iftaku par .Valdībai Vīiteti!' afkot m 1. ļaBvara:
Saņesaot eksperfleiji:
pti

1 mestsi

1 lati 50 iaat

•

Latvijas vakilbas

ofldals

ļ$£®_

imik katra dienu, izņemot

sv*trfcan a >a

la&rakstsa»

tm

jfcŠŽ§flli§£llL^

svātfcydt> n a

Piesūtot aašjl bb pa pasta;
pat I mēnesi
JPai atteviika aasara:
ekspedīcijā
?«• atkalpirdereļlcai .

1 lati
—
• —

Radakcija:

S0 taat.

atnesot

6
7

.
.

.
.

Ruata

Ministru kabineta sēde š. g. 2. jūlijā.
Dzelzsceļu preču tarifs.
pārvadā-

Republikas

apgabalu

Evdtkuhnen,

Gumbinnen,

ministru

kabineta

apstiprinu.

1925. g. 19. jūnijā.
Satiksmes ministrs

J.Pauluks.

O

Dzelzsceļu preču tarifs

satiksmei starp
Vācijas vaists dzelzsceļu sabiedrības
valsts dzelzsceļu Konigsbergas (Pr.)
direkcijas iecirkni
un

Sociālistiskās

Padomju

Republiku

Savienības (SSSR) dzelzsceļiem caur

Lietavu, Latviju un Igauniju
kā. ari
starp Lietavas dzelzsceļiem
un
Sociālistisko
Padomju
Republiku
Savienības (SSSR) dzelzsceļiem caur

Latviju un Igauniju.
IEVADS.

Apakšā minētās

dzelzsceļu

pārvaldes

uzņemas preču (ieskaitot dzīvus kustoņus)
pārvadāšanu uz šī tarifa pamata starp
stacijām, kuras īpaši minētas I. nodalī-

jumā.

Joniškis (Janiški), Kaišedorys (Košedari), Kaunas (Kovno), Mažeikiai
(Možeiki), Panevežys (Ponevež),

13.

Tver

Čerepovec
Vologda

15.

Režeck
Rjazaņas-Uralas

dzelzsceļa

(Pfl3aHO-ypa^bCK3H aop.

Pārvalde

Saratovā).

BjCkovo

Saltikovka

Dankov
Inšavino

Saratov
Serdobsk

Kamišin

Tamala

(SSSR)

Padomju

Savienības

tarifstacijas:

Pārvalde Maskavā).

Bigosovo
Borisov
Erjansk

Petrovsk-Sarat

Balašov

Ržev Aleksandra st

Mogiļev

Zapadnaja Dvina

Turki
Volsk

;

Narvškino

Vitebsk

Orei

Vjazma

Orša

Rietumu dzelzsceļa (SanajinaH aop.
Pārvalde Gomeļā).

Bachmač Tov.
Bobruisk

Minsk
Žlobin

Doč
Gomeļ

Uneča
dzelzsceļa

Bašmakovo
Bjelinskaja
Jelec
Kaluga

Abdulino
Batraki

Šingak-kul
Zlatoust

Bjelebej

Samara

Pogruznaja

Čišmi

Rajevka

Ufa

Tula
Aop.

Pārvalde Kurskā).
(fOro-

Taškentas dzelzsceļa (TauiKeHTCKan
Aop. Pārvalde Orenburgā).
Busuluk
Taškent

20.

Permas dzelzsceļa (FlepMCKaH Aop.
Serdlovskā,

agrāki

Ekaterin-

burgā) .

Perm

Vjatka

Serdlovsk
21.

Omskas dzelzsceļa

(Omcksh

Aop

Pārvalde Omskā).
Kurgan

Tjumeņ

Krievijā — „Sborņik Tanfov".

Omsk
Čeljabinsk
Bobrov
Jeruchonskaja
Borisoglebsak
Novij-Cakol
Piedalošos pārvalžu saraksts:
22. Tomskas dzelzsceļa (Tomck3h Aop
Buturlinovka
Zolotorevo
1. Vācijas pārvalde:
Pārvalde Tomskā).
Chomutovo
Urjupino
Vācijas valsts dzelzsceļu sabiedrības
Altajskaja
Semipalatinsk
7. Dienvidus dzelzsceļa (KDjKHaH Aop.
valsts dzelzsceļu Konigsbergas diBijsk
Tomsk
Pārvalde Charkovā).
rekcija, Karalaučos (Konigsberg Pr.).
Novo-Nikolajevsk
Kupiānsk
Simferopoļ
2. Lietavas dzelzsceļi:
Urasovo
Dzelzsceļu direkcija, Kaunā.
Poltava
2.
Robežpāreju
staciju
Romnij
Valujki
3. Latvijas dzelzsceļi:
sarskst s.
Dzelzsceļu virsvalde, Rīgā.
8. Doņecas dzelzsceļa (JļoueiļKaa aop.
Priekšpiezīme: Robežpāreju sta4. Igaunijas dzelzsceļi:
Pārvalde Charkovā).
cijas, ceļa virzieni un to garumi kiTallinu
(Rēvelē).
Dzelzsceļu pārvalde,
lometros redzami beigās pievienotā
Bachmut
Debaļcevo
5. Sociālistiskās Padomju republikas
kartē.
Lugansk
Charkov
ravieaibas (SSSR) dzelzsceļi:
9. Ekaterinas dzelzsceļa (EKatepHHHHCKaH a) Vācijas-Lietavas robežpārejas stacijas.
Satiksmes tautas komisariāts MaVācijas
Lietavas
Aop. Pārvalde Ekateinoslavā).
skavā.
Eydlkuhnen
Virbalis
Nikolajev
Ekaterinoslav
pārvaldes
skat.
(Atsevišķo dzelzsceļu

A nodalījumā I e lapas pusē un tālākās.) Krivoj-Rog

Tilsit

tiskās
transporta
komitejas
papildu
noteikumiem, ciktāļu šī tarifa III. noda-

lījumā nav paredzēti citi noteikumi.
III.
Pie

Pcjogiai

SEVIŠĶI NOTEIKUMI.
Bernes konvencijas
3. panta.

No pārvsdāšanss izslēgti priekšmeti.

priekšpie-

ņemami pārvadāšanai priekšmeti.

Nadda un naudas vērtīgi papiri, platīna, vērtīgas kažoku preces, t. i. bebru
ādas,_ zilo lapsu ādas, sermulišu ādas,
caunādss, purvu sermulišu (nerces) ādas,
ūdru ādss, persianer ādas, roņu ādss,
juras ūdru
ādas,
sudrablapsas ādas,
skunks ādas un libirijas caunas ādss, kā
ari no minētām ādām izgatavotas preces
Pārdošana pielaižama zem seko&iem
noteikumiem:
a) Naudu, na.dss vērtīgus papirus un
platinu nav atļsuts statāt uzglabāšsnā uz dzelzsceļa.
b) Tiem jābūt labi iesaiņotiem cieši

noslēgtās mucās

19.

Pārvalde

uz
uz

tās papildinājumiem un izpildu noteikumiem 1908. gada 22. decembra izdevumā, kā ari pamatojoties uz starptau-

atsevišķais

Orenburg

Kodoņevo

NOTEIKUMI.

un filmas.

Tolkaj
Čeljabinsk

Zolotušino

dzelzsceļa

Pārvalde

18. Samara-Zlatousta dzelzsceļa (CaMapo3/i3ToycKaH aop. Pārvalde Samarā).

Smiljevka

(MOCKOBCKO -KhCBO - BopOHOKCKaH

Dienvid-Rietumu

;i .op.

Kuzņeck
Moršansk
Sajevskaja
Sizraņ

(Mo-

4. Maskavas-Kijevas-Voroņežas dzelzsceļa
Konotop

dzelzsceļa

Penza

Buguruslan
ckobcko-KypCK3H #op. PārvaĪde Maskavā). Davļekanovo

Kurik
Ņ žņij-Novgorod
Poniri

REGLAMENTARISKI

Pārvadāšsnu izdsra pamatojoties
Bernes starptsutisko konvenciju
un

tiskām preču zīmēm izslēgtiem
metiem ir pieska tāmi līķi.
B. Zem nosacījumiem

Maskavā).

Kazaņ

Pskov
Kingisep (Jamburg)

Pie Bernes konvencijas § 1. nodalījumā (1), cipara 1 un 2 minētiem un
no pārvadāšanas ar tiešām starptsu-

17. Sizraņ-Vjazmas dzelzsceļa (CnapanBfl3eMCK3H Aop. Pārvalde Kalugā).

Maskava Pilsētas st. Uvarovka

III.

A.

Maskava Kazanskaja

Smoļecsk
st. Sebež

Maskavas-Kurskas

(MocKOBCKo-KasancKan

Baltijas st.

Maskava Aleksandra
st.cija
Maskava Baltijas

Maskavas-Kazaņas

Krievijas

Irboska
Nsrva

1.

Tambov

Lebedjan
16.

stacijas.

Romanovka

Kolišlej

Polock

Igaunijas

Valk

Igaunijas

Mučkap

?

Atkarsk

1. MaskavasBaltkrievu-Baltijas dzelzsceļa Kirsanov

5.

Krievijas

e) Igaunijss-Krievijas robežpārejas

Ziemeļa dzelzsceļi (Cenepnan aop.
Pārvalde Maskavā).

ballen).

Republiku

3.

Latvijas

Latvijas

Astrachaņ

c) Sociālistiskās

2.

Grīva

Valks

Radviliškis (Radziviliški), Siauliai
(Šauļi), Tauragē (Tauroggen), Vilkaviškis (Vilkoviški), Virbalis (Wir-

3anaflH 3H Aop. Pārvalde Kijeva).
Šī tarifa grozījumus un papildinājumus
Belaja Cerkov
Kodima
publicē sekošos laikrakstos:
1. Vācijā — ,„Zeitung des Verēins Kijev-Jugozapadnaja Umaņ
6. Dienvid-Austrumu dzelzsceļa (rOrodeutscher Eisenbahnvervvaitungen".
2. Lietavā — „Vyriausybes Žinios". BocTOHHan Aop. Pārvalde Voroņežā),
3. Latvijā — ^Valdības Vēstnesī".
Anna
Chrenovaja
4. Igaunijā — .Riigi Teataja".
Bīrjuč
Jevdakovo

5.

Maskava-Oktjabrskaja

b) Lietavas
tarif s t aci j a s: Ļeningrad
Abeliai
(Abeļi),
Janava (Janov),

(MocKOBCKO-Be^opvccKO-BajmftcKaHAOp.

Ar

Pārvalde Leņingradā).

staciju

Konigsberg (Pr.)
Pregelbahnhoi,
Lyck, Marienburg, Westpr., Marien14. Ziemeļu-Rietumu dzelzsceļa
werder, Westpr., Osterode Ostpr., (CeBepo-SanaAHaa Aop. Pārvalde LeņinPillau, Prostken, Tilsit.
gradā).

priekšsēdētājs M. Skujenieks.

piekrišanu

Abeliai

c) Latvijss-Krievijas robežpārejas stacijas.

Caricin

KonigsHeiligenbeil, Insterburg,
Jaroslavļ
berg (Pr.), Kaibahnhof, Kbnigsberg
Kašin
(Pr.) Licent, Konigsberg (Pr.) Ost,
Ribinsk

komi-

faldības rīkojumi un pavēles.

Latvijas

Meitene

Bigosovo

pieņems laikā no 12. augusta līdz

Sekretārs O. N o n ā c s.

Lietavas

Joniškis

d) Latvijas-Igsunijas robežpārejas stacijas.

Elbing,

15. augustam ikdienas no pulksten 12
līdz 14., bet 15. augustā no pulksten 12
līdz 15.
Rīgā, 1925. g. 3. jūlijā.
Centrālās vēlēšanu komisijas

b) Lietavas-Latvijas robežpārejas stacijas.

Indra

a) V ā c i j a s t a r i f s t a c i j a s : Allenstein, Braunsberg, Deutsch-Eylau,

Atlikušie 3 deputsti nāk uz dsju skaitļu
atlikumu apvienojumu valsts apmēros.

,

12. Oktobra dzelzsceļa (Okth6pi>ck3h aop.

saraksts:

vēlēšanu apgabalā 19 deputāti
„
Latgales
25
23
„
Vidzemes
„
»
Kurzemes
„
15
„
.
„
„
„
Zemgales
15

20

Latviju un Igauniju.
1. Tarifā uzņemto

vēlēšanu apgabalos

ssrakstus

Stavropol

.

Ostrov
Sebež

Sa-

Centrālā
Saeimas

rindiņa (par obligat. sludin.) . —

Rītupe
Zilupe

Rīgas

Kaadidstu

dzelzsceļa

e) privātiem par katru vienslejīgu

11. Aizkaukazas dzelzsceļa (SaKaBKascKaa
Aop. Pārvalde Tiflisā).
Baku
Tiflis

ievēlamo deputātu skaits ir sekošs:

sijas

Ziemeļu-Kaukāzas

9"
8—3

SSSR dzelzsceļu tranzītā caur
Lietavu, Latviju un Igauniju;
2) Satiksm. starp Lietavas dzelzsceļiem
un SSSR dzelzsceļiem tranzitā caur

vēlēšanas notiks šī gadi 3. un 4. oktobrī,
pie kam atsevišķos

pilkatea

ao

(CeBepo-KaBKascKaH ,a,op.

Konigsbergas (Pr.) direkcijas iecirkni

tversmes 11. pantu un Saeimas vēlēšanu
likuma 16. un
17. pantiem
vēlēšanu komisija paziņo, ka

10.

NODALĪJUMS.

un

Centrālās velēšanu komisijas
paziņojums.
Latvijas

Atvērta

nodaļa.
Pārvalde Rostovā pie Donas).
I. Šis tarifs ietver nosacījumus par:
Tichoreckaja
1) Satiksmi starp valsts
dzelzsceļu Armavir

atvēršanu.

ar

Kavitom im akapadtc^a:

^ļp^^m^^U

U —12

Vispārējā

šanai.
Rīkojums par Jaundubultu pieturas punkta

Saskaņā

staadas ro

A

Noteikumi par zemeņu un zemeņu pārvadāšanai lietoto iesaiņu

jčfeaŽgļ SJ^ftli

Ns
RlgS,
pilī Ht 3. Tel. M 9-19 VmĒSSSS^^
^8 ā> P ili Ns
-

Sludinājuma maksa:
a) tiesa ilndloījumi līdz 30 vienīlejlfām rindiņām
3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu
. . — , 12 .
b) citām ieitādēm un amata personām par katru vienslejīgu
rindiņa
— .
16 .

un

svars

kastēm, kuru
nedrīkst
būt

maziks par 25 kg. Sūtījums saiņiem jābūt apzīmogotiem, pie kam
zīmoga _ nospiedums ievietojams iedobumā, lai nevarētu preci izņemt
nosaiņa bez zīmoga
bojāšanas un
lai to nevarētu sabojāt pie ie- un
iz- un pārkraušanss, nedz ari tas
varētu sabojāties sūiījumu pārvadājot. Uz preču zīmēm uzspiežams
tas pats zīmog', ar kuru apzīmogoti sūtījuma saiņi.
c) Dzelsceļam tiesības prasīt, lai sūtījumam tiktu nolikts pavadonis.

d) Iekraušsna notiek saskaņā ar izsūtāmās st3cij3s dzelzsceļa nosacījumiem, izkraušana — pēc gala stacijas dzelsceļa no;a:ījumiem.
e) Pārvadājumi sevišķos
vilcienos ir
atkarīgi no sevišķas, starp dzelzsceļu un nosūtītāju, panāktas vieno^
šanas.
f) Zaudējumu

atlīdzības

aprēķināšanai

zem 6 minētam precēm jāņem par
pamatu šo preču vispārēja tirgus
cena vai ari parasta vērtība bet ne
augstāka par 42 zelta markām jeb
10 dolāriem par 1 kg, "izņemot gadījumus, kad notikuse zaudējumu
atlīdzības pieteikšana (saskaņā ar
Bernes konvencijas 38. pantu).
2. Pie Bernes konvencijas
6. panta. Preču zīmes
saturs.

Lietojamām

starptautiskās

satiksmes

preču zīmēm pēc Bernes konvencijas pie-

likuma

2.

jābūt

iespiestām

vācu

un

lie

pēdējiem

termiņi,

pieskaitāms

pa-

termiņš vienas dienas apmērā
Lietavas-Krievijas sa- pildu
krievu
vslodās.
tiksmē preču zīmes var būt bez tam ie- krāvu pārkraušanai vai ari vagonu asu
spiestas lietaviešu valodā. Preču zīme pārlikšsnsi pie sūtījuma pāriešanas no
viena ceļa platuma uz otru.
izpildāma nosūtīšanas valsts valodā.
Šinī satiksmē lietojamām starptautiskās 9. Pie Bernes konvencijas
18.
satiksmēs preču zīmēm
jāstrīpo virs- psnta.
Šķērsceļi preču pārvaraksts « Starptautiskā dzelzsceļu satiksme",
dāšanā.
ierakstot tanī vietā .Vācijas un Lietavas1. Ja 18. pants 1. nodalījumā pareKrievijas satiksmē"; tālākjāstiīpo ievadā
vārdi: « kuri paredzēti starptautiskā konvencijā pieča pārvadāšanai kā ari".
Nodot Vācijas izsūtāmā stacijā pārvsdāšanai tādas preces, kuras nosūtītājam
pašam jāiekrauj, pēdējais ieraksta preču

dzētos gsdījumos

uz dzelzsceļš piepra-

sījuma nosūtītājs nedod par preci kādu
citu rīkojumu, dzelzsceļsm ir tiesība rīkoties ar preci tā, kā tss paredzēts 24.
pantā attiecībā uz nepieņemtām precēm.
2. Attiecībā uz uzglabāšanas vai vazīmes
attiecīgā
iedalījumā
netikvien vagona nnmura un piederības zīmi gonu aizturēšanas maksu par ceļā aizturētām precēm piemelojami tā dzelzsbet ari vagona celtspēju.
Preču zīme, kurā nav norādīts sūtī- ceļa noteikums Uz kura prece ir aizjuma virziens, izsniedzama atpskaļ no- turēta.
3. Izpildot nosūtītāja papildu rīkojusūtītājam minēto
ziņu papildināšanai
(sk. apakšnodaļu l.Robežpāreju staciju mus par preci, tāpat aprēķinot veduma
maksu un papildu maksājumus, piemēsaraksts").
rojami noteikumi, kādi paredzēti attiecīgā
3. Pie Bernes Konvencijas
dzelzsceļa likumos, instrukcijās un tarifus,
7. panta.
Atbildība
par preču
kā
ari piemērojami pēc būtības sevišķie
z ī m ē u z r ā d 11ā m ziņām. Preču
papildu noteikumi pie 15. panta.
pārbaudīšana
no dzelzsceļa.
10. Pie Bernes konvencijas
Tarifs
papildu
maksas.
iz24. panta.
Kavēkļi
preču
Papildu

maksājumi

par

nepareizu

Pie

Bernes

un tarifos.

konvencijas

10. panta.
Muitas, akcizes un 11. Pie Bernes kon ven ci j as 38'
un 40. (3) panta.
Zaudējumu
administratīvas
formalitātes.
atlīdzības
pieteikšana.
Nosūtītāja
pienākums — pievienot
preču zīmei muitas, akcizes

un policijas

aizsargu

līdzekļus
pret siltumu un pret aukstumu sūtījuma
gals stscijs izsniedz saņeaiejam, ja to
pārvadāšanas

kārtību

nosaka

vietējie

sūtījuma
pārejas
šanas pēc
normalplatntna uz
platun otrādi.
sliežu ceļiem

no

sūtījumus

pārkrauj

kritumi un kstlu skmens.
Drezites un šaursliežu dzelzsceļu
ritošais sastāvs.
9. Stādi sssietā veidā.
10. Zeukopju rati un ragava?.

Latvijas

dzelzsceļi.
Ja nosūtītājs vēla?, Īsi prece reliktu
pārkrsuts ceļa platuma maiņas dēļ, tad
preču zīme, nosūtītāja atzīmēm paredzētā

11. Koki _ dažādi,
izstrādāti,
strādāti un malka.

14. Rūda dažāda.
15. Akmeņogles, akmeņogļu brikets,
kokss, brūnās ogles, torfs, torfa
briketes un antrscits.
16. Asfalts » asfalta ķits, asfalta masa
un piķis.
17. Asfalta caurules.

i stacijā";

a) Pārkraušana.
normaipiatuma

uz

Pārkraušanu no
platsliežu

neap-

12. Tauki uti speķis mucSs.
13. Koka būvmateriāli.

ailā,
viņš
iersksta
sekošu
stzīmi:
„ Vagonam
jāpārceļ asis,
nepārkraujot

preci

Cementa csurules.

Riteņu loki, koks stīpss un slieces,

8.

No normai uz platsliežu ceļa un otrādi
pārejošos

2.

3.

iesaiņotas vai sasietas.
4. Dzīvnieku atkritumi, iesaiņoti.
5. Lauksaimniecības mašinas un rīki
izjauktā
un
neizjauktā
veidā'
iesaiņoti.
6. Akmeņi ua minerāli, neizstrādāti
un ari izstrādāti.
7. Skābju un sāļu izgatavošanas at-

tarifi.
Pārkraušana
un
vagonu
5.
asu pārlikšans bez pārkrau-

ceļ.em

notiek Latvijas dzelzsceļu Rīgas vai
Grīvas stacijās, atkarībā no preču
zīme uzrādītā ceļa virziena. Par
parkrsušanu aprēķina
sekošu papildu maksu, ierakstot to preču
zīme: par katriem 10 kg. — 0.26
U. S. A. dolarcentus. Pārkrsiišanas
maksu apiēķina vismaz par S0 kg.;
nepilnus
10
kg
noapaļo līdz
pilniem 10 kg.

sū-

došanā.
tījuma satura vai mazāka svara uzrādīIzpildot nosūtītājs papildu rīkojumus
šana, kā ari par no nosūtītāja iekrautā
vagona pārsvaru jāmaksā tādos apmēros, par preci un aprēķinot veduma maksu un
kādi paredzēti šinī satiksmē piedalošos papildu maksājumus, ir jāpiemēro pēc
dzelzsceļu iekšējās
satiksmes
tarifos. būtības 15. panta papildu noteikumi saPapildu noteikumi pie 7. panta nav pie- skaņā ar nosscījumiem, kādi psredzēti
mērojami.
attiecīgā dzelzsceļa likumos, instrukcijās

4.

Privātus brezentus, privātus iekrausanss

līdzekļus un privātus

18.

Stikls,

porcelāna un māla

drum-

i staiss.
19.

Grafus

nesasmalcināts

20. Zeme un māls, izņemot krāsu zemi.
21. Kiuli, vienkārši, neapstrādāti.
22.

Sveķi

mucās.

23; Dzelzsceļa sliedes

b) vagonu
asu
pārcelšana
Preces, kuras šinī sarakstā nav mibez preču pā'r kraušanas.
Pārcelšanu pie vagonu pārejas no nētas, atļatts pārvadāt vaļējos vagonos,
normalplatuma uz platsliežu ceļu apsedzot vai neapsedzot tās ar brezentu,
Un otrādi izdara Latvijas dzelzsceļu vienīgi ar visu pārvadāšanā dalību ņemošo dzelzsceļu pārvalžu piekrišanu.
Rīgas vai Daugavpils stacijās, atkarībā no preču zīmē uzrādītā ceļa 8. Preču pienākšanss paziņovirzienā. Par vienu divasīga vagona
šana saņēmējam.
pārcelšanu no platsliežu uz normalplatuma asīm vai otrādi, preču zīmē

Par peču pienākšanu uz SSSR dzelzssaņēmējam paziņo vienīgi tad,
aprēķina papildu maksu 2,80 U. S. A.
ja preces zīmē uzrādīts pilna saņēmēja
dolārus.
mentiem, kuri vajadzīgi precei izvešanai, Preču tarifa III. nod 1.b). Papildu maksa
adrese un ja preču nosūtītāja atzīmēm
Sūtījumi, kuri
pārvadācaurvešanai un ievešanai.
Bernes konvencijas izpildu noteikumu 6.
paredzētā ailē ir attiecīga atzīme, piejami ar pavadoņiem.
9. §, cip. 2. un 3. jēdzienā ņemama šinī
mēram : B Par preču pienākšanu lūdzu
5. Pie Bernes konvencijas
gadījumā
0,25
Amerikas
dolarcentu
apI.
Pavadoņi
noliekami
sekoiiem
sūtīpaziņot
saņēmējsm pa psstu".
11. pants.
Veduma
maksas
jumiem :
mērā
par
katriem
nodalāmiem
10
Ameaprēķināšana.
II.
Ti-eša i s tarifs
satiksmei
rikas dolāriem un 10 km, aprēķinot to
1. Dzīvi kustoņi.
Pavadonis nepietarifa
staciVeduma makss par visu ceļu attā- atsevišķi par katru pārvadāšanā dalību
ciešams katram sūtījumam, un ja starp Lietavas

formalitatu nokārtošanai vajadzīgos dokumentus — attiecas ari uz tiem doku-

Zaudējumu atlīdzības

pieteikšana atļauta vienigi partām precēm, kuras pieņemsmss pārvsdāšsnā zem nosacījumiem

lumu ņemama pēc pārvadāšanā piedaņemošo dzelzsceļu attālumu.
Izrēķināto
lošos dzelzsceļu iekšējās satiksmes tamaksas sumu var noapaļot līdz pilniem
rifiem, kādi ir spēkā pārvadāšanas lī- 5 dolarcentiem. Pa visu ceļu aprēķināta
guma noslēgšanas dienā, vai ari pēc se- papildu maksa nevar būt mazāka par
višķiem
šai satiksmei nosacītiem ta-

50 Amerikas dolarcentiem.

rifiem.
Izsūtāmās

un

gala

stacijas

ļiem pienākošie maksājumi

U. S. A.

dolāros;

šinī

nāmi ari
tranzita
maksājumi.

6.

Rie

panta.

dzelzsce-

pārrēķināmi

valūtā

ceļiem

Šie noteikumi nsv spēkā.
IV.

Veduma

maksas

12.

ievāk-

šana.

3.

2.

Smagu

priekšmetu

Pie

Bernes

pants.

konvencijas

13

Pēcmaksjas,

1. Pēcmaksas uzliekamas tikai nosūtītājas valsts valūtā un nokārtojamas
līdz

pārvadāšanas

līguma

noslēgšanai.

Pēc

Kā pierādījums

par

uzlikto

pēc-

maksu uzskatama preču zīme, kurai uzspiestas izsūtāmās stacijas zīmogs. Bez
tam Lietavas un SSSR dzelzsceļi obligatoriski, bet Vācijas dzelzsceļi vienīgi

uz nosūtītāja vēlēšanos, izdod par brīvu
pēcmaksas apliecību.
Uz Lietavas un
SSSR dzelzsceļiem pēcmaksas izmaksā
tikai pret tādām apliecībām.
3.

Pēcmaksas

katrā

ziņā

uz

apliecības

izrakstāmas

nosūtītāja vārdu.

4. Uzliktās pēcmaksas izmaksā tikai
tad, kad izsūtsmā stacija saņēmusi no
gala stacijas paziņojumu
par uzliktās
pēcmaksas iekasēšanu no saņēmēja.

5. Komisijas nodokli par uzliktām
pecmaksām sprēķina
izsūtāmā stacija
pēc savas valsts dzelzsceļu papildmsksājumu tarifu likmēm, un tās nāk izsūtāmās stacijas dzelzsceļam par tabu.

6. Aizdevumu
izsniegšana
naudā nav pielaižama.
8.

Pie

Bernes

skaidrā

konvencijas

14

panta.
Piegādāšanas termiņi.
Kā piegādāšanas termiņt paliek spēkā
Bernes konvencijā

paredzētie

un

SSSR

tarifu

stacijām.

ja to

segto» vagonos nav
Katram sūtījumam nozīmējams viens psvsdonis.

pēc vietējiem tarifiem,
dzelzsceļu attālumiem
tranzittarifiem.

III. Tālāksūtlšanas kārtība,
kad prece p ar vad āj am a starp

tarifa

un

pases

un

kurss
šinī
nav ieslēgtas.

A.

iespējama.

Pavsdonis padots vispārējiem muitas

stacijām

stacijām,

ievietošana
II,

bet par Latvijas
pēc pastāvošiem

tādām
tarifa

Uz Vācijas vslsts dzelzsceļiem.
Rietumiem
Virzienā
no
uz Austrumiem.

1.

noteikumiem.

Ja preces, izņemot minētās tarifā zem
NsNs 42, 51, 52, 54, 67, 83 un 94, top
psvadonim jāievietojas pārvadājsmā obno dzelzsceļa pāradresētas Kčnigsbergā
jektā, pārējos gadījumos pavadonim jāie- vai Insteiburgā uz kādas SSSR tarifvietojas vagonā, kurā sūtījums iekrauts, vai stacijas, tad pāradresēšanas stacijai jāpārsevišķā
minētam
nolūkam paredzētā rēķina veduma maksa pa visa ceļa atJa, pārejot no normalplatuma ceļa uz vagonā, vai bagāžas vai pasažieru vatālumu, sākot no Vācijas izsūtāmās stacijas
lielāka plstums ceļu tādi priekšmeti jā- gonos, ja tādi atrodas vilciena sastāvā,
un tad dabūtā Vācijas dzelzsceļiem piepārkrsuj, tsd pirms priekšmets iekļaušaIV. Pavadonim atļauts segtu vagonu nākošā veduma maksa jāpazemina tarifa
nas izsūtāmās stacijas dzelzsceļa pārvaldei noslēgt.
paredzētos apmēros.
jādabū pārkraujošā dzelzsceļa piekrišana.
V. Vagonā, kurā pārvadā sūtījumu
no Austrumiem
2. Virzienā
3. Augstākā robeža kravai saar pavadoni, smēķēšans noliegts.
uz Rietumiem.

pārvadāšanas līguma noslēgšanas
nav atļauts nedz pēcmaksu uzlikt, nedz tiksmē ar citāds ceļa platuma
papildināt vai pamazināt, nedz ari pil- stacijām un nosacījumi, kā jārīkojas ar sūtījuma atlikumu,
nīgi atcelt.
2.

dsļss, ja tie nav iesaiņoti un

iekrau-

dzēts iekšējās satiksmes attiecīgos tariiekasēšanai gala stacijā. Ir atļauta vefos.
Dzelzsceļš var prasīt, ka tādus
duma maksss daļss frankēšsna par nopriekšmetus iekrauj nosūtītājs un izkrauj
teiktā apmērā vai līdz izsūtāmās valsts
saņēmējs ar saviem līdzekļiem.

7.

nosūtītāja lietpratēja.

Lietpratējam ceļā jāgādā par tādu
līdzekļu eļļošanu. Katram sūtījumam nozīmējams viens pavadonis.
Lokomotīves, tenderi un tvaika va-

goni iajauktā veidā, automobiļi,
autobusi, aeroplani, gaiškuģi un to

TARIFA NOTEIKUMI.

1. Steidzīgi lielā ātrums sūtījumi nav
atļauti.

Veduma maksa (pārvadāšanas, papildšana un izkraušana.
maksājumu u. t. t.) iekasējams par visu
Par tādu priekšmetu iekraušana un izceļa attālumu, pēc nosūtītāja izvēles, vai
kraušanu, kuri katrs par sevi sver vairāk
nu izsūtāmā stacijā no nosūtītāja (franpar 500 kg, ņemama makss, Kāda parekatura), vai pārvedama uz saņēmēja

vai ari līdz gala stacijas valsts robežai.

pavadāmi no

i er Iko šs n s u. t. t.

pienākošie

Bernes konvencijas

jām

sūtījums sastāv no vairākiem vagoniem, tad pavadonis nepieciešams
Pārvadāšanai
pielaistas visāda
veida
katram vagonam.
preces, kā gabalu sūtījumiem vai piln2. Uz saviem riteņiem skrejošas loko- kravu vagoniem. Veduma maksu apmotīves, tenderi |Jun tvaika vagoni rēķina par Lietavas un SSSR attālumiem

12. Pie Bernes konvencijas
57.—61. panta.
Centralbiroja

aprēķi-

ceļiem

kurš

rodas,

pārkraujot

preci
dēļ.

ceļa platuma maiņas
a) Uz stacijām ar citādu ceļa platumu

III.

2. un _ 3. punktos minēto sūtījumu

7. Pārvadājumi segtos vagonos,
vaļējos vagonos
vsi vaļējos

vagonos, apsedzot ar brezentu.
Preces parssti pārvadājamas tikai segtos
vagonos, tomēr atļauti pārvadāt:

Ja

Konigsbergā

vsi

Insterburgā

no

SSSR dzelzsceļš tsrifstacijām pienākušās
preces dzelzsceļš pāradresē, tad piemērojams augšminētais.
B.

Uz SSSR

dzelzsceļiem.

a) V a lējos vagonos » apsedzot
1. Sūtījumu pāradresēšsna no dzelzsar brezentu,
17 t.
1. Koka un
izstrādājumi,
ceļš
puses uz kādu šinī tarifā neieslēgtu
skaidu
normai pielaižama vienīgi ar dzelzsSSSR
stacru pagaidām pielaista tikai
iesaiņoti
vai
pārsieti.
ceļa pārvsldes slļauju, kura savu*
riki,
virzienā
no Vācijas uz SSSR un vienīgi
2.
Lauksaimniecības
mašīnas
un
kārt ievāc pārējo piedalošos pārja
veduma
maksa līdz SSSR robeizņemot izgatavotos
no
koka, tad,
valžu piekrišanu.
veidā, žām ir iekasēta frankaturas veida un ja
izjauktā un
neizjauktā
b) Pārkraujot sūtījumu ceļa platuma
iesaiņoti.
sūtījums nav aplikts ar pēcmaksu.
msiņas dēļ, vsgonā neietilpstošo
3. Kokvilna.
2. Šinī gadījumā nosūtītājam jāuzrāda
sutljumsdaļu pārkraujošais dzelzsun pie4.
Mašinas,
mašinu
daļas
preču zīmes aile „Gala stacija" SSSR
ceļš nosūta pie jaunas preču zīmes,
derumi, iesaiņoti.
dzelzsceļu robežstacija ar atzīmi «pārneņemot īpašu veduma maksu. Ve5. Koka ogles mucās, kastēs un adresēšanai no dzelzsceļa puses uz . .
duma maksss
aprēķināšanai
uz
msisos.
pirmatnējās preču zīmes ņemams
stac". Tad veduma maksa
6. Koka miza dažāda,
ķīpās
un
aprēķināma
par visu SSSR dzelzsceļa
parpamatu pie pārkraušanas kondabūta
saiņos.
attālumu līdz gala
stacijai un
statētais kopējais svars.
7. Siens un salmi presēti.
atsevišķiem
ar
veduma maksa saskaņā
4. Brezentu lietošana.
8. Ekipāžas, laivas, automobiļi un
tarifa numuriem attiecīgi pazemināma.
Dzelzsceļam piederošus brezentus dod
traktori.
maksu tarifs.
IV. Papildu
9. Stikls un stikla izstrādājumi kastēs
lietošansi tikai Vācijas dzelzsceļi. Vācijas
un mucās.
valsts dzelzsceļi dod
lietošanā savus
1. Papildu maksa kā priekš izsūtāma,
brezentus, cik tāļu tie krājumā, tikai b) Vaļējos vagonos, neapsedzot tā ari priekš saņēmēja dzelzsceļa iekapaar brezentu.
priekš^ pārvadājumiem savu ceļu robežās,
sējama pēc tā dzelzsceļa vietējiem
attiePar _ sūtījumu apsegšanu tālākam ceļam
iecirkni
1. Alebastrs,
ģipss un krīts, neizpildmaksu tarifiem, kura _
vagona

krava

nedrīkst

pārsniegt
Vagona piekj-aušana pāri šai

maksimā- jārūpējas nosūtītājam.

strādāts, gabalos.

cīgā papildu maksa iekasējama.

2.

Tranzitdzelzsceļiem

iekasē

sekošu

teikumiem, ar izņēmumu,

ka maksājumi

papildu maksu:
a) Priekš Lietavas un Latvijas traozitiecirkņietn muitās tās formalitātes

aprēķinamipar katru
sūtījumu kā par
3 000 kg pec parastā ātruma sūtījumiem
noteiktā tarifa.

nokārtošanas nodoklis 0,06 17. S. A.
dolāri par katru t.
b) Priekš Latvijas dzelzsceļiem atkarībā no nosūtītāja norādījumiem;
par katra divssīgs vagons pārlikšanu no normalplatuma uz platsliežu asīm vai otrādi 2,80 U. S. A
dolārus vai par preču pārkraušanu
0,26 U. S. A. dolarcentus par
Pārkraušanas izkatriem )0 kg'
devumus iekasē ne mazāk kā par
20 kg. Nepilnus 10 kg noapaļo
līdz pilniem 10 kg.
V. Vedummaksu, pēcmaksu un papildmaksu pārrēķina no attiecīgās valsts va-

3 §. Uz šo noteikumu pamata pārvadājamos sūtījumus dzelzsceļi nesver.
4. §. Zemenes, kā ari to iesaiņu sūtījumus iekrauj vagotos un izkrauj no
vagoniem ar sūtītāju līdzekļiem vispārējos noteikumos paredzētā laikā. Js šīs
operācijas laikā nebūtu ve'ktas, pedze
nami vispārējos noteikumos paredzētie

lūtas dolāros, kā ari otrādi pēc
oficieli izsludināta kursa.
Šis tarifs stājas spēkā no

attiecīgi

1925. g.

Dzelzsceļu galvenais direktors
A.Rode.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. M a g a s i n g.
Apstiprinu.
1925. g. 27. jūnijā.

Satiksmes ministrs
J.Pautuks

Nr. 229

par pārgrozibām 1924. g. rīkojumā
Ne 156 un 1925.g. rīkojumā Ne 61.
No š.g. 4. jūlija atveru pieturas punktu

„Jaundubulti"uz posmaDubulti- Melužil.
Sakarā ar to, uzdodu rīkojumu N° 156,
kurš iespiests «Valdības Vēstneša" 1924. g.
119. numurā un _ «Dzelzsceļu virsvaldes
rīkojumu krājuma" 1924. g. 20., 21., 22.
nu 23. numurā, rīkojumu Ns 61, kurš
iespiests «Valdības Vēstneša" 1925. g.
47. numurā un «Dzelzsceļu virsvaldes
risumu krājuma" 1925. g. 8. numurā
un papildināts ar vēlākiem rīkojumiem,
papildināt sekosi:
_ 1) rīkojumā N» 156, tabelē J(» 8, iedales ar staciju apzīmējumiem ierakstīt
starp Dubultu un Mektžu I staciju nosaukumiem pieturas punktu « Jaundubulti"
ar sekošiem attālumiem:

līdz
„
,
,
„

Torņakalnam
Zasulaukam
Solitudei
Pūpei
Priedainei

—
—
—
—
—

„

Buļļiem

—

„

Bulduriem

—

«

Edinburgai 1

—

«
„

Edinburgai

II —

23,6 klm
20,1
„
16,7 „
13,7 ,
9,4 „
8,1
«
6,6
«
4,9
,
4,3 „
„
3,0

Majoriem
Dubultiem
Melužiem I
Melužiem II

—
—
—
—

Asariem

—

— 8,6
— 17,3
— 27,0

„

„

Slokai
Kemeriem
Smārdei

„

Tukumam I

— 37,7

»

„

,
„
„
„

„

sūtītāja attlēgām,
bildību

15. jūlija.

Rīkojums

papildu maksājumi.
5. §. Piekrautu vagonu abās pusēs
nzliekamas pilnā kārtībā
esošās preču
sūtītāja atslēgas, bez kurām
dzelzsceļi
uzliek ari savas plombas.
6. §,
Par sūtījumiem, kuri pienākuši
ar vagonam _ uzliktām nebojātām piecu

1,6

1,2
2,6
4,1

dzelzsceļi

nenes.

7. §.

Zemeņu, kā

nekādu at-

ari to iesaiņu

sūtī-

mējams,

ka

Eduards

Reiņa

(8-VI-25),

sod.

Tukuma

Braucēju

visos pārēios pārvadāšanas dokumentos,
8. §. Š.e noteikumi piemērojami laik-

no

zies. — Apcietināt.
(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. T i f e n t ā 1 s.
Darbvedis A. Zaķis.

kategorija

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Finansu d rektors Mazkalniņš

Noteikumi Nr 272
par zemeņu un zemeņu pārvadā-

šanai lietoto iesaiou pārvadāšanu.
1. §. No Rīgas jūrmalas linijas stacijām, kuras izdara operācijas ar pasažieru ātruma preču sūtījumiem un atrodas starp Solļtudi un Kemeriem, pēdējo
līdzieskaitot, dzelzsceļi ' pieņem bez gabalu skaita uzrādīšanas pilniem vagoniem pārvadāt pasažieru ātrumā līdz Rī-

iestāžu

Bēgļi

10

Optanti

72

Pārnācēji

82

Ratifikācijas

paziņojumi

grāmatu

1925. gada

23.

jūnijā

Caurbraukuši:

apmaiņa.

No Padomju Krievijas

Helsingfoisā,

grāmatas 1924. gada

rakstītam

tirdzniecības

23.

augustā

un

uz

valstīm:

ārlietu ministrijā, apmainītas ratifikācijas

citām

.

Lietavas bēgļi un optanti

pa-

.

38

.

713

Emigranti

kuģniecības

līgumam starp Latviju un Somiju.

751
'.

1

Līgums stājas spēkā 1925. g. 9. jūlijā.

...

164

751

—

915

Kopā ar agrāko gadu braucēju skaitu

233756

218150

16214

468120

Kopā

Rīgā, 1925. g 30. jūnijā.

H.

A 1b a ts ,

ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs.
Pašvaldības departamenta vicedirektors

Valdības

de Lettonie,

Personas, kurām būtu

darbība

Ministru kabineta sēde
1925. g. 2. jūlijā.

Apspriež noteikumu projektu par valsts

Vēstneša"

Latvija un citas valstis.
Mūsu ārlietu ministrs Berlīnē.

E.
30. jumja

140. numurā iespiestais
« Tautas labklājības
ministrijas
darba inspekcijas
rajonu saraksts* izlabojams sekošā kārtā:
4. inspekcijas rajona iedalījuma rubrika
papildināma ar teikumu _ «..., izņemot Valkas apriņķa Alūksnes policijas iecirkni".
9. inspekcijas rajona iedalījuma rubrika
papildināma ar teikumu. . . . « Valkas
apriņķa Alūksnes policijas iecirknis
(ar Alūksnes pilsētu un Lejssciema
un Opes miestiem).
Darba aizsardzības departaments.

(Elijas).

— R'gas

7.

iec.

III klases vinnestu izmaksu sāks divas
nedēļas pēc izlozes slēgšanas.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

tiesības

Latvijas ģenerālkonsula Londonā

š. g.

5-klasu naudas loterejas N° 8 III klases
izloze sāksies š. g. 6. jūlijā Latvijas
Sarkanā krusta telpās,
Rīgā, Skolas

Loterejas nodaļas pārzinis J. Stalbovs.
Darbveža vietas izpild. Fr. Baginskis.

Berlinē, 2. jūlijā. Ārlietu ministrs Meierovics
šodien priekštās saņemt, lūdz pieteikties ārlietu mipusdienā nodeva vizīti Latvijas sūtnim
nistrijas juriskonsultacijā.
Berlinē Dr. Voitam. Pēcpusdienā viņam
Ārlietu ministrija paziņo,
Vācijas ārlietu
ministrijā bij apspriede
ka š. g. februāra mēnesī Amerikā pie par atklātiem norēķināšanās, tirdzniecības
Cat-Sable N. S. krastiem
bojā ejot līguma un arbitrāžas konvencijas jautājumiem.
«Republic" noslīcis kapzvejas kuģim
teinis Pēteris
Dunskis, alias
Ministrs un Baltijas valstu nodaļas
Glinbergs no Glaučesteras, Mass, kurš vadītājs Munters, kurš to pavada ceļocēlies no Dundagas pagasta. Tas tiek jumā, apmetušies Bristoles" viesnīcā.
«
P. Dunska-Glinberga
paziņots nelaiķa
Latvijā dzīvojošo piederīgo zināšanai.

«Valdības

Latvijas Sarkanā krusta

ielā Ns l.

darbinieku atalgojumu.

Izlabojums.

miertiesneša

V. Radziņš.

Transporta nodaļas vadītājs Jakobsons.

Latvijas konsulāta New Orleans'ā
adrese:

gas pasažieru stacijai zemenes (svaigas)
un atpakaļ no Rīgas pasašieru līdz augMeklējamo personu saraksts
stāk minētām izsūtāmām stacijām — zeNr. 215.
meņu pārvadāšanai lietotus iesaiņus —
(4. turpinājuma.)
grozus, kurvjus, kastes u. t. t.
14195. Slman, Lote Jāņa m., dzim.
2. §. Maksājumi par 1. § minēto sūšādi: 1S99. g. 27. okobrl, Smiltenes pag.,
tījumu pārvsdāšanu sprēķinsmi
par zemeņu pārvadāšanu — pēc vispā- pied. pie Cēsu pilseas, čigāniete, ev.rēja tarifa, ņemot maksājumus par katru luterticīga, neprecējusies, pedejā dzīves
sūtījumu kā par 10.000 kg; par iesaiņu vieta Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 23, dz. 3
no-

kopskaits
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Valdības

bāšanā.

Satiksmes ministrs
J. P a u 1u k s.

Izbraukuši

No Padomju Krievijas:

K. T i m u š k a.

Ārlietu ministrija paziņo,

Ar ministru kabineta
piekrišanu apstiprinu.
1925. g. 30. jūnijā.

Caurbraukuši

Iebraukuši

i

ka š. g. 1. jūnijā Berlinē caur pašnāvību mirusi Latvijas pilsone Minna
dzimusi
1893. gada
Bērzeniek,
Viņas atstātās
17. augustā
Liepājā.
mantas atrodas Berlīnes policijas uzgla-

Eksploatacijas direktors T. Dumpis.
Finansu direktors Mazkalniņš.

pirms

Iebraukuši:

Noac New Orleans.

Šis rīkojums spēkā no 1925. g. 4. jūlija.

pag.,

mieras kājn. pulka komandiera 1925. g.
29. maija raksts _ Ne 4794 (6-VI-25),
1925. g. 24. maija patvarīgi atstājis kazarmju telpas un līdz šim nav atgrie-

un

Louisiana.

Dzelzsceļu galvenais direktors A. Rode.

Aizputes

par bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu un citu braucēju kustību
1925. g. marta mēnesī.

pārvadājams uz
1925. g. coteikumu
Ns . . . . pamata.
Šādu atzīmi dzelzsceļu darbinieki pārnes

Telegramām:

„

apriņķa

Pārskats

Building, New Orleans,

„
„

apr.,

Ērģemes pag., agrāk dzīv. Rīgā, Marijas

Association of Commerce

,

Liepājas

iesaukšanas dzīv. Pļaviņu miestā 4. Vald, mieras kājn. pulka kareivis. — 4. Val-

Rīgas prefekta ar Ls 10,— vai 3 dienām
aresta. — Paziņot pref 3. nodaļai.
14198. Zldens, Alfrēds Jura d., dzim.
1899. g. 15. jūnijā, pied. pie Valkas apr.,

preču zīme, kurā atzī-

metā no 1; jūnija līdz
1. augustam
stājas spēkā no 1925 g. 3. jūlija.
Dze'zsceļu galvenā direktora vietā

—

lēmumu un paziņot meklētājam.
14199. Zīverts, Voldemārs Viļā d.,
dzim. 1901. g., 17. decembrī, pied. pie

ielā Lubānas ielā Ns 16, dz. 4. — Rīgas,
prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 28. maija
raksts Ne 3242/25.

dz. 6.

ar 50 latiem vai maksāt nespēšanas gadījumā ar 2 nedēļām aresta. — Izpildīt

144 g. v. Latvijas pav., agrāk dzlv. Rīga

sūtījums

Consulat

,
«

tarifa

dzīves vietu.
14197.
Skuja,

jumus nododot pārvadāt uz šo noteikumu
pamata, izsūtāmai stacijai iesniedzama
pasažieru ātruma

ielā Ne 125,

priekšnieka 1925. g. 14. maija raksts
Ne 165 (6-V-25), sod. ar lēmumu no
1925. g. 23. janvāra Na 165, par atrašanos publiskā
vietā piedzērušā stāvoklī

Vēstulēm:

2) rīkojumā Ns 61 ierakstīt aiz stacijas nosaukuma «Jadekši" — nosaukumu
« Jaundubulti" ar operāciju apzīmējumu
„pb" un sekošu piezīmi: « Darbojas kā
pagaidstacija satiksmē ar visām Rīgas
pasažieru — Tukuma 1 linijas stacijām."

pārvadāšanu — pēc vispārējā

1925. g. 27. maija raksts N°. 1046 (8-VI-25),

apv. uz sodu ltk. 138. p. p. — Paziņot
dzīves vietu.
14196. Strautnieks, Roberts Krišjāņa
d., 21 g. v., pied. pie Zemes pag.. Tukuma apr., Latvijas pasē Ns 959, izdota
no Svitenes pagasta valdes, agrāk dzlv.
Bauskā. — Bauskas apriņķa 1. iecirkņa
miertiesneša 1925. g. 26. maija raksts
Ns 275 (8-VI-25), apv. par pulksteņu
zādzību
Žindulim Bauskā. — Paziņot

Bīriņa

11. jūnijā Londonas tirdz-

niecības kameras Latvijas sekcijā noturēto
priekšlasījumu starp citiem atreferējuši
sekosi iespaidīgi
angļu
laikraksti un
žurnāli: « THe Financial Times", The
VorkshircHerald", « The Glasgow Herald",

«The

Journal of

Commerce",

London

Chamber of

« The Timber Trade Journal".

Rīgaa biržā,

1925. gada 3 jūlijā.

Devīzes:

1 Amerikas dolārs

....

1 Anglijas mārciņa

....

100
100
100
100

Francijas franku
. . .
Beļģijas franku....
Šveices franku ....
Itālijas liru ....
.

100 Zviedrijas

100
100
100
100

krona

.

.

.

Norvēģijas kronu . . .
Dānijas kronu ....
Čechoslovaķijas
kronu .
Holandes guldeņu. . .

100 Vācijas marku

100
100
100
100

5,175
25,19
23,80
23,70
100,10
17,90

....

Bērnu

brivbibliotekuun

139,70

89,05
105,95
15,20
206,50

90,85
108,10
15,50
208 . J5

—
—
—
—

13,00
1,35
98,00
50,50

13,25
1,40
102,00
52,08
26,40 — 26,85

....

—
—
—
—

Dārgmetāli:
Zelts

1 kg

Sudrabs

3420 — 3450

1 kg .....

Vērtspapīri:
5^0 neatkarības aizņēmums
4°/o Valsts prem. aizņ. .
8°/o Hipotēku
zīmes
Rīgas

.

105—112

98

.
.

— 100
98 — 100

bankas

92 — 93

ķīlu
96 — 97

biržas kotacijas

komisijas

priekšsēdētājs

lasītavu

— 24,20
— 101,10
— 18,35

138,30 -

6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes

Rīga.

— 24,30

122,00 — 124,20

Somijas marku ....
Igaunijas marku
. . .
Polijas zlotu
Lietavas litu

1 SSSR červoņeca

— 5,20
— 25,31

Zvērināts

biržas

maklers

Th.

A. Kaceni
Šu m m er s

Čiekurkalnā,

Telegramas.

pirmā līnijā Ns 34, ierīkojusi Latvijas
Atklāšana
Bērau palīdzības savienība *.
(Latvijas

telegrāfa

aģentūras

ārzemju

telegramas.'»
notiks š. g. 5. jūlijā, pulksten 2 pēc pusBerlinē, 2. jūlijā.
No Pillavas
dienas, uz kuru Savienība laipni ielūdz
bērnus, viņu vecākus un bērnu draugus. (Austrumprrusija) ziņo, ka motorkuģis
Ievērojot tādu brivbibliotekas un lasītavas « Luba" saticis uz 48°44' ziemeļu platuma un 19° austrumu garuma Baltijas
lielo nozīmi un vajadzību pilsētas nojūrā peldošas minas.
vēl
citas,
kuras
malēs, savienība gatavo
tuvākā nākotnē atklās citās pilsētas no-

malēs.

Redaktora

vietā: J. Janovskis-Jandevskls.

/

7"~^

Tiesu sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 5. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 10. jūlijā 1925. g, pulksten
Eksporta
ostā, Grubes
Rigas apgabalt. 3. civiln., 9 rīta, Rīgā,
malkas laukumā, pārdos Kārļa Stanpamatojoties uz civ. proc. tik. 2060. un keviča kustamo mantu, sastāvošu no
2062. p .p., ievērojot Izabellas Džemsa malkas un baļķiem un novērtētu pai
meitas K 1 e m m lūgumu un savu lē- Ls 430.—
mumu no 30. jūnija 1925. _g. ar šo paIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ziņo, ka lūdzēja parādu pēc obligācijas ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pārpar 48,560 rbļ no 14. marta 1913. g lošanns dienā uz vietas.
ar N? 618, apstiprinātas uz nekustamu
Rīgā, 13. jūnijā 1925. g.
īpašumu, atrodošos Rīgā, II hipotēku 7408
Tiesu izpildītājs E. Smeils.
iecirknī ar zemes grāmatu reģ. Ns 1690,
izdotas no Oskara Rennera
par labu
Rīgas pilsētai ir samaksājusi, bet Rigas

pilsētas valde nevar izdot atpakaj dēļ
dzēšanas zemes grāmatas, tamdēļ ka
tāda padomju valdības laikā gājusi zuduma.
Tāpēc apgabaltiesas, 3 civilnodaļa uzaicina visas personas, kufām būtu tiesības uz augšā aprādīto obligāciju, pieteikties tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī*, un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
parādu a'zīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību dzēst zemes grāmatā.

-ilgas

apgabalt. 6. iec.
izpildītājs

Tautas labklājības ministrija
izdod

mazākprasītājiem
1300 tonnu akmeņogļu
44 tonnu koksa
piegādāšanu

ministrijai

un

Izzināt

sarakstu, novērtējumu,

padotām iestādēm

Stren-

apskatīt pārdodamo mantu

jauktus galīgus torgus

ka ari

varēs pārdo-

šanas dienā uz vietas.
Rīgā, 29. jūnijā 1925. g.
Tif«„ ispiid. J. Zirjels.
7172

mācības
gada
vajadzīgi

sākumu

1 skolotājs,

Piedāvājumi, apmaksāti ar Ls _0,80 zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ai
paziņo, ka 15. jūlijā 1925. g., pulksten uzrakstu: .Uz kurināma materiāla piegādāšanas konkursu", iesniedzami līdz š. g.
10 dienā, Rīgā, Tērbatas iela Ns 40, 13. jūlijam, pulksten 13, tautas labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā Ns 28,
veikalā, firmas .Helard un Laurenc" un dz. 4. Turgat saņemami tuvāki noteikumi.
2
7416
citu lietās, II. torgos, pārdos Ābrama
Hiršovica
un
Zalmaņa
Blaušllda
būvniecības pārvaldes būvju un īpaš. daļa
kustamo mantu, sastāvošu no galantē- Kara
rijas un veikala iekārtas un novērtētu
izsludina 14. jūlijā 1925. gadā, pulksten 12.,

par Ls416.—

1925./26.

skolotāji:

čos, Jelgavā un Majoros.

tiesu

Jelgavai pilsētas valdei
ar

1) uz pārbūves darbiem, elektriskas apgaismošanas ierīkošanu un mēbeļu

pamatskolas V. un Vi. klasēs pasniegl
latviešu valodu,
zīmēšanu un vingrina,
sanu bet L, un li. Kl.
apkārtnes mācību,
bez tam galdniecības m kartonažas
darbus.

1 skolotājs -ja,
latviešu valodas un dabas mācības pasniedzējs, ka ari dažās klasēs — dziedāšanu un zīmēšanu.

2 skolotāji

1 skolotājs,
skolas pārzinis

izgata-

Miezīte; muižas

pamat-

skolā.

1 skolotājs,

vošanu, Alberta ielā Nš 13.
2) uz remontu darbiem graudu noliktavā, Oskaru ielā Ns 9.

-jas,

pirmskolas kursa priekšmetu pasniedzēji.

pārzļnis,

Lietaviešu pamatdēļ atļaujas piedalities mutiskos torgos, kā ari rakstiski piedāvājumi skola
Rīgaj apgabaltiesas 6 iecirkņa slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami līdz pulksten 12. torgu
Kandidāti tiek uzaicināti iesniegt atdrošības naudu par tiecīgus lūgumus, līdz ar dokumentiem
tiesu izoildītājs
dienā, Būvju un īpašumu daļas darbved m, iemaksājot
izglītību,
Rīgas apgabalt. 3. civilnodaļa
darbiem Alberta iela Ns 13 — Ls 1.800 un par darbiem
Oskara ielā Ns 9 — par
pilsētas
valdē
līdz
«ziņo, ka 16. jūlijā1925. g., pulksten
20. jūlijam 1925. g.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p., 10 diena, Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3, Ls 480.
7411
Aiga pec valdības noteikumiem.
Ar torgu noteikumiem, darbu maksas aprēķiniem un zīmējumiem var iepaar šo paziņo, ka 14. jūlijā 1925. _£., veikala, Baltijas kokvilnas vērptuves un
Jelgavas pilsētas valde.
minētas nodaļas atklātā
tiesas sēdē austuves akc. sab. prasībā, pārdos zīties Būvju un īpašumu daļā, Citadelē 24, pie darbveža darbdienās no pīkst. 9—15. 7334
attaisīs un nolasīs 1923. g. 13. februārī Ābrama Šeera kustamo mantu, sastāmirušā Skujienes pag.
,Jaun-Kulmu* vošu no manufaktūras un nevērtētu par
Kara būvniecības pārvaldes techniskā daļa
mājas rentnieka Reiņa Andreja d B r i e ž a Ls 350—
testamentu.
izsludina 20. jūlijā 1925. g., pulksten 12,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Rīgā, 1. jūlijā 1925. g.
L. Ns 3453 apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārPriekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.
došanas dienā uz vietas.
7375
Sfkrftars A Kulvf.
Rīgā, 15. jūnijā 1925. g.
uz dažādu elektrisko piederumu piegādāšanu. Paredzēts iegādāt: degtus, strāvas
6815
TIpsu izpild. J. Zi r ģ e 1 s.
1923. gada 20. burtnīca
skaitītājus, N. S. A. auklu, N. O. A vadus, caurules, iekavas, izslēdzējus un cit.
i Ik. tinu izpildīt.
cnāfcnai an dabūjama Valsts tipograiifā
6. iec. tiesu
kura kancleja atrodas Rīga, Andreja ki'iļut apgabalt.
Piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, uzrādot
pilī, 1. iataoj, kur eri vienīgi jāgrieža»
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka 13. jūlijā
cenu, ar uzrakstu: ,Uz elektr. piederumu konkurenci 20. jūlijā š. g." iesniedzami
izpildītājs
ar pieprssij amieia.
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Daupaziņ i, ka 16. jūlijā 1925. g. pulksten pārvaldes techniskā daļā, Citadelē Ns 24, līdz 20 jūlijam, pīkst. 12. Iegādājamo
Burtnīca maksā:
gavgrvas Ns 55, dz 2, p ā r d o s Arnolda 10
priekšmetu saraksts un piegādāšan s noteikumi
saņemami turpat katru
darba
dienā, Rīgā, Kr. Barona iela Ns 3,
H e r t v i g a kustamo mantu, sastāvošu
bez piesūtīšanas Ls 0,28
Baltijas kokvilnas vērptuves un austuves dienu no pulksten 9—14.
ar piesūtīšanu . . 0,30
oo mēbelēm un fisharmonijas, un novērakc. sab. lietā, pārdos Ābrama Šeera
Konkurences dalībniekiem jāiesniedz iepriekšējā drošība 10°/o apmērā no
tēta par Ls 2650.
no
Saturs:
piedāvāto priekšmetu vērtības.
7412
kustamo manti^ sastāvošu
manufakIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
tūras un novērtētu par Ls 350.—
107) Likums par Tautu Savienības Darba
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdoIzzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Starptautiskas
organizacijas _ visšanas diena uz vietas.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdopārējas konferences I. sesijā pie7335
Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.
šanas dienā uz vietas.
ņemto konvencijas
projektu par
Rīgā, 15. jūnijā 1925. g.
sieviešu nodarbināšanu pirms un
Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa
6816
Tiesu izpild. J. Z 1 r g e 1 s.
pēc dzemdēšanas (un pats konven-»

Rīgā, 30. jūnijā

1925. g.

Ns 3524.

Priekšsēdētāja v. A. Bluraentals.
7302
Sekretārs A. Kalve.

Iietavietis,

Lūgumi

LitiiB u iifitii talbeia
RAKSTISKU KONKURENCI iiil
?oi biliiL

ifi» «Dibinies»

VALSTS KONTROLES

tiesu izpildītājs,

kancleja
atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, pailgo, *a 13. jūlijā
1925.
g., pulksten
10
rīta,
Rīga,

kufa

Rīgas apgabaltiesas

Julīusa ielā

paziņo, ka 16 jūlijā 1925. g., pulksten
10 diena, Rīga, Kr. Barona _ iela Ns 3,

Ns 2, pārdos
akc. sab.
.Jēkabs Beks" kustamo mantu, sastāvošu

no kamanām ar kažoka segu un 3 darba
ragavām, un novērtētu par Ls 500.
«zināt sarakstu, novērtējumu, fci ari
as skatīt pārdodamo mentu varēs pār" v »nas diena uz vietas.
7363
Tiesu iznild. V. P o ž a r i s k i s

6. iecirkņa

tiesu izpildītājs

vošu no manufaktūras

un novērtētu par

Ls 350 —
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskailt pārdodamo mantu varēs pārRīgas apgabaltiesas 4 iecirkņa loSsnas dienā uz vMas.
Rīgā, 16. jūnijā 1925. g.
tiesu izpildītājs
6817
Tiesu izpild J. Zirģels.
kura kancleja atrodas Rīga, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, stmiiio, ka 14.jūlijā
1925. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Kalpaka

bul v. 5, p a r d o s Viļā Vagara kustamo
mantu, sastāvošu no mtbelem, un no-

Rīgas

apgabalt. 6. iec.
izpildītājs

vajadzīgas

80 tonnas koksa.

veikalā, Baltijas kokvunas vērptuves un

austuves akc. sab. pras.bā, pārdos
Ābrama Šeera kustamo mantu, sastā-

apkurināšanai

nama

Rakstiski
kontroles kancleja

piedāvājumi, nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami
(Va'demāra ielā Mš 26), līdz s.' g. i7. jūlijam.

Turpat dabūjami piegādāšanas noteikumi.

valsts
7340

Finansu ministrijas kredīta departaments
1925. g. 15. jūlijā,

pulksten 12 dienā,

ar automobiļiem

tiesu

pārdos mutiskā

cijas projekts).

108) Likums par pasažieru vagonu iegādāšanu valsts dzelzsceļiem ārpus
tekoša budžeta._
109) Papildinājums rūpniecības nolikumā,
110) Papildinājumi un pārgrozījumi civilun tirdzniecības procesu likumos.
111) Likums par_ aizdevumu nodrošināšanu,' ieķīlājot tiesības uz laukunekustamu mantu.
112) Likums
par
atlīdzību
bijušiem
zemju lietotājiem.
113) Likums par valsts kredītiem lauksaimniecības būvniecībai.
114) Likums par satiksmes uzturēšana
uz ielām, šosejām un zemes ceļiem

izsolē

un citiem mecha-

niskiem satiksmes līdzekļiem.
115) Pastiprinātas apsardzības stāvokļa

pBiņo, ka 17. jūlijā 1925. g., potkaten
pagarinājums pierobežas joslā līdz
10 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ns 38,
1925. g. 15. novembrim.
ar kažoka segu, 116) Noteikumi
2 kalešas, 1 kamanas
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari dz. 13, Ziemeļu bankas akc. sab. un 1 ķēvi,
par valsts zemes bankas
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- citu prasības lietā, p a r d o i Srola Ba2 angju aizjūg., kučiera livrejas (vasaras un ziemas).
īstermiņa aizdevumiem no valsts
došanas dienā uz vietas.
lanova kustamo mantu, sastāvošu no
sumām.
7362
Tiesu izpild. V. P 0 2 a r i s k i s. mēbelēm un novērtētu par Ls 1120 —
Tuvākas ziņas un lietas apskatāmas kredita
departamenta valsts grāmat^
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ai i vedības nodaļā (Valdemāra iela Ns 2), darbdienās no pulkst. 10—13 diena
7332
Rijas apgabaltiesas 4. iecirkņa apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārtiesu izpildītājs
dol&nas dienā uz vietas.
Rīgā, 29. jūnijā 1925. g.
!<ufa kancleja
atrodas Rīgā, Andreja
Tiesu izpild. J. Zirģels.
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka 14. jūlijā 7173
1925. g., pulksten 10 rīta, Rīga, Vaļņu
Akc. sabiedr. „Kaučuk"
ielā 22, pārdos Ludviga Karnevāla
Liepājas kara ostā, Lāčplēša iela Ns 24, 7. jūlija 1925. g., pulksten 10 dienā,
(Akluoh. o6uiecTBo .KaviVK")
kustamo mantu, sastāvošu no tapetēm,
-i
*- ??
.
?
un novērtētu par Ls 600 —
Izzināt saraustu, novērtējumu, kā ari
Dzelzsceļu virsvalde
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdouzaicina visus šīs biedrības kreditorus,
pārdod 16. jūlijā 1925. g.,
2
šanas diena uz vietas.
debitorus, mantas torētājus un citas ie7364
Tiesu izpild. P o ž a r i s k i s.
interesētās personas pie eikt šai komisijai
JAUKTOS TORGOS
savas tiesības un prasības (resp. parād :a,
ar pec'orgiem 20. jūlija 1925. g.,
Rigas apgt. 5, iec. tiesu izpildīt.
vai turēšunā atrodošos mantu)
sešu
apm.
3000
klgr.
sliežu
savienojumus,
Šķēdes tilta (Liepājas kara ostā) remontdarbus. mēnešu laikā, skaitot no šī uzaicinājnma
paziņo, ka 8. jūlijā 1925. g., pulksten
,
13C0
partiju
sameņus.
.
9 rīta, Rīgā, Brīvības
ielā
Ns 172,
Tuvākas ziņas sniedz Liepājas grupas kancleja, no pulksten 9 līdz iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".
Torgu s~kums pulksten 10 rītā. Torgu
pārdos otros tofļos Maksa ŠlapoVisas minētā lakā nepieteiktās tiepulksten 15.
7333
berska kustamo mantu, sastāvoju no dalībniekiem jāiemaksā drošība Ls 50
sības un prasības netiks apmierinātas
apmērā.
Tuvākas
ziņas
izsniedz
dzelzsdzīvokļa iekārtas, sveču mašinam un
no likvidējamās manta?.
ziepēm un novērtētu par Ls 4220.—
ceļu virsvaldē Gogoļa ielā, kt. 101. 7331
Pieteikumi
jāies redz
rakstiski
uz
izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
Akciju sabiedrības .Kaučuk" liķvid cijas
apriņķa
priekšn.
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- Tukuma
komisijas vārdu Rī^ā, tieslietu ministrijā,
došanas dienā uz vietas.
Antonijas ielā Mš 6, komisijas pri.kšaēpalīgs 1. iecirknī
izsludina uz 11. jūliju š g, ar pārsoli 14. jūlija š. g., pulksten 12 dienā,
Rīgā, 18. jūnijā 1925 g.
dētājam E. Brikovsksm.
dara zināmu vispārībai, ka 14. jūlijā
'i»sU *7.r>M E. Smeils
7409
Pamats:
1) instr. akciju un paju.
piejauktu
izsoli
gab.
balto
mūrķieģeļu
250,000
1925, g., pulksten 12 dienā, Tukumā uz
sabiedrību likvidācijas komisijām 9. p.
tir.gus laukuma
Kigao apgabaltiesas 5 iecirkņa
gādes
izdošanu.
2
7414
(.Vaid. Vēstu.' no 1925. g. te 61) ure
tieeu izpildītāja,
Drošības nauda Ls 500 — Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus iz- 2) papildinājums 1921. g 20. spriļa lipaziņo, ka 9. jūlijā -1925. g., pulksten
sniedz techniskā daļā, Valdemāra iela Ns 1-a, katru darba dienu no pulkst. 9—12 kumā par akciju biedrībām un paju sa11 dienā, Riga, ' Vitēbskas iela Ns 14, vienu separatoru, novērtētu par Ls 20—
biedrībām (Lik un min. kab. not. krāj.
koku
zāģetavr, pārdos
J. Zāģera piederošo Fricim Muceniekarh, dēļ uzno 1924. g Ns 16, skaitlis 124.).
kustamo mantu, sastāvoši! no elektriskā
liktās no Tukuma iec. miertiesneša soda
Rīgā, 1. jūlijā 1925. g.
7c38
motora, zāģa un trenbeņķa un novšrtētu
naudas piedzīšanas.
Priekšsēdētājs
Brikovskis
par Ls 740 —
Tukumā, 29. jūnijā 1925. g. N»4127.
Locekļi: J. Sankevics. C Loske.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari Tukuma apriņķa priekšnieka
paziņo,- ka cenu piedāvājumu uz
apskatīt pārdodamo mantu, vflrēi pār73 >2
palīga I. iec. v. i. (paraksts).
vērtētu par Ls 603.

Citu iestāžu sludinājumi.

naivais Liepājas jupa,

Kataintts

Izdos mutiskā sacensība

Dažādi sludinājumiT ļ

HKoId cljus komisija

mazākprasītājiem
Jūrniecības departaments

?

pārdos uairoksolišons

Pasta telegrāfa virsvalde

došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2. jūlijā 1925. g.
7407
nesu izpild. E Smeils.

Rīgas apgabaltiesa* 5. iecirkņa

ties i izpildītājs

paziņo, ka 9. jūlija 1925. g., pulksten
9 ritā, Rīga, Kazarmu ielā Ne 3, pārdos Maksa Jakobsona kustama mantu,
sastāvošu no automātiska kreiczaģa un
novērtēta r»ni l> 0C0—"
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo maniu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīga, 13. jūnijā 1925. g.
7410
Tiesu izpild. E. Smeils.

Tukuma apriņķa
priekšn.
palīgs 1. iecirkni
dara zināmu, ka _ 14. jūlijā š. g, pulkst.
12 dieni, Tukumā, uz tirgus laukuma,

gānos vttoliiaoi
Fricim Daksttrjlam piederošo zirgu,
nocenotu par
Ls 150.— un dzelzsasu
ratus, nocenotus par Ls 50.—, dēļ

nomas parāda piedzīšanas.
Tukumā, 2). jūnijā 1925. g. Ns 6541.
Tukuma apriņķa priekšnieka
7353
palīga I. iec. v. i., (paraksts).

divu radiomastu būvi Šampetrī galīgais iesniegšanas termiņš nolikts uz š. g. 15. jūliju.
Pārējie

noteikumi

un termiņi

netiks pielaisti.

__

:

paliek

turpmāki

līdzšinējie,

pagarinājumi
7415

'

Apriņķa ceļu inženiers Cēsīs,
18. jūlijā

1925. g,

pulkstei 10,

savā kancleja, C^sīs,

lielā

izdos jauktā (mutiskā un rakstiskā)

Ns 4b,

ga īgā izsolē

pār Vetter upi, pie Bridegas kroga , uz ĶirbīšuSalacgrīvas ceļa.
Droši as nauda Ls 500
ik darbdienās no pulksten 9—15, kancleja, Cēsīs. 3 '
7414

If tL Ag
»S1110
mUV H

Tuvākas-ziņa'

Dārza ielā

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Malkaskonzorc. pie Rīgas nampainiekii Mlr.
notiks pirmo reizi 15. jūlija Š. g, pulkst.
12 dieni,

pilna biedru sapulce.
gadījumā, pēc statuti
Neierašanas
§ 21, otra sapulce ar to pašu dienas
kārtība, 3. augustīš. g, pulksten 3 d..
neskatoties uz atnākušo biedru ska tu,
Blaumaņa ielā Ns 17, āi. 1.
Dienas

kārtība:

1) Amatu personu vēlēš&ni.
2) Likvidācijas komisji' ziņojim*.
3) Likvidācijas apstiprināšana.
Likvidācijas'kcrnJN:
7337 '

