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Noteikumi Nr. 194
par vagonu padošanu preču ielādēšanai
un izlādēšanai uz vispārīgai lietošanai
atklātiem sliežu ceļu atzarojumiem pie
laukumiem, noliktavām, kuģiem un
muitas dārzos Rīgas krasta, Liepājas,

Ventspils un Daugavpils stacijās.
A.

Vagonu padošana izlādēšanai.
§ 1.

Uz Liepājas, Ventspils uu Daugavpils
stacijām nosūtamās pilnu vagonu sūtī-
jumu preces var adresēt kā tieši uz šīm
stacijām, tā arī uz kādu no šo staciju
vispārīgai lietošanai atklātiem atzaroju-
miem.

Rīgas krasta stacijā paredzēta tikai
tranzīta un eksporta preču izlādēšana,
kādēļ uz šo staciju dzelzsceļi pieņem
pārvadāšanai tikai tādu pilnu vagonu
lādiņa preces, kuras to saņēmēji izlādē
no vagoniem tieši kuģos, savās vai ne-
mātās noliktavās un uz nomātiem lau-
kumiem. Bez tam pārvadāšanai uz šo
staciju_ dzelzsceļi pieņem tikai sūtījumus
n z v ā r d u , bet ne preču zīmes dubli-
kāta uzrādītājam adresētas preces.

Sīkus preču sūtījumus, izņemot neno-
muitotās tranzita preces, dzelzsceļi pār-
vadāšanai uz Rīgas krasta staciju pavisam
nepieņem.

Piezīme. Dzelzsceļu virsvalde sa-
stāda un izsludina -Valdības Vēst-
nesi" to Rīgas krasta, Liepājas,
Ventspils un Daugavpils stacijas
sliežu ceļu atzarojumu nosaukumu
sarakstu, kuri atklāti vispārīgai lie-
tošanai priekš piecu ielādēšanas un
izlādēšanas pilnu vagonu sūtījumiem.
Tāds pats šo atzarojumu saraksts
izkarams katrā no minētām stacijām
redzamā un publikai pieejamā vietā.

§ 2.
Par pilnu vagonu sūtījumu skaitās tāds

preču sūtījums, par kura pārvadāšanu
pienākošās dzelzsceļam maksa, saskaņa
ar pastāvošiem tarifiem, aprēķināma ne
mazāk kā par 4000 kilogramiem.

§ 3 -
"ecu zīme uz tādu sūtījumu, kura

preces viņa īpašnieks vēlās izlādēt iz
vagona uz vispārīgai lietošanai atklātaatzarojuma, nosūtītajam pie gala mērķa
stacijas nosaukuma jāpieraksta: ,.pado-
«anai uz tādu un tādu atzarojumu", un
P'Ģ „tāda un tāda laukuma noliktavas,
vai kuģa", ja vēlas, lai vagonus padotu
tieši pie zināma laukuma, noliktavas vai
kuģa.

»« piezīme. Preces var adresēt
tikai uz tādu atzarojumu, kurš uz-
rādīts uz. šo noteikumu pamata sa-
stādītā un izsludināta saraksta (§J
piezīme) un uzrādīt ka pašu izlā-
dēšanas vietu var tikai tādu lau-
kumu, noliktavu vai kuģi, kuri pa-
tiešam atrodas pie šī atzsrojuma.

2p i_e z ī m e. Ja izrādās, ka preču
zīme uzrādīts tāds atzarojums, kas
nav sarakstā, vai tāds laukums un
noliktava, kādi pie atzarojuma neat-
rodas, tad preces skaitās adresētas

uz pašam Liepājas. Ventspils un
Daugavpils stacijām un izlādējamas

? šais stacijas.
§ 4.

Ja tās preces, kuras adresētas uz Lie-
pājas, Ventspils un Daugavpils stacijām,
saņēmēji vēlas, lai padotu izlādēšanai uz
vispārīgai lietošanai atklātiem atzaroju-
miem, vai lai padotu izlādēšanai ne uz
to atzarojumu, ne pie ta laukuma, no-
liktavas vai kuģa, kurus uzrādījuši no-
sūtītāji preču zīmēs, saskaņā ar § 3 (šis
attiecināms arī uz Rīgas krasta staciju), tad
viņiem jāiesniedz iepriekš vagonu pie-
nākšanas gala stacijā, šīs stacijas priekš-
niekam rakstisks paziņojums, kurā
jāuzrada nosūtīšanas stacija, preču
zīmes un vagona JvfeNe, saņēmēja vārds un
preču zīmē uzrādītais padošanas punkts
un tas _ punkts,_ kurā saņēmējs
vēlas dabūt izlādēšanai vagonu, un
preces nosaukums. Ja sūtījums adre-
sēts preču sīmes dublikāta uzrāditājam,
tad pie šī paziņojuma jāpieliek arī
preču zīmes dublikāts, kurš paliek sta-
cijas rīcībā.

§5.
Vīsus preču sūtījumus, kuri pienākuši

stacijā ar § 3 paredzētiem aizrādījumiem
preču zīmēs, vai par kuriem izsniegti
§ 4 paredzētie paziņojumi, stacijas pēc
iespējas un ātkaribā no viņu darbības
techniskiem padošanas apstākļiem, pēc
visu dzelzsceļiem pienākošos maksājumu
samaksas, padod vagonos aiz plombām
izlādēšanai uz atzarojumu, pie uzrādītā
laukuma vai pie noliktavas.

§ 6.
Gadījumos, kad stacija pienāk viena

dienā tāds daudzums vagonu, adresētu
izlādēšanai uz vienu un to pašu atzaro-
jumu, pie viena un ta paša laukuma,
noliktavas vai kuģa (§§ 3 un 4), kurš
pārsniedz izlādēšanasvietas vienas dienas
izlādēšanas spēju: tad pārpalikušos va-
gonus dzelzsceļš var izlādēt sta-
cijas noliktavās, no kurām saņē-
mējiem preces jāpieņem vispārīgo notei-
kumu kārtībā. Ja dzelzsceļš atrod par
iespējamu, tad viņam ir tiesība turēt
šādus vagonus neizlādētus un padot
viņus izlādēšanai uz atzarojumu pakā-
peniski, kad atsvabinās tur vieta, ņemot
no preču īpašnieka maksu par vagonu
aizturēšanu un aprēķinot to no vagonu
pienākšanas brīža līdz tam laikam, kad

vagonus var padot uz atzarojumu. _ Sī
maksa aprēķināma par katrām 24 stundām,
pie kam nepilnas 24 stundas skaitāmas
par pilnām 24 stundām. Ja pie tam
notek arī paredzētais tarifā preču bez-
maksas uzglabāšanas termiņš, tad ņe-
mama arī maksa par uzglabāšanu, kaut
arī preces atrodas vagonā. Šādos gadī-
jumos stacija sastāda aktu, kurā uzrada
to vagonu un sūtījumu numurus (ar
nosūtīšanas stacijas nosaukumu), kurus
nav bijis iespējams padot izlādēšanai

^
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atzarojumu vietas trūkuma dēļ, atzīmējot
viņā aizturēto vagonu pienākšanas laiku
(dienu, stundas un minūtes) un aizturē-
šanas iemeslus.

Ja pie kaimiņu laukuma vai noIiKtavas
uz sliežu ceļiem ir_ brīvas vietas, tad va-
gonus uz īpaša saņēmēja pieprasījuma pa-
mata var padot ari lielāka skaitā, ka zjnama
laukuma, vai noliktavas dienas izlādēšanas
spējas norma. Tādi vagoni skaitās ka
padoti pie ta laukuma, noliktavas_vai
kuģa, uz kuru viņi adresēti, un izlādē-
šanas laiks skaitās no padošanas brīža.

Piezīme. Katra atzarojuma lau-
kuma, noliktavas vai kvģa vienas
dienas izlādēšanas spēju, t. i. to
vairumu lādētu vagonu, kuru var
novietot vienas dienas laika pie
zināma laukuma, noliktavas vai
kuģa, rēķinoties ar to, cik atsevišķas
vagonu padošanas var izdarīt
vienas dienas laikā —- noteic dzelzs-
ceļu virsvalde.

§7.
Visi dzelzsceļiem pienakošies maksā-

jumi par sūtījumu pārvadāšanu preču
saņēmējiem jāsamaksā, stacijas kasē ne-
kavējoties pēc sūtījuma pienākšanas gala
stacijā, bet ne vēlāk kā 2 stundu laikā
pēc pienākšanas, ja vagoni pienākuši
taī laikā, kad atvērta preču kase.

Ja vagoni pienākuši laikā starp preču
kases slēgšanu vakarā līdz viņas atvēr-
šanai rītā, tad saņēmējiem preces jā-
izpērk ne vēlāk kā vienas stundas laikā
pēc kases atvēršanas.

Gala stacijai nekavējoties un ne vēlāk
ka 1 stundas laikā pēc vilciena pienāk-
šanas jāiskar sludinājumi par to preču
pienākšanu, kuras adresētas izlādēšanai
uz atzarojumiem. Šie sludinājumi jāiz-
kar atsevišķi no vispārīgiem sludināju-
miem par pienākušām precēm, un viņos
jāuzrāda vagonu pienākšanas un sludi-
nājuma izkāršanas laiks (diena, stundas
un minūtes).

Vagonu pienākšanas un viņu izpirk-
šanas laiku (dienu, stundas, minūtes)
atzīmē preču pārvadāšanas dokumentos
(preču zīmē, viņas dublikātā un ceļa
pavadzīmē).

Ja saņēmējs aiz viņa vainas nav iz-
pircis uz atzarojuma padodamās preces
šai paragrāfā noteiktos termiņos, tad
vagoni izlādēšanai uz atzarojumu netiek
padoti un saņēmējs var tos dabūt uz
atzarojumu tikai tad, ja samaksā soda
naudu par vagonu aizturēšanu par vienu
dienu.

Ja preču saņēmēji vēlētos preces iz-
lādēt uz atzarojumiem pirms viņu izpirk-
šanas, tad kā dzelzsceļiem pienākošos
maksājumus, tā arī preču vērtības nodro-
šināšanai preču saņēmēji iemaksā sta-
cijas kasē drošības naudu pirms vagonu
padošanas izlādēšanai uz atzarojumu
Drošības iemaksas kārtību un apmērus
nosaka dzelzsceļu virsvalde ar īpašiem
rīkojumiem vai noteikumiem.

§ 8.
Dzelzsceļiem pienākošā maksa par

vagonu padošanu uz atzarojumiem pie
laukumiem un noliktavām, soda nauda
par vagonu aizturēšanu (§ 6) jāieslēdz
par katru vagonu atsevišķi preču zīmes
attiecīgās ailēs (rubrikās) un jāiekasē no
preču saņēmēja reizē ar pārvadāšanas
maksu (§ 71.

§ 9.
Visus padodames izlādēšanai uz atza-

rojumiem, pie laukumiem un noliktavām
vagonus, stacija ieraksta atsevišķā vagonu
padošanas grāmatā, kurā vagonu pado-
šanas laiku (dienu, stundas un minūtes)
apliecina stacijas darbinieks un preču
saņēmējs, vai ta pilnvarotais ar saviem
parakstiem, bet ja pēdējie vagonu pa-
došanas laikā nebūtu klāt, tad pietiek
tikai ar stacijas darbinieka viena parakstu.

Šaī pašā grāmatā jāatzīmē arī vagonu
izlādēšanas pabeigšanas laiks.

§ 10.
No vagonu padošanas laika uz atza-

rojumu, pie laukumu, vai noliktavas
vagoni skaitās nodoti preču saņēmēja
rīcībā, bet pie preču izlādēšanas iz va-
goniem, preču saņēmējs var stāties tikai
tad, kad viņš stacijas attiecīgam darbi-
niekam, kurš uzrauga vagonu ielādēšanas
darbus uz atzarojumiem, uzrādījis līdz
ar izvešanas atļauju (birkas), preču zīmi,
ka dzelzsceļam pienakošies maksājumi
par preču pārvadāšanu un vagonu pado-
šanu samaksāti stacijas kasē un kad pēc
šo dokumentu uzrādīšanas stacijas darbi-
nieks noņēmis no vagoniem plombas.

§ 11.
Preces iz padotiem uz atzarojumiejn,

pie laukumiem, kuģiem un noliktavām
izlādēšanai vagoniem, prčču saņēmējiem
jāizlādē ar saviem līdzekļiem 6 -tundu
laikā, skaitot no vagonu padošanas brīža.
Dzelzsceļi tarifos paredzēto maksu par
preču izlādēšanu neņem

1. piezīme. Preču izlādēšana jā-
izdara vasarā: (no 1. apriļa līdz
30. septembrim) laikā no pulksten
5 līdz 21 un ziemā (no 1. oktobra
līdz 31. martam) no pulksten 7 līdz 18.

Uz Rīgas krasta, Mangaļu, Vents-
pils un Liepājas staciju muitas dārzu
atzarojumiem preču ie- un izlādēšana
no kuģiem un tranzita noliktavām
vasaras laikmetā izdarāma no pulk-
sten 7 līdz 20 ar 1 stundas pārtrau-
kumu no pulksten 13 līdz 14.

Ja no vagona padošanas brīža
neiznāk 6 stundu laika līdz izlādē-
šanas darbu pabeigšanai, tad trūk-
stošās stundas tiek pārnestas uz
nākošo dienu.

2. piezīme. Dzelzsceļu virsvaldei
ir tiesība, ja viņa atrod to par ne-
pieciešami vajadzīgu, 6 stundu preču
izlādēšanas un ielādēšanas laiku
saīsināt līdz 3 stundām, par ko viņa
2 dienas iepriekš sludina vietējos
laikrakstos un izkar attiecīgus paziņo-
jumus taī stacijā, uz kuru ši sludi-
nāšana attiecās.

3. piezīme. Brezentus, striķus,
stiepuļus un citus preču nostiprinā-
šanas ierīkojumus uz platformām,
kā arī vagonu durvju aizsargus, preču
saņēmējs noņem ar saviem līdzekļiem
un uzglabā līdz viņu nodošanai
dzelzsceļam. Pēc preču izlādēšanas
vagonus iztīra no gružiem preču
saņēmēji ar saviem līdzekļiem.

§ 12.
a) Ja preču saņēmējs vagonus neizladē

§ 10 paredzētā laikā vai arī izlādējis no
vagona tikai kādu daļu preču, tad dzelzs-
ceļam ir tiesība, ja stacijas darbības
techniskie apstākļi to prasa, neizlādētos
vagonus novākt no atzarojuma, laukuma
vai noliktavas uz staciju un izlādēt stacijas
noliktavās, iekasējot no preču īpašnieka
kā maksu par vagonu izlādēšanu, tā
ari par vagonu aizturēšanu, sastādot par
novākto preču daudzumu katrā atse-
višķā vagonā attiecīgu komercaktu.
Saņēmējam ir tiesība tādos gadijienos
aizslēgt vagonus ar savāra atslēgām vai
uzlikt savas plombas. Šīs preces viņu
īpašniekam jāsaņem no stacijas noliktavas
vispārīgo noteikumu kārtībā.

b) Ja stacijas darbības techniskie ap-
stākļi to atļauj, tad neizlādētos vagonus
var atstāt vēl uz nākošiem 6 stundu
periodiem preču īpašnieku rīcībā izlādē-
šanas pabeigšanai, ekasējot no preču
īpašnieka attiedgu maksu par vagonu
aizturēšanu, skaitot katru 6 stundu periodu
par vienu dienu, ar to noteikumu, ka ši
maksa vienas dienas laikā (24 stundas)
nepārsniegtu 600 rbļ. no vagona.

Ja saņēmējs 24 stundu laikā, skaitot
no vagona padošanas brīža, nav preces
izlādējis, tad jārīkojas saskaņā ar ši
paragrāfa iepriekšējā punktā teikto.

Piezīme. No Rīgas krasta stacijas
atzarojumiem punktā „a" minētos
gadījumos normdsliežu platuma
vagonus novāc pie šīs stacijas no-
liktavām, bet krievu sliežu platuma
vagonus novāc uz Rīgas preču staciju.

§ 13.
Ja pec vagonu aizvākšanas uz_ staciju,

saskaņā ar § 12 punktu „a" izrādās par
iespējamu, netraucējot un neapgrūtinot
stacijas vispāiējo darbību, padot tosjio
jauna atpakaļ uz atzarojumu, tad tāda
otrreizēja vagonu padošana ir atļauta,
pie kam saņēmējam ir jāiesniedz stacijas
priekšniekam rakstisks pieprasījums, jā-
samaksā par otrreizēju padošanu un arī
par vagona aizturēšanu par katrām
24 stundām, skaitot no pirmējās pado-
šanas brīža, rēķinot nepilnas 24 stundas
par pilnām 24 stundām.

§ H.
Ja preču saņēmējs veļas preces no

dzelzsceļa pieņemt pēc sva'a, tad viņam
iepriekš pč> sūti urna pienāk? nas
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gala stacijā, šis stacijas priekšniekam
jāiesniedz īpašs, rakstisks paziņojums,
uzrādot nosūtīšanas staciju, preča zīmes
numuru un preces nosaukumu. Pēc
sūtījuma pienākšanas vagonu pārsver ar
vagonu svariem un pēc izlādēšanas pār-
bauda vagona pašsvaru (taru).

1. piezīme. Ja preču saņēmējs
preces svaru vēlas pārbaudīt uz
decimalsvariem, tad sūtījums jāiz-
lādē stacijas noliktavās, no kurām
preces jāizved uz vispārīgo notei-
kumu pamata.

Tāpat jārīkojas, ja pie preču
izlādēšanas izrādās, ka viņas bojātas,
t. i. padotie uz atzarojumu vagoni
novācami uz staciju preču bojājumu
noskaidrošanai un noformēšanai;
tādos gadījumos maksu par vagonu
padošanu uz atzarojumu preču īpaš-
niekam atpakaļ neatmaksā.

2. p i e z ī m e. \Ji īpašas vienošanās
(līguma) pamata starp dzelzsceļu
virsvaldi un preču saņēmēju izlādē-
jamo preču bojājumu noskaidrošana
un svara pārbaudīšana var notikt arī
saņēmēju noliktavās, vai pie viņu
laukumiem uz saņēmēju, vai dzelzs-
ceļu svariem, sastādot pastāvošos
noteikumos paredzēto komercaktu.

B.
Vagonu padošana ielādēšanai.

§ 15.
No Rīgas krasta, Liepājas, Ventspils

un Daugavpnis stacijām nosūtamās
pilniem vagonu lādiņiem, ne mazāk kā
4000 klgr. pie vienas preču zīmes preces
(§ 2) var ielādēt vagonos uz šo staciju
sliežu ceļu vispārīgai lietošanai atklātiem
atzarojumiem (§ 1), pie nosūtītājiem
piederošiem vai nomātiem laukumiem,
noliktavām un kuģiem.

§ 16.
Preču īpašniekam, kurš veļas ielādēt

savas preces vagonos uz atzarojumu
ceļiem, jāiesniedz attiecīgas stacijas
priekšniekam ne vēlāk kā līdz pulksten
12. iepriekšējā dienā rakstisks vagonu

pieprasījums. Šai pieprasījumā viņam
jāuzrāda vajadzīgais preču ielādēšanai
vagonu skaits un viņu Šķira, ielādēšanas
vieta, preču nosaukums un gala stacija.

Reizē ar šo pieprasījumu preču īpaš-
niekam jāiesniedz attiecīgs skaits preču
zīmju, sastādītu saskaņā ar noteikumiem
par viņu sastādīšanas un lietošanas
kārtību, atzīmējot viņās bez tam no
rokas vai ar zīmogu ielādēšanas vietas
(atzarojuma, laukuma, noliktavas vai
kuģa) nosaukumu.

Par pasūtītiem vagoniem stacijai ir tie-
sība, saskaņā ar dzelzsceļu virsvaldes
aizrādījumiem, ņemt drošības naudu par
katru vagonu, apmēros, kādi paredzēti
tarifos kā atlīdzība par vagonu aizturē-
šanu virs noteiktā ielādēšanai laika par
pirmo dienu. Stacijas par drošības nau-
das un maksas par vagonu padošanu
saņemšanu izdod vienu dažādu ieņēmumu
kvīti, uzrādot taī vagonu padošanas maksu
un drošības naudu, kā ari viņu kop-
sumu.

Ja nosūtītājs laikā ielādējis vagonos
preces un nodevis tās stacijai, tad dro-
šības naudu viņam stacija atmaksā at-
maksā atpakaļ pret viņa parakstu kvitēs
otrā pusē, atvelkot no tās par tik daudz
vagoniem, cik viņu aizturēts virs noteiktā
ielādēšanai laika, vai kurus nosūtītājs
nav pavisam iesācis lādēt, ja tādi aiztu-
rēti vai neiesākti lādēt vagoni būtu bijuši.

Gadījumos, kad stacija aiz vagonu trū-
kuma vai citu no dzelzsceļa, bet ne preču
īpašnieka atkarīgu technisku iemeslu dēļ
nevar padot ielādēšanai visu to vagonu
skaitu, par kuru pie viņu pieprasīšanas
samaksāta padošanas maksa, tad stacija
atmaksā nosūtītājam atpakaļ no viņa
iemaksāto padošanas naudu par tik daudz
vagoniem, cik nav tikuši padoti, par
naudas atpakaļ saņemšanu nosūtītājs pa-
rakstās kvītes otrā pusē.

Piezīme. Uz īpašas vienošanās
(līguma) pamata starp dzelzsceļu virs-
valdi un preču īpašniekiem, katr-
reizējas drošības naudas un maksas
par vagonu padošanu samaksāšanas
vietā preču īpašnieki var iemaksāt
dzelzsceļu kasē vienreizīgi zināmu
sumu par noteiktu vagonu skaitu,
kura uzglabājas tur kā pastāvīga
drošība par to, ka preču īpašnieks
attiecīgos gadījumos samaksās par
vagonu aizturēšanas vai viņu pado-
šanas dzelzsceļam pienākošās sumas.
Ja šādu pastāvīgu drošības naudu
preču nosūtītājs ir iemaksājis, tad
viņš pēc s-.-vas vēlēšanās var sa-
maksāt par vagonu padošanu un

viņu aizturēšanu (ja tāda būtu pēc
vagonu padošanas uz atzarojumu un
viņu ielādēšanas) stacijas kasē, jeb
ja viņš to nebūtu izdarījis, tadjšīs
sumas nosūtīšanas stacija parada
pārvadāšanas dokumentu (preču z;
mēs, viņas dublikātā un ceļa pavad-
zīmēs) attīeegās rubukās un gala
stacija tās iekasē no preču saņēmēja.

Maksa par vagonu padošanu vai vagonu
aizturēšanu ilgāk par noteikto laiku zem
ielādēšanas vienmēr ir jāparāda pārvadā-
šanas dokumentos (preču zīmē, viņas
dublikātā, pavadzīmē, vai arī dublikāta
pasaknī) 21 un 29 ailēs (rubrikās), pēc
kuriem viņa iekasējama vai nu nosūtīšanas
vai gala stacijā, atkarībā no ta, kur notiek
vešanas maksas un papildu nodokļu sa
maksa. Par vagonu padošanas un aiz-
turēšanas maksas uzrādīšanas pareizību
pārvadāšanas dokumentos atbild nosūtī-
šanas stacija ari taī gadījumā, kad šo
nodokļu samaksa notiek gala stacijā.

§ 17.
Vagonu padošanu uz atzarojumiem

stacija izdara visu dienu, pēc iespējas,
atkarībā no viņas rīcībā esošā vagonu
vairuma un darbojošos tvaiceņu skaita,
rēķinoties ar vispārīgo stacijas darbību
un to vagonu vairumu, kuri padodami
vai padoti izlādēšanai uz tiem pašiem
atzarojumiem.

Jd aiz augstāki minētiem iemesliem nav
iespējams padot vagonus ielādēšanai, tad
tas jādara zināms nosūtītājiem, izkarot
stacijas preču kantorī attiecīgu paziņo-
jumu, un nosūtītājiem tādos gadījumos
ir tiesība pieprasīt atmaksāt viņiem atpakaļ
iemaksāto drošības naudu par vagonu
padošanu un aizturēšanu, ja tāda ir
iemaksāta pie vagonu pasūtīšanas.

§ 18.
Uz atzarojumiem ielādēšanai padotos

tukšos vagonus stacijā ieraksta īpašā
vagonu padošanas ielādēšanas grāmatā,
kurā vagonu padošanas laiku (dienu,
stundas un minūtes) apliecina ar saviem
parakstiem attiecīgs stacijas darbinieks
un preču nosūtītājs vai viņa pilnvarotais,
bet ja vagonu padošanas laikā pēdējie
nebūtu klāt, tad pietiek tikai ar stacijas
darbinieka parakstu. Šaī pašā grāmatā
jāatzīmē arī vagonu pielādēšanas pabeig-
šanas laiks (diena, stundas un minūtes).
Šīssiņss līdztekus ar operācijām jāatzīmē
arī preču pārvadāšanas dokumentos, ap-
liecinajot ar nosūtīšanas stacijas zīmogu
uu stacijas priekšnieka vai viņa pilnvarotā
darbinieka parakstu.

§ 19.
Preču ielādēšanu uz atzarojumiem pa-

dotos vagonos izdara nosūtītāji ar saviem
līdzekļiem un dzelzsceļš tarifos noteikto
maksu par šo operāciju neņem.

Nosūtītājiem precu ielādēšana vagonos
jāizdara pilnīgi saskaņā ar visiem pastā-
vošiem uz dzelzsceļiem noteikumiem un
rīkojumiem. Ja nosūtītāji ielādēšanu nav
izdarījuši saskaņā ar šiem noteikumiem
un rīkojumiem, tad uz preču īpašniekiem
gulstas pilnā mērā atbildība par visām
sekām, kādas cēlušās caur nepareizu vai
nekārtīgu preču ielādēšanu vagonos.

§ 20.
Preču ielādēšana vagonos nosūtītā-

jam jāizdara 6 stundu laikā, skaitot
no vagona_ padošanas brīža ielādēšanas
vieta. _ Ielādēšana jāizdara taīs pašās
stundas, kādas uzrādītas § 11. pirmā
piezīmē un viņas laiks var tikt saīsināts
ta_ paša paragrāfa otrā piezīmē paredzētā
kartībā.

Ja nosūtītājs minēto 6 stundu laikā
nav uzsācis preču ielādēšanu vagonā jeb
uzsācis to, bet nav viņu pabeidzis, tad
dzelzsceļiem ir tiesība pēc saviem uz-
skatiem :

a) Vagonu aizvākt no atzarojutna uz
staciju, ņemot sev par labu no nosūtī-
tāja maksu par vagonu padošanu un
aizturēšanu (§ 16), pie kam, ja vagonā
ir jau ielādētas preces, nosūtītājam ir
tiesība aizslēgt viņu ar savām atslēgām,
vai uzlikt savas plombas uz vagona
durvīm. Tāda gadījumā nosūtītājs var
pabeigt iesākto lādēt vagona pielādēšanu
stacijā 24 stundu laikā, rēķinot no va-
gona padošanas brīža uz atzarojuma.
Ja viņš šaī laikā vagonu stacijā nav
pielādējis, tad stacija preces no vagona
izlāde savas noliktavās, sastāda par to
aktu un izdod viņas atpakaļ nosūtītājam,
piedzenot no viņa maksu par preču iz-
lādēšanu, viņu uzglabāšanu un vagona
aizturēšanu vēl par vienu dienu.

b) Atstāt vagonu uz atzarojuma (ja to
techniskie apstākļi atļauj) nosūtītāja rī-
cībā uz nākošiem 6 stundu periodiem
līdz viņa ielādēšanas pabeigvnai, ņemot

no preču īpašnieka attiecīgu maksu par

vagonu aizturēšana, skaitot teātru 6
stundu p?riodu par vienu dienu (24
stundām) ar to noteikumu, ka ši maksa
vienas d ēnas (24 stur.das) laikā nevar
pārsniegt kopsamā 600 rbļ. par vagonu,
ja 24 stundu kika, _ skaitot no vagona
padošanas brīža, nosūtītājs nav pabeidzis
vagona pielādēšanu, tad piemērojama
punkta „a* noteikta kārtība ar viņā pa-
redzētām sekām.

§ 21.
Gadījumos, kad aiz gausas p:eč-- ielā-

dēšanas no nosūtītāja puses kādā zināma
ielādēšanas punktā nevar tur tikt padota
nākošā uz to pašu dienu no ia paša
nosūtītajā pieprasītā partija vagonu un
tādi notiek šo vagonu veltīga aizturēšana
stacijā, tad soda nauda par šo pedejo
vagonu aizturēšanu arī piedzenama no
nosūtītāja,

§ 22.
Ja pēc vagonu aizvākšanas uz staciju

saskaņā ar § 20. punktu ,a" izradās par
iespējamu netraucējot un neapgrūtinot
stacijas vispārīgo darbību, padot tosjio
jauna atpakaļ uz atzarojumu, tad tāda
otrreizēja vagonu padošana ir atļauta,
pie kam nosūtītājam jāiesniedz stacijas
priekšniekam rakstisks pieprasījums, jā-
samaksā par otrreizēju padošanu un arī
par vagonu aizturēšanu par katram
24 stundām, skaitot no pirmējās pado-
šanas brīža, pie kam nepilnas 24 stundas
skaitāmas par pilnām 24 stundām.

C.

Maksa par vagonu padošanu
ielādēšanai un iz lādēšanai ti2atzarojumiem.

§ 26.
Dzelzsceļš ņem par vagonu padošanu

ielādēšanai un_ izlādēšanai uz vispārīga
lietošanai atklātiem staciju sliežu ceļa
atzarojumiem maksu tādos apmēros, kād i
noteikti pastāvošos tarifos atsevišķi prieki
katras no šais noteikumos minētas
stacijas.

D.
Sīko (savākto) sūtījumu pa.
došana ie- un izlādēšanai
muitas dārzos pie Rīgas krasta ,
Ventspils un Liepājas stacijām,

§ 27.

Uz Rīgas krasta, Ventspils un Liepājas
staciju muitas dārzu atzsrojumiem padod
vajonus sīku (savāktu) nenomuitotu precu
ielādēšanai un «lādēšanai.

Izlādēšanai šādi vagoni padodami ko-
pējas pagaidu instrukcijas

^
muitām tm

dzelzsceļiem
^
§ 18. paredzētakartībā.

Sīku (savāktu) preču ielādēšanai vago.
nus no dzelzsceļa pieprasa attiecīga mui-
ta un dzelzsceļš tos padod minēta»
kopējās pagaidu instrukcijas § 31. kārtībā.

§ 28.
Attiecībā uz vagonu pieprasīšanas un

padošanas laiku, kā ari vagonu aizture-
sanu virs noteikta laika jin maksas par
viņu aizturēšanu iekasēšanu, jārīkojas
pastāvošās kopējās pagaidu instrukcijas
muitām un dzelzsceļiem un pagaidu no-
teikumu un tarifa preču pārvadāšanai pa-
redzētā kārtībā.

§ 29.
Maksa par vagonu padošanu sīko (sa-

vākto) preču ielādēšanai un izlādēšanai ap-
rēķināma pastāvošo pagaidu noteikumu
un tarifa preču pārvadāšanas kārtībā, par
katriem 10 klgr. preču svara, pie_ kam
šī maksa ieslēdzama preču pārvadāšanas
dokumentu atsevišķās svabadās ailēs
(rubrikās), ierakstot taīs „par vagonu
padošanu uz muitas atzarojumu", un
iekasējama no preču īpašniekiem pa-
stāvošo noteikumu kārtībā.

§_ 30.
Šie noteikumi stājas spēkā no 1922. g.

15. augusta.
Dzelzsceļu galvenais direktors

K. B ļ o d n i e k s.
Eksploatacijas direktors

T.Dumpis.
Finansu direktora palīgs

J. Bērziņš.

§ 23.
Noliktos padošanai zem ielādēšanas

uz atzarojumu tukšus vagonus stacija
tur padod tikai pēc tam, kad uz vagonu
svariem pārbaudījuse viņu pašsvaru (taru).
Pielādētos vagonus no atzarojumiem pa-
dod uz ztaciju, kur notiek ielādēto preču
apskatīšana un vagonu pārsvēršana uz
vagonu svariem, lai noteiktu ielādēto preču
svaru. Turpat stacijā notiek arī visu
citu paredzēto pastāvošos noteikumos
par preču pieņemšanu pārvadāšanai for-
malitatu galīga nokārtošana,

Gadījumos, kad preces ielādētas vago-
nos nekārtīgi, ne saskaņā ar pastāvošiem
noteikumiem un rīkojumiem, kad viņas
ielādētas tf, ka nav iespējams tās pār
baudīt, stacijai ir tiesība nesastādīt preču
zīmes dublikātu, neizdot viņu nosūtītājam,
un preces tādos gadījumos neskaitās par
pieņemtām nosūtīšanai līdz tam, kamēr
nosūtītājs ar saviem līdzekļiem neizlabo
ielādēšanu, vai skatoties pēc vajadzības,
neatlādē vai nepārlādē viņas. Ja nosū-
tītājs atteicas izdarīt šīs operācijas, tad
viņas izdara stacija ar dzelzsceļa līdze-
kļiem, bet uz preču īpašnieka rēķina,
par ko sastāda aktu, kuru norakstā pie-
vieno pie pārvadāšanas dokumentiem un
kura, ka arī pārvadāšanas dokumentu
attiecīgās rubrikās uzrāda iztērētās sumas
un soda naudu par vagonu aizturēšanu,
ja tāda ir bijuse.

Piezīme. Preču galīga pieņemšana
pārvadāšanai uz īpašas vienošanās
(līguma) pamata ar nosūšītāju vai
pec dzelzsceļu virsvaldes ieskatiem
var notikt ari uz atzarojumiem vagonu
ielādēšanas punktos.

§ 24.
Ja preču ielādēšana vagonos pārtraukta

un aizturēta ne aiz nosūtītāja, bet sta-
cijas vainas deļ, tad ielādēšanas laiks
jāpagarina par tik daudz, cik ir bijuse
traucēta ielādēšana.

Šādos gadījumos preču ielādēšanas
pārtraukšanas iemesli stacijai jāatzīmē
vagonu padošanas grāmatas piezīmēs.

§ 25.
Nosūtītajam jānokārto visas ar preču

nodošanu pārvadāšanai saistītas formali-
tātes vagonu ielādēšanas dienā taīs
stundas, kad atvērta preču kase, un ne
vēlāk kā otrā dienā, pie kam pēdējā
gadījuma viņam jāmaksā soda nauda
par vagona aizturēšanu, ja preču nodo-
šanas pārvadāšanai formalitātes ir bijis
iespējams nokārtot vagona ielādēšanas
diena, bet tas nav tikušas nokārtotas aiz
no nosūtītajā atkarīgiem apstākļiem vai
viņa vainas deļ.

Ja preču nodošanas pārvadāšanai for-
malitātes nav_ nokārtotas ari otrā dienā
pec viņu ielādēšanas vagonā-, tad sta-
cija preces izlādē ar dzelzsceļu līdzek-
ļiem savās noliktavās un viņas vartikt ļzdotas nosūtītājam , piedzenot nopedeja soda naudu par vagona aizturē-šanu par tik dienām, cik vagons patiesiaļzturets un citus papildu nodokļus,kādi dzelzsceļam pienākas taīs gadījumoskad nosūtītājs ņem preces atpakaļ nosū-tīšanas stacijā.

Valdības iestāžu
paziņojumi.

Aizrādījums tiešo nodokļu maksātājiem,

Daži nodokļu maksātāji, iemaksājot
krāj- un kreditbankā un tās nodaļās
viņiem uzliktas nodokļa sumas, uzrāda
pavadrakstos tikaiuzvārdu un maksājamo
sumu, caur kādu rīkošanos rada
sevim lielas neērtības un apgrūti-
nāšanas, jo _ tiešo nodokļu depar-
taments, nevarēdams noskaidrot, no kura
maksātāja un kāds nodoklis nomaksāts,
piedzen no_ tiem pašiem maksātājiem
jau nomaksāto nodokli otrreiz.

Lai novērstu tādu nevēlamu parādību,
tiešo nodokļu departaments griežas pi«
nodokļu maksātajiem ar lūgumu viņu
pašu intereses, pie nodokļu nomaksas
krāj- un kreditbankā un tās nodaļās ne-
pieciešami pavadrakstos uzrādīt nodokļu
maksātāju uzvārdu, vārdu, dzīves vietu
un kādu nodokli, t. i, vai ienākuma,
tirdzniecības rūpniecības un citu nodokli
maksā un par kādu gadu.

Rīgā, 1922. g. 12. augustā. J* 32031.

Par direktoru Mednis.
Nodaļas vadītājs Berghaus.

Atsaucu
,Valdibas_ Vēstneša" š. g. 34. numurā
izsludināta Zemgales artil. pulka dezer-
tiera _ Hermaņa, Augusta d. Karlsona
meklēšanu, jo pēdējais atrasts un nosū-
tīts uz pulku.

Rīgas kara apriņķa priekšnieka v. i
puikvedis-leitnants M u i ž u I s.

Vecākais darbvedis, kāja ierēdnis
Krieviņ š



Uzaicinājums visiem kara imaUdiem.

t. Lai pec iespējas palīdzētu kara invalidiem nodrošināt viņu eksistenci,
starp citu ari uz priekšu ierosinot likumdošanas ceļa viņu stāvokļa uzlabošanu,
organizējot invalidu apmācību dažados_ arodos u. t. t., darba ministrijai jānoskaidro
virju patreizējas, vajadzības un velēšanas.

2. Šaī _ nolūkā caur vietējām pašvaldības iestādēm — pilsētu, apriņķu un
pagastu valdēm — invalidiem bez _ maksas tiek izsniegtas „Ziņu" blankas.
§īs blankas invalidiem jāizpilda un jānodod taī paša iestādē, no kuras tie blankas
saņ ēmuši.

3. Jo nopietnāki ,Ziņas^ (sevišķi 3., 4., 17. un 18. p.p.) būs izpildītas,
un jo lielāks skaits invalidu tas uodos, jo pilnigaki noskaidrosies pēdējo stāvoklis
un vajadzības, kas nāks pašiem invalidiem par labu. Tādēļ ari pašiem inva-
lidiem jārūpējas, ka „Ziņas" tiktu pec iespējas no visiem cietušiem karavīriem
kārtīg i izpildītas un laika nodotas.

4. „Ziņas" nododamas _kā Latvijas atbrīvošanas, tā ari lielā pasaules un
Japāņu kafa invalidiem, neizslēdzot ari tos, kuri no valsts pensiju nesaņem.

5. MZiņas" nododams ne vēlāk, kā līdz š. g. 1. septembrim.
Rīgā, 1922. g. 24. jūlijā. Ws 4306.

Departamenta vice-direktors O. Sīlis.
Kara cietušo pensiju pārzinis G. Jansons.
Vecākais statistiķis J. Baltais.

? Zinu" blankas paraugs.

Darba ministrijai.

2i ņ as par kara invalidu : _ „. __ _
(Uzvārds, vārds un tēva vārds)-

mm*m^r~^^^^'̂Ka,,^'*^aluaa,''*'^'''''^m:'''''^ "i ?—?I' līmi "»?"—niiiw imipWimiiihiihi—i

"17 Kādas kategorijas invalids jeb cik
°/o°/o darba spējas zaudējis?

2. Darba spējas zaudēšanas iemesls.
(īsi mīnēt sakropļojuma vai slimības
raksturu.)

3. Vai veselības stāvokļa uzlabošanai
iespējama un nepieciešama ārstē-
šanās — un — kādā slimībā?

4. Vai no Latvijas Sarkanā Krusta sa-
ņemti mākslīgi locekļi, _ ja ne —
tad vai tie vajadzīgi un kādi?

5. Latvijas atbrīvošanas, lielā pasaules
vai Japāņu kara invalids?

6. Invalida apliecība N° izdota 19 g
no apriņķu karā cietušo pensiju komisijas.

7. Kādā gadā dzimis?

8. Pavalstniecība.
(Latvijas pilsonis vaj ārzemnieks).

9. Tautība (latvietis, vācietis u. t. t.)

10. Ticība. j

11. Ģimenes stāvoklis (neprecējies, pre-
cējies, atraitnis, jeb šķirts).

12. Ja precējies, atraitnis vaj šķirts,
cik bērnu un kādā vecumā?

13. Ja Latvijas kara invalids, vai ģi-
menes locekļi saņem no valsts
pensiju ?

.14. Izglītība.
(Kādu skolu beidzis vai apmeklējis,
ka ari — kādi dokumenti par izglī-
tību -uzglabājušies).

15. Agrākā (pirms kara) nodarbošanās.

16. Tagadējā (pēc kara) nodarbošanās.

17. Kādās zināšanās invalids vēlētos pa-
pildināties, vai kādu arodu iemā-
cīties (vispār izglītojošie priekš-
meti, grāmatvedība, valsts un paš-
valdību iestāžu darbvedība, amats
u. t. d)

*8. Kādu .palīdzību invalids vēlētos no
valsts bez jau saņemamās pensijas,
lai .iegulu spēju pastāvēt ar paša
speķiem:
a) pie zināšanu papildināšanas vai

aroda iemācīšanās?

D ) citāda veida:

39. Invalida adrese:
Invalida paraksts:

Visām apriņķu un pilsētu valdēm. Latvijas pilsētām vai pagastiem; ja viņa
Vienīgi Rīgas pilsēta līdz šim uzturēja pretirnnākot citam pašvaldībām to darīja,

«Pecialu zīdaiņu patversmi. Pārējā Lat- pēdējas tomēr centas atturēties no zī-
2£ sevišķi uz laukiem, bija ļoti sa- dainu ievietošanas Rīgas patversme aiz
Manis šādas iestādes trūkums. Zīdaiņi, samērā augstas maksas — 3000 rbļ.
*?n apstākļu dēļ zaudēja mātes, vai apmēra mēnesī par katru bērnu.
PedeJās tos nevarēja uzturēt — līdz šim To ievērojot, Satversmes Sapulce at-
Pa lielākai daļai gājuši bojā. Ir arī vēlējuse darba ministrijai kredttuztdaiņu
?Mikušas bērnu slepkavības no mātēm — patversmes ierīkošanai, lai varētu šim
^piecēlām sevietēm un t. t. Rīgas patversme uzņemt zīdaiņus

no
tam

?ri
Setas Pienākums nebiia uzņemt savā pašvaldību vienībām, kuras nav ierīko-

ūai9« patversmē bērnus iz pārējām jušas savas zīdaiņu patversmes un aiz

neliela ievietojamo bērnu skaita nav
spējīgas speciālas zīdaiņu patversmes
uzturēt. Pēc telpu ierīkošanas, inven-
tāra sagādāšanas un vajadzīgiem priekš-
darbiem, darba ministrija cer zīdaiņu
patversmi atklāt š. g. oktobrī. Patversmē
uzņems bērnus zem viena gada vecus;
iļz velēšanos pie šādiem bērniem uzņems
bez kādas īpašas uzturas naudas sa-
maksas — vienīgi pret pienākumu pie-
dalīties bērnu audzināšanas un apkop-
šanas darbā — ari viņu mātes pilnā
patversmes uzturā.

Patversmē darbosies speciāli izglītots
personāls. No iestādes izdevumiem, kuri
iztaisīs uz katra bērna 2500—3000 rbļ.
mēnesī, pašvaldības iestādēm būs jāmaksā
tikai 900 rbļ. mēnesī; pārējos izdevumus
segs valsts. Kad bērni būs sasnieguši
2 vai 3 gadu vecumu, tos nodos atpakaļ
pašvaldības iestādēm pēc bērnu, re=p.
viņu piederīgo dzīves vietas uzņemšanas
laika, ievietošanai attiecīgā apriņķa vai
pilsētas bērnu patversmē.

' Paziņojot augšminēto, darba ministrija
lūdz apriņķa un pilsētu valdes iesniegt
viņai to bērnu sarakstu, kuri būtu ievie-
tojami valsts zīdaiņu patversmē uz attie-
cīgā apriņķa _ vai pilsētas rēķina. Sarakstā
uzradīt uzvārdu, vārdu, bērna vecumu,
vecākus, to dzīves vietu un materiālos
apstākļus, kas maksās uzturas naudu un
citas ziņas.

Steidzamos gadījumos, kur nebūtu ie-
spējams gaidīt valsts zīdaiņu patversmes
atklāšanu, — bērnus var vienīgi ievietot
Rīgas pilsētas zīdaiņu patversmē uz paš-
valdības iestāžu rēķina pēc bērna, resp.
viņa piederīgo dzīves vietas.

Līdz ar valsts patversmes atklāšanu,
bērnus varēs tanī pārvest no Rīgas pil-
sētas patversmes, caur ko pašvaldības
izdevumi samazināsies no 3.000 līdz
900 rbļ. mēnesī.

Darba ministrija sagaida,ka pašvaldības
iestādes, ievērojot zīdaiņu patversmes
lielo nozīmi, darīs visu iespējamo, lai
glābtu trūcīgus, bez pietiekošas apgādības
palikušus bērnus.

Tāpat darba ministrija cer, ka pašval-
dības iestādes skatīsies uz valsts zīdaiņu
patversmi kā uz ierīkojumu, kurš atvieglo
pašvaldībai piekrītošo sociālās apgādības
pienākumu izpildīšanu.

Departamenta vice-direktors O. Sīlis,
Penziju un sociālās apgādības

nodaļas vadītājs G. Stengrevics.

iecelšanas.
Tiešo nodokļu departamentā.

Pavēle J* 131.
Ar tiešo nodokļu departamenta direktora pavēli

pielaists par ārštata pagaidu valsts nodokļu piedzi-
nēju Liepājā Fricis Anta d. Kāle, skaitot no
1922. g. 14. augusta.

Rīgā, 1922. g. 12. augustā. Nfe 3194.
Nodaļas vadītājs P. L i e p i n š.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1922. g. 11. augustā.

1. Pieņem un nolemj izsludināt 1919, g.
16. jūlija likuma kārtībā:

1) pārgrozījumu 1922. g. 13. janvāra
noteikumos par krimināllietu piekri-
tibas grozīšanu,

2) likuma par laulību 13. panta papil-
dinājumu,

3) pārgrozījumus civilprocesa likumu
1841. pantā,

4) papildinājumu pie likuma par 1901.,
1900., 1899., 1898. un 1897. gados
dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu
aktivā kara dienestā.

2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
17 personas, noraida 20 personu lūgumus
dēļ uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

3 Nolemj izsniegt no lieliniekiem no-
galinātā latvju bēgļu darbinieka Richarda
Steinharda ģimenei, skaitot ar š. g.
1. jūliju, 3500 rbļ. lielu pabalstu mēnesī.

4. Atsvabina no amata, uz pašu lū-
gumu, Latgales apgabala tiesas locekli
Jēkabu Laiviņu un izmeklēšanas ties-
nesi pie Latgales apgabala tiesas Sergeju
Sel eck i.

5. Atļauj darboties: Latvijas konser-
vatorijā Krievijas pavalstniekam vijoļu
virtuozam Ādolfam Netcam; par lek-
toriem poļu skolotāju vasaras kursos Po-
lijas pavalstniekiem profesoram Dr. L.
Jaksam-Bikovskim un Annai
Baranovski un finansu ministrijas
nodokļu inspekcijā Alfrēdam Pipirsam.

6. Nolemj valsts drošibas_ un sabie-
driska miera uzturēšanas laba pastipri-
nātās apsardzības stāvokli, kas izbeidzas

s. g. 15. augusta, pagarināt visā valsti
uz 4 mēnešiem, izņemot pierobežas joslu,
kurā paliek spēkā no 1922. g. 5. maija
uz 6 mēnešiem, t. i. līdz š. g. 5. no-
vembrim, ievestais kara stāvoklis.

J&unm valstis

Polija
Jauna Rīgas ilguma pārkāpšana.

Poļu reevakuacijas komisijas priekš-
sedētājs_ Maskavā apmeklēja iestādes
Sormovā, kur viņš atrada 1500 poļu
zvanus, kurus, pamatojoties tz Rīgas
līgumu, vajadzēja reevakuet uz Poliju,
bet pa to starpu viņi pārvesti uz Sor-
movu un izkausēti. Delegācija asi pro-
testēja pret šādu rīcību. Padomju varas
apgalvoja, ka tikai daži zvani pārvesti uz
Sormovas zavodu.

Poļu preses birojs.

* \iua

Aizrādījums.

Tā kā beidzamā laikā trakuma sērga
pie suņiem sāk stipri izplatīties, pilsētas
valde ir nolēmuse ievest atkal kā agrāk
suņu ķeršanu. Tamdēļ tiek aizrādīts
publikai, ka suņus uz ielas var izlaist
tikai uzpurņos, vai ari vest pie pa-
vadas. Pretējā gadījumā suņi tiks ķerti
un nodoti dāmu komitejas lopu patversmei
Ormaņu ieīā _ Nš 32, no kupenas tos
3 dienu laikā var izpirkt pret 150 rbļ.
samaksu par dienu. Neizpirkšanas ga-
dījumā, pēc noteiktā termiņa, īpašnieka
tiesības uz attiecīgiem suņiem iet pa-
zušanā.

Rīgas pilsētas veselības nodaļas
vadītājs, pilsētas valdes loceklis

Dr. med. Grunsteins»
Vecākais veterinārārsts Mešaks.

Reevakuacijas komisijas priekšsēdētājs
Kuršinskis var pieņemt publiku pirms
prombraukšanas vēl otrdien, 15, augustā,
no pulksten 11 līdz 2 ārlietu ministrijā,
dzīvoklī 6.

Tirdzniecība un

8 arsi.
Rīgas biržā, 1922. gadā 14. augustā.

Zelta lats (0,29032 gr.) . . 50.00
Amerikas dolārs ....... 263.75 — 259 75
Angļu mārciņa 1139 — 1159
Francijas franks . . . , . . 20 75 — 21.25
Itālijas lira 11.50—12.00
Beļģijas franks . , . 1950- 20.00
Sveice's franks . .... 48.50 - 49.50
Zviedrijas krona ...?-.. 67.00 — 68.00
Norvēģijas krona ,..,, . 43.75 — 44.75
Dānijas krona . . . . , 54.75 — 55.75
Čechoslovaku krona ... 648 — 6.58
Holandes gaide/ii» ..... 99.25—10075
Vācijas marka ....... 0.31—0.34
Somijas marka ....... 5.39 — 5.49
Igaunijas marka ...... 0.70 — 0.73
Polijas mnrk& ,.,.... 0.00 — 00.4./!
Padomes rbļ. ....
10 Krievijas zelta rbļ. 1250.09
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra

zelta ... .... —
Krievijas sudrabs {Jļ, „ ; *ļ;«ļ}par 1rt&
5°/o neatkar, aizņem. , 100 — 105
20 zelta ir. 6°/o Rīg. hip. bledr.

ķīlu zīmes 965 — 975
50 zelta ir. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes —2500
100 zelta ir. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes — 5000
Rīgas biržas komitejas kuiadjas komisijas.

Priekšsēdētājs A. Kacens.
Zvēr. biržas mākleris M. Okmians.

Tetearamas
(Latvijas teiegrala aģentūras ārzemju telegramas.)

Londonā, 11. augustā. (Reiters.)
Nesaskaņas starp sabiedrotiem patlaban
lielākas, nekā tās jebkad bijušas. Franči
pastāv uz moratorija izbeigšanu 1922. g.
31. decembrī, itāļi ir ar mieru pagarināt
to līdz 1923. g. beigām, bet angļiun
beļģieši grib piešķirt Vācijai garāku
termiņu.

Londonā, 12. augusta. Reitera
korespondents ziņo, ka kabineta sēde
vienbalsīgi uzstajusēs par pilnīgu
Loid-Džordža rīcības pabalstīšanu mora-
torija piešķiršanas jautājumā Vācijai un
nolēmuse atstāt strīdīgo jautājumu galīgu
izšķiršanu tieši Loid-Džordža rokās.

Redaktora vietā: J. Janovskis-Janstevskls,

Šim numuram 8 iapas puses.



Tiesu sludinājumi

ligas apgabaltiesa III. ,
saskaņa ar savu š. g. 4. augusta lē-
mumu, meklē uz sod. tik. 643. p. 3. d.
pamata, apsūdz, pie Rīgas pilsētas pie-
derīgo Aleksandru Roberta d. Clnnlusu,
22 gadu vecu, kura pazīmes tiesai nav
zināmas.

Visām iestādēm un personām, kurām
ir zināms, ku; atrodas minētais Cinnius,
jāpaziņo par to Rīgas apgabaltiesai.

Rīgā, 7. augustāl922. g.
Priekšsēdētāja b. v. A. Seglenieks.

Sekretāra pal. Vilkus.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civilnod.,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar lo
dara zināmu, ka tiesa 12. jūnijā 1922. g.
Adeles Bauder, dz. Hodkevič, orasības
lietā pret Juliusu Teodoru Džonu Bauder
par laulības šķiršanu aizmuguriski n o -
sprieda: Šķirt laulību, slēgtu Rīgā,
31. janvārī 1899. g. starp prasītāju
Ade'i Bauder, dz. Chodkevič, un atbildēt.
Juliusu Teodoru Džonu Bander.

,'a atbildētājs civ. proc. iik. 728.,
731. un 748. p. p. paredzētā laikā ne-
iesniegs tiesai atsauksmi vai pār-
aud zibu, tad spriedums stāsies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 27. jūlijā 1922. g. N? 434561
Priekšsēd. b. v. J. lakstiņš.

Sekretāra v. M e i in a n s.

, 1. diHoodaia,
«z lik. par laul. 77. p. pamata, ar šo
dara zināmu, ka tiesa 12. jūnija 192?. g.,
Melānijas Jāņa m. Putniņ, dzim. Zariņ,
prasības lietā pret Jāni Juta d. Putniņu
par laulības šķiršanu a i z mu g u r i s k i
nosprieda: laulību, slēgtu Rīgas
Debesbraukšanas baznīcā,_ 25. janvārī
1898. gadā, starp prasītāju Melāniju
Putniņ, dz. Zariņ, un atbildētāju Jāni
Putniņu šķirt, un prāvnieku nepilngad.
bērnus Melāniju, Jāni un Olgu līdz viņu
pilngadībai, piešķirt audzinās, prasītājai.

Ja atbildētājs civ. proc. lik. 728., 731.
?n 748. p. p. paredzēta laika neiesniegs
tiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēka.

Rīgā, 27. jūlijā 1922. g. N> 434559
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

Sekretāra v. M e i ma n s.

Rīgas apgabali reģistr. nodaļa
nz civ. proc. lik. 1460? 1. p. pamata pa-
mata paziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas
administratīvās nodaļas lēmumu 13. jul.
š. g. reģistrēta bezpeļņas biedrība zem
nosaukuma: „Sērmuk£u biškopības
biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Sērmūkšu pagastā.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e.
Sekretārs K. Fridrichsons.

Rīgas apgabali reģistrac. nodaļa
mz civ. pr. lik. 1460". p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar apgabaltiesas ad-
ministratīvās nodaļas lēmumu 13. jūlijā
1922. g. reģistrēta bezpeļņas sabied-

rība zem nosaukuma: „Rfgas poļu
skolotāju biedrība".

Sabiedrības valdes sēdeklis atrodas
Rīgā.

Priekšs. v. E. Bitte.
Sekretārs Fridrichsons.

Sīgas apgabaltiesa. 3. drilnodala
ož civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, nz Ernsta Pīlupa
lūgumu uzaicina visas personas, kuram
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 18. janvārī 1921. g.
publicēto 5. decembrī 1913. g., Rīgā mir.
Jāņa Vilhelma d. Pīlupa testamentu,
kā arī visas pērs., kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Jāņa Pīlupa
mantojumu, vai sakarā ar šomanto;., kā
mantin., legatarij., fideikomisarij., parād-
devēj. un t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī*.

Ja- tas min. termiņā nebūs izdarīts,
tad min. personas atzis ka atteikušas no
ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 25. jūlijā 1922. g. J* 311
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Bīgas , lec tiesa
Kārlis Krebs paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 18. augusts 1922. g.,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Veravas ielā
Mš 3, dz. 10, tiks pārdota Nlkolala
Paisa kustama manta, sastāvoša no
viena kažoka un sudraba pulksteņa un
novērtēta par 6.800 rbļ.

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

Tiesu pristavs Krebs.

ligas apgabali. 5. iec. tiešo pristavs
paziņo, ka 18. augustā i. g, pulksten 9
rītā, Rīga, Suvorova ieiā Nš 93, dz. 4,
tiks iz pārdots Ābrama Gurevica
kustams īpašums, sastāvošs no dzīvokļa
iekaltas, novērtēts par 17.900 rbļ.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 8. augustā 1922. g.
Tiesu pristavs E. Sm e i 1 s.

Rīgas apgabali. 3. civilnoda|a,
«z civ. ties. Ifk. 1967.. 2011-2014. an
2079. p. p. un Balt. ©rivatiies. kop. 2451. p.
pamata, uz 3Sņa Odris lūgumu, azajeina
visas personas, kurām Ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret šaī
tiesā 18. jūlijā 1922. g. publicēto 9. fe-
bruārī 1922. g., Certene, Smiltenes pag.
mitušā Vīlipa Dava d. Odris testa-
mentu, ka arī visas personas, ^tām
ir kaut kādas titsības « mir. Vīlipa Udris
mantojumu, vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, legatarijiem,
fideikomisar. parad levēj. u. 1.1, pieteikt
savas iie-tioas, pretenz. an ierunas min.
tiesai sešu si ē n e žu l aikā, skaitot no {i
sludinājuma iespiešanas dieias .Valdības
Vēstnesī".

Ja tas minētā termiņi nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējošas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 19. jūlijā 1922. g. *fe 1919
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
nz dv. ties. kārt. 1967., 2011. 2014. nn
2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
būtu uz 4 jūnijā 1920. g., mirušā Kārļa
Kalupa (Kallup) _ atstāto mantojuma
kādas tiesības, kā mantin., legatariem,
udeikomisarietn, kreditoriem un 1.1., pie-
teikt savas tiesības Sai tiesai * e š u
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 28. jūlijā 1922.g. L.J*650/22
Priekšsēd. v. R. M ii 11 e r s.

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz civ. ties. kārt. 1967., 2011.. 2014. un
2079. p. p. pamata, uzaicina visos, kam
būtu uz 20. novembri 1901. g. mirušās
Alvīnes Māls (Mai d e r) _ atstāto
mantojumu kādas tiesības, ka man-
tiniekiem, legatariem, Udeikomisariem,
kreditoriem un t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesi*.

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā .28. jūlijā 1922.g. L. f* 748/22
Priekšsēdētāja v. R. Mūllers,

Sekretārs Zandersons.

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. t. lik. 146071. pani.
pe«iņo, ka minētās tiesas civilnodaļa
1922. g. 27. jūlijā, atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Delgavas tirgoņu savienību,
ievedot to biedrību reģistra pirmajā daļa,
kurām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Jelgavā.

Jelgavā, 28. jūlijā 1922. g.
Reģistr. nod. pārz. tiesn. R. MUllers.

Sekretāra pal. T. Rozentals.

Jelgavas apgabalt. reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. ties. lik. 14607i. p
paclņo, ka minētās tiesas _ civilnodaļa
1922. g. 27. jūlijā atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Zajenleku-Bramberģes lop-
kopības pārraudzības biedrlbu.jevedot
to biedrību rtģistraj. daļā, kuram nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Zaļenieku pagastā, caur Krimūnām.

Jelgavā, 28. jūlijā 1922. g.
Reģistrācijas nodaļas pārzinis,

tiesnesis R. M ii 11 e r s.
Sekretāra pal J. Rozentals.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar 1. februāra 1921. g. likumu
par laulību 50. un 77. p. pamata,
22. maijā 1952. g., aizmuguriski no-
sprieda: 4. janvārī 1909. g. cam
Priekules dra'-dzes mācītāju starp Minnu
Saule, a'ias Skuje, dzim. Neiman, un
Andreju Saule, alias Skuje, slēgto lau-
lību atzīt par šķirtu.

Liepājā, augustā 1922. g. N» 101/21
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).

Sekretāra v. i. (paraksts).

Citu iestāžu siud.

Tiešo nodokln departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 18. augustā š.g., pīkst. 1 dienā, Rīgā,
Elizabetes ielā Ns 35, dz. 3, t i k s p ā r -
dota vairāksolīšanā

,.CarI Olsson& Co." kustamā oianfa,
novērtēta par 50,000 rbļ. un sastāvoša
no 250,000 gab. I šķ. papiros. bez akciz
banderolem, dēļ viņa 1921. g. ienāk, no-
dokļa segšanas.

Rīgā, 10. augustā 1922. g.
Piedzinējs D e r i n g s.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 22. augustā 1922. g„ pīkst 1 dienā,
Rīga, Vaļņu ielā 15, dz. 4, tiks pār-
dota vairāksolīšanā Chalma
Ch arāja kustamā manta, novērtēta
par 330 rbļ., un sastāvoša no vīriešu
uzvalka un zābakiem, dēļ viņa 1921. g,
ienākuma nodokļa segšanas.

Rigā, 10. augustā 1922. g.
Piedzinējs D e i i n gs.

Dzelzsceļu vlrsunlde
pērk pnruūdfliūinM malkas motorzasus,

<"«»££* « **, '^"i'-ss?s i^šssLi i
mognodokli, iesniedzami materiālu apgādība, .staba Ub, uaz K

Mašinu demonstrācija obligatonska.

Latgales artilērijas pu-ks
Krustpils muižā, »

Izdos caur mutiskiem torg|emapm. ITdz 300 puduuattpgi
piegādāšanu pulka vajadzībām'
laiku no 1. septembra līdz *i iJ1*1
brim 1922. g. **? 0|«©-

Torg[ notiks Krustpils muiža „ *kancleja, 25. augustā 1922. aLi?r1 dienā Ar noteikumiem rar leS"kara saimniecības pārvaldē R?s -
puika kancleja Krustpils muižāt*darba difnu no pulks'.en 10—2 dle

Saimniecības priekšnieka v ipulkvedis-leitnants (paral«tcļDarbvedis k«a ler. F r e i m ! „ft

Rīgas pilsētas tirdzniecības nodala
dara zināmu, ka pilsētas lopkautuve (2. Ganību dambī)

dzelzs KdIgs no Z saiEauzitiem tonika kailiemAr , ierr sījumi.m griesties pie lopkautuves direkcijas

Gnlueno cietumu «nīdē, Sssaa SAUSU?
Piegādi: 2200 pud.rU dzU, 1200 pud.*ļTj*

ņz visiem produktiem jāiemaksā drošības nauda 15raslA? Pl?daloties torgos
5^2j^L ArJcoJ,dic

i jājn^^
"™d«

, ' jļJJ» bļ uz katru atsevišķu

Talsu pagastam, Liep.apr.
ir vajadzīgs pamatskolai

skolotājs.
Kandidāti (tes), kas vēlētos šo vū-tupieņemt, tek uzaicināti pieteikti-s

15 augusta s. g., pu.kstcn 12 dienā,
las-u pagasta namā, pie padomes, līdzņemol att

«-fleu-īg» Pag. valde.

Gaiķu-Satiķu pagastam,
Kuldīgas apriņķī, vajadzīgs

skolotais-skolas pārzinis
P«eks i. pakipes pamatskola s

sSSa4awssl fc' sA| ga pec likuma. 2

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina uz 28. augustu 1922. g.

KONKURENCI
400 ton. gultņu eļļas ziemas sezonai,
100 n sfiapļtvaika cilindreļfas un

3 ņ karsifvaika „ piegādāšanai
pēc jaunizstiādātiem techniskiem noteikumiem.

Tuvākas ziņas izsniedz matetialu apgādībā, ist. 122, no pīkst. 12—2. 1

Apriņķa ceļu šnženierii Daugavpili,
Kapu ielā Nr. 3, 28. augustā š. g., pulkst. 12 dienā, noturēs

mutiskus un rakstiskus torjus Bez pēctortlem:
1) par tilta Jaunbūvi ilukst s pilsēta par Ilūkstes upi;
2) par ce|a bruģēšanas darbiem uz Ilūkstes pilsētas bruģa. 2
Iemaksājama droš. nauda, pie Hia torgiem 20,000 rbļ., pie bruģēšanas darbu

torgiem 10,000 rbļ Tuvākas ziņas izsniedz inž. kincl.katru dienu no pīkst. 9—'6

Ventspils virsmežniecība
dara zināmu, ka 21. augustā 1922. g., pulksten 12 dienā, virsmežniecības kancleja,

Ventspilī, L. Prospektā Ns 2,

tiks pfirdotos atklātos torsos:
a) sekošas meža vienības:

1. Platenes mežniecībā numurēti 615 gab. egles un priedes koki uz deeumakv. 11, kopvērtība 45.920 rbļ.
2. Bušniek mežniecībā numurēti 1457 gab. priedes koki uz deguma kv 15kopvērtībā 67 000 rbļ. '
3. Bušniek mežniecībā numurēti 240 gab. priedes koki uz deeuma kv 14

kopvērtībā 26.000 rbļ. s ™l%
b) gatavi materiāli:

4. priedes baļķi (telegraia stabi), atrodošies pie Jaunupes atzarojuma Ventsoils —
?5JM0rbi

SaUrSlUŽU dzelzsce la 248 8ab - apm. 1529.7 kub. pēd., kopvērtībā

5??^h«^^l^^^?uBlVentMkn,,,a
' Vents Ptnvumi,153 gab. apm. 1341 kub. ped., kopvērtībā 12.400 rbļ

6?ērtL--%3(i|rb|
VentSpilSStaCiiaS tUVUmā

' atf0d°šais Pajaucamais tilts,

Solīšana notiks mutiski un slēgtās a\loksnēs
katru dSenuTļUttBKT

UZZinIt "—««• *«W

Ventspils virsmežniecība.

Ipsaitts min. īb i būvju pārvaldes Daugavpils rajons
ar šo paziņo, ka 18. augustā 1922. S.. pulksten 13, Daugavpils
cietoksnī, bij. Patversmes namā, rajona telpas, tiks izdota

mazāksolīšanā
remontu darDu iznešana Daugavpils cietokšņa ēkā

Hr. 5 un jātnieku pulka rajona ēkā Kr. 99.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, kā ari lūgumi piedalīties mu-

tiskā solīšanā, ar 20 rbļ zīmognodokļa nomaksu, iesniedzami rajonam līdz
minētas dienas pulksten 12. „„..,,»-. *Pie piedalīšanās mazāksolīšanā, jāiemaksā 5,000 rbļ. drošības naudas uz
katru darbu Darba maksas aprēķinus un noteikumus var apskatīt darba dienas
no pulksten 9 līdz 15 turpat rajona techn'ska iedaļā. 1

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
izsludina

mutisku sacensību
vecas dzelzs un cinkotas drāts

pārdošanai «iraksollsana. 17. augusta 1922. g, istabā 122, pulksten 1 diena.

Rakstiski lūgumi dēļ pielaišanas sacensībā iesniedzami istaba 122.. 1.dz

17"TSib^bn!e\iJ?J»e».k« mat ralu apgādības kasē 25.000 rb}.

drošības naudas, uzrādot kvīti pie lūguma ies-liegšanas.
Tuvākas ziņas izsniedz istabā 122-a no pulksten 12-2. £_

Cēsu apriņķa priekšniekaII. iecirkņa pailgs
dara zināmu, ka 1922. g. io B„.„„,
pulksten 10 rītā, pie Nēķena pag Stiks noturēta v 8' nama

ūtrupe,
kura pārdos atklāts » a I r S k s o11 š a n ā pret tuliņsamaksu H»riia»Smldts aprakstītas sekošas ,na„t ™
vienas klavieres pilnīgā kārtībā, novērta
tas par 5500 rbļ.. dēļ obligatorisko labibas un kartupeļu nodevu piedzīšanas

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā ' mvietas.
Vecpiebalgā, 9. aug. 1922. g. & 4937-

Apriņķa priekšn. pal. (paraksts)
Darbvedis P ļ̂ediU

BiānJ^^
kanclejas, 26. augusta 1922. «., nīkst12 dienā, tiks pārdoti

vairāksolīšanā
===== pret tūltņsamaksu ^—--

2 kume\l 3
novērtēti: 1) 1,000 rbļ., 2) 900 rbļ. vērt.-

Pie vairāksolīšanas tiks pielaistas per-
sonas, kuras uzradīs pašvaldības iestāžu
izdotas apliecības par zirgu vajadzību.

Valmierā, 10. augustā 1922. g. M? 20598
Valmieras apr. priekšn. Lievens.

Sekretārs Ķ. Cepurnieks.

Dažādi_ slu«ināj. ī
JOrniec. departamenta» ļ

steidzoši vaisSīs tt| i
kas sīki pazīst kuģus un kuģu mašīnas,
un ir nodarbojies ar kuģu remontiem. g

Pieteikties kuģniecības nodaļā. g
Depart. v. dir. C Russmam.

Kuģn. nod. vadīt, v. (paraksts)
^

?

Baikls iafeiijfi iiifc ,
iliiM krāj - aizdevu salti b
uzaicina biedrus ierasties 25.ausust*
1922. s. pulksten 12 dienā, sabiedēts
telpās, Bauska, Pils Ielā Nr. 31. «

ārkārtēju pilnu ;
biedru sapulci. ,

Dienas kārtība: 'P

1. Sapulces darbinieku vēlēšanas. M

2. Jaunu statatu pieņemšana. 11
3. Dažādi jautājumi.

Ja minētā dienā nesanāktu statuto; {l]

paredzētais biedru skaits, tad otra
^jgalīgā pilaā llrinupib^

>;
sapašā vietā un stundā 29. auaustli i?* 53

ar to pašu dienas kārtību; otra sāpu da
būs pilntiesīga pie katra biedru sks» ļ ie

Bauskā, 7. angustāJgj^JĶEt- ne
Vilces 6 kl. pamatsKoi*

vai. skolotais S
(ar pilnas II pak. pam. skolsteoioU^ojKandidātus uzaicina ie _ras''es .„gU5t« !
Iešanām Vilces pag. namā, &?BU*

ļj'? ??? p
""z*jsM a

HMBUllētB.SSSg l
muitas dārzā, izdota no K'g»

^valdes, uz pils. Zamueļa Mozes o.
& net

Stelaa v., 18. ļulljāJ:JļJ!SJ^-
Pazaudēta tabakas V^flŽf*fl

Rīgas zkcizes vaidēs, uz ^""ļjerii
cenhof vārda, uzskatama k-1 ^, ua

Liepājas muitas valde
ar šo paziņo vispārībai, ka otrdien,». 1
29. augusta i. g„ pulkst. 10 no rīta,. \muitas valdes telpās

atklātā

vairāksolīšanā
tiks pārdotas dažādas konfiscētas mantas ļ
un preces, kā: galantērijas, tabakai
un citas preces. '

Pārdodamie priekšmeti būs apskatāmi'
ūtrupes dienā.

Liepājas muitas valdes
priekšn. v. (paraksts),
Darbvedis (paraksts).
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