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Spēkā no 1929. g. 15. maija.
Saskaņā ar 1929. g. no 10. līdz 30. jan-

vārim Frankfurtē pie Mainas un no 24.
līdz 30. maijam Ļeņingradā noturētās
konferencēs pieņemtiem lēmumiem Vā-
cijas un Lietavas-SPRS satiksmes preču
tarifā, kas izsludināts 1925. g. ,,Valdības
Vēstnesī 143. num. un līdz ar vēlākiem
papildinājumiem un grozījumiem iespiests
atsevišķā brošūrā 192/. g. izdevumā,
strīpojami līdzšinējie nodalījumi II. Regla-
mentāriskie noteikumi, III. Sevišķi no-
teikumi un IV. Tarifa noteikumi (Brošūras
47_70 1. p.) un kā jauns nodalījums,
II. Reglamentāriski noteikumi, ievieto-
jams sekošais teksts:
II. REGLAMENTĀRISKI NOTEIKUMI.

Pārvadāšanu izdara pamatojoties uz
1924. g. 23. oktobrī Bernē parakstītās
Starptautiskās konvencijas preču pārva-
dāšanai 1.—56. pantu noteikumiem, Starp-
tautiskās transporta komitejas papildu

noteikumiem, kā arī uz turpmākiem seviš-
ķiem noteikumiem.

1. Pie Starptautiskās konvencijas
4. panta § 1.

Priekšmeti, kuri pielaisti pārvadāšanā
zem zināmiem noteikumiem. Punkts4.
Dzīvnieku ēdināšanai un kopšanai
nepieciešamās barības un piederumu

pārvadāšana.
Pārvadāšanas laikā nepieciešamā barība

un apkopšanai vajadzīgie rīki, kā arī pie-
siešanai un vešanai vajadzīgie iemaukti
un pavadas, bez tam sargāšanai pret ne-
gaisu un slimībām nepieciešamās segas,
pat tanī gadījumā, kad pārvadāšanas
laikā tās neuzklāj, un dzīvnieku pavadoņa
rokas bagāža, kura uz katru pavadoni
pēc svara nedrīkst pārsniegt 25 kg, jāpār-
vadā vienā vagonā kopā ar dzīvniekiem
par brīvu. Šīs mantas pavadonim jāuz-
rauga pašam.

2. Pie Starptautiskās konvencijas
4. panta § 1 p. 3.

Dzelzceļu ritošā sastāva pārvadā-
šana uz savām asīm.

Pārvadājot dzelzceļu ritošo sastāvu uz
savām asīm (lokomotīves, tenderus, preču
vagonus un taml.), jāpiemēro Starptau-
tiskās konvencijas 4. panta paredzētie no-
teikumi, kā arī vēl sekosi nosacījumi:

1) Sliežu platuma maiņas stacijā ritošā
sastāva pārcelšanai nepieciešamie riteņ-
pāri nosūtītājam jānosūta laikus, sa-
skaņā ar Vācijas - Lietavas - Latvijas -
Igaunijas tiešās satiksmes preču tarifā
paredzētiem noteikumiem, Šķirotavas
vai Daugavpils II stacijas priekšniekam,
lai tie ceļa platuma maiņas stacijā pie-
nāktu reizē ar pārceļamo ritošo sa-
stāvu, ja riteņpāri nepienāktu vienā
laikā ar pārceļamo ritošo sastāvu, ņe-
mama uzglabāšanas maksa pēc Lat-
vijas dzelzceļu iekšējā tarifa.

2) Riteņpāri nosūtāmi, pēc iespējas, fran-
kejot visas veduma maksas un pārējos
maksājumus līdz ceļa platuma mainas
stacijai. Pretējā gadījumā tie ierak-
stāmi pārceļamā ritošā sastāva preču
zīmē kā Latvijas dzelzceļu izdevumi,
pēdējiem par labu.

3) Maksu par pārcelšanu Latvijas dzelz-
ceļi aprēķina pec pašizmaksas.

4) Pārcelšanai nepieciešamo laiku piegā-
dāšanas termiņā neieskaita.

3. Pie Starptautiskās konvencijas 5. panta.
Dzelzceļu 'pienākums izpildīt pār-
vadāšanu. Smagu priekšmetu ;

kraušana,
a) Atsevišķus gabalus svarā līdz 15 t pār-

krauj parastā kārtībā ceļa platuma mai-
ņas stacijas Šķirotava un Daugavpils II.
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b) Atsevišķus gabalus svarā 15 līdz 17 t
var pārvadāt caur Rīgu parastā kārtībā,
bet caur Daugavpili tikai tanī gadījumā,
ja tie iekrauti pārceļamos vagonos.

c) Atsevišķus gabalus svarā no'15—25 t
var pārkraut tikai Šķirotavas stacijā.
Bez tam tālāk nosūtīšanai no Rīgas uz
Padomju savienību vajadzīgs sagatavot
lielas celtspējas K platuma vagonu.
Aiz šī iemesla atsevišķus gabalus svarā
no 17—25 t atļauts pieņemt pārvadā-
šanai tikai tad, ja nosūtītājs preču
zīmē ceļa virzienu uzrādījis caur Mei-
teni, kā arī ierakstījis „Pārkraušana
Rigā-Šķirotavā" un 'bez tam izsūtī-
šanas stacijai iesniedzis Karalauču
direkcijas apliecību, ka sūtījumu at-
ļauts iekraut.

Lai laikus sagatavotu iekraušanai ne-
pieciešamos lielas celtspējas K platuma
vagonus, nosūtītājam vismazākais
10 dienas pirms iekraušanas jāpieprasa
no Karalauču direkcijas minētā ap-
liecība, uzrādot sūtījuma svaru. Ja
preces pārkraujamas dziļi guļošos va-
gonos, vai ja pārvadājami gabali, kas
pārsniedz gabaritu, jāuzrāda bez tam
arī izmēri un diena, kad prece būs saga-
tavota iekraušanai. Karalauču direk-
cija nodod šo pieprasījumu pa telegrāfu
tālāk Latvijas dzelzceļiem. Latvijas
dzelzceļi paziņo pa telegrāfu Karalauču
direkcijai, kad lielas celtspējas vagons
paredzēts Rīgā sagatavot iekraušanai,
vajadzības gadījumā pieprasot iepriekš
Satiksmes komisariātu Maskavā. Šo

paziņojumu Karalauču direkcija no-

sūta pieprasītājam. Par lielas celt-
spējas K platuma vagonu un krānu
sagatavošanu, kā arī par pārējiem pār-
kraušanas izdevumiem ņemama maksa
pēc Latvijas un SPRS dzelzceļu iekšē-
jiem tarifiem, kā arī pēc Rīgā pastāvo-
šiem vietējiem tarifiem attiecībā uz
pārkraušanu. Dzelzceļš nav atbildīgs
par piegādāšanas termiņa neieturēšanu,
kas rodas, ja.pie gabaliem svarā vairāk
par 17 t, pārkraušanai vajadzīgais
vagons nepienāk Rīgā vienā laikā ar
preci.

d) Vai gabalus svarā vairāk par 25 t iespē-
jams iekraut, katrā atsevišķā gadījumā
iepriekš jāpārbauda. Šinī gadījumā
piemērojami 3. rindkopas noteikumi,
liekot tajos minētās ,,Rīga-Šķirotava"
stacijas vietā ,,Rīga-Krasta".

4. Pie Starptautiskas konvencijas

6. panta.
Preču zīmes veids un saturs.
Starptautiskās preču zīmēs jābūt tek-

stam vācu un krievu valodā un uzrakstam:
,,Vācijas un Lietavas-SPRS satiksme".
Uzraksts „Starptautiskā dzelzceļu satik-
sme", kā arī vārdi preču zīmes ievadā
,,Starptautiskā konvencijā preču pārvadā-
šanai pa dzelzceļiem paredzēto noteikumu,
kā arī uz" strīpojami.

5. Pie Starptautiskās konvencijas
6. un 9. panta.

Preču zīmes saturs. Ceļa virzieni.
Nosūtītājam jānorāda pārvadājuma vir-

ziens, ierakstot preču zīmē visas robež-
pārejas stacijas (robežpārejas stacijas
skat lpp.

6. Pie Starptautiskās konvencijas
13. panta.

Muitas, nodokļu, policijas un citu
administratīvu formalitātu nokār-
tošanai vajadzīgie pavaddokumenti.

Muitas aizslēgs.
Sūtījumiem no un uz SPRS nosūtītājam

jāpievieno bez parastajiem pavaddoku-
mentiem arī preču zīmes noraksts ar
atzīmi: ..Noraksts SPRS muitai".

7. Pie Starptautiskās konvencijas
14. panta § 3.

Preču pieņemšana un iekraušana.
A) Pārvadājumi segtos vagonos,
vaļējos vagonos, vai brezentiem

segtos vaļējos vagonos.
Preces pārvadājamas parasti tikai segtos

vagonos, tomēr ir atļauts pārvadāt:
aa) Vaļējos, brezentiem apsegtos vagonos:

1. Koka un skaidu izstrādājumus,
iesaiņotus vai pārsietus;

2. Koka vilnu (skaidiņas);
3. Mašīnas, mašīnu daļas un piede-

rumus;
4. Koka ogles mucās, kastēs un

maisos;
5. Koka mizas dažādas, ķīpās un

;

6. Sienu un salmus, presētus;
7. Ekipāžas, laivas un automobiļus;
8. Stiklu un stikla izstrādājumus,

kastēs un mucās;
9. Lidmašīnas un lidmašīnu daļas;

10. Kokvilnu, vilnu;
11. Linus, kaņepājus, pakulas, lūkus,

mašus;
12. Tukšas kastes;
13. Lupatas saiņos;
14. Dzelzs un čuguna preces;
15. Traukus, māla;
16. Šachtu piederumus, jaunus (p. p.

Mašīnas, skrituli, koka stutes
.u. t. t.).

abj Vaļējos, brezentiem neapsegtos vag-
gonos:
1. Alebastru, ģipsi, krītu, neizstrā-

dātus, gabalos;
2. Cementa caurules, māla caurules

un dzelzs caurules, pēdējās ne
mazāk kā 2 cm caurmērā;

3. Riteņu lokus, koka stīpas un
slieces, iesaiņotus vai sasietus;

4. Dzīvnieku atkritumus, iesaiņotus;
? 5. Traktorus, lauksaimniecības ma-

šīnas un rīkus, izjauktā un neiz-
jauktā veidā;

6. Mašīnas, mašīnu daļas un piede-
rumus, iesaiņotus;

7. Automobiļus kastēs ar blīviem
jumtiem, iesaiņotus ar papi vai
segām;

8. Akmeņus un minerālus, neapstrā-
dātus un apstrādātus, ķieģeļus,
dakstiņus;

9. Skābju un sāļu izgatavošanas at-
kritumus un katlu akmeņus;

10. Drezīnas un šaursliežu, elektrisko
un ielas dzelzceļu ritošo sastāvu;

11. Spraudekņus, sasietā veidā;
12. Zemkopju ratus un ragavas;
13. Kokus dažādus, neapstrādātus un

malku;
14. Taukus un speķi mucās;
15. Koka būvmateriālus;
16. Rūdas dažādas;
17. Akmeņogles, akmeņogļu briketes,

koksu, brūnogles, torfu, torfa bri-
ketes un antracītu;

18. Asfaltu, asfalta ķiti, asfalta masu
un piķi;

19. Asfalta caurules;
20. Stikla, porcelāna un māla drum-

stalas;
21. Grafitu nesasmalcinātu;
22. Zemi un mālus, izņemot krāsu

zemi;
23. Kaulus, vienkāršus, neapstrādātus;
24. Sveķus mucās;
25. Dzelzceļu sliedes, pārmijas un tiltu

fermas;
26. Lidmašīnas un lidmašīnu daļas,

iesaiņotas;
27. Dzelzi, čugunu un tēraudu, ieskai-

tot profildzelzi un katlu skārdu;
28. Dzelzs un čuguna preces, iesaiņotas,
29. Traukus, māla, iesaiņotus kastēs

vai mucās;
30. Mucinieku preces;
31. Kabeļus un kabeļu skrituļus;
32. Tecilas;
33. Jēlādas saiņos;
34. Sachtu piederumus, lietotus (p. p.

mašīnas, skrituļus, koka stutes
u. t. t.).

Preces, kas šinī saraksta nav minētas,
atļauts pārvadāt vaļējos vagonos, apsedzot
vai neapsedzot tās ar brezentu, ja nosūtī-
tājs preču zīmē to noteikti pieprasījis un
ja šī prasība nerunā pretim Starptautiskās
konvencijas pielikumam 1.

B) Brezentu lietošana.

1. Dzelzceļiem piederošus brezentus, ja
tie krājumā, uz nosūtītāja pieprasījumu,
izsniedz vaļējos vagonos pārvadājamo
preču apsegšanai pret maksu, kāda pare-
dzēta iekšējos tarifos.
a) Virzienā no Vācijas vai Lietavas uz

SPRS, dzelzceļiem piederoši brezenti
iet ar preci līdz Latvijas eeļa platuma
maiņas stacijai. No Latvijas ceļa pla-
tuma maiņas stacijas līdz SPRS vai
Igaunijas robežstacijai preci pārvadā
zem Latvijasdzelzceļubrezentiem. Preču
pārvadāšanai pa Igaunijas dzelzceļiem
pēdējie dod savus brezentus. SPRS-
Latvijas un SPRS-Igaunijas robež-
stacijās Padomju savienības dzelzceļi
pārklāj preci saviem brezentiem; .

b) Virzienā no SPRS uz Lietavu vai Vā-
ciju katrs dzelzceļš dod brezentus tikai
pa savu ceļu daļu.

II. Privātie brezenti.
Privātus brezentus, kuri lietoti vai no-

zīmēti kravu apsegšanai, pārvadā zem
sekošiem nosacījumiem:

1. Brezentiem jābūt vidū un visos
četros stūros izturīgi un skaidri apzīmētiem
ar īpašnieka vārdu, viņa dzīves vietu
(dzelzceļu staciju) un brezenta numuru.

2. Brezentus uz sūtījumiem, par kuriem
veduma maksu aprēķina pēc pilnkļ-avas
vagonu tarifa, pa Vācijas dzelzceļiem pār-

vadā bez maksas. Uz pārējiem dzelzceļiem
veduma maksu aprēķina par preces un
brezenta kopējo svaru, ja veduma maksas
aprēķināšana notiek pēc svara. Pārējos
gadījumos brezentus arī uz šiem dzelz-
ceļiem pārvadā par brīvu.

Nosūtītājam preču zīmē jāuzrāda:
,,Preču apsegšanai privāti

(skaits)
brezenti, apzīmēti ar

(jāuzrāda uz brezentiem

uzrakstītais īpašnieka vārds un brezenta numurs)
svarā kg". Ja svars nav
uzdots, tad izsūtīšanas stacijā svars ierak-
stāms apmēram. Krava kopā ar brezenta
svaru nedrīkst pārsniegt vagona celtspēju.

Brezentus līdz ar kravu gala stacijā iz-
sniedz saņēmējam (salīdzini tomēr zemāk
pievesto 4. punktu).

3. Brezentus bez kravas pārvadā:
pa Vācijas dzelzceļiem:

par pazeminātu veduma maksu 0,40
valsts marku apmērā par katru sūtījumu,

pa Lietavas dzelzceļiem:
par pazeminātu veduma maksu 30 dol-
larcentu apmērā par katriem 100 kg;

pa Latvijas dzelceļiem:
par pazeminātu veduma maksu 0,143
dollari par katriem 100 kg par tranzita
attālumu Eglaine robeža — Indra
robeža;

0,232 dollari par katriem 100 kg par
tranzita attālumu Eglaine robeža — Zil-
upe robeža;

0,279 dollari par katriem 100 kg par
tranzita attālumu Eglaine robeža — Rīt-
upe robeža;

0,303 dollari par katriem 100 kg par
tranzita attālumu Meitene robeža —
Valka robeža;

0,382 dollari par katriem 100 kg par
tranzita attālumu Meitene robeža —
Rītupe robeža;

0,129 dollari par katriem 100 kg par
tranzita attālumu Daugavpils II robeža
— Eglaine robeža,

pa Igaunijas dzelzceļiem:
par veduma maksu 0,38 dollari par

katriem
^

100 kg par tranzita attālumu
Valga robeža — Narva robeža;

0,18 dollari par katriem 100 kg par
tranzita attālumu Valga robeža — Iz-
borska robeža;

pa SPRS dzelzceļiem:
pēc vietējā tarifā paredzētām pazemi-
nātām tarifa likmēm zem sekošiem no-
sacījumiem:

a) brezenti jānodod pārsūtīšanai ar pa-
rasto ātrumu;

b) ar vienu preču zīmi pārvadāšanai no-
doto brezentu svars nedrīkst pārsniegt
300 kg;

c) brezentiem jābūt cieši pārsietiem un ar
īpašnieka vārdu un dzīves vietu re-
dzamiem uzrakstiem;

d) preču zīmes iedalē „saturs" jāieraksta
sekoša piezīme: „Ar brezentiem bija
pārsegts dzelzceļu pilnkravu vagonu sūtī-
jums pēc preču pavadzīmes Ne

(JN9 un datums)
no līdz "

(izsūtīšanas stacija) (gala stacija)
vai ,,Brezenti nolemti vagonu kravas
pārsegšanai";

e) preču zīmju „iezīmju" un ,,numuru "
iedales jāuzrāda uz brezentiem atzī-
mētā īpašnieka vārds un brezentu
numuri;

f) nosūtot-atpakaļ ar kravu pienākušos
brezentus, nosūtītājam bez tam jāuz-
rāda izsūtīšanas stacijai preču zīme,
ar kuru pārsegtā prece pienākusi.

4. Ja saskaņā ar p. 3 brezentus nodod
pārvadāšanai uz to staciju, no kuras pār-
sedzamā prece tiks nosūtīta, tad minētās
stacijas brezentus uzglabā bez uzglabā-
šanas maksas iekasēšanas, ja preču zīme
adresēta šai stacijai un tā satur atzīmi:
M •

(nosūtītājs)

(dzīves vieta)
priekš

(saņēmējs)

(dzīves vieta)
pārvadāšanai nodotā sūtījuma pārseg-
šanai" .

5. Ja nosūtītājs preču zīmē pieprasījis
apsegšanai lietoto privāto brezentu at-
pakaļsūtisanu pēc atpakaļsūtīšanai klāt-
pieliktā preču zīmē uzrādītās adreses, tad
privātos brezentus gala stacija preču sa-
ņēmējam neizdod, bet tos tūliņ nosūta
atpakaļ.

Ja sliežu platuma maiņas stacijā ar bre-
zentiem apsegto kravu no platformas pār-
krauj segtā vagonā, tad jau šai sliežu pla-
tuma mainas stacijai brezenti jānosūta
atpakaļ, ja preču nosūtītājs šai vajadzībai
pielicis īpašu preču zīmi. Latvijas dzelz-

ceļiem par atpakaļsūtisanu pienākošās ve-duma un papildu maksas, kā arī pārsie-
šanas izdevumi ierakstāmi preču zīmē"
Tādā gadījumā pārkraušanas stacijai attie-
cīgi jāizlabo brezentu atpakaļsūtīšanai
paredzētā preču zīmē izsūtīšanas stacijas
nosaukums. Arī šinī gadījumā veduma
maksas aprēķināmas pa pārējām līnijām
pēc 3. punkta nosacījumiem.

Šaī gadījumā sliežu maiņas stacijai par
brezentu atpakaļsūtisanu un viņu ' svaru
jātaisa attiecīga atzīme pamatsūtījuma
preču zīmē un preču pavadzīmē, pie kam
ievērojami arī 3a — f punktu noteikumi
C) Augstākā robeža krāvi ņam uz
stacijām ar citu ceļa platumu un
rīcības veids ar.sūtījuma atlikumu
pārkraujot to ceļa platuma mainas

dēl.

a) Satiksmē ar citāda ceļa platuma sta-
cijām vagonu kravas norma, pēc iespē-
jas, nedrīkst pārsniegt 17 t;

b) ja vagonā iekrauts vairāk par 17 t vai
ja ceļa platuma maiņas dēļ pārkrau-
šanas stacijā nav iespējams novietot
kravu vienā platsliežu vagonā*), tad
dzelzceļš pārkravējs nosūta vagonā
neietilpstošo sūtījuma daļu pie jaunas
preču zīmes uz gala stacijas priekš-
nieka vārdu, pēc iespējas vienā laikā ar
pamatsūtījumu. Preču zīmēs jāieraksta
sekošas atzīmes:
a) Pamata preču zīmē: ,,Še klāt

pēcsūtījums svarā kg
vagonā N° , preču pavad-
zīme N° no

(datums)
no uz ....";

b) Pēcsūtijumam sastādītā preču zīme:
,,Pēcsūtījums pie sūtījuma preču
zīmes N° no

(datums)
no uz
vagons Ne" ".

Ja vagonā, kūjā kravu pārkrauj, neie-
vietojamo daļu sūta tālāk kā vagonsūti-
jumu, tad nekāda maksa virs tās maksas,
kāda aprēķināta pamatpreču zīmē par
kopēju svaru nav ņemama. Ja pēcsūti-
jumu nosūta kā sīksūtījumu, tad otrā
preču zīmē .aprēķina veduma maksas
starpību starp sīksūtījuma veduma maksu
un atkrautās daļas vagonu kravas veduma
maksu.

ja dzelzceļš-pārkrāvējs nosūta papildu
sūtījumu tanī gadījumā, kad to varēja
ievietot vienāvagonā,kurā prece pārkrauta,
tad liekie izdevumi gulstas uz šo dzelzceļu.

D) Preču sūtījumu pāreja no
normāla uz platsliežu ceļiem un

otrādi.
Preču sūtījumu pārēja no normāla

(1435 mm) uz platsliežu (1524 mm) ceļiem
un otrādi notiek pēc nosūtītāja uzrādītā
ceļa virziena Latvijas dzelzceļu Daugavpils
vai Šķirotavas stacijās. Vagonu sūtījumus,
ja tie iekrauti tādos preču vagonos, kurus
ir iespējams pārlikt uz citām asīm, bez
sevišķa pieprasījuma pārceļ bez pārkrau-
šanas. Sīksūtījumus pēc dzelzceļa ieskata
pārkrauj vai vagonu pārceļ uz citām asīm.

Ja izsūtīšanas stacijā nav iespējams
padot preču iekraušanai tādus preču va-
gonus, kurus var pārcelt, tad sūtījumu
pieņem pārvadāt tikai tad, ja nosūtītājs
preču zīmē ierakstījis pieprasījumu par
preču pārkraušanu sliežu platuma maiņas
stacijā.

Ja sliežu platuma maiņas stacijā vagonu

pārlikšana uz citām asīm nav tūliņ iesp ē-
jama, tad, lai nenosebotu piegādāšanai
termiņu, šādi vagoni bez kavēšanās jāpār-
krauj un pie preču zīmes un preču pavad-
zīmes, pie katras atsevišķi, jāpieliek ap-
liecinājums, kurā jāuzrāda preču pavad-
zīmes numurs un datums, izsūtīšanas un
gala stacija, jaunais un vecais vagona Ķ
iemesli kādēļ asu pārlikšana nebija iespē-
jama un kad prece pārkrauta.

Vagoni, kuri nozīmēti pārcelšanai uJ
citām asīm, izsūtīšanas stacijā tukši|
pēc tam piekrauti jānosver. Vācu un Lie-

tavas dzelzceļu izsūtīšanas stacijas pafj
svēršanu ņem Vācijas un Lietavas taru 0

paredzēto papildu maksu. _ ..
Ceļa platuma maiņas stacijā iekāsējai''»

papildu maksas paredzētas papildu mak*
tarifā (nod. B III). ,

Cisternas ceļa platuma maiņas stauj
nepārkrauj, kamdēļ šķidras preces j£
iesaiņojuma pieņem pārvadāšanai tlK'
pārceļamās cisternās.

Piezīme: Satiksmē ar Vāciju cisteflļ
pārcelšana uz citām asīm paga1(1
nav atļauta.

*) Platsliežu vagonu izmēri:
^a) segtu vagonu: iekšējais garums o*jy .

iekšējais platums 2734 mm, iekšējais
stums vidū 2337 mm un sānos 22/- °g

b) platformu: garums 8500—9000 rūm, 1
tums 2734 mm. i



E) Ātri bojājošos preču pār vadāšana
speciālos izotermiskos vagonos.

§ I-
Pārvadāšanai izotermiskos vagonos pie-

laižamas sekošas ātri bojājošās preces, ja
tās pārvadā pilniem vagoniem pie vienas
preču zīmes, vai arī kā gabalu preces
p jhikrautā vagonā no viena nosūtītāja
un uz to pašu gala staciju pie vairākām
:preču zīmēm:

1) Piens un piena produkti;
2) gaļa, speķis, gaļas produkti, kauti

māju putni un medījumi, svaigi,
sālīti, žāvēti vai konservos;

3) kausēti tauki, dažādi;
.4) zivis, svaigas, sālītas, kaltētas, žāvē-

tas, arī ledū, kaviārs, ' dzīvi vēži.
austeri un asinsdēles;

5) dārza saknes, svaigas, kaltētas, vai
konservos;

6) sēnes, svaigas vai kaltētas,
7) augļi un ogas, svaigi, kaltēti vai kon-

servos;
8) puķes, svaigas un puķu sīpoli;
9) stādi, dzīvi un spraudekņi;

10) raugs, dažāds;
11) maize, cepta;
12) olas, olu dzeltenums, arī pulverī;
13) minerālūdeņi:
14) zarnas, kaltētas, svaigas, sālītas.

Par pārvadājumiem dzelzceļiem piede-
rošos izotermiskos vagonos Vācijas dzelz-
ceļi ņem 15% piemaksas virs tarifā pare-
dzētās veduma maksas. Piemaksas pa
pārējiem dzelzceļiem nosaka vietējie tarifi.

§2.
1. Sūtījumiem no SPRS uz Vāciju vai

Lietavu dzelzceļš dod pēc iespējas dzelz-
ceļam piederošus izotermiskus vagonus
uz nosūtītāja sevišķa pieprasījumu preču
zīmē. Uz stacijām ar citādu ceļa platumu
dod pēc iespējas pārceļamus vagonus. Ja
iekraušanas stacijā nevar dot vagonus ar
pārliekamām asīm, tad sūtījumu pieņem
pārvadāšanai tikai tani gadījumā, ja no-
sūtītājs preču zīmē ieraksta, ka ceļa pla-
tuma maiņas stacijā preces pārkraujamas.
Ja ceļa platuma maiņas stacijā nav iespē-
jams izdarīt asu pārlikšanu, tad preces
pārkrauj dzelzceļam piederošos izotermis-
kos vagonos. Ja preces, kuras saskaņā ar
tarifa noteikumiem (Nodalījums II p. 5 f)
atļauts pārvadāt privātos vagonos, vēlas
pārkraut privātos vagonos, tad nosūtītāja

pienākums ir rūpēties par normālplatuma
privātvagonu laikā piegādāšanu ceļa pla-
tuma maiņas stacijā. Ja caur to rastos
nokavēšanās, tad dzelzceļš neatbild par
radušos ar to piegādāšanas termiņa no-
kavēšanu. Caur šādu nokavēšanos pār-
kraušanas dzelzceļam radušos liekos izde-
vumus par vagonu lietošanu ieraksta
preču zīmē uz saņēmēja rēķinu. Ja caur
šādu aiz nosūtītāja vainas cēlušos vagonu
aizturēšanu ceļa platuma maiņas stacijā
būtu vajadzīga vagona apgādāšana ar
ledu no jauna, tad par to ņem par katru
lienu maksu, kāda pienākas par ledu

par 250 km noskrējienu. Sūtījumiem no
Lietavas uz SPRS dod dzelzceļiem piede-
rošus izotermiskus vagonus līdz ceļa pla-
tuma mainas stacijai.

2. Sūtījumiem no Vācijas uz SPRS
dzelzceļam piederoši izotermiski vagoni
netiek doti. Tarifa nosacījumā II. 5 f
minētās ātri bojājošās preces var pārvadāt
privātos vagonos, bet citādi parastos
preču vagonos. Ja ceļa platuma maiņas
stacijā jāpārkrauj, tad pārvadāšanai pa
platsliežu ceļiem dod dzelzceļiem piedero-
šus vagonus.

§ 3.
Pārvadājot minētās preces, telpas, kurās

atrodas krava, dzelzceļam ir jānodrošina
piekarot plombēs. Pavadoņi pielaižami
tikai vēdināmiem un apkurināmiem vago-
niem, pēdējiem laikā no 1. oktobra līdz
31. martam.

§4.
Ja pavadonis ceļā atpaliek, tad vagona

tālāksūtīšana nav jāpārtrauc. Ja kāda
stacija konstatē pavadoņa izpalikšanu un
ja vagonam nav piekārtas dzelzceļu plom-
bēs, tad tā, saskaņā ar preču dokumentiem,
sastāda par plombju stāvokli un vagonu
iekārtas atsevišķu priekšmetu skaitu ko-
merciālu un technisku akti un piekar
savas plombēs. Par caur to cēlušamies
zaudējumiem, bojājumiem un piegādāšanas
termiņa nokavēšanu dzelzceļš neatbild.

§5.
Ja viens pavadonis pavada vairākus

vagonus un ceļā kāds no šiem vagoniem
sabojājies, tad pavadonim ir tiesība vai
nu aizturēt visus pārvadājamos vagonus
līdz bojātā vagona izlabošanai vai pār-
kraušanai, vai arī braukt līdzi pārējiem
vagoniem. Atpalikušo vagonu sūta tālāk,

saskaņā ar pastāvošiem uz pārvadājošā
dzelzceļa nosacījumiem. Pavadonis var
uzticēt šī vagona pavadīšanu arī citai
personai. Ja pavadonis pieprasa visu pa-
vadāmo vagonu apturēšanu līdz bojātā
vagona izlabošanai vai pārkraušanai, tad
par to ir jāsastāda akts, bet preču zīmē un
preču pavadzīmē par to jātaisa atzīme.
Uz pieprasījumu akts norakstu var iz-
sniegt pavadonim vai personai, kurai ir
rīcības tiesības par preci.

Izdevumi, kas cēlušies vagonus aizturot
uz pavadoņa pieprasījumu, ierakstāmi
preču zīmē. Par radušos aiz šī iemesla
piegādāšanas termiņa nokavēšanu dzelz-
ceļš neatbild.

Ja uz pavadoņa pieprasījumu vagonus
aiztur, tad par to jāatzīmē preču zīmē un
preču pavadzīmē.

§6.
Vagona apkurināšana ir nosūtītāja pie-

nākums. Uz pieprasījumu dzelzceļam ir
jāizdod pavadonim kur ināmais materiāls
pret tūlītsamaksu par pašcenu un pret
kvīti par saņemšanu.

§ 7.
Vagona apgaismošanai pavadonim jā-

ņem līdzi paša lāktenis ar stearinsveci,
bet vagonos ar degvielu motoriem vai
tamlīdzīgiem — aizsarglampa. Katra cita
apgaismošana ir aizliegta.

§8.
Persona, kurai ir rīcības tiesība par

preci, atbild par vagona bojājumiem, kas
cēlušies aiz pavadoņa vainas.

§9.
Saskaņā ar preču zīme dotiem norādī-

jumiem ledus vagonu apgādāšanu ar ledu
un sāli izdara dzelzceļš šim nolūkam pa-
redzētās un caur izkāršanu paziņotās
SPRS stacijās un Daugavpils, Jelgavas,
Radviliškis, Tilzit stacijā. Par ledus un
sāls piegādāšanu ņem un ieraksta preču
zīmē uz atsevišķiem dzelzceļiem pastā-
vošāsun tarifa kārtībā izsludinātās maksas.

§ 10.
Pie ledus vagona pārņemšanas robež-

stacijā, ledus somām vai kastēm, laikā
no 1. aprīļa līdz 30. septembrim jābūt
pildītām līdz pusei un laikā no 1. oktobra
līdz 31. martam līdz vienai trešdaļai. Ja
bez ledus piegādāšanas ir pieprasīta arī
apgādāšana ar sāli, tad sāls jāiepilda '/i0,
bet pie augļiem '/20 no ledus svara.

Ja vienam dzelzceļam pieņemot preci
no otra, abu robežstaciju klātesošie dar-
binieki konstatē noteikumos paredzētā
ledus daudzuma iztrūkumu, tad jāsastāda
par to akts.

§ 11-
Attiecībā uz izotermiskiem vagoniem

dzelzceļš ir atbildīgs tikai par to, lai no-
rādītās ledus apgādāšanas stacijās tiek
iepildīts noteikumos paredzētais ledus
daudzums, ja apgādāšanu ar ledu var
izdarīt no ārienes.

. § 12.
Vagonā atrodošamies iekšējās iekārtas

gabaliem sastādāms īpašs saraksts ar
atsevišķu gabalu cenas uzrādīšanu dollaros
un pievienojams preču zīmei, pie kam,
ja vagons tiek pavadīts, šis saraksts
jāparaksta pavadonim. Saraksts iet ar
preci līdzi līdz gala stacijai un uzskatāms
kā pamats pie vagonu iekārtas pieņem-
šanas no pavadoņa, ja vagonam nebij
piekārtas dzelzceļa plombēs. Saraksts
līdz ar varbūtējām sastādītām technis-
kām aktīm pavada vagonu atpakaļceļā.

•§ 13.
Pie izkraušanas gala stacijai iekārtas

gabalu skaits un stāvoklis ir jāpārbauda
pēc saraksta. Par iekārtas gabalu bojā-
šanu vai nozaudēšanu, ja vagonam ir bijis
pavadonis, iekasējama no saņēmēja § 12.
paredzētā atlīdzība, sarakstā norādīto cenu
apmērā. Iekasētā summa nāk ceļam-
saņēmējam par labu.

F) Noteikumi privātvagonu
pārvadāšanai.

(Starptautisks reglaments privātvagonu
lietošanai ar papildu noteikumiem).

I pants.
Kādi vagoni uzskatāmi kā privāti.

§ 1. Starptautiskā satiksmē pielaisti
privātvagoni ir sekošie, zemāk minēto
īpašo konstrukciju vagoni, kurus kāda
dzelzceļa pārvalde ieskaita savā uz kāda
privāta (personas vai firmas) vārdu un

apzīmē ar atšķirības zīmi Qj. Kā privāt-
vagona īpašnieks no dzelzceļa viedokļa
skaitās tas, kas vagona ieskaitīšanu pa-
nācis (vagona piegādātājs) un kā vārds
uzrakstīts " uz vagona.

§ 2. Šādi vagoni ir:
a) cisternu vagoni (cisternu, rezervuāru,

mucu, baseinu, podu un kannu vagoni),
b) citi vagoni, izņemot cisternu vagonus,

kas speciāli ierīkoti noteiktu preču
pārvadāšanai.

§ 3. Vai vagons pielaižams starptau-
tiskā satiksmē, rzšķir vienīgi tā pārvalde,
kuras parka ieskaitīšana pieprasīta.

II pants.
Noteikumi preču pārvadāšanai

privātos vagonos.
Preču pārvadāšana privātos vagonos

padota likumīgiem noteikumiem par preču
pārvadāšanu pa dzelzceļiem.

III pants.

Apgrozības noteikumi privāt-
vagoniem.

§ I. Privātvagonus drīkst lietot tikai
to preču pārvadāšanai, kādām tie pa-
redzēti.

Papildnoteikums pie § 1.
1° (I). Kādas preces pārvadājamas pri-

vātos katlveidīgos vagonos, nosaka no-
sūtīšanas dzelzceļa iekšējie tarifi.

(2). Citos privātos preču vagonos at-
ļauts pārvadāt tikai:
a) preces, kuras ārkārtīgā smaguma vai

nedalāmo gabalu formas dēļ prasa
sevišķas izbūves vagonus vai sevišķas
ierīces, p. p. lielas bruņu plates un
spoguļu stikli;

b) zemāk minētās preces:
1) piens un piena produkti,
2) gaļa, speķis, kauti lopi, mājas

vai mežu putni, visi kā svaigi,
tā arī nedaudz sālīti, svaigas vā-
rītas desas, pēdējās arī žāvētas,

3) zivis, arī ūdens zivju pārvadāšanai,
kaviārs un austeri,

4) dārza saknes, svaigas,
5) augļi svaigi,
6) puķes, svaigas un puķu sīpoli

(Blumenzvviebeln),
7) stādi, dzīvi un spraudekņi,
8) olas, tikai izotermiskos vagonos

vai vagonos ar vēdināmām ierīcēm,
9) olas šķaidītas, olu baltums, dzel-

tenums, visi saldēti,
10) margarīns,
11) minerālūdeni,
12) alus,
13) vīns,
14) skābes, sekošas: skudruskābe,

etiķskābe, iegūta sadalot augu
eļļas, karbolskābe, oksalskābe, fos-
forskābe, salpēterskābe, sālsskābe,
sērskābe, sēra pārskābe, kā ari no
minētām skābēm cēlušās maisī-

jumu un atkritumu skābes,
15) spirts, arī degvīns, pilnīgi sarūdzis.

2°. Privātus preču vagonus nedrīkst
lietot citu preču pārvadāšanai, izņemot
tukšus, lietotus iesaiņošanas līdzekļus, kuri
lietoti iepriekšējā 1° (2) b. punktā minēto
preču iesaiņošanai, vai kuri šo preču iesai-
ņošanai nodomāti. Šādu iesaiņošanas lī-
dzekļu veduma maksa aprēķināma pēc
attiecīgiem iekšēju tarifu nosacījumiem.

Pārvadājošā dzelzceļa pārvaldei ir tie-
sība izmantot tukšā atpakaļsūtāmos pri-
vātos preču vagonus, izņemot katlveidīgos
vagonus. Tomēr šo iemeslu dēļ tādus
vagonus nedrīkst nedz novirzīt no ceļa,
nedz izmantot tālāk par tukšā virziena
gala staciju; nedrīkst arī viņos iekraut
tādas preces, kuras padarītu vagonus
viņu piegādātāja nolūkiem nederīgus vai
arī varētu aizkavēt vagonu izmantošanu
bez kavēšanās, jo tad vagons prasītu
iepriekšēju tā tīrīšanu, vēdināšanu un tml.

§ 2. Ja privātvagons apgādāts ar dze-
sināšanas aparātiem, ūdens rezervuāriem,
mašīnu ierīcēm u. t. t., tad par šo ierīču
apkalpošanu jāgādā nosūtītājam vai sa-
ņēmējam.

§ 3. Tukšus privātvagonus pārvadā pa-
matojoties uz noteikumiem, kādi paredzēti
Starptautiskā konvencijā preču pārvadā-
šanai, kā arī uz šī Reglamenta noteiku-
miem, ciktāl turpmāk nav paredzēti citādi
nosacījumi.

Bez ziņām, kas paredzētas Starptautiskā
konvencijā, nosūtītājam jāieraksta preču
zīmē vēl sekosi aizrādījumi:
a) ailē „preču nosaukumi" atzīme ,,tukšs

iekraušanai" vai ,,tukšs atpakaļ sū-
tāms";

b) ailē „iezīmes un numuri" piederības
dzelzceļa nosaukums, numurs un sta-
cijas nosaukums, pie kuras vagons
pierakstīts.

Papildnoteikumi pie § 3.

c) ailē ,.saturs" atzīme ,,pārvadājams
pēc tarifā paredzētām likmēm".

Tukšus privātus preču vagonus pārvadā
kā parastā ātruma sūtījumus par pazemi-

nātu veduma maksu: par katru vagonu

1,25 dollara Vācijā, 1 dollaru Lietavā,
Latvijā un Igaunijā un 2,65 dollara SPR
Savienībā.

Ja nav izpildīti III panta § 3 a) līdz c)
punktu nosacījumi, tad veduma maksu
aprēķina kā par tukša ritoša inventāra
pārvadāšanu uz savām asīm.

IV pants.

Rīcības tiesības.
§ 1. Iepretim dzelzceļam tiesība rī-

koties par privātu preču vagonu pieder
vienīgi tai personai, kura vagonu pieteikusi
dzelzceļam, atskaitot turpmākā § 2. pa-
redzētos gadījumus.

Privātvagona piegādātājam, ja tas va-
gonu grib nosūtīt tukšā, jāiesniedz kā
nosūtītājam preču zīme ar savu parakstu.

§ 2. Tukša vai krauta privātvagona
nosūtītājam, ja tas nav vagona pieteicējs,
reizē ar preču zīmi jāiesniedz izsūtīšanas
stacijai arī vagona piegādātāja rakstisks
paziņojums par viņa piekrišanu preču
zīmē minētā pārvadājuma izpildīšanai.

Pārvadāšanas laikā vagona piegādātāja
rīcības tiesības par vagonu apstājas.

Vagona piegādātāja rakstisks paziņo-
jums nav vajadzīgs, ja piegādātāja iz-
sūtīto tukšo vagonu saņēmējs gala stacijā
nodod pārvadāšanai krautu.

Privātvagona pienākušo preču saņē-
mējam ir rīcības tiesības par vagonu tikai
tanī gadījumā, ja izpildīti šī paragrāfa
pirmā rindkopā paredzētie nosacījumi.

§ 3. Ja vagona piegādātājs nav devis
citādu rīkojumu, tad dzelzceļam ir tiesība
pienākušu krautu privātvagonu pēc iz-
kraušanas nosūtīt pie preču zīmes atpakaļ
piederības stacijai uz vagona piegādātāja
vārdu un rēķinu.

Šie noteikumi piemērojami arī privātiem
vagoniem, kas pienākuši tukši preču ie-
kraušanai un kurus saņēmējs 8 dienās
pēc pienākšanas nav piekrāvis, ja līdz
norādītā termiņa notecēšanai nav pienācis
vagona piegādātāja citāds rīkojums.

Iepriekšējā paragrāfā paredzētie nosa-
cījumi nav piemērojami privātiem vago-
niem, kas stāv uz privātiem atzarojumiem.

V pants,

Neatļautas pēcmaksas un atlīdzība
par piegādāšanas termina noka-

vēšanu.

§ 1. Tukšiem privātvagoniem nav at-
ļauts uzlikt nedz pēcmaksas, ne ari uz
tiem izsniegt avansus. Dzelzceļam tomēr
ir tiesība uzlikt uz vagona, kā nodrošinā-
jumu, iepriekšējās veduma un pārējo
maksājumu summas.

§ 2. Pārvadājumiem privātos vagonos
nav atļauts pieprasīt atlīdzību par pie-
gādāšanas termina nokavēšanu.

VI pants.
Atbildība.

§ 1. Ja aiz tukšu privātvagonu pie-
gādāšanas termiņa nokavēšanas radušies
zaudējumi, tad par tiem dzelzceļš atbild
tikai vagonu piegādātājam.

§ 2. Privātvagonos krautu preču pie-
gādāšanas termiņa nokavēšanas gadījumā
dzelzceļš neuzņemas nekādu atbildību par
vagona vēlāku atpakaļnosūtīšanu.

§ 3. Privātvagonu nozaudēšanas vai
bojāšanas gadījumā vai ari vagona sa-
stāvdaļu nozaudēšanas gadījumā dzelzceļš
uzņemas atbildību tikai samērā ar at-
bildību, kāda paredzēta līgumā, kas no-
slēgts starp dzelzceļu un vagonu pie-
gādātāju. (Pieteikšanas līgums, regla-
mentāriski noteikumi u. t. t.).

Starptautiskās konvencijas 30. pantā
paredzētie termiņi uz privātiem vagoniem
peattiecas.

§ 4. Atlīdzības prasības saskaņā ar
augstāk minētiem §§ 1. un 3. var iesniegt
tikai vagona piegādātājs. Tie iesniedzami
dzelzceļam, kura parkā vagons ieskaitīts.

Papildnoteikums pie I—IV panta.
Uz pārvadājumiem privātos vagonos

attiecas papildnoteikumi ,,e" §§ 9.—11.
(Ātri bojājošos preču pārvadāšana izoter-
miskos vagonos) pie Starptautiskās kon-
vencijas 14. panta § 3.

G) Noteikumi par sabērtā veidā
no SPRS stacijām pie tiešas sa-
tiksmes preču zīmēm pārvadājamo
labības un lopbarības sūtījumu
iebēršanu maisos ar dzelzceļa
līdzekļiem Vācijas robežstacijās.

1. Uz nosūtitāja rīkojumu pamata at-
ļauts ar dzelzceļa līdzekļiem iebērt maisos
no SPRS uz kādu Vācijas dzelzceļu staciju
pie tiešas satiksmes preču zīmēm sabērtā
veidā pārvadājamos labības, kliju, raušu
un kartupeļu pārslu sūtījumus, kad tie
pienākuši kādā Vācijas robežstacijā, kur
iebēršana maisos atvēlēta (sk. 8. punktu).



2: Šinī nolūkā nosūtītājam preču zīmes
ailē ,,Sevišķi aizrādījumi par muitas no-
dokļu un policijas formalitātu izpildīšanu"
jāieraksta sekošs pieprasījums ,,Uzdodu
dzelzceļu līdzekļiem iebērt maisos

(robež-
uz Vācijas un Lietavas-

stacijas nosaukums)
SPRS tiešās satiksmes preču tarifā pare-
dzētiem noteikumiem. Maisus piegādās

(firmas nosaukums)

(vietas nosaukums)
3. Iebēršanai nepieciešamos maisus pie-

gādā tā persona, kura minēta nosūtītāja
pieprasījumā uz preču zīmes. Tie jāpie-
sūta franko stacija, kurā izdara iebēfšanu
maisos; piegādājot pa dzelzceļu, veduma
maksa un papildu maksājumi nokārtojami
izsūtīšanas stacijā. Ja maisus sūta pa
dzelzceļu līdz stacijai, kur izdara iebēršanu
un ja preču zīme adresēta uz minēto
staciju un satur atzīmi: „No nosūtītāja

(nosūtītāja vārds)

(stacijas nosaukums)
UZ

(gala stacijas nosaukums)

(adresāta vārds)
nodotā

(sūtījuma saturs)
sūtījuma iebēršanai maisos, kura jāiz-
dara saskaņā ar nosūtītāja pieprasījumu

.' , tad šī stacija
(robežstacijas nosaukums)

maksu par maisu uzglabāšanu līdz to
lietošanas brīdim neņem.

Ja maisi 4 nedēļu laikā nav izlietoti
iebēršanai, tad par maisu visu uzglabā-
šanas laiku dzelzceļš ņem uzglabāšanas
maksu. Bez tam stacija pieprasa no-
sūtītājam viņa rīkojumu attiecībā uz
maisiem. Ja nosūtītājs nedod rīkojumu
stacijas norādītā termiņā, tad maisi jāsūta
atpakaļ nosūtītājam uz viņa rēķina, ieka-
sējot no tā uzglabāšanas un pārējās maksas
pēcmaksas ceļā.

Par maisu zudumu bai bojājumu uzgla-
bāšanas laikā dzelzceļš nav atbildīgs.

4. Par iebēršanu maisos Vācijas dzelz-
ceļu sabiedrība aprēķina sev par labu
5 Amerikas dollarcentus par katriem kaut
arī nepilniem 100kg. Maksu par laukumu
aizņemšanu neaprēķina.

5. Ja pēc sagatavošanas darbu pa-
beigšanas, visvēlākais 24 stundu laikā,
nevar stāties pie iebēršanas aiz tā iemesla,
ka nav piegādāti iebēršanai nepieciešamie
maisi, tad robežstacijai ir tiesība nosūtīt
sūtījumu uz gala staciju bez iebēršanas
maisos. Šinī gadījumā par laiku, kādu
vagons nostāvējis robežstacijā, lai sūtī-
jumu iebērtu maisos, jāņem tarifā pare-
dzēta maksa par vagonu aizturēšanu.

6. Aprēķinot piegādāšanas termiņu, iz-
slēdzams ar sūtījuma iebēršanu maisos
saistītais aizturēšanas laiks robežstacijā.
Aizturēšanas laika apliecināšanai pietiek
ar robežstacijas atzīmi par to preču zīmē.

7. Dzelzceļš neatbild par zaudējumiem,
kuri cēlušies caur dabisku zudumu (birumu)
vai caur maisu stāvokli pie iebēršanas.

8. Iebēršana maisos atļauta Vācijas
robežstacijā Evdkuhnen un Tilsit.

8. Pie Starptautiskās konvencijas 16.panta.
Izdošana.

1. a). Vācijas dzelzceļi noteic, vai pre-
ce, kura saskaņā ar šo tarifu vai pamato-
joties uz sevišķu vienošanos izkraujama
ar dzelzceļa līdzekļiem, piegādājama sa-
ņēmējam tieši-mājās, vai arī par preču
pienākšanu tikai jāpaziņo saņēmējam. Par
tādu preču pienākšanu, kuru izkraušana
jāizdara saņēmējam, jāpaziņo pēdējam
ar ziņnesi pa pastu vai citādā ceļā ne
vālāk * kā pēc vagona novietošanas iz-
kraušanai, un tos jāuzaicina saņemt pie-
nākušo preci ne vēlāk par paziņojumā
uzrādīto termiņu. Paziņojums izdarāms
uz saņēmēja rēķina. Paziņošana par preču
pienākšanu izpaliek, ja par to lūdzis sa-
ņēmējs, un ja attiecībā uz precēm, kuras
adresētas ,,līdz pieprasīšanai stacijā" no-
sūtītājs ar sevišķu atzīmi uz preču zīmes
no paziņojuma ir atteicies. Par pazi-
ņojuma izgatavošanu sevišķu maksu ne-
ņem.

I. b). Sociālistisko Padomju Republiku
Savienībā par visām pienākušām precēm
nekavējoties izkar īsus paziņojumus vai
alfabētiskus izziņu sarakstus un uz saņē-
mēju pieprasījumiem izsniedz informāciju.
Ja preču zīmē uzrādīta saņēmēja adrese
un aizrādīts kādā veidā saņēmējam jā-
paziņo par sūtījuma pienākšanu, tad gala
stacijai ne vēlāk kā līdz pīkst. 12 nākošā
dienā jāpaziņo par preču pienākšanu sa-
ņēmējam; tas darāms arī tanīs gadījumos,

kad prece pienākusi pirms piegādāšanas

termiņa notecēšanas. Nosūtītājam preču
zīmē jāuzrāda, kādā ceļā paziņojums sa-
ņēmējam nosūtāms. Ja noteikta aizrā-
dījuma nav, tad paziņošana izpaliek.
Paziņojumā atzīmējami Uz sūtījuma guloši
maksājumi. Ja maksājamā summa nav
galīga, tad uzrādāma apmēra summa.
Bez paziņojuma piesūtīšanas izdevumiem,
preču saņēmējam jāsamaksā pēc . sa-
ņēmēja dzelzceļa pastāvošā tarifa ari
paziņojuma izgatavošanas izdevumi. Ja
kaut kādu iemeslu dēļ gala stacija nevar
izpildīt nosūtītāja vēlēšanos, paziņot par
preču pienākšanu saņēmējam, tad caur
izsūtīšanas staciju par to jāpaziņo no-
sūtītājam.

1. c). Lietava par visām precēm ne-
kavējoties izkar 'sus paziņojumus vai alfa-
bētiskus izziņu sarakstus, un uz saņēmēju
pieprasījumiem izsniedz informāciju. Ja
preču zīmē uzrādīta saņēmēja adrese, vai
saņēmējs gala stacijai zināms, tad par
preču pienākšanu ne vēlāk kā līdz pīkst. 12
nākošā dienā, gala stacija paziņo preču
saņēmējam; tas darāms arī tādos gadīju-
mos, kad prece pienākusi pirms piegādā-
šanas termiņa notecēšanas. Nosūtītājs
var atzīmēt preču zīmē, kādā ceļā paziņo-
jums nosūtāms saņēmējam. Ja tādas at-
zīmes nav, tad paziņošanu izdara dzelz-
ceļš pēc savas izvēles pa pastu vai pa
telegrāfu, pa tālruni, vai ari ar sevišķu
ziņnesi. Paziņojumā atzīmējami uz sūtī-
jumu guloši maksājumi. Ja maksājama
summa nav galīga, tad uzrādāma apmēra
summa. Bez paziņojuma piesūtīšanas iz-
devumiem preču saņēmējam jāsamaksā pēc
saņēmēja dzelzceļa pastāvošā tarifa
ari paziņojuma izgatavošanas izdevumi.
Ja kaut kādu iemeslu dēļ gala stacija
nevar izpildīt nosūtītāja vēlēšanos paziņot
par preču pienākšanu saņēmējam, tad par
to caur izsūtīšanas staciju paziņo preču
nosūtītājam. Preču saņēmējiem ir at-
ļauts rakstiski paziņot gala stacijai uz
kādu adresi un kādā ceļā tie vēlas saņemt
paziņojumus par viņiem adresēto preču
pienākšanu. Pēc šādiem rakstiskiem pa-
ziņojumiem gala stacija rīkojas ari tad,
ja preču nosūtītājs preču zīmē būtu no-
rādījis citādi.

2. Dzelzceļam ir atļauts, kur tie to
atrod par vajadzīgu, -izvēlēt transporta
uzņēmējus preču nogādāšanai vai piegā-
dāšanai kā stacijas territorijas robežās, tā
arī ārpus tās un ierīkot ārpus dzelzceļa
territorijas papildu stacijas. Transporta
uzņēmēji uzskatāmi kā dzelzceļa darbi-
nieki Starptautiskās (Bernes) konvencijas
39. p. nozīmē.

9. Pie Starptautiskās konvencijas 18.panta.
Tarifu nepareiza piemērošana.
Šī panta §§ 2. un 4. noteikumu vietā

jāpiemēro to dzelzceļu iekšējie likumi un
noteikumi, kup pārmaksās vai maksas
iztrūkumu konstatējuši.

10. Pie Starptautiskās konvencijas 19.panta.

Pēcmaksas un aizdevumi skaidrā
naudā.

1. Kā pierādījums par uzlikto pēc-
maksu uzskatāma preču zīme, kurai uz-
spiests izsūtīšanas stacijas zīmogs. Bez
tam Lietavas un SPRS dzelzceļi obligā-
toriski, bet Vācijas dzelzceļi vienīgi uz
nosūtītāja vēlēšanos, izdod par brīvu
pēcmaksas apliecību. Uz Lietavas un
SPRS dzelzceļiem pēcmaksas izmaksā tikai
pret tādām apliecībām.

2. Uzliktas pēcmaksas izmaksājamas
tikai tad, kad izsūtīšanas stacija Saņēmusi
paziņojumu no gala stacijas par uzliktās
pēcmaksas iekasēšanu no saņēmēja.

3. Kommisijas naudu par uzliktām
pēcmaksām aprēķina tikai vienu reizi
izsūtīšanas stacija pēc savas valsts dzelz-
ceļu papildu maksājumu tarifu likmēm,
un tā nāk izsūtīšanas stacijas dzelzceļam
par labu.

4. Aizdevumu izsniegšana skaidrā nau-
dā nav pielaižama.

11. Pie Starptautiskās konvencijas 24.panta.

Šķēršļi izdošanā.
1. Dzelzceļam ir tiesība nekavējoties

pārdot tās preces, kuru izdošanai rodas
šķēršļi, ja tās padotas ātrai bojāšanai:

2. a). Vācijā dzelzceļiem ir tiesība:
aa) tūliņ pārdot tādas preces, ja tās nav

izdotas saņēmējam un tās pēc vietējiem
apstākļiem nav iespējams nodot kādam
speditoram vai noliktavā vai arī nav
iespējams atstāt stacijā uzglabāšanai;

ab) tādas preces, kas nav izdotas saņē-
mējam un kuras nosūtītājs neņem atpakaļ
pārdot bez kādām formalitātēm pēc viena
mēneša notecēšanas, skaitot no laika, kad

izbeidzas bezmaksas uzglabāšanas termiņš,
bet ja caur ilgāku uzglabāšanu to vērtība
nesamērīgi samazinātos vai ja uzglabā-
šanas maksa pārsniegtu preces vērtību,
tad bez kādām formalitātēm var pārdot
vairāksolīšanā arī agrāk. Par priekšā stā-
vošo pārdošanu jāpaziņo nosūtītājam, ja
pēc apstākļiem tas iespējams. Bez iz-
devumiem skaidrā naudā dzelzceļš var
iekasēt par pārdošanu arī tarifā paredzētas
maksas.

b) SPRS Savienībā un Lietavā par
nepieprasītām uzskata tādas preces, kuras
30 dienu laikā, skaitot no preces pienāk-
šanas dienas, nav izņemtas, ja saņēmējs
jau iepriekš nav atteicies tās pieņemt. Pēc
šī termiņa notecēšanas, vai arī pēc saņē-
mēja atteikšanās preci pieņemt gala stacijā
ar izsūtīšanas stacijas starpniecību paziņo
nosūtītājam par preces neizņem.šanu. Ja
60 dienu laikā, skaitot no preces pienāk-
šanas dienas, no nosūtītāja nav ienācis
papildrīkojums un saņēmējs nav pie-
teicies preci saņemt, tad nepieprasītā
prece tiek pārdota atklātā vairāksolīšanā.

Kā izņēmums šim nosacījumam ir ga-
dījums, ja sevišķos sarakstos uzskaitītās
preces, p. p. ātri bojājošās vai mazvērtīgas,
saņēmējs nav laikā izņēmis, tad gala
stacijai par šo preču neizņemšanu jāpaziņo
tieši nosūtītājam tikai tad, ja nosūtītājs
to noteikti norādījis preču zīmē. Tādas
preces, saskaņā ar noteikumiem, kādi
paredzēti ceļa izdevēja likumīgos tarifos
un instrukcijās, uzskatāmas kā neizņemtas
un pārdodamas jau pēc 15,7 vai 3 dienu
vai 48 vai 24 stundu notecēšanas, skaitot
no to pienākšanas.

3. Caur preces pārdošanu ieņemtās
summas, atskaitot nesegtos maksājumus,
kā arī ar pārdošanu saistītos izdevumus,
izsniedz nosūtītājam. ,

4. Gadījumā, ja būtu kavēkļi izdošanā,
nosūtītāja rīkojumi ievērojami tikai tad,
ja tas rīkojumus izdara ar izsūtīšanas
stacijas starpniecību uz tā paša raksta,
ar kuru viņam paziņoti šķēršļi izdošanā.
Ja saņēmējs atteicies preci pieņemt, tad
nosūtītājs, dodot rīkojumu par preci,
nav spiests pienest preču zīmes duplikātu.
Pārējos gadījumos, nosūtītājs pieliek pie
sava rīkojuma preču zīmes duplikātu un
uz tā atzīmē savu rīkojumu. Izsūtīšanas
stacija šo atzīmi apstiprina ar savu spie-
dogu un parakstu.

5. Izdevumi, kuri saistīti ar šinī pantā
paredzēto paziņojumu sūtīšanu, atmaksā-
jami dzelzceļam.

12. Pie Starptautiskās konvencijas 35.panta.

Zaudējumu atlīdzības pieteikšana
par sūtijuma nepiegādāšanu laikā.

Zaudējumu atlīdzības pieteikšana par
laikā nepiegādāšanu atļauta tikai sekošiem
sūtījumiem: naudai un naudai līdzīgiem
vērtspapīriem, platinai, dārgām kažok-
ādām, t. i. bebru, zilās lapsas, hermelina,
caunas (Marder), nere (purvu sermulis),
ūdru, persianer (karakula), roņu, jūras
ūdru, sudraba lapsu, skunks un caunu
(Zobel), kā ari no šīm kažokādām izgata-
votām precēm un filmām. Piemaksa par
zaudējumu atlīdzības pieteikšanu ņemama
ne mazāk kā 50 U. S. A. dollarcentu ap-
mērā pa visu pārvadāšanas attālumu.
Zaudējumu atlīdzības pieteikšana atļauta
vienīgi nosūtīšanas valsts valūtā.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spiņģis.

Starptautiskās satiksmes inspektora v.
N. Kannbergs.

Vācijas un Lietavas-SPRS satiksme.

Preču tarifa
papildinājumi un grozījumi.

Spēkā no 1929. g. 15. maija.
Saskaņā ar 1929. g. no 10. līdz 30. jan-

vārim Frankfurtē pie Mainas un no 24.
līdz 30. maijam Ļeņingradā noturētās
konferences pieņemtiem lēmumiem Vā-
cijas un Lietavas-SPRS satiksmes preču
tarifā, kas izsludināts 1925. g. ,,Valdības
Vēstnesī" 143. num. un līdz ar vēlākiem
papildinājumiem un grozījumiem iespiests
atsevišķā brošūrā 1927. g. izdevumā,
B nodalījumā III. Papildu maksu tarifs,
(73. lp.) izdarāmi sekosi grozījumi un
papildinājumi:

P. 2,b) līdzšinējās likmes par vagonu
pārcelšanu 2,80 dollara un par preču pār-
kraušanu 0,26 dollarcenta kā vagonu tā
arī sīksūtījumiem strīpojamas un to vietā
attiecīgi ierakstāmas sekošas jaunas lik-
mes: par vagonu pārcelšanu 2,70 U. S. A.
dollara un par vagonu kravas un sīksūtī-
jumu pārkraušanu 0,25 U. S. A. dollar-
centa. No š. g. 20. augusta maksa par
divasu vagonu pārcelšanu aprēķināma
2,34 U. S. A. dollara no vagona.

P. 2, d) par krāna lietošanu ņemama
maksa jāizlabo uz 39 dollarcenti ,;r katr
tonnu. Teikuma beigas ..virs maksas, ktira
paredzēta par pārkraušanu", strīpojama*

P. 2 e) izliekams sekošā jaunā redakcijā-
,,Par vagonu dezinfekciju kustoņu pārl
vadāšanai pārkraušanas stacija aprēķinā
par labu Latvijas dzelzceļiem 64 dollar-
centus par vagonu. Šo" maksu ņem tikai
tad, ja nosūtītājs preču zīmē pieprasījis,
vagona dezinfekciju."

Skaitot no š. g. 1. septembra Papildu
maksu p. 2, b A. (vagonu sūtījumiem)
grozāms sekosi: ,.par platsliežu vagona
pārcelšanu uz normālasīm vai otrādi
2,34 U. S. A. dollara vai par pārkraušanu
0,25 U. S. A. dollarcenta, papīrmalkai
0,16 U. S. A. dollarcenta par 10 j™
Maksas aprēķina par svaru, kāds neirīts"
par pamatu veduma maksas aprēķinā-
šanai".

Bez tam tarifa beigās ievietojami sekosi
jauni noteikumi:

Noteikumi veduma maksas aprēķināšanai.
1. Vispārēji noteikumi .

Veduma maksu tarifa 2 un tālākas pozī-
cijas minētām precēm pa nosūtīšanas un
gala dzelzceļa daļu aprēķina pēc katram
ceļam paredzētā ailē uzrādītām tarifa
klasēm un pa tranzita ceļu daļu pēc katra
tranzitceļa paredzētā ailē uzrādītām lik-
mēm, piemērojot sekojošus nosacījumus..

§ »,

Veduma- maksu par sīkiem sūtījumiem
aprēķina par patieso svaru pēc sīku sūtī-
jumu likmēm kamēr, aprēķinot maksu
pēc norādītām 5 t likmēm, veduma maksa
nepārsniedz veduma maksu par 5 t.

§ 2.
Ja preces svars pārsniedz 5 t normas,.

tad attiecīgi jārīkojas kā tas paredzēts
§ 1. Par 15 t un vairāk maksa jāaprēķina
par patieso svaru pēc 15 t likmēm.

§ 3.
Ja ar vienu preču zīmi nodod pārvadā-

šanai dažādu tarifa klašu preces un ja nav
uzdots atsevišķu preču svars, veduma mak-
su aprēķina par sūtījumu kopsvaru pēc
augstākās veduma maksas likmes, kas
piemērojama sūtījuma vienai daļai, ņemot
tomēr vērā paredzēto svara minimumu,
par kuru jāaprēķina maksa.

Ja katrai precei svars uzrādīts atsevišķi,
tad arī veduma maksu aprēķina par katru
preci atsevišķi.

2. Sevišķi tarifa noteikumi veduma
maksas aprēķināšanai pa atsevišķu

dzelzceļu daļām.
a) Vācijas dzelzceļu dala.

§4-
Veduma maksu aprēķina pēc svara kilo-

gramos. Par sūtījumu, kas sver mazāk
par 20 kg, maksu aprēķina kā par 20 kg,
par sūtījumiem ar lielāku svaru maksa
jāaprēķina sīkiem sūtījumiem par katriem
10 kg un vagonu sūtījumiem par katriem
100 kg, noapaļojot svaru uz augšu, skaitot
nepilnus 10 vai 100 kg par pilniem. Ja
pie veduma maksas aprēķināšanas pa-
tiesais sūtījuma svars ir jāpaaugstina vai
jāpazemina, tad noapaļošana jāizdara tikai
pēc svara paaugstināšanas vai pazeminā-
šanas.

§5.

Veduma maksas jānoapaļo līdz pilnām
0,10 vācu markām, summas līdz 5 pieni-
ņiem atstājot bez ievērības, bet 5 un vairāk
pfeniņus noapaļojot līdz 0,10 vācu markām.

§6.
Veduma maksu aprēķina ne mazāk kā

par 5 km.
§7.

Ja nosūtītājs neizlieto nedz vagona til-
pumu, nedz tā kravas svara normu, tad
dzelzceļam ir tiesības iekraut vagonā ari
citu preces.

§8..
Sīku sūtījumu precēm piemērojamas

sekošas tarifklases ,,Vispārējā sīku sūtī-
jumu klase (I)" un ,,Pazeminātā sīku
sūtījumu klase (II)". Kādas preces ieskai-
tāmas 11klasē, redzams no preču nomekla-
tūras. *

§ 9.
Vismazākā veduma maksa līdzinās 0,40

vācu markām.
§ io.

Ja ar vienu preču zīmi nodod pārvadā-
šanai abu sīku sūtījumu klašu preces atse-
višķos iesaiņojumos, tad veduma maksu
aprēķina par visu sūtījumu pēc I klases
likmēm, ja par katru tarifa klasi atsevišķi
aprēķināta veduma maksa, neizrādītos
mazāka.



Aprēķinot veduma maksu par katras
tarifa klases preci atsevišķi, veduma maksa
ņemama par katras klases preces 10 kilo-
gramiem. Veduma maksa aprēķināma ne
mazāk kā par 20 kg pēc I tarifa klases.
ja sīku sūtījumu abu klašu preces iesai-
ņotas kopa, tad veduma maksu aprēķina
par visu svaru pēc I klases likmēm. '

§ 11-
Vagonu sūtījumi sadalīti sešās galvenā?

tarifa klasēs:

A kl. preces ar papildkl. A !0 un A 5
B „ ,. ,", „ B 1.0 ,, B 5
C „ „ „ „ C 10 „ C 5
D „ ,> i, ., D 10 „ D 5
E „ „ „ ., E 10 ,' , E 5
F „ „ „ „ F 101
G „ ., „ „ G 10/

p 5

Preču nomenklatūra norāda preču sa-
dalīšanu tarifu klasēs.

§ 12.

Veduma maksas aprēķināšanai pēc gal-
veno tarifu klašu likmēm jāņem par
pamatu 15.000 kg kā mazākais katra iz-
lietotā vagona kravas svars.

Ja dzelzceļš dod vagonu ar mazāku
nekā 15.000 kg celtspēju, tad jāaprēķina
veduma maksa pēc galveno tarifu klašu
likmēm, ņemot par pamatu svaru ne
mazāku kā izlietotā vagona celtspēja.

Veduma maksas aprēķināšanai pēc pa-
pildklasu A 10, B 10, C 10, D 10, E 10,
F 10 un G 10 (10 t papildklases) likmēm,
ņemams par pamatu svars vismaz 10.000kg
par katru vagonu un veduma maksas ap-
rēķināšanai pēc A 5, B 5, C 5, D 5, E 5 un
F 5 papildklasu likmēm, ņemams par
pamatu svars vismaz 5. 000 kg par katru
izlietotu vagonu.

§ 12a.

1. Par tukšu dzelzceļa ritošo inventāru,
kuru pārvadā uz saviem riteņiem, veduma
maksa aprēķināma par 2/3 no patiesā svara,
tomēr ne mazāk kā par 10.000 kg pēc
galveno tarifu klašu likmēm vai arī ne ma-
zāk kā par 6.700 kg pēc 10 t papildu
klašu likmēm vai arī ne mazāk kā par
3.400 kg pēc 5 t papildu klašu likmēm.

2. Par krautu dzelzceļa ritošo inventāru,
kuru pārvadā uz saviem — riteņiem,
veduma maksa aprēķināma par 2/3 no
dzelzceļu ritošā sastāva patiesā svara,
saskaņā ar 1 rindkopas noteikumiem un
par iekrautās preces pilnu svaru.

b) SPRS dzelzceļu daļa.

§ 13.
Veduma maksas aprēķināšanai par pa-

matu ņemams vismazākais svars vismaz
20 kg. Nepilni 10 kg aprēķināmi par
pilniem 10 kg.

. § 14-
Veduma maksa jāaprēķina pec attāluma,

ņemot vērā sekošus pamatnoteikumus:
a) Attālumiem no 1—9 km jāpiemēro

tarifa likmes par 10 km.
b) Attālumiem no 10—500 km tarifa

likmes jāpiemēropatiesiem attālumiem.
c) Attālumiem no 500—2500 km veduma

maksas likmes noteiktas pakāpēs ik
pa 10 km.

d) Attālumiem virs 2500 km veduma
maksas likmes noteiktas pakāpēs ik
pa 25 km.

§ 15.
Kā izņēmums no vispārējiem noteiku-

miem (1) veduma maksa zemāk minētām
precēm jāaprēķina sekosi: par patieso
svaru, tomēr ne. mazāk kā par tālāk no-
rādīto vagonu- svara normu:
a) sekošām precēm sagāztā veidā, ja tās

nodotas pārvadāšanai, neuzrādot vietu,
skaitu vai neiesaiņotas, vai ari iesai-
ņojumā, kas varētu bojāt citas preces,

vai arī ja tās nodotas tādā skaitā, ka
tās var sajaukties ar citām precēm;
Mākslīgie mēsli (6,6 līdz 16,5 t);
Dzelzs un tērauda lūžņi (16,5 t)
Dzelzceļu sliedes (16,5 t);
Zemes krāsas, derīgas —- lietošanai,

sausas (bez eļļas) (12,5 t);
Dzelzs rūda (16,5 t);
Zivis, saldētas, laikā no 1. novembra

līdz 1. februārim (10 t);
Putni, kauti (10 t);
Malka (koki) (12,5 līdz 16,5 t);
Pakulas (6,6 t);
Lupatas, izņemot zīda (10 t);
Milti (16,5 t);
Mangāna rūdu (16,5 t);
Eļļas rauši (16,5 t);
Caurules un uzmavas, dzelzs (12,5 t)
Saldkoka saknes (12,5 t);
Sāls (akmensāls) (16,5 t);
Māli (16,5 t);
Āboli svaigi (10 t);

b) sekošām precēm sabērtā veidā, ja tās
iekrauj segta vagonā bez iesaiņojuma:
Griķi (12,5 t);
Pupas (15 t);
Zirņi (16,5 t):
Karšu pupas (15, t);
Mieži (16,5 t);
Auzas (13 t);
Klijas (12,5 t);
Lēcas (16.5 t);
Maiss (15.5 t);
Rudzi (16,5 t);
Saulpuķu sēklas (11 t):
Vilku pupas (lupinās) (16,5 t);
Vīķi (15 t);
Kvieši (16,5 t);

Sekošas 3 preces: arbūzu sēklas
(10 t), kanariju sēklas (10 t) un eļļas
augu sēklas (16,5 t) atļauts pārvadāt
sabērtā veidā tikai tad, ja vagons
izklāts ar aizsargsegu lai neizbirtu.

c) Cisternās pārvadājamām precēm;
d) Sekošām ātri bojājošamies precēm spe-

ciālos vagonos (salīdzini ar nodalījumu
A IV 9):

Pārvadāšana

o - , 2-asu i
un

Precu nosaukums 4-asu
vagonos

Norma tonnās
Tauki 12,5 14,0
Sviests 10,0 16,5

gaļas preces un kauti putni:
a) kauti putni 10,0 11,0
b) liellopu gaļa, saldēta . 10,0 12,5
c) atvēsināta gaļa, pakārta

uz kāšiem 7,5 8,0
d) speķis, žāvēts un sālīts . 12,5 14,0
e) īpaši neminētās .... 10,0 10,0

Piezīme: Pārvadājot 2-asu vagonos
uz kāšiem pakārtu atvēsinātu un
saldētu gaļu, piemērojamas sekošas
normas:.

a) 6,4 m garos vagonos:
1) atvēsinātai gaļai, ari aitas gaļai 5,0 t
2) saldētai liellopu gaļai . . " . . 7,5 t

b) 9 m garos vagonos:
1) atvēsinātai aitu gaļai . . . . 5,0 t
2) saldētai aitu gaļai 3,0 t
3) atvēsinātai gaļai 6,5 t

Pārvadāšana
2-asu 3- un

Precu nosaukums 4-asu
vagonos

Norma tonnās
Zivis:

I kategorija.
a) svaigas, bez ledus . . . 10,0 13,0
b) svaigas, ledū 10,0 12,5
c) saldētas, kurvjos. ... 10,0 11,5
d) saldētas, mucās .... 10,0 10,0

II kategorija.

a) sālītas, mīkstā iesaiņo-
jumā 12,5 16,5

b) sālītas, mucās 12,5 16,5
c) siļķes 12,5 13,0
d) kaviārs, izņemot celzivju 12,5 13,0
e) kaviārs . 10,0 13,0

Piezīme: Pārvadājot zivis īsākos par
9 m ledus vagonos, norma līdzinās
6,5 t.

Dārza saknes, augļi un ogas:
a) cietā iesaiņojumā (kastes,

mucas u. t. t). ... 8,0 12,5
b) mīkstā iesainojuma(kurv-

jos u. t. t.) 5,5 8,0
Piezīme: Pārvadājot izotermiskos

vagonos, norma līdzinās 5 t.
Olas ' 10,0 10,0

§ 16.

Par priekšmetiem, kurus to izmēru
(garuma, platuma vai augstuma) dēļ nor-
mālā kārtībā nevar iekraut parasta segtā
vagonā un kuri tādēļ jāuzkrauj uz plat-
formām, veduma maksa aprēķināma par
patieso svaru pēc attiecīga tarifa, tomēr
ne mazāk kā 3,6 dollarcenta no katra
sūtījuma un kilometra.

Par priekšmetiem, kas garāki par 9 m,
izņemot ritošo inventāru uz savām asīm,
veduma maksu aprēķina par patieso svaru
pēc sīku preču likmēm, tomēr jāaprēķina
ne mazāk kā 7,725 U. S. A. dollarcenta
par katru aizņemtu platformu un kilometri
bet ne vairāk par maksu, kas pienākas par

pilnkrautu vagonu pēc vagonu kravas
likmēm, bet ja tāda likme nebūtu paredzēta,
tad par maksu, kas pienāktos pēc sīku

preču likmes par pilnkrautu vagonu.
Priekšmetus, kuru garums ir 18 vai

vairāk metru, pa SPRS dzelzceļiem pār-

vadā uz divām vai trim platformām. Ja

iekraujamai precei pietiek viena vagona

celtspēja, tad atkarībā no preces garuma
jāpiekabina viens vai divi aizsargvagom.

§ 1'-
Smagiem priekšmetiem, kuru atsevišķu

gabalu svars pārsniedz 3,3 t, bet nepār-

sniedz normāla vagona celtspēju, un ja

tos pēc to izmēriem var iekraut segtā vai

vaļēja vagonā, nepārsniedzot normālo spie-
dienu uz asīm, 'un to iekraušanai nav
vajadzīgas sevišķas iekraušanas ierīces,
veduma maksa jāaprēķina par patieso
svaru pēc sīku sūtījumu likmēm; veduma
maksas minimums "līdzinās 10,3 U. S. A.
dollarcenta par katru vagonu un kilo-
metri, bet ne vairāk kā maksa, kas
pienāktos par pilnkrautu vagonu pēc
vagonu kravas likmes, bet ja tāda
likme nebūtu paredzēta, pēc sīku sūtījumu
likmēm par pilnkravas vagonu. Ja šinī
gadījumā kravas pietiesais svars pārsniedz
vagona celtspēju ar pielaižamo pārsvaru,
tad veduma maksa jāaprēķina par patieso
svaru.

Ja smagu priekšmetu atsevišķu gabalu
svars pārsniedz normāla vagona celtspēju
vai arī ja to izmēri, vai svars pārsniedz
normālo spiedienu uz vagonu asi, kas
neatļauj tos iekraut vienā vagonā, tad tos
iekrauj divos vagonos. Šinī gadījumā
veduma maksu aprēķina par patieso svaru
pēc sīku sūtījumu likmēm. Mazākā ņe-
mamā veduma maksa līdzinās 7,725 U.S.
A. dollarcentam par katru platformu un
kilometri, bet ne vairāk kā maksa, kas
pienāktos par pilnkravas vagonu pēc
vagonu kravas likmes, bet ja tāda likme
nebūtu paredzēta pēc sīku sūtījumu likmes
par pilnkravas vagonu. Ja šinī gadījumā
kravas patiesais svars nepārsniedz vagona
celtspēju ar pielaižamo pārsvaru, tad
veduma maksa jāaprēķina par patieso
svaru.

c) Lietavas dzelzceļu daļa.
§ 18.

Veduma maksa ņemama ne mazāk kā
par 20 kg. No 20—1000 kg veduma
maksu aprēķina par katriem pilniem 10 kg,
bet ja sūtījums smagāks par 1000 kg, tad
par katriem 100 kg.

§ 19.
Veduma maksa noapaļojama uz augšu

līdz pilniem dollarcentiem. Mazākā ve-
duma maksa līdzinās 20 dollarcentiem.

§ 20.

Ja veduma maksa aprēķināta pēc 5 t
likmes, tad dzelzceļam ir tiesība iekraut
vagonā arī citas, preces.

§ 21.
Pārvadājot priekšmetus, par* kuriem

veduma maksa aprēķināma par gabalu un
kilometri, kā aeroplani u. c, veduma maksa
par visu tranzitattālumu uzrādīta Lietavas
dzelzceļiem paredzētā ailē. Ja pārvadā
divus vai vairākus tādus priekšmetus,
veduma maksa uzrādīta par veselu plat-
formu.

§ 22.
Priekšmetiem, kuru garums pārsniedz

9 m vai svars 16 t, veduma maksa jāap-
rēķina par patieso svaru pēc tarifā noteik-
tām likmēm, tomēr ne mazāk kā par 10 t,
ja sūtījumu iekrauj divasu platformā un
ne mazāk kā par 20 t, ja sūtījumu iekrauj
četrasu vagonā vai divos divasu vagonos.

Par katru izlietotu aizsargvagonu ņe-
mamas sekošas piemaksas:
Par ceļa gabalu:

U.S.A. dollari

Virbalis—Obeliai 15,80
Virbalis—Joniškis 12,20
Pagegiai—Obeliai 13,20
Pagegiai—Joniškis 8,80

d) Latvijas dzelzceļu daļa.

§ 23.
Veduma maksu aprēķina ne mazāk kā

par 20 kg.
Veduma maksa jāaprēķina:

a) par noapaļoto līdz pilniem 100 kg pa-
tieso svaru visām tarifā paredzētām
preču pozīcijām, atskaitot šamota ķie-
ģeļus, mākslīgos mēslus, dzelzs rūdu,
dzelzs un tērauda lūžņus pārkausēšanai,
ugunsdrošus akmeņus (dinas, silika,
silikāta un dolomita), kūstošo špatu,
klijas, mangāna rūdu. melasa, slā-
pekļa salpeteri (Natronsalpeter), eļļas
raušus, sēra smiltis (Schwefelkics), mā-
lus, kartupeļus, merģeļa maisījumus;

b) šamota ķieģeļiem, mākslīgiem mēsliem,
dzelzs rūdai, dzelzs un tērauda lūž-
ņiem, ugunsdrošiem ķieģeļiem, kūsto-
šam špatam, klijām, mangāna rūdai,
melasai, slāpekļa salpeterim, eļļas rau-
šiem, sēra smiltīm, māliem, kartu-
peļiem un merģeļa maisījumiem, ja šos
sūtījumus aprēķina pēc sīku sūtījumu
likmēm, par noapaļoto līdz pilniem
10 kg patieso svaru, bet sūtījumiem,
par kuriem veduma maksu aprēķina
pēc 5 t, 8 t, 10 t un 15 t likmēm, par
noapaļoto līdz pilniem 100 kg patieso
svaru.

§ 24.
Vediuma maksas aprēķināšanai iesai-

ņotiem priekšmetiem par pamatu ņemams

sūtījuma pilns svars, ieskaitot iesaiņojumu,
un " dzelzceļiem nepiederošus iekraušanas
palīglīdzekļus.

Dzelzceļiem nepiederošus iekraušanas pa-
līglīdzekļus tomēr pārvadā par brīvu, ja
tie paredzēti tādu priekšmetu iekraušanai
un nostiprināšanai, par kuriem veduma
maksa jāaprēķina ne pēc patiesā svara,
bet pēc tarifā paredzētā svara.

§ 25.

Ja vienā iesaiņojuma pārvadā pec da-
žādām likmēm tarifējamus priekšmetus,
tad veduma maksa jāaprēķina par visu
preču kopsvaru, ieskaitot iesaiņojumu,
pēc augstākās likmes, kas paredzēta kādai
pārvadājamai precei.

§ 26.
Visas preces, kuras nosūtītājs nodod

pārvadāšanai bez vietu skaita uzrādišanas
vai skaitā vairāk par 600 gabalu, vai ar
aizrādījumu preču zīmē ,,vagons" ..partija "
vai ,,sūtījums", uzskatāmas ka preces
pārvadājamas sagāztā veidā.

Veduma maksa tādām precēm jāap-
rēķina par patieso svaru, tomēr ne mazāk
kā par 10 t, pēc tarifā paredzētās likmes.
Liniem, sukātiem un nesukātiem, un kaņe-
pājiem par pamatu ņemams tomēr svars
8,5 t.

§ 27.
Visas preces, kuras bez iesaiņojuma

ieber segtā vagonā, uzskatāmas kā preces
sabērtā veidā. Par tādām veduma maksa
aprēķināma saskaņā ar § 26. otro rindkopu.

§ 28.
Par precēm cisternās veduma maksa

aprēķināma par patieso svaru, ņemot vērā
§ 23. paredzēto noapaļošanas kārtību,
tomēr ne mazāk kā par 10 t.

§ 29.
Par priekšmetiem, kujms savu izmēru

(garuma, platuma vai augstuma) dēļ nevar
iekraut vienā segtā vagonā, un tādēļ
iekraujami uz platformām, veduma maksa
jāaprēķina par patieso svaru, tomēr ma-
zākā maksa līdzinās:

Dollari
no Eglaine rob. līdz Indra rob. . . . 5,06
,, Eglaine ,, ,, Zilupe ,, . . . 6,70
,, Eglaine ,, ,, Rītupe ,, . . . 7,30
,, Meitene ,, ,, Valka ,, . . . 7,98
,, Meitene ,, ,, Rītupe ,, . . . 9,92

par katru aizņemtu platformu.
Par priekšmetiem, kuri sāļāki par 9 m

skat. S 30.
§ 30.

Priekšmeti, garāki par 9 m atzīstami par
gariem priekšmetiem. Veduma maksa
tādiem priekšmetiem aprēķināma par no-
apaļoto līdz pilniem 1004cg patieso svaru.
Mazākā ņemamā veduma maksa līdzinās:

Par ceļa gabalu: Dollari
Eglaine rob.—Indra rob 10,10
Eglaine ,, —Zilupe ,, 13,40
Eglaine ,, —Rītupe -, 14,58
Meitene „ —Valka ,,..... 15,94
Meitene „ —Rītupe „ 19,82
par katru pārvadāšanai aizņemtu plat-
formu.

§ 31.
Aprēķinot veduma un papildu maksas,

dollarcentu daļas noapaļojama uz augšu
līdz pilniem centiem.

§ 32.
Iekasējamās veduma un papildu maksas

kopsumma noapaļojama uz augšu, lai
dollarcentu kopsumma dalītos ar 2.

e) Igaunijas dzelzceļu daļa.
(§ 1)

Veduma maksu aprēķina ne mazāk kā
par 20 kg. Preču svars jānoapaļo uz augšu:

Sīkiem sūtījumiem uz pilniem 10 kg
5,8,10 un 15 t sūtījumiem uz pilniem
100 kg.

(§ 2)
Visas preces, kuras nosūtītājs nodod

pārvadāšanai bez vietu skaita uzrādīšanas,
vai ar atzīmi ,,vagons", ,,partija" vai
,,sūtījums" , vai arī sūtījumus, kuriem uz-
rādītais vietu skaits pārsniedz 600 gabalus,
uzskatāmas kā preces sagāztā veidā.

Veduma maksu šiem priekšmetiem aprē-
ķma par patieso svaru, tomēr ne mazāk
kā par 10 t par katru aizņemtu vagonu.

(§ 3)

Pārvadājot priekšmetus, kuri garāki par
9 m, kā arī preces, kuras savu izmēru dēļ
parastā kārtībā nevar iekraut vienā segtā
vagonā, veduma maksa aprēķināma par
patieso svaru, tomēr ne mazāk kā par 5 t
no katras pārvadāšanai aizņemtas plat-
formas.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Springi?.

Starptautiskās satiksmes
inspektora v. N. Kannbergs.



Rīkojums JVs 239.
1929. g. 10. septembrī.

.,Likumā par brivterritorijas tiesību
piešķiršanu rūpniecības uzņēmumiem,
kuri ražo eksportam" paredzēto atvie-
glojumu piešķiršana finieru fabrikai

,,Brāļi Buš a >".
Pamatojoties uz,,likuma par brīvterrito

rijas tiesību piešķiršanu rūpniecības uzņē
mumiem, kuri ražo eksportam" 1. p.
piešķiru finieru fabrikai ,,Brāļi Buš a s'
minētā likumā paredzētos atvieglojumus

Finanču ministra b. J. Bokalders
Muitas departamenta vicedirektors

B.Pavasars

Valdības iestāžu paziņojumi

Dzelzceļu ziņas.
Sakarā ar pasažieru skaita samazinā-

šanos atcelti uz Rīgas-Jūpnalas līnijas
sekosi vilcieni:

I. Starp Rīgu-Dubultiem, sākot ar
svētdienu, 15. septembri:
vilc. JVs 57 no Rīgas atiet 9.55

.. No 61 „ ,. v „ 10.31
„ No 65 „ „ „ 11.08
„ No 73 „ „ „ 12.21
„ No 83 „ „ ,, 13.55
,, N° 89 „ „ „ 15.12
„ JVe 98 no Dubultiem „ 19.00
„ N° 104 „ „ „ 19.40
„ No. 108 „ „ „ 20.16
„ No 114 „ „ „ 20.58

II. Starp Rīgu-Sloku, sākot ar svēt-
dienu 15. septembri vilc. No 45 no Rīgas
atiet 8.13;
vilc. Ns 53 no Rīgas atiet 9.24
„ No 69 „ „ „ 11.48
„ No 85 „ ' „ „ 14.12
.. No 110 .. Slokas .. 20.03

„ Ne 116 „ „ „ 20.47
,, No 122 „ „ „ 21.27
„ Ne 126 „ ,, „ 22.00
„ No 132 „ „ „ 22.49

Bez tam sākot ar svētdienu, 15.septembri
Dubultu vilcieni NoNo86 un 96 iesāks savu
gaitu no Slokas: vilc. No 86 no Slokas
aties 14.04; Rīgā pien. 15.33; vilc. No 96
no Slokas aties 18.12; Rīgā pienāks 19.30;
Pasažieru ērtības labā, sākot ar svētdienu,
15. septembri pa svinamām dienām pie-
turēs uz '/2 minūti pasažieru ie- un izkāp-
šanai zemāk uzrādītie vilcieni sekošas
stacijās:
vilc. Ne 49 (atiet 18.42) Babītē un Prie-

dainē,
vilc. No 87 (atiet 14.40) Imantā, Babītē

un Priedainē,
vilc. No 91 (atiet 15.51) Torņakalnā, Za-

sulaukā, Imantā, Babītē, Priedainē un
Buļļos,

vilc. Ne 102 (pienāk 20.15) Babītē, Iman-
tā, Zasulaukā un Torņakalnā,

vilc. Ne 128 (pienāk 23.31) Babītē, Iman-
tā, Zasulaukā un Torņakalnā.
Sestdien, 14. septembrī atcelti no Du-

bultiem uz Rīgu vilc. Ne 98 atiet 19.02,
vilc. Ne 110 atiet 20.26 un vilc. Ne 128
atiet 22.50.

Ekspluatācijas direktora v. 0. Zaķis

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans

Farmācijas valde
paziņo, ka sekosi aptiekas mācekļi un
praktikanti kā noteiktā laikā nepārreģi-
strējušies ir zaudējuši tiesības nodarboties
aptiekās. Viņiem izsniegtās reģistrācijas
lapas bez atzinies par pārbaudīšanu no
farmācijas valdes ir nederīgas.

Reģistra
lapas JN°

1) Anšmidts, Vilma, Krišjāna
meita ' . 1056/122

2) Avins, Sora Haja, Jozefa
meita " ... 295/26

3) Barkans, Etja, Pinchusa m. 478/22
4) Birgers, Heinrichs, Emiļa d. 1019 112
5) Braškis, Anna Adele, Kri-

stapa meita 1161 237
6) Braude, Emils Efraims,Nis-

sena dēls 1044 119
7) Cals, Frida, Ābrama Joseļa

meita 738 53
8) Cals, dz. Peiros, Rebeka

Kalmaņa meita 661/39
9) Coepfels, Vilma Elizabete,

Teodora meita 794 57
10) Dannenbergs, Margareta,

Friča meita 1039 116
11) Davidovskis, Levs Elja,

Herca dēls 1229/213
12) Donde, Minna, Movša m. 93081
13) Feldhuns. Ize Lea, Haima

meita . 1122 173
14) Freidus, Tila, Ābrama m. 1077 137

lo) Fridlenders, Hase, Benja-
miņa meita !! 11164

16) Gatnze, Izaks, Ābrama d. 955 86
17) Gelbarts, Zara, Izaka m. 1148 226
18) Gelfonds, Debora. Jankeļa

meita 984 96
19) Gepsteins, Haja, Nachmana

meita . . . .' 241 8
20) Golds, Dina, Šmueļa m. 489 25
21) Hazens, Haja, Ābrama m." 1112/165
22) Heinsbergs, Matias, Edu-

arda dēls 598 36
23) Hercbergs, Hone, Mannes

dēls 1226 2!0
24) Jansons, Ādolfs, Jāņa d. 1076 136
25) Jerachmanovs, Mozus,Ābra-

ma dēls *1026 114
26) Ieviņa, Olga, Kārļa m. 1101 156
27) Jozuus, Anna, Eduarda m. 569/31
28) Izakovičs, Pēra, Smuļa m. 572 33
29) Kahans, Brona, Zālamana

meita . . . .. 992 99
30) Kans, Saša, Mairima d. 982/95
31) Kalks, Zālamans, Moteļa d. 927 79
32) Konrādi, Anna, Georga m. 1163 238
33) Krauksts, Livija, Eduarda

meita 149 30
34) Legzdiņš, Elfride, Otto m. 9/1
35) Levensons, Berta, Matiasa

meita 1171 245

3b) Levinsons, Tamāra, Tevela
meita ' . 382/14

37) Litvins, Anna, Izraēla m. 933 82
38) Livšins, Gersons, Nata d. 1144/177
39) Loišs, ' Levs, Zālamana d. 1147/225
40) Majofis, Sima, Hirša m, 1108/161
41) Martens, Aleksandrs, Alek-

sandra dēls 1069/130
42) Minins, Hana, Eveļa m. 1113 166
43) Noviks, Mečislavs, Antona

dēls 1094/150
44) Ostrovskis, Jozefs, Jozefa d. 722/49
45) Ozols, Malvine, Jāņa m. 1123/174
46) Pluģe, Elza, Mārtiņa m. 1086/145
47) Rozentals, Olga, Indriķa m. 1110/163
48) Sekunda, Zara, Benjamiņa

meita
*

. 476/21
49) Sennigs, Joachims, Lonisa

dēls . . ' 1145/6
50) Sinavska, Helēna, Ādama

meita 1072/132
51) Skujma, Irma, Pētera m. 1138 182
52) Stunda, Irma, ļāna m. . 1155/232
53) Šillings, Viktors, Kārļa d. 899/69
54) Šumaclīers, Slavē, Mozus m. 1195 . 184
55) Veinbergs, Lidija. Jāna fn. 479/23
56) Vegners, Maksis, Ditricha d. 1018/111
57) Vilde, Hamilkars, Hugo d. 978/93

Farmācijas valdes priekšnieks
M.Pusbarnieks.

Farmācijas valdes priekšnieka palīgs
K. Zariņš.

Paziņojums
Krustpilī dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. Edgars Vanags pieņemts par valsts
darbinieku ārstu Krustpilī.

Departamenta direktors F. Roze,
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Paziņojums
Ķemeros dzīvojošiem valsts darbiniekiem.

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo, ka
Ķemeru sēravotu direktors Dr. J. Lībietis
pieņemts par valsts darbinieku ārstu
Ķemeros.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šis dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu likumu 951. un 953. pantu,
meklē 6. Rīgas kājnieku pulka kareivi Albinu
Antona d. Velčinski , apsūdzētu uz kara
sodu lik. 133. un 162. p. 1. d. pamata.

Velčinskis dzimis 1900. g. 18. novembrī, Bau-
skas apriņķa Kurmenes pagasta piederīgs, katoļ-
ticīgs, latvietis, ar pagastskolas izglītību, pēc
nodarbošanās zemkopis; līdz iesaukšanai kara
dienestā dzīvojis Kurmenes pagasta Kurmanovas
muižā.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta , ne-
kavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt, ievietojot kara pārmācības iestādēs —
Rīgā, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 11. septembrī. _
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
6. Rīgas kājnieku pulka kareivi Pēteri Oavrilad.
Gavrilovu, apsūdzētu uz kara sodu lik. 133.
un 162. p. 1. d. pamata.

Gavrilovs dzimis 1902. g., Ludzas apr. Gavru
pag. piederīgs, līdz iesaukšanai kara dienestā
dzīvojis tā paša pagasta Platirevas ciemā, krievs,
pareizticīgs, ar pirmskolas izglītību, pēc nodar-
bošanās kalējs.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanas vieta, ne-

kavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt, ievietojot kara pārmācības iestādēs —
Rīgā, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 11. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

' pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.

Latvija un citas valstis
Latvija un Polija.

Viļņā, 12. septembrī. Šodien pulk-
sten 1

*1.30 min. Porubankas aerodromā
pie Viļņas, nolaidās trīs latvju lidma-
šīnas ar sešiem lidotājiem pulkveža
Baško vadībā. Viesus sagaidīja poļu
kara iestāžu pārstāvji. Pulksten 13 latvju
lidotājiem par godu bija brokastis, uz
kurām ieradās Viļņas apcietinājumu ra-
jona komandants ģenerālis Krok-Pas-
kovskis. pilsētas komandants pulkvedis
Gižickis, 5. aviācijas pulka komandieris
pu.'kv. Abakanovičs, vairāki poļu aviā-
cijas virsnieki no Lidas un vietējā garni-
zona pārstāvji. Viesi atstās Viļņu rīt,
piektdien, pulksten 11 priekšpusdienā, lai
dotos tālāk uz Lidu un no turienes — uz
Varšavu. Lidotāji apmeklēs arī Poznaņu.

Riga

Rainis miris.
Vakar, 12. septembrī, pulksten 3'/2

pēc pusdienas, miris Rīgas Jūrmalā, savā
vasarnīcā, visā tautā pazīstamais dzej-
nieks un politiķis, Saeimas deputāts un
bijušais izglītības ministris J. Rainis-
Pliekšans. Rainis bija dzimis 1865. g.
11. septembrī, tā tad nodzīvojis apaļus
64 gadus. Nelaiķis nopietni sasirga jau
pagājušās nedēļas ceturtdienā. Pirmā
lēkme gan pārgāja, bet vēlāk atkal at-
kārtojās, un vakar tai sekoja nāve. Mi-
rušā mirstīgās atliekas jau vakar pārveda
Rīgā, Raiņa un Aspazijas dzīvoklī. Ap-
bedīšana notiks svētdien.

Rakstniecībā Rainis sevišķi ievērojams
kā liriķis, drāmatiķis un kā citu tautu
klasiķu tulkotājs, starp kuriem darbiem
vispirmo vietu ieņem Getes ,,Fausta "
atdzejojums.

Saeimas priekšsēdētājs Dr.P. Kalniņš
pēc vairāk nedēļu ceļojuma pa ārzemēm
trešdien kopā ar savu kundzi ieradies
atkal Rīgā.

Mīlgrāvja ielu dzelzceļa līnija Nr. 13.
Mīlgrāvja ielu dzelzceļa līniju bija pa-

redzēts būvēt jau 1928. g., bet Sarkan-
daugavas tilta būves ieilgšanas dēļ būves
darbus varēja sākt tikai šī gada pavasarī.
Sliedes par Sarkandaugavas tiltu, kā arī
vadu mastu pamatus uz tilta iebūvēja
gan jau pag. rudeni tiltu būvējot. Pēc
Sarkandaugavas tilta nodošanas lietošanā
pārcēla arī 6. ielu dzelzceļu līnijas gala
punktu, kurš atradās iepretim Provodņika
fabrikai, aiz tilta, Tvaika ielas sākumā.
Šos darbus uzsāka š. g. 10. maijā un
š. g. 2. jūnijā atklāja satiksmi lidz jaunajam
gala punktam, ar ko 6. līnija pagarinājās
par 340 metriem.

Pie 6. līnijas pieslēdzas jaunā 13. līnija,
nozarodamies no pirmās aiz Sarkandau-
gavas tilta, Tvaika un Duntes muižas ielu
stūrī, kur ir arī pirmā jaunās līnijas pie-
stātne un pārsēšanās vieta no 6. uz 13. lī-
niju vai otrādi. No nozarojuma jaunā
līnija pa Tilta ielu līdz Harasa ielai, izbū-
vēta divsliežu, no turienes līdz gala punk-
tam pie Mīlgrāvja dzelzceļa stacijas —
viensliežu ar piecām pārmijām (ieskaitot
pārmiju gala punktā). Visas līnijas garums
no Sarkandaugavas tilta līdz Mīlgrāvim
3610 metri.

Ta kā jaunā līnija neiet pa ielas bruģi, bet
izņemot nelielu gabalu pa Tilta ielu,
blakus braucamam ceļam, tad nevaja-
dzēja lietot rievu sliedes, bet varēja
gandrīz viscauri likt vinjola (dzelzceļa)
sliedes uz gulšņiem. Līnijas būvei izlietoti
pavisam 5560 gulšņu, 9320 m sliežu,
210 vadu mastu un 8050 metru vadu
staipules. Mēģinājuma braucieni pa jauno
līniju jau notikuši un pilsētas valdes liet-
pratēju kommisija līniju apskatījusi un
pieņēmusi.

Publikas lietošanā jauno līniju nodos
svētdien, 15. septembrī.

Uz Mīlgrāvi aties darbdienās pirmais
vagons no pilsētas (Nacionālā teātra)
pulksten 6.09 (svētdienās pulksten 7.50),
no Sarkandaugavas — pulksten 5.46 (svēt-
dienās pulksten 7.22); un no Mīlgrāvja uz
pilsētu pulksten 6.05 (svētdienās pulk-
sten 7.43).

Pēdējais vagons (tiklab darbdienās
kā svētdienās) aties no pilsētas uz Mīl-
grāvi pulksten 23.32, no Mīlgrāvja u2
pilsētu pulksten 23.28, no Mīlgrāvja līdz
Provod.ņ ikam pulksten 24.10.

Vagoni aties uz un no Mīlgrāvja ik pa
14 min., bet no pulksten 21 līdz pulksten
23.28 ik pa 21 min.

Brauciens no pilsētas (riņķa līnijas) līdz
Mīlgrāvim ietver 2 tarifa iecirkņus: ri ņķa
līnija—Sarkandaugava (Provoriņiks) un
Sarkandaugava—Mīlgrāvis. Vienreizējs
brauciens turp vai atpakaļ katrā no
šiem tarifa iecirkņiem maksa 15 sant.
(skoln. 7 sant.); vienreizējs brauciens turp
vai atpakaļ pa abiem tarifa iecirk ņiem
maksā 24 sant. (skoln. 7 sant.).

Pārsēšanas vieta no 6. līnijas uz 13, lī-
niju vai otrādi vienīgi uz tarifa iecirk ņu
robežas, t. i. Sarkandaugava, Duntes ielas
piestātnē.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.

Māksla

Nacionālā opera. Piektdien, 13. septembrī ,
.Jevgeņijs Oņegins", pilnīgi jaunā sa-
stāvā: Tatjana — Grieta Pērkons, Olga — Rita
Krastinš, Ļenskis — Pauls Zakss, Onegins —
Ādolfs Kaktiņš, Gremins — Jānis Niedra,
Lārina — Herta Lūsis, Filipjevna — Elza Žu-
bītis. Diriģēs Otto Karls. — Sestdien, 14. sep-
tembrī, „J ā z e p a leģenda", Maksa Semlera
iestudējumā, ar viesiem — Arni Švaningers un
Irilu Gadeskovu galvenās lomās. Bez tam pie-
dalās Jānis Kārkliņš un visa baleta trupa.
Diriģents prof. Georgs Šnēfogts. — Svētdien,
15. septembrī, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
„R i g o I e 11o". Pulksten 7.30 vakarā „A i d a",
ar Mildu Brechman-Štengeli titula lomā.

Nacionālais teātris. Džeroma komēdija „F a n-
n i j a" kuru ar lielu.piekrišanu uzņēma pirm-
izrādē, izrādīs atkal piektdien, 13.' septembrī,
pulksten 7.30 vakarā un sestdien, 14. septembrī '
pulksten 7.30 vakarā. — Svētdien, 15. sep-
tembrī, pulksten 2 dienā, Šekspīra ,,Dots
pret dotu". Pulksten 7.30 vakarā,,Fan-
n i j a". — Fr. Langera komēdiju „K a m i e 1 i s
caur adatas aci" pirmo reizi izrādīs treš-
dien, 18. septembri.

Dailes teātris. Piektdien, 13. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā V. Igo romāna dramatizējums
10 ainās ,,Parīzes Dievmātes kate-
drā! e". Studentiem un skolniekiem puscenas. —
Sestdien, 14. septembrī, pulksten 7.30 vakarā,
A. Švābes ,,Piebaldzēni-vēverīš i". Stu-
dentiem un skolniekiem puscenas. — Svētdien,
15. septembrī, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
,,Jāt nieku drudzis". Pulksten 7.30 va-
karā, A. Švābes luga „Piebaldzēni-vēve-
rīši". — Pirmdien, 16. septembrī, pulksten 7.30
vakarā, kareivju izrādē ,,Parīzes Diev-
mātes katedrāle". — Otrdien, 17. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā „Piebaldzēni-
vēverīši" . Studentiem un skolniekiem pus-
cenas.

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Londonā, 12. septembrī. Angļu val-
dība iesniegusi Padomju valdibai notu,
kurā paziņo, ka viņa ir gatava atjaunot
sarunas par diplomātisko sakaru
nodibināšanu starp abām valstīm.

Varšavā, 12. septembrī. Šorīt Poznaņā
kādā lidmašīnu fabrikā izcēlās ugunsgrēks.
Liesmām par upuri kritušas 6 gatavas
un 16 pusgatavas lidmašīnas. Nopostīta
ari visa fabrikas iekārta. Nodarītos zau-
dējumus vērtē uz 10 miljoniem zlotu.

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 13. septembri.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,15—25,20

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku ...... 99, 70—100,45
100 Itālijas liru 27,06—27,27
100 Zviedrijas kronu 138,80—139,50
100 Norvēģijas kronu .... 138,00—138,70
100 Dānijas kronu 138,00—138,70
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovakij 'as kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,65—208, 70
100 Vācijas marku ' 123,40—124,00
100 Somijas marku 13,00—13, 12
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs —

Dārgmetāli :
Zelts I kg 3425— 3445
Sudrabs 1 kg 83—91

Vērtspapīri :
5°/0 neatkarības aizņēmums . . 98—100
4°/0 Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians

Šim numuram 8 lapas puses.

Redaktors M. Ārons.
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'Citu iestāžu
sludinājumi.

? ? -

Paziņojums.
1929. gada 3. septembrī finanču

ministris apstiprinājis Latvijas
sērkociņu fabriku akciju sabie-
drībai „Vulkan" statūtu § 9.
grozījumu, saskaņā ar ko sa-
biedrība izlaiž 40000 jaunas,
ceturtā izlaiduma, akcijas pa
Ls 50 katru, kopsummā par
Ls 2.000.000 nominālvērtībā, sa-
stādot tādā kārtā visu pamat-
kapitālu Ls 4.000.000 lielu, sa-
dalītu 80.000 akcijās pa Ls 50
katru.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1) Akciju sabiedrība izlaiž

40.000 jaunas 4-tā izlaiduma
akcijas pa Ls 50 katru, kop-
summā par Ls 2.000.000 nomināl-
vērtībā.

2) Akciju emisijas kurss ir
Ls 57. Prēmija Ls 7 pieskaitāma
rezerves kapitālam.

3) Jaunām akcijām ir tiesība
piedalīties dividendē sākot ar
1929. g. 1. janvāri.

4) Priekšrocība jauno akciju
iegādāšanā ir agrāko emisiju
akciju īpašniekiem, kuri uz katru
vienu veco akciju var iegādāties
1 jauno. Gadījumā, ja 2 mēnešu
laikā no dienas, kad šie emisijas
noteikumi izsludināti ,,Valdības
Vēstnesī", visas IV ēmisfjas akci-
jas nav sazīmētas, agrāko akciju
īpašniekiem ir priekštiesība tālāko
14 dienu laikā uz parakstīšanos
bez jebkādiem ierobežojumiem
skaita ziņā.

5) Ja pie šīs parakstīšanās pie-
dalītos vairāk akcionāru un brīvo
akciju skaits neapmierinātu vi-
sus parakstītājus, tad šās akcijas
sadalāmas starp akcionāriem pro-
porcionāli viņiem piederošo veco
akciju skaitam. Bet ja pie šīs
parakstīšanās veco akciju īpaš-
nieki nesazīmētu visas IV emisijas
akcijas, tad uz pāri palikušām
akcijām atklājama brīva parakstī-
šanās, kas nobeidzama 4 nedēļu
laikā, skaitot no dienas, kad
izbeidzas parakstīšanās termiņš.
kas paredzēts veciem akcionāriem

6) Pie parakstīšanās uz jaunām
akcijām to pilna nominālvērtība
iemaksājama sabiedrības kasē.

7) Parakstīšanās uz jaunām
akcijām izdarāma Latvijas sērko-
ciņu fabriku a s ..Vulkan" val-
des telpās, Rīgā, Kaļķu ielā JVs 1,
darba laikā.
Tirdzniecības nodaļas priekšn.

v. i. P. Kalnozols.
13183o Revidents R. Bērziņš.

— '
(fiesu

flsidin^i"**
^apgabaltiesas

3.
civīlnodaļa,

g
civ ties. lik. 1967., 2011 —

Sifūn 2079. p. p. un Balt.Pri-

3 tiesību kop. 2451. p. pamata,
?,; zelmas-Antomjas Lezdiņ lu-

^rau uzaicina visas personas,
!r,rām ir kaut kādas pretenzijas,
*t idi vai ierunas pret šai tiesā

f septembrī 1929. g. publicēto
Tq9Q g 25. aprilī Lizuma pagastā
rinrii Kār|a Jēkaba dēla Lie-
pna 1928. g. 4. augusta mājas
kārtībā taisīto testamentu, ka

arī visas personas, kurām ir kaut

kādas tiesības uz mir. Kārļa Lie-
ni na mantojumu vai sakara ar
inmantojumu , kā mantniekiem,
leeātāriiiem , fideikomisārijiem,
parāddevējiem u. t. t, pieteikt
iavas tiesības, pretenzijas un ie-
runas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-

nājuma iespiešanas dienas.

ļa tas minētā termiņa nebūs

izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā 'atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet tes-
tamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 3. sept.
12230ra L- J* 4825.

priekšs. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

3

I^gaTāpgabaltiesa
. civīlnodaļa,

uz civ ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Emmas Brāķers
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 3. septembri publicēto
1929. g. 28. aprilī Katlakalna

pagastā mirušā Alberta Mārtiņa
Martina dēla Brāķera, 1929. g.
24. aprilī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Mārtiņa Brāķera manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu
kā mantniekiem, legātārijiem,
fideikomisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai .sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā.atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JVs 5240.

Rīgā. 1929. g. 3. septembrī.
Priekšs. v. A. Blūmentāls.

I2231x Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1929. gada 27. februāri Rīgā
tnir. Jēkaba jeveļa d. Levitāna
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks , tad viņas atzīs kā Šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs5368

Rīgā, 1929. g. 3. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12235 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
-pfi2. p.. ievērojot Viļā Jāna d.
Ķeņģa lūgumu un savu 1929. g.
'«.septembra lēmumu paziņo, ka
Parādnieks Vilis Ķenģis parādu
P« 2 obligācijām: i) par 40000 r.
«n 2) par 40000 rbļ. apstiprinātas:
.1 |l|f»9. g. 3!.okt. un 2} 1910. g.
*>. sept. ar JSTeKs 2117 un 2205
ļ« nekustamo īpašumu Rīgas
Pilsēta li hipotēku iecirknī ar
«mēs grām. reģ. JV° 90, izdotas
™ Vilhelma ari Vijuma Jāna d.
$jjp par labu pirmā: Kārlimvdemāra d. Klūgām un otrā —Jēkabam Kārļa d. Paeglim par
"°U, kas viņas ir cedējis blanko
"" kuras pārgājušas uz Hermani

^
ampe, kā blanko cesionāru,

^
viņas ir

cedējis atkal blanko,ir
^

samaksājis , bet šīs augšāinetas obligācijas nevar tikt
jēgtas atpakaļ parādniekam
,,' ?"sanas zemes grāmatās,

~?e l "<a ir gājušas zudumā.
nochi

PeC aPgabaltiosas 3. civīl-
hS "-a,cma visas personas.
anr5H-,-" tifsīr.as uz augšā
j>Pad.tam obligācijām, pietelk
ska--- , viena mēneša laikā,
n' āi,'Č no dienas ' kac1 'sludi-«J «ms iespiests „Vald. Vēstn."
„Lazrada . ka ja šīs personas

Sdiao !a-"pieteiksies, obi-atzis par iznīcinātam un
dS"dos ties!«" prasīt parādazesam, zemes grāmatā. JVs 5461.

R'ga, 1929. g. ip. septembri.

S^'V: blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967.. 2011.—
2014 un 2079. p. p. un Balt. pri-
vāttiesību kop. 2451. pl pamata,
uz Alberta Linkoviča lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
3. septembrī publicēto 1929. g.
23. jūlijā Rīgā mirušā Mārča
Jāņa d. Paucīša, 1929. g.
31. maijā pie Rīgas notāra
J. Kreicberga taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Mārča Paucīša mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legātārijiem,' fideiko-
misārijiem, parāddevējiem u. t.t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas die-
nas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 3. septembrī.
12232x L. Ns 5220.

Priekšs. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Anša-Ludviga Mārtiņa
dēla Ulmaņa lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1927. gada
4. oktobrī publicēto 1927. gada
21. martā Slokā mirušā Mārtiņa
Anša dēla Ulmaņa 1926. gada
23. martā pie Rīgas notāra J.
Krūklanda taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Mār-
tiņa Ulmaņa mantojumu vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības,pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 3. septembrī.
L. Ns 5371 12233
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 24. septembri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē attaisīs un nolasīs 1927. g.
8. martā Gaujienes pag. mirušā
Kārla Miķeļa d. Valga testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 10. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13076 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 24. septembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē attaisīs un nolasīs 1928. g.
23. septembrī Veļķu pag. mirušā
Jāņa Indriķa d. Lēbera testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 10. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13077 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
24. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs
1929. g. 11. augustā Rīgā
mirušā Reinholda Ernesta dēla
Dancberga testamentu.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13074 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
24. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs
1929. g. 16. maijā Valkā mirušā
Nikolaja Alekseja (Aleksandra)
dēla Fadejeva testamentu.

Rīgā, 1929. g. 11. septembri.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13075 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
ļfānis Eduarda d. Briedis un
Amālija Vijuma m. Briedis,
dzini. " Zvaigzne, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra |. Graudiņa 1929. g.
22. augustā reģistra Ns 17270,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
nolsēg ' to laulību, ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. pare-
dzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
!3084o L. JVs 5438.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 24. septembri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 25. augustā
Rīgā mirušā Jāņa (Johana)
Mārča d. Brauna testamentu.

Rīgā, 1929. g. 10. septembri.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

,13078 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 24. septembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 13. maijā
Alsviķu pag. mirušā Jāņa Pētera
dēla Rutka testamentu!

Rīgā, 1929. g. 10. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13079 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. p. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1928. g. 16. martā mir. Eduarda
Jāņa dēla Z e m e ļ a atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 31. augustā.
12384 L. Ns 2075/29. g.

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1928. gada 22. jūnijā mirušā
Kārļa Friča dēla Audera at-
stāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
„Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 31. augustā.
12385 L. Ns 1701/29. g.

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1915. gada 4. februārī mirušā
Ventspils apriņķa, Ēdoles pa-
gasta Vartkamberu māju īpaš-
nieka Mārtiņajāņa dēla Ventera
atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas ka mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 31. augustā.
12386 L. Ns 2055/29. g.

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu š. g.
3. jūnija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka promesošā Johana-
Andreja Lagzdiņa mantībai ie-
celta aizgādnība. 12387z

Jelgavā, 1929. g. 31. augustā.
Priekšsēdētāja v. K. Vītols.

Sekretārs Mittelhohofs.
Latgales apgabali. 1. civīlnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, 1928. g.
19. decembrī mirušā Ignata Lud-

viga d. Škerškāna 1927. g.
15. decembrī sastādītais nota-
riālais testaments ar apgabaltiesas
1929. g. 6. aprīļa lēmumu apsti-
prināts. Lieta JVs 51 la 29.

Daugavpilī, 1929. g. 31. aug.
Priekšsēd. b. v. A. Strazdiņš.
13117o Sekretārs K- Kangurs.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu 1929. g. 31. aug.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401., 1482. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.,
uzaicina 1919. g. 26. janv. mir.
Kazimira Kazimira d. Skrinda
mantniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils apr.
Līksnas pagastā.

Mantojumu tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. 12286b

Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabali. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1929. g. 7. jūn.
uz Deonisijas Jāņa m. Strēlēs
lūgumu Elijas Benedikta dēls
Streļčs atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Kār-
savas pag. padomei iecelt aiz-
bildnību par bezvēsts promesošo
Elijasa Benedikta d. Streļču
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 2. sept.
L. Ns 32203,29. 12177b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Ar Rīgas apr. l.iec. miertiesneša
spriedumu no 1929. 0. 15. jūlija
tirgotājs Bernhards Terani, dzīv.
Dubultos, par smirdošu desu
turēšanu savā gaļas tirgotavā pēc
sodu lik. 210i . p. sodīts ar Ls 25
vai arestu uz 7 dienām, kurš
spriedums stājies likumīgā spēkā.
13121o Lietāas Ns 946.

Miertiesnesis (paraksts).
Ar Rīgas apr. l.iec. miertiesneša

spriedumu no 1929. g. 23. jūlija
tirgotājs Krišs Strodaks, dzīv.
Mtllužos, par netīrību viņa gaļas
t'rgotavā pēc sodu lik. 138. p.,
209. p., sodīts ar Ls 40 vai arestu
uz 10 dienām, kurš spriedums
stājies likumīgā spēkā. L. Ns 637.
13122o Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iecirkņa miertiesnesis,
pamatodamies uz 'Annas Kalniņš
lūgumu, civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p.
uzaicina 1928. g. 24. jūn. mirušā
Andreja Jāņa d. Kalniņa mant-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz atstāto mantojumu,
kustamu un nekustamu, atrodo-
šos Vipes pag Kūranu mājas, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Krustpilī, 1929. g. 2. sept.
Ns 732. 12246b

Miertiesnesis (paraksts).

Kuldīgas iec. miertiesnesis, uz
civ. proc. lik. !967., 2011.,
2014. un 2079 p. pamata uz-
aicina visus, kambūtu uz 1929. g.
16. janv. mir. Ādama Jāņa un

Lavīzes d. Vācujākoba atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības saī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Kuldīgā, 1929. g. augustā.
C. Ns 717/29. 12105b

Miertiesnesis (paraksts).
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu lēmumu no
1929. g. 30. augusta un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401.,
1402. p. un civ. lik.10. sēj. 1. d.
1239. p. uzaicina 1929. g. 22. aug.
mir. Andreja Jura d. Vaļuka
mantniekus piete'kt savas man-
tojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils pils.,Viļņas
ielā ' Ns 136.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. 12106b

Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1929. g. 10. sep-
tembra lēmumu un pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1460* .—
146047 . p. ar šo atsauc Kuni-

gundas Rukšas pilnvaru, izdotu
Grigorijam Rasnacim un aplie-
dnātu Daugavpils notāra M.
Magnusa kantorī 1928. g. 13. okt.
pēc reģistra Ns 11359.

1929. g. 10. septembrī. Ns 995.
13178o Miertiesnesis K. Avens.

Latgales apgabaltiesas Balti-
navas iec. miertiesnesis, saskaņā
ar civ. proc. lik. 1401. p. un
lik. kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1929. g.
30. augusta lēmumu paziņo, ka
pēc 1920. g. 15. janv. mir. Pāvula
Augusta d. Igauņa Tilzas pag.,
Kaupiņu sādžā, ir palicis manto-
jums, uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības pie-
teikt tās pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Baltinavā, 1929. g. 31. aug.
C. 1, JMŠ 157/29. 12287b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 31. augusta lēmumu
un uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
pamata, paziņo, ka pēc 1870. g.
13. maijā mir. Michaila Makeja d.
Makejeva, ir atstāts mantojums,
kurš atrodas Kaunatas pagasta,
Škrjabu sādžā, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to ir kādas
tiesības, kā mantniekiem, pie-
teikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā pēc piekritības, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 31. augustā.
12180b Miertiesu. E. Ķalejiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
19. septembrī, pulkšt. 10 dienā,
Rīgā, L. Nometņu ielā Ns 19,
II ūtrupē pārdos Kārļa Kociņa
kustamu mantu, sastāvošu no
adāmmašīnas, novērtētu par
Ls 800.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī.
13194 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
20. septembrī, pulkst. 10 dienā,
Rigā, Dārtas ielā Ns 5, otrā
ūtrupē pārdos Jāņa un Katrīnes
Pavaru kustamu mantu, sastā-
vošu no pianīno, novērtētu par
Ls 1000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī.
13193 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, m. Kalēju ielā Ns 4,
pārdos Emīla Ulmaņa kustamu
mantu, sastāvošu no rakstām-
galdiem u. c. un novērtētu par
Ls 890,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī.
13195 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Pētera
Roziņa 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Pētera Jura d. Roziņa
nekustamo īpašumu, Jelgavas
apr. Salgales pag. ,,Ozoliņu "
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
.N2 '6011, 16,23 desetinas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2700,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2400,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
ap vērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
13134 Tiesu izpild. K. Burdais.

Paziņojums.
1929. gada 3. septembrī finanču

ministris apstiprinājis
Sērkociņu fabrikas

„Komet"
akciju sabiedrības statūtu

§ 7. grozījumu,
saskaņā ar ko sabiedrība izlaiž
900 jaunas, otrā izlaiduma, akci-
jas pa Ls 1000 katru, kopsummā
par Ls 900.000 nominālvērtībā,
tā kā viss pamatkapitāls iztaisa
Ls 1.500.000 un sadalās 1500 akci-
jās pa Ls 1000 katra.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1) Akciju sabiedrība izlaiž

900 jaunas, otrās emisijas akcijas
pa Ls 1000 katru, kopsummā par
Ls 900.000 nominālvērtībā.

2) Akciju emisijas kurss ir
Ls 1010. Prēmija Ls 10 pieskai-
tāma rezerves kapitālam.

3) Jaunās akcijas piedalās di-
videndē no 1929. g. 1. janvāra

4) Priekšrocību uz jaunām ak-
cijām bauda iepriekšējās emisijas
akciju īpašnieki, kuri var iegādā-
ties uz katrām 2 vecām akcijām
3 jaunas. Gadījumā, ja 2 mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kad
emisijas noteikumi publicēti,,Val-
dības Vēstnesī", visas II emisijas
akcijas nav sazīmētas, veco akciju
īpašniekiem ir priekštiesība tālāko
14 dienu laikā uz parakstīšanos
bez ierobežojumiem akciju skaita
ziņā.

5) Ja pie šīs parakstīšanās
piedalītos vairāk akcionāru un
brīvo akciju pāri palikums būtu
nepietiekošs parakstītāju apmie-
rināšanai, tad šīs akcijas sadalā-
mas starp parakstītājiem pro-
porcionāli viņiem piederošo veco
akciju skaitam. Ja pie šīs otrās
parakstīšanās veco akciju īpaš-
nieki neparakstītos uz visām
jaunām, otrās emisijas, akcijām,
tad uz pārpalikušām akcijām
atklājama vispārējā parakstīša-
nās, kas jānobeidz 4nedēļu laikā,
skaitot no termiņa, kas dots
veciem akcionāriem priekš parak-
stīšanās, izbeigšanās dienas.

6) Pie parakstīšanās uz jaunām
akcijām ir jāiemaksā sabiedrības
kasē to pilna emisijas cena.

7) Parakstīšanās uz jaunām
akcijām izdarāma sērkociņu fa-
brikas ,,Komet" a/s valdes telpās
Rīgā, Kaļķu ielā JVs 1, darba
laikā.

Tirdzn. nod. priekšn. v. i.
P. Kalnozols.

13184o Revidents R. Bērziņš
Zemkopības min. kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 23. augustā ir
apstiprinājis Todaišu Robežupju
mel. sab. statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 365. i. p. ar
JVs 1536.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apr. Ivandes pagastā
c. Kuldīgu. 13029o

Daļas vadītāja v. J. Pelsis
Vec. sev. uzd. ierēdn. T.Erlachs.

Zemkopības ministr, kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 23. augustā
ir apstiprinājis Trestčankas melio-
rācijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas
379. I. p. ar Ns 1550.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apriņķī, Viļakas pa-
gastā, Baložu mājās, c. Viļaku.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzd. ier. T.Erlachs.

zemkopības min. kulturtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 23. augustā ir
apstiprinājis Bauskas Pilsmui-
žas mel. sab. ,,Labklājība" sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 376. 1. p. ar Ns 1547.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Bauskas apriņķī, Bauksas pa-
gastā Grāveru mājās, c. Bausku.
13031o Daļas vadītāja v. Pelsis.
Vec. sev, uzd. ier. T. Erlachs.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 23. augustā ir
apstiprinājis Apiņgravas melio-
rācijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 361 1
p. ar JVs 1532.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apriņķī, Mārkalnes pa-
gastā „Jaunaudzēs" c. Alūksni.
13032o Dalās vadīt. v.J. Pelsis
Vec. sev. uzd. ier. T. Erlachs.'

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo ka1929. g. 20. septembrī , pīkst. ' 12
diena, Majoros, jūras krastā
Kolonadu telpās pārdos vairāk-solīšana, otrā izsolē. FridrichaVinkmaņa kustamu mantu no-
n^ ,-,Ls 12~ m sastāvošu
no 43 krēsliem , viņa 1926 sienākuma nodokļa parāda seglsanai. °

Rigā, 1929. g. 11, septembrī.
13196 Piedzinēj s E. Derings.



Aizputes pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 24. septembrī,
pīkst. 10, tiks pārdota Sakas pa-
gasta vēja dzirnavās otrā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša Jānim Strīķim, sa-
stāvoša no vienas rudas spalvas
8 g. vecas ķēves un novērtētu
par Ls 260, Judeļa-Leiba Mindeļa
prasības piedzīšanai saskaņā ar
Liepājas II iec. miertiesu. 1927. g.
31. augusta izpildu rakstu ar
JVs 1244. 13176o

Jēkabpils apr. priekšn. pal.2.iec.
paziņo, ka 1929. g. 24. septembri,
pīkst. 10 rītā, Biržu pagasta
Ezer-Priekulanu mājās pārdos
atklātā vairāksolīšanā pils. Jānim
Plūme aprakstīto gateri ,,Provit"
firmas, novērtētu par 1500 Iat.,
dēļ 1927. g. ienākuma nodokļa
piedzīšanas, saskaņā ar Nod.
dep-ta rakstu no 1928. g. 10. febr.
ar JVs 119444. 13167o

Apskatīt pārdodamo gateri
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Burtnieku pagasta valde
dara zināmu, ka viņai priekš
Burtnieku Briedēs i pakāpes
pamatskolas vajadzīgs

skolotājs - ja
ar pilnas pamatskolas skolotāja
tiesībām. Kandidāti var pieteik-
ties pie skolas padomes, Briedēs
skolā līdz š. g. 20. septembrim,
iesniedzot vajadzīgos dokumentus
par izglītību un līdzšinējo darbību
13170o Pagasta valde.

Lēdurgas pagasta,
Rīgas apriņķī, Aijažu 1 pakāpes

pamatskolai vajadzīgs

skolotajs-skolas pārzinis
(vīrietis).

Kandidātiem jāpieteicas pie
pagasta valdes līdz 1929. . g.
20. septembrim, , iesniedzot vaja-
dzīgos lūgumrakstus un doku-
mentus.

Alga pēc kategorijas pie brīva
dzīvokļa, apgaismošanas un ap-
sildīšanas, noteikta dienesta zeme,
ap 2 pūrvietas pļavas un ' ., pūr-
vietas augļu koku dārzs.

Pasta adrese: c. Lēdurgu.
13171o Pagasta valde.

Jelgavas pils. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgām pieteik-
tas par zudušām šādas Latvijas
iekšzemes pases: 1) ser. LK
JVs 010937, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 17. janvāri
ar Līzes Grāmatiņš v., 2) ser. LK
JVs 015469, izd' . no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 21. martā
ar Mārtiņa Cīruļa v., 3) ser. LK
JVs 013965, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 28. febr.
ar Veras Vīksne v., 4) ser. LK
JVs 004570, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1927. g. 20. oktobrī
ar Mikela Kaļķis vārdu, 5) ser.
LK JVs 00362i , izdota no Jel-
gavas apr. pr-ka 1927. gada
7. oktobri ar Kristapa Ērglis
vārdu, 6) sērija LL JVs 001904,
izd. no Jēkabnieku pag. valdes
1928: g. 7. jūlijā ar Ādolfa Sima-
noviča v., 7) ser. LK JVs00354,
izd. no Jelgavas apr. pr-ka
1927. g. 6. okt. ar Lūcijai Līkums
vārdu, 8) ser. LK JVs 011630,
izd. no Jelgavas apr. pr-ka
1928. gada 25. janvārī ar Her-
berta Meierovica vārdu, 9) ser.
LN JVs 015562, izd. no Jelgavas
pilsētas policijas pr-ka 1929. gada
21. jūn. ar Bertas Mengelis v.,
10) ser. LK JVs 009454, izd. no
Jelgavas apr. pr-ka 1927. g.
21. dec. ar Lienas Semeravs
vārdu. 12188b

Pabažu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. NZ Ns 002443
Ns 43, izd. no Pabažu pag. valdes
1927. g. 27. okt. ar Pētera
Lagzdiņa vārdu. 12195b

Ulmales pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļu
reģistrācijas zīmi JVs 72, izd.
no šīs valdes 1927. g. 24. martā
ar Andreja Egle vārdu. 12121b

^

SPažūāi
sludinājumi.
•

Akciju sabiedrība

JoraiB lnijiiti"
Bilance 1928.g. 31. decembri.

Aktīvs. i .
Kases rēķins .... 5 go- _
Tekoši rēķini .... 35 3^

'*
Vērtspapīri .. .. m'ļļ
Akcionāri 10037
'.Kentfirs 183.3280,
Debitori ...... 78

Ls?32 _
^Pasīvs. l«

Akciju kapitāls . . . 100.0
Amortizāc. kapitāls . 50 676%
Apdrošin. kapitāls . 4 227ViRezerves kapitāls . . 4.8f2^|
Speciāls rez. kapitāls 3/713 78
Dividendes 1°2''6'2S
Kreditori 24168&37
Peļņas un zaud. rēķ. 32.647 45

Ls 232.990.1.1

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Pelnīts. ls

Ekspluat. rēķ. . . . 65.348,86
Inventāra rēķ. ... 261 27

Ls 65.610,1;;

Zaudēts. ls
Tekoši izdev. . . . 11.908,66
Amortizācijas rēķ. . 11.607 61
Inventāra rēķ. .' . . 607'lt»
Debitoru rēķ. . . . 2.83555
Apdrošināšan. rēķ. . 1.00367
Vērtspapīru rēķ. ' . . S^OOo'oo I
1928. g. bilances rēķ. 32.647,45 ,

Ls 65.610.13

1928. g. peļņas sadalījums:

Ls
A'gām 7.650,00
Rezerves kapit. . . 2.499 75
Dividendēm .... 13.000 ' ,00
Nodokļiem u. spec. k. 9.497 70

Ls 3Z647ļ5

12882b Valde!

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 23. augustā ir
apstiprinājis Krimuldas mel. sab.
,,Kurveģis" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV dalās 378. I. p. ar
Ns 1549.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr. Krimuldas pagastā.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
13028o Vec.sev uzd. ier.Erlachs.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 23. augustā ii
apstiprinājis Valtaiķu meliorā-
cijas sabiedr. „Sermites Skalda"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 375. 1. p. ar Ns 1546.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Aizputes apriņķī, Valtaiķu pa-
gastā Sermītes muižā c. Valtai-
ķiem. 13033c

Daļas vadītāja v. J. Pelsis
Vec. sev, uzd. ier. T. Erlachs.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 23. augustā ir
apstiprinājis Mežmuižas mel. sab.
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 367. I. p. ar Ns "1538.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Liepājas apriņķī, Vaiņodes pa-
gastā ,,Vizuļos" c. Vaiņodi.
13034o Daļas vadīt. v. J.Pelsis.

Vec. sev, uzd. ier. T. Erlachs.

Zemkopības min. kuitūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopība?
ministris š. g.' 23. augusta ir
apstiprinājis Kazanovas mel. sab.
,,Magona" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV dalās 335. I. p. ar
Ns 1506.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr. Krāslavas pag.
,,Magoni" viensētā c. Krāslavu.
13035o Daļas vad. v. J. Pelsis.
Vec. sev, uzd. ier. T. "Erlachs.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 23. augustā ir
apstiprinājis Seklu mel. sab...Bezdibens" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģsitra IV dalās 336. 1. p. ar
M> 1507.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr. Krāslavas pag.
Sēkļu mājās . c. Krāslavu. 13036o

Daļas vadītāja v. J. Pels:?..
Vec. sev, uzd. ier. T. Erlachs.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 23. augustā ir
apstiprinājis meliorācijas sabie-
drības „Timuļi" statūtus. Sabie-
drība ir-ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra IV dalās 339 1 p
ar ,\o 1510.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apr., Nirzas pagastā,
Timuļi ciemā c. Nirzu. 13037o

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev, uzd. ier. T. Erlachs.

Viļķenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistrācijas apliecību JVs 30a,
izd. no šīs pag. valdes 1926. g.
28. apr. ar Jāna Dūna v. 12126b

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Panemunes pag. Brunavas
II pakāpes pamatskolai,

(6 km no Bauskas , vajadzīgs

skolotājs
ar pilnas pamatskolas skolotāja
tiesībām. Alga pēc valdības no-
teikumiem, brīvs dzīvoklis ar
apkurināšanu un apgaismošanu

nesta zeme. Lūgumi iesū-
tāmi uz Brunavas pamatskolas
padomes vārdu c. Brunavas p. p.
nodaļu. Vēlēšanas notiks pīkst. 12
dienā, š. g. 21. septembrī, pagasta
padomes sēdē , pagasta valdes
telpas, Budbergas miestā.

'3 172o Pagasta valde.
Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto
velosipēda braukšanas atļauju
JVs 98, izd. no viņa 1928. g
26. jūn. ar Haralda Sprosta
vardu. 13179o

3zttMboļuwns.

Balvu virsmežniecība
paziņo, ka š. g. 3. septembra
,,Valdības Vēstneša" JVs 198
izsludinātā meža pārdošanas iz-
solē 16. septembri lasīt

1S. septembri.
13159 Balvu virsmežniecība.

Daugavpils pils. pol. priekšnieks
paziņo ka 1929. g. 20. septembrī,
pīkst. 12, Virsnieku ielā JVs 82
tiks pārdotas vairāksolīšanā pils.
Dinas Kaicens sekošas mantas:
dzīvokļa iekārta, D-pils muitas
soda naudas Ls 870,18_piedzīšanai
Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 13169o

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
atsauc savu sludinājumu, ievie-
totu š. g. 190. numurā par Pētera
Kokina kara klausības apliecības
JVs 23206 nozaudēšanu, jo minētā
apliecība ir atrasta. 13160o

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību JVs 4942,
izd. no 10. Aizputes kājn. pulka
kom. 1927. g. 26. maijā ar Vladi-
mira Timofejeva vārdu, dzīv.
Bolderājā, Gobas ielā JVs 5, dz. I.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudētu
kara klausības apliecību JVs 192,
izd. no Flotes jaunformējamās
daļu kom. pr-ka 1926. g. 29. jūl.
ar Alberta Ogendorfa vārdu, dzīv.
Saldus ielā JVs 11, dz. 1. 13162c

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību JVs 25482,
izd. no Rīgas kara apr priekšn.
1925. g. 5. maijā ar Tomasa
Ado d. Erlacha vārdu, dzīv.
Daibes ielā JVs 6, dz. 1. 13163o

Bilskas pag. valde atsauc savu
1929. g. „Vald. Vēstn." 63. num.
ievietoto sludinājumu attiecībā
uz Jāna Zauska Latvi'as pases
ser. PV JVs 008056 un zirga
pases JVs 616/13616 nozaudēšanu,
jo minētās pases atrastas. 12115b

Bukmuižas pag. valde, Rēzek-
nes apr., atsauc savu sludinājumu
šā gada ,,Vald. Vēstn." 55. num.
par nozaudēto iekšz. pasi ser. NM
JVs 016669, izd. no Bukmuižas
pag. valdes 1928. g. 26. jūlijā
uz Marijas Jakovlevs vārdu,
jo minētā pase ir atrasta, un
skaitās par derīgu. 12118b

Ciblas pag. valde izsludina
par nozaudētiem un nederīgiem
zemāk minētos dokumentus:

1) Iekšzemes pasi JVs 701
ser. MPJVs 103483, izd. no
Ciblas pagasta valdes 1928. g.
18. februārī ar Leona Donata d.
Romanovskis v., un 2) iekšz.
pasi JVs 2362, ser. MN JVs 016597,
izd. no Ludzas apr. pr-ka pal.
1. iec. 1928. g. 5. jūn. ar Joņa
Antona d. Ivuls vārdu. 12190b

Grundzāles pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. PV JVs 001404,
izd. no Grundzāles pag. valdes
1928. g. 7. jūnijā ar Jāna Purina
vārdu. 12122b '

Iecavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. CI JVs 008831,
reģ. JVs 1031, izd. no Iecavas
pag. valdes 1928. g. 28. martā
ar Jāņa Rozentāla v. 12123b

Otrās Liepājas savstarpējās
kredītbiedrības,

Liepājā, Lielā ielā 23, savā nama,
ārkārtēja

delegātu sapulce
notiks, sestdien, 1929. g. 28. sep-
tembri, pīkst. 8 vak. ,. kredīt-
biedrības telpās, Liepājā, Lielā
ielā JVs 23.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatu personu vēlē-

šanas.
2) Ziņojums par kredītbiedrības

darbību 1929. g. pirmos 8 mē-
nešos.

3) Ziņojumi un dažādi jautājumi.
13135o Valde un padome.

Akc. sab. „Latvijas lini"
kārtējā

VISPĀRĒJĀ AKC. SAPULCE I

saskaņā ar statūtu § 49.
š. g. 4. oktobrī, pīkst. 5 p.h '
sabiedrības telpās, Rīgā, 1. Sn»W
ielā JVs 23/25, dz. 1.

Dienas kārtībā:
1) Sapulces amatir viru vēlēšana.
2) Valdes un revīzijas kommisi-

jas ziņojumi.
3) 1928./9. gada pārskata n"

bilances caurskatīšana un ap-

stiprināšana.
4) Budžets un darbības pw

1929.'30. g.
5) Statūtu grozījums.
6) Akciju kapitāla papildinās»*

resp. sabiedrības likvida
7) Vēlēšanas. .-.
8) Dažādi jautājumi un pņe»

likumi. l3180o _ Vgrct-

Akc. sab. „Valdšleschen"
alus darītavas

kārtēja pilna sapulce
tiek sasaukta 1929. g. 4. oktobri,
Tvaika ielā JVs 44.

Dienas kārtība.
1) Norēķini par darbības gadu

1927./28.
2) Revīzijas kommisijas ziņo-

jumi.
3) Vēlēšanas.
4) Pieprasījumi.

13181o Direkcija.

Atzītā par maksātnespej. par""

tirdzniecībā Lazara Paradrtf

zvērināts aizgādnis uzaicij
skaņā ar tirdzn. proc. lik. 43ļ.-h
visus minētā maksātnesi
parādnieka kreditorus ietas'

š. g. 20. septembrī, pīkst Uj^
Liepājas apgabaltiesas tel

KREDITORU KOPSAP^^

dēļ konkursa pārvaldes ""'J
nāšanas un kuratoru vel» J

Pie kam liek aizrādīts. ^m
ieradušos kreditoru IĒn1l"-'jfM
uzskatīji par saistošiem ari

tiem kreditoriem, kuri uz :

neieradīsies. '?
Zvēr. aizgādnis,

zv. adv. T. Lem

Grozot š. g. 9. septembra ,.Valdības Vēstneša" 203. numurā
ievietoto sludinājumu

Kara min. Budžetu un kredītu pārvalde
izdos piegādāt

rakstiskā izsolē
4) uzpleču nozīmes, burti, skaitļi, dažādi — pēc

saraksta ' 141.569 gab.
Pārējā daļā sludinājums paliek spēkā. L 3692 13191

Priekules virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1929. g. 14. oktobrī, Priekules pagasta namā,

augošu mežu pēc celmu skaita un
platības, un saimnieciskā kārtā saga-

tavotus materiālus.
a) Augošs mežs.

II iec. mežniecībā: Dinsdurbes, Auderes, Meženieku, Nodegas
un Mardzeidas novados, pēc celmu skaita 6 vienības no 50—2558 ko-
kiem, vērtībā no Ls 81—1900 un pēc platības 21 vienība no 0 30
līdz 1,97 ha, vērtībā no Ls 245—1995.

IV iec. mežniecība Embūtes novadā pēc celmu skaita 1 vienība
32 koki, vērtībā Ls 760.

V iec. mežniecībā: Meldzeres, Alšu, Vormsātas un Nīkrāces
novadā pēc celmu skaita 9 vienības no 82—1496 kokiem vērtībā
no Ls 140—1870.

b) Sagatavoti materiāli.
II iec. mežniecībā, Mazdzeldas novadā saimnieciskā kārtā

sagatavotus materiālus 3 vienības: stutmalkas 189 ster., vērtībā
Ls 956; zāģmalkas 170,06 ster., vērtībā Ls 1234 un dedzināmās
malkas 43,83 ster., vērtībā Ls 89-

Mežu pārdos uz zemkop. ministra apstiprināto nosacījumu
un mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma
pamata.

Gatavus materiālus pārdos vienībām, bet ne vairuma un tie
pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā uz vietas atrodas bez pār-
mērīšanas un šķirošanas.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda papildināma līdz 10°/0 no

summas, par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības pieņems arī: 1) Latv. valsts iekšējo aizņēmumu

obligācijas, Latv. hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes
bankas 6°ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību garantijas un
no jaunsaimniekiem, kuri vēlas pirkt uz viņu zemes augošo mežu
un meža pāradošnas summu pieskaitīt zemes izpirkšanas maksai,
vekseļus ar divu kreditspējīgu galvenieku parakstiem.

Ciršanas biļeti izņemot pircējam jāiemaksā no vienības pār-
došanas summas: ciršanas vietu satīrīšanai 3% valsts mežā un

uz fonda zemēm, bet mežu kultūru darbuizvešanai 15"valsts mežā.
Par Mazdzeldas novadā vienību, ciršanas biļeti izņemot pir-

cējam jāiemaksā apvienotās drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai
un mežu kultūru darbu izvešanai 20" ,, apmērā no vienības pārdo-
šanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departamenta
rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.

Par sagatavotiem materiāliem tīrīšanas un apmežošanas
nauda netiek ņemta.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, apvienotās drošības naudas
ciršanas vietu tīrīšanai un kultūru darbu izvešanai, kā arī cirsmu
tīrīšanas drošības naudas — nav jāmaksā.

Ja par pirkto mežu visu naudu samaksā izsolē, vai ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no izsoles dienas, līgums nav jāslēdz.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai
nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniedības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem.

13158o 2* Priekules virsmežniecība.

Pārdodami
,.lEīAf irliiH 1rabilDii veikali,

kuri atrodas:

Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā Nr. 38,
Gulbenē, Rīgas ielā Nr. 46.

Tuvākas zinas „Letas" direkcijā, Rīgā, Kr. Barona ielā 4,
pīkst. 9—12, va 'i L. Smilšu ielā 1/3 no pīkst. 12—15. L 3703

Rigos-Valmleros zemes grāmatu nodaļa
izsludina š. g. 27. septembrī, pīkst. 10 dienā,

rakstisku izsoli mazākprasītājiem uz

iesiešanas darbiem.
Iesienamas 60 zemes grāmatas, apm. 31484 dokumenti;

23 zemes grāmatu žurnāli — 26622 loksnes. Pārsienami 61 zemes
grāmatu reģistrs, apm. 680 lapu biezs katrs. Izlabojami 78 reģistri
un uzvelkamas reģistriem 130 kapes.

Ar Ls 0,80 apmaksāti rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,,Izsole 1929. g. 27. septembrī" iesniedzami zemes
grāmatu nodaļā, Brīvības bulv. 10, līdz izsoles sākumam. Tuvāki
paskaidrojumi zemes grāmatu nodaļā. Drošības nauda Ls 200.

nodokļu departaments
izdos piektdien, š. g. 20. s e p t e mb r ī, pīkst. 11 dienā

rakstiskā izsotē
200.000 sab. 0,6 Itr. tilpuma deg-

vīna pudeļu piegādi.
Rakstiski piedāvājumi (slēgtās aploksnēs) iesniedzami nodokļu

departamenta spirta monopola nodaļā Rīgā, L. Pils ielā Ns 13'15
ne vēiāk par š. g. 20. septembri, pīkst. 11 dienā, turpat arī
notiks izsole.

Piedāvājumi jāapmaksā ar zīmognodokli 40 sant. apmērā un
tajos jāuzrāda noteikta cena par pudeli ieskaitot piegādi valsts
noliktavā, Pionieru ielā Ns 4-a, kā arjāatzīmē par piegādes uz-
ņemšanos saskaņā ar līguma projektu.

Piedalīšanās izsolē nodrošināma ar drošību 10° „ apmērā ne-
piedāvātās summas.

Ar līguma projektu resp. izsoles noteikumiem var iepazīties
ikdienas no pīkst. 9—15 spirta monopola nodaļā.

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī. L3693 13189

j Nodokļu departamenta direktors (paraksts).

Postu un telegrāfa departaments
izsludina

rakstiskas izsofes:
š. g. 23. septembri, pulkst. 11,

uz spiestuves darbiem: 8180 gab. pasta darbības grāmatām un
32000 eks. dažādu veidlapu.

š. g. 24. septembrī, pulksten 11, L 369^
uz 1814 metrisk. tonnām apkurināmā koksa. 13190

Drošības nauda 10<>.'no piedāvājuma kopsummas.
Tuvākas zinas Pasta un telegrāfa departam. istabā Ns 10.

Šoseju un zemes ceļu departamenta
9. rajona inženieris

Valmierā, Lilijas ielā, Jansona namā, savā kancelejā š. g. 19. sept.,
pīkst. 12, izdos

jauktā izsolē šfldos darbus:
1) Pāles stacijas pievedceļu bruģēšanas darbus kopgaruma 0,2115km.
2) 13,5 m gara koka tilta būvei, pār Olas upi, uz Rūjienas—Vec-

ates II b šķ. valsts mežu ceļa.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā nodrošinājums: uz I darbu

Ls 300,— un II — Ls 240,—.
Tuvākas ziņas kancelejā, darba laikā. . L 3690 13188

6. rajona inženieris, {Rēzekne,
izdos š. g. 20. septembrī, pulkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas

alejā Ns 70,

jauktā izsolē:
Rogovkas miesta 1,110 km gara gabala bruģa jaunbūves.

(Drošības nauda Ls 2600,—).
Pie līguma slēgšanas drošības naudas lielums divkāršs.
Tuvākas ziņas kancelejā parastā darba laikā. L 3688 13187

Š

ļ#iļ.ļļļ«^.
. g. 23. septembri, pulksten i/23 p. pusei.,

»??? mMļw^m pārdos Vācu Centrālās sabiedr. kases telpās,
lielā Zirgu ielā Ns 21, tās pašas kases uzdevumā, uz attiecīgo
personu rēķina, atklātā vairāksolīšanā:

I. 1 obligāciju par Ls 3000 nom. ingrosētu uz nekustamc
īpašumu Blomi Vitrupes pag. Blomes muižā, zemes grāmatu
reģ. Ns 4J79.

II. 1 obligāciju par Ls 2500 nom. ingrosētu uz nekustamc
īpašumu sub. A nodalītu no Ziemupes Ridzenieku mājas Aizputes
apr., zemes grāmatu reģ. Ns 2155. Tuvākas ziņas augšminētā kasē,

13182o Zvēr. biržas māklers T. Šummers.
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