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g gdlatklāj priekšsēdētājsF. V es m a n s
j iikitei S.10.
ļ Atvaļinājumus dod F. Ci elēnam no
i»udi 30. maijam un Br. Kalniņam
.«' 18, maija līdz 1. jūnijam.
i Likumu par starptautisko konvenciju

jaopiju trešā lasījuma pieņem vien-
Wgi.
Latvijas bankas statūtus, kuri apsprie-

āmi trešā lasījumā, uz Fr. Trašu na
fitkšiikumu noņem no dienas kartības,
liekot viņu apspriešanu uz nākošo sēdi.
Likumu par tirgošanos ar ārstniecības
juelļiemārpus aptiekām pieņem trešā
aļumā viesbalsīgi.

: Tāpat trešā lasījumā pieņem likumu
V nekustamas mantas atsavināšanu
«Īsts vai sabiedriskām vajadzībām.
Pēc tam slēgtā sēdē turpina kara
iiijJbas likuma apspriešanu.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5.

MLObB ntoloil m pupiles.
Rfkolums Nr. 107.
1923. g. 5. maijā.

frVacijas-Uetavas- Latvijas un Igaunijas
Ko pasažieru, bagāžas un preču

satiksmi.
Starp Vāciju, Latviju un Igauniju un
top Lietavu un Igauniju caur Latvijui noslēgta konvencija par Vācijas-
«lavas-Latvijas Igaunijas dzelzsceļu tiešoPuazieru, bagāžas un preču satiksmi.
Minētā satiktmē pasažieru, bagāžas

" Precu pārvadāšana jāizved saskaņā ar
TOkamiem, kādi paredzēti šim rīko-jam pievienotā:
i) Konvencijā starp Vācijas, Latvijas

«n Igaunijas un starp Lietavas un
Igaunijas dzelzsceļiem par tiešo pa-

« iļ!^"
Bn

preg" 8atiksn »i.l) Tarifā tiešai pasažieru un bagāžas
«atiksmei starp Vācijas valsts dzelzs-
ceļa . Karalauču (Konigsbergas)
t^fusijā) direkcijas iecirkņa stacijāmw Latvijas un Igaunijas dzelzsceļu
stacijām un starp Lietavas un Igau-

a
«JM dzelzsceļu stacijām.

' »«raa preču satiksmei starp Vācijasva sts dzelzsceļu Karalauču (Konigs-
™m) (Prūsijā) direkcijas iecirkni?o vienas puses un Latvijas un
^«nijas dzelzsceļiem caur Lietavu
jo otras pH3 e8, un starp Uetavas
kfzscejiem no vienas pases un
-mlS, d2elzsceļiem caur Latviju
,,, °;iPnses un atsevišķā brošūrā
£i,? Aenesta instrukcijā dzelzs-
Silt biaiekicm P« pārvadi-
JJ"« Pa dzelzsceļiem starp Vācijas,
dr»!?. Latv»J'as un Igaunijas^sceļjeni. Minētā instrukcijā«vietot

^
arī noteikumi attiecī bā uz

sbfrr"P arvadāšanu tiešā satiksmē
(£L ,?iM' Užavas un Krievijas
^«ceļiem caur Latviju un Igau-

itaL n Bdz turpmākam rīko-
GSSn *l\.y~*W*> lietavas ar

vP«mēļol!,ksme8 l2VeŠa""PH^-Uetavas-Latvijas-Igainijas tiešā

^ fe S*T?-8atik8me
n,., y-Wl 8- 15. maija,
^^sceļu galvenais direktors

Hksni^ i , K. B ļ o d n i ek s.
pPioatacijas direktors T. Dumpis.
****** direktors Mazkalniņš.

Tulkojums no vācu valodas.

Uz oriģināla:
Apstiprinu.

1923 g. 10. maitā
Satiksmes ministrs

J.Pauluks.
Konvencija

starp Vācijas, Latvijas un
Igaunijas un starp Lietavas
un Igaunijas dzelzsceļiem
par tiešo pasažieru un preču

satiksmi.
I.

Starp Vācijas, Latvijas un Igaunijas un
starp Lietavas un Igaunijas dzelzsceļiem
tiek ievesta tieša pasažieru un preču sa-
tiksme zem nosaukuma: .Vācijas—
Lietavas—Latvijas—Igaunijas tieša pasa-
žieru un preču satiksme."

Pasažieru bagāžas un preču pārvadā-
šanu šinī satiksmē izdara starp tām Vā-
cijas, Lietavas, Latvijas un Igaunijas ta-
rifu stacijām, par kuru ieslēgšanu šinī
satiksmē minētie dzelzsceļi ir savstarpēji
vienojušies.

Starp stacijām ar 1435 mm platuma
ceļiem pasažieru pārvadāšana notiek pēc
iespējas bez pārsēšanas un preču pārva-
dāšana bez pārkraušanas

^Starp stacijām ar dažāda platuma ce-
ļiem preču pārkraušanu izdara ta dzelzs*
ceļa stacija, kuras ceļa platums atšķiras
no 1435 mm platuma.

Tiešās pasažieru un preču satiksmes
staciju sarakstu sastāda šinī satiksmē
piedalošos dzelzsceļu konferencēs.

H.
Līgumu slēdzēji dzelzsceļi apņēmās pēc

iespējas veicināt tranzitsatiksmi arī ar citu
valstu dzelzsceļiem.

III.
Preču satiksmei ņemta par pamatu

starptautiskā (Bernes) konvencija preču
pārvadāšanai pa dzelzsceļiem 1908. g.
22. decembra izdevuma ar visiem tas
papildinājumiem un izpildu noteikumiem
un starptautiskas transporta komitejas
papildu noteikumiem, ka arī ;ņemti par
pamatu tie papildinājumi un pārgrozījumi
Bernes konvencijā, par kujiem šinī sa-
tiksmē piedalošies dzelzsceļi ir sava
starpā

vienojušies.Vācijas—Lietavas—Latvijas—Igaunijas
tiešās satiksmes dienesta instrukcija dzelzs-
ceļu darbiniekiem jāsastāda atsevišķi.

V.
Maksu par pasažieru, bagāžas un preču

pārvadāšanu un visus citus maksājumus,
katrs dzelzsceļš aprēķina par visu ceļu
savas valsts robežās pēc vietējas satiksmes
tarifiem, kādi ir spēka pārvadāšanas
līguma noslēgšanas diena.

Ja prečn satiksmei ieved tiešus tarifus,
tad šo tiešo tarifu Hkmes nedrīkst but
augstākas par vidējas satiksmes tarifu
likmēm no un līdz tara pārņemšanas
stacijām, caur kurām tiešos tarifus ieved.

Tranzitdzelzsceļi aprēķina par savu
ceļu attālumu tikai veduma maksu, ne-
aprēķinot tās papildu maksas, kuras ņe-
mamas izsūtāmā stacija.

VI.
Pasažieru pāreja un bagāžas «n precu

pārņemšana notiek ceļa - pieņēmēja
robežstacijā Var ar! vienoties par tor
ka pasažieru pāreju un bagāžas an prec»
pārņemšanu izdara ceļa - nodevēja
robežstacijā.

Pārņemšanas stacijas jāierīko ta, lai
pasažieru pāreja un preču pārņemšana
būtu nodrošināta.

Par vilcienu kustības kārtību starp
robežstacijām, par robežstaciju ko-
pēju lietošanu un par pasažieru,
bagāžas un pasta vagonu caur-
laišanu, šinī satiksmē piedalošies dzelzs-
ceļi noslēdz atsevišķus līgumus, paredzot
tanīs arī noteikumus par izmeklēšanas
kartību un par dzelzsceļu atbildību ne-
laimes gadījumos.

VII.
Tranzitdzelzsceļiem jālaiž tranzitā pār-

vadājamās preces cauri bez nomuitoša-
nas zem tranzītvalsts muitas plombām
vai atslēgām.

Līguma slēdzēji gādās par to, lai re-
monta vajadzībām no viena uz otru ceļu
nosūtamās vagonu rezerves daļas, kā arī
tiešā satiksmē apgrozošos speciālo un
gaļamvagonu inventāru, kas ierakstīts
minēto vagonu inventāra sarakstos,
laistu pār robežu bez nomuiiešanas,

VIII.
Rakstos un telegramās katrs dzelzsceļš

lieto savas valsts valodu vai adresāta
valsts valodu. Var ari pievienot raksta
tulkojumu adresāta valsts valoda. Ja
tulkojums netiek pielikts, tad paziņojums
jāsūta caur pierobežas pārņemšanas staciju,
kur atrodas tulks.

IX.
Dzelzsceļu telegrāfa un telefona lieto-

šana dienesta vajadzībām, kā arī dienesta
korespondences pārsūtīšana notiek bez
maksas.

X.

Tiešās satiksmes lietās noturamas vis-
maz vienreiz gadā piedalošos dzelzsceļu
konferences.

Tiešās satiksmes konferencēs taisa
lēmumus saskaņā ar dzelzsceļu apvienības
pirmā konferencē izstrādātiem un _ pie-
dalošos dzelzsceļu pārvalžu apstiprinātiem
apvienības statūtiem, kuros paredzami
ari noteikumi par to, kādos jautājumos
konferences lēmumi uzskatami par galīgiem
un kādos jautājumos konferences lēmu-
miem vajadzīga attiecīga valdības iestāžu
piekrišana.

Tiešas satiksmes konferences var sasaukt
arī biežāk, ja to vēlās kāds no piedalo-
šamies dzelzsceļiem.

Pirmā tiešās satiksmes konference
sasaucama ne vēlāk, kā pēc 3 mēnešiem
pēc šīs konvencijas apstiprināšanas.

XI.

Šī konvencija sastādīta vācu valodā un
to apstiprina attiecīgas valdības iestādes.

xn.
Šī konvencija stājas spēkā pēc otri

mēneša notecēšanas, kas seko mēnesim,
kad saņemts pēdējā dzelzsceļa paziņojums
par konvencijas apstiprināšanu.

Šo konvenciju var uzteikt pirmo reizi
1925. gada beigās, un taļāk katra gada
beigās, paziņojot par to 6 mēnešusiepriekš.

Šī konvencija sastādīta saskaņā ar
lēmumiem, kādi pieņemti šīs satiksmes
konferencē 29. 30. jūnijā 1922. Rīgā.

Tulkojums no vācu valodas.

Uz oriģināla:
Apstiprinu,

1923. g. 10. martā.
Satiksmes ministrs

J. Paulnks.

Vācijas-Lietavas - Latvijas
Igaunijas pasažieru un bagāžas

satiksme.
Tarifs tiešai pasažieru un bagāžas

satiksmei
starp Vācijas valsts dzelzsceļu Konigs-
bergas (Pr.) direkcijas iecirkņa stacijām

un
Latvijas un Igaunijas dzelzsceļu stacijām

un starp
Lietavas un Igaunijas dzelzsceļu stacijām.

Spēkā no 1923. g. 15. maija.

Ievads.
Pārvadājot pasažierus un viņu bagāžu

tieša satiksmē pēc šiem tarifiem, katras
valsts robežas piemērojami vispārējie
pārvadāšanas noteikumi, kādi ir spēka
attiecīgo dzelzsceļu iekšējā satiksmē, kā
ari piemērojami zemāk minētie sevišķie
noteikumi.

Šī tarifa izdošana un vēlāk Iznākošie
tarifa papildinājumi, kā arī rīkojumu
veida izdarītie tarifa noteikumu grozī-
jumi vai papildinājumi — publicējami
katras šinī satiksmē piedalošos valsts
likumos paredzētā kārtībā; Vācijas valsts
dzelzsceļi to izdara caur .Deutscher
Reichs- und preussischer Staatsanzeiger*.

Tarifa likmju grozīšanu un papildinā-
šanu Vācijas dzelzsceļi var izdarīt,
izkarot attiecīgu sludinājumu pie kasēm
vai publicējot «Tarifanzeiger'i".

Piedalošas pārvaldes:
1. Vācijas valsts dzelzsceļi, KSaigs-

bergas dzelzsceļu direkcija Karalaučos
(Koaigsberg Pr.),

2. Igaunijas valsts dzelzsceļu pār-
valde Rēvelē (Taili un),

3. Latvijas dzelzsceļu virsvalde Rīgā,
4. Lietavas dzelzsceļu direkcija Kaunā

(Kaunas).
Tieša pasažieru un bagāžas satikme

pastāv starp sekosim stacijām:
a) Vācijas tarifstacijas: Deutsch —

Eylau, Elbing, Evdtkuhnen, Inster-
burg, Konigsberg (Pr.) Hauptbahn-
hof, Marienburg, Tilsit.

b) Igaunijas tarifstacijas: Tallinu (Rē-
velē), Tartu (Tērbata), Vaik, Narva,
Irboska.

c) Latvijas tarifstacijas: Meitene, Jel-
gava, Rīga, Valka, Ritspe, Zilupe,
Indra, Daugavpils, Eglaine, Grīva,
Zemgale, Liepāja, Priekule.

d) Lietavas tarifstacijas: Abeliai, Jo-
niškis, _ŠauļiaļKaunas, Virbalis
(virziena no Vācijas), Eitkunai (vir-
zienā uz Vāciju), Možeikiai, Kre-
tinga, Pašerunai.

Pasažieru braukšanas maksu, bagāžas
pārvadāšanas maksu un pārējos maksā-
jumus katra dzelzsceļu pārvalde aprēķina
par visu ceļa gabalu savās valsts robe-
žas, pēc iekšējās satiksmes tarifiem, kādi
ir spēkā pārvadāšanas līguma slēgšanas
dienā. Šos maksājumus par visu ceļa
gabalu nosūtīšanas stacija iekasē savas
valsts valūta.

I. Sevišķi noteikumi
A. Pasažieri.

1. §.
Vilcieni.

Biļetes derīgas visiem vilcieniem. Par
luksusvilcienu un ātrvilcienu lietošanu,
ka ari par vagonu ar numurētām vietām
un guļamvagonu lietošanu tiek ņemtas
īpašas piemaksas.

§2.
Uz biļetes jābūt atzīmētām sekošana

ziņām:
a) biļetes numuram,

F
'SmparVācijas-Lietavas-Latvijas-

nSiaiJsi tiešo pasažieru, bagāžas
i preču satiksmi.

Lailas valdības jfefc», oficiāls laikraksts
izņak katru dienu, izņemot Jfcjj j^gtg
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un

svētku dienas
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Sludinājumu maksa:
t) Um stādinātam! līdz 30 vien-

slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katrm tālāku rindiņu . . — , 12 .

b) citām iestādēm on amata per-
sonām pat katru vienslejigu
rindiņa — . 16 .

e) privātiem par katru vienslejigu
rindiņa — .20.

Maksātājiem par ziņu.
Beidzamā laika novērots, ka dažas iestādes un amata personas un privātie,Izdarot savus maksājumus Valsts tipogrāfijai, iesūta nevis naudu, bet dažādas

markas, it sevišķi zīmogu markas, kuras tipogrāfija nevar izlietot.
Ar šo tiek_ziņots, ka uz priekšu tipogrāfija nekādus maksājumus markās

nepieņems,bet sutīspēdējas atpakaļ visos gadījumos, neizpildot maksātāja pasūtījumus.



b) vilciena šķiras un vagona klases
apzīmējumam,

c) nobraukšanas un gala stacijas no-
saukumam, ceļa virzienam,

d) biļetes cenai,
e) derīguma Ilgumam,
f) datuma apzīmējumam.

§3.
Biļešu derīgums.

1. Biļešu derīguma ilgums katrai sa-
tiksmei uzrādīts cenu sarakstā.

2. Biļetes derīgums izbeidzas pēdējās
derīguma dienas pusnaktī.

Uz Vācijas dzelzsceļiem ceļojumu var
uzsākt kaut kurā biļetes derīguma dienā.
Ceļojumam jābūt nobeigtam vēlākais
pēdējas derīguma dienas pusnaktī.

Uz Lietavas, Latvijas un Igaunijas
dzelzsceļiem, virzienā no Lietavas, Latvi-
jas un Igaunijas biļetes tiek apzīmētas
ar to vilcienu numuru, ar kurn ceļojumu
uzsāk, pie kam biļete derīga tikai šim
vilcienam.

3. Derīguma ilguma laikā neizlietotās
biļetes skaitās kā nederīgas.

4. Par nozaudētu biļeti pasažieris no
dzelzsceļa nekādu atlīdzību pieprasīt ne-
var. Tāpat nevar pieprasīt braukšanas
maksas atpakaļizmaksu, ja biļete nav iz-
lietota aiz iemesliem, par kuriem dzelzs-
ceļš nav atbildīgs.

§ 4.
1. Biļetes derīguma laikā braucienu

var pārtraukt:
a) Vācijā — vienu reizi, bez jebkādām

formalitātēm,
b) uz Lietavas, Latvijas un Igaunijas

dzelzsceļiem — izrādot biļeti dežu-
rējošam stacijas ierēdnim tūliņ pēc
vilciena atstāšanas attiecīgas atzīmes
uzlikšanai. Pirms ceļojuma turpi-
nāšanas pasažieram jāuzrāda biļete
stacijas kasē datuma un vilciena
numura atzīmēšanai, ar kuru pasa-
žieris turpina ceļojumu. Biļetes bez
šādas atzīmes ir nederīgas.

2. Biļetes derīguma ilgums ar brau-
cienu pārtraukšanu netiek pagarināts.
Citādi brauciena pārtraukšana ilguma ziņā
nav ierobežota.

3. Pārtraukto ceļojumu var turpināt
arī no citas gala stacijai tuvāk atrodošas,
ta paša dzelzsceļa stacijas.

4. Ja ar biļeti, ar kuru pasažieris pēc
savas izvēles var braukt pa vairākiem
ceļiem, brauciens tiek pārtraukts uz viena
no šiem ceļiem, tad braucienu var tur-
pināt tikai pa to pašu ceļu.

§5.
Bērni.

Bērnu pārvadāšanai ir spēkā sekosi no-
sacījumi :

1. Bērnus vecuma līdz pilniem 4 ga-
diem un ja tie neaizņem īpašu vietu,
pārvadā par brīvu.

2. Bērnus vecuma no pilniem 4 ga-
diem līdz pilniem 10 gadiem, ka arī jau-
nākus bērnus, kuri aizņem īpašu vietu,
pārvadā visas vagonu klasēs un vilcienu
šķirās par pusi no braukšanas maksas,
kādu maksā pieauguši.

§6.
Biļešu kontrole.

Pasažieram biļete jāuzglabā nn uz
kontrolējošā ierēdņa pieprasījuma katrā
laikā jāuzrāda.

§7.
Rokas bagāžas līdzņemšana

pasažieru vagonos.
1. Pasažieru vagonos ir atļauts ņemt

līdzi viegli pārnesamus priekšmetus
(rokas bagāžu), ja to neliedz muitas,
akcizes vai administratīvi noteikumi.
Rokas bagāžas novietošanai katrs pasa-
žieris var izlietot tikai to vietu, kas
atrodas virs un zem viņa sēdvietas.

2. Bīstamu priekšmetu, sevišķi lādētu
ieroču, sprāgstošu, viegli aizdegošu,
kodīgu, smirdošu un taml. vietu līdz-
ņemšana vagonā ir aizliegta.

3. Līdzpaņemtie priekšmeti pasažieram
jāuzrauga pašam.

B. Bagāža.
§8-

Kādi priekšmeti uzskatami
par bagāžu.

1. Pārvadāšanai kā bagāža ir pie-
laisti tikai tādi priekšmeti, kuri pasa-
žieram vajadzīgi,! ceļa lietošanai. Ba-
gāžai jābūt kā tādai raksturotai ar sava
iesaiņojumu koferos, ceļa kurvjos, ceļa
somās, ceļa maisos, cepuru vacelēsērti
pārnesamās kastēs vai taml., ka ari
jābūt piemērotai ievietošanai bagāžas
vagonā. Bigažas atsevišķu gabalu
(vietu) svars nedrīkst pārsniegt 150 kg.

2. Pārvadāšanai kā bagāžu pieņem
vēl sekošus priekšmetus: preču parau-
gus, karus komersanti ņem līdzi veikala
ceļojumā, Ja paraugi pēc sava iesaiņo-
juma kā tādi atzīstami; bērnu vāģišus;
braucamos un stumjamos krēslus, kurus
ņem līdzi slimnieki; velosipēdus, mūzi-
kas instrumentus kastēs un citādos ie-
saiņojamos, personīgai lietošanai.

3. Nav pielaisti pārvadāšanai kā ba-
gāža:

a) tirdzniecisku sakara preces (tirdz-
niecības preces), ka arī priekšmeti,
kuri nav uzskatami kā ceļā vaja-
dzīgi;

b) ieroči, priekšmeti, kuri padoti paš-
aizdegšanās vai sprāgšanas iespē-
jamībai ; kodīgas skābes, šķidrumus
saturoši bagāžas gabali (vietas) un
vispār visi priekšmeti, kuri nav
pielaisti pārvadāšanai kā parastā
ātruma prece, vai pielaisti zem zi-
nāmiem nosacījumiem;

c) zelts un sudrabs lietņos; platina;
ar zeltu līdzīgi vērtspapīri un mo-
nētas; nauda un vērtspapīri; doku-
menti; dārgakmeņi; īstas pērles, kā
ari preces no zelta, sudraba vai
platinas, arī tādas ar dārgakmeņiem
vai īstām pērlēm; vērtīgas rotas
lietas (preciozas); cakas (spices);
zīda preces; izšuvumi; vērtīgi ka-
žoki; mākslas priekšmeti, vērtīgi
rāmji; statujas; mākslas bronzas;
veclaiku mākslas priekšmeti, kā ari
citi vērtīgi priekšmeti.

§9-
Iesaiņojums.

1. Bagāžai jābūt cik tālu tas vaja-
dzīgs droši un izturīgi iesaiņotai. Ba-
gāžas gabalus (vietas), kuri nav iesai-
ņoti, vai ir nepietiekoši iesaiņoti, var
pārvadāšanai nepieņemt.

2_. Uz katra bagāžas gabala (vietas)
jabut izturīgi piestiprinātai pasažiera
adresei (uzvārds, dzīves vieta, dzīvoklis) ,
ka arī jābūt atzīmētam nodošanas un
gala stacijas nosaukumam. Ja šo ap-
zīmējumu uz bagāžas nav, tad pēdējo
var pārvadāšanai nepieņemt.

3. Agrāki tamlīdzīgi apzīmējumi no
bagāžas gabaliem (vietām) jānoņem.

§ 10.
Bagāžas pieņemšana.

1. Bagāžu pieņem pārvadāšanai, ja
pasažieris uzrada biļeti, pēc kam bagāžu
nosūta saskaņa ar datiem, kādi atrodas
uz biļetes. Pasažieris var nodot bagāžu
nosūtīšanai līdz kādai starpstacijai, kurā
viņam ir tiesība pārtraukt ceļojumu, ja
līdz tādai stacijai paredzēti tieši bagāžas
tarifi. Tādā gadījumā nosūtīšanu izdara,
piemērojot šo tarifu maksas un no-
teikumus.

2. Ja uzrādītā biļete derīga vai-
rākiem ceļa virzieniem, tad bagāžu no-
sūta pa to ceļu, pa kuru brauc pasa-
žieris. Nododot bagāžu, pasažieram šis
ceļš jāuzrada.

3. s) Vešanas maksu aprēķina par
katriem 10 kg. Nepilnus 10 kg.
noapaļo uz augšu līdz pilniem
10 kg.

b) Uz Vācijas dzelzsceļiem vešanas
maksu noapaļo uz augšu līdz
pilnam markam. Vismazākā ve-
šanas maksa ir 5 markas.

4. Bagāžu pieņem un nosūta pret
bagāžas kvīti, kuru saņem pasažiers.
Bagāžas kvitē jābūt atzīmētiem sekošiem
datiem:

izsūtāmas un gala stacijas nosaukumam,
ceļa virzienam,
pieņemšanas dienas datumam,
vilciena numuram, ar kuru ceļojums

uzsākts,
biļešu skaitam,
bagāžas gabalu (vietu) skaitam,
bagsžas svaram un samaksātai vešanas

maksas sumai.
Nododot bagāžu pārvadāšanai uz Lie-

tavas, Latvijas un Igaunijas dzelzsceļiem,
uz bagāžas kvītes bez tam vēl atzīmē
biļetes numuru, kura uzrādīta nododot
bagāžu.

U. §.
Muitas, akcizes un administra-
tīvās formalitātes ar bagāžu.

Pasažieriem jābūt personīgi klāt pie
viņu bagāžas apskatīšanas no muitas
puses robežu stacijās vai muitnicās, kur
apskatīšanu izdara.

12 §.
Bagāžas izdošana.

1. Bagāžu izdod tikai pret ba-
gāžas kvīti. Pārliecināties par bagāžas
kvītes uzrādītāja tiesībām uz bagāžu —
nav dzelzsceļa pienākums.

2. Bagāžas kvītes īpssaiekara ir tie-
sība gala stacijā, bagāžas izdošanas vieta,
pieprasīt bagāžas izdošanu pēc tam, kad
pienācis vilciens, uz kuru ta nodota un
kad pagājis laiks, karš nepieciešams
bagāžas sagatavošanai, izdošanai un var-
būtēju muitas, akcizes vai administra-
tīvu formalitatu nokārtošanai.

3. Bagāža parasti izdodama tikai
tajā stacijā, uz kuru ta nosūtīta. Tomēr
uz pasažiera pieprasījuma bagāža var
izdot pret bagāžas kvīti un pēc brauca-
mās biļetes uzrādīšanas arī izsūtāma
stacijā vai kādā starpstacija — ja laiks
un apstākļi to atļauj nn ja to neliedz
muitas, akcizes vai administratīvi notei-
kumi. Šinī gadījumā pasažieram nav
tiesības pieprasīt vešanas maksas star-
pības atpakaļ izmaksa.

4. Ja bagāžas kvīti nevar uzradīt,
tad dzelzsceļam jāizdod bagāža tikai
tādā gadījuma, ja pasažieris pierāda savas
tiesības uz bagāžas saņemšanu; bagāžu
var izdot arī pret drošu naudas iemaksu.

5. Pasažieris, kura bagāža netiek laika
izdota, var pieprasīt, lai uz bagāžas
kvītes atzīmē un apliecina dienu un
stundu, kad viņš bagāžas izdošanu pie-
prasījis.

§ 13.

Dzelzsceļa atbildība par
bagāžu.

1. Pārvadāšanā piedalošies atsevišķie
dzelzsceļi, pārņemot bagāžu kopā ar
pārvadāšanas dokumentiem, apņemas
izdarīt pārvadāšanu — ari caurejošā
satiksmē — tikai uz saviem ceļiem no
pieņemšanas stacijas līdz nodošanas
stacijai un pēc noteikumiem, kādi ir
spēkā viņu vietējā satiksmē. Atbildības
jautājumos par bagāžu piemērojami no-
teikumi par atbildību par precēm, cik
tālu dzelzsceļu iekšējā tarifa nosacījumi
šo atbildību neierobežo.

Pārvadājot bagāža uz caurejošu pār-
vadāšanas dokumentu pamata, bagāžas
nodošana no pārvadās»! piedalošos at-
sevišķo dzelzsceļu puses skaitās kā no-
tikuse, tiklīdz bagāža nodota nākošam
dzelzsceļam.

2. Atlīdzības pieteikšana par bagāžas
nepiegādāšanu laikā, caurejošā sati&smē
nav pielaista.

14. §.
Suņi tieša satiksme pārvadāšanā netiek

pieņemti.

Šī tarifa galīgā redakcija saskan ar
lēmumiem, kādi pieņemti šīs satiksmes
konferencē 20./25. janvāri 1923. gadā
Berlīnē. Darbvedības pārvalde.

Tulkojams no vācu valodas.
Ife oriģināla:

Apstiprinu.
1923. g. 10. martā.

Satiksmes ministrs
J.Pauluks.

Dzelzsceļu tarifs preču satiksmei
starp

Vācijas valsts dzelzsceļaKonigsbergas (Pr.)
direkcijas iecirkni no vienas puses

un Latvijas un Igaunijas dzelzsceļiem
caur Lietavu no otras puses

un starp Lietavas dzelzsceļiem no vienas
puses un Igaunijas dzelzsceļiemcaur Latviju

no otras puses.
Spēkā no 1923. g. 15, maija.

Ievads.
Apakšā minētās dzelzsceļu pārvaldes

uzņemas preču pārvadāšanu (ieskaitot
dzīvus kustoņus) uz šī tarifa pamata
starp stacijām, kuras īpaši minētas II. no-
dalījumā.

Šī tarifa grozījumus un papildinājumus
publicē sekošos laikrakstos :

1. Vācija — .Zeitung des Vereins
deutscher Eisenbahnvenvaltungen".

2. Latvijā — .Valdības Vēstnesī".
3. Igaunija — ,Riigi Teataja".
4. Lietavā — ,Vyriaasybos Zinies".

Piedalošos pārvalžu
saraksts.

1. Vācijas pārvalde:
Valsts dzelzsceļu Konigsbergas
direkcija, Karalaučos (Konigs-
berg Pr.).

l *
2. Latvijas dzelzsceļi:

Dzelzsceļu virsvalde, Rīgā.
3. Igaunijas dzelzsceļi:

Dzelzsceļu pārvalde, Tallinu
(Rēvelē).

4. Lietavas dzelzsceļi:
Dzeizsceju direkcija, Kaunas.

I.
Reglamentariski noteikumi.

Pārvadāšanu izdara pamatojoties uz
Bernes starptautisko konvenciju un uz

tas papildinājumiem sT^T—*v
mjem 1908 gada 22. deeenfi"Bo ^.ka ari pamatojoties lT«^itransporta komitejas nani h PU**i!miera, ciktāl* « tarifa H ļZVwttf «»
nētos papildinājumos Ba'

ns ,Ba,i iiBernes konveneji, piemēiošsTafv?Lietavas—Latvijas~lg3yai!"aciia»
tiksmē nav paredzēti citi loļ^. » *

II.

Papildinājumi «a Di
jumi Bernes konveaci\\°!piemērojami VācijasJ. JL, '
vas-Latvi jas-lga^ij^ «

;satiksme. '
Pie Bernes konvencijas 1 Dwa
A. Tiešā satiksme ierobSS.

**"?VTdļffi .
iefc

°*««SAllenstein,Braunsberg,rwEjlau, Eibing, Eydtkah«ea qS"
binnen, Heiligenbeil, Q^Konigsberg(Pf5KaibaWhofKS
berg (Pr.), Licent, KonigibeS ZOst, Koaigsberg(Pr,), Pregelbfh 5Konigsberg (Pr.) sad*), uj
Marienburg Westpr., MarieBwefiWestpi„ Osterode (Oitpr), pZ
Prostken, Tilsit. ^

b) Latvijas:
Daugavpils, Indra, Jelgava, Liepāri,Meitene, Rezekae I, Riga yfi*
Rīga Preču * ), RKupe, Tor9 kaļValka, Valmiera, Ventspils, Zils*
Zemgale, Cēsis. w

c) Igaunijas:
Baltiski (Battlšpjrts), Hapsaia, Ir-
boska, Jegeva (Laisholma), Narvj,
Petseri, Rakvere (Vesenbergaļ,
Tailinn (Revele), Tarta (Tetbsul
Valk, Voru.

d) Lietavas:
Abeliai, Janava, Joniškis,' Kaišedori,
Kaunas, Kedaisai, Kretioga, K»r«-
nai, Mažekiai, Panevežis, Pašeriui,
Radziviliškis, Šiauliai, Taaiage,
Vilkoviškis, Vhbalis.

B. Piemērošanas apjoms.
1. Preču pārvadāšana so un tu VI-

ciju notiek tikai caur Eitkāņiem—Vir-
baļiem.

2. Pie Bernes konvencijas 3. pan
3punkta. Priekšmeti, kuri no pāri*
dāšanas izslēgti, vai kuru pārvadāšsn
pielaista zem zināmiem nosacījumiem,

Līķi so pārvadāšanas ir izslēgti.
3. Pie Bernes konvencijas 6. panti

Preču zīmes saturs.
Nododot preces pārvadāšanai »

Latvijas vai Igaunijas uz Vāciju pļt
starptautiskās satiksmes preča zīm es pēc
pielikuma JNa 2 pie Bernes konvencija»,
uz preču zīmes jābūt drukātam teksta»

ari vācu valodā.
Kamēr Lietavas, Latvijas uu Igaunija

dzelzsceļi nav pievienojušies starptat
tiskai Bernes konvencijai, uz piw
zīmes, kūja lietojama šinī satiksinž, ]«•

strīpo uzraksts .starptautiska dzelzsceļi
satiksme" ierakstot tanī vieta ,vacij«-
Lietavas—Latvijas—Igaunijas satiM^
jāstrīpo arī vārdi .kuri P*r4zit ' S
tautiskā konvencijā preču pārvada»^
ki ari pēc noteikumiem" prec» «*>

Preču zīmes un pavadrakstus Vaa|

dzelzsceļi izpilda tikai vācu vatoja,

pārējie dzelzsceļi savā valsts valoda*

vācu valoda. _ .(.<$»
Nododot Vācijas iesūtāmas s«^.

pārvadāšanai tādas preces, kuras »

tājam pašam jāiekrauj, pedēļam j-er

preču zīmes attiecīgā iedaļga
vien vagona numurs un piederī bas

bet ari vagona celtspēja. ļ9,
4. Pie Bernes konvencijas Mļ^

Atbildība par preču n™-

"Sildu maksājumi par ?eP«Sļi
juma satura vai »"£f'K'K <kā arī par no nosūti a.a iekrāj ļj
pārsvaru jāmaksā ^°fjSs

^paredzēti šinī satiksme Pfjj'f p8pfl*
ceļu iekšējās satiksmes *f °Jfflg<noteikumi pie 7. pant »JJ P' l0, pt£

5. Pie Bernes to«J^flvtf ļ**
Muitas, akcizesunadn»"^litates. _. „,. _ piev)«£

Nosūtītāja Pienāk»?' *o\«ļ
preču zīmei ««L^/M^JJ
formalitatu nokārtošanai vaj

^kamentus - attiecas an «
^

mentiem, kuri vajadzīgi P'*

caurvešaaai un «vešanai. ,p»«»

6. Pie Bernes koļvesgl
Veduma maksas aprēķinās»

*) TikaīTikpreča sū«īgfu)i jt*
**) Tikai dzivu kāsto?» ««"'



'<^7maksa par ceļa gabalu
ytd«w« pārvadāšanā piedalošos
;S5S1V iekšējās satiksmes tariiiera,

>:[Ci tm pārvadāšanas līguma ho-

^' V*dienā vai ņemama pēc šai sa-
sē|38S ' . 'adītiem tarifiem,
***%it Bernes konvencijas 12. panta,

t ,aksas ievākšana.
^'.Kmē starp Vāciju no vienas puses

rSiia IgaHBii» no otras Pusc*
'ima maksa abos virzienos, par visu

««bāla so izsūtāmās stacijas līdz
W *;ac ;,j pārvedama uz saņēmēju un
SLaaina no pēdējā.
Smē starp Lietavu un Igauniju
J ma maksa, pēc nosūtītajā Izvēles,

nļr visu ceļa gabalu no izsūtāmās
Ja iidz gala stacijai pāiveat m sa-

Sfti vai ari dzelzsceļa nosūtītāja ceļa
Tālam piemērot irankaturss veidu un
£šo daļu pārvest uz saņēmēju.
7 Pie Bernes konvencijas 13. panta.

^maksas
un aizdevumi skaidrā naudā

„v p ielaižami.
9 Pie Bernes konvencijas 14. panta.

gādāšanas termiņi.
"ļfi piegādāšanas termiņi paliek speķa
nenes konvencijā paredzētie maksimālie
jnnini. Pēdējiem pieskaitāmi papildu
.{[miji maksimālo termiņu apmēros ka
iosūtišanai tā pārvadāšanai.

10, Pie Bernes konvencijas 15. panta.
X3sltltāja rīcības tiesības par jireci.

Papilda rīcības tiesība nosūtītājam ir
iisai sekošos gadījumos: #

aj ja papildu rīkojums jādod uz dzelzs-
ceļa pieprasījuma;

b) ja sūtījums vel nav pārgājis tas
valsts robežu, kurā tas nodots no-
sūtīšanai;

c) ja sūtijams valsts robežu jau pār-
gājis, tad tikai tādā gadījumā, ja
preces saņēmēja persona tiek mainīta
tajā pašā gala stacijā;

2. izpildot noteikumos atļautos papildu
rīkojamus un aprēķiaot veduma maksu

n papildu maksājumus, jāpiemēro no-
ritami, kādi paredzēti likumos, instruk-
djls no tarifos uz dzelzsceļa, kas papildu
rīkojamus izpilda.

3. Nosūtītāja papildu rīkojuma saņem»
Janas gadījumā, bez maksājumiem, kas
saredzēti tariiā par ta izpildīšanu, ve-

-m maksa jāņem:
i) ja prece tiek aizturēta un izdota

starpstacija veduma maksa, kāda
pienākas par pārvadāšanas ceļa līdz
saistarpstacijai,k) ja prece tiek vesta atpakaļ no kādas
starpstacijas vai no gala stacijas uz
izsūtāmo staciju — vedama maksa,
kāda pienākas par pārvadāšanas
ceļa līdz starpstacijai vai gala sta-
cijai an bez tam vēl veduma maksa
par atpakaļceļu līdz izsūtāmai sta-
cijii

$ ja prece tiek vesta no kādas starp-
stacijas az citu, ne pirmatnējo gala
sacīja — veduma maksa, kāda pie-
mākas par pārvadāšanas ceļu līdz
«arpstacijai ua no tās līdz jaunaigala stacijai.

Papildu rīkojami katrā atsevišķā
gadijama var attiekties tikai uzw»u satiksmes tarifā paredzētām
«acijām.

SfarJ16 B?rBes konvencijas 18.panta.***.. preču pārvadāšanā.
tonļ.]?' Panta 1- Hodalijuraā pare
Hitm» i??108 Mz dzelzsceļa piepra-maosutitij, nedod par preci kādu
W7 am. dzelzsceļam ir tiesība ri-

suti,J|K tā' ki tas paredzēts 24.
2, aJļrļPinepieņemtām precēm.

«?»» «iri, x$ Bz az&labāšanas vai va-
"«tim n " -8aHas n,ak8u Par celā aiz"
«ļa «(iļi^; P ien,ērojami ta dzelzs-
tinu weikBnli » uz kura prece ir aiz-

JUs par'Jo
ot. nosūtītāja papildu rīkoju-

maksa „„ * .aPat aprēķinot veduma
^ojami Pa4

p'.,maksājumus, pie-
J'^īgā d,«i kami - kadi Paredzēti
«Un foi J-Z ce-liknnaos, instrukcijās
Riskie'anMH*' PemēroJami pēc būtības
.12,' pKf"""teikumi pie 15. panta.

h^\i nn.£r
r
-? konvencijas 24. panta.

pild ot izdošanā.
P»r preci u°,Utltā -a PaP«ldu rīkojumus
2 Papildu Li-?kiuot veduma maksu
^ DaniM* a)umus piemērojot pēc
.^^ «oteikumus

pie 15.
panta: itci ga dzrt,. kutni ' kād> paredzēti

\4os
Zell8cela «kūmos, instrukcijās

'3. D'

&$ Pant?217konv»cijas 38. un
*rua 7»,ltlliumH atlīdzības pie-
^t enn^iima^

atlīdzība piegā-
'** nokavēšanas gadījumos.

Zaudējumu atlīdzības sumas pieteikšana
preces nekārtīgas piegādāšanas gadījumānav pielaista.

14. Pie Bernes konvencijas 57.—61.panta, Centralbiroja ierīkošana un t. t.
Sie noteikumi nav spēkā.

III.
Tarifa noteikumi.

1. Smagu priekšmetu iekrau-
šana un izkraušana.

Par tādu priekšmetu iekraušana un
izkraušanu, kuri katrs psr sevi sver
vairāk par 500 kg, ņemama maksa, kāda
paredzēta iekšējas satiksmes attiecīgos
tarifos. Dzelzsceļš var prasīt, ka tādus
priekšmetus iekrauj nosūtītājs un izkrauj
saņēmējs ar saviem līdzekļiem.

Ja pārejot no normalplaturaa ceļa uz
lielāka platuma ceļu tādi priekšmeti
japarkrauj, tad pirms priekšmeta iekrau-
šanas izsūtāmas stacijas dzelzsceļa pār-
valdei jāievāc pārkraujošā dzelzsceļa
piekrišana.
2. Augstāka robeža krāvi sam
uz stacijām ar citu ceļa pla-
tumu un rīcības veids ar sūtī-
juma atlikumu, pārkraujot
to ceļa platumu maiņas dēļ:

a) Uz stacijām ar citādu ceļa platumu
vagona krāviņš nedrīkst pārsniegt
17 t. Vagona piekraušana pāri šai
normai pielaižama vienīgi ar dzelzs-
ceļa pārvaldes atjauju, ktra savukārt
ievāc pārējo piedalošos pārvalžu
piekrišanu.

b) Pārkraujot
^

sūtījumu ceļa platuma
maiņas dēļ, vagonā neietilpstošo
sūtījuma daļu pārkraujošais dzelzs-
ceļš nosūta pie jaunas preču zīmes,
neņemot īpašu veduma maksu.
Veduma maksas aprēķināšanai uz
pirmatnējās prec ii zīmes, ņe-
mams par pamatu pie pārkrau-
šanas konstatētais kopējais svars.

3. Brezentu lietošana.
Dzelzsceļam piederošus brezentus dod

lietošanai tikai Vācijas dzelzsceļi. Vā-
cijas valsts dzelzsceļi dod lietošanā
savus brezentus, cik tāļu tie krājumā,
tikai priekš pārvadājumiem savu ceļu
robežās. Par sūtījumu apsegšanu tā-
lākam ceļam jārūpējas nosūtītājam.

*
Šī tarifa galīgā redakcija saskan ar

lēmumiem, kadi pieņemti šīs satiksmes
konferencē 1923. g. 20/25. janvāri
Berlinē. _«^__„

MfflHH MBZn psilpjoil
Paziņojums.

Sakarā ar Vācijas dzelzsceļu Karalauču
direkcijas š g. 14. maija paziņojumu
Vācijas — Lietavas —Latvijas — Igaunijas
tiešā satiksmē sākot ar 15. maiju pieņems
pārvadāšanai tikai preces.

Pasažieru un bagāžas pārvadāšana
šinī satiksme ar š g 1. jsniju.

Dzelzsceļu virsvalde.

Papildinājums
pie lauku tirgu saraksta.

Iekšlietu ministrija ir atļāvusi jau pa-
stāvošos nedēļas tirgos Daugavpils ap-
riņķi, Dagdas miesta pa trešdienām
un Līvānu miesta pa ceturtdienām
tirgoties arī ar lopiem.

Rīgā, 1923. g. 12. maijā. J* 104912,
Pašvaldības departamanta

direktora vieta P. Radziņš
Nodaļas vadītājs P. Klinklavs.

Nosacīti notiesāto saraksts Nr. 17

(sk. 1923. g. 10. febr. .Vaid. Vēstu."
33. numura.)

zem Ns 1594 ievietotais Zilberts,
Johans Aleksandrs Vija d., dzēšams iz
augšā minētā saraksta, jo saskaņa ai
Rīgas V. iec. miertiesneša š. g. 26. marta
lēmumu spriedums atzīts par izpildāmu
un š. g. 12. aprilī nodots izpildīšanai.

Rīgā, 1923. g. 15. maijā.
Tieslietu ministrijas departamenta

direktors Brikovskis.
Nodaļas vadītājs J. S a u 1ī t s.

Iekšzeme.
Paziņojums.

Daugavpils apriņķa valde

paziņo, kaar iekšlietd ministrijas 1922. g.
19 decembra rakstu M 112874, apstipri-
nātaUvoltas (Užvaldes) pagasta
sadalīšana divos pagastos —

Izvelta un Grāveru un sākot ar š. g.
1. aprīli Grāveru pagasta valde
uzsākusi savu darbību.

Pagasta valde atrodas Grāveru sādžā.
Pastu saņem caur Kapiņu pasta un tele-
grāfa kantori. Tuvākas dselzsceļu staci-
jas — Rašoni un Užvalde.

Daugavpils apriņķa valdes
priekšsēdētājs (paraksts).

Sekretāra vietas izpildītājs (paraksts,)

Jaunas valstis
Čechoslovaķija.

Draudzība ar Franciju.
Prāgā, 15. maijā (ČPB.) Maršalu

Fošu vakar svinīga audience pieņēma
Čechoslovaķijas valsts prezidents Masa-
riks,_ ar kuru maršalam pēc tam bija
apmēram stundu ilga privāta saruna.
Fošs nodeva Masarikam Francijas pre-
zidenta Miljerana uzaicinājumu apmeklēt
Parizi. Vakarā maršals piedalījās viņam
par godu sarīkotā rautā. LTA.

Ārzemes
Nelaime gaisa satiksmē.

Parizē, 15. maijā. Netālu no Kou-
tijas notikusi katastrofa ar Parīzes-
Londonas gaisa satiksmes lidmašīnu.
Motora bojāšanās dēļ ta nokritusi, pie
kam seši cilvēki dabūjuši galu liesmās.

LTA.

Krievu komunists.
Londonā, 15. maijā. Ņujorkas po-

licija apcietinājusi kādu krievu komunistu,
pret kuru ir aizdomas, ka viņš sarīkojis
1921. g. atentātu Vallstritā, kur bumbas

sprādzienam krita par upuri 40. personas.
_ LTA

Rīga.
Tautu savienības veicināšanas

biedrības
atklāšanas aktā šo pirmdien universitātes
svētku zālē — jāaizrāda vēl pie vakar-
dienas paziņojuma — runāja ari biju-
šais valsts kontrolieris profesors Mintcs
par minoritatu jautājumu.

Soclēte Polvgfotte
biedri un kursisti (arī bijušie), kuri šo-
vasar vēlētospiedalītiesārzemju ekskursijās
uz Baltijas valstīm, Franciju, Itāliju, Vā-
ciju un c, tiek lūgti reģistrēties drīzākā
laikā biedrības valodu kursu kanclejā
(Marijas ielā Ns38) darbdienās no pulksten
Va6 līdz V»7 vakarā.

Tuvākas ziņas izsniedz biedrības valdes
priekšsēdētājs P. Krūmiņš.

Māksla.
Bertas Rflmniek beneflclzrlde.

Ilgā un enerģiskā sesonas darba galā
Nacionālais teatrs dod vienam no teātra
vecākajiem spēkiem — mūsu ievēro-
jamai māksliniecei Bertai Rūmniek viņas
ārkārtējām vajadzībām īpašu benefices
izrādi. Kad, kā Berta Rūmniek, kalpojis
teātra mākslai vairāk kā 40 gadus, tad
katrs gads jau ir kā jubilejas gads, kas
ar prieku atzīmējams. Viņas izrāde,
kura sniegs Annas Brigader populāro
komēdiju „Pie latviešu miljo-
nāra", notiks piektdien 18. maijā.
Biļetes jau dabūjamas.

Neclonalaisteatrs. Trešdien 16. maijā,
pulksten 5 pēc pusdienas, skolēnu iziade
J. Raiņa .Jāzeps un viņa brāļi".
Ceturtdien, 17. maija, pulksten 5 pec
pusdienas, skolēnu izrādē Annas Brigader
pasaka .Maija un Paija". Biļetes
pārdos arī vietējo skolu audzēkņiem.
Piektdien, 18. maijā, pulksten 7/a vakarā
Bertas Rūmniek beneficizrādē Annas
Brigader komēdija ,Pie latviešu
miljonāra", kurai arvien bijuši lieli
panākumi. Sestdien izrādes _ nebūs.
Svētkos pa dienu izrādes nebūs. Va-
karos šāds repertuārs: 20. maijā J. Aku-
ratera tautas komēdija «Pieci vēji".
21. maijā Andreja Upīša komēdija,Pel-
dētā ja Zuzanna". 22. maija Kivi
komēdija .Kazu brauciens". Sko-
lēnu un ekskursantu izrāžu lugas pēc
svētkiem neparedzētu iemeslu del pār-
grozītas: 24. maijā — Raiņa .Pūt
vējiņi" un 25. maijā— A. Brigader
.Maija un Paija."

nnbolecfl» an r&pnlecBHL
Kursi.

Rīgas birža 1923. gada 15 maijā

100 Latvija» AJ 500
Araerikes dolāra ..... 5.10 — 5,15
Aaļlm oāttiss ...... 33.62 — 23.86
100 FrancrļM besAJ .... 3345— 34,40
100 Beļģijai ftt*M .... 39,10 — 30,2»
100 Svsfcra tanki 92.09 — 93.02
100 Zviadin»* tecssa . . . 134.61 —1373*
100 Notverta teroaas . . . 8065 — 84^6
100 Dānijas kross» .... 95,90— 9980
100 Hoicšdsa £*&«# , . . 199,64 — 20168
IfJOOO VādjJB eerir» . . . 1,00—UO
1!» Semhaa rae&ss .... 13,50 —14,59
100 Igsaaijst rarkea , . . 1,47— 1,53
1G0 Uti SOiOO - 52,—
10000 Folijss EMriuu . . , 1,40
130 C«dtctEa«skci krcaia . , 1535 —16,10
100 ItelfiM ttsa* 23,40 - 24,60
Fadoasa rbļ. ...... —
10 kriav* aerta t&J 2550
Zelta (LoadoKi) psr \ aed lira

saite. » i k .... . — "
Kriavliai «etifciab»!**

^ ; ; JļJJ J
per 1 rHfc

S'V» rtsatfcfir. «fcjfts,. . . . 2, 2,10
20 sefta ir. ri'/oRig. kt> tsUds

ķfa limas
50 aelta b. 6°/» Ri£a« ft&s.kt.

blNtr. ķHa atšuva .... —
100 aatte fa. «*/s Sīgas jsila. kt.

biftdr fefr* aSsisa . —
6°/o Zemes bankas ķīla i irties 98,

Rīgas bula» komitejas kotacijaa komisiju
priekšsēdētājs A. Keoist,

Zvēr. biržaa māklera P. Rapnto

LJepiiļss esžā lenSkufi fcu$).
9. maijā,

Svanholm. dāņa tvaikonis, 1321 reg. ton. brutto,
no Dancigas ar jauktu tranzītu.

Svdhavn, dāau tvaikonis, 637 reg. ton. brutto, no
Ventspils tukša.

10. maijā.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar jauktu lidina.
Bclero, vica tvaikonis, 1337 reģ. ton. brutto, no

Pilavas ar balastu.
Hidrograis, latviešu tvaikonis, 263 reģ. ton. brutto,

no Ventspils tukša.
Rīga, latviešu bagars, 905 reģ. ton. brutto, no

Rīgas.
Herkules, latvieša burtvaikonis, 140 reģ. tos.

brutto, no Rigss ar 3 bag, prāmjiem.

No ueņ&fas mtm U$&lvM ļkuži
9. maiji.

L. O J* 21, latviešu prāmis, 181 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu tukšā.

Johanna, latviešu prāmis, 72 reģ. ton. brutto uz
Pāvil, stu tnkša".

Herkules, latviešu prāmis, 90 reģ. ton. brutto, uz
Pāvilostu tukšā,

Corsica, angju tvaikonis, 1099 reģ. ton. brutto, ua
Dancigu ai kokiem un labību.

10. maijā.

Martha. vācu burtvaikonis, 58 reģ. ton. brutto,
uz Karalacčiem.

Alida, vācu prāmis, 367 reģ. ton. brutto, uz
Karalaučiem ar bsļķiem.

Sigrid, vācu prāmis. 384 reģ. ton. brutto, uz
Karalaučiem ar baļķiem.

Austrums, latviešu tvaikonis, 128 reģ. ton, brutto,
ua Ventspili tukšā.

11. maijā.
Baltannic, angļu tvaikonis, 1147 reģ. ton. brutto,

uz Londona ar jauktu lādiņu.
Pemigel, latvieša tvaikonis, IH8 reģ. ton. bratte,

ui Ventspili ar jauktu lādiņu.

Ventspils ēsti IsnlkuSI kuģi.
9. maijā.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 teģ. ton. brutto, rta
Rīgas ar gabala precēm.

10. maijā.
Pemigel, latvieša tvaikonis, 168,84 reģ. ton. bratte,

no Rigas ar gabala precēm.
11. maiji.

Proletarii, krievu tvaikonis, 1122,9 reģ. ton.
brutto, no Rīgas tnkša.

Hamlet, dsņu tvaikonis, 1149,92 reģ. ton. brutto,
no Hebiņborgas tukšā.

Hidrograis, latvieša tvaikonis, 290,56 reģ. to»
brutto, no Liepājas ar juras zīmēm.

No Ventspils ostas izsējuši ku&.

9. maijā.
Svdhavn, dāņu bagers, 637,07 reģ. ton. brutto,

uz Liepāju tukša.
Orlanda, vācu tvaikonis, 1288,73 reģ. ton. brutto,

uz Antverpeni ar gabalu precēm.
Gaida, latviešu tvaikonla, 331 reģ. ton. bratte,

az Liepāja ar gabalu precēm.
Gdthe, zviedru tvaikonis, 398,49 reģ. ton. brutto,

nz Svendborgu ar labība.
10. maiji.

Hidrograis, latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. ton.
brutto, uz Liepājas ar juras z'mēra.

Ans, latviešu barenieks, 104,27 reģ. ton. brutto, uz
Liepāja ar malku.

Oskar, latviešu burtnieks, 84,20 reģ. ton. brutto,
uz Liepāju ar malku.

Fridrichs, latviešu bnrtvaiknnis, 68,74 reģ toa.
brutto, uz Liepāju ar malku.

Pemigel latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
iz Liepāju ar gsbalu precēm.

Redaktors: «. Aroni

Šim numuram 6 i&oas puses



Sijas irtas iai,
pamatojoties uz muitas likumu 1140. p.
dara zināmu, ka caurskatot zemāk minētās

Kontrabandas lietas,
nolēma:

1) Lietavas pilsoni Zuzannu Bardevk
sodīt par kontrabandu ar Ls 147,—;
aizturētas žāvētas plūmes, 9,8 klgr.
konfiscēt un pārdot vairāksolīšana.

~2) Lietavas pilsoni Annu Surkas sodīt
par kontrabandu ar Ls 118,50;, aiz-
turētās žāvētas plūmes 7,9 klgr.
konfiscēt un pārdot vairāksolīšana.

(Konfiskac. Ueta J* 17 — 1923. g.).
3) Lietavu pilsoni Annu Velbo sodīt

par kontrabandu ar La 127,92; aiz-
turētās žāvētās plūmes, svari 8 klgr.
un viena gab. kokvilnas audumu
4,35 mtr. konfiscēt un pārdot
valrāksolišana.

4) Lietavas pilsoni Sofiju 3asute sodīt
par kontrabandu ar_ Ls 133,50: aiz-
turētas žāvētās plūmes, svari 8,9
klgr. konfiscēt un pirdot vairāk-
solīšanā.

{Konfiskac akts J*9 — 1923. g.)
Sie lēmumi uzskatami par pasludinā-

tiem augšā minētām pilsonēm ar izsludi-
nāšanas dienu .Valdības Vēstnesī*.

Pārsūdzību, saskani ar maitas likumu
1141. panta, var iesniegt uz Finansu
ministrijas vārda 3 nedēļu laikā, caur
Rīgas muitas valdi, pieliekot zīmog-
markas par 80 sant.
Rīgas muitas valdes priekšnieka

vietas izpild. Krūmiņš.
Kontrabandas nodaļas

pārzinis A. Ozoliņš.

lielo MHrOlļi ttfpartameita
dalādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 24. mallS 1923. %., pulkst. 3 dienā,
Rīgā, !. Ņevas ieti Ht 3, dz. 12, pārdos,
vairāksolīšanā Hlria Prissi
kustamo mastu, novērtētu par Ls 970
un sastāvošs no dažādām mēbelēm,
dē] viņa 1922. g. proc pelņas nodokļa
segšanas.

Rīgā, 15. maijā 1923. g.
Piedzinēja D e r i n g s.

Pie Kurzemes divīzijas Mi
Liepājas kara ostā, 25. meitā 1923 s,
pulksten 11 diena, pārdos

vsirāksellšanā
= armijai nederīgi rrr=

3 ZIRGI.

Kosas ktāj-ttm sabiedrība
sava 25. marta un 29. apr. sēdēs, sa-
skaņa ar statūta 39. §, nolēma
likvidēt šo kasi. Tālab likvidācijas
komisija
uzaicina visus šīs sabiedrības
biedrus - aizņēmējus nolīdzināt

savus aizņēmumus
sešu mēnešu laikā, skaitot no pē-
dējās sludinājuma dienas .Valdības
Vēstnesī', Maksājumus pieņems Kosas
pagasta nama, katra mēneša otrā sest-
dienā, no pulksten 15—18, sākot ar
14. lulHu 1923 s. Noguldījumus iz-
maksās, sākot ar 13. oktobri,

2 likvidācijas komisija.

. ^Httrtsjs e»T^^izsludina par «tfSSL*«*zaudētus d0knm*ļ^^.,i) Tnkatea piP.J, ,

beztermiņa pasi B„ "£? bdota L»S
aplteabu izdotu no«5c>Q

vā^a^J Tr&^^l^1920. g. zem nš sgg,',^"
12

£^sasejiSSa*
otra

vlspan^biedrusapulnnotiks svētdien 27 m.n/T "*'
2 dienā, Valmiera, i,H^ fic

D,e"«» kārtib, !'^
1) Sapnlces darbin. vēlēšan». '^pārskats par 1922. r sfļH?" .^4). Procenta noteiks*£***,miem un aizdevumiem %\\Z^zīšana «„ parregSšan s*S6) Vēlēšanas valdē un narfLs ?»

žādi jautājumi, kuri &1101
stiski^ll. 'mSamt''^^ ^Si sapulce, kā otrā, būš Biktu-neskatoties uz sanākuio bfedSļSļļ

. . Valde.

flfSB SļļMilL
Latvijas tin palaīa

ar šo dara zināmu, ka ar tiesu palātas
departamenta 1923. gada 24. marta
kopsapulces sēdes lēmumu zvērināta
advokāta palīgam Bernhardam Be-
ramam atļauts vest svešas lietas tiesu
palātā.

Rīgā, 12. maijā 1923. g.
Tiesu palātas prtekšsēd. A. Kviesis.

Sekretārs O. Kasparsons.

Riņa.8 apgabali 3. civiinodaļa,
MRkaņS or civ. prec Hk. 1958. p. ar
I»; paziņo, ka 29. maltfi 1923.g., minētās
tudaļas atklāti tiesas sēde attaisīs
un noifisis 22. februāri 1922. g., Sēr-
mūkšu pagastā m>ruša .Kalēju* mājas
īpašnieka Pētera Jāņa dēla P i k š a
testamentu.

Rīgā, 12. maijā 1923. g. L. 76 1108
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

Sekretārs A. Kalve.

Ilgu MaHlei. l?. lēc. tiesas prisntfi
O. Jankovskis paziņo, ka 28. mat]ā
1923. g., pulksten 10 rītā, Rīgā,
Aleksandra ielī N? 102, autogarežā,
pārdos Viktora Šlachta kustamo
mantu, sastivošu no viena smagi auto-
mobiļa, un novērtēta par 100.000 rbļ

Izzināt saraksta, novērtējumu, ki ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Tiesu pristavs O Jankovskis.

Otl iHUBļ tilttlfl.
M BtRtoBa EtepartaiKBta

dežādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1923.9. 23. maiji, pulksten 2 dieni,
Rīgā, Aleksandra ielā N» 25, pārdos
vairāksolīšanā Alfonsa kuvelda
kustamo manta, novērtēta par Ls 2018
va sastāvoša no dažādam mēbelēm,
dē] viņa traktiera apgrozījuma nodokļa
segšanas

Rīgi, 15. maijā 1923. g.
Piedzinējs Derings.

Jelgavas ģimnāzijas remontdarbu
izdos mazāksoilsanS

25. mal» I. s.pulkst. 12 diena, Jel-
gava, Palejas ielā J* 20.

Solītājiem jāiemaksā 13,000 rbļ un
Jāiesniedz lūgumi. Solīšana rakstiska
«ta. mutiska. Tuvākus paskaMr kenclejā.

Direktors 3. Laplņš

M mM$ HspariaiBfBla
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 24. malta 1923. g., pulkst. 2 dienā,
Rīgā, Turgeņeva ielā >e 4, pirdoa
vairāksoliiani Altera Stclaa
kustamo mantu, novērtēta par 76,114 rbĻ
50kap. an sastāvoša no kaļamas dzelzs,
aizjūgiem nn kazlēnu, dēļ viņa 1922. g.
procent peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 15. malļi 1923. g.
Piedzinējs K a z i ņ š.

Tielo Mii knnmmi
dažāda maksājama piedzinējs paziņo,
«a 29. malti 1923. t„ pulksten 2 dienā,
Rīgā, Aleksandra ielā J* 25, pārdos
vairāksolīšanā Alfonsa Kuvalda
kustamo manta, novērtēta par Ls 2601,
nn sastāvošu no dažādām mēbelēm, dēļ
viņa 1921. g. ienākuma nodokļa
segšanas.

Rīgi, 15. maiji 1923. g.
Piedzinējs Derings.

TORGI.
Ludzas apriņķa valde

izdos caur mutiskiem un aizklātiem
torgiem mazākprasītājiem 23. maijā S. g.
pulkst. 12 dienā, Ludzas apr. valdes
nami, Doktora iela N» 25.

Mežvidu Latviešu pamatskolas mājas

jumta apjsiai ar cinkots skārtlo.
Apjumšanas darbus Izdos ar visu uz-

ņēmēja materiālu un darba speķu.
Personas, kuras vēlās piedalīties tor-

gos, jāiemaksā apriņķa valdes kasē
18,000 rbļ. drošības naudas.

Pec mutiskiem torgiem tiks caurika-
tīti aizklāti piedāvājumi, nomaksāti ar
80 sant. zīmognodokli un pielikta kvīti
par iemaksāšanu drošības naudas.

Tuviki paskaidrojumi tiks izsniegti ap-
riņķa vaidēs techn. nodaļā, no 18. maija
š. g., pulkst. 9—3 katru dienu, izņemot
svētdienas

Ludza, 12. maiji 1923. g.
2 Ludzas apr. valde.

Rīios karo slimnīca
=izdos tnazāksolīsanā=
350 podu liellopa sojas

plejļSdāSanu
slimnīcas vajadzībām par laiku no
1. Jūnija līdz 31. augustam 1923. s.

100 podu liellopu jeļos
piesādfiionu

Ķemeru karavīru sanatorijas vajadzībām
par laiku no 1. Jūnija līdz 31. augustam

1923. g.
Torgi notika Rīgas kara slimnīcā,

Spitaļa ieli — 25. maltfi 1923. gadā,
pulksten 12 dienā.

Lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos
torgos, samaksāti ar zīmognodokli, ka
ari piedāvājumi slēgtās aploksnēs, no-
dodami Rīgas Kara slimnīcas saimnie-
cības priekšniekam, iemaksājot drošības
naudu Ls 1,20 no puda piegādājamās
gaļas. Gaļas kondīcijas un uzņēmuma
noteikumus izsniedz kara slimnīcas saim-
niecības daļā.

Rīgā, 12. maijā 1923. g. J* 2570
Rīgas kara slimnīcas priekšnieks,

ārsts -pulkvedis A. Petersons.
Saimniecības priekšnieks,

kapteinis Bergmans.

Daugavpils pilsētas valdē.
5. Jūniji 1923. g.

iziuiiiani
(0 jau. skolas solu fz-

3 gatavošanu.
Drošības nauda 5000 rbļ N> 4756.

Rīgas apr. I. rajona valsts
zemju pārzinis

dara zināmu, ka 1. |un ]5 1923. g.
pulksten 10 īi'.s, noturēs uz vietām

Slokas no Pavasaraii
brīvo p|avu torgi.
Rīgas apriņķa 1 rajona valstszemju

pārzinis (paraksts).
Latvijas universitātes leģitimācijas

kartiņa J* 1805, uz Martas Akmentiņ
'ārda pazaudēta un ar io tiek izsludināta
nederīgu.

fllŽifl! «lOilĒll.
Rīgas kam apriņķa priekšnieks Izsludina

nar nederīga nozaudēto karaklausības
apliecība zem J* 15020, 20. okt. 1921. g.,
izdota no Valmieras kara aprņķa priekšn
uz Onstava Frideberta Anša d. Skuja v.

Kigaa Kara apriņķa prteksnicxs ta-
«iodina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecība zem ,Ns 12064,
12 aprīlī 1921. g., izdotu no Rīgas

kara apriņķa priekšn, uz Pētep Jāņa
d Langes vārda.

leapieaa vslafa tipogrāfijā.

ligas zsikopiTiāi ne dārzatopības stfādoislni
mlmiM MM H»dii

no Rīgas apgabali 1919. g. apstiprinātais

jtatiiī onlals,^«Kr

Hīpas metāla faUrikas akcija salki
,,ETNA"

likvidācija.
Uz 17 janvāra 1921. g. likuma mimes ar šo paziņojam, ka sekošatbiednbas akcijas zudušas an pieteikt

mortificeianai,
NsJ* 164—173, 991-1020, 1261-128

2621-3700, 3746-3765.
Visas personas, kurām 5is tkdii

pieder, vai kuras uz viņām grib mvi
tiesības pieteikt, ar šo tiek uzaicini!)
pieteikties likvidācijas komisijā jel
mēnešu laikā skaitot no apakša jļ
zīmētas dienas, pretējagadījumāaogminētās akcijas pēc šī termiņa noteci
šanas tiks atzītas par nederīgām eo li
personām, kuras zaudējumu pieteikuši
bus vecoakciju vietā izsniedzamas jauni

Rīga, 9. maijā 1923. «>.
likvidācijas komlsiit

Pazaudēti r^KS^Klāras Bsravald vārda par 10,000 rt
un 2) uz Klāras 3snsofl vārda m
10,000 rbļ.— dzīv. Jelgava, Žagan
iela >fe 46. 3 IChra ^mm.

Rīgas kāja apr. priekšnieks Inu
par nederīgu nozaudēto kāja klusai»
tpilscība zem J* 11736, 29. novem»
1921 g., Izdota no Jātnieka polka koi
uz Rolanda Jāņa d. ZammeMjjļj

Rīgas kara apr. priekšnieks tzsltidc
par nederīga nozaudēto karakleusībt
apliecība ze» J* 13246, Izdota 4. mii.
1920. g., no arm. sairanfec. p-d" P1'11
uz Kārļa KriSjāņa d. VesaiaB vārda_

Igaunijas konsulāts Rlgl ļzM>
par nederīgu pazaudētu Igaunijas an
mes pasi Jft 1550, izdotu Revelē 4. mi
1923. g. pils. Vandai Voldemāra i
Prandi _—
Litni iiiii 10

noteiktubli
1923. gada 6 burtalt»

iznākusi un dabūjama valsfci ttpopļj
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jagno

er pieprasiļBaiem-
- Burtnīca ra»k»i ...

=!!S

bez piesūtīšanas Ls. ft '
ar ptessasana , . "i10

-l ? 1I91 V 4 noveffiH
45) Pārgrozījumi 1921. |.»

likumā par bijušo Ķnevija
banku aizdevumiem Lam a.

4fi) Likums par pilsētas tiesību pw

sanu Krāslavas miestam.
47) Likums par biržām. -^

Latvijas.iev. -lut. bīskapam
bīskapam Rīga-

*ois<4a p*
49) Likums par valsts'«m '<>

Šķirto un piesitamo zOTl
^

tēšanu unpa«««»»*?vai atdošanu ^®Ttfl&
50) Noteikumi par dzelzsceļu a«

dienesta apģērbu. ^i51) SSŽ&tt?^ <
52) KU par *g«ff£

iebraukšanu Ļa tvij» ^otli>
turēšanos Latvijas

^

Dara atktoilM wļ .fdirt*»'
vienu, ka par savas s«™

.^
ietaisītiem gfS-^
neesmu atblldlss- vato 16' #*

*ri9****iJ£s9*'«— tkoSSg ^
<«^S^Hp
^tj ^^;^
pte taktēšu "

Rigas apgabaltiesas 4. iecirkga
tiesas pristavs

O. Jankovskis paziņo, ka 5. tanljā
1923. g., pulksten 10 riti, Rīgā, Nikolaja
ielā Ks 11, dz. 7, pārdos Gustava
Lazdinga kustamo manta, sastāvošu
no sienas pulksteņa ar skapi, un no-
vērtēta par 12000 rbļ.

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

Tiesas pristavs O. Jankovskis.

§?š$as apgabali 3, crvilnodajet,
aaskesā ar civ. proc. lik. 1958. p. ar Io
fmsšn©, ka 23. maiļS 1923. s- minētās
sedajfis atklātā tiesss sēdē notēsis
10. oktobrī 1922. g„ Rīga mirušā tirgot.
Mārtiņa Pētera dēla S i t e n i e k a
Botariele testamentu.

Hšgā, 12. maijā 1913. g. L.M2197
Priekšsēd. v. D. Cimmermans.

Setost&r» A. Kslv*

Bruņošanas pārvalde
ar šo izsludina 24. maijā 1923. gadfi

konkurenci
uz

krāso 01 diB laliriali liegiiflaio urnai! seti daudmmā:
Pelēka eļļas krāsu gatava veidā (priekš kuģu krāsošanas) N» 2 — 144 kgr.

un h& 3 >6 16 kgr; pelēku krasu (vienkāršu) gatava veidā — 160 kgr; emalitu
(g. v) — 320 kgr; svina baltumu (g. v.) — 320 kgr.; krīta (pulverī) — 1,600
kgr.; okeri zelta (pulv.) — 800 kgr; melnu krāsu (g. v.) — 80 kgr.; umbra
dedzināto (pulv.) — 160 kgr.; sarkana krāsu (g. v.) — 160 kgr.; dnoberi zaļo
(pulverī) — 320 kgr.; svina miniuma (pulv.) — 320 kgr.; portland cementa —
160 kgr.; pernicu — 1,000 kgr; telegrāfa krasa, pr. .Juze" aparātiem — 2 kgr.;
un pr. .Morze" ana-atiem — 16 kgr.; sērskābi — 320 kgr.; zaļas ziepes — 480
kgr.; tinolu (pr lod) — 4 kgr.; dzelzi s/8' 0 — 800 kgr.; instrumentu tēraudu
1 i/4*X1V** — 800 kgr.; tērauda stlepuli l/s* ram — 16 kgr.; 1 mm — 24 kgr;
l/» om — 24 kgr. un 2 mm — 16 kgr.

Piedāvājumi, samaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne ar 40 sant.)
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz konkurenci 24. maijS 3. g." iesniedzami,
iemaksājot 500 latus drošības naudr, pārvaldes apgādības daļā, Nikolaja ielā
Nš 10/12. dz. 16, līdz minētam datumam, pulkst. 10 no rīta Cenas uzradāmas
nerto svarā, franko pārvaldes noliktavā. Paraugi iesniedzami līdz 17.maijam š.g.

Piedāvājumus bez zīmo«nodokļa un uzraksta neievēros. 1

Bruņošanās pāvralde »? '?""? '? *? *?*"?
laksikl sausi sekošas smāiiielas:

1) sargoll (vai tam līdzīgu), e|fu 4800 klgr ar stigribu pie 50° C no 6 9—8*
Engieia, sastingšanas temperatūra zem 2 C, uzliesmošanas punkts 180—210 C;
2) mašīnu eļļu 3006 klgr ar stigribu pie 50° C no 3—8 Englera, uzliesmošanas
punkts virs 15C° C; 3) rlcinus eļļu 3200 klgr. ar īpatn. svaru 0,961—0,973, uz-
liesmošanas punkts virs + 26C° C stigriba pie 50° C no 16°—18°C,Eng!era, sasting-
šanas temperatūra no 10°—18° C; 4) šauteņu eļļu 3000 klgr. ar stigribu pie
50° C no 5—10° . Engiera, sastingšanas temp. zem 8° C, uzliesmošanas punkts
virs 150° C; 5) vazelīnu 1600 klgr. ar kušanas temperatūru virs 50° C; 6) ta-
votu 1000 klgr. ar kušanas temperatūru virs 70° C, ziepu saturs līdz 20°/o, pelnu

līdz 4°/», ūdens no 1—3°/o.
Visām smēivīelām jābūt bez skābju piemaisījuma ar neitrālu reakciju.

Sīkākie noteikumi saņemami pārvaldē.
Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli (katru loksni 40 sant.)

slēgtās aploksnēs ar izraksta: „Uz konkurenci 9. JuniSfi s. g.", iesniedzami,
iejnaksajot drošības naudu 10°/o apm. no piedāvājuma kopsumas, pārvaldes ap-
gādības daļā, Nikolaja ielā Nš 10/12, dz. 16, līdz min. datuma pulkst. 10 rītā.
Cenas uzrādarras netto svarā franko pārvaldes noliktavā. Offertes bez zīmog-
nedokļa un uzraksta neievēros. 2

Zirgu tirgus.
RTgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa
dara zināmu, ka 7. un 8. JunlJA S. g., no pulksten 8 rītā līdz 4 pēc pusd.,
noturēs zirgu tirgu laukumā pie pilsētas lopkautuves, II. Ganību dambī.

Saistaici kieiiiolas i Risas lini karas

ārkārt. pilna sapulce
notiks otrdien, 29. maljfl i. g., pulksten 6 pec pusdienas, biedrības telpās, lielā
Kalēju ielā >* 14/16.

Dienas kārtība:
1) Savstarpīgās kredītbiedrības pārvēršanās akciju sabiedrībā.
2) Akciju sabiedrības statūtu pieņemšana.
3) Sabiedrības īpašuma pārvērtēšana.
4).Norēķins ar savstarpīgās kredītbiedrības biedriem un noteikumi pie akciju

parakstīšanas.
5) Pilnvaras izdalīšana komisijai dēļ statūta apstiprināšanas Izvešanas.

Direkcija.

Pilsētas ūtrupes tērpās, Vaļņu ielā 23,
dažādu mēbeļu, drēbīti elektrisku aparātu, veikalu Iekārtas, zirgu aizjūgu
un d. c 1. bez tam miruša Sāna Znotlņa dažādu mantu

ŪTRUPE
notiks 17. un 18. maijā i. g.. pulkst. 10 no rīta.

Pilsētas utrupnieks K Urbāns.



Apdrošināšanas nn transporta nkcllns sabiedrība

Latvijas Lloids
Rigā, lielā Smilšu ielā Ne 34, savā namā.

Gada pārskats par 1922. g.
Peļņas un zaudējumu rēķins.

Pe lnīts. R. K. Zaudēts. R. K

Metai ap drošinājumi . . 30.507,108,81 Uguns apdrošinājumi . . 22,008,179.56
&"« «pdr«' 10'3£& o5 I,,nrta apdros najumi 7,130,228.54
ffi s gadījumu «pdroš. 1,2o«'o9°^ Nelabs gadījumu apdroš. 1,056,723.5*

^
apdrošinājumi . . . 26.921.40 Stiklu apdrošinājumi . . 28 193.60

Si ieņēmumi .... 2,576554.49 Dažādi .zdevumi .... 6,824,914.51
DPelgapar 1922. g, . . . 7,778,869.33

44,827,109.12 44,827^09.12

Bilance 31. decembri 1922. g.
Aktīvs. R. K.

Akciju realizācija 33,942,000.—
ES 332,021.50
Lemju valūtā 277,930.30
Tekoši rēķini Latvijas valūtā 6,386,469.43

? ' ArZemiU ? 8.964,471.70 _1596089293
Vērtspapīri , .'270,000.-
N ekustams un kustams tpssums 14,448,380.—
Aģenti 4,181,961.47
Debitori 1,985,324.66
Apdrošināšanas biedrības 929,513.30

7(096799 43
71,718,072.36

Pasīvs. R. k
Akciju kapitāls ... . . Ls. 1,000,000.— a 50.— 50,000,000.—
Rererves kapitāls 448,400.—
Prēmiju rezerve 4,000,000.—
ZMdējumu rezerve 96,185.— 4 096 lg5 _
Apdrošināšanas nodoklis 210,038.55
«odoklis ?__ļS457325

_ 3MfilļJ8a
Apdrošināšanas biedrības 6,207,717.6 i
Dividends neizmaksāts 3,800.—
Pirējofaa sumas 2,818,488.59
peļņa par 1922. gadu: Rbļ. 7,778,869.33

Rezerveskapitālam777,900.Dividendam, norakstāms no akc. realizac. konta 4,014,500.—
Ierēdņiem gratifikācija 799,500.—

Nodokļiem etc 2,186,969.33
777386933

'/I,7Ī8,U72.36

Valde.?

Džūkstes-Pienauūs Krāj - olzdeuu sabiedrības
bilance uz 1. janvāri I923. g.

Aktīvs . Ls Pasīvs. Ls
Kase . 1975,54 Rīcības kapitāls .... 1.440-Krievu vaid. parāds naudā 28,92 Rezerves kapitāls . ... 1 047 96
. ? vertspap. 133,59 Noguldījumi: a) termina . {-.661,18Aizdevumi 16.486,44 b) beztermiņa 5.834.75
m, ?rs 72— Neizmaksāti noguld. rentes 1.186,71
Nekustams īpašums . . . 109,60 1923. g. aizdevumu rentes 419.34

Tīra peļņa .... . . . 216,15
Kopā. . . 18.806,09 Kopā . . . 18.806,09

Valde.

Smiltenes - Palsmanes - Aumeisteru Gaajenes
krāj- un aizdevu kases

gada pārskats par 1922. gadu.
Pelņas un zaudējumu rēķins.

Pelnīts. R. K. Zaudēts. R. K.
No aizdevumu rentem . . 493,179.87 Uz Krievu valdības parāda
, m/noguldījumu rentem 7,682.87 naudā ....... 7811.90
, lieliem iekasēto aizde- » Krievu valdības parāda

vmnitm un °/ o r-na . 10,564.28 vērtspapijos 70,476.85
, dažādiem ieņēmumiem 69,985.— Valsts aiz?ēm. rentem 29,686.—

-_. Vekseļu disk. rentem 115,116.95
, A. Noguldījumu rentem 107,665.—
, B. Noguldījumu rentem 687.—
, bij. Krievijas valdības

prēmiju bil. apdr. r-na 227.98
, tiesu un pilnv. izdevumu

rēķina . 398.79
. veikala izdevumu rēķ. 234,616.35

566,686.82
Peļņa. . 14,725.20

581,412.02 581,412.02

Noslēgumu bilance uz 1. janvāri 1923. g.
Aktīvs RK Pasivs. R. K.

K",* . ' . 35,939.40 Rīcības kapitāls i?!j'!? o? ofļeķosi rēķins Latvijas bankā 111,214.— Rezerves kapitāls .... 52,623.25
Tekošs rēķins privātās kre- Noguldījumi 2,118,011.47

ditlestādēs; 58,030.52 Aizņēmumi 2'800^7Aizdevumi pret galveniek. 3,972,904.24 Rentes ,?X, , J»Audev. pret citām drošībām 644,899.50 Pārējas pasīvas sumas . . 17,214.90
Mēdīties», pieder, vertspap. 50,281.70
SP» ? , 172,353.-
r«'ejaj aktīvas sumas . . 3,;97.—

5,048,919.36 _5,048^19.36

^^^^ . Valde.

Jaungulbenes patērētāju biedrības
darbības pārskats par 1922. i

Biedrības adrese: Jaungulbenes pagastā.

Bilance 31. dec. 1922. fl.
a_ . Aktīvs. R. K. Pasīvs. R. K

P !1, nauds «Mē . . . 104,003.99 Biedru pajas 72,833.05

^P" iephk. cenām 495,267.20 Kapitāla:

P.i.t
nr^cit8sies «dēs: P«">ata. . R. 9,791.6

2C.S.Konzums 5,000.- Rezerves . 8,268.16
J** tama, bankā 6 000.- 11.000- Ķoop darb.pal. f. 4,134.08
Dtūidi dehi *

~ ? Bibliotēkas 1. 10,429.u»
W„t„ '67,272.- Zemk. skolas f. 2,745.44m 10,323.40 izrīkojumu Ļ 4,40543 39,773.35

Noguldījumi no biedriem 15,961.17
Aizņēmumi nauda no:

biedriem 105#£85 ,ofii7»<i
nebiedriem ____ _z 1°>817'85

Avansi no preču nogemej. 200.-

Dažādi kreditori .... 240,362 77

Pārskata gadā nesam , izd, g,7b..9b

Tīraitllkumš
'. ' . .76.152.4f

KopTrr: 680,866:59 Kopā. . ..866.5g

OrH? &\tto Rbļ. 287,414.25, tirdzniecības izdevumi Rbļ. 211,261.81, tin at-

& Pi'b'-. P^ces pārdotas pa, Rbļ. 2,989,326.75, dividende uz pajām

^ «X
»* '«Ptikumiem £,.. Biedru - gada sākumā 282, beigās 305. V*

"*" «unguibenes pagastā, Oulbit pusmuižā. V a i a c,

Saistošie noteikumi

§ 5. Ēdieni un dzērieni jātur tiros
aizsegtos traukos, vai arī jāapklāj ar
šķidru tīru drēol, lai tos aizsargātu no
mušām un putekļiem. Vasarā šrnis ie-
s ādšs jāizlieto visi līdzekļi mušu izni-
cināšanai.

§ 6. Viesnīcu, traktieru, tējnīcu, ie
braucamo vietu un mēbelēto istabu īpaš-
niekiem vienumēr jātur tīrs, tuksts, vā-
rīts dzērazais ūdens prieki apmeklē-
tājiem.

§ 7. Ēdienu un dzērienu c:nu saraksts
un šo noteikumu nerak-ts jātur izkārti
puplikai redzamā vieta

§ 8. Trauki, naži un dakšiņas jātur
i.Tie šsīmigā tīrībā. Galdiem un bufetēm
jābūt nokrāsotiem baiti eļļas krāsa un
jātur vienumēr tīri.

§ 9. Viesnīcas, mēbelētās istabas, ie-
braucamās vietas un traktieros ar gul-
tam priekš Iebraucējiem, gultas veļai
jābūt vienumēr tīrai,

§ 10. Slepena tirgošanās ar reibinošiem
dzērieniem tējnīcās, viesnīcas, mēbelētās
utabās un iebraucamas vietās stingri
aizliegta.

§u. Iebraucamās vietās un sētās pie
traktieriem un tējnīcām, kur tādas ir,
jāierīko slitas priekš zjrgu piesiešanis.

§ 12. 11. pantā minētās iebraucamo
vietu un citas sētas jātīra pēc vaja-
dzības, kaut tas būtu vajadzīgs katru
dienu.

priekš viesnīcām, traktieriem,
tējnicām, mēbelētām istabām
un iebraucamām vietām Krā-

slavas pilsētā.
Pieņemti Krāslavas pilsētas do-
mes sēdē 1923. g. 27. martā un
apstiprināti ar iekšlietu mini-
strijas 1923. gada 4. maija re-

zolūciju.
§ 1. Viesnīcas, traktierus, tējnicas,

mēbelētās istabas un iebraucamās vietas
atļauts atvērt pilsētā tikai ar pilsētas
domes atļauju.

§2. 1. pantā minētās Ielādes var
atvērt un turēt tikai personas, kutas
vecāicas par 21 gadu un kuru tiesības
uz tiesas sprieduma pamata nav iero
bežotas vai atī atņemtas.

§ 3. Viesnīcu, traktieru, tējnicu, mē-
belēto jstabu un iebraucamo vietu tel-
pām jābūt pietiekoši lielām, gaišām,
siltam un vienumēr tīr"m.

§ 4. Ēdieniem un dzērieniem un vi-
siem produktiem, no kuriem tie izga-
tavoti, jābūt svaig ern, labiem un vese-
lībai nekaitīgiem.

§ 13. Pie katras viesnīcas, traktiera,
tējnicas, mebelttām istabām un iebrau-
camas vietas jāierīko pietiekoši plašas
un apmeklētājiem pie ejamas atejas, par
kuru uzturēšanu kartība un tīrība jārū-
pējas uzņēmuma turetājem. Ne mazāk,

ā vienu reizi nedēļā, atejas vietas jā-
aplaista ar kaļķu atšķaidījumu (pec til-
puma 1 duļa kaļiiu uz 4 daļām udeņa,
p emērs: 1 stops kaļķu uz 4 stopiem
ūdeņa).

§ 14 Gadījumā, ja kāds apmeklētājs
saslimst ar lipīgu slimību, iestādes turē-
tājam par to nekavējoši jāziņo vietējai
policijai un jāizlieto visi no viņa atka-
rīgie likumīgie līdzekļi, lai slimības Iz-
platīšanos pātttauktu.

§ 15, Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgos sauks pie atbildības pēc kr.m:-
nalsodu likuma Par trīskārtēju šo no-
teikumu 10. panta pārkāpšanu, neat-
karīgi no uzlikta soda, vainīgiem atņem
tiesības uz iestādes turēšanu.

§ 16. Sie noteikumi stājās spēkā
14 die.iu laikā pec izsludināšanas ,Vald
Vēstnesī'.

Krāslavā, 9 maijā 1923 g.
Pilsētas valde.

valsts zemes bankai, dota
tiesība prasīt ša parada dzēšanu zemes-
grāmatas.

Jelgavā, 30. aprīlī 1923. g. L.J*186/23.
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs A. Veidenbergs.

8) Latv.;iekšz. pasi. izdotu no Varkļānu
pag. valdes 10. aug. 1922. g., zem
Ks 1493, uz Nikona Sergejeva v.

9) Latv. iekšz. pasi, izd. no Varkļānu
pag. valdes 17.okt. 1921. g., zem Ma571 ,
uz hidota Leimana v.

lu) Zirga pasi, izdotu no Varkļānu
pag. valdes 16. sept. 1920. g., zem
Ms 1136, uz Iz'dora Leimana v.

11) Zirga pasi. izdotu no Varkļānu
pag. v*ldes 1920. g., zem Ht 389, uz
Ādama Salenieka v.

12) Kara kl. apliec, izdotu no Rēzek-
nes kara apr. priekšn. 13. sept. 1922. g,
zem Ks 5126, uz Vasiiija Tichomirova v.

13) Zirga pasi, »zdotu no Varkļ nu
pag. valdes 11. sept. 1920. g., zem
Nš 1120, uz Augusta Madžuļa v.

14) Latv. iekšz. pasi, izdotu no
Varkļānu pag. valdes 6. sept. 1921. g.,
zem N° 470, uz Domenika Svilpi v.

15) Zirga pasi, izdotu no Borkovas
rag. valdes 28. aug. 1920. g., zem
Jvfe 818, uz Salimona Caunes v.

16) Latv. iekšz. pasi, izdotu no Bor-
kovas pag. valdes 21. jun. 1921. g.zem
M° 638, uz Pēlēja Čevera v.

17) Zirga pasi, izdotu no Borkovas
pag. valdes, 17. aug. 1920. g., zem
Ns 775, uz Borbolus i^ever v.

18) Z.rga pasi, izdotu no Borkovas
pag. valdes 22. aug. 1920. g., zem J6 3..9,
uz Pētera Škeļa v.

19) Latv. iekšz pasi, Izdotu no Rēzek-
nes apr. 4. iec. polic. priekšn. 15. aprilī
1921. g., zem N* /898, uz Jāzepa
Ornicana v.

20) Latv. iekšz. pasi, Izdotu no Mel-
ranu pag. valdes, 17. apr.lī 1920. g.,
zem tti 577, uz Tekla Sander v.

21) Latv. iekšz. pasi. izdotu no Rē-
zeknes apr. 4. iec. polic. priekšn.
28. aprilī 1921. g., zem Mi 794i, Jeka-
terlnas Aleksandra m. Berezņekovas v.

22) Latv. iekšz. pasi, lidotu no Rē-
zeknes apr. 4. iec. polic. priekšn 7. okt
1920. g., zeai J* 181, uz Dāvida Soro-
kina v.

23) Kara kl. apliec, izd. no 10. Aiz-
putes kājn. pulka komand. 26. martā
U21. g., zem 1* 4617, uz Dāvida S>
rokina v.

24) Lstv. iekšz. pasi, izdotu no Rē-
zeknes apr. 4. iec. polic. priekšn. 23. dec.
1920. g,, zem Na 6842, uz Rdzes Levin-
štam v.

25) Latv. iekšz. pasi, izdotu no Rē-
zeknes apr. 4. iec. polic. priekšn. 8. okt.
19i0. g., zem N» 207, uz Rochas Gaseļ v.

26) Latv. iekšz. pasi, izdotu no Rē-
zeknes apr. 4. iec. polic. priekšn. 13. aprilī
1921. g, zem J* 7846, uz Antona
Lempa v. ,

27) Zirga pasi, izdotu no Varkļānu
pag. valdes 1920. g, zem J* 233, uz
Aniona Lempa v.

28) Latv. iekšz, pasi, izdotu no Rē-
zeknes apr. 4. Iec polic. priekšn. 16. okt.
1920. g., zem J* 617, uz Konstantma
Stroda v.

29) Latv, iekšz. pasi, izdotu no Rē
zeknes apr, 4, iec, priekšn. 28. okt.
1920. g., zem N» 4117, uz Ktrļa Gran-
dana v.

30) Zirga pasi, izdotu no Rudzatu
pag. vaidēs 1920. g., zem N» 319, uz
Kār^a Grandana v.

31) Zirga pasi, izdotu no Rudzatu
pag. valdes 192J. g., zem J* 15, uz
Jūlija Antoneviča vārda,

32) Latv. iekšz. pasi, izdjtu no Rē-
zeknes apr. 4. iec, priekšn. 2. marta
1921. g., zem N: 7661, uz Eflfana
Guseva v, N° 1621

Rēzeknes apr., Vark|inu
iecirkņa, polic. prleKšn.
Izsludina par nederīgiem, ka nozaudētus,
sekošus dokumentus:

1) Latv Iekšz. pasi, izdotu no Dau-
gavpils apr. priekšn palīga 21. aug.
1920 g., zem J* 351, uz Otto Kleina v.

2) Zirga pasi, izdotu no Borkovas
pag. valdes 20. aug. 1920. g., zem Ns 162,
uz Voldemāra Mežuļa v.

31 Latv. iekšz. pasi, izd. no Rēzeknes
aor 4. iec. pol. priekšn. 23. sept. 1920. g.,
zem Ns 1902, uz Ādama Valka v.

41 Latv. iekšz. pasi, izdotu no Rēzek-

nes apr. 4. iec. polic priekšn. 29. sept.
1922. g., zem J* 8202, uz Staņislava

Ančeva pēc metr. Giandana v.

SI Kara kl. apliekību, izd. no 11. Do-

be'es kp. k-raP 19. martā 1922. g„ zem
m, 1293, uz Staņislava Anceva v.
'6) Latv. iekšz. pa ii, izdota no Rēzek-

nes aor iec. polic. priekšn. 20. dec.
1920 k , zem Nk 67/8. uz Gelas Laper v.

71 ' Ziras pasi, izdotu no Vaanu pag.

valdes 1920P g\ «m *M. uz Trollma

Poļakova v

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu i. g 19. aprīļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas lī-
guma par 831 c. rbļ., korob. 28. febr.
1880. g. zem H 735 uz Bauskas apr.,
Šenbergas pagasta, Krusas muižas
.Dege-Plne* mājām zem hipotēkas
J* 409, — atzīti par samaksāt, un lūdz

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 16. apr.
nolēmumu, uzaicina to personu, kūjas
rokās atrodas obligācija par 2500 rub.,
izdota no 3aņa Stūrmaņa uz Jelgavas
lauksaimn. sabiedr. krāj-aizdevu kases
vārdu, korob. 1910. g. 1. jūlija zem
1* 2114 uz Bauskas apr., E*:res-Stelpes

.Aberkas* mājām zem hipotēkas
Mi 45t)7, vai kuram būtu kā-
das tiesības vai prasības uz minēto
obligāciju — iesniegt to šai tiesai un
pieteikt savas tiesības un prasības mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī'.

Ja minēta termiņa obligāciju neie-
sniegs, vai tiesības un prasības nepie-
teikts, tiesas to atzīs par iznīcinātu, pa-
rādu par samaksātu un lūdzējai Annai
Beinert dos tiesību prasīt ša parada
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 30. aprilī 1923. g. L.J* 1123/23
Priekšsēdētāja v, A. Lauke.

Sekretārs Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu ša gada 19. ap-
rīļa nolēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka parāds pec pirkšanas-pārdošanas lī-
gumu par 295 c. rbļ., korobor. 1880. g.
?8. iebr. zem J* 739 uz Bauskas apr.,
Šenbergas pag. Breilan-Jaunzem mājām z.
hipotēkas J& 411, — atzīta
par samaksātu un lūdzējai, valsts
zemes bankai, dota tiesība
prasīt ša parāda dzēšanu zemesgrā-
matās.

Jelgavā, 28. aprīli 1923.g. L.NM81/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.

Sekretārs A. V e I d e n b e t g i.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 19. aprīļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka pa-
rāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 2100 c. r., korob. 1894. g. 28. feb,
zem Ks 154, uz Bauskas apr., Lieliecavas
pag. .Kūšu* mājām zem hipotēkas
N* 2438, — atzīts par samaksātu un
lūdzējai valsts zemes bankai,
dota tiesība prasīt ia parāda dzēšanu
zemes grāmatas.

Jelgavā, 28 aprīli 1923.g. L M185/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.

. Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. g. 19. aprīļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līguma
par 975 c. rbļ., koroborēta 1880. gada
26. maija zem J* 395 uz Jaunjelg: ap-
liņķa, Lindes pagasta, .Ruceļu.
mājām zem hipotēkas Ns 594, —
atzīts par samaksātu un lūdzējai, valsts
zemes bankai, dota tiesība prasīt ša
parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 28. aprUi 1923. g. LNH46/23.
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamas uz savu 1923- g. 19. aprīļa
nolēmuma, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pec pirkšanas-pārdošanas Ilguma
par 865 c. rbļ., koroborēts 1882. gada
30. aprilī zem N° 238 uz Talsu apr.,
Stendes pag., .Ezerstarpu* mājām z. hi-
potēkas Jvft 1710, — atzīts par sa-
maksātu nn lūdzējai, valsts zemes
bankai, dota tiesība prasīt ia parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 28. aprilī 1923. g. U6197/23
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu i. g. 19. aprīļa
nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkšanas-pārdošanas līgu-
ma par 3000 c. rbļ. korob. 1885. gada
12. martā zem 16 140 uz Talsu apr.,

Kandavas pagasta Putnenes .Jaunzemju"
mājām zem hip. Nš 800, — atzīts par
samaksātu un lūdzējai valsts ze-
mes bankai, dota tiesība prasīt
ša parāda dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 28. aprīli 1923. g. U*198/23
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gadā 19. ap-
:iļa nolēmumu, dara zināmu vispārī-
bai, ka parāds, pēc pirkšanas-pārdošanas
līguma par 2600 c. r., korobēts 1885. g.
16. maijā zem J£ 291 uz Talsu apriņķa,
Lubezeres pag. .Vilkastu* mājām zem
hipotēkas Nš 173, — atzīts par samak-
sātu un lūdz. valsts zemes bankai,
dota tiesība prasīt ša parāda dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 30. aprilī 1923. g. LNM96/23.
Priekšsēd. v. A. Lauke.

Sekretārs A. Veidenbergs.

Dvietes pagasta valde,
Ilūkstes apriņķī, izsludina par nederīgiem,
kā nozaudētus, sekošus apakša uzrādītos
dokumentus:

1) atvaļinājuma apliecību, izdotu no
Jaunjelgavas Ilūkstes kara a,riņķa priekš-
nieka (izdošanas laiks un J* nav zi-
nāms) , uz Jāņa Pētera dēla S o a t a k a
vārda;

2) iekžzemes pasi, izdotu no šīs pag.
valdes 27. augustā 1921. g. zem J* 1406,
uz Jāzepa Pētera d. Undeļa vārda;

3) iekšzemes pasi, izdotu no šīs pag.
valdea 3. decembrī 1921. g., uz Antona
Jāzepa d. T a m a ņ a vārda zem J6 1535;

4) zirgu pas:s, izdotas no Šīs pagasta
valdes zem J*Ns 202 un 5C4, uz Antona
Jāzepa d T a m a ņ a vārda;

5) zirga pasi, izdotu no Dignājas pag.
valdes uz Staņislavam Ādama d. Cir-
s i m piederošu 8 gadi vecu zirgu, gaiši
srmas spalvas, krēpes ez abām pusēm
(izdošanas laiks un datums nav zināms.

Pārskata un saraksta blankas
DotfķiBfiianal valsts lestidls,

pec finansu ministrijas apstiprinātiem
paraugiem («kat. šā gada 27./1V. .Val-
dības Vēstneša' M 93) dabūjamas

Valsta tipogrāfijā, pili.
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Ventspils muitas valde
uzaicina zemāk minēto preču īpašniekus nekavējoties nokārtot attiecīias muitas formalitātes, io pretējā .adījumā muitas imu.

Hūs spiesta piemērot muitas likuma 491 un 561, paragrāfus. m*
2 „ . . ģg Prece pienākusi!S Preču pie- £g ;—; ?

'*ļ teikumu Š= Ar kuģi, vai par „ j „ , .
Z „.. s» ., , , Kad No kurienes
2 *6M «•* dzelzsceus |s -| ļ

1 239 19 s/s .Hellmuth' 17. janvārī 1922. g. Stetines

2 240 25 . .Rimlakse' 22. , . . i Dancigas c/ Rigu
3 241 2S . ,Werner" 25. . . , ļ Hamburgas

4 237 28 . .Ariadne' 24. . , , ļ Rotterdamas

5 244 34 . .Satura* 2g, , . . ļ Londonas c/iur Dancigu

6 245 34 . 29.
7 246 34 . 29
8 247 53 , .Egil" 25. februāri . , Stokholmas .

9 249 53 . 25. . , , ' .

10 250 53 , 25. ...

11 251 53 , 25. . , ,

12 252 98 , . 18. martā . .

13 257 98 , , 18. .
li 268 113 , .Lisbeth Cords' 25. , , , Londonas

15 263 3? Dzelzsceļu 27. maijā , . Ķinas c/ Vāciju
16 303 19 s/s .Hellmuth' 17. janvāri . . Stetines

17 265 42 » .Tiber' 2. februārī , , Kopenhāgenas caur
Dancigu

18 266 42 , , 2. , , , Kopenhāgenas caur
Dancigu

19 276 101 , .Laura" 20. martā , » Hamburgas
20 269 70 . .Eddi' 5. , , , Stetines
21 274 70 . 5
22 281 1 , .Rudolf 1. aprilī , . Hamburgas c/ Rigu
23 282 1 . . 1.

24 283 22 . .Libau" 12. , , , Malmfi c/ Dancigu

25 514 22 . 12. , , . . . ,
26 515 119 . .Irmgard" 27. martā . . Hamburgas

27 79/26834 1 . .Rudolf* 1. aprilī . . Hamburgas c/ Rigu
28 516 19 . .Hellmuth' 17. janvārī . , Stetines
29 271 31 . ,Henny" 26. . . .
30 271 31 , 26
31 517 22 . .Margot Kunstmann" 20. . . Lūbekas
32 517 22 . . „ 20. . ...
33 288 53 , «Egil* 25. februārī . . Stokholmas
34 289 53 . 25. . ...

35 131 /26892 19 Dzelzsceļš 30. maijā , , Rīgas
36 izvešanas 29 s/s ,Werner* 25. janvārī . , Hamburgas

pieteikums # » » e»
1882 no 511V.

1922.

3? 193 31 . ,Henny « 26. , , , Stetines

__ 2

Vietu skaits un Uz kāda vārda precePreču nosaukums . / p ,? . .zīmes pienākusi e 21 m «,

Konc. sērskābe, sālsskābe un 1 kaste W. K. 524/74. Nav zināms r»i«i_., -alloidins WraUd10S)
Viens pāris apavi 1 paka (adrese). , .
Apavi, veca kokv. veļa un lu- 1 kaste 11417. Ernsts Skuja, Rīgā v'

patas, kā mīlestības dāvanas s' * '5
Lietoti kokv. triko un vilnas 1 kaste T. R. O. Jānis Roze, Rīgā ifnn.. .,

izstrād. un apģērbu gabali *ono1 *? '3
Lietoti apavi, veļa un apģorbu 1 ķīpa G. M. Rīga. B. Wa!ford Baltie Transports Konos i* ?>?

gabali ' ' «?,
Ogļskābais kālijs (potaša) 1 skārda banka. Nav zināms fuir.is.ii n
Motocikletu piederumi 1 kaste C. F. 1070. . . ivirsiauiņs)
Papirosi (cigaretes) 2 pakas Monsieur Marcel Marcel Kochler, Stabu ielā 17, Rīgā Kono» wKochlers Compagnie Fran- m l

caise Commerciale A.
Maritime 17 Stabu iela,
Rīga.

Tērauda izstrādājumi 1 paka L. S. Bruck, Hotel L. S, Bruck, Hotel Commerce, Reval Kono? m, cCommerce, Reval. ffll)
Elektriskas kvēllampiņas (paraugi) 1 papīra kastīte H. L. Neu- H. L. Neumann, Riga ? t'virslādinsiman, Riga. v ? lv
Papīrs 1 paka The Dollar Trading The Dollar Trading et Finance

et. Finance Corporation, Corporation, Revelē
Brokusberg 16. Reval.

Grāmatas 1 paka Svenska Folkssekre- Svenska Folkssekreteraren V.Blees Kono» m. o
teraren V. Blees Ruiitli- Revelē K i

lanar 3, Reval.
Zivju konzervi 1 kaste (adrese). Richard Jahn, Revelē Konos Xi m
Adas izstrādājumi, veļa, apģērbu 2 ķīpas Centro-Crest Mos- .Atcos" (virslādiņš)

gabali un pārtikas vielas cou via Reval.
Zīda audums un kokvilnas plīšs 1 kurvis. M. Oppenheima bagāža (atlikums)
Mēbeļu rati ar piederumiem 1 gab. Ns 15. Rīgas Kommercbankai, Ventspils Konos te 23Snodaļai
Spirtu saturoši smaržu ūdeņi 9 mucas Riga Import Co. Konosamenta uzrādītājam Konos. J* 28Riga, Latvia.
Tabaka 1 kaste Devillard Fourcand Devillard Fourcand, Riga Konos. M 4g

Rīga.
Apavi, veļa un apģērbu gabali 1 maiss. Nav zināms (virslādiņš)
Ķimikālijas (kastes tukšas) 4 kastes M. l ļi. Konosamenta uzrādītājam Konos. te 8
Dzelzs preces 1 kaste F. A. C. 290. Nav zināms (vitslādiņš)
Korķa koka miza 1 paka L. C. Konos, uzrādītājam ,Teka" a/s Atlik.nokan)486
Smēreļļa 2 mucas D. C. Riga 6-7. Konus, uzrādītajam Konos, te 104

Sēkla* lAhīha l mt?*lb ' e 'z\ Birka Landtmannaskola NuckO, ., .,ieklās labība
j

maiss B. E. 2.
j

Hapsaļ > lgaunļ]ā , MII

Labības paraugi 1 maiss P. W. I. Agr. P. Wasilljeff, Reval , te 12
Mīlestības dāvanas 3 kastes E. H. Co. 2326, Gerhard et Hevs, Riga , te 64

2388, 2634.
Vāramā sāls 140 maisi. Andreas Poles , te 44
Sāls vaļēja 1 vaļēja partija. Konos, uzrādītājam , te 2u3

. » 1 vaļēja partija. F-a Reimann, Lslienthal et Co. . te3un9
, , 1 vaļēja partija. Konos, uzrādītājam . te 6

. 1 vaļēja partija, H. Rauert , te l
. , 1 vaļēja partija. W. Eickert, Rīhos et Cc, Riga . te 2

Zig-zag ecēšas 738 gabali. . Konos, uzrādītājam . te 27
Rezerves daļas priekš ecešam un 1 kastē Nk 4. Konos, uzrādītājam , Ns 28

kultivatcriem
Audumi ? 1 ķīpa G. T. .Gerhards un Heys*
Miltu paraugi 1 kaste E. F. 1. Andreas Peles , te 136

Sāls vaļēja 1 vaļēja partija. F-a Reimann, Lilienthal et Co. Konos, Ns 4 un 10
un virslādiņš

Ventspils muitas priekšnieks P. Strazdiņi.

Latvijas banka.
Bilance uz 1. janvāri 1923. gada.

A k t i v s.
Konti Centrālē Nodaļās Kopā

Kase 1,449,534 39 2,643,867.90 4,093,402.29
Zelta nauda 13,016,727.26 3,919.28 13,020,646.54
Dārgmetāli 8,447.70 — 8,447.70
Srzemju nauda 292,920.69 11,087.73 304,008 42
Ārzemju trates 1,035,721.09 2,196.47 1,037,917.56
Ārzemju naudas krājumi ārzemēs . 31,287,742.91 — 31,287,742,91
Vērtspapīri 106,357.79 16,486.81 122,844.60
Diskontēti vekseļi 5,579,147.64 524,177.10 6.103,324.74
Ar vērtībām nodrošināti spec. tekoši

rēķini 2,498,452,04 474,209,77 2,972,66181
Pret vērtībām izsniegti aizdevumi . 720,274.50 76,773.20 797,047.70
Preču akreditīvi 597,365.54 — 597,365.54
Inkaso vekseļi un dokumenti . . . 911,042,11 383,300.18 1,294,342.29
Kustams un nekustams īpašums . . 43,433.10 44,108.— 87,541.10
Pārejošas sumas 16,808.— 16,808.37
Tekoši izdevumi 1,270.— 1,270 —
Nodaļas un centrāle 1,273,544.93 — 1,273,544.93
Citi aktīvi 13,144.76 4,719.54 17,864.30

58,833,856.45 '4,202,924.35 63,036,780.80

Pasīvs.
Konti Centrālē Nodsļās Kopā

Pamatkapitāls 8,000,000.— — 8,000,000.-
Rezerves kapitāls ......... 858,016.44 — 858,016 44
Banknotes apgrozībā ....... 9,800,000.— — 9,800,000.—
Termiņa noguldījumi 89,052,26 V,529.94 100,582.20
Beztermiņa noguldījumi 341,337.90 536 .339.27 877,677. 1*
Tekoši rēķini 10,401,643.48 1,635,750.33 12,037,333.81
Ārzemju naudas tekoši rēķini . . . 1,644,910.11 — 1,644,910.11
Korespondenti 68,843 60 — 68,843.60
Inkaso kreditori 911,042.11 383,300.18 I,2«4,342.29
Pārejošas sumas . 1,009,549.70 — 1,009,549.70
Par tekošu gadu saņemtas procentes 67,271.82 — 67,271.82
Nodaļas un centrāle — 1,273,544.93 1,273,544.93
Valsts rēķins 10,841,369.52 — 10,841,369.52
Valsts depozīti un speciāli līdzekļi . 13,445,86523 2,737.33 13,448,602.56
Citi pasīvi 1,354,954,28 359,722.37 1,714,676.65

58.833,856.45 4,202,924.35 63,036,780.80

Latvijas banka. y

Rīgas apgabaltiesa, par Lietavas pavalstnieku dēvējošo Vla-
saskaņā ar savu 20. aprīļa 1923. g. dislavu Franča d. Beleviču, 25 g.
lēmumu, meklē uz soda likuma 448. p. vecu, kuras pazīmes: uz labās rokas
un 442. p. 1. d. pamata apsūdzēto, sevi ļ tetovējuma,

Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atrodas minētais B e j e -
vičs, vai viņa manta, jāpaziņo par to
Rīgas apgabaltiesai.

Bsļeviča atrašanas gadījumā pieprasīt
no viņa sešdesmit (60) latu lielu drošības
naudu, bet tās ne'emaksāšanas gadījumā
viņu apcietināt, jo ar tiesas 20. apr'ļa
š. g. lēmumu kā drošības līdzekļu veids
pret viņu, Beleviču, noteikta drošības
nauda sešdesmit (60) latu lieluraj, bet
līdz tās iemaksai apcietinājams.

Rīgā, 27. aprilī 1923. g.
Priekšsēd. biedra v. Ļutovs.
Sekretāra palīgi 2 a b e c k i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava ša gada 23. apriļa
nolēmumu, uzaicināto iestādi vai personu,
kuras rokās atrodas pirkšanas-pārdošanas
līguma.oriģ. pēc kura pal. parāds 1000 rbļ.,
kā pirkšanas sumas atlikums par labu
Teodoram Hanam, koroborets
3. jūnija 1882. g. zem J* 488 uz Talsu
apriņķa, Pastendes pagasta .Kurpnieku"
mājām zem hipotēkas N& 1672, jeb
kuram būtu kādas tiesības vai pra-
sības uz minēto līgumu, — iesniegt to
šai tiesai un pieteikt savas tiesības un
prasīb. sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Valdī-
bas Vēstnesī". ,

Ja minētā termiņā ligumu neiesniegs
un prasības vai tiesības nepieteiks,
tiesa atzīs parādu par samaksātu un
valsts zemes bankai dos tiesību prasīt
ša parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 28. aprilī 1923. g. LJftl 145/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs,

Rīgas apgabali, teģistr. nodaļa
az civ. proc. lik. 1460n. p. pamata pa-
ziņo, ka saskaņā ar viņas 21. marta
1923. g. lēmumu pāreģistrēii Raiņa kluba

biedru pilna sapulcē 31- janvārī 1923. g.
pieņemtie grozītie statu ! u §§ 2, 8, 15,
16, 20, 21, 22, 24 un 26.

Priekšsēdētāja v. E. B i 11 e,
. Sekretāra p J. Ošs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša g. 23. apriļa
nolēmumu, uzaicina to iestādi vai per-
sonu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pēc kura
palicis parāds 1165 rbL izdota no
Mārtiņa L a g z d i ņ a, ka pirkšanas
sumas atlikuma nodrošināšanai uz
Teodoram ion Derlan vārda, korobor.
2. decem. 1877. g. zem >fe 579 uz
Talsu apriņķa, Zantes pag. .Vilciņu"
mājam zem hipotēkas JA 646, jeb ku-
ram būtu kādas tiesīb. vai prasīb. uz minēto
līgumu, iesniegt to šai tiesai un pie-
teikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.*

Ja minētā termiņā līgumu neie-
sniegs, jeb prasības un tiesības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par sa-
maksātu un valsts zemes bankai
dos tiesību prasīt ša parāda dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, aprilī 1923. g. Ufc 1162/23
Priekšsēdētāja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu 1923. gada
23. apriļa nolēmumu, uzaicina to iestādi,
vai personu, kuras rokās atrodas
pirkšanas-pārdoš. liguma oriģ., pēc kura
palicis parāds 4240 rbļ., kā pirk-
šanas sumas atlikums par labu baronam
Georgam Baram, koroborets 25. iebr.
1913. g. 25. iebr. zem J* 289 uz Jaun-

jelg. apr., Salas pag .Slaviet" mājām
zem hipotēkas >fe 4106, jeb
kuram būtu kādas tiesības vai pra-
sības uz minēto līgumu,—iesniegt to šai
tiesai un pieteikt savas tiesības un pra-
sības sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.\

Ja minēta termiņi līgumu neie-
sniegs un prasības vai tiesības nepie-
teiks, tiesa atzīs parādu par samak-
sātu un valsts zemes bankai dos tie-
sību prasīt Ša parāda dzēšanu zemes
grāmatas.

Jelgavā, 28. aprilī 1923. g. LKsll72/23
Priekšsēdētaja v. A. Lauke.
Sekretārs A. Veidenbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu ša gada 23. ipri|«
nolēmumu, uzaicina to iestādi _ vai
personu, kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas līguma oriģināls, pēckuf
palicis parāds 1500 c. rbļ., kā pirksanis
sumas atlikums par labu Teodoram
fon Deršan, koroborets 17. no.tmbii
1878. g. zem JA 682 nz Tīta
apr., Zantes pagasta . Jaunzemju
mājām, »em hip. Nk 638, jeb tartf
būtu kādas tiesības vai prasības uz to-
nēto līgumu, -iesniegt to šai_»«« »»

oieteikt savas tiesības un prasības sešu
mēnešu laikā, skaitot no ^f}n^!
iespiešanai dienas .Valdiaas Vaļē-

ja minētā termiņā līgumu «'""'!*
un prasības vai tiesības nepieteiks, iw

atzīs parādu par samaksātu no «?»

«eines bankai dos tiesību _ prasu »

parāda dzēšanu zemes &im^um^.
Jelgavā, 28. aprilī 1923. g- ^fPriekšsēdētāja v. A. LiuBt

Sekretārs A. V e ideobet^.

Latgales apga&aliies. Kritiim*'

nodaļa,
saskaņā ar sava 1923.

^
8-...23 Jļp.

iēauna. meklē « «od.J* "J
pamata apsūdzēto D^P'lVrV
Maļinovas pagasta piederīgo r*-
kolaja d. Rozovu, apmēram *> u
vecu, vidēja auguma, tumsu seju,

blondi!», apmestām tum*«» "ļj, ,,
Visām iestādēm uo P"'""' >«"

zināma minētā Rowya *" v'? i?i
tas atrašanās vieta, Jap| 4" »

^apriņķa 2. iec toeUesaņM "f
Daigsvpili, 25?P«h19fcTflilt5 PrieKssedetaja b. B.'-'^Sekretāra v-JĻJļir-rr^T

BHTiiaE^gĶ
a=.valdTasV^fSj
12. jūlijā 1922. g- . fffp. 657. P-
jumu par uz sod. M.

^
apfl»ķ«.

2. d. pamata apsūdzēto
^

pe-
Bučauskas pag. pied«i£"£ekle^
tera d. Rieksta 2ag-«jo minētais Rieksts «««

^Daugavpili,. 25-.fF'L p. C ?'-
Priekšsēdētāji "? pttvil''

Sekretāra v. *? >
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