētē
sauvēs du naufrage.

L intervention des autoritēs locales
fans ces diffērents cas ne donnera lieu
a Ja perception de taxes d'aucune sorte,

sauf toutefois celles que nēcessitent les
opērations de sauvetage, ainsi que la
conservation des objets sauvēs, et celles
auxquels seraient soumis en pareil cas
les navires de guerre ou de commerce
de la nation la plus favorisēe.

En cas de doute sur la nationalitē des
navires naufragēs, les dispositions men-
tionnēes dans le prēsent article seront de
la compētence exclusive des autoritēs
locales.

Les marchandises et effets sauvēs ne
seront sujets au paiement d'aucun droit
de douane, ā moins qu'ils n'entrent dans
lā consommation intērieure.

Article 19.

Toutes les fois qu'il n'y aura pas de
stipulations contraires entre les armateurs,
chargeurs ou assureurs, les avaries que
les navires de guerre ou de commerce des
deux pays auront souffertes en mer, soit
qu'ils entrent dans les ports respectifs
volontairement ou par relāche forcēs,
seront rēglēes par les Consuls ou Aģents
Consulaires de leur nation, ā moins que
des ressortissants du pays dans lequeļ
rēsident les dits Consuls ou Aģents Con-
sulaires ou ceux d'une tierce puissance
ne soient intēressēs dans ces avaries; dans
ce cas, et ā dēfaut de compromis amiable
entre toutes les parties intēressēes, elles
devront ētre rēglēes par les autoritēs lo-
cales.

Article 20.

Chacune des Parties Contractantes s'en-
gage ā accorder en outre ā l'autre Partie,
en matiēre d'ētablissement consulaire
comme en tout ce qui concerne l'exercice
des fonctions consulaires * ainsi que la
jouissance des exemptions, droits privi-
leģēs, immunitēs et honneurs, le trai-
tement de la nation la plus favorišēē.
II est convenu toutefois qu'aucune des
Parties Contractantes ne pourra invoquer
le benefice resultant de la clause de la
nation la plus favorisēe et exiger en fa-
veur de ses fonctionnaires et de ses ern-
pIoyēs consulaires des exemptions droits,
privileģēs, immunitēs et honneurs autres ou
plus ētendus que ceux accordēs par elle-
mēme aux fonctionnaires et aux employēs
consulaires de l'autre Partie.

Article 21,

Partout Oū dans la presente Convention
ii est questionde ..Consul" — on entend par
ceļa les Consuls Gēnēraux, les Consuls et
les Vice-Consuls; de mēme, par „Consulat„
on entend les Consulats Cēnēraux, les.Con-
sulats et les Vice-Consulats.

Article 22.
La presente Convention sera ratifiēe

et les ratifications en seront ēchangēes
ā Varsovie aussitot que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur un mois aprēs
la datē de l'ēchange des ratifications.

Article 23.
La presente Convention restera en vi-

gueur aussi longtemps qu'elle ne sera
pas dēnoncēe par une des Parties Contrac-
tantes. Cette dēnonciation ne devra pro-
duire ses effets qu'aprēs Texpiration d'un
dēlai de six mois.

En foi de quoi les Plēnipotentiaires
respectifs ont signē la presente Conven-
tion et y ont apposē leurs sceaux.

Fait en double exemplaire ā Riga, le
trois janvier mii neuf cent ,vingt-quatre.

(signē) J. Vesmans.

(signē) A. Ladoš.
(signē) K. Poznaīiski

Konsulārā konvencija
starp

Latviju un Poliju.

Tulkojums.

• Latvija no vienas un
-._ Polija no otras puses,

neiedamas vienoties par konsulāro ierēdņu
P'eaisanu savās attiecīgās teritorijās un

oieikt savstarpīgi ģenerālkonsulu, kon-
tj. ' vice-konsulu un konsulāro aģentu
J .as' Priekšrocības un imunitātes, ka

ssl'f P'^ avaras » nolēma noslēgt kon-
'aru konvenciju un šai nolūkā iecēlaPa [ saviem pilnvarotiem:
J-atvijas Republikas Prezidents:

Jāni V e s m a n i,
Saeimas sekretāru, bijušoārkārtējo

p sūtni un pilnvaroto ministri,
0UJas Republikas Prezidents:

Aleksandru Ladoš,
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto

ministri Rīgā,
Dr. Karolu Poznanski,

da ]aspriekšnieku ārlietu ministrijā,

kuri, iesnieguši viens otram savas labā un
pienācīgā formā atrastās pilnvaras, ir
vienojušies par sekošiem noteikumiem

1. pants.
Par konsuliem un konsulāriem ierēd-

ņiem šīs konvencijas nozīme uzskatāmi
visi konsulārā dienesta ierēdņi, kuri ai-
cināti izpildīt attiecīgo valstu konsulāros
reglamentos noteiktos amata pienākumus.

Ģenerālkonsuli, konsuli, _ vice konsuli
ua konsulārie aģenti var būt štata kon-
sulārie ierēdņi (consules missi), vai ārpus
štata ierēdņi — ad honorerņ (consules
electi). Pēdējiem šīs konvencijas notei-
kumi piemērojami vienīgi tiktā], ciktāl
viņu iecēlējas valsts konsulārais regla-
ments ? piešķir tiem tiesības un uzliek
amata pienākumus, kas uzskait ti šinī
konvencijā.

Katra līgumslēdzēja valsts var iecelt
ģenerālkonsulus, konsulus, vice-konsulus
vai konsulāros aģentus otras valsts ostās,
pilsētās un citās vietās. Līgumslēdzējas
valstis tomēr atstāj sev tiesību nosacīt
vietas, kurās viņas neveļas pielaist

konsulārus ierēdņus. Šo ierobežojumu,
protams, nevar piemērot vienai Ugum-
s'ēdzējai valstij, neattiecinot to tāpat uz
visām valstīm.

2. pants.

Konsulus un konsulāros aģentus sav-
starpēji pielaidīs un atzīs, saskaņā ar
viņu mitekļa valstī pastāvošiem no-
teikumiem un formalitātēm, pēc viņu
iecelšanas raksta iesniegšanas.

Pie iecelšanas raksta iesniegšanas jā-
nozīmē konsula konsulariecirknis; par
katru vēlāku pārgrozījumu attiecībā uz
šo iecirkni jāpaziņo otras l'gumslēdzējas
valsts valdībai.

Amata pienākumu brīvai izpildīšanai
nepieciešamā eksekvatura konsulam jā-
izsniedz nekavējoties un bez maksas, un
pēc mirētās eksekvaturas uzrādīšanas
konsulārā iecirkņa augstākām iestādēm,
jāspēj- tūdaļ visi vajadzīgie soļi, lai viņš
varētu veikt tam uzliktos pienākumus,
baudīt ar savu amatu saistītas brīvības
un izņēmuma tiesības.

Konsuliem un konsulāriem aģentiem
nodrošina, ka viņi savās amata darīšanās
un izpildot oficiālus uzdevumus sastaps
visplašāko pretimnākšanu un vislab-
vēlīgāko atbalstu tās valsts iestādēs,
kurā viņi uzturas.

Konsula, konsulārā aģenta, sekretāra
vai kāda cita konsulāra ierēdņa arestē-
šanas vai apsūdzības gadījumā, tās valsts
valdībai, kuras teritorijā arestēšana vai
apsūdzība notikusi, jāpaziņo par to ne-
kavējoties tās valsts diplomātiskam pār-
stāvim, kura minēto konsulāro ierēdni
iecēlusi.

6. pants.

Konsuliem un konsulāriem aģentiem
jāierodas pie tiesas kā lieciniekiem uz
aicinājumu, kuru viņiem oficiālas sarak-
stīšanās veidā, nepiedraudot ar sodu
neierašanās gadījumā, piesūta tiesu ie-
stāde tai valstL kurā viņi atrodas. Bet
ja viņi ir iecēlējas valsts pilsoņi, tie ne-
ierašanās gadījumā var uzdot par liku-
mīgiem atvainošanas iemesliem tādus
kavēkļus, kā slimības vai steidzamas
dienesta darīšanas. Tanī gadījumā, ja
aiz šiem iemesliem augšā minētie kon-
larie ierēdņi nestātos tiesas priekšā, tiesas
priekšā, tiesas ierēdņiem jāierodas to
birojos vai dzīvokļos, lai pieņemtu lie-
cību rakstiskā valsts likumos paredzētā
formā, vai lai izdarītu to nopratināšanu.

Konsuli un konsulārie aģenti, kuri
ir iecēlējas valsts pilsoņi, var at-
sacīties izsniegt vai uzrādīt viņu rīcībā
esošos dokumeutus, aizbildinoties ar
valsts noslēpumu.3. pants.

Konsulu un konsulāro aģentu prom-
būtnes grūtas slimības vai nāves gadī-
dījumos vicekonsuliem, konsulāta sekre-
tāriem vai atašejiem būs neaprobežota
tiesība pild t par interim konsulāra amata
pienākumus.

Valdības vietējām iestādēm jāsniedz
viņiem palīdzība un aizstāvība un jāno-
drošina viņiem,_ kamēr tie pagaidām ved
darīšanas, izņēmuma tiesības, priekš-
rocības, brīvības un privilēģijas, kādas
šī konvencija piešķif kārtējām amata
personām.

4. pants.

Tanī gadījumā, ja tiesu iestādes ne-
atzītu šinī pantā paredzēto atvainoša-
nos un izņēmumu apstākļos par dibinā-
tiem, tām jāatturas no visiem spaidu so-
ļiem pret augšā minētiem konsulāriem
ierēdņiem, jo visi šāda veida sarežģī-
jumi nokārtojami diplomātiskā ceļā.

7. pants.

Konsulāriem archiviem jābūt vienumēr
neaizkaramiem, un vietējās iestādes ne
ar kādu taisnības iemeslu nedrīkst ap-
skatīt vai apķīlāt viņos ietilpstošas grā-
matas, papirus un citus priekšmetus. Sīs
grāmatas, papiri un priekšmeti jātur
vienmēr pilnīgi atšķirti no grāmatām
un papīriem, kas attiecas uz tirdznie-
cību vai rūpniecību, ar ko attiecīgie kon-
sulārie ierēdņi nodarbotos, tāpat ar visi
citi viņu privātie dokumenti un papiri.

Konsulātu un konsulāro aģentūru ofi-
ciālām telpām jābūt vienumēr neaizska-
ramām. Izņemot gadījumu, kad uzsākta
vajāšana par šīs konvencijas 5. panta
5. nodalījumā paredzēto noziedzīgu no-
darījumu, vietējās iestādes nevar ne aiz
kāda pamatojama ieiet oficiālās telpās un
nedrīkst nekādā gadījumā apskatīt vai
apķīlāt tur atrodošos oficiālos papirus.

Saprotams, ka konsulāta telpas nekādā
gadījumā nav lietojamas par patvēruma
vietu.

Pie namiem, kuros ievietoti konsulāta
vai konsulāras pģenturas biroji, konsuli
un konsulārie aģenti var piesist virs āra
durvīm savas valsts ģerboni ar uzrakstu:
„ konsulāts" vai ,
konsulārā aģentūra", un publisko svi-
nību dienās vai citos parastos gadījumos
izkārt uz konsulāta nama savas valsts
karogu. Saprotams, ka šis ārējās zīmes
nevar nekādā gadījumā iztulkot kā
pamatu patvēruma tiesībām.

Ar šai pantā formulētiem irobežo-
jumiem par patvēruma tiesībām, viņi
var tāpat pielikt savas valsts ģerboni un
uzlikt savas valsts karogu uz kuģiem
un braucamiem līdzekļiem, ko tie lieto
izpildot savas amata darīšanas.

5. pants.

Līgumslēdzēju valstu konsuli un kon-
sulārie aģenti otrā valstī atsvabināmi no
militārām dzīvokļu klaušām, militāriem
nodokļiem un nodevām, kā ari no visiem
tiešiem nodokļiem, kurus uzliek attiecīgu
valstu kāda nebūt iestāde un kuriem
piemīt personīga nodokļa raksturs, ar
noteikumu, ka viņi būtu tās līgum-
slēdzējas valsts pilsoņi, kas viņus iecē-
luši, un ka viņi nenodarbotos ar tirdz-
niecību un rūpniecību vai nepiekoptu
kādu citu profesiju; pēdējā gadījumā,
attiecībā uz savu tirdzniecību vai rūp-
niecību, viņi apliekami tādiem pašiem
nodokļiem, nodevām un maksājumiem
kā citas privātās personas.

Cik tālu lieta tomēr grozās ap atsvabi-
nāšanu no aplikšanas ar tiešiem no-
dokļiem, tad, protams, ka vienīgi štata
konsulārie ierēdņi, kas ir tās valsts pil-
soņi, kura viņus iecēlusi, var baudīt šo
izņēmuma tiesību, un pie tam nekādā
ziņā plašākos apmēros, kā līgumslēdzēju
valsu diplomātiskie pārstāvji.

Konsulam vai konsulāram aģentam,
atsakoties izdot vai uzrādīt uz vietējās
tiesas vai administratīvas iestādes pie-
prasījumu viņa rīcībā esošos dokumen-
tus, tiesa vai administratīvā iestāde ne-
drīkst izlietot pret augšā minēto konsu-
lāro ierēdni nekādus spaidu līdzekļus, jo
visi šāda veida sarežģījumi nokārtojami
diplomātiskā ceļā.

8. pants.
Līgumslēdzēju valstu konsuliem un

konsulāriem aģentiem ir tiesība aizsargāt
savas valsts pilsoņus un aizsāvēt, uz
starptautisko tiesību un paradumu pa-
mata un savas piekritības robežās visas
savas valsis pilsoņu tiesības un intereses.

Šai ziņā viņi var griezties pie visām
iestādēm savā konsulariecirknī, lai celtu
iebildumus pret katru starp abām valstīm
pastāvošas konvencijas vai līguma pār-
kāpumu, un pret katru pārestību, par
kuru viņu pilsoņi sūdzētos.

Šī panta pirmā nodalījumā minētās
privilēģijas un izņēmuma tiesības uz
reciprocitates pamata piešķiramas ari
pārējiem konsulāriem ierēdņiem, ja tiem
piemīt štata ierēdņu raksturs un ja tie
ir iecēlējas valsts pilsoņi.

Tiek atzīts, ka neviens konsulārais ie-
rēdnis nav atsvabināms no nodokļiem
par viņam piederošiem nekustamiem
īpašumiem, vai par kapitāliem, kurus
viņš ieguldījis rūpniecības vai tirdznie-
cības uzņēmumos tanī valstī, kur tas iz-
pilda savus amata pienākumus.

Konsuli un konsulārie aģenti, kuri ir
viņu iecēlējas valsts pilsoņi, nav arestē-
jami vai ievietojami iepriekšējas izmeklē-
šanas cietumā, izņemot pur noziedzīgiem
nodarījumiem, par kuriem, pamatojoties
uz viņu mitekļa valsts vietējiem liku-
miem, kautkurā apgabalā tiem uzliekams
cietuma vai līdzgs brīvības atņemšanas
sods, kurš ilgāks par vienu gadu, vai
cits lielāks sods.

9. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts konsuliem

un konsulāriem aģentiem, ciktāl viņi
no savas iecēlējas valsts uz to pilnvaroti,
ir tiesība:

1) pieņemt savā kanclejā un uz savas
valsts kuģļem visus paskaidrojumus,
kurus varētu iesniegt kapteiņi, kuģa
ļaudis un pasažieri , tirgotāji vai
ari citi viņu valsts pilsoņi;

2) pieņemt, sastādīt un apliecināt savā
kanclejā, kortraģentu dzīves vietā
un nz savas valsts kuģiem vien-
pusējus juridiskus aktus un savas
valsts pilsoņu testamentariskus no-
teikumus, tāpat ari visus divpusējus
juridiskus aktus, kuros piedalās
vienīgi viņu valsts pilsoņi vai ari
viņu valsts pilsoņi no vienas puses
un viņu mitekļa valsts pilsoņi vai
ari trešās valsts pilsoņi no otras
puses;

3) pieņemt, sastādīt un apliecināt savā
kanclejā un uz viņu valsts kuģiem



vienpusējus un divpusējus juridiskus

aktus, kuros piedalās vienīgi viņu
' mitekļa valsts pilsoņi, vai ari tiesas

valsts pilsoņi, ja vien sie akti
attiecas uz tiesībām un īpašumiem
vai lietām, kūpas jāved vai kuram
var būt juridiskas sekas tās valsts
teritorijā, pie kuras pieder konsuls
var konsulārais aģents, pie kā akti
noslēgti;

4) tulkot un apliecināt visāda veida
aktus un dokumentus, kurus de-
vušas viņu valsts vai viņu mitekļa

_ valsts iestādes vai ierēdņi Šiem
tulkojumiem piešķirams abas valstis
tāds pat spēks un nozīme, kā ja
tos būtu sastādījuši šo abu valstu
publiski ierēdņi vai zvērināti tulki.

Saprotams, ka augšā minētie notei-
kumi nav piemērojami divpusējiem juri-
diskiem aktiem, kuri attiecas uz īpašuma
tiesību pārvešanu, vai kuru nolūks ap-
grūtināt nekustamus īpašumus, kas atro-
das tanī valstī, kur uzturas konsuls vai
konsulārais aģents.

Konsulu un konsulāru aģentu uz šī
panta pamata pagatavotiem norakstiem,
izvilkumiem un aktu izgatavojumiem,
kurus minētie_ konsulārie ieredņi_ pienā-
cīgi apliecinājuši un apstiprinājuši ar
konsulātu vai konsularoaģenturuzīmogu,
vienā vai otrā līgumslēdzējā valstī, pie-
šķirams oriģināliem līdzlgsautentiskuma
raksturs un pierādījuma spēks kā tiesas,
tā ari ārpus tām, itkā tie būtu noslēgti
pie vienas vai otras valsts notāra vai
tiesām, ja vien tie sastādīti pēc tanī
valstī likumīgi nosacītām formām, pie
kuras pieder konsuls vai konsulārais
aģents, un ja tie pēc tam, tāpat kā ori-
ģināli, nomaksāti ar zlmognodokli un
reģistrēti, ievērojot ari visas pārējās for-
malitātes, kuras šādās lietās paredzētas
tanī valsti, kurā akts izpildāms.

Ja rodas šaubas par attiecīga konsulāta
vai konsulāras aģentūras kanclejā paga-
tavota noraksta, izvilkuma vai izgatavo-
juma autentiskumu, ieinteresētai personai,
ja tā to lūdz, nav noliedzams izdarīt
salīdzināšanu ar oriģinālu un, ja tā to
atrod par lietderīgu, viņa pati var būt
pie šīs salīdzināšanas klāt.

10. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts konsuli un

konsulārie aģenti var, ciktāl viņus uz to
pilnvaro viņu attiecīgās valsts likumi un
noteikumi, sastādīt aktus par savas iecē-
lējas valsts pilsoņu dzimšanu un miršanu.

Pats par sevi saprotams, ka šis no-
teikums nekādā ziņā nevar grozīt vietējas
valsts likumos ieinteresētām personām uz-
liktos pienākumus, izdarīt dzimšanas un
miršanas pieteikumus vietējās iestādēs.

11. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts konsuliem

un konsulāriem aģentiem ir tiesība, sa-
skaņā ar tās valsts konsulāro reglamentu,
kura viņus iecēlusi, izsniegt pases un
citus personības dokumentus, kā ari vizēt
pases, patentēs, preču ražošanas vietas
apliecības un citus līdzīgus aktus.

12. pants.
Līgumslēdzējas valstis apņemas sav-

starpēji izsniegt uz lūgumu viena otrai
pienācīgi apliecinātas dzimšanas, lau-
lības, miršanas apliecības, ārlaulības
bērnu atzīšanas un leģitimēšanas, kā ari
adoptēšanas aktus, kuri attiecas uz otras
valsts pilsoņiem.

Minētie izgatavojumi sastādami pēc
katrā zemē parastas formas un izsnie-
dzami caur pieprasītājas valsts konsulātu
un konsulāro gģenturu vidūtājlbu pret
spēkā esošos likumos un noteikumos
paredzētu nodokļu samaksu. Viņu sa-
stādīšana un piesūtīšana izdarāma tomēr
bez atlīdzības, ja runā esošos izgatavo-
jamus pieprasa diplomātiskā ceļā līgum-
slēdzēju valstu oficiālām vajadzībām vai
trūcīgām personām par labu.

13. pants.

Attiecībā uz mantojumiem, kurus vienas
līgumslēdzējas valsts pilsoņi atstājuši
otras valsts teritorijā, ievērojami sekošie
priekšraksti:

1. §. Vienas līgumslēdzējas valsts pil-
soņiem jāatļauj otras teritorijā sa-
ņemt līdzīgi vietējiem pilsoņiem
mantojumus, kuri tiem šai valstī
piekrīt uz likuma vai testamentu
pamata, un stāties pie šo manto-
jumu pārvaldīšanas;

2. §. Polijas pilsoņu mantojumi Latvijā
un Latvias pilsoņu mantojumi
Polijā nav apliekami ar augstākiem
īpašuma pāriešunas vai citiem
nodokļiem, kā vietējo pilsoņu
mantojumi;

3. §. Ja vienas līgumslēdzējas valsts

pilsonis nomirst, atstājot otras
valsts teritorijā visu mantojumu
vai tikai daļu, pēdējās valsts ie-
stādēm jāierobežojas principā ar
mantojuma uzglabāšanu un savu
pilsoņu mantošanas tiesību un
prasību, kā ari vietējo iedzīvotāju
un fiska prasību aizsargāšanu.

4. §. Taisīt lēmumus par mantošanas
tiesībām attiecībā uz kustamām
mantām piekrīt tās valsts iestādēm,
kuras pilsonis bija nelaiķis.

Zem mantošanas tiesībām jā-
saprot: mantojums uz likuma pa-
mata, tiesība uz likumīgo daļu,
testamentarisks mantojums, novē-
lējums nāves gadījumā un legats.

Tanī gadījumā, kad uz kustumu
mantu mantojumu ceļ uz citiem
juridiskiem pamatiem dibinātas
prasības tās valsts pilsoņi, kur
šis mantojums atrodas, izšķiršana
piekrīt šis valsts iestādēm, kuram
jārīkojas saskaņā ar tur spēkā
esošiem likumiem.

kurš stājies likumīgā spēkā, jeb
vai vismaz kārtīgi deponētas pie-
kritīga tiesas iestādē.

10. §. Visos jautājumos, kuri stāv sakarā
ar vienas līgumslēdzējas valsts
pilsoņu otras valsts teritorijā
atstatu mantojumu iegūšanu pār-
valdīšanu un likvidēšanu, attie-
cīgie konsulārie ierēdņi ir piln-
tiesīgi pārstāvji prombūtnē esošo
mantinieku vietā un viņi atzīstami
kā to pilnvarnieki, neuzliekot tiem
pienākumu pierādīt savu uzde-
vumu vel ar speciālām pilnvarām,
ja tikai pieminētie mantinieki nav
iecēluši sev citus pilnvarniekus,
un ir tās valsts pilsoņi, kura
iecēlusi konsulāros ierēdņus. '

Pats par sevi saprotams, ka
konsulārie ierēdņi, kā savas valsts
pilsoņu pilnvarnieki, nekad nav
personīgi iesūdzami nevienā ar
mantojumu saistītā lietā.

11. §. Vienīgi tikai līgumslēdzēju valstu
konsulāriem ierēdņiem jāpārziu
inventāra saraksti vai citi darbi,
kuri izpildāmi, lai aizsargātu un
likvidētu mantojumus, ko atstājuši
jūrnieki, pasažieri un citi viņu
valsts ceļotāji, kas miruši caur-
braucot vai nu ostā, uz saus-
zemes, vai ari uz kuģa.

5. §. Izšķiršana visos uz nekustamu

mantu mantojumiem attiecīgos jau-
tājumos piekrīt tās valsts iestādēm,
kurā atrodas nekustamas mantas.

6. §. Mantas, ar kurām mirušais ne-
varēja brīvi rīkoties nāves gadī-
jumā (fideikomiss), padotas tās
valsts likumiem, kurā viņas atrodas.

Tie paši likumi attiecināmi uz
publisku tiesību ierobežojumiem,
kuri zīmējas uz mantojumu vai
viņa daļām.

7. §. Ja mirušā atstātās mantas uz viņa
piederības valsts likumu pamata
palikušas bez mantiniekiem, tad
viņas, kā bezmantinieku mantas,
padodamas tās valsts likumiem,
kuras teritorijā viņas atradušās
mantojuma devēja nāves brīdī.

Par bezmantinieku mantām uz-

M. pants.

Konsuli un konsulārie aģenti pielaižami
aizsargāt nepilngadīgus bērnus, vājprā-
tīgus un citus viņu iecēlējas valsts pie-
derīgus nespējniekus. Šinī ziņā augšā
minētiem konsulāriem ierēdņiem jāpie-
šķir tiesība vietējās likumdošanas robežās
spert visus vajadzīgos soļus, kurus tie
atzīst par lietderīgiem.

15. pants.
Katras līgumslēdzējas valsts konsuliem

un konsulāriem ierēdņiem ir tiesība sniegt
visādu palīdzību un pabalstu savas valsts
tirdzniecības un kara kuģiem, kuri uztu-
ras viņu konsulārā iecirkņa ostās.

Šai nolūkā viņi var ierasties personīgi
vai sūtīt pilnvarniekus uz viņu valsts
tirdzniecības un kara kuģiem pēc tam,
kad šiem kuģiem piešķirta atļauja
iebraukšanai.

Kaš attiecas uz tirdzniecības kuģiem,
tad konsuli un konsulārie ierēaņi var ari
nopratināt to kapteiņus un kuģa ļaudis;
pārbaudīt kuģa dokumentus ; saņemt,
saskaņā ar šīs konvencijas 9. panta no-
teikumiem, paskaidrojumus par viņu
braucienu, gala mērķi un ceļā notikušiem
atgadījumiem, sastādīt preču sarakstus un
atvieglināt viņu kuģu nosūtīšanu; beidzot,
pavadīt kapteiņus un kuģa ļaudis tiesās
un vietējās valsts administrativās iestādēs,
lai palīdzētu viņiem lietās, kuras tiem
jāvrd

skatāmas tādas, kuras pēc mirušā
piederības valsts likumiem aiz
citu mantinieku trūkuma likumīgi
piekrīt vai nu valstij, vai kādai
citai juridiskai personai.

8. §. Tai gadījumā, kad atklājas man-
tojums, kuru vienas līgumslēdzējas
valsts pilsonis atstājis otras valsts
teritorijā, vietējām iestādēm par
to nekavējoties jāpaziņo mirušā
piederības valsts tuvākai konsu-
lārai iestādei. Pēc iespējas tai
pašā_ laikā vietējām iestādēm jā-
piesūta konsulārai iestādei var-
būtējas ziņas par mantiniekiem
un viņu dzīves vietu, par kāda
novēlējuma pastāvēšanu nāves ga-
dījumā, kā ari par soļiem, kurus
spērušas minētās iestādes man-
tojuma uzglabāšanai,

Ja konsulārai iestādei pirmai
paziņotu par mantojuma atklāšanu,
viņai par to tādā pat kārtā jāpa-
ziņo vietējam iestādēm.

noteiktā ostā piešķirtu trešās valsts tirdz
niecības kuģiem, piešķirama šinī ostiari otras valsts kuģiem.

Vienīgi konsuliem un konsulāriem
aģentiem uzliekams pienākums rūpētie»
savas iecēlējas valsts likumos paredzētā»
robežās par iekšējās kārtības uzturēšana
uz savas valsts tirdzniecības kuģiem -
saskaņā ar savas iecēlējas valsts liku-
miem, viņiem pašiem jānokārto visāda
veida strīdus lietas, kas izceltos starp šo.kuģu kapteiņiem, virsniekiem un matro.
žiem, un īpaši attiecībā uz algu un sav.
starpēji slēgtu solījumu izpildīšanu.

Vietējās valdības iestādes var tikai tad
iejaukties, kad uz kuģa radušās tāda
veida nekārtibas, kuras apdraud publisku
mieru uz sauszemes vai ostā, vai kad
tanīs būtu piedalījusies kāda pie kuģa
ļaudīm nepiederīga persona. Bet pat
šai gadījumā, ja vien tas iespējams, vie-
tējām valdības iestādēm jāpaziņo par tr>
iepriekš konsulam vai kompetentam kon.-
sularam aģentam.

Visos citos gadījumos augšā minētam
iestādēm jāaprobežojas ar palīdzības
sniegšanu konsuliem un konsulāriem aģen-
tiem, ja pēdējie griezušies pie viņām ar lfl.
gumu atvieglot tiem savu pienākumu izpil-
dlšanu it sevišķi, ja jāaiztur un jānosūta
atpakaļ uz tirdzniecības vai kara kuģa
ļaužu sarakstos ievesta persona, vai —
ja lieta negrozās ap vietējās valsts pil-
soni — ikreiz, kad minētie konsuli vai
konsulārie aģenti aiz kaut kādiem ieme-
sliem atrod par vajadzīgu nogādāt to
apcietinājumā.

17. pants.
Konsuli un konsulārie aģenti var likt

apcietināt, kā ari nosūtīt atpakaļ uz
kuģi, vai uz viņu tēviju virsniekus, ma-
trožus un visas citas personas, kuras.
zem kāda nosaukuma tās ari nebūtu,
ietilpst viņu valsts tirdzniecības un kāja
kuģu ļaužu skaitā un kuras dezertējušas
vienas līgumslēdzējas valsts teritorijā.

Šai nolūkā viņiem jāgriežas ar rakstu
pie v.etējām kompetentām valdības ie-
stādēm un, pierādot tām pieprasīto per-
sonu tiešu piederību pie kuģa ļaudīm,
jāuzrāda kuģa grāmatas vai kuģa ļaužu
saraksts, bet ja to nebūtu, tad autentisks
izvilkums no šiem dokumentiem. Tanīs
vietās, kur nav ne konsula, ne konsu-
lārā aģenta, ar izdošanas pieprasījumu
pie vietējām valdības iestādēm var griez-
ties kapteinis vai tas, kas kuģi ko-
mandē, ievērojot pie tam šai nodalījumi
noteiktās formalitātes.

Uz tādā veidā pierādītu lūgumu nevar
atteikties izdot dezertierus, izņemot gadī-
jumu, ja pieiādīls, ka pieprasītā persona
ir vietējās valsts pilsonis, vai kā dezer-
tiers izdarījis kādu smagu nodegumu, vai
noziegumu uz sauszemes; pēdējā gadī-
jumā vietējās valdības iestādes var at-
likt izdošanu līdz tam Lakām, kad pie»
kritīgā tiesa būs taisījusi savu spriedumi»
un šis spriedums būs pilnīgi un galīgi
izpildīts.

Ostās, kur uzturas kāds līgumslēdzējas
valsts konsuls vai konsulārais aģents,
vals's- tiesu un administratīvie ierēdņi,
muitas priekšnieki un aģenti bez parastas
muitas un sanitārās kontroles un ap-
skatēm, nedrīkst izdarīt Uz tirdzniecības
kuģiem kratīšanas, apskates, arestējumus,
apcietinājumus vai citāda veida oficiālus
uzdevumus, kur jālieto spaidu līdzekļi,
nepaziņojot par to iepriekš, vai, steidza-
mības gadījumā, pašā kratīšanas brīdī
tās valsts konsulam vai konsulāram
aģentam, pie kuras pieder kuģis, lai
viņš varētu piedalīties apskatē. Viņiem
tāpat pienācīgā laikā jāsniedz kon-
sulam vai konsulāram aģentam vajadzīgās
ziņas, lai tie varētu būt klāt pie kap-
teiņu vai kuģa ļaužu paskaidrojumiem
vietējās tiesās vai administrativās
iestādēs.

Kas attiecas uz kustama īpašuma
mantojumu, konsulārai iestādei
jāpieliek tam zīmogi, jāsastāda
kustamu mantu saraksts un jārū-
pējas par mantojuma pārvaldīšanu
un likvidēšanu, bet tas neizslēdz
kopdarbību ar vietējām iestādēm
tanīs gadījumos, ja, saskaņā ar
šī panta 3. §, minētām iestādēm
pienākas dot rīkojumus prasību
un mantošanas tiesību aizsargā-
šanai.

9. §. Mantojuma nodošana likumīgiem
mantiniekiem vai viņa izsūtīšana
uz ārzemēm nedrīkst notikt, iekams
nav segti vai pietiekoši nodrošināti
mantojuma nodokļi, pret manto-
juma ietilpstošām mantām vērstas
prasības, kā ari tās valsts pilsoņu
un tanī dzīvojošu personu neap-
strīdamas mantošanas tiesības,
kura mantas atrodas.

- Bez tam minētiem konsulāriem ierēd-
ņiem sniedzama vizāda veida palīdzība
un pabalsts, lai uzmeklētu un arestēti»
tos dezertierus, kuri uz konsulāta vai
konsulārās aģentūras rakstīta lūguma un
rēķina jānogādā vietējās valsts cietumos
un jātur tur līdz tam brīdim, kad to*
noved atkal uz kādu viņu valsts kuģļr
vai līdz kamēr rodas gadījums noiūtit
tos atpakaļ uz viņu tēviju. Bet ja šāda
izdevība tomēr nerodas divu mēneša
laikā, skaitot no arestēšanas dienas, tad,
paziņojot trīs dienas iepriekš konsulātam
vai konsulāram aģentam, tie atlaižam*
brīvībā un tos nevar arestēt no jauna ti
paša iemesla dēļ.

Līgumslēdzējas valstis vienojas, ka ši
panta noteikumi nav attiecināmi uz virs-
niekiem, matrožiem un citiem kuģa ļaf
dim, kas ir tās valsts pilsoņi, kurā tie
dezertējuši.

Uzaicinājumos, kuri augšā minētos
gadījumos piesūtāmi konsuliem un kon-
sulāriem aģentiem, jāuzrāda noteikta
stunda, bet ja konsuli un konsulārie
aģenti netur" par vajadzīgu personīgi
ierasties vai atsūtīt kādu pārstāvi, tad
jārīkojas viņiem klāt neesot. Vietējām
kompetentām iestādēm jāpaziņo tomēr
nekavējoties konsulam vai konsulāram
aģentam par katru iepriekšējā nodalī-
jumā atzīmētu apskati vai citu oficiālu
darbību, kas izdarīta viņu prombūtnē,
uzdodot tai pašā laikā likumīgus steidza-
mības iemeslus ; viņiem jārīkojas tāpat,
ja ostā nedzīvo ne konsuls, ne konsulārs
aģents.

16. pants.

Konsulāra iestāde var tomēr sa-
maksāt iepriekš uz visu manto-
jumu

^
kritušos izdevumus par

mirušā pedejo slimību un apbe-
dīšanu, kalpotāju algas, īres
naudu par pedejo pusgadu, tiesas,
konsulāros un citus tamlīdzīgus
nodokļus, ka ari,_ neatliekamas
vajadzības gadījuma, mirušā ģime-
nes uzturai nepieciešamās sumas.

Mantojuma kreditori nevar tomēr
pretoties mantojuma izdošanai, ja
9 mēnešu laikā, skaitot no man-
tojuma devēja nāves, viņiem nav
izdevies pieradīt, ka viņu prasības
atzītas vai nu no mantiniekiem,
vai apstiprinātas ar tiesas lēmumu,

18. pants.

Ja vienai līgumslēdzējas valsts valdi'
bai, vai tās pilsoņiem piederīgs kuģi*
iet bojā vai uzskrej sēklī otras vāls»
piekrastē, vietējām valdības iestādēm ne-
kavējoties jāziņo par to tam konsula»
vai konsulāram aģentam, kura iecirknī st
nelaime notikusi.

Ja vienas līgumslēdzējas valsts kaj»
vaitirdzniecības kuģis gājis bojā vai ijļj
skrējis sēklī otras valsts teritoriālos ud?
ņos, konsuliem yai konsulāriem aģe"'
tiem jāvada visi uz to glābšanu attiec»'
sies d rbi.

Vietējo valdības iestāžu iejaukšana»
notiek abās valstīs tikai, lai palīdze 1"
konsulāriem ierēdņiem uzturēt kārtib*»
garantētu pie kuģa ļaudīm nepiederos*

Visās lietās, kas attiecas uz ostas po-
liciju, tirdzniecības kuģa piekraušanu
un izkraušani un preču, mantu un lietu
drošību, jāievēro valsts likumi, rīkojumi
un noteikumi, ar nepārprotamu nosacī-
jumu, ka katra priekšrocība vai labvēlība,
kuru viena no līgumslēdzējām valstīm



. -, intereses un nodrošinātu notei-

f«S izp ildīšanu par izglābto preču

fevešanas un izvešanas pārraudzību.

K-nnsulu, konsulāro aģentu vai viņu

nilnvamieku prombūtnē un līdz viņu
Waaās laikam vietējam valdības īesta-
!f-m iāsper visi vajadzīgie soļi, lai aiz-

frftu personas un uzglabātu lietas,

kas izg lābtas kuģim bojā ejot.

Par vietējo iestāžu iejaukšanos šinīs

Jfcdos gadījumos nav ņemamas nekā-
Au maksas, izņemot tikai tās, kas vaja-
gas glābšanas darbiem un izglābto
nriekšmetu uzglabāšanai, kā ari tas, kas

itdzīeos gadījumos ņemamas no vislie-

lāko labvēlību baudošas valsts kara vai
tirdzniecības kuģiem.

Gadījumos , ja apšaubāma avāriju cie-

tušo kuģu valsts piederība, šai pantā
minēto noteikumu izpildīšana ietilpst
vienīgi vietējo valdības iestāžu kompetencē.

Izglābtās preces un lietas nav aplie-
kamas ne ar kādu muitas nodokli, ja
vien tās nenāk iekšējā patēriņa.

19. pant?.

Visos gadījumos, kad _ starp kuģu

īpašaiekiem un krava «devējiem vai ap-
drošinātājiem nav pretējas norunas, avā-
rijas kuras abu valstu kara vai tirdz-
niecības kuģi būs cietuši jūrā, vienalga,
vai viņi ieietu attiecīgā osta brīvprātīgi
vai apstākļu spiesti, jānokārto viņu valsts
konsuliem vai konsulāriem aģentiem, ja
vien avārijā nav ieinteresēti tās valsts
pavalstnieki, kurā uzturas minētie kon-
suli vai konsulārie aģenti, vai ari trešās
valsts pavalstnieki; šai gadījumā un

^
ja

nav iespējams starp visām ieinteresētām
pusēm panākt labprātīgu vienošanos,
avārijas jānokārto vietējam iestādēm.

20. pants.

Bez tam jautājumos sakarā ar kon-
sulātu ierīkošanu, tāpat kā attiecībā uz
konsulāra amata izpildīšanu, izņēmumiem,
priekšrocībām, viesībām, imunitāti un go-
dinājumiem, katra līgumslēdzēja valsts
apņemas piemērot otrai vislielāko lab-
vēlību, kādu bauda jebkura cita valsts.
Tomēr vienojas par to, ka neviena līgum-
slēdzēja valsts nevar, asaucoties uz vis-
lielākās labvēlības noteikumiem, pieprasīt
saviem konsulāriem ierēdņiem un dar-
biniekiem citādus vai plašākus izņē-
mumus, tiesības, priekšrocības imunitāti
un godinājumus, kā viņa pati piešķīrusi
otras valsts konsulāriem ierēdņiem un
darbiniekiem.

21. pants.
Visls vietās, kur šai konvencijā lieta

grozās ap .konsulu", zem tā sapro-
tami — ģenerālkonsuli, konsuli un vice-
konsuli ; tāpat ari zem „konsulata" sa-
protami ģenerālkonsulāti, konsulāti un
vice-konsulati.

22. pants

Si kooveacija ratificējama un ratifikā-
cijas grāmatas apmainānas Varšavā, cik
3tri vien iespējams. Viņa stāsies spēkā
1 mēnesi pec ratifikācijas grāmatu ap-

maiņas dienas

23. pants.
Sīkonvencija paliks spēkā tik ilgi,

kamēr kāda no l'gumslēdzējām valstīm
Vneuzteiks. Šī uzteikšana nedrīkst
«aties spēkā pirms sešu mēnešu laika
notecēšanas.

\ -api^. inot
' attiecīgie pilnvarotie

parakstījuši šo konvenciju un tai uzspic-ēsi savus zīmogus.

Sastādīts divos eksemplāros R'gā trešā
janvāri tūkstots deviņi simti divdesmitce'urta gadā.

(Paraksts) J. Vēsma ns.

(paraksts) A. Ladoš.

(paraksts) K- Poznanski.

SaeS,oot? tulkuma teksts pieņemts

sēdē gada 13- februara plenar-

J. V e s m a n s,
Saeimas sekretārs.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi ur
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par

tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un Ungāriju.
1. 1923. gada 19. novembrī Rīgā starp Latviju un Ungāriju noslēgtais tirdz-

niecības un kuģniecības līgums ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.

2. Likums stājas spēka no izsludināšanas dienas. Līdz ar likumu izsludināms
ari 1. panta minētais līgums un tā tulkojums latviešu valodā.

3. Līgums stājas spēkā līguma 29. pantā paredzētā momentā.
Rīgā, 1925. gada 18. februārī.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Traite de Commerce et de
Navigation

entre le Gojjvernement de la Rēpublique
Lettone et le Gouvernement du

Royaume de Hongrie.

, Le Gouvernement de la Rēpublique
Lettone et le Gouvernem.ent du Rovaume
de Hongrie dēsirant favoriser le dēve-
loppement des relations commerciales
entre les deux Etats, ont resolu de con-
clure ā cet effet un Traitē de Commerce
et de Navigation et ont nommē pour
Leurs Plēnipotentiaires, savoir:

le Gouvernement de la Rēpublique
Lettone: Monsieur Jānis Vesmans,
Secretaire de la Diēte, ancien En-
voye extraordinaire et Ministre plē-
nipotentiaire,
le Gouvernement du Rovaume de
Hongrie: Monsieur M i c h e 1 J u n -
gerth, Conseiller de Lēgation,
Charge d'Affaires du Rovaume de
Hongrie prēs le Gouvernement de
la Rēpublique de Lettonie,

lesquels, aprēs s'ētre communique leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouvēs en
bonne et due formē, sont convenus des
articles suivanrs:

Chapitre I.

Dispositions gē-nerales et droits
des ressortissants.

Article 1. Les ressortissants de
chacune des Hautes Parties Contractantes
pourront rēciproquement, en se confor-
mant aux lois du pāvs, entrer, vovager
ou sējourner en toute liberte dans toute
l'ētendue des territoires de l'autre.

Article 2. Les ressortissants de cha-
cune des Hautes Parties Contractantes
seront, en se conformant aux lois du
pays, pour tout ce qui concerne le voy-
age et la rēsidence les ētudes et in-
vestigations, l'exercice de leurs mētiers
et professions, l'exēcution de leurs entre-
prises industrielles et manufacturiēres et
le droit de faire le trafic de tous articles
de commerce licite. placēs ā tous ēgards,
sur le mēme pied que les ressortissants
de la nation la plus favorisēe.

11 est entendu toutefois que-les stipu-
lations ēnoncēes dans l'article 1-er et
dans le prēsent article ne dērogent en
rien aux lois, ordonnances et rēglements
spēciaux en matiēre de commerce, d'in-
dustrie, de police et de sūretē gēnērale
et d'exercice de certains mētiers et pro-
fessions qui sont ou seront en vigueur
dans chacun des deux pays et applicables
k tous les ētiangers.

Article 3. Les ressortissants de cha-
cune des Hautes Parties Contractantes
pourront, en se co.iformant aux lois du
pays, ēgalement sur le mēme pied que
les ressortissants de la nation la plus
favorisēe, acquerir, possēder ou louer et
occuper les maisons,' ies manufactures,
les'magasins, les boutiques et les locaux
qui peuvent leur ētre nēcessaires, et
prendre ā bail des terrains ā l'effet et les
utiliser dans un but licite.

Pour tout ce qui concerne la trans-

mission des biens mobiliers par succession
testamentaire ou autre, et le droit de
disposer de quelque maniere que ce soit
des biens de toutes sortes qu'ils peuvent
lēgalement acquērir, ilsjouiront dans les
territoires de l'autre Parties Contractante,
en se conformant aux lois du pays, des
mēmes privileģēs, 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 ēlevēs que ceux

qui sont ou seront ētablis sur les ressor-

tissants de la nation la plus favorisēe

Article 4. Les ressortissants de chacune
des Hautes Parties Contractantes pour-
ront de mēme exporter Hbrement le pro-
duit de la vente de leur propriētē et
leurs biens en gēnēral, toujours a charge

de reciprocite, sāns ētre assujettis ā payer,
ā raison de rexportation, des droit?
autres ou plus ēlevēs, que ceux que les
ressortissants de la nation la plus favo-
risēe auraient ā acquitter en pareille
circonstance.

Article 5. Les ressortissants de cha-
cune des Hautes Parties Contractantes
jouiront, en se conformant aux lois du
pays, d'une protection et d'une sēcuritē
constante^ et complētes, pour leurs per-
sonnes et leurs propriētēs; ils auront un
accēs libre auprēs des tribunaux de justice
tant pour rēclamer que pour dēfendre
leurs droits ā tous les degrēs de juridic-
tion ētablis par les lois; ils seront, en
outre, admis ā faire valoir leurs rēclama-
tions contre l'Etat et ses organes devant
les tribunaux ou autres autoritēs compē-
tentes, exception faite toutefois aux rē-
clamations -ayant leur origine dans la
guerre mondiale ou dans les actes des
gouvernements rēvolutionnaires; et quant
aux autres matiēres qui se rapportent ā
l'administration de la justice, ils jouiront
ēgalement de tous les droits et privileģēs
dont jouissent les ressortissants de la
nation la plus favorisēe.

Ils pourront employer, dans toutes les
instances, les avocats, avouēs et aģents
de toutes classes, autorišēs 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 habitations, magasins,
manufactures et boutiques des ressortis-
sants de chacune des Hautes Parties Con-
tractantes dans les territoires de l'autre,
ainsi que tous les locaux qui en dēpen-
dent, employēs pour des būts licites,
seront respectēs conformēment aux lois
du pays.

Article 7. Les ressortissants de chacune
des Hautes Parties Contractantes seront
rēciproquement e.xempts de tout service
militaire personnel obligatoire, soit dans
l'armēe de tejre ou de mer, soit dans la
garde ou milice nationale; de toute
contribution, soit en argent, soit en na-
ture, destinēs ā tenir lieu du service per-
sonne! obligatoire, ainsi que de tout
emprunt force.

II nest fait d'exception que pour les
charges qui sont atachēes ala possession,
ā titre quelconque, d'un bien fonds, ainsi
que pour les prestations et les rēquisi-
tions militaires auxquelles tous les na-
tionaux peuvent ētre appelēs ā se sou-
mettre comme proprietair^es fonciers ou
comme fermiers.

Les ressortissants de chacune des Hautes
Parties Contractantes seront ēgalement
dispensēs de toute charge et fonction
judiciaire ou municipale quelconque.

Article 8. Les ressortissants ainsi que
les sociētēs anonymes ou autres et les
associations commerciales, industrielles ou
financiēres de chacune de Hautes Parties
Contractantes ne seront pas ccmtraints, en se
conformant aux lois du pays, ā subir des
charges ou ā payer des droits, impots,
taxes ou contributions, de queique nature
que ce soit, autres ou plus ēlevēs que
ceux qui sont ou pourront ētre imposēs
aux ressortissants et aux sociētēs de la
nation la plus favorisēe.

Article 9. Les ressortissants de chacune

des Hautes Parties Contractantes jouiront,
sur les territoires de l'autre, de la mēme
protection que les nationaux en ce qui
concerne la propriētē intellectuelle (droits
d'auteur pour les oeuvres littēraires, artis-
tiques et photographiques) , les brevets
d'invention, les dessins et modelēs, les
marques de fabrique ou de commerce,
les raisons de commerce ou sociales et
les noms.

Chacune des Hautes Parties Contrac-
tantes s'engage: ā prendre toutes les
mesures nēcessaires pour garantir les pro-
duits naturels ou fabriqu:s originaires de
l'autre Partie Contractante contre toute

formē de concurrence dēloyale dans les
transactions commerciales, ā rēprimer et
ā prohiber par la saisie et par toutes
autres sanctions appropriēes l'importa-
tion, l'entreposage et l'exportation, ainsi
que la fabncation, la vente et la mise en
vente ā l'interieur, de tous produits portant
sur eux-mēmes ou sur leur conditionne-
ment immēdiat, ou sur leur emballage
extērieur des marques, noms, inscriptions
ou signes quelconques comportant, direc-
tement ou indirectement, de fausses indi-
cations sur l'origine, l'espēce, la nature
ou les qualitēs spēcifiques de ces produits
ou marchandises.

Article 10. Les sociētēs anonymes ou
autres et les associations commerciales.

industrielles ou financiēres qui sont ou
seront constituēes conformēment aux lois
de l'une des Hautes Parties Contractan-
tes et qui ont leur domicile dans les
territoires de cette Partie, sont autorisēes,
dans les territoires de l'autre, en se con-
formant aux lois de celle-ci, ā exercer
leurs droits et a 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 sociētēou association ētablie dans
l'un des deux pays aura ou n'aura pas
le droit de faire du commerce ou d'ex-
ploiter une industrie dans l'autre, un tel
droit restant toujours subordonnē aux
lois et ordonnances en vigueur dans les
pays respectifs:

Les sociētēs et associations susnommēes
jouiront, sous ce rapport, des mēmes
droits et avantages qui sont ou seront
reconnus aux organisations similaires
d'une tierce Puissance.

Chapitre II.

Dispositions consulaires.

Article 11. Chacune des Hautes Par-
ties Contractantes pourra nommer des
Consuls Gēnēraux, Consuls, Vice-consuls
oū Aģents Consulaires dans tous les
ports, vilies et places de l'autre, ā l"ex-
ception des localitēs oū ii y aurait in-
convēnient ā admettre de tēls officiers
consulaires. Cette exception, toutefois,
ne sera pas faite ā l'ēgard de l'une des
Parties Contractantes sāns l'ētre ēgale-
ment ā l'ēgard de toutes Ies autres
Puissances.

Lesdits Consuls Gēnēraux, Consuls,
Vice-consuls et Aģents Consulaires, ayant
re<;u du Gouvernement du Pays dans
lequel ils sont nommēs, l'exequatur ou
autres autorisations nēcessaires, auront
ā charge de reciprocite, le droit d'exercer
toutes les fonctions et de jouir detous
les privileģēs, exemptions et immunitēs
qui sont ou pourront ētre accordēs aux
officiers consulaires de mēme grade de
la nation la plus favorisēe.

En ēgard ā la reciprocite, les privile-
ģēs, exemptions et immunitēs coneēdēs ā
titre delaclausedela nation la plus favorisēe
aux fonctionnaires consulaires d'une Partie
Contractante sur Ies territoires de l'autre
ne peuvent pas ētre accordēs dans une
plus farge ētendue que celle, dans laquelle
ils sont accordēs aux fonctionnaires
consulaires de cette Partie sur les terri-
toires de la premiēre.

Article 12. Dans le cas ou un ressor-
tissant de l'une des Hautes Parties Con-
trac; antes viendrait ā mourir dans les
territoires ou possessions de l'autre,
sāns avoir laissē, dans le Pays du dēcēs,
aucun hēritier ou exēcuteur testamentaire,
l'officier consulaire compētent du Pays
auquel appartient le dēfunt, aura le droit,
les formal'tēs nēcessaires remplies, soH-
personnellement, soit par dēlēguē, de re-
prēsenter de plein droit les hēritiers ou
les exēcuteurs testamentaires et sera
officiellement reconnu comme leur fondē
de pouvoir, sāns qu'il soit tenu de
justifier de son mandat par un titre
spēcial. II pourra, en consēquence, se
prēsenter, soit en personne, soit par des
dēleguēs, choisis parmi les personnes
qui y sont autorisēes, par la lēgislation
du pays, par devant les autoritēs com-
pētentes pour y prendre, dans toute
affaire se rapportant ā la succession ou-
verte, les intērēts des hēritiers en pour-
suivant leurs droits ou en rēpondant aux
demandes iormēes contre eux. 11 est
toutefois bien entendu que ledit officier
consulaire ētant considērē comme fondē
de pouvoir de ses nationaux, ne pourra
jamais ētre personnellement mis en
cause-relativement ā toute affaire con-

cernant la succession. L'ofhcier consu-
laire compētent aura le droit de prendre,
en se conformant aux lois du pays ā



l'ēgard de la succession mobiliēre ou

immobiliēre du dēfunt, toutes les mesures
conservatoires qu'il jugera utiles dans
l'intērēt des hēritiers. II pourra l'admi-
nistrer, soit personnellement, soit par
des dēlēguēs choisis par lui et agissant
en son nom et ii aura le droit de se
faire remettre toutes les valeurs apparte-
nant au dēfunt qui pourraient se trou-
ver dēposēes soit dans les caisses pu-
bliques, soit chez des particuliers. Tou-
tefois, rien de ce qui est contenu dans
cet article, ne sauraft ētre tenu comme
pouvant dessaisir les tribunaux du pays
oū se trouvent les biens des affaires
rentrant dans leur propre compētence.

Les dispositions prēcēdentes seront, de
mēme, applicables au cas oū un ressor-
tissant de l'une des Parties Contractantes
possēdant des biens mobiliers ou immo-
biliers dans les territoires ou possessions
de l'autre viendrait ā mourir en dehors
desdits territoires ou possessions sāns
avoir laissē, dans le pays oū ses biens
sont situēs aucun ?hēritier ou exēcuteur
testamentaire.

Ghapitre III.

Du commerce et de la navigation.
Article 13. ii y aura entre les terri-

toires des deux Hautes Parties Con-
tractantes liberte rēciproque de commerce
et de navigation. Les ressortissants de
chacune des Parties Contractantes auront,
sur le mēme pied que 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 des territoires 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 ou ils arrivent.

Les navires de commerce appartenant
aux ressortissants ou aux sociētēs de
chacun des Pays Contractants, leurs ēqui-
pages et cargaisons jouiront, ā leur
arrivēe aux territoires de l'autre pays,
soit directement du pays d'origine, soit
d'un autre pays, et quel que soit le lieu
de provenance ou la destination de leur
cargaison sous tous les rapports, d'un
traitement au moins aussi favorable que
celui accordē aux navires, ēquipages et
cargaisons de la nation la plus favorisēe.

Article 14. Les marchandises et les
autres produits du sol et de l'industrie
de la Lettonie qui seront importēs en
Hongrie et les produits du sol et de l'in-
dustrie de la Hongrie qui seront importēs
en Lettonie, destinēs soit ā la consom-
mation, soit a l'entreposage, soit ā la
rēexportation ou au transit, ne pourront,
en ce qui concerne l'importation, l'ex-
portation, la rēexportation et le transit,
ētre assujettis ā des droits de douane,
taxes. surtaxes, impots, "contributious,
restrictions ou obligations gēnērales ou
locales autres ou plus ēlevēs ou a d'autres
formalitēs d'entrēe ou de sortie que ceux
qui seront imposēs ā la nation la,plus
favorisēe.

Aucune des Parties Contractantes h'im-
posera ā l'exportation d'un article quel-
conque ā destination des territoires de
l'autre, des droits ou charges, autres ou
plus ēlevēs que ceux qui sont ou pour-
ront ētre imposēs ā l'exportation des
articles similaires ā destination de tout
autre pays ētranger.

Les Hautes Parties Contractantes s'en-
gagent en mēme temps ā faire profiter
l'autre, immēdiatement, de toute faveur,
de tout privileģē ou abaissement de
droits ou taxes qu'elle a dejā accordēs
ou pourrait accorder par la suite sous
les rapports mentionnēs a une tierce
Puissance.

Article 15. Les droits intērieurs de
quelle dēnomination que ce soit et percus
pour compte de qui que ce soit, qui
grevent ou greveront la production, la
fabrication ou la consommation d'un
article dans les territoires de l'une des
Parties Contractantes ne frapperont, sous
aucun prētexte, les produits de l'autre
Partie d'une maniere plus forte ou plus
onēreuse que les produits similaires in-
digēnes ou d'un autre pays quelconque.

Article 16. Une restriction du com-
merce rēciproque entre les territoires des
Parties Contractantes par des prohibitions
d' importation ne pourra avoir lieu, que
dans les cas suivants:

a) par ēgard ā la' surete publique,
b) pour des raisons de police sani-

taire et vētērinaire, notamment
dans le but d'empēcher la pro-
pagation d epizooties et de pro-
iēger les plantes ? utiles spēciale-

- ment contre les msectes et autres

organismes nuisibles conformē-
ment aux principes internationaux
adoptēs ā ce sujet et aux accords
spēciaux en vigueur,

c) dans des circonstances exception-

nelles ou par rapport aux pro-
visions de guerre,

d) pour des articles formant l'objet
d'un monopole d'Etat ainsi que
pour exēcuter certaines prohibi-
tions ou restrictions sur des
marchandises de provenance ētran-
gēre qui sont ou seront ētablies
par les lois intērieures quant ā

[ la production, la mise en vente,
le transport ou la consommation
ā l'intērieur des mēmes marchan-
dises nationales.

Sous rēserve des prescriptions douaniē-
res, ne sont pas soumis a l'entrēe et ā la
sortie ā aucun permis spēcial les effets
et les objets destinēs ā l'usage p^rsonnel
des vovageurs.

Les Parties Contractantes nemettront

et ne maintiendront aucune prohibition
ou restriction ā l'importation et ā l'expor-
tation entre les deux Pays qui ne
s'ētendraient en mēme temps et de la
mēme maniere sur l'importation et l'ex-
portation des mēmes marchandises dans
le trafic avec un autre pays quelconque
se trouvant dans les mēmes conditions.

Article 17. Les produits naturels ou
fabriquēs en provenance de Hongrie
seront, ā leur importation en Lettonie,
et les produits naturels ou fabriquēs de
Lettonie ā leur importation en Hongrie,
admis, de part et d'autre, au benefice,
des taux les plus rēduitš que la Lettonie,
respectivement la Hongrie, accorde ou
pourrait accorder, directement ou indirec-
tement sur la base de la 'clause de la
nation, la plus favorisēe, a toute autre
puissance tierce tant en ce qui concerne

.tous droits et taxes ā l'importation que
toutes surtaxes, coēfficients ou majorations,
dont ces droits pourraient ētre l'objet.

Article 18. En ce qui concerne l'ex-
pēdition, les prix de transport et les ta-
xes ou droits publics, les Parties Con-
tractantes dēclarent que, toutes condi-
tions ēgales, d'ailleurs aucune diffērence
ne sera faite dans le trafic par chemins
de fer ou de voies navigables des voya-
geurs et des bagages entre les habitants
des territoires respectifs des deux Par-
ties.

Les marchandises ā expēdier de la
Rēpublique Lettone au Royaume de Hon-
grie ou par le Rovaume de Hongrie dans
un tiers Etat ne seront pas traitēes, sous
les mēmes conditions, sur les chemins
de fer hongrois, d^une maniere moins
favorable, ni quant ā rexpēdition, ni
quant au prix de transport ou'taxes et
droits publics se rapportant au transport,
que les marchandises similaires ā ex-
pēdier de la Hongrie ou d'un tiers Etat,
dans la mēme direction et sur la mēme
ligne.

Le mēme principe sera appliquē sur
Ies chemins de fer lettons aux marchan-
dises expēdie'es de la Hongrie en Lettonie
ou par la Lettonie dans un tiers Etat.

Article 19. Chacun des deux Pays
Contractants s'engage ā accorder le libre
transit ā travers ses territoires aux pro-
duits, navires aēronefs, wagons et envois
postaux a destination ou en provenance
de l'autre pays et h les assujettir ā un
traitement au moins aussi favorable que
celui accordē ā la nation la plus favo-
risēe. Ils s'engagent en outre de se con-
former, en tout ce qui concerne le tran-
sit, aux stipulations, en particulier aux
ar'icles 1, 3, 5 et 7 de la Convention
de Barcelone de 1921 dont les Pays
Contractants sont les signataires.

Toutefois, les Parties Contractantes ne
soumettront le transit ā aucune restriction
ou entrave quelconque, qui ne s'ētendrait
pas en mēme temps ā la mēme maniere
au transit de chaque autre pays se trou-
vant dans les mēmes conditions.

Article 20. Pour faciliter le commerce
en transit par leur territoire vērs de tiers
Etats, les Parties Contractantes se dēcla-
rent prētes ā concēder rēciproquement
aux ressortissants de l'autre Partie — . y
compris les sociētēs et associations com-
merciales — ainsi q'u"ā leurs reprēsen-
tants dument autorisēs, des entrepots de
transit, en conformitē aux lois et rēgles
douaniēres en vigueur. Dans ces entre-
pots ils pourront entreposer, sāns aucun
permis spēcial et sāns payement effectif
des droit? ou iaxes d'importation, mais
avec garantissement par une caution va-
lable, des marchandises destinēes au

transit aux fins de libre rēexpēdition vērs
un pays limitrophe quelconque, ou en
transit de ces derniers vērs un autre pays.
En tout ce qui concerne le rēgime des
entrepots, les ressortissants (les sociētēs
et associations) de l'autre Partie Con-
tractante, leurs reprēsentants ainsi que
leurs marchandises ne seront pas soumis
ā un traitement moins favorable que les
ressortissants de la nation la plus favorisēe.

Article 21. Les nēgociants, les fabri-
cants et les industriels, ressortissants de
l'une des Hautes Parties Contractantes,
domiciliēs et exercant leur commerce et
industrie dans les territoires de cette
Partie, qui prouvent par l'exhibition
d'une carte de lēgitimation industrielle
dēlivrēe par les autoritēs de leur Pays,
qu'ils y sont autorisēs ā exercer leur
commerce ou industrie et qu'ils y acquit-
tent le,s taxes et impots ētablis lēgale-
ment, pourront, dans les territoires de
l'autre, soit en personne, soit par des
commis-voyageirrs, faire des achats chez
des nēgociants ou producteurs ou dans
des locaux de vente publics. Ils pour-
ront aussi prendre des commandes chez
les nēgociants ou autres personnes qui,
pour lfeur commerce ou leur industrie,
utilisent des marchandises similaires.

Ces nēgociants, fabricants, industriels
et leurs commis-voyageurs, en faisant
ainsi des achats et en recueillant des
commandes, jouiront, en maniere d'impo-
sition et de facilitēs, du traitement de la
nation la plus favorisēe.

Les articles importēs comme ēchantil-
lons dans les būts susmentionnēs, se-
ront dans chacun des deux Pays, admis
temporairement en franchise de droits,
en conformitē des rēglements et forma-
litēs de douane ētablis pour assurer
leur rēexportation ou le pavement des
droits de douane prescrits ert cas de
non-rēexportation dans . le dētai prēvu
par la loj. Toutefois, ledit privileģē ne
s'ētendra pas aux articles qui, ā cause
de leur quantitē ou valeur, ne peuvent
pas ētre considērēs comme ēchantillons,
ou qui, ā cause de leur nature, ne sau-
raient ētre identifiēs lors de leur rē-
exportation. 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 ou l'importation a ētē
effectuēe.

Les dispositions ci dessus ne sont pas
applicables aux industriels ambulants,
non plus qu'au colportage et ā la re-
cherche des commandes chez des per-
sonnes nexercant ni industrie, ni com-
merce, chacune des Parties Contractantes
rēservant ā cet čgard l'entiēre libertē de
sa lēgislation.

Article 22. Dans les ports des deux
pays, les bateaux hongrois et les bateaux
lettons, ainsi que leurs ēquipages, passa-
gers et cargaisons, seront traitēs sur le
pied de la clause de la nation la plus
favorisēe, tant en ce qui concerne les
taxes gēnērales ou spēciales qu"en ce qui
concerne le classement des bateaux, les
facilitēs pour leur chargement ou leur
dēchargement et gēneralement pour toutes
les formalitēs ou dispositions quelconuues
auxquelles peuvent ētre soumis les ba-
teaux de commerce, leurs ēquipages, leurs
passagers et leurs cargaisons.

Article 23. Rēserve faite des cas oū

le prēsent Traitē en dispose autrement
de maniere expresse, les Hautes Parties
Contractantes conviennent que, pour tout
ce qui concerne le commerce, la naviga-
tion et l'industrie, tout privileģē, faveur,
facilitēou immunitē quelconque que l'une
d'elles a dejā accordēs ou accorderait ā
l'avenir aux ressortissants ou aux pro-
duits du sol et de l'industrie de tout
autre Etat, seront ētendus, immēdiatement
et sāns conditions, aux ressortissants et
aux produits respectifs de l'autre Partie
Contractante, la, volontē des Hautes
Parties Contractantes ētant que, pour
tout ce qui a rapport ā l'exercice
du commerce, de la navigation et de
l'industrie, les ressortissants de la Lettonie
jottissent dans les territoires et posses-
sions de la Hongrie et les ressortissants
de la Hongrie en Lettonie rēciproque-
ment du traitement accordē ā la nation
la plus favorisēe.

Chapitre IV.

De l'application des dispositions
du Traitē.

Article 24. Les dispositions du prē-
sent Traitē sont applicables ā tous les

territoires appartenant a l'une ou ā rautr
des Hautes Parties Contractantes ou arf
ministrēs par elle.

Article 25. Les litiges et divefgences
d'opinions entre les deux Hautes Parties
Contractantes sur l'application et Pintes
prētation du prēsent Traitē seront tran

"

chēs par un tribunal arbitral mixte . u
tribunal arbitral sera constituē ad hoc et
devra comprendreun nombreēgal de re-
prēsentants des deux Parties. Si Cej
reprēsentants ne parviennent pas ā se
mettre d'accord, ils feront appel ā untiers-arbitre neutre dont la dēsi gnation
sera ēventuellement demandēe au Prēsj.
dent de la Cour Permanente de Justice
Internationale

Article 26. Ne seront pas censēs dē-
roger au principe du traitement de [ a
nation la plus favorisēe, qui est la base
du prēsent Traitē, les franchises, irnmu-
nitēs et privileģēs mentionnēs ci-aprēs,
savoir:

a) les privileģēs qui ont etē ou seront
accordēs ā des Etats limitrophes
en vue de faciliter le trafic fron.
tiēre ā l'intērieur d'une zone fron-
tiēre ā drterminer par des ar-
rangements spēciaux,

b) les privileģēs qui ont ētē ou quj
seront consēntis par une des
Hautes xParties Contractantes a
un tiers Etat en vērtu d'une union
douaniēre dejā existante ou quj1 sera conclue ā l'avenir,

c) les franch'ises, immunitēs et pri-
vileģēs que la Lettonie recorrnait
ou reconnaītra ā un des Etats
Baltiques en raison d'accords par-
ticuliers ii en est de mēme en
ce qui concerne les privileģēs que
la Lettonie pourrait accorder a la
Russie en vērtu de conventions
ou d'accords douaniers spēciaux.

Ch.ap.tre V.

Dispositions diverses.

Article 27. Les deux Parties s'efforce-
ront de faciliter et d'accēlērej dans la
mesure du possible les formalitēs requises
pour les voyages particuliērement pour
ceux qui sont entrepris dans un but
commercial ou pour utiliser, en vue d'un
traitement curatif, les stations climateri-
ques, .les sources minērales, les bains,
les sanatoriums et les cliniques.

Article 28. Les Hautes Parties Con-
tractantes se rēserveut de conclure, s'il
y a lieu, des accords spēciaux sur les
matiēres suivantes:

a) questions douaniēres. .
b) protection rēciproque de It pro-

priētē intelleetuelle, et particu-
liērement protection des brevets
d'in entions,

c) aidejudiciaire rJciproqtie.

Chapitre VI.

Dispositions finales.

Article 29. . Le prēsent Traitē sera

ratifiē et les ratifications en seront
ēchangēs a Riga aussitot que faire se
pourra. En vērtu des pouvoirs que la
lēgislation hongroise lui confēre, le Gou-
vernement Hongrois consent ā ce que
le Traitē soit mis en vigueur dix jours
aprēs que l'approbatioii de l'Assernbke
Nationale de Lettonie lui aura ētē tio-

tifiēe.
Article 30. Le prēsent Traitē est con-

clu tout d'abord pour une durēe inde-

terminēe et restera en vigueur tant quu

ne sera pas dēnoncē par l'une des Hautes

Parties Contractantes moyennant un avis
donnē trois mois ā> l'avance ā l"auW
Partie Contractante. Lc prēsent Traitē

cesse d'ētre en vigueur trois moapres
avoir ētē dēnoncē de la tacon susnien-
tionnēe. . '

En foi de quoi les Plēnipotentiairej
des Hautes %Parties Contractantes oni

signē le prēsent Traitē et l'ont revētu d«

leurs cachets.
Fait ā Riga en double original francais-

Le 19 novembre 1923.

(signē) J. Vesmans.

(signē) M. Jungerth

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procēder ā la sign°
tūre du traitē de commerce, conclu a
datē de ce jour, les Plēnipotentiaw|
soussignēs ont fait les dēclarations s«

vantes:
Ad Art. 5. je

II est entendu que les disposi tions
l'Article 5 selon lesquelles les ressorti



des deux Parties Contractantes
s

t le droit d'ester en justice devant

?" tribunaux , ne s'appliquent pas ā

Ssistance judiciaire gratuite, ā la dis-

nse de la caution „judicatum solvi",

^ radministration de la succession mo-

h'liēre et ā la situation des crēanciers
cas de faillite, ētant donnē que ces

fatičres seront rēglēes sur la base de
u reciprocite ou par un traitē spēcial

concernant l'assistance juridique.

Ad Art. 18.

ies deux Parties Contractantes s'enga-
nt ā prendre les mesures nēcessaires

Sur ētablir, autant-que possible, des

laxes directes au moins pour les; princi-
aux articles et relations les plus impor-

tantes afin de faciliter le trafic direct

des voyageurs et marchandises.

Ad Art. 21.
? £n exēcution des dispositions . de
rArticle 1-er et de l'Articie 21, les deux

Gouvernements s'efforceront de faciliter
le sējour sur leurs territoires respectifs
des nēgociants, fabricants, industriels et
de leurs reprēsentants, particuliērement
en ce qui concerne le visa exigē par les
rēglements policiers en vigueur.

Ad Art. 28 (alinēa a).
Sāns prējudice des dispositions de

l'Articie 17, les Hautes Parties Contrac-
tantes se dēclarent prētes ā entamer des
nēgociations a un moment ultērieur, en
vue de concēder, de part et d'autre, des
pourcentages de rēduction du droit de
douane du tarif douanier alors en vi-
gueur, en tenant compte des intērēts et
des besoins mutuellement reconnus des
deux pays.

En foi de quoi les Plēnipotentiaires
ont signē le prēsent Protocole.

Riga, le 19 novembre 1923.

(signē) J. Vesmans. M. Jungerth,

Tirdzniecības un kuģniecības
līgums

Tulkojums no -franču valodas.

starp Latvijas Repubhkas valdību un
Ungārijas Karaļvalsts valdību.

Latvijas Republikas valdība un Ungā-
rijas Karaļvalsts valdība, vēlēdamās vei-
cināt tirdzniecisko attiecību attīstīšanos
starp abām valstīm, nolēma šai nolūkā
noslēgt tirdzniecības uu kuģniecības
līgumu un iecēla par saviem pilnvarotiem:

Latvijas Republikas valdība: Jāni
Vesmaņa kungu, Saeimas se-
kretāru, bijušo ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri,

Ungārijas Karaļvalsts valdība: Michel
Ju nge rt h'a kungu, sūtniecības
padomnieku, Ungārijas Karaļvalsts

' pilnvaroto pie Latvijas Republikas
valdibas,

kup, pēc savstarpējas iepazīšanās ar
attiecīgām pilnvarām, kas atrastas labā
un pienācīgā kārtībā, vienojās par seko-
šiem pantiem:

I. nodaļa.
Vispārējie noteikumi un

pilsoņu tiesības.

1. pants.

Katras augstās līgumslēdzējas valsts
pilsoņi var savstarpīgi, ievērojot vietējos
likumus, iebraukt, ceļot un uzturēties
pilnīgi brīvi visā otrās Valsts, teritorijā.

2. pants.
Katras augstās līgumslēdzējas valsts

pilsoņiem
^

vienlīdzīgi piemērojams, ievē-
tojot vietējos likumus, vislielākās labvē-
lības princips visās lietās, kas attiecas
uz viņu ceļošanu un uzturēšanos, studL
jām un pētīšanu, viņu amatu un profe-
siju piekopšanu, viņu rūpniecības un
manuiakturas uzņēmumiem un tiesību
tirgoties ar visiem tirdzniecībā atļautiem
priekšmetiem.

Kā pirmā, tāari ši panta no acījumi
neierobežo tomēr nekādā ziņā likumus,
noteikumus un sevišķus rīkojumus at-
tiecībā uz tirdzniecību, rūpniecību, vis-
pārējas drošības un kārtības aizsardzību
nn zināmi amatu vai profesiju pie-
kopšanu, kādi pastāv spēkā katrā no
at>am valstīm, vai ari varētu tikt ievestiun piemēroti attiecībā uz visiem ārzem-niekiem.

3. pants.
Katras augstās līgumslēdzējas valsts

CTJ' ieverojot vietējos likumus,
vienlīdzīgi ar tās valsts pilsoņiem, kas
2?

vlslieIāk0 labvēlību, — iegūt,
n
|Wit, vai nomāt un turēt mājas, darb-
os, noliktavas, pārdotavas un telpas,« izradītos viņiem vajadzīgas, un nomāt

™ ar nolūku to izlietot atļautā veidā
dnt luz kustamā īpašuma no-
jum

a
„nu testamentariskā vai cita manto-

vsļs; ceJa> ka ari uz tiesību rīkoties pēc?e»anas ar vļsāda veida mantām, kuras

baudaoīr JČHkumīgā ceļā
'
~ viņi

tiiM 1]gumslēdzējas valsts terito-
Daša« ieve,r?iot vietējos likumus, tādas
un J

Pneksrocibas, brīvības un tiesības
citādie Sai zil?a Padodami nekādiem
sēm ,n VaJ ^tākiem nodokļiem, tak-
n °saukuZ t-1 ?-, neatkarIg} ao PJ°
vai tik, - kai tiem

' kas P'emēroti
auriem P'.rneroti tās valsts pilsoņiem,'cm Pašķirta vislielākā labvēlība.

?J-. 4. pants.
valsts D ji ka

-ras augstās līgumslēdzējas
brīvi ļ;?' var uz savstarpības pamata

vest saņemto maksu par savu

pardotojpašumu un mantām vispārīgi,
nemaksājot pie izvešanas citādus vai
augstākus nodokļus, kā tikai tos," kādi
līdzīgos apstākļos jāmaksā tās valsts
pilsoņiem, kas bauda vislielāko lab-
vēlību

5. f ants.
Katras augstās līgumslēdzējas valsts

pilsoņi bauda, ievēiojot vietējos likumus,
pastāvīgu un pilnīgu aizsardzību un
drošību, kā attiecībā uz personu, tā ari
uz viņu īpašumu; viņiem tiesas ir btīvi
pieejamas, lai prasītu un aizstāvētu savas
tiesības visās tiesas instancēs, kas pa-
redzētas likumos; bez tam viņiem at-
ļauts uzturēt tiesās un citās piekritīgās
iestādēs savas prasības pret valsti un
viņas orgāniem, izņemot tomēr tās pra-
sības, kas izriet no pasaules kara, vai
ari no revolucionāru valdību rīkojumiem;
ari citās lietās, kas attiecas uz taisnības
piemērošanu, viņi līdzīgā kārtā bauda
visas tiesības un priekšrocības, kas pie-
šķirtas to valstu pilsoņiem, uz kuriem
attiecināta vislielākā labvēlība.

Viņi var izlietot visās iestādēs advo-
kātus, aizstāvjus un katra veida piln-
varotos, kas paredzēti vietējos likumos,
un bauda šai ziņā tādas pašas tiesības
un priekšrocības, kādas piešķirtas vai
tiks piešķirtas to valstu pilsoņiem, uz
kuriem attiecināta vislielākā labvēlība.

6. pants.

Katras augstās līgumslēdzējas valsts
pilsoņiem piederošie dzīvokļi, noliktavas,
darbnīcas un pārdotavas, kā ari visas
telpas, kūpas no viņām atkarīgas un ku-
ras izlietotas likumīgi atļautiem nolū-
kiem, bauda aizsardzību otras valsts teri-
torijās saskaņā ar vietējiem 1 kūmiem.

7. pants.

Katras augstās līgumslēdzējas' valsts
pilsoņi vienlīdzīgi atsvabināmi no obli-
gatoriskā personīgā kara dienesta kā
sauszemes un jūras spēkos, tā ari na-
cionālā milicijā vai aizsardzībā, no visām
nodevām naudā un graudā, kas uzliktas
no obligatoriskā dienesta atsvabinātām
personām, tāpat no katra piespiedu aiz-
ņēmuma.

Izņēmums ir vienīgi ar nodevām, kas
attiecinātas uz kautkāda veida valdīšanu
par nekustamu īpašumu, tāpat ari uz
militārām klaušām un rekvizicijām, ku-
ras var tikt uzliktas visiem pašas valsts
piederīgiem kā zemes īpašniekiem vai
nomniekiem.

Katras augstās līgumslēdzējas valsts
pilsoņus vienlīdzīgi atsvabina no visiem
tiesas un municipāliem uzdevumiem vai
amatiem.

8. pants.

Katras augstās līgumslēdzējas valsts
pilsoņus, kā ari akciju un citas sabiedrī-
bas, tāpat tirdznieciskas, rūpnieciskas vai
finansielas savienības neapliek, piemē-
rojoties vietējiem likumiem, ar citādiem
vai augstākiem nodokļiem, nodevām,
taksēm un maksājumiem, kāda veida tie
ari nebūtu, nekā ir aplikti vai varētu tikt
aplikti tās valsts pilsoņi un sabiedrības,
kas bauda vislielāko labvēlību.

9. pants.
Katras augstās . līgumslēdzējas valsts

pilsoņi bauda otrās valsts teritorijās tādu
pašu aizsardzību, kā pašas valsts piede-
rīgie attiecībā uz garīgo īpašumu (autora
tiesības uz literatūras, mākslas un foto-
grāfijas darbiem), izgudrojumu patentēm,
zīmējumiem un muduļiem, fabrikas vai
tirdzniecības zīmēm, tirdznieciskām vai
sabiedrību firmām un nosaukumiem.

Katra no augstām līgumslēdzējām
valstīm uzņemas spert visus vajadzīgos
soļus, lai aizsargātu ražojumus un rūp-
nieciskos apstrādājumus, kas nāk no
otras līgumslēdzējas valsts, pret katru
nelikumīgu sacensību tirdznieciskos
darījumos, izbeidzot un noliedzot ar
konfiskācijas un visu citu piemērotu
soda līdzekļu palīdzību ievest, novietot
un izvest, kā ari apstrādāt, izpārdot un
iekšējā tirgū pārdot visas tādas preces,
kuras vai nu pašas apzīmētas, vai kuru
tuvākais vai ārējais iesaiņojums ap-
zīmēts ar zīmēm, nosaukumiem, uz-
rakstiem vai kādām citām nozīmēm, kas
sniedz tieši vai netieši nepareizus norā-
dījumus uz šo ražojumu vai preču iz-
celšanās vietu, šķirni, dabu un īpatnībām

10. pants.
Akciju vai citādām sabiedrībām, kā

ari tirdznieciskām, rūpnieciskām un fi-
nansielām savienībām, kas nodibinātas,
vai tiks nodibinātas saskaņā ar vienas
augstās līgumslēdzējas valsts likumiem
un kas atrodas šīs valsts teritorijās, it
tiesība otras valsts teritorijās, ievērojot
pēdējās likumus, izlietot savas tiesības
un uzstāties tiesās kā prasītājiem vai
atbildētājiem.

Iepriekšējais nosacījums nekādā ziņā
neiespaido jautājuma izšķiršanu, vai
līdzīgai sabiedrībai vai savienībai, kas
nodibināta vienā no abām valstīm, ir
piešķirama vai nav piešķirama tiesība
tirgoties vai nodarboties ar rūpniecību
otrā valstī, kāda tiesība arvienu paliek
padota attiecīgās valstīs pastāvošiem li-
kumiem un noteikumiem.

Augšā minētās sabiedrības un savie-
nības bauda šai ziņā tādas pašas tie-
sības un priekšrocības, kādas piešķirtas
vai tiks piešķirtas jebkuras trešās valsts
līdzīgām organizācijām.

II. nodaļa.

Konsulārie noteikumi.
11. pants.

Katra no augstām līgumslēdzējām val-
stīm var iecelt ģenerālkonsulus, konsulus,
vicekonsulus un konsulārus aģentus visās
otrās valsts ostās, pilsētās un vietās, iz-
ņemot tos apvidus, kur šādu konsulāru
ierēdņu pielaišana izrādītos par nevēlamu.
Šis izņēmums nav tomēr attiecināms ne
uz vienu no līgumslēdzējām valstīm, ja
viņš neattiecas tāpat uz visām pārējām
valstīm.

Minētiem ģenerālkonsuliem, konsuliem,
vicekonsuliem un konsulāriem aģentiem
pēc eksekvaturas vai citu vajadzīgo at-

derīgiem. Viņš var mantojumu pār-
valdīt personīgi vai caur viņa ieceltiem
pārstāvjiem, kuri rīkojas viņa vārdā, un
viņam dod tiesību likt sev izdot visas
tās nelaiķim piederošās vērtības,
kas varētu būt novietotas sabiedriskās
kasēs vai pie privātām personām. Nekas
no šai pantā sacītā nevar tomēr izņemt
no tiesu piekritības, tai valstī, kurā man-
tas atrodas, tādas lietas, kas viņām tieši
piekrīt.

Iepriekšējos noteikumus tāpat piemēro
tai gadījumā, ja vienas līgumslēdzējas
valsts pilsonis, kam pieder kustams vai
nekustams īpašums otrās valsts teritorijās
vai viņai piederīgās zemēs, nomirst ārpus
minētām teritorijām vai piederīgām ze-
mēm, neatstājot valstī, kurā viņa mantas
atrodas, neviena mantinieka vai testa-
menta izpildītāja.

III. nodaļa.

Par tirdzniecību un kuģniecību.

13. pants.
Starp abu augsto līgumslēdzēju valstu

teritorijām pastāv savstarpēja tirdzniecī-
bas un kuģniecības brīvība. Katras aug-
stās līgumslēdzējas valsts pilsoņi var
vienlīdzīgi ar tās valsts pilsoņiem, kas
bauda vislielāko labvēlību, pilnīgi brīvi
apmeklēt ar saviem kuģiem un kravām
otras valsts teritoriju vietas, ostas un
upes, kas atklātas vai tiks atklātas ārējai
tirdzniecībai, piemērojoties tomēr katrreiz
tās valsts likumiem, kurā viņi ierodas.

Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņiem
vai sabiedrībām piederīgie tirdzniecības
kuģi, viņu personāls un kravas, iero-
doties otrās valsts teritorijās tieši no savas
vai citas valsts, un neatkarīgi no tā, no
kurienes nāk un uz kurieni iet viņu
kravas, — bauda katrā ziņā vismaz tādu
pašu labvēlību, kāda piešķirta tās valsts
kuģiem, personālam un kravām, kura
bauda vislielāko labvēlību.

14. pants.
Preces un citus Latvijas zemkopības nn

rūpniecības ražojumus, kurus ieved Un-
gārijā un zemkopības un rūpniecības ražo-
jumus, kurus ieved Latvijā, un kūpi
nolemti patēriņam, novietošanai, atkal-
izvešanai vai tranzītam, nepadod attie-
cībā uz ievešanu, izvešanu, atkalizvešanu
un tranzitu citādiem vai augstākiem
muitas nodokļiem, taksēm, papildu no-
dokļiem, nodevām, maksājumiem, ierobe-
žojumiem, vispārējiem vai vietējiem no-
teikumiem, ne ari citādām formalitātēm,
ieejot un izejot, kā tām, kuras attiecina
uz valsti, kas bauda vislielāko labvēlību.

Neviena no augstām līgumslēzējām
valstīm m apliek kādu priekšmetu, to iz-
vedot uz otru valsti, ar citādierri vai
augstākiem nodokļiem vai nodevām, kā
tiem, ar kādiem aplikti vai tiks aplikti
līdzīgi priekšmeti, tos izvedot uz jebkuru
citu ārvalsti.

ļauju saņemšanas no tās valsts valdības,
kurā viņi iecelti, piešķir uz savstarpības
pamata tiesību izpildīt visus pienākumus,
kā ari baudīL visas priekšrocības, izņē-
muma un neaizskaramības tiesības, kādas
piešķirtas vai varēs tikt piešķirtas tās
valsts konsulāriem ierēdņiem attiecīgās
pakāpēs, kura bauda vislielāko labvēlību.

Priekšrocības, izņēmuma un neaizska-
ramības tiesības, kas savstarpības no-
lūkā piešķirtas uz vislielākās labvēlības
principa pamata vienas līgumslēdzējas
valsts konsulāriem ierēdņiem otrās valsts
teritorijās, nevar tikt piešķirtas plašākos
apmēros, nekā viņas piešķirtas šīs valsts
konsulāriem ierēdņiem pirmās valsts te-
ritorijās.

Reizē ar to augstās līgumslēdzējas
"valstis uzņemas n'kavējoties attiecināt uz
otru valsti katru labvēlību, priekšrocību,
vai nodokļu jeb taksu pazemināšanu,
kādu viņa jau piešķīrusi vai varētu mi-
nētos apstākļos vēlāk piešķirt kādai
trešai valstij.

15. pants.
Iekšējie nodokļi, kāds ari nebūtu viņu

nosaukums un kam par labu tos ari ne-
ņemtu, kas apgrūtina vai apgrūtinās
kāda priekšmeta ražošanu, izgatavošanu
vai patērēšanu vienas līgumslēdzējas
valsts teritorijas, nav piemērojami ne
zem kāda iebilduma otras valsts ražoju-
miem
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stiprākā vai apgrūtinošākā veidā,

neka noteikts attiecībā uz līdzīgiem vie-
tējiem vai kādas citas valsts ražojumiem.

12. pants.

Ja vienas līgumslēdzējas valsts pilsonis
nomirst otras valsts teritorijā vai viņai
piederīgā zemē, neatstājot valstī, kurā
noticis* nāves gadījums, nevienu man-
tinieku vai testamenta izpildītāju, tad
tās valsts konsulāram ierēdnim, pje kūpas
nelaiķis piederējis, dod tiesību pēc at-
tiecīgo formalitatu nokārtošanas piln-
tiesīgi uzstāties mantinieku vai testa-
menta izpildītāju vietā, personīgi vai
caur pārstāvi, pie kam šo ierēdni oficiāli
atzīst kā viņu pilnvaroto un atsvabina
no pienākuma pierādīt savas pilnvarnieka
tiesības ar sevišķu dokumentējumu. Sakarā
ar to viņš var uzstāties, personīgi vai

16. pants.

Savstarpējās tirdzniecības ierobežošana
starp abu līgumslēdzēju valstu teritorijām,
aizliedzot ievedumus, var notikt tikai
sekošos gadījumos:

a) vispārīgās drošības labā;
b) sanitārās vai veterinārās uzraudzības

laba, proti, lai kavētu lipīgu lopu
slimību izplatīšanos un lai aizsargātu
derīgus stādus, it sevišķi no kukai-
ņiem un citiem kaitēkļiem, piemē-
rojoties šai nolūkā pieņemtiem
starrjtautiskiem principiem un se-
višķiem spēkā esošiem līgumiem;

c) izņēmuma apstākļos, vai attiecībā
uz kapa materiāliem;

caur pārstāvjiem, kas izmeklēti no per-
sonām, kurām valsts likumi piešķir
attiecīgas tiesības, lai iestātos piekritīgās
valsts iestādēs visās lietās attiecībā uz
atklāto mantojumu par mantinieku inte-
resēm, aizstāvot viņu tiesības vai atbildot
uz prasībām, kas vērstas pret viņiem.
Minētais konsulārais ierēdnis, būdams
savu līdzpilsoņu pilnvarotais, tomēr
nekad nevar tikt personīgi iesūdzēts
kautkāda mantojuma lietā. Piekritīgam
konsulāram ierēdnim dod tiesību, ievē-
rojot valsts likumus, attiecībā uz nelaiķa
kustamu vai nekustamu mantu, spert
visus aizsardzības soļus, kādus' viņš
mantinieku interesēs atradīs par no-

d) attiecībā uz priekšmetiem, kas pie-
der pie valsts monopola, kā āri lai
izpildītu zināmus aizliegumus vai
ierobežojumus uz ārzemju precēm,
kādi piemēroti vai tiks piemēroti
uz iekšējo likumu pamata līdzīgai



vietējo preču ražošanai, izpārdoša-

nai, pārvešanai vai patērēšanai
iekšzemē.

Neaizskarot muitas priekšrakstus, nav
vajadzīga nekāda sevišķa atļauja ceļotāju
personīgai lietošanai nolemtos priekšme-
tus un lietas ievedot un izvedot.

Līgumslēdzējas valstis neizdod un
neuztur spēkā nevienu ievešanas un
izvešanas aizliegumu vai ierobežojumu
starp abām valstīm, kas tai paša laika
un tādā pašā kārtībā neattiektos uz šo
pašu preču ievešanu un izvešanu tirdz-
nieciskās attiecībās ar jebkuru citu valsti,
kura atrodas līdzīgos apstākļos.

17. pants.

Ungārijas zemkopības un rūpniecības
ražojumiem, tos ievedot Latvijā, un Lat-
vijas zemkopības un rūpniecības ražoju-
miem, tos ievedot Ungārijā, labvēlīgi
piemērojamas no vienas un no otras pu-
ses viszemākās likmes, kādas Latvija resp.
Ungārija, piešķir vai varētu piešķirt tieši
vai netieši, pamatojoties uz vislielākās
labvēlības principu, katrai trešai valstij,
kā attiecībā uz visiem ievednodokļiem
(ievedtaksēm), tā ari uz visām papildu
taksēm, koeficientiem vai paaugstināju-
miem, kas varētu uz šiem nodokļiem
attiekties.

18. pants.
Kas attiecas uz nosūtīšanu, transporta

maksām un visām citām nodevām, vai
valsts nodokļiem, līgumslēdzējas valstis
paziņo, ka nedarīs nekādu izšķirību, ja
visi pārējie noteikumi ir vienlīdzīgi, pie
ceļotāju un bagāžu pārvadāšanas pa
dzelzsceļiem vai kuģniecībai noderīgiem
ūdeņiem starp abu valstu attiecīgo teri-
toriju iedzīvotājiem.

Precēm, kas nosūtāmas no Latvijas
Republikas uz Ungārijas Karaļvalsti vai
caur Ungārijas Karaļvalsti uz kādu trešu
valsti, netiks piemēroti, zem tiem pašiem
noteikumiem, mazāk labvēlīgi nosacījumi
uz Ungārijas dzelzsceļiem, ne attiecībā uz
nosūtīšanu, nedz ari uz transporta maksu
vai uz transportu attiecīgām taksēm un
valsts nodokļiem, nekā tiek piemēroti
līdzīgām precēm, kuras nosūtāmas no
Ungārijas vai kādas trešās valsts tanī
pašā virziena un uz tās pašas linijas.

To pašu principu uz Latvijas dzelzs-
ceļiem piemēros precēm, kuras nosūtītas
no Ungārijas uz Latviju vai caur Latviju
uz kādu trešu valsti.

19. pants.

Katra no abām līgumslēdzējām valstīm
apņemas piešķirt brīvu tranzitu pa savām
teritorijām ražojumiem, kuģiem, lidmašī-
nām, vagoniem un pasta sūtījumiem, kas
nolemti sūtīšanai uz otru valsti vai iz-
vesti no tās, un attiecināt uz tiem vismaz
tikpat labvēlīgus noteikumus kā tos, kas
piešķirti valstij, kura bauda vislielāko
labvēlību. Bez tam līgumslēdzējas val-
stis apņemas- pieturēties visās uz tranzitu
attecīgās lietās pie Barselonas 1921. gada
Konvencijas nosacījumiem, it sevišķi pie
tās 1., 3., 5. un 7. pantiem, kādu Kon-
venciju līgumslēdzējas valstis ir parak-
stījušas.

Līgumslēdzējas valstis tomēr neattieci-
nās uz tranzitu nekādus ierobežojumus
vai šķēršļus, kas tai pašā laikā un tādā
pašā veidā neattiektos uz katras citas
valsts tranzitu, kura atrodas tādos pat
apstākļos.

20 pants.

Līgumslēdzējas valstis, lai atvieglotu pa
savu teritoriju tranzita tirdzniecību ar
trešam valstīm, izsaka gatavību savstar-
pīgī piešķirt otras valsts pilsoņiem, —
tirdznieciskas sabiedrības un savienības
līdzieskaitot, — kā ari viņu pienācīgi
pilnvarotiem priekšstāvjiem, tranzitpreču
noliktavas, ievērojot spēkā esošos likumus
un muitas nosacījumus. Šinīs noliktavās
viņi var bez kādas sevišķas atļaujas un
bez ievednodokļu vai taksu faktiskas sa-
maksas, garantējot ar vērtīgu nodrošinā-
jumu, novietot tranzitpreces, kas nolem-
tas brīvai atkalnosūtīšanai uz kautkādu
robežvalsji, vai ari nolemtas tranzitam
no šīs pēdējas uz kādu citu valsti. At-
tiecībā uz novietošanas nosacījumiem
otras līgumslēdzējas valsts pilsoņi (sa-
biedrības un savienības) viņu priekš-
stāvji un preces nav padotas visās lietās,
kas attiecas uz noteikumiem par nolik-
tavām, mazāk labvēlīgiem noteikumiem,
kā tās valsts pilsoņi, kas bauda vislie-
lāko labvēlību.

21. pants.

Tirgotāji, fabrikanti un rūpnieki, kuri
ir vienas līgumslēdzējas valsts pilsoņi,
kuri dzīvo un nodarbojas ar tirdzniecību
un rūpniecību šīs valsts teritorijās un
kuri, uzrādot savas valsts iestāžu izdotās

rūpnieku leģitimācijas kartes, pierada

savas tiesības nodarboties tur ar tirdznie-
cību un rūpniecību, par ko viņi sava
valstī nomaksā likumīgi paredzētos no-
dokļus un nodevas, var otras valsts teri-
tarij 'ās, personīgi vai caur ceļojošiem
aģentiem, izdant iepirkumus pie_ tirgota-
jiem vai ražotajiem, vai ari atklātas pār-
došanas vietās. Viņi_ var ari pieņemt
pasūtījumus no tirgotajiem vai citam_ per-
sonām, kas izlieto sava tirdzniecība vai
rūpniecībā -līdzīgas preces.

Šiem tirgotājiem, fabrikantiem, rūpnie-
kiem un viņu ceļojošiem aģentiem, iz-
darot tādā kārtība iepirkumus un pie-
ņemot pasūtījumus, piešķi r aplikšanas
nodevu un atvieglinājumu ziņa tiesības

saskaņā ar vislielākās labvēlības principu.

Priekšmeti, kas ievesti ka paraugi
augšā minētos nolūkos, atsvabināmi pa-
gaidām katrā no abām valstīm no no-
dokļiem, ievērojot muitas nosacījumus
un 'formalitātes, kādas paredzētas viņu
atkalizvešanas nodrošināšanai, _ vai no-
teikto muitas nodokļu nomaksāšanai tai
gadījumā, ja atkalizvešana nenotiek liku-
mīgi paredzētā laikā. Minētā privilēģija
tomēr neattiecas'uz priekšmetiem, kurus
viņu daudzuma vai vērtības dēļ nevar
uzskaitīt paf paraugiem, vai kuru iden-
titāti viņu īpašību dēļ nevarētu konsta-
tēt, tos atkal izvedot. Tiesība izšķirt
jautājumu par kāda parauga atsvabinā-
šanu no nodokļiem piekrīt visos gadī-
jumos vienīgi tās vietas piekritīgām
iestādēm, kur ievešana notikusi.

b) priekšrocības , kuras viena no aug-
stām līgumslēdzējām valstīm pie-
šķīrusi vai piešķirs kādai trešai
valstij uz muitas savienības pamata,
kas jau pastāv vai tiks noslēgta
nākotne;

c) brīvības, neaizkaramības tiesības un
priekšrocības, kuras Latvija atzīst
vai atzīs kādai no Baltijas valstīm
uz sevišķu līgumu pamata. Tas pats
ir speķa attiecībā uz priekšrocībām,
kādas Latvija varētu piešķirt Krie-
vijai uz konvenciju vai sevišķu
muitas Ugumu pamata.

V. nodaļa.
Dažādi noteikumi.

27. pants.
j\bas valstis centīsies atvieglināt un

pec iespējas paātrināt ceļojumiem pa-
redzētas formaHtates un it sevišķi tādiem,
kas uzsākti kādā tirdznieciska nolūkā,
vai ari Lai izlietotu ārstēšanās nolūkos
klimatiskas stacijas, mlneralavotus, peldu
vietas, sanatorijas un klinikas. ?

28. pants.

i Augstās līgumslēdzējas valstis atstāj
sev iespējamību noslēgt vajadzības ga-
dījumā sevišķus nolīgumus sekošās
lietas:

a) muitas jautājumos;
b) garīgā īpašuma savstarpējā aizsar-

dzībā un it sevišķi izgudrojumu
patentu aizsardzībā; *

c) savstarpējā tiesas palīdzībā.Augšā minētie nosacījumi nav attieci-

nāmi uz apkārtstaigājošiem rūpniekiem,
nedz ari uz sīko iznēsātāju tirdzniecību
un pasūtījumu ievākšanu pie personām.
kas nenodarbojas ar rūpniecību nedz
tirdzniecību, atstājot šaī ziņā katrai lī-
gumslēdzējai valstij viņas pilnīgi likum-
došanas brīvību.

VI. nodaļa.

Beigu noteikumi.
29. pants.

Šis līgums ratificējams un ratifikācijas
dokumenti apmaināmi Rīgā tik drīzā laikā,
cik tas būs iespējams.

Pamatojoties uz pilnvarām, kuras Un-
gārijas likumi viņai piešķir, Ungārijas
valdība piekrīt tam, ka šis līgums stājas
spēkā desmit dienas pēc tam, kad viņai
būs paziņota Latvijas Saeimas piekrišana,

30. pants.
Šis līgums noslēgts vispirms uz ne-

noteiktu laiku un paliks spēkā tik ilgi,
kamēr viena no augstām līgumslēdzējām
valstīm viņu neuzteiks otrai līgumslēdzējai
valstij, paziņojot par to trīs mēnešus
iepriekš. Šis līgums zaudē savu spēku
trīs mēnešus pēc tam, kad tas ir uzteikts
minētā kārtībā.

Šo apliecinot, augsto līgumslēdzēju
valstu pilnvarotie parastīja šo līgumu,
uzspiežot tam savus zīmogus.

,"22. pants.

Attiecībā uz Latvijas un Ungārijas ku-
ģiem, kā ari uz viņu personālu, ceļotā-
jiem un kravām, jāievēro abu valstu
ostās vislielākās labvēlības princips vis-
pārējo un sevišķo nodokļu piemērošanā,
kuģu klasificēšanā, piekpaušanas un iz-
kraušanas atvieglinājumos un vispārīgi
visās formalitātēs vai kautkādos nosacī-
jumos, kuriem varētu tikt padoti tirdz-
nieciskie kuģi, viņu personāls, ceļotāji
un kravas.

23. pants.
Izņemot gadījumus, kuros šis līgums

noteikti nosaka citādi, augstās līgum-
slēdzējas valstis vienojas, ka tirdzniecībā,
kuģniecībā un rūpniecībā katra priekš-
rocība, labvēlība, atvieglinājums vai ne-
aizkaramības tiesība, kuras viena no
abām valstīm, jau piešķīrusi vai piešķirtu
nākotnē katras citas valsts pilsoņiem* vai
zemkopības

^
un rūpniecības ražojumiem,

tiks attiecinātas nekavējoties un bez no-
teikumiem uz otras līgumslēdzējas valsts
pļlsoņiem un attiecīgiemražojumiem,ņemot
vēra augsto līgumslēdzēju valstu gribu, lai
Latvijas pilsoņiem Ungārijas valsts teri-
torijas un viņai piederīgās zemēs un
Ungārijas pilsoņiem Latvijā tiktu sav
starpeji piešķirtas visās lietās, kas attie-
cas uz tirdzniecības, kuģniecības un rūp-
niecības piekopšanu, tādas pat tiesības,
kādas piešķirtas valstij, kura bauda vis-
lielāko labvēlību.

Sastādīts Rīgā divos franču oriģinālos.

1923. gada 19. novembrī.
(Paraksts) M. J u ngerth.
(Paraksts) J. Vesmans.

Beigu protokols.

Stājoties pie šinī dienā noslēgtā tirdz-
nieciskā līguma parakstīšanas, apakšā
parakstījušies pilnvarotie paziņoja šekošo

Pie 5. panta.

5. panta noteikumi, kas piešķir abu
līgumslēdzēju valstu pilsoņiem tiesību
uzsākt un aizstāvēt savas lietas tiesu
priekšā, neattiecas uz bezmaksas tiesas
palīdzību, uz atsvabināšanu no *cautio
judicatum solvi", uz kustamā mantojuma
pārvaldīšanu un uz kreditoru stāvokli
konkursa (bankrota faillite) gadījumā,
pieņemot, ka šos jautājumus nokārtos uz
savstarpības pamata, vai ari ar sevišķu
līgumu attiecībā uz tiesas palīdzību.

Pie 18. panta.
Abas līgumslēdzējas puses uzņemas

spert vajadzīgos soļus, lai pēc iespējas
noteiktu tiešas takses vismaz galveniem
priekšmetiem un vissvarīgākām attiecī-
bām, tā atvieglinot ceļotāju un preču
tiešo kustību.

_ [IV. nodaļa.^
P a'f 1 ī g u m a noteikumu piemē-

rošanu.

24. pants.
Šī līguma noteikumi piemērojami visās

teritorijas, kuras pieder vienai vai otrai
no āugstam_ līgumslēdzējām valstīm, vai
tiek no viņam pārvaldītas.

25. pants.
Strīdus un domstarpības starp abām

augstam līgumslēdzējām valstīm attiecībā
uz šī līguma piemērošanu un iztulkošanu
izšķirs jaukta šķīrējtiesa. Šķīrējtiesa sa-
stādās ad hoc ar vienlīdzīgu ' priekšstāvjti
skaitu no abām pusēm. Ja šiem priekš-
stāvjiem

^
neizdodas vienoties, viņi griežas

pie treša neitrālā šķīrējtiesneša, kura ie-
celšana eventueli pieprasāma no Pastā-
vīgas Starptautiskas Tiesas priekšsē-
dētaja.

Pie 21. panta.

Izpildot pirmā panta un 21. panta no-
teikumus, abas valdības centīsies atvie-
glināt tirgotāju, fabrikantu, rūpnieku un
viņu priekšstāvju uzturēšanos viņu attie-
cīgās teritorijās, it sevišķi attiecībā uz
pastāvošos policijas noteikumos paredzē-
tām vizam.

Pie 28. panta (a nodalījuma).
Neaizskarot 17. panta noteikumus,

augstās līgumslēdzējas puses izsaka ga-
tavību uzsākt vēlākā laikā sarunas, lai
savstarpīgi vienotos par procentuāliem
pazeminājumiem attiecībā uz tad pastā-

vošām muitas tarifa likmēm, ņemot vabu valstu intereses un abpusēji atzīvajadzības. .,
Šo apliecinot, pilnvarotie parakstīja

protokolu.
Rīgā 1923. gada 19. novembrī .

(Paraksts) J. Vesmans.
(Paraksts) M. Jungerth

Līguma un beigu protokola tulkojm
teksts pieņemts 1925. gada 13. febnii
plenārsēdē. . Uo „v J. Vesmans ,

Saeimas sekretārs .

26. pants.
Nav jāuzskata par šī līguma pamatos

esoša vislielākās labvēlības principa ne-
ievērošanu sekošas brīvības, neaizkara-
mības tiesības un priekšrocības:

a) priekšrocības, kas piešķirtas vai
tiks piešķirtas robežvalstīm, lai atvie-
glinātu robežtirdzniecību pierobežas
joslas iekšiene, kuru noteic pēc
Sevišķas vienošanas-

SAEIMA
Sēde 17. februāri.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs F. Vesmans
pulksten 5,5.

Atvaļinājumus piešķir R. Bīlmanin,
no 16. līdz 25. februārim braucienam m'ārzemēm, Ringoldam Kalningam Hrj2līdz 1. martam ceļojumam uz zēveli
muitas saskaņošanas lietā.

Ministru prezidenta iesūtītos likum-
projektus nodod komisijās.

Nolasa steidzamu pieprasījumu
par _ pagājušās svētdienas notikumiem
Rīga, pie kam nošauts strādnieku sporta
savienības loceklis Masaks.

Steidzamību motivē A. Rudevics un
to pieņem vienbajsīgi. Pēc tam, kad
par pagājušās svētdienas notikumiem
nosodoši izsacījusies F. Cielens un
A. Klīve, pieņem ari pašu pieprasījumu
vien balsīgi.

Valdības atbildi sniedz iekšlietu mi-
nistrs Laimiņš, noskaidrodams lietas
apstākļus un paziņodams, ka valdība ie-
rosinājusi nacionālā kluba un strādnieku
sporta savienības slēgšanu un viņu
darbības apturēšanu. Pēc tam atklāj de-
bates, kurās uzstājas A. Rudevics,
Br. Kalniņš, A. Petrevics, J.Trasuns,
Fr. Lindiņš, A. Bergs, J. Vesmans,
J: Rainis, P. Koreckis, F. Kemps un
V. Bastjānis.

Iesniegtas divas pārejas formulas. Vienu
iesnieguši sociāldemokrāti un tanī teikts,
ka valdības atbilde nav uzskatama par
apmierinošu, tādēļ ka ta nav devusi ne-
kādas garantijas par vēlēšanu aģitācijas
brīvības nodrošināšanu un nepamatoti
ierosinājusi strādnieku sporta savie-
nības slēgšanu. Otru formulu iesniedzis
A. Klīve un tanī teikts, ka Saeima, no-
klausījusēs valdības atbildi, pāriet uz
turpmāko dienas kārtību.

Balsojot pieņem šo formulu ar 47 pret
38 balsīm, 1 atturoties, tā ka pirmā for-
mula atkrīt.

Pēc tam sēdi slēdz.

Valdības darbība
Ministru kabineta sēde

1925. g. 17. februāri.

1. Apspriež valsts drošības likum-
projektu.

2. Ieceļ ārlietu ministrijas diplomātiski-
konsulārā dienesta III. pakāpe ādmini-
s'rativās un protokola nodaļas vadītāju
Alfrēdu Krišjāni.

3. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumus.

KURSI

Rīgas biižā 1925 gada 18 februāri __

tlevlin:
1 Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 2468 - 24,80
100 Francijas franku . . . 27,2,1 - 27,75
100 Bejģijas trauku .... 26,05 - 26,60
100 Šveices franku .... 99,25 - 100,2»
100 Itālijas liru 21,15 — 21,55
100 Zviedrijss kronu . . . 138,95 — l«.f
100 Norvēģijas kronu . . . 78,30 — 7985
100 Dānijas kronu .... 91,30 — 93,15
100 Čechoslovaķijas kronu . 15 25 — 15.55
100 Holandes guldeņu . . 207,05 — 209,1"
100 Vācijas marku .... 122,00 — 125^
100 Somijas marku .... 12,95 — 13,20
100 Igaunijas marku . . . 1,35 — l.*>
100 Polijas zlotu 98,00 - 102,0-
100 Lietuvas litu 50,50 — 52,0t'
1 SSSR červoņecs 26,40 — 26,85

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. ateņ. . . 98—10°
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu zī-

mes 96 — 97
Rīgas biržas kotacijas komisijas

priekšsēdētājs A. KaceD»-

Zvērināts biržas maklers P. Rupnets

Redaktors: M. Arons.

šim numuram 12 lappuses.



pfi^ļj sludinājumi.
^"apgabaltiesas 3. civilnod.
m ties Uk. 2011., 2014. un 2019.

02«S pW. ka pēc 1922. g.
P"p ' otpmbrī Rīgā miruša namīpašnieka

S Sna And
"ēja d. G r i n b e r g a ir at-

M- mantojums un uzaicina, kam
?t šo mantojumu , vai sakarā ar to,

"-h«kā mantiniekiem , legatarijiem,
ties1^ m|«riiiem, kreditoriem u. t. t.,
(id !wT šīs ti'esības minētai tiesai
pi - „ mēnešu laikā, skaitot no šī

mudinājuma iespiešanas dienas .Vaid.

VS
|fm.nētās personas savas tiesības

.išā uzrādītā termiņa . nepieteiks, . Jad
aug „+,ļ= kā šīs tiesības zaudējušas.
V1925. g. 10 februārī. LNs2119

' priekšsēd. v. A. Veidners.
51839 Sekretārs A. Kalve.3.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 27. janvārī
izklausīja Vilhelma Fridricha d. Reīmersa
lūgumu dēļ obligāciju atzīšanas par
zudušām un nolēma: I. atzīt par iz-
nīcinātām sekpšas obligācijas: 1) 4 obli-
gācijas, apstiprinātas a) 30. aprīli 1916. g.
ar Ns 76, par 50,000 rbļ.; b) 2. maijā
1916. g. ar Ns 81, par 50,(00 rbļ.;
c) 4. maijā 1916. g. ar Ns 84, par
40,000 rbļ. un d) 5. maijā 1916. g. ar
Ns 96, par 40,000 rbļ. visas uz 1.Rīgas
savstarpīgai kredītbiedrībai piederošo
nekustamo īpašumu Rīgā, I. hipotēku
iecitknī, ar zemes grāmatu reģ. JSTe H9_
Konstantīnam Konstantīna d. Gievingkam
par labu, kas minētās obligācijas cedējis
blanko; 11. 4 obligācijas, apstiprinātas:
a) 28. oktobrī 1916. g. ar Ns 205, par
50,000 rbļ.; b) 29. oktobrī 1916. g. ar
Ns 209, par 50,000 rbļ.; c) 31. oktobrī
1916. g. ar Ns 210, par 50,000 rbļ. un
d) 3. novembrī 1916. g. ar Ns 216, par
50,000 rbļ. visas uz Rīgas namu īpaš-
nieku kieditbiedrībai piederošo nekustamo
īpašumu Rīgā, I. hipotēku iecirknī ar
zemes grāmatu reģ. Ns 160, un uz Rīgā
I. hipotēku iecirknī atrodošos nekustamo
īpašumu ar zemes grāmatu reģ. Ns 159,
Augustam Fedora d. Loeberam par labu,
kas tas cedējis blanko; III. vienu obli-
gāciju par o0l0 rbļ, apstiprinātu 16. aprilī
1916. g. ar Ns 62, uz tagad Rīgas
pilsētai piederošo nekustamo īpašumu
II. hipotēku iecirknī ar zemes " grāmatu
reģ. Ns 462, Bruno Vilhelmam Heinricha
d. Lorekam par labu, kas to cedējis
blanko un kura dzēsta uz Rīgas apgabal-
tiesas 30. augustā 1922. g. lēmuma pa-
mata un IV divas obligācijas apstipri
natas: a) 5. oktobrī 1899. g. ar Ns 196,
par 5000 rbļ. un b) 11. septembrī 1901. g
ar Ns 170, par 3000 rbļ. uz tagad atraitnei
Ženijai Ivana m. Švarc, dzim. Hess. un
viņas bērniem piederošiem nekustamien
īpašumiem Vecdubultu miesta grunts-
gabaliem Rīgas apriņķī ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1014 un 1015, par labu Vilhel-
mam Fridricha d. Reimersam.

Rīgā, 1925. g. 31. janvāri. Ns 989
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

20714 Sekretārs A.Ķalve.

?!ya * apgabaltiesa* 3. dvilno4
pamatojoties uz 17. marta 1923. g. likuma
aar vienīgu maksāšanas līdzekli un civ.
-roc. lik. 2060. un ?<62. p. p., ievērojot
F.duarda Jāņa d. Damroze pilnvarnieka
zv. adv. Ernesta Pētersona lūgumu un
savu 1925. g. 3. februāra lēmumu
paziņo, ka parādnieks Eduarda Jāņa d
Damroze parādu pēc sekošām obligā-
cijām par 500 rbļ. katra, apstiprinātas
14. aprilī 1903. g. ar Ns 308, un 14. febr.
1905. g. ar Ns 191, uz nekustamo
īpašumu Cēsu apriņķī, Vecpiebalgas
muižas zemnieku zemes māju Kalna-
ragain Ns 158, ar zemes grāmtu reģ.
Ns 3294, izdotas no Jāņa Damroze par
labu Jānim Jāņa d. Damroze ir samak-
sājis viņu beidzamai kreditorei Vec-
piebalgus krāj-aizdevu sabiedrībai, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ kā ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas,_ kurām būtu tie-
sības uz augšā aprādītām obligācijām,
pieteikties tiešā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-
gāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, parādu atzīs par sa-
maksātu, un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 6. februārī. Ns 2049
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

21405 Sekretārs A. Kalve.

Rras apgaballies. 4. civilnod.
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 7. janvārī 192*. g.,
Ērikas Nikolaja m. Vindt, dzim. Jeger,
prasības lietā pret Kārli F idricha d.
Vind. par laulības atzīšanu par neesošu
aizmuguriski nosprieda: p.as-tājas Ērikas
Nikolaja m. Vindt, dzim. Jeger, laulību
atbildētāju Kārli Friiiricha d. Vindlu,
atzīt par neesošu, piešķirot prasītājai
apa'<a| viņas meitas uzvfrdu . leger".

Ja atbildētāja civ. prov. lik. 728., 731.
ito 748. p. p. paredzētā laikā neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 30. janv. 1925. g. Ns 43806 393
Priekšsēd. b. E g.1 ī t s.

20t98 Sekretāra y. Stūre.

Rīg^s apgubalt. 4. civi'noi - ļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. janvārī i 925 g.,
Maksimil ana Roberta d. Monzeleva
pras kas lietā pret Elizabeti Vilhelma m.
Monzele ', dzim. Gross, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda: šķiit laulību,
kas noslēgta Krievijā, Peterpilī, Pētefa
draudzē 1900. g. 23. decembrī starp
Maksimilianu Paviļu Monzelevu un FJiza
beti-Emmu-Mariju Monzelev, dz-m. Gross.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
un 748. p. p paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
«priedums stāsies likumigā špēfcā.

Rīgā, 30. janv. 1925. g. Ns 43808/296
Priekšsēdētāja b. E g 1 i t s.

20696 Sekretāra v. S tu r e.

?>g s apgr balties. 4. civilnod.,
iz lik. per laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 14. janvārī 1925. g
Matilde* -Vilhelmines-Juliannas Šmidt
dzim. Hoif, prasības lietā pret Kārli
Fridrichu-Gustavu Šmidt par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda: šķirt
laulību, kas noslēgta Rīgas Jēzus draudze
'918. g. 25 maijā staro Kārli-Frīd iehu-
Gustavu Smidt un Maiildi-Vilhelmini-
Julia inu Šmidt,dzim Hoff, uzliekot atbil-
dētājam par labu prasītājai)"*četrpadsmit
(14) Ls 35 sant. tiesas un trī padsmit
(13) Ls 34 sant. lietas vešanas izdevumus

Ja atbildētājs civproc. lik. 728., 731.
in 748. p.p. paredzētā laika neiesniegs
iesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 30. janvāri 1925. g. Ns 43818 397

Priekšsēd. b. E g 1ī t s.
20706 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
23. decembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas - biedrība: .Savstarpīgās palī-
dzības biedrība .Karogs," ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
21146 Sekretārs Fr i dri c h s o ns.

Rīgas apgabalt.reģistrac. nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
23. decembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Smiltenes ceturtā lop-
kopības pārraudzības biedrība," ar valdes
sēdekli Smiltenes pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
21149 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām , savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar' viņas 1924. g.
23. decembfa lēmumu re'ģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Salaspils lauksaim-
niecības veicināšanas biedrība," ar valdes
sēdekli Salaspils pagastā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
21148 Sekretārs Fridrichson s.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1924. g. 23. dec.
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Rīgas dzīvokļu koope-
ratīvs, " ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
21147 Sekretārs F ridr ichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz civ. proc. lik. 1460. p. pamata pa-
ziņo, ka viņas 1924. g. 23. decembra
lēmumu reģistrēta kooperatīva sabiedrība
zem nosaukuma: .Rīgas tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumu darbinieku
krāj-aizdevu sabbiedrība ," ar valdes
sēdekli Rīga.

Nodaļas pārzinis E g 1ī t s.
21145 Sekretārs Fridrichsons.

?īgas apgabalties. 4. civilnod.,
uz likum. par laul. 77. p. pamata, dara
zināmu, ka tiesa 7. janvārī 1925. g,
Vilhelma (Viļaļ Heinricha Jāņa d. S k u -
jenieka-Blija prasības lietā pret Katrini
Emiliju Jēkabu m. Skujeniek-Blija, dzim.
Vītol, par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas noslēgta
9

^
septembrī 19C6. g. Rīgā, starp prasī-

tā] i Vilhelmu (Vili.i Hei riehu Jāņa d.
Skuje"ieku-Blija un atbildētāju Katrini
Emiliju Jēkaba m. Skujeniek-Blija, dzim.
Vītol, neatkarīgi no partu vainas, prasības
daļu dēļ atbildētājas atzīšanas par vai-
nīgo pusi un aizliegšanas saukties viņai
turpmāk vīra vārdā atraidīt.

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

Rīgā, 30. janv. 1925. g. J6 43807435
Priekšsēd. b. E g 1 ī t s.

20697 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 1925. g. 3. februārī
izklausīja valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas un
nolēma: atzīt par samaksātu pirkuma
msksas atlikumu par 593 rbļ. 50k. apstipri-
nātu 4. aprilī 1888.g.ar nekustamu īpašumu
Stukmaņu muižas zemnieku zemes Kalna-
Caurvēderu mājam, Rīgas apriņķī ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1172, graiam
Teodoram Medemam par labu, kura
hipotēka ir pārgājusi mantošanas ceļā uz
grafa Teodora Fridricha d. Medemu, ka
Stukmaņu muižas ieguvēju, un proti uz
grafa Teodora Ludviga d. Medema testa-
menta pamata, saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas lēmumu no 13. decembja 1921. g.

Rīgā, 1925. g. 5. februārī. c Jvfs 1221
Priekšsēd. v. A. B 1 u m e n t a 1s.

21179 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskam organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar vjņas 1924. g.
2-( . decembfa lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Vecpiebalgas lauk-
saimniecības biedrība," ar valdes sēdekli
Vecpiebalgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
21142 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz Likuma par biedrībām, savienībām
un politikām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
17. decembfa lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Rīgas dārzkopības
biedrība," ar valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
21144 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
uz Likuma _ par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1925. g.
7. janvaja lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Rīgas-Bišumuižas brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju biedrība" ar valdes
sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
21203 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt.reģistrac.nodaļa
už Likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1924. g.
23. decembra lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: .Studentu biedriba
korporācija Fraternitas Viesturiensis," ar
valdes sēdekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
21141 Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklātā tiesas sēdē 2. janvārī 1925. g.
izklausīja Paula Livena lūgumu dēļ
oligacijas atzīšanas par zudušu un n o -
lēma: 1. atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 19,000 rbļ. apstiprinātu 10 aprilī
1904. g. ar Ns 26, >uz agrāras reformas

likuma pamata 1923. g. 13. decembrī
Latvijas valstij apstiprināto Dauguļu
muižu, Valmieras apriņķī ar zemes grām.
reģistra Ns 34, Ernestam Augusta d.
Hiršhevdtam par labu, kufa pārgājusi uz
fir.'-tu f aulu Paula d. Livenu, kā blanko-
cesionaru, kas viņu bija cedējis atkal
blanko un kura obligaeija ir dzēsta no
Dauguļu muižas uz agrāras reformas
lik. pamita 13. decembrī 1923. g., bet
turpina .apgrūtināt ar solidarisku atbildību
kopa _ ar Dauguļu muižu no pēdējās at-
dalītas muižas un kvotu zemes grunts-
gabalus Knita mājās ar starpgabalu
Priedkam ārzemes grāmatu reģ. Ns 313\
un Beikas krogu ar zemes grāmatu reģ.
Ni? 3 '36.

Rīgā, 1925. g. 31. janvārī. Ns 969
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

20713 Sekretārs A. Kal v e.

m%m apgabaltiesas 8. civilnod.
pamatojoties uz 1923. g. 17. marta likuma
par vienīgo maksāšanas līdzekli un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p., ievērojot
Pēteja Paula d. Sville_ lūgumu [un savu
1925. g. 3. februāra lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Pēteris Paula d. Sville parādu
pēc obligācijas par 1473 rbļ., apstipri-
nātas 1885. g. 9 martā ar Ns 538, uz
nekustamo īpašumu Rīgas apriņķī, Kok-
neses muižas zemnieku zemes Lielkaktiņ
Ratnicanu mājām ar zemes grāmatu reģ.
Ns 3317, izdotas no Andreja Svilta par
labu M. f. Lockensternam ir samaksājis
viņas beidzamai kreditorei Kokneses
krāj-aizdevu sabiedrībai, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt izsniegta
atpak?ļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kujam būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no tās dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī", un
aizrāda, ka, ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obl gaciju atzīs par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1925. g. 6. februārī. Ns 2072
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

21403 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. nu
21)62. p.p., ievi rojot Josela Movša d.
Levita lūgumu un savu 1925. g. 3. iebruara
lēmumu paziņo, ka kara apstākļu dēļ ir
gājušas zudumā obligācija par 35,000 rbļ.,
apstiprināta 1913. g. 13. augustā ar
Ms 2223, uz nekustamo īpašumu Rīgā,
III. hipotēku iecirknī ar zemes gramam
reģ. Ns 127, izdotas no Chajas Edes
Goldblat par labu Jānim Krišjāņa d.
Mazuram, kas viņu ir cedējis blanko.

Tapec apgabaltiesas III. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kurām būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju
pieteikties tiesā sešu mēnešu , laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šis personas noteiktā laikā nepie-
teikties, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam izdos obligācijas dublikātu,
kas izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 19.5. g. 6. februārī Ns 1842
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

21400 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāfā tiesas sēdē 27. janvārī 1925. g.
izklausīja Hansa Rozena lūgumu dēļ
obligācijas atzīšanas par zudušu un no-
lēma: 1) atzīt par iznicinātu vienu
nbligaciju pār 20 000 rbļ. lielā atlikumā
apstiprinātu 27. jūlijā 1893. g. ar Ns 37,
uz Valmieras apriņķī atrodošos Ropes-
beku muižu ar Maikendorfu ar zemes
grāmatu reģ. Ns 165, par labu Paulim
fon Hanenfeldam, kāda obligācija ir
pārgājusi Rūdolfam Konrāda d. f. Brašem
kā blankocesionaram, kas viņu cedējis
atkal bhtnko.

Rīgā, 1925. g. 31. janvārī. Ns 755
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

20712 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvilnoa
pamatojoties uz 1923. _g. 17. martā
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. 2060. un 2062. p. p., ievē-
rojot I āņa Zābaka lūgumu un savu 1925. g.
3. februāra lēmumu, paziņo, ka parād-
nieks Jānis Zābaks mantojuma daļas pēc
testamenta apstiprināta 1911. g. 8. aug
ar Ns 1292, uz nekustamo īpašumu Cēsu
apriņķī, Vestienas muižas zemnieku
zemes Upenieku Ns 21 mājām zem
zemes grām. reģ. Ns 1615, par labu:
1) Jānim Gercenam 400 rbļ., 2) Reinim
Gercenam 4U0 rbļ., 3) Pēterim Gerce-
nam, 500 rbļ., 4) M. Olai, dzim. Gercen
200 rbļ., 5) Dārtai Griban, dzim Gercen
500 rbļ. un 6) Annužai Gercen 10 0 rbļ.,
kopsuma 3000 rbļ., kuras mantojuma
daļas apgjūtina ari nekustamo īpaširmu
tās pašas muižas zemnieku zemes māju
Upeniek Ns 22 māju ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1616, ir samaksājis augšminētiem
kreditoriem bet šo augšā minēto manto-
jumu daļu dzēšanai nevar dabūt kreditoru
piekrišanu.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personās, kufām būtu
tiesības uz augšā aprādītām mantojuma
daļām, pieteikties tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kad šis sludi-
.nājums iespiests .Valdības Vēstnesī",
un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, mantojuma daļas
atzīs par samaksātām, un lūdzējam dos
tie.Mbu prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatā.

Rigā, 1925. g. 6. februārī. Ns 2052
Priekšsēd. v. A. V e i n e r s.

21399 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot akciju sabiedrības
A. Volfšmidt pilnvarnieka zv. adv. Jēkaba
Eljaševa lūgumu un savu 1925. g.
3. februāra lēmumu paziņo, ka pa ad-
niece akciju sabiedrība A. _ Volfšmidt
parādu par izlaistām obligācijām, kuras
bij. nodrošinātas ar hipotēku par
600,000 kr. rbļ., apstiprinātu 1899. g.
21. decembrī ar Ns 2774, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, II. hip. iecirknīar zemes
grāmatu reģ. Ns 71, ir samaksājusi obli-
gāciju pēdējiem kreditoriem un šoaugša
minēto obligāciju dzēšana notikusi pec
akciju sabiediības A. Volfšmidt obli-
gacijuizlaišanas _ § 7 noteikumiem tirāžas
kārtībā, bet parādniekam nav iespējams
stādīt priekšā hipotēkas oriģinālu.
. Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augša aprad. obligac.,
pieteikties tiesā sešu mēnešu laika,
skaitot no tās dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests .Valdības Vēstnesī", un

aizrāda, ka, ja šīs personas noteikta

laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par
samaksātām un lūdzējam dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemesgrāmata.

Rīgā, 1925. g. 6. februārī. Ns 2092
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21398 Sekretārs A. Kalve.

R|gas apgabaltiesas 3. civilnod.,
Pamatojoties uz 17. marta 1923. gada
Kūma par vienīgo maksāšanas līdzekli
uciv. proc. lik. 20h0. un 20(2. p p.,««rojot Artura Andreja d. Griinuppa
"gumu un savu 1925. g. 3. februāra
«nturnu paziņo , ka parādnieks Arturs«nareja d. Grunupps parādu pēc obli-gācijas par 25,000 rbļ., apstiprinātas
'*? §• 28. aprilī ar Ns 549, uz ne-«•stamo īpašumu Rīgā, II. hip. iecirknī« zemes grāmah reģ. Ns 1551, izdotas
'c Jura Jēkaba d. Lazdiņa par labu^rejarn Mārtiņa d. Gtūnuppam, kura^gājusi uz

Arturu Andreju d. Grinuppu,
aL,ļkocesionaru , kas viņu ir cedējis
minSR ?, ir sarnaksājis, bet šī augšā
atSi obl,Sacija, nevar tikt izsniegta
Jl"Parādniekam dēļ dzēšanas zemesunmatas , tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
uza.riT ?P*aba lttesas M civin.od |a
siba!i , V1S8S persi nas- ku fāni batu tie

teikties?-flprSdit0 obli^ciju, pie-
shaifm viena mēneša laika
jts°v.M' £ad Š1S sl^inājum

ka j * .Valdības Vēstne<ī« un aizrāda
teikl, p

K
e,ronas noteiktā laikā nepie-

un ierūs- ''^c'ju atzīs par iznīcinātu
rjzešan» m dos tiei 'P""»* Parāda=« zemes grāmatā.
'- 6. februārī 19 5. R. J* 2070

21402 tlekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 20U., 2014. un ''Oig.
p. p. pamata paziņo, _ ka pec 1924. g.
6. septembrī Rīga mirušās Lības
Andreja meitas Arro, dzim. Ibēn,
ir atklāts mantojums un uzaicina, karo
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt _ šīs tiesības minētai
tiesai, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,Valdības _ Vēstnesī."

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

Rīgā, 19?5. g_ 11, februāri L N» 2113
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21844 ~ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
az civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1883. g.
10. novembļa Rīga mirušā namīpašnieka
Georga Tomasa (Toma) L a p p i n g a
(Lapiņa) ir atklāts mantojums un uz-
«icina , kam ir uz šo mantojumu, vai
sakara ar to, tiesības kā mantiniekiem,
egatarijiem , fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sesumēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."Ja minētas personas savas tiesībasaugša uzrādītātermiņā nepieteiks, tadVlnas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.
R'gā, 1925. g. 10. februārī. L N»1836

P"ekšsēdētāja v. A. Vei dners.
i!£lSekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civilnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1905. g.
13. maijā_ Rīgā mirušā Kārļa Jāņa
dēla N ē v a 1 a alias N e v a 1 i ņ
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesibas kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., ' pieteikt šis tiesibas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesi."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzraditā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzis ka šīs tiesības zaudējušas.
Riga, 1925. g. 10 februārī. L Ns 2142

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
21842 Sekretārs A. K aj v e.

pj^as^ipgabaltiesas 3. civilnod.
BZciv ties. lik. 2011., 2014. ' un 2019.

p p. pamata paziņo, ka pec 1924. g.

16 februārī Valmieras _apriņķī, Vecrnuižas
pag. ,T. Kalēju" mājas miruša Mārtiņa
Andrēj'a d. Andersona (Andreisona)

ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakara ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai s e š_u
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn."

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā_ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs, ka šīs tiesibas zaudējušas.
Rīgā, 1925. g. 10. februārī. L Ns215 4

Priekšsēdtāja v. A. Veidners.
21811 Sekretārs A. Kalve.

S^Tapgabaitiesas civilnod.
,51? ties. Hk. 2011. 2014. un 2019.

f „ pamata paziņo,_ ka pec 1916. g.
Pi februārī Edinburga, Rīgas Jūrmala mir.
Pētera Jāņa d. Krasti ņa ir at-
irs s mantojums un uzaicina, kam uz

£, mantojumu , vai sakara ar to, tiesības

t5 mantiniekiem , legatarijiem, fidei-

komisarijiem , kreditoriem u. t. t., pie-

teikt šīs tiesības minētai tiesai s e s u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludina-
£ma iespiešanas dienas .Vaid. Vestn."

Ja minētās personas savas tiesības
MBŠā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
ImM atzis kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā li.25. g. 10 februārī. L Ns 2146

. ' Priekšsēd. v. A. Veidners.
9 040 Sekretārs A. Kalve.

«fsgss apsiabsJtiesa» 8. clv«Jn< *
uz civ. ties. lik. 2011., 2014un 2019.
n. p. pamata paziņo, ka pec 1901. g.
21. februāri Mores pagastā .Kalnenu'
mājās mirušā Jāņa Pētera dēla Zie-
meļa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
tienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētās personas savas tiesības
^ugšā uzrādītā jermiņā nepieteiks, tad
<riņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 19^5 g._ ll. februārī. L,Ns 1242
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21845 Sekretārs A Kstvp .

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
pamatojoties uz 17. marta 1923. g.
likuma par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Kārļa Pētera d. Augstkalna
lūgumu un savu 1925. g_ . 3. februāra
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Kārlis
Pētefa d. Augstkalns parādu pēc obligā-
cijas par 3000 rbļ., apstiprinātas 1912. g
21. martā ar Ns 887, uz nekustamo
īpašumu Rīgā, VI. hipotēku iecirknī ar
zemesgrāmatu reģ. Ns 1391, izdotas no
Oskara Haralda d. Poelchau par labu
Heinricham Kārļa d. f. Zengbušam, kas
viņu ir cedējis blanko ir samaksājis, bet
šī augšā minētā obligācija nevar tikt
izsniegta atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša Jaika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī*, unaizrada,
ka ja šīs personas noteikta laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznicinātu
un lūdzējam dos _ tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g._ 6. februārī. Ns 2071
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21404 Sekretārs A. Kalve.



Ķīnu apgabaltiesai 3. fflllMtola.
pamatojoties uz '923. gada 17. marta
likumu par vienīgo maksāšanas līdzekli
un civ. proc. lik. 2060. un 2062._p. p.,
ievērojot Pētefa Kārļa d. Blau lūgumu
un savu 1^25. gada 27. janvāra lēmumu
paziņo, ka parādnļeks Peters Kārļa d.
Blau parādu pec obligācijas par
2 00 rbļ. apstiprinātas I91d. g. 7. ok-
tobrī ar J*_ 136 uz nekustamo īpašumu
Cēsu pilsētas patrimoniatapgabala no
Zeltkalna muižas, Bērziņu mājas atdalīto
zemes gabalu pec kartes Ns 4 zem
zemes grāmatu reģ. Ns 268, izdotas no
Lougina Foma d. Ausei par labu Jānim
Sīmana d. Baronam ir iemaksājis tiesas
depoz 'itā Ls 42, 68, šīs augša _ minētas
obligācijas kapitāla un ° ,o°ļo dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas o. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kufam būtu
tiesības\uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša jaika,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteikta laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1925. g. 30. janvāri. Nr. 1999
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

20613 Sekretārs A. Kal _ve^

Latgales zemes grāmatu atjau-
nošanas komisija

uz Ernesta Andreja dēla Likansa lū-
gumu par nekustamas mantas, sastāvo-
šas no Bolvu muižas atdalītā zemes ga-
bala ar nosaukumu .ferma Ap šukaln
Ns 7", platībā 34 desetīnas 1920 sa-
ženu vairāk vai mazāk, atrodošos
Ludzas apriņķa Bolvu pagastā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, - uzai-
cina visas personas, kufām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt komisijai par to paziņojumu
če>ru mēnešu laikā no izsludināšanas
dienas .Valdības Vēstnesī", pretēja ga-
dījuma nepieteiktas tiesības skaitīsies
par iznīcinātām un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norāditās_ nekustamas mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hipoteka-
risku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1925. g. 31. janv. Ns 1100.
Komisijas priekšsēd., apgabaltiesas

vecākais notārs E. Hellvichs.
20945 Sekretārs A. Bergs ^

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Jochima Jāņa dēla Kozlovska
lūgumu par nekustams mantas, sastā-

d ošas no zemes gabala platībā
39 desetiņas atrodošos Rēzeknes apriņķa,
Bukmuižas (agrāk Voivodu) pagastā,
Morozovas sādžā, kūja zeme pieder ko-
pīgi ar brāli Jāni Jāņa d. Kozlovski,
ieveš. zemes grām. reģistri, uz cīna ,iai
personas, "vuļaji ir kad»« t e iba« uz
minēto nekustamo mantu ieeniegi
komisijai par to paziņojumi 4 mē-
nešu laikā no izsludināšana die-
nas ,Valdī!-a<) VēstneJ*, presēja gadī-
jumi nepieteiktās tie«'has s atīies par
iznīcinātam un lūdzējs var tikt ie e»ts
Lstgalcs zemes grāmatu reģistri, par
norādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hip te-
karisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpili, 1925. g. 31. janv. Ns 1125.
Komi*>'a" priekšsēdētājs apg«batiesas

vecākais notārs E. Hellvichs.
20943 Sek-- ar a R ' -

Lntfoles apBumat. i. dvHnoda^
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298 T309. un 311. p. p. pamatauzdienAntona m. L e p e r, dzim. Q7lagumu, viņas prasības lietā pret Onfriju Jāņa d. Lepeii par laul. Šķirša7uzaicina pēdējo, kura dzīves JL.prasītajai nav zināma, ,'p
tiesā četru mēnešu laikā no ssludinājuma iespiešanas dienas v,i?
Vēstnesī." - aJ1

Pie lūguma pielikts tā noraksts „„laulības apL ar norakstu.
Ja atbildētājs noteiktā laikā neier».

dīsies personīgi vaj caur pilnvarnieka
tiks nolikta tiesas sēde lietas klausīšana
aizmuguriski.

Daugavp., 1925.g.31. janv. CLNs329 p/25
Priekšsēdētaja b. J. Krūmiņš

21088 Sekretārs J. Kangurs

Latgales zemei grāmataaiļito \%%
uz Kārļa Aleksandra dēla Kambei» ,
lūgumu par nek. mantas, sastāvošas nozemes _ gabala zem nosaukumu .Razļivi-
platība 36 desetiņas 790 kv. sāžeņu,'
atrodošos,Ludzas (senāk Ostrovas) ar>riņķa, Kacanovas pagastā pie Trumaļevo
unTjapkolovo sadžam, ieveš. zemes grām
reģ.uzaicina visas persona , kurām

r tcadtis lie-ibas iu minēto neku tarao
mantu, ieMiif. t komisijai par to p ziņo-
jumu 4 mēnešu laika nj iz ludīnāšanaj
dienas .Vildības Vēstnesī*, uietējā g«.
dījumā nepieteiktas tiesības .«-kaitī ies
pat iznīcinātam un lūdzējs var tikt
ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par noradītas nekustamas mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi poteka-
risku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī 1925. g. 30. janv. Ns 1149,
Komisijas priekšsēdētājs, apgabali.
vccāKsi» notar* Ey Hellvich*.

2i,944 SeKretars A. Berg» .

Liepājas apgabaltiesa
29. janv. 1925. g. uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:

1) parādu 2956 rbļ. pec obligācijas, iz-
dotas uz Reņģu lideikomisa vārdu un
17. nov. 1889. g. nostiprinātas uz Fri-
cim Skurbikam piederošu nekustamu
mantu Kuldīgas apriņķī, Reņģu „Lauk-
rubbes' mājām ar krep. Ns695, atzīt par pil-
nīgi samaksātu līdz ar visam procentem
un pašu obligāciju par iznīcinātu,

2) atvēlēt lūdz. pieprasīt zemesgrā-
matu nod. minētā parāda izdzēšanu iz
;emesgrāmatām.

Liepājā, 3. febr. 1925. g. Ns423/23
Priekšsēdētāja b. v. C i n c e 1s.

2 222 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
29. janvārī 1925. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu Un civ. proc. lik.
20» 1.—2086. p.p., nolēma^

1) paradu 2320 rbļ. pec obligā-
cijas, izdotas uz Reņģu lideikomisa
vārdu un 2. maijā 188 . g. nostiprinā-
tas uz Karlinei Anetei Jāņa m. Ozoliņ,
dzim. Veis, piederošu nekustamu man-
tu Kuldīgas apr., Ezeres pag. Reņģu-
Riepja Jāņa Veisa Ns 82 mājām ar
krep. Ns 715, — atzīt par pilnīgi
samaksātu līdz ar visām procentem
un pašu obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto parādu izdzē-
šanu iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 3. febr. 1925. g. Ns423/23
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1 s.

21223 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. janvāra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 7. jūnijā 1924. g.. _ Val-
taiķu pagastā mirušā Bertuļa Andreja d.
Bergmaņa mantiniekus, kreditorus,
legatar is, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kufām nebūs
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzitas
p.ir zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 29. janv. 1925 g. Ns9'8m'2t
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20850 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
29. janvārī 1925. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un civ. proc. lik. 2081.—
2086. p.p. nolēma:

1) parādu par 1580 rbļ. pēc obligā-
cijas, izdotas uz Dundagas lideikomisa
vārdu un 2. septem. 1905. gadā no-
stipr. uz Kārlim Klāva d. Priedim pie-
derošu nekust, mantu Ventspils apr.,
Dundagas pag. .Koije" māju ar krep.
Ns 3404, — atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visām procentem un
pašu obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 5. febr. 1925. g. Ns690/24
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1 s.

21227 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. janvāra 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 18, juniiā 1924. g,
Valtaiķu pagastā mirušā Jāņa Otto dē'u
Brūvera mantiniekus, kreditorus, le-
gatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu m ēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 29 janvārī 1925. g. Ns9<l7m 2»
Priekšsēd. b V. Bienenstams.

20"51 Sekretāra v. (paraksts!

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 3. februafa
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51., 185. p.
2. d, 448. (441.) un 448. (142.) p.p.
pamata apsūdzēto Konstantīnu Jufa d.
Drozdovu, pied. pie Ludzas apr.
Rundanu pag., 26 g. vecu, liela auguma,
gaišiem matiem un ūsām, bez bārzdas.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināma minētā Konstantīna Drozdova
un viņa mantas atrašanās vieta, jā-
paziņo Ludzas apr. 4. iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 7. februārī 192). g.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

21740 Sekretāra pal. v.i. (paraks s).

Latgales apgabalties. kriminal-
nodaļa,

saskaņā ar savu 1925. g. 2 janv.
lēmumu, meklē uz sod. lik. 616 p.
1. d. 2. pkt. pamata apsūdzēto Ludzas
apr., Višgorodas pag. pied, apmēram
<0 g. veco _ Dmitriju Feodora d. Michai-
lovu, vidēja auguma, brūniem matiem
un acīm, ieapaļu seju un taisnu, garenu
degunu.

Atrašanas gadījuma Dmitriju Michai-
lovu apcietināt, ieskaitot Latgales apgabal-
tiesas rīcībā, par ko paziņot tiesai.

Daugavpilī, 10. febr. 1925. g.
Priekšsēd. v. (paraksts).

21738 Sekretāra p. R Veinbrants.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava 15. janvafa 1925. g. lēmumu
pamata uzaicina 9. m"jā 1924. g., mi-
rušā Joliana Hermaņa Sabērta manti-
niekus, kreditorus, legatarus fideikomi-
sarus un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības vai prasības uz
viņa atstato mantojumu, vai kuras vē-
lētos apstrīdēt viņa testamentu, pieteikt
tiesa* savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecešanas _ testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 29. jan\wrī 1925 g. Ns 863m'24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20845 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 15. janvafa 1925. g. lēmuma
pamata uzaicina 31 jūlijā 1924. g., mi-
rušā Johana Ferdinanda VilhelmaEduarda
K r o n 1 a k a mantiniekus, kredit., legat.,
fideikomis. un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai prasības
uz viņa atstāto mantojumu, vai kufas
velētos apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tiesai savas tiesības un prasības

sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Minētā laikā nepieteiktās tiesības un
prasības ' tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīga spēkā stājušos.

Liepājā, 29. janv. 1925 g. Ns 915m/24
Priekšsēd. b V. Bienenst am s.

2^81* Sekretāra v. (paraksts).

Laf oalss apffabaltlBias MrīmlsalHotf ala.
saskaņa ar savu 1925. g. 3. februafa
lēmumu, meklē uz sod. lik. 657. p. 1. d.
pamata apsūdzēto Jāni Kārļa d. Gulbi,
dzim. 1895. g. 18. jūlijā, pied. pie

Valkas apr., Aumeisteru pag u
pēdēja dzīves vieta ir biiuše i ta"
latgale. ' c Jas»

Visam iestādēm un personām t, -ir zināma minēta Jāņa Gnlbia1*viņa mantas atrašanas vieta jan *
Latgales apgabaltie-asI.kriminalnorkļ'Daugavpilī, 7. februārī 1925. g.

Priekšsēdētāja v. (pārak.
21739 SekretārapaL v.i. gaSfaS

Liepājos apgabaltiesa,
30. decembrī 1924. g. uz Liepājas sav-
starpejāskreditbiedrības likvidācijas ko-
misijas lūguma un civ. proc. lik. 2 92 p.
pamata nolēma: uz laulātiem Osipam,
tvana d. Staņevičam un Zofijai Ivana
m Staņevič, dzim. Skarro, piederošo
Liepājas nekustamu ipašumu zem krep
Ns 1539 - 1913. g ii. maijā zem
žurn. Ns 691 uz Friča Ādama d. Kron-
berga vardu nostiprinto obligāciju

16000 rbļ. lieluma, cedētu uz uzrādītāja
vardu, ttzīt par iz ucinātu, piešķirot
lūdzējai, kufas turēšanā minētā obli-
gācija atrodas , - tiesibu lūgt zemes
grāmatu nodaļu, nozaudētas obligācijas
vieta, viņas noraksta izdošanu ar oriģi-
nāldokumenta spēku un nozīmi.

Liepājā, 1925. g. 9. janv. Ns76v23
Priekšsēd. b. Bienenstams

20866 __ Sekretāra pal. R o 1 a v a.

Liepājas apgabaltiesa,
22. janvārī 1925. g. uz Jāzepa Joseļa
Rapeporta lūguma un civ. proc lik.
2067. p. pamata nolēma: uz Katrinai
Jāņ t m. Šmitei, dzim. Lukaišai, pieT
derošu nekustamu mantu Liepājā ar
krep. Ns 3504 nostiprinātas 'obligācija*:
1) 1910. g. 17. martā ar žurn. Ns 328,
500 rbļ. lielumā, izJotas uz Liepājas
kraj-aizdevu kases vārdu un 2) 1911. g.
9. novembrī ar žurn. Ns 1415, izd. uz
Kristapa Andža d. Freimaņa vārdu
4500 rbļ. lielumā un cedētas uz uz-
rādītāja vārdj, atzīt par nozaudētām un
iznīcinātām, piešķifot lūdzējam tiesību
lūgt _zemes grāmatu nodaļu izdot viņam
minēto obligāciju norakstus ar oriģināl-
dokumentu spēšu un nozīmi.

Liepājā, 1925. g.6 februārī. Ns 768/21
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1 s.

21550 Sekretārs a. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
30. decembrī 1924. g uz Liepājas sav-
starpējās kredītbiedrības likvidācijas ko-
rnisijus lūgumu dēļ 4 obligāciju atjauno-
šanas un civ^proc. lik. 2092. p no-
lēma: uz Judeli n Hilelim Šlauma d.
Mendelim piederošas nekust, mantas
Liepāja zem krep. Ns 1451 nostiprinātas
obligācijas 1) 1905. g. 15. oktobrī zem
ž rn. Ms 625 uz Ilzes Pētefa m. Šenmg,
dzim. Ducman, 6000 rbļ. pirmvērtib.is
lielumā, tagad atlikumā 400") rbļ.;
2) 1905._g. 16. oktobrī ar ?urn. Ns 626
uz Andreja Kaspara d. Dollingera vardu
6000 rbļ. lielumā; 3) 1912. g. 26. maijā
ar žurn. jNš 825 un 4) 1912. g. 22. dec.
ar žurn. Mš 2116 uz Georgija Niko-
laja

^
d.Seskova vardu un cedētas uz

uzradītajā vārdiem, atzt par iznīcinātām,
piešķiļot Liepājas savstarpējās kredīt-
biedrības likvidācijas komisijai, kufas
turēšana _ minētās obligācijas "atradās,
tiesibu lūgt zemes grāmatu nodaļu no-
zaudēto obligāciju vietā viņu norakstu
izdošanu ar oriģināldokumentu spēku un
nozīmi.

Liepājā, 31. janv. 1925. g. Ns767/23
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20856 Sekretārs A. Kasperovičs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava 1925. gada
22. janvafa nolēmumu un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 1923. g.
17. marta_lik. 3. p., uzaicina to personu,

kufas rokas atrodas pirkšanas-pāi došanas
akts, kas koroborēts 1880. g. 29. janv.
ar Ns 21 uz ilukstes apr., Rubeņu
pagasta Dunavas-Marijas „Celminieku
Ns 22" mājām ar tupot. Ns 2118, nodroš.
pirkšanas sumas atlikumu 14 2,4 r. ar ķilu
tiesībām uz minētām mājām, kā ari
personas, kufārn būtu k.idas tiesības uz
minēto aktu, pieteikt savas tiesības šai
tiesai _ sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdīb.
Vēstnesī."_

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa atzis
parāda aktu par spēku zaudējušu un
Zemes bankai dos tiesību prasīt šā
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g.31. janv. LNs435,25
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

21121 Sekretārs Ķ. Pussars,

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava 192o. g.
22. janvafa nolēmuma un civ. proc.
lik. 2081. p. 2 pkt., kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to
personu, kufas rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas akts, koroborēts 1874. g.
2. janv. ar Mš 5 uz Ilūkstes apr., Pils-
kalnes pag., «Varliški Ns 1* mājām ar
hipotēkas Ns 264, nodrošinot pirk-
šanas sumas atlikumu 680 rbļ. ar
ķīlu tiesībām uz minētām mājām, kā
ari personas, kufām būtu kādas tiesības
uz minēto aktu, pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdib.
Vēstnesī.*

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs vai tiesibas nepieteiks, tiesa atzis
parāda aktu par spēku zaudējušu un

Zemes bankai dos tiesību prasīt sa

parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 1925. g. 31. janv. L Ns 438 25

Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.
21123 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava 1925. gada
22. janvafa nolēmumu un civ. proc.
lik. 2081. p. 2. pkt., kā ari 192 i. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to personu,
kufas rokās atrodas obligācija ko-
robortta 1911. g. 7. oktobrī ar Ns 1776
uz Talsu apr , Mūrmuižas pagasta .Upes-
jāņu" mājām ar hip. Ns 39s0, nodroš. pirk-
šanas sumas atlikumu 1002c. r. 22k. ar ķīiu
tiesībām uz minētām mājām, kā ari
personas, kufām būtu kādas tiesības uz
minēto aktu, pieteikt sīvas tiesibas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,Vald.
Vēstnesī.'

Ja minētā termiņā obligāciju neie-
sniegs vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par spēku zaudējušu un
Zemes bankai dos tjesību prasīt šā
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g. 31. janv. L Ns 442/25
Priekšsēd. v. E. F e 1 d m a n s.

21120 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa
jz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014 un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, k.^m
būtu uz 2. jūnijā 1923 g., Matkulē m -
rūsa Mārtiņa Līņa (Līniņa) atstāto ma-
tojumu kādas tiesības kā mantiniekiem
legatariem, fideikomisariem, kteditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma nodrukāšanas dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par -spēku zaudējušām.

Jelgavā, 2»! janv. 1925 g. L. N- 699,25
Priekšsēdētāja v. F e 1 d m a n s.

20820 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
« civ. proc lik. 1967., 2011., 2014. un
2379. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 20. aprilī 1914. g., Kandava
mirušā Meiera Jankeļa _ d. B 1u m e n a u
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
?nantiniekiem, legalariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai divpadsmit mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 29. janv. 1925. g. 1. Nš977/25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

20*19 Sekreļtars K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p.p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 16. septembrī 1904. g., Varen-
brokas pagastā mirušā Anša Lodziņa
atstato mantoļumu kādas tiesioas ka
mantiniekiem, legatariem, fideikcmisari m,
kreditoriem u. t. t., pateikt savas tiesības
;ai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dien*s".

Termiņā nepieteiktas tiesibas ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 29. janv. 1925. g. L. 1*1091/25
Priekšsēdētāja (v. Feldmans.

20818 Sekretārs K. Pussars.

_

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas lūgumu
un pamatodamās uz sava 1925. gada
22. janvafa nolēmumu un civ. proc. lik.
2081. p. 2. pkt, kā ari 1923. g.
17. marta lik. 3. p., uzaicina to_ personu,
kūjas rokās atrodas pirkšanas-pardošanas
akts, koroborēts lo82. g. 22. dec. ar
Ns 5049 uz Bauskas apr., Vecmuižas
pagasta Umpart . muižas „Jaunliestiņu"
mājām ar hipotēkas Ns 1064, no-
drošinot pirkšanas sumas atlik. 19>0 _ r.,
ar ķīlu tiesībām uz minētām mājām,
kā ari personas, kufām būtu kādas
tiesības uz minēto aktu, pieteikt

^
savas

tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

Ja minētā termiņi obligāciju neiesniegs
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzis parada
aktu par spēku zaudējušu un Zemes
bankai dos tiesību prasīt šā parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1925. g. 31 janv. LNs439,25
Priekšsēdētāja v. Feldmans.

21119 Sekretārs K. Pussa r s^

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada 15. janv.
nolēmumu. dara vispārībai zināmu, ka
parāds pec pirkuma-pārdevuma lī-
guma, par 2750 rbļ., korob. 1881. g.
23 janv. ar Ns 8 uz Ilūkstes apriņķa,
Susejas pag. ,Leitiš-Ans Ns 1* mājam
ar hipotēkas Ns 1774, - atzīts par
samaksātu un lūdz. Valsts zemes ban-
kai dota tiesība prasit ša parada dzē-
šanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 31. janv. 1975. g. L.N96 25

Priekšsēd. v. E. Feldmans.
21131 Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 15 janvafa 192i. g. lēmuma
pamata uzaicina 18. decembfī 1914 g
miruša Lapiņa Miķeļa d. S i k s n e man-
tiniekus, kreditorus, legatarus, fidei-
komisarus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra-
sības uz viņa atstāto mantojumu, vai
kufas vēlētos apstridēt viņa testamentp,
pieteikt tiesai savas tiesības un prasības
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Minētā lļikā nepieteiktās tiesības un
prasības tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem un pēc aizrādītā termiņa
notecēšanas testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 29. janv. 1925. g. Ns904m/24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20342 Sekretāra v. (paraksts.

Liepājas apgabaltiesa,
sfs<aņā ar 5. ftbmafa 1925. g lēmumu,
uz Elizabeles Baumgart lūgumu- un
pamatojoties uz civ. proc. lik.. 293.,
301. un 309. pp., uziicina atbildētāju
Jāni Friča d. Bnuragartr, kufa dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu taikā ierasties
šai tiesā saņemt norakstu no viņa sievas
Elizabetes Baumgart iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un uzdot
savu dzives vietu Liepājas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspr e līs
bez viņa klātbūtnes, ja ieradīsit s, bet
savu dzīves vietu Liepājā neuzdos, aici-
nāj«mu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclejā.

Liepājā, 6. febr. 1925. g. L.Nš 447/24
Priekšsēd. b. v. C i n c e 1s.

21525 Sekretārs A. K a « p e r o vi č s.

Latgales apgab.,Lndzas apr. 5.iei .miert.
uzaicina 1915. g. mirušā Jekima Kļe-
mentija d. Klementjeva mantinie-
kus pieteikt viņam savas mantošana'
tiesības ui nelaiķa atstāto mantību sešu
mēnešu laika no šī uzaicin. iesp. dienas
.Vaid. Vēstn.".

Viļakā, 925. g. 4. febr. J*3(M
21080 Miertiesnesis R. Pētersons.

Latoaluuiab^LflilHiapriJiciliit
uzaicina 1898. g. rņirušā P e t e f *
Jēkaba dēla I c e n i e t man-
tiniekus pieteikt viņam savas man*
tošanas tiesības uz nelaiķa atstato
mantību sešu mēnešu laikā no šī uz-
aicin. iesp. dienas .Vaid. Vēstn.'.

Viļakā, 4. febr. 1925.g.M®21082 Miertiesnesis R. Pētersons. ^

Liepājas apgabaltiesa
uz sava lēmuma 22. janvafa 1925. g.
pamata uzaicina 13. septembrī 1912. g.
un 9. decembrī 1917. g mirušo Dāvida
un Niezes K o r š mantiniekus, kredito'us,
legatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz nel. atstā 0 mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 29. janv. 1925. g. Ns507m/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

20818 Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa
uz sava 22. janvafa 1925. g lēmuma
pamata uzaicina 3J. apri'ū 1917. g. un
8. septembri 1911. g. mirušo Lizettes
un Fridricha Kroje mantiniekus, kre-
ditorus, legatarus. fid.Mkomisa rus un
visas citas personss. ^ kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 29. janv. 1925. g. W5"!fm'25
Priekšsēd b. V. Bienenstams.

20849 Sekretāra v (paraksts).



intadles zemes grāmatu atjcu-LDts nosancs komisija
.,„«„ Ko

™ antina meitas 1 g n a-
uz ".'A\m Olechnovic, lūgumu par

*.'„,« mantas, sastāvošas no zemes

"^'«nosaukumu .Krumaņu folvatks",
l-ži «55 desetiņas, atrodošos Dau-

zīs Uenāk Dris'as) apriņķa, Pusti-
žaVp .faaštī pie Krumanu sadzas, kufu
°-v?na mantojusi no Konstantīna un
2?ffll 'VaIeriana d d. Olecbnovičiem
Ad?iesibām uz pusi no visas

^
platības -

ar '' g-Q kv saž., ievešanu zemes
27-^tu reģistri; - uzaicina visas per-

Cs kuf ām ir kādas tiesības uz m -

*? 'nekustamo mantu, iesniegt komi-
"? ° nar to paziņojumu 4 mēnešu laika
^^udinīšanas dienas .Valdības Vēst-

- oretējā gadījumā nepieteiktas tie-

!*«'skaitīsies par iznīcināto un mi-
-io- lūdz; hs mantojuma devēji: Kon-

Sius unĀJams Valeiianad.d. Olech-

S un pēc tam ari viņa pate, lu-
mL" var tikt ievesti Latgales zemes

Sātu reģistri par noradītas nekusta-

«« mantas īpašniekiem bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgfūtinājumu

Daugavp ilī, 1925. g. 4. febr. Nr.1263
Komisijas priekšs., apgabaltiesas

vecākais notārs E. Hellvich ?.
o.no^ Sekretāra p. P. Meiers.

liiu iHiiiitiiffl 7. !ic.tlii«lijliltā|
paziņo, ka 21. februārī 1925 g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Elizabetes ielā
J* 89, dz 26, pārdos Bernharda un
Haima Kaplana kustamo manm, sastā-
vošu no dažādām mēbelēm un pulkste-
ņiem, un novērtētu par Ls 597.—

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

Rīgā, 12. februārī 1925 g.
22017 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Priekules Vaiņodes iec. mier-
tiesnesis,

pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un
846. — 848. p. p.

meklē:
1) Žani Voldemāru, Kārļa d. Ģe-

dertu,latvieti, luterticīgu, dzim. 1906.g.,
piederīgu pie Vecpils pagasta Liepājas
apriņķī, agrāk iedzīvojušu Aizputes apr.
Asites pag. Dinsdurbes Vevera mājās,
pec nodarbošanās laukstrādnieku, ap-
vainotu pec sod. lik. 274. p. 1. d (krim.
akts Mš 23.25. g)

2) Līzi Jāņa m. K a b a r, 24 g. vecu,
piederīgu pie Oaviesnes pag. Liepājas
apriņķī, pec nodarbošanās strādniece,
agrāk iedzīvojusi

^
Liepājas apriņķī, Bārtas

pag Vaska mājas, apvainota pēc sod
lik. 581. p. 1 d. (krim. Ns 38 125. g)

Katram, kam zināma meklējamās per-
sonas dzīves vieta, bez kavēšanas par
to jāziņo Priekules Vaiņodes iec. mier-
tiesnesim

^ vai tuvākai policijas iestādei.
Vaiņode, 1925. g. 31. janvārī.

Ns 23/38.
20926 Miertiesneša v. i. J. G e r t.

Latgales apgabaltiesas vec. notārs
Saziņo, ka pēc 1913. gada 1. decembrī

nie 'Daugavpils notāra K. de-Konradi
noslēgtā p irkšanas-pārdošanas līguma,
apstiprināta 1925. gada 9. februārī, Jo-
sifs un Pēteri Josifa d.d. Lozdi ieguvusi
kopīpašumā vienlīdzīgās daļās no Miķeļa
Mikeļa d. Reutta mantiniekiem: Marijas-
Eiženijas-Ksaveras Miķeļa m. Kersnovs-
fcas Ksaveras-Helenes-Eiženijas-Annas
Mikeļa m Biejskas, Jadvigas-Marijas-
Helenes-Ksaveras Miķeja m. Offenberg,
dzimuš. R-utt, Terezes-Ksaveras Miķeļa
m Reutt, Aleksandras (viņa ari Aleksan-
dra-Elizabete) Leva (i eopolda) m. Reutt,
dzim. Klemens, Miķe|a (viņš ari -Miķelis-
Augnsts-Ksaverijs-Joac ims) Miķeļa d.
Reutt un Helenes (viņa ari Helene-Ksa-
vera-Anna) Miķeļa m. Richleviš, dzim.
Reutt, 4750 rubļiem — 96 latiem, no
Varkovas muižas ar folvarkiem Roža-
novo, Močani, Zibergovo, Ksaverinova,
Timanova, Michalova un Reuttova atda-
lītu ;emes gabalu ar vietējo nosaukumu
viensētu „Vilkopi" 50 des. platībā Dau-
gavpils apriņķa Varkovas pagastā.

Daugavpilī, 1925. g. 6. febr. Nr. 1554.
Vecākā notāra vieta,

viņa palīgs A. Mikalks.
216.0 Sekretāra palīgs J. Strads.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 9. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1925. g. 3. februafa
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. X. sēj, 1239. p. 1. d. pamata
paziņo, ka pec 1917. g. mir. Andreja
Jevstafija dēla Jevsejeva ir palicis
nekustams īpašums, Maļinovas pag.,
kadeļ uzaicina visas ,personas, kam
uz šo mantojumu , vai sakarā ar viņu
būtu kadas _ tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tas pec _ piekrītības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstn.".

Daugavpilī, 4. febr. 1925. g.
21249 Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgaoalt. 2. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 24. februārī 1925. g pulksten
!2 diena. Rīgā, Skolas ielā Ns 38, dz. 10,
E. Spandega, pārdos Ernesta Zvir-
buļa susiamo mantu, sastāvošu ne
mēbelēm un novērtētu par Ls 32 t.

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

R'gā, 10. februāri 1925. g.
2200f Tiesu izpild. Krebs.

^īgas apgabali 6. iec. tiesu
izpildītāja

paziria, ka 25. februārī 1925 g., pulksten
10 diena, Kigā, Kr. Barona ielā Ns 13/'5
i g r d o s otros torgos Abe Joffe
kustamo mantu, sastāvošu no manu-
faktūras, un novptētu par Ls 300.

Izzināt sirakstu, novērtējumu, kā ar
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīļā, 10. februārī 1925. g.
22010 Tiesu izpild. J. Z i r g e 1s.

Rīgas poiic. 8 iec. priekšnieks
dua zināmu vispārībai . ka 26. februārī
1925. e.., pulksten lu rītā, Rigā, Valmieras
ielā Ns 2,

pantos uoiiāluolišflns
Calelim Volfbergam piederošo mantu,
sastīv šu no 5 kub. asīm maisītas
malkas, 500 pud. akmeņa oglēm un
15000 gab. alas pudelēm, novērtētu par
Ls 2200, dēļ slimo kases nodokļa un
soda naudas dzēšanas, saskaņā ar I. ra-
jona darba insp^kt. p. g. 3./X, 21./X,
4/XI, rakstem NsNs 59034, 59253,
59530 un Rīgas XI. iec. miertiesneša
p. g. 8. novembfa izpildu raksta Ns 1100

Pārdodamo mašīnu varēs apskatit
minētā dienā no rīta, norādītā vietā.
J1985 Priekšnieks (paraksts\

ļ on lesiižu sludinijuiisl.
i- j

M MttH Mum
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka ^4. februāri 1925. g., puikst.

12
dienā,

Rīga, Blaumaņa iela Ns 12, dz. 40,

pārdos ufilrfiksolKanā
Josefa Peresa kustamo manb, novērtētu
par Ls 260 un sastāvošu no bufetes,
dēļ viņa 1923. g. ienākuma nodokļa
segšanas.

Kigā, 17. februārī 1925. g.
22026 .Piedzinējs (paraksts).

Sīgas apgab itīvai 8. iec. tirn Izpildītā] ;
paziņo, ka 27 februāri 1925 g., pulksten
10_ riti, Rīgā, Maiijas ielā Mš 79,
pārdos Voldemāra V ī t o 1 i ņ a ku
stamo mintu, sastāvošu no viena
tumši bēra zirga, un novērtētu par Ls 90u.

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

Rīgā, 14. februārī 1925. g.
22J19 Tiesu izpild. J. Grinios.

i, ., i, i

Rēzeknes ap', priekšnieka
1. iec. palīgs

10. martā 1925. g.

pārdos vairāksolīšana
pīkst. 12. Rozenmuižas pag. Machoninu
c. Grigorjeva mājas,

venu sivēnu
piederošo dzīv. Rozenmuižas pag., Ma-
choninu c. pils. Makaram_ Grigorjevam,
novērtētu uz Ls 12,80 ienākuma nodokļa
Ls 8,40 par 1923. ģ. sods ar °/o °/o
segšanai. 21793

Zilupes iecirkņa poli.ijas
priekšnieks,

paziņo, ka 27. februārī š. g pulkstens
10. priekšpusd. Zilupē, tirgus laukumā,
Sirka traktierī tiks pārdots atklātā

vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu, Rīgā, Pļavu ielā
Ns 2 dz 35 dzīvojošam pils. Augustam
S i r k a m Zilupē piederošais kustamais
īpašums, kā: biljajda galcK brūnas krā-
sas, ar zaļu drēbi, spēlējamā kaste,
sienas pulkstens, 8 galdiņi, dažādas kra-
sas daži apaļi un gaiši zilas krasas, da-
žādi vīni un liķieri, pēc mantu aprakstī-
šanas akta dējSirkas 2. šķiras traktierim
uzliktā pašvaldības nodokļa piedzīšanas
par 192 t. gadu, saskaņā ar Ludzas apr.
pašvald. likv. valdes 27. oktobfa 1924. g.
rakstu zem Ns 6494. 21P86

Zilupes iec rkņa poli ijas
priekšnieks,

paziņo, ka 27. februārī š. g. pulkstens
10. priekšpusd. Zilupē, policijas iecirkņa
telpās tiks pārdotas atklātā

vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu Janovoles pagastā
Kļešči ciemā dzīvojošam tirgotājam Pē-
terim Svenke piederošas dažādas
veikala preces, kā: zāģi, sirpi, s'īmesti,
zirga pinekļi, partija dažāda lieluma
sprādzes, cirvji iskaptis, ratu bukses, te-
cīlas, siena dakšas, iskapšu riņķi, šuja-
mie diegi, zandales, vīriešu šņorzāb ki.
dāmu kurpes un zeķ<s un citi p iekš-
mett dēļ prokentualā peļņas un ienākuma
nodokļu piedzīšanas par 1923. gadu sa-
skaņā ar Tiešo nodokļu departamenta
rakstiem no 3. novembra p g. Ns 50673.
un Ns 1508/Lz no 2. okt. p. g. 21^90

Zilupes iecirkņa policijas
priekšniek",

paziņo, ka 27. februārī š. g. pulksten
10. no līta Zilupē, policijas iecirkņa tel-

pās tiks pārdots atklātā

vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu, Posines pagastā
Gumnišči ciemā dzīvojošam pils. An-
drejam Jāņa d. Gobiņam piederošais
velosipēds, viena neģērēta lapsas āda
un- citas mantas dēļ pilsoņa Ābrama
Dreera prasības piedzīšanai saskaņā ar
Ludzas apriņķa 4. iec. miertiesneša
16. oktobfa 1924. g. izpildu rakstu
Ns 3116 21987

<igas apgabaltiesas 6 i83irk y*
tiesas izpildītājs

jMiijo, ka 25. februārī 1925. g., pnlkstei
10 rītā, Rīgā, Kr. Barona ielā J* 13/15,
pārdos Abe Haima J o f f e s kustamc
mantu, sastāvošu no manufaktūras, un
novērtētu par Ls 1810.—

bdhst sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipi'cutft pārdodamo mantu, varēs pār
ĪQ**«ms dtenā uz v)»*!!s

Rīgā, 2 februārī 1925. g.
OOA1 . r:*e.. i*nil^ I 7 i r h a I c.O- 11 ļļ \.

&
,£.i.\) Ik 1IVAU I^HU. £. I

mn iiiiuifiuii 6 līt. ttiiti izpildīt.
ruzlnn, kfi 25 februāri 1925. g. t>ulksten
10 rītā, Kigā, Kr. Barona iela ! 3/1S.
pārdos Abe Joffe, kustamo mantu
sastāvošu no manufaktūras, un novērtētu
par Ls 300 —

Uzinat sarakstu, novērtējumu, k «ti
apsisatīt pārdodamo mantu, vatēs pār-
došanas dienā uz viet»?

Rīgā, 10 februārī '925. g.
220 2 Ti»gn<! izpild. J Z i r ģ e 1s.

^igas apgabaltiesas 6 iecirkņa
tēsu izpildītājs

pasino, ka 26. februārī 1925 g. pulksten
11 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielī Ns 23,
di. 1, pārdos Vulfa S ko ļ niķa

< -^taiKO mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 540.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ai i
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
fanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. februārī 1925. g.
22013 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Sīgas apgabaltiesas 7. Iet. tie o izpildītā]
paziņo, ka 23. februārī 1925. g., pulksten
12 dienā, Rīga, liela Zirgu iela Ns 3,
pārdos otros torgos firmas ,J Veide-
man un biedri' kustamo mantu, sa-
stāvošu no dažādam krasam, un no-
vērtētu pat Ls 433.09.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tpskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rigā, 12. februārī 1925. g.
220.5 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgt. 7. iec. tiesu izpildīt.

paziņo, ka 25. februārī š. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Tirgoņu iela Ns 10, pār-
dos firmas .Blumenfeld un Kaufman"
kustamo mantu, sastāvošu no manufak-
tūras r recēm, un novērtētu par Ls 2560.

.zziriat sarakstu, novērtējumu, ka ari
ipskatlt pārdodamo mantu, varēs pār-
iešanas dienā uz vietas.

Rigā, 12. februārī 1925. g.
22016 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

^civ^?,?'Jec- miertiesnesis
P.P MS,

llk- 20»-. 2114., 2019. un 2079.
Kriša d

a r?'9°> ka Pēc mir. Voldemāra
iums un ' i„,- a-m,na ir atjāts manto-
mantoinn, ,na visus

' kam būtu uz šo

"^niekiem"f kafā ar to ties,bas kā
sarijiem ī i- legatarijiem, fideikomi-
šjs ties L dltoricm un '? < . pieteikt
laikā ļkvt miertiesnesim sešu mēn.
dienas v ,°! ?° sludin - iespiešanas
j'.va'd. Vēstn."

«ugšā amsl!- Personas savas tiesības
vitikV , -. termina nepieteiks, tad
^iušas Uas ka šis «esības zau-
2i3«87 '

u.Miertiesnesis G r i g o r i j s.

Latgales apgabaltiesas vecākai-,
notārsPaiņo, ķa pēc 1922. g. 29 maijā pie

S-!P"notāra R. Skujas noslēgtā
3

«s "gurna, apstiprināta 1925'g.
Iii- h ™'; Janis un Timofejs Save-
iemm, ' - vanovi vienlīdzīgās daļās
Antin!VSaviem bral iem «'«tā un
2T avelija dēlietn Ivanoviem tie-
l«hn,-.> Ls 500' - v«tībā, ne-ustama īpašumā , kurš atrodas Daugav-
nuižas^'i-i-" Pastāv no R^rivkas
sauk.t ?a!lta zemes gabala zem no-

ttv3 s f f.DubSvka- - 51 des
Danc, ?; - airak vai mazāk, platībā.

VP^b- Nr- 1268-
21( 92 c. notata P al'gs A Mikalks
--^^"etara palīgs J. Strads.

utiai» apga&altlesis etāKils noti»
paziņo, ka pēc 1924. g. 12. maijā
pie Daugavpils notāra R. Skujas no-
slēgtā pirkšanas-pardošanas līguma, ap-stiprināta 1925 g. 4. februārī, Feodosija
Vasilija m komarova un Fetinija Feo-aota m. V.iitenkova vienlīdzīgās dal is
ieguvušas no Aleksandra Vikentija d.Uaskevica i n Ceslava Antona-Aloiza d
Komanovska par 29 0 latiem, dzimts-ļietosanas tiepības uz pilsētas gruntsga-oam ,j76 kv . saž. platībā ar ēkām Dau-
gavpili, 72 kvartālā zem Ns 2, Kaunas un
"t as ielu stūrī Ns 12/73. Nš' 1299

Uaugavp.li, 1925 g. 5. februārī.
9m- nVec' notara Pa'' E Kriķis.jUoa Se.ret ra nBlīg« I Strad .

Latgales «pg <balttesas ecakais
no'ars

paziņo, ka pēc 1924. gada 25. novembrī
pie Daugavpils notāra P. Zibi na no-
slēgtā pirkšanas-pardošanas līguma, ap-
stiprināta 1925. gada 9. februārī, Haims-
Iciks Nafteja-Girša d. V e k s 1e r s iegu-
vis no Soloma-D aiviša Jankeļa-Leib?š d.
un Feigas Hona m. Lempertiem, par
3000 latiem, dzimtslietošanas tiesības uz
pilsētas gruntsgabalu 157,t/2 kv. saž.
platibā ar ēkām Daugavpilī, 1. pils.
iecirkni 40. kvartālā a- Ns 4 1it. „V%Domes (senāk Šildera) ielā ar polic.
J*70.

Dsugav _ ilī, K25. g. 10. febr. Ns 1552.
Vecāka notara palīgs E. Kriķis.

21609 Sekretāra palīgs J. Strads.

Bruņošanas pārvalde
"'" ISTJk """ rakstisku sacensību

uz: 2
1) Aviācijas bencinu vieglo 20.000 klg.
2) , . vidējo 35000 ,
3) . . motoru eļļu 3.000 ,

22020 pec pārvaldes techniskiem noteikumiem.
Piegādāšanas laiks — 10C00 klg vkgla bencirn un 20000 klg. vidēja

bencina piegādājami no 1. maija līdz 1. jūnijam š. g, pārējais sešu nedēļu laikā,
skaitot no pasūtījuma došanas dienas. Piedāvājumi uzrakstiti valsts valodā, uz-
radot piegādāšanas laiku un cenu franko pārvaldes nolitctavā, Rigā, apmaksāti ar
attiecīgu zīmognodokli (katru loksni ar 40_ sant) iesūtāmi slēgtās aploksnēs, ar
uzrakstu: ,Uz rakstisku sacensību 24. marta 1925. g " pārvaldes apgādības daļā,
Rīā, Valdemāra iela Ns 10/12, dz. 16, līdz minētā datuma pulksten 10 no rīta.

Turpat saņemami sacensību un techniskie noteikumi. Iesniedzot piedāvā-
jumu pārvaldes kase jāiemaksā drošības nauda 10°/o no piedāvājamās sumas,
kūja var but ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai Latvijas bankas garantija.

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmo^nodokļa un uzraksta neievēros.

Bruņošanas pārraida
ar šo izsludina 18. marta 1925. g., rakstisku sacensību uz:

1) pneumatiskām riepām ... 26 gab.
2) kamerām 42 ,
3) pilngumiju riepām .... 22 ,
pēc pārvaldes techniskiem noteikumiem.

Piegādāšanas laiks: 6 nedēļas, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Pļedavājumi, uzrakstīti valsts valodā, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu

franko parvaldesnoliktavā, Rīgā, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne
ar 40 sant), iesūtāmi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz rakstisku sacensību
18. marta 1925. g.\ pārvaldes apgādības daļā, Rīgā, Valdemāra ielā J* 10/12,dz.
16, līdz minētā datuma .plkst. 10 rītā. Turpat saņemami sacensību un techn. noteikumi.

Iesniedzot piedāvājumu, pārvaldes kasē jāiemaksā drošībās nauda 10u /v no
piedāvājuma sumas, kufa var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. 1 21724

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

Galvenā Intandanturas pārvalde
iepirks caur iesūtītiem paraugiem caur komisiju

600 tonnu auzu
ar nodošanu franko Rīgas noliktavā un

350 tonnu auzu
ar nodošanu Daugavpils noliktavā.

Komisija not ks šg. 20. februārī, pulksten 11, Galvenā intendanturas
pārvalde, Valdemāra ielā Ns 10 12, dz. 3, (ieeja no Elizabetes ielas).

Interesenti tiek lūgti līdz komisijas _ dienai iesūtīt vai iesniegt komisijas
dienā tieši iepirkšanas komisijai savus piedāvājumus līdz ar paraugiem, uzrādot tajos
piedāvājamas labības daudzumu un cenu par tonnu franko augšminētās noliktavās.

Piegādes nodrošināšanai piedāvājuma iesniedzējam iemaksājams pie pie-
dāvājuma iesniegšanas Intendanturas pārvaldes kasē, vai 20. februārī tieši i .pirkšanas
komisijai nodrošinājums Ls 26 par katrj piedāvāto tonnu auzu. 22^09

Galvenā intandanturas pārvalde
iepirks caur komisiju pēc kondicijām

60 tonnu smalko cukuru un
pēc iesniegtiem paraugiem

13 ton. rīsu un 1 ton. piparu
ar nodošanu franko R gas noliktavā.

Komisija notiks š
^

g. 25. februārī, pulksten 11, galvenā intendanturas
pārvalde, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 3, (ieeja no Elizabetes ielas).

Interesenti tiek lūgti līdz komisijas dienai iesūtīt vai iesniegt komisijas
dienā tieši iepirkšanas komisijai savus piedāvājumus līdz ar paraugiem, uzrādot tajos
piedāvāto produktu daudzumu un cenu par tonnu franko augšminētā n liktavā.

Piegādes nodrošinšanai piedāvājuma iesniedzējam iemaksājams pie piedā-
vājuma iesniegšanas intendaniuras pārvaldes kasē, vai 2Š. februārī tieši iepirkšanas
kom sijai nodrošin jums par smalko cukuru Ls 65, par rīsiem Ls 68 un par
pipariem Ls 330 par katru piedāvāto tonnu. 22008

Valkas muita
uzaicina zemāk minēto preču īpašniekus nekavējoši
nokārtot attiecīgas muitas formalitātes, pretējā ga-
dījumā preces tiks izūtrupēta?, saskaņā ar muitas

likumu paragr. 496. un 561.

NsNš Preču Vietu Svarspēc pārbaud. Kfavas dokumentu NsNs Preču nosaukums
kārtas aktu NsNs skaits kg

1 12 8416, Valka Eesti-Cēsis Bērnu koka gultiņa 1 v. 24,6
2 18 7417, Valka Eesti-Valka

Latvija Lapas krāsotas 1 v. 16,4
3 21a 15109, Valka Eesti-Valka

Latvija Papira pistonas 1 v, 4,1
4 . 23 1139, Tallina-Valmiera Ķimisks produkts 3 kan- 38,0

„Konzervin" nas
5 24 1140, Tallina-Cēsis tas pats 3 kan. 39,0
6 17 Atrasts vilcienā Rokas čemodāns 1 v. 3,1

no brūnas vasku
drēbes, ar pudeli

liķiera un 1 karb.
apavu vikses ?

7 10 Sērkociņi, igauņu 1 v. 4,5
8 10 Kareivju brez. soma 1 gab. —

Muitas priekšnieks V. Simsons.
21676 Sekretārs Uians.

Lipnas virsmežniecība
paziņo, kā izsludināto .Vaid. Vestn." no 30. janv. 1925. g. Mš 23. meža vienību
pārdošana tiks noturēta

ne*is 2., bet 3. martā š. o.
no pulksten 12 diena, .virsmežniecības telpās. Bez minētam .Vaid. Vēstn.* J* 23.
sludinājumā, uz tādiem pat noteikumiem

pārdošanai nozīmētas vēl sekošas meža un
meža materiālu vienības:
IV. (Kacanovas) iecirkņa mežniecībā:

1. Rjascevas novadā, apg. Mš 4, kv. Ns 10— 200 numurētu augošu apšu lietkoku,
novērtēti par Ls 774.

II. Iecirkņa mežniecībā, Katlešu novadā:
2. Apg. 1* 9, kv. MšNš 63 un 73 — 16 priežu baļķi, novērtēti par Ls 22. _
3. Apg. Mš 9 un Ns 11, kv. MsMš 83, 91 un 18 — 111 egļu baļķi, novērtēti par

Ls 185.
4. Apg. Nš 13, kv. Mšr* 31 un 32 — 4 steri dedtinamas un 20 steru stutmalkas,

novērtētas par Ls 23.
21941 Lipnas virsmežniecība.



Saistošie noteikumi
par gadu un nedēļu tirgiem

Dobeles pilsētā.
Pieņemti domes sēdē 1925. g.
10 janvārī un apstiprināti ar
Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1925. g. 22. jan-

vafa rakstu Nr. 100583.
§ 1. Dobelē gada tirgi tiek noturēti:

pirmdiena pec 1. tebruara — Sveču tirgus,
24. aprilī — Jurģu tirgus, pirmdienā pēc
Jāņiem — Jāņu tirgus, 17. septembrī —
Lambartu tirgus un pirmdienā pēc 1. ad-
ventes -»- Adventes.

Piezīme. Ja gadu tirgi iekrīt sest-
diena, svētdiena jeb kādā svētku
diena, tad tiek noturēti pirmdienā
pec tam.

_ § 2. Dobelē nedēļu tirgi tiek notu-
rēti _ pirmdienas un ceturtdienās. Ja
minētas dienas iekrītkada svētku diena,
tad tirgus tiek noturēts otrdienās.

§ 3. Tirgošanās laiks nedēļu tirgu
dienas no pulksten 6_rīta līdz pulksten
2 pec pusdienas. Pēc tirgošanā* laika
izbeigšanas visiem uzbraucejiem un tirgo-
tajiem jāatstāj tirgus laukums.

Piezīme. Šis tirgošanas laiks uz
gadu tirgiem neattiecas.

_§ 4. Kārtību tirgos uztur policijas
kārtībnieki un tirgus nosolītājs — rent-
nieks. Visiem tirgu apmeklētājiem jā-
padodas Šo tirgu kārtībnieku aizrādī-
jumiem un nosacījumiem.

Piezīme. Pilsētas valde patur sev
tiesības vajadzības gadījumā iecelt
īpašu tirgus komisāru kārtības uz-
turēšanai tirgos.

§ 5._ Ūtrupes, ziņojumus un dažādus
sludinājumus tirgos izdara vienigi tirgus
nosolītājs uz rakstiski iesniegta ziņo-
juma zem paraksta pilsētas valdei, par
kura pareizību atbild iesniedzējs.

Piezīme. Par ūtrupēm obligatoriski
jāziņo vietējai policijai.

§ 6. Procentus par ūtrupēm un sludi-
nājumiem nosaka pilsētas dome, kurus
saņem tirgus nosolītājs dēļ iemaksas
pilsetss kase.

§ 7. Visiem uzbraucejiem t rgū jāstājas
no kārtībniekiem ie adītas kārtīgās rindās
Tāpat ari _ sīktirgotājiem ar galdiņiem
jastav noradīta vietā un kārtībā. Aiz-
liegts pa tirgu nēsāt apkārt un izpārdot
dažādas sīkpreces (pulksteņus, naudas
makus, raugu saeharinu, laikrakstus un
t. t.) bet pārdevējiem jāstāv ar gal-
diņu jeb bez tā norādītā vietā.

§ 8. Maksa no uzbraucejiem, pār-
devējiem (Sīktirgotājiem) pilsētas terito-
rija ievesieņi lopiem, kā zirgiem,, govīm;
cūkām u. t. t. nosaka pilsēta dome.

§ 9. Nedrīkst tirgus dienās atstāt bez
uzraudzības nevienu zirgu pilsētas ielās
un uz tirgus laukuma;

§ 10. tirgus laukums nedēļu tirgu
dienās skaitās no Tukuma ielas Ns 2,
Baznīcas ielas' Ns 1, Pasta un Skolas
ielu stūra. Gadu tirgos šis tirgus
laukums tiek paplašin ts uz apkārtējo
ielu rēķina pēc vajadzības.

§ 11. Stingri aizliegts tirgoties sētās,
iebraucamas vietās un uz ielām ārpus
tirgus laukuma.

§ 12. Pilnīgi aizliegts visiem uzpir-
cējiem-atkalpārdevējiem pirkt sviestu,
miltus, miltu izstrādjurnus, gaļu, gaļas
produktus, kartupeļus, zirņus, pupas,
saknes,- taukus, putraimus, piena pro-
duktus, augļus un olas priekš pulkst. 11
diena.

g 13. Visiem gaļas produktiem jābūt
no veterinārārsta apskatītiem.

§ 14. Svariem un mēriem jābūt ap-
zīmogotiem.
? §15. Šos saistošo noteikumu pār-
kāpējus sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata

§ 16. Šie saistošie noteikumi stājas
speķa divu nedēļu laikā pēc viņu iz-
sludināšanas .Valdības Vēstnesī".

_ §^ 17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanos atcelti: 1) nedēļu tirgu saistošie
noteikumi Dobeles pilsētā, publ. .Vaid.
Vestn." 1922. g. 269. num., 2) gadu
tirgu saistošie noteikumi Dobeles pilsēta,
publ. „Vald Vēstn. 1924. g. 47. num.
un 3) papildinājumi pie Dobeles pilsētas
nedēļu tirgu saistošiem noteikumiem,
publ. „Vald Vēstn" 1924. g 82. num.
20684 Pilsētas valde.

Uecmuižus virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

3. marta 1925. g., Toties pigasti valdes
telpas,
vējlauzt.un sausus kokus
un nepārdoto izsoR 14. februārī 1925. g.,

augošu mežu,
pec platības un celmu skaita,
III. iecirkņa: Strautnieka, Pakula, Silīša,
Zarukalna, Dzilnas un Augškalna ap-
gaitas, pavisam 61 vienību vērībā no
Ls 6 — Ls 385.

Izsole sāksies pulksten 12 dien.
Pie isoles pielaidīs personas, kūjas

iemaksas izsoleskonisijai lo'/ o drošības
naudas no novērtētās sumas, kufa pēc
nesolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no
pilnas nesolītās sumas.

Virsmežniecība p<itu- sev tiesības no-
ņemt no izsoles izstidinātas vie.ības
pec saviem ieskatiem.

Tuvākas z ņas virsmežn ecības kanclejā
in pie III. iecirkņa mežz'ņa
21983 Vecmuižas virsmežniecība.

Talsu apriņķa, pr-ka palīgs 2.jecizsludina par nederīgiem, kā nozaudētusekošus dokumentus: 1) Karaklausība
apliecību Ns 5 65, izdotu no TukumTalsu kara apriņķa priekšnieka 1922 l'
8. septembri Kārlim Jāņa d. Snrinrim
2) Zirga pasi Ns 138, izdotu no X"
ciema pag. valdes 1924. g. 6. aucmsfiKārlim Jāņa d. Sprincim. 3) Aizsarg
dienesta apliecību Ns 512, izdotu iTalsu apriņķa _ aizsargu pulka komartdiera 21. maija ly24 g. Kārlim Jāna dSprincim. 4) Latvijas iekšzemes oasiNs 993, izdotu no Matkules pag. valdes1920 g. 27. maija Mattiņam-Eduardam
Jēkaba d Sniedziņam. 5) Latvija*
iekšzemes pasi Ns 14, izdotu no Matkule*pag. valdes 1920. g. 8. aprilī Žanim
Jāņa d Krastiņam. 6) Zirga pasi Ms 134
izdotu no Maikules pag. valdes 1920 b15 jūlija Žanim Jāņa d. Krastmala '
7) Zirga pasi Ns 1235, izdotu no Malku '
les pag, valdes 1924. g. 3. novembrī
Žanim Jāņa d. Krastiņam 8) Latvijas
iekšzemes pasi Ns 704, izdotu no Vii
ciema pag. valdes 192 I g 2. martā
Marijai Kristapa m. Reder. 9) Latviekšz. pasi Ns 48J, izdotu no Remtes
pag. valdes 1920. g. 12. jūnijā Paulim
Paula d. Feldmanim. 10) Pagaidu per-
sonas apliecību Ns 2016, izdotu no Talsu
apriņķa pr-ka palīga 2 iec 1924. gada
19. aprilī Edai Ernesta m. Lindberg
11) Latvijas iekšzemes pasi Ns 4829
izdotu no Talsu apr. pr-ka palīga 2 iec '
1922. g. 4. oktobri Edai Ernesta m '
Gebauer. 12) Latvijas pasi Ns 807, izd
no Valgales pag. valdes 1923. g. 28. apr
Līzei Jēkaba m. Paldiņ, dzim. Lasmanl
13) Latvijas iekšzemes pasi Ns 848, izd '
no Vānes pag. valdes 1923 g. 6. nr>
vembrī Annai Elizabetei Vila ni. RevaiH

Daugavpils apr. pašval-
dības likvidācijas valde

pazi ņo nodokļu maksātājiem, ka

1925.0 aproķi nadoKlis na ēdiena
dd (ķērienu teinlin

noteikts sekošos apmēros:
1) I šķiras tiaktieriem .Ls400gadā.
"• . ... 320 .
I" 240 .

2) Vīnu tirgotavām , 240 ,
3) Tejnicam, kur tirgojas ar

alu līdz . , 100 .
4) Dzelzsceļu bufetēm , 4u0 ,
5) Izrīkojumu un tirgus bu-

fetēm līdz . 16 dienā
Piezīme: Šīs normas apstiprinātas

no ie .slietu ministrijas paš 'aldibas
departamenta, saziņā ar finansu mini-
striju.
219 Jl Priekšsdētāja v (paraksts)

Priekuļu pag. valde izsludina par ne-
derīgam sekošas karaklausības apliecības
Ns 17718, izdotu no 9. nēzeknes kāju
pulka komand. 2*5. nov. 1921. g. uz
Romalda Milaševiča vardu un Ns 3558,
izd. no Kurze artilērijas pulka komand.
23 marta 1921. g. uz Mārtiņa Laņģa
vardu. 20661

Reņģes pag. tiesa,
pamatojoties uz savu 7. feb.uara š g.
lēmumu,

pārdos cairSKsolisani
2. marta š. g., pulksten 10 rīta, Reņģe
pag., Lekužu mājā, nelaiķa Jāņa un Lates
Vilks mantību, par labu bāriņiem, kā:
I zirgu, 1 govi, aitas, cūkas, vistas, bites,
lauksaimniecības darba rīkus, aizjūgus,
mēbeles un 1.1.

Reņģes pag. tiesā, 7. febr. 1925.g. Ns 38
Priekšsēdētājs R. Polis.

21916 2 Darbvedis Pūpols.

Neironu pagasta valdei
(caur Lubānu), vajadzīgs

labi iestrādājies

darDi/ežn palīgs.
Personas, kuras vēlas šo vi^tu ieņemt

var pieteikties pagasti valdē līdz 26 fe-
bruārim 1925. g, vai personīgi pie
pagasta valdes_ 26. februāri 1925. g,
pulksten 10 rīta, iesniedzot dokumentus
par izglītību un iepriekšējo nodarbošanos.

Alga pēc vienošanās. Brīvs dzīvoklis,
apkurināšana un apgaismošana. 1
21812 Priekšsēd. v (paraksts).

Madonas ieebkņa polic. pr-ks izsludina
par nederīgiem sekošus par nozaudē-
tiem pieteiktus dokumentus:

1) Latv. iekšz. pasi, izd no Mārcienas
pag. valdes Ns 129 uz Emīlijas Jēkaba m
Vaskis vārdu;

2) Latv. iekšz. pasi, izīd. no Saikavas
pag. valdes Ns 599 uz Jāņa Miķeļa d.
Liepiņa vaidu;

3) Latv. iekšz. pasi, izd. no Lubānas
pag. valdes Ns 19 uz Kārļa Andreja d.
Lauva vārdu;

4) Latv. iekšz. pasi, izd. no Patkules
pag. valdes Ns 580 uz Kārļa Andreja d.
Kazmers vārdu;

5) Latv. iekšz. pasi, izd. no Cesvaines
pag. valdes Ns 453 uz Jāņa Ādama d.
Rudzīts vārdu;

6) Latv. iekšz. pasi, izdotu no Sarkan
pag. valdes Ns 104 uz Jāņa Jāņa d
Riegert vārdu;

7) Latv iekšz. pasi, izdotu no Sarkan
pag. valdes Ns 818 uz Jāņa Gusta d.
Eichenbaums vārdu;

8) Latv. iekšz. pasi, izd. no Praulie-
nas pag. valdes Ns 883 uz Antonijas
Friča m. Zitman vārdu;

9) Latvijas iekšz. pasi, izd. no Rīgas
prefektūras Ns 147o22 uz Albertinas
Mārtiņa m. Zilbart vārdu;

10) Latv. iekšz. pasi, izdotu no Prau-
lienas pag. valdes Ns 285 uz Mārtiņa
Indriķa d. Čakanovskij vardu;

11) Latv. iekšz. pasi, izdotu no Ļau-
donas pag. valdes_ N» 2040 uz Annas
lizes m. btepKa vardu;

12) Latv. iekšz. pasi, izdotu no Ļau-
donas pag. valdes Ns 324 uz Jāņa
Mājas d. Apsils vārdu;

13) Latv.~ieksz. pasi, izdotu no Ļau-
donas pag. vai ies Ms 986 uz Kārļa
Pētefa d. Tiltiņa vardu;

14) Latv. iekšz. pasi, izd. no Kapiņu
pag. valdes Ns 1952 _ uz Ignata Staņi-
slava d. Daukštam vardu;

15) zirga pasi, izdotu no Kusas pag.
valdes Ns 46 uz Jāņa Juja d. Briedis v.;

16) zirga pasi, izd. no Praulienas pag.
valdes N2II8 uz Otto Pētera d. Malta v.;

17) zirga pasi, izd. no Ļaudonas pag.
valdes Ns 539 uz Andreja Verpela v.;

18) zirga pasi, izdotu no Kraukļu pag.
Ns 416 uz Jāņa Jāņa d. Krastina v.;

19) zitga pasi, izd no Jaungulbenes
pag. valdes Ns 458 uz Vilhelma Jāņa
d. Eglites vārdu;

20) atsaucu savu sludinājumu
.V.V." Ms ^84, attiecībā uz Edes Ernesta m.
Kalniņ nozaudēto Latv. iekšzemes pasi
Ns 3i7, izd. no Sarkan pag. valdes;

21) atsaucu savu sludinājumu
.V. V." Ms 284, attiecībā uz Kārļa
Jāņa d. Reinis nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ms 52356, izd. no Rīgas pils. II. pol.
iec priekšnieka;

22) atsaucu savu sludinājumu
.V.V." Ns 284

^
attiecībā uz Pētera

Krastina nozaudēto Latv. iekšzemes pasi
Ns 864, izd. no Ļaudonas pag. valdes.

2:758

Skrudalinas pag. valde, Ilūkstes apr.,
izsludina par nederīgu pieteiktu par no-
zaudētu kara klausības apliecību Ms 246
uz Kazimira Ādama d. Novojenoka v.,
izd. no Jaunjelgavas-llukstes kara apr
priekšnieka 1921. g. 20664

Bruknas pag
^

valde izsludina psr ne-
derigu nozaudētu Latv. pasi Nr. 456, iz-
dotu no f ārbeles pag. valdei 192ū! g.
uz Mild s Giosberg v. 2^651

[ Dažādi sludinājumi.

Valsts dsrii nieku irāj-aizd. laiflr.
kārt. biedru gada sapulce
6. martā 1925. g., pulksten 6 vakarā,
Latviešu biedrības mazajā zāle, Merķeļa.
ielā Ns 13.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku ievēlēšana. 2)

'924. gada pārskata pieņems na un
peļņas, sadalīšana. 3) Budžets 1925. g.
4) Priekšlikumi un 5) Vēlēšanas.

Piezīmes: 1) Uz statūtu 85. §
pamata sapulce pilntiesīga, ja tajā.pie-
dalās ne mazāk kā V10 da la no visiem
r-iedriem. _ 2) keja sapulcē, uzrādot
biedru grāmatiņas.
22025 Valde.

RīgasBaltijas savstarpējā
kredītbiedrība

uzaicina biedrus uz

fndslārtēio pilno sapulci
trešdien, 5. marta š. g, pīkst. 3 p. p.,
biedrības telpās, Rātslaukumā Ns 7, ar
sekoso dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšaa.
2) Gada pārskats par 1924. g., padomes

un revīzijas t-omisijas ziņojumi.
3) 1924. g. peļņas izdalīšana.
i) Budže< par 192>. g
0) Velēšanas:

a) 2 valdes locekļu, b) 3 padomes
locekļu c) 3 revīzijas komisijas, d) 3re-
vīzija i komisijas locekļu kandidātu.

6) Pieprasīju r i un ziņojumi.
Piezīme: Ja uz šo sapulci neierastos

vajadz'gais biedru skaits, tad uz statūtu
35. § pamata tiks noturēta_ otra pilna
sapulce ar to pašu dienas kartību, sest-
dien, 21. marta š.g., pulksten 7 vakarā,
Melngalvju zālē un šis sapulces lēmumi
būs pilntiesīgi pie jebkuja skaita.

21984 fafde__

Bauskas latviešu
krāj-aizdevu kase

uzaicina šīs kases biedrus ierasties 22.
februārī 1925. g., pulksten 2 dienā,kases
telpas uz biedru

gada sapulci.
Dienas kārtjba:

1) Sapulces darbinieku velēšanas.
2) Gada pārskats par 1924. g un revī-

zijas komisijas ziņojums.
3) Budžets 192% a
4) Kredita noteikšana kases aizņēmu-

miem.
5) Nama būves jautājums.
6) Viena direktora vēlēšana (si 21. §)•
7) Viena padomes locekļa vēlēšana.
8) Revīzijas komisijas vēlēšana.

Ja minētā dienā nesanāks statūtos no-
teiktais biedru skaits, tad otraunga]īgbiedru sapulce tiks noturēta 8. martās. &
pulksten 2 dienā .Centralviesnicas" zāle
Bauskā, ar to pašu dienas kārtību.

21918 1 VALDE
^

Nacionālais teatrs.
Trešdien, 18. februārī, pulksten 7/s v«k-

Lilijas Stendei viesu izrāde
Wameli}ii d«nia".

Ceturtdien, 19. lebruarī. put sten 5 P 9-
Skolnieku izrad-1 :

.3uMis Ccears'
Piektdien, 20 februārī,pulk-ten7V«Pirmo reizi 2l98 i
.fievu ftari ar {Oelce&ulC

Anuas Brigad.-r komēdija, 3 cēlienos-

Galvenā intendanturas pārvalde

leairks cenr Izsoli 150 tonna kondlclonelu koleiu
"=s^Tir^^r^^j^A^^^pārvaldes terprs, Valdtmāra ielā Ns 10/>2, dz. 3, Rīga («eja no P"£f" ,'T

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz kviešu izsoli 27 februāri lWfc g. ,

kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskā izsolē, nomakset. ar attiecīgu *i™?g™°ok1'
iesniedzami līdz izsoles atklāšanai, galvenās intendanturaspārvaldesPartl*as^priekšniekam Valdemāra ielā Mš 10/12, dz. 10, vai izsoles diena izsoles Ķ°n"s'Jal

Izsoles dalībniekiem pirms izso'es atklāšanas, jāiemaksā galvenās inten-

danturas pārvaldes kasē drošības nauda uz kv.ešiem Ls 33.— no katras tonnas,
kuru uzņēmējs vēlas piegādāt. , _ . . . . „„

Ar izsoles noteikumiem unkondicijām var iepazīties galvenās intendanturas
oārvaldes oartikss dala. darbdienās no pulkst. 9—15. 2 ££_££

Arsensls Izsludina roKstishii sacensību
16. martā š g., uz: 1) būves ķieģeļiem — 50,000 gab. pec parauga, 2) granti —
50 kub. mtr pēc parauga. 31 Po tlarda cementu — 120 mucas pec techniskiem

noteikumiem, 4) kaļķiem — 5 kub. mtr. pec techniskiem noteitumiem.

Piegādāšana 10 dienu laikā no pasūtījuma došanas dienas. Piedāvājumi,
uzrakstīti val.-ts valodā, iia::ko srsenala nolktava, Rīga, Veca N;metņu laukuma
Mš 84-a, apmaksāti ar attiecīgu zīmogn dokli (katra loksne ar 40 sant.), iesūtāmi
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: .Uz rakstisko sacensību 16. marta 1925. g.", arse-
nāla saimniecības daļā līdz 16. martam š. g, pulksten lll rīta. Turpat apskatāmi
paraugi un saņemami sacensības un techniskie noteikumi par augšminēto pret
5 sant fctlīdzibu par kairu loksni.

Iesniedzot piedāvājum \ arsenāla kase jžie-naksa drošības nauda 10°/o no
piedāvājuma sumas ki ra var būt ari Latvijas zemes bankas ķilu zimes vai Latvijas
bankas garantija Piedāvājumus bez drošibas naudas, zirnognodokļa un uzraksta
neievērcs 2 22023

Daudzevas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē
3. marta 1925. g., Daudzevas virsmežniecība, Vallenburgas meža muiža

augošus, kā ari kaltušus un vēja lauztus kokus
pēc celmu skaita:

I. iecirkņa mežniecības — Kurmenes un Taurkalna novados, pavisam 4 vienī-
bas, vēnibā no Ls 34.— līdz Ls 166.—.

II. iecirkņa mežniecības — Daudzevas un Taurka'na novados, pavisam 4
vienības, vērtibī no Ls 74.— līdz Ls 619.—.

III. iecirkņa mežniecības — Erberģes un Taurkalna novados, pavisam 31 vie-
nība, vērtībā no Ls 3— līdz Ls 723.—.

IV. iecirkņa mežniecības — Rundāles un Taurkalna novados, pavisam 10 vie-
nības, vērtibā no Ls 21.— līdz Ls 789.—.

V. iecirkņa mežniecības — Liel Zalves novadā, 9 vienības, vērtībā no Ls 47.—
līdz 485 —.
Bez tam tiks pārdota nojaukšanai

viena fbaratza,
atrodošas I. iecirkņa mežniecības, Taurkalna novadā, kvart. Ns 63, novērtēta par
Ls 10.—.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kūpas ie-
maksas izsoles komisijai 10°/o drošibas naudas no novērtētas sumas, kura pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.

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

Tuvākās ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
Daudzevā, 13. februārī 1925. g. Ns 1320.
21982 Daudzevas virsmežniecība.

Vijciema virsmežniecība
Bīnrrlnil miltinll$ iinnln 3' marta '925. g. Vijciema pag. valdes telpās

pili liii! 12)011! tēja kuiļus koku*matam
I. iec. mežniecība pavisam 69 vienības, vērtībā no Ls 3.— līdz Ls 825.—,

kopvērtība Ls 6575.—;
II. iec mežniecībā pavisam 21 vienība, vērtībā no Ls 13.- līdz Ls 782.—,

kopvērtībā Ls 3156.—
.Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras ie-

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Vijciemā, Meža skolā, c.Strenčiem.
21924 1 Vijciema virsmežniecība.

Rīgas Jūrm. pol. priekšn.
paziņo, ka 2 martā 1925. g., pulksten
3 dienā, Slokas pag., Antiņciemā, tiks

uairfikspllšcino
Ludvigam P i 1 d i ņ' a m piederoši

koku materiāli,
dēļ nomas parāda Ls .96 piedzīšanas
saskaņa ar Tukuma apr. valsts zemju
inspektora r. Mš 120, no 19. janvāra
1925. g.

Dubul'os, 12. febr. 1925. g. Ns 2142
21932 Priekšnieks (paraksts).

Aisputes apr. pr-ka palīgs
par 2. iec.

paziņo, ka š g. 22. janvārī Aizviķu pag.
Liel-Dames valsts mežā

atrast urnu Rfi spaini.
pagatavoti it ka no pakava dzelzs, maz
lietoti, domājams ka dzelži ir no jau-
niem izārdītiem ratiem no zagļiem mežā
atstati, īpašnieku lūdz __pieteikties _ l mē-
neša laika viņa kanclejā, Vaiņodē. Pēc
1 mēneša notecēšanas, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas .Vaid. Vēst "
atrastie dzelži tiks pārdoti vairāksolī-
šana. 21802

Rēzeknes apriņĶa valsts
zemju inspekcijā,

Rēzeknē, Br. Skrindu ielā J* 15, š. g.
27. februārī, pulkst. 12 dienā,

pārdos vDiraKsolišnā
vienu 16 gadus vecu zirgu, novertestu
par Ls 160.—

14. februāri 1925. g.
21999 Pārzinis (paraksts).

Valsts Lubezeres muižā,
Taisa apr., 15. martā š. g., pulksten
10 no rīta,

pirtfos ualrfiksol šonfi
pret tūlītēju samaksu,

daž. dekorāciju puķes.
21988 Muižas valde.

Ludzas virsmežniecības
IV. apredas virsmežsargam Jānim N a u-
duševičam nozagts

zīmogāmurs j^f.
kāpēc tas no 30. janvafa š. g. skaitās
par izņemtu no lietošanas.
21980 Ludzas virsmežniecība.

Bezūdens darvu,
jumtu darrašanai

I. labuma
pārdod katrā pieprasītā daudzUmā par ļoti izdevīgu cenu

Rīgas pilsētas gāzes iestāde, Bruņinieku ielā 157.
Darva izgatavota destilācijas ceļā pēc jaunākiem paņēmieniem, ir bez

ūdens un brīva no vieglam un vidējam eļļām. Viņa sev,šķi labi noder jumtu
darvošanai, jumtu papes izgatavošanai u. t. t. 21021

Piedāvātā darva ir katrā ziņā līdzvērtīga vislabākai ārzemes darvai
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