
liiHs melnisii pM.es.
iz apsardzības ministra pavēles Nr. 27.

Rīgā, 1922. g. 8. novembri.
Pārvaldības daļa.

\ 1. §
Piemērojot mušu armijas iekārtai

1869. gada kara lik. kop. 1. gr. 24. p.
m VIII, gr. 179. līdz 183. p. p. notei-
kumus par mundiera piešķiršanu, līdz

, attiecīga iikuma izdošanai nosaku:
1) no aktivā kara dienesta līdz turp-

mākam rīkojumam atvaļinātiem vai galīgi
atlaistiem virsniekiem, sanitarvirsniekiem
un kafa ierēdņiem, ja tie, saskaņā ar
«noteikumu par karavīru un valsts ierēdņu
un kalpotāju pensijām" 2. pantu, bauda
tiesību uz pensiju, ir tiesība kā balvu
par nevainojamu dienesta iegūt mundiera
nēsāšanas tiesību;

2) šis tiesības piešķiršanu^ ierosina
pulka komandieri un tiesībās viņiem
līdzīgi un atfgstāki priekšnieki un galīgi
apstipiina apsardzības ministrs;

3) par mundiera piešķiršanu publicē
pavēlē apsardzības resoram un atzīme
atvaļināšanas apliecībā;

4) aktivā dienestā nesastāvošas perso-
nas, kurām piešķirts mundieris, nēsā tas
daļas ietērpu, kura viņas dienējušas
atlaišanas vai atvaļināšanas laika, bet
gadījumā, ja šī daļa izformeta, — attie-
cīgā karaspēka veidatērpu;

5) dienestā nesastāvošo personu kgja
tērps atšķirams no aktivā dienesta tērpa
ar baltu 0,5 cm. platu lentīti uz uzplečern,
!j5 cm. attālumā no uzpleču apakšēja
(piešūtā) gala;

6) mundiera nēsāšanas tiesības ar
ministra lēmumu var zaudēt virsnieku
«zervē stāvošas vai galīgi no kara
dienesta atsvabinātas personas: a) par
piešķirtā mundiera nepiedienošu izlieto-
šanu, b) par darījumiem, kur i kaut gan
arī nav tieši saistīti ar mundiera nēsā-
šanu, bet vispār kompromitē rezerves
virsniekus ;

7) šie noteikumi attiecināmi ari uz
tam personām, kuras atvaļinātas no
dienesta pirms šo noteikumu publi-
cēšanas. Ministrs G. Zem gals.

Apstiprinu.
1922. g. 4. novembiī.

Satiksmes ministrs
J.Pau 1u k s.

Noteikumi Nr. 208
&*r vagonu padošanu ielādēšanai un
īdēšanai uz Latvijas dzelzsceļu

līnijas posmiem un atzarojumiem.

*. I- §•
. oie noteikumi par vagonu padošanu
jelādēšanai un izlādēšanai uz_ dzelzsceļa
«aijās posmiem (starp stacijām) un uz
atzarojumiem , nedod preču īpašniekiem

tiesības pieprasīt no dzelzsceļiem obli-
gatoriski padot vagonus, bet tādu pado-
šanu dzelzsceļi izdara tikai pēc iespējas
un tikai pēc saviem ieskatiem.

2. §.
Preču

^
īpašniekam, kurš vēlas viņam

piederošas pilnu vagonu lādiņa preces,
t. i. tādus sūtījumus, kurus saskaņā ar
pagaidu noteikumiem un tarifu preču
pārvadāšanai pieņem pārvadāšanai tikai
ar iepriekšēju

^
pieteikšanu i*lādēt vago-

nos vai iziādet no vagoniem ne stacija,
bet uz dzelzsceļa _ līnijas posma (starp
stacijām) vai uz tādiem vispāsīgai lieto-
šanai atklātiem atzarojumiem, vai atza-
rojumiem, kuri ierīkoti uz privātu per-
sonu rēķina un kuri pievienojas pie
dzelzsceļu līnijas (neatkarīgi no ta, vai
preču īpašnieka uzrādītā vietā, kur viņš
veļas preces ielādēt vai izlādēt, atrodas
kāds atzarojums, vai tur tāda nav), jā-
iesniedz attiecīgam eksploatacijas noda-
ļas vai stacijas priekšniekam lūgums dēļ
šādas ielādēšanas vai izlādēšanas at-
Iaujas. Ja lūgums iesniegts stacijas
priekšniekam, tad pēdējais par to ziņo
eksploatacijas nodaļas priekšniekam.

Lūgumā jāuzrāda, kādas preces, kādā
daudzumā un kad nodomāts ielādēt vai
izlādēt, bez tam jāuzrāda ielādēšanai vai
izlādēšanai nodomāta \ieta (ki'ometros)
uz posma vai atzarojuma, t. i. attālums
uz posma no vienas vai otras kanniņu
stacijas.

3. §.
Atstāt vagonus bez lokomotives uz

maģistrāles liniju posmiem stingri aiz-
liegts.

Var atstāt vagonus uz dzelzsceļa līnijas
posmiem, atstājot pie viņiem lokomotīvi
un neizāķējot šos vagonus tādās vietas,
kur kritums ir 0,003 vai mazāks, izņemot
vagonus saimnieciskos darba vilcienos.

Atstāt vagonus bez lokomotīves var
tikai uz tādiem Btzarojumiem, kuri pie-
vienojas pie maģistrāles līnijas ar aiz-
sargu tupiku un arī uz tādiem atzaroju-
miem, bez aizsargu tupikiem, bet kuru
kritums nav lielāks par 0,002.

4. §
Ja ekspioatac jas nodaļas priekšnieks,

ņemot vērā vilcienu kustības noteikumus,
ceļa stāvokli un citus apstākļus, atrod
par iespējamu izpildīt preču īpašnieka
lūgumu, tad ar pēdējo dzelzsceļu virs-
valdes eksploatacijas direkcija noslēdz
īpašu līgumu par vagona padošanu uz
atzarojumu.

Piezīme. Par padošanas gadījumiem
uz posmiem līgumi nav jāslēdz, bet
vagonus padod uz eksploatacijas
nodaļas priekšnieka rīkojumu pa-
mata, kuros viņš uzrāda padošanas
noteikumus, tā ari maksu, ielādē-
šanas un izlādēšanas termiņus u.t.t.
Šādus rīkojumus eksploatacijas no-
daļas priekšnieks noraksta adrese
eksploatacijas un finansu direkcijām.

Līgumi jāslēdz par vagonu padošanu
uz atzarojumiem, bet ja vagoni jāpadod
uz vienu un to pašu atzarojumu un vienai
un tai pašai personai tikai vienu reizi,
tad līgums nav jāslēdz.

Ar preču īpašniekiem noslēgtos līgu-
mos bez noteikum am par vagonu pado-
šanu skatoties pēc padošanas apstākļu
būtības, visāda ziņa jāieslēdz vel arī

šādi noteikumi:
a) Attālums , par kurn ņemama maksa

no preču īpašnieka par vagonu pa-
došanu uz posmu vai atzarojumu.

b) Termiņš, kurā preču saņēmējam jā-
izpērk stacija pienākušās un uz
posma izlādēšanai padodamas pre-
ces, kā arī kad viņam jānokārto
visas preču pieņemšanas formali-
tātes attiecībā uz vagoniem, kurus
nosūtītājs pielādē uz posma un
kuri nosūtami taļāk.

c) Laiks, kurā preču īpašniekam jaiz-

dara uz posma vai atzarojuma
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padoto vagonu ielādēšana vai izlā-
dēšana.

d) Mazākais vai lielākais, atkarībā no
ceļa profila, vagonu skaits, kādu
tikai stacija katru atsevišķu reizi
var_ padot uz posmu vai atzarojumu
izlādēšanai vai ielādēšanai.

e) Maksa, kāda ņemama, saskaņā ar
vispārīga tarifa likmēm, ja aiz preču
īpašnieka vainas stacijā pienākušie
uz posmu vai atzarojuma ielādē-
šanai padodamie, vai uz posma
ielādētie un tālāk nosūtamie vagoni
aizturēti stacijā ilgāki par līgumā
paredzēto laiku (punkts „b").

f) Preču īpašnieka apņemšanās ierīkot
uz viņa rēķina uz posma vai atza-
rojuma ielādēšanas vai izlādēšanas
vietā īpašus atzarojumus, ja eksploa-
tacijas nodaļa neatrod par iespē-
jamu padot vagonus bez šāda
atzarojuma ierīkošanas.

Piezīme. Atzarojumu ierīkošana
izdarāma ar katrreizēju virsvaldes
piekrišanu un atļauju.

g) Preču īpašnieka atbildība par visiem
vagonu bojājumiem, kuri izdarīti
aiz' viņa vai viņa strādnieku rīcības
vai vainas pie vagonu izlādēšanas
vai ielādēšanas, vai kamēr vagoni
atradušies uz atzarojuma pilnīgā
viņa ziņā un rīcībā.

h) Dzelzsceļam tiesība, vajadzības ga-
dījumā, atsacīties no vagonu pado-
šanas uz laiku vai pavisam, pie
kam preču īpašniekam nav tiesības
celt pret dzelzsceļiem šinī ziņā ne-
kādus iebildumus vai pretenzijas.

i) Stacija, kurai nosūtītājiem jāiesniedz
pieprasījumi par vagonu padoša-
nas vajadzību, kā preču ielādēšanai,
tā arī izlādēšanai.

k) Preču īpašnieka atbildību par ne-
laimes gadījumiem ar cilvēkiem,
kuri nodarbojas pie vagonu pado-
šanas, \it}u ielādēšanas un izlādē-
šanas uz posma un atzarojuma.

6. §.
Lai padotu vagonus uz posmu vai

atzarojumu ielādēšanai vai izlādēšanai,
preču īpašniekiem pēc 4. § paredzētā
līguma noslēgšanas ar dzelzsceļu virs-
valdi vai pēc eksploatacijas nodaļas
priekšnieka rīkojuma, jāiesniedz līgumā
vai rīkojumā noteiktās stacijas priekšnie-
kam katru reizi atsevišķs rakstisks pie-
prasījums un jāuzrāda viņā:

A. Attiecība uz ielādējamam
precēm.

1. Ielādēšanas vietas attālums (kilo-
metros), posma vai atzarojuma nosaukums.

2. Preču nosaukums.
3. Cik un kādas šķiras vagoni pa-

dodami ielādēšanai.
4. Gala stacija, uz kurieni preces

nosūtamas.
Piezīme. Pie vagonu padošanas

pieprasījuma jāpieliek attiecīgs skaits
preču zīmju, sastādītu ar visām tām
ziņām un datiem, kuras jāuzrāda
nosūtītājam saskaņā ar pastāvošiem
noteikumiem par preču zīmju sastā-
dīšanas un lietošanas kārtību.

B. Attiecībā uz izlādējamām
precēm.

1. Izlādēšanas vietas attālums (kilo-
metros) ,posma vai atzarojuma nosaukums.

2. Preču nosaukums.
3. Izlādējamo vagonu skaits un viņn

numuri.
4. Preču nosūtīšanas stacija.
5. Preču zīmju numuri, pie kurām

preces pienākušas.
Piezīme. Paziņojumi par vagonu

padošanu izlādēšanai uz posma,
preču īpašniekam jāiesniedz stacijas
priekšniekam līdz vagonu pienāk-
šanai stacijā, bet nekādā gadījumā
vēlāki par vagonu pienākšanas
momentu.
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7. §-
Kas attiecas uz drošības naudas ņem-

šanu pie vagonu padošanas uz posmiem
un atzarojumiem, lai nodrošinātu maksu
par vagonu aizturēšanu pie ielādēšanas
vai izlādēšanas, tad jāpiemērojas notei-
kumu un tarifu preču pārvadāšanai at-
tiecīgā paragrāfa nosacījumiem.

Katrreizējas drošības (zaloga) iemaksā-
šanas vietā preču īpašnieks var iemaksāt
vienreizīgi zināmu samu par zināmu
skaitu vagonu, no kuras dzelzsceļš no-
velksoda naudu par vagonu aizturēšanu,
ja tāda būtu bijuse.

*..
Vagonus ar pienākušam precēm var

padot izlādēšanai uz posmu vai atzaro-
jumu tikai pēc tam, kad stacijā nokār-
totas visaspreču izdošanas formalitātes
un samaksāti visi maksājumi, kādi dzelzs-
ceļam pienākas par preču pārvadāšanu.
Visas uz posma vai atzarojuma izlādē-
šanai padodamās preces to saņēmējiem
jāpieņem stacijā un viņas skaitās par
faktiski izdotām pienākšanas stacijā
pirms padošanas uz posma vai atza-
rojuma (11. §)

Termiņš, līdz kuram preču īpašniekam
pec_ vagonu pienākšanas jānokārto mi-
nētās formalitātes, nosakāms līgumā, vai
eksploatacijas nodaļas priekšnieka rīko-
jumā ar tādu aprēķinu, lai neceltos
veltīga vagonu aizturēšana stacijā. Ja
preču īpašnieks šo termiņu neievēro,
tad viņam jāmaksā soda nuuda par"*
vagona aizturēšanu par vienu dien», bet
ja aiztura vagonus ilgāki par vienu
dienu (24 stundām), tad par tikdaudz
dienam, cik vagoni tikuši aizturēti, ja
dzelzsceļš nav izlādējis preces savās
noliktavās, pie kam nepilnas dienas
skaitāmas par piluām.

9. §.
Padodot tukšus vagonus ielādēšanai uz

po?mu un atzarojumu un viņus pieņe-
mot no preču īpašniekiem, visas preču
pieņemšanas formalitātes un preču ap-
skatīšana jāizdara ne uz posma vai at-
zarojuma, bet tai stacijā, no kuras va-
gonus nosūta tālāk.

10. §.
Puča izlādēšana un ielādēšana uz

posma jāizdara preču īpašniekiem ar sa-
viem līdzekļiem, un dzelzsceļš tarifos no-
teikto maksu par šīm operācijām neņem.

Nosūti'ājiem preču ielādēšana vagonos
jāizdara pilnīgi saskaņā ar visiem pastā-
vošiem uz dzelzsceļiem noteikumiem un
ūkojumiem. Ja nosūtītāji preča ielādē-
šanu nav izdarījuši saskaņā ar šiem no-
teikumiem un rīkojumiem, tad uz preču
īpašniekiem gulstas pilnā mērā atbildība
par visām sekām, kādas cēlušās caur
nepareizu vai nekārtīgu prtča ielādēšanu
vagonos.

Gadījumos, kad nosūtītājs ielādējis pre-
ces vagonā nekārtīgi, nesaskaņā ar pa-
stāvošiem noteikumiem, kad ielādējis
viņas tā, ka nav iespējams tās pārbaudīt,
stacijai ir tiesība nesastādīt un neizdot
preču zīmes dublikātu un preces tādos
gadījumos neskaitās pieņemtas nosūtī-
šanai līdz tam laikam, kamēr nosūtītājs
ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina
neizlabo preču ielādēšanu, vai, skatoties
pēc vajadzības, neatlādē vai nepārlādē
viņas. Ja nosūtītāji atteicas izdarīt šīs
operācijas, tad viņas izdara stacija ar
dzelzsceļa līdzekļiem, bet uz preču
īpašnieku rēķina, par ko sastāda aktu,
kuru norakstā pievieno pie preču pārva-
dāšanas dokumentiem un kura, kā ari
pārvadāšanas dokumentu attiecīgās ru-
brikās uzrāda iztērētās naudas sumas
un soda naudu par vagonu aizturēšanu,
ja vagonu aizturēšana ir tikuse izsaukta.

11. §.
Dzelzsceļu atbildība tarifa un pārva-

dāšanas noteikumos paredzētās robežas
par hz posmiem un atzarojumiem ielā,
dējamām precēm iesākās pēc preču no

Latvijas Republikas Saeimas
1922. g. 10. novembra kopsēdē
pieņemtais

Lēmums.
Saeima, parbaudījuse uz Latvijas Re-

publikas Satversmes 18, panta pamata
sara locekļu pilnvaras, — apstiprina tās.

Fr. Vesmans,
Saeimas priekšsēdētājs.

J, Vesmans,
Saeimas sekretārs,
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Latvijas Republikas Saeimas pieņemtais:
Lēmums.

ļz ap sardzības ministra pavēles M 27.
Noteikumi par vagonu padošanu ielādē-

šanai ttn izladešsnai uz Latvijas
dzelzsceļu līnijas posmiem un atza-
rojumiem.
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gādāšanas
^
stacijā un viņu pieņemšanas

no_ nosūtītāja (9. un 10. §), bet par
izlādējamam _ uz posmiem un atzaro-
jumiem precēm — atbildība beidzas pēc
preču nodošanas saņēmējiem stacijā,
iepriekš vagona padošanas uz posmu
vai atzarojumu (8. §).

12. §.
Pie līguma izpildīšanas par vagonu pa-

došanu jāievēro sekošais:
1) Ja uz dzelzsceļiem nav preču sa-

strēguma un ja vagonu padošanai
nav tiešu šķēršļu kustības apstākļu
dēļ, tad padošanu izdara noteiktās
dienās un stundās bez kavēšanās.

2) Pie preču nosūtīšanas uz posmiem
ielādējamo preču īpašniekiem ne-
var dot nekādas priekšrocības preču
nosūtīšanas ziņā, t. i. uz posmiem
ielādējamās preces jānosūta vispā-
rīga kartībā.

3) Javagonu pieprasījumi zināmā sta-
cijā padošanai uz posma vai atza-
rojuma ienākuši no vairākiem preču
nosūtītājiem un stacijai nav iespē-
jams pilnīgi izpildīt visus piepra-
sījumus vagoKU trūkuma dēļ, tad
vagoni jāizdala proporcionāli pie-
prasītam kopējam vagonu skaitam
starp visiem vagonu pieprasītājiem,
nepārkāpjot noteikumos paredzēto

. preču nosūtīšanas kārtība.
13. §.

Gadījumos, kad tukšus vagonus var
padot tikai viņus izdalot starp preču
nosūtītājiem, stacija dienu iepriekš, līdz
stacijas slēgšanai, izliek redzamā vietā
paziņojumu, uz kurieni, cik vagonus, kū-
jās stundās un kādiem preču īpašniekiem
pados nākošā dienā.

14. §._
Preču īpašniekiem jānobeidz pilnīgi

preču ielādēšana vai izlādēšana līgumā
vai eksploatacijas nodaļas priekšnieka
rīkojumā noteiktā laikā. Ja viņš pa-
visam nav stājies pie vagona izlādēšanas
vai ielādēšanas, vai nav pabeidzis šīs
operācijas noteiktā laikā, tad vagonus
pēc noteiktā laika notecēšanas aizvāc uz
staciju, pie kam no piecu īpašnieka pie-
dzen maksu, kā par vagonu padošanu,
tā par viņu aizturēšanu par vienu dienu
(24 stundām).

Preces, kuru izlādēšana vai ielādēšana
nav pabeigta, tādos gadījumos izlādē
stacijas preču uzglabāšanai noteiktās tel-
pās vai laukumos, iekasējot no preču
īpašnieka maksu par preču uzglabāšanu,
kā par pienākušām precēm, bet nedodot
preču īpašniekam bezmaksas preču uz-
glabāšanas termiņa, kā arī tarifā noteiktu
maksu, par preču izlādēšanu, par ko jā-
sastāda komerciāls akts.

Piezīme. Ja eksploatacijas no-
daļas priekšnieks atrod par iespē-
jamu, tad vagonus, kuru izlādēšana
vai ielādēšana "" nav pabeigta, var
padot otrreiz izlādēšanas vai ielādē-
šanas pabeigšanai, bet tikai pie-
dzenot no preču īpašnieka maksu,
ka par vagonu aizturēšanu, skaitot
no pirmās padošanas līdz otrreizējas
padošanas laikam, tā ari par otr-
reizējo vagonu padošanu.

15. §.
Par preču pārvadāšanu no viņu nosū-

tīšanas stacijas līdz tai stacijai, kura
padod vagonus izlādēšanai uz posmu
vai atzarojumu, kā ari par preču pārva-
dāšanu no tās stacijas, kura padod va-
gonus ielādēšanai uz posmu vai atzaro-
jumu līdz tai stacijai, uz kuru ielādētas
preces adresētas, maksa aprēķināma pēc
vispārējiem tarifiem.

16. §.
Visus uz posma vai atzarojuma pado-

tos vagonus, kā lādētos (padotos izlādē-
šanai), tā arī tukšos (padotos ielādēša-
nai) stacijas ierēdnis ieraksta sevišķā
noteikumos JSfa 28 par vagonu padošanu
uz zaru linijām (skat. „Satiksmes un
darbu ministrijas vēstneša"_ 11. numuru
1919. g.) paredzētā sarakstā _ pēc formas
Jfe 1 (bl. ser. F 319), uzrādot vagonu
numurus un faktiskās padošanas laiku
stundās un minulēs. Šo sarakstu pa-
raksta stacijas ierēdnis par vagonu no-
došanu un preča jpašnieks vai viņa
pilnvarotais priekšstāvis par vagonu pie-
ņemšanu savā zināšanā.

17. §.
Pēc pilnu vagonu izlādēšanas vai tukšu

vagonu ielādēšanas stacijas dežurants
saraksta pēc noteikumos Ns 28 paredzē-
tās formas >k 2 attiecīgos iedalījumos
atzīmē laiku, kad šīs operācijas pabeig-
tas, bet pēc vagonu faktiskas aizvākšanas
taī pašā sarakstā ieraksta vagonu aiz-
vākšanas laiku. Sarakstu forma Ns 2,

paraksta stacijas aģents (dežurants) par
vagonu saņemšanu no preču īpašnieka
un pēdējais par to nodošanu stacijas zi-
nāšanā.

18. §.
Ja uz posmu vai atzarojumiem izlādē-

šanai padotos vagonus pēc izlādēšanas
turpat pielādē, tad par tādiem vagoniem
sarakstā forma Ns 2, iedalījuma _ .pie-
zīmes" jāatzīmē, ka vagons pielādēts.

Saraksta formā Ns 1 jāuzrāda to preču
zīmju numuri, pie kurām stacijā pie-
nākuši izlādēšanai padodamie vagoni,
bet sarakstā forma Ns 2 jāuzrāda to
preču zīmju numuri, pie kurām ielādē-
šanai padotie vagoni no stacijas no-
sūtīti.

Saraksti Nt 1 un N: 2 jāizgatavo
2 eksemplāros. Pirmie eksemplāri no-
dodami preču kasē, bet otrie iesniedzami
preču īpašniekiem pie vagonu pado-
šanas un novākšanas.

19. §•
Maksa par vagonu padošanu, ka ielādē-

šanai, tā ari izlādēšanai uz posmu vai atza-
rojuma iekasējama pret dažādu ieņēmumu
kvīti un izvedama caur dažādu ieņēmumu
norēķinu, klāt pieliekot pie norēķina sa-
rakstus forma J^N> 1, 2 un 3, pie pēdējā
forma sastādama kopīgi par visiem no
vienas stacijas padotiem uz posmu vai
atzarojumu vagoniem, neatkarīgi no no-
sūtītāju vai saņēmēju vārdiem.

20. §.
Ja padotos uz posma vai atzarojuma

vagonus novāc uz to staciju, no kuras
vagoni padoti, tad vagonu padošanas
maksa (ieskaitot novākšanu) aprēķināma
sekosi: par attālumu no vagona pado-
šanas stacijas līdz ie- vai izlādēšanas
vietai uz posma vai atzarojuma (pēdējā
gadījumā ieskaitot visu atzarojuma ga-
rumu), skaitot nepilnus kilometrus par
pilniem:

1) Ja lokomotīve pie padotiem uz at-
zarojuma vagoniem ir klāt stāvējuse,
kamēr tos ie- vai izlādē, tad jāņem:

a) uz N un K platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 200 rubļi no
kilometra un par katru nākošo vagonu
20 rubļi no vagona un kilometra.

b) uz P platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 140 rubļi no
kilometra un katru nākošo vagonu
15 rubļi no vagona un kilometra.

c) uz L platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 130 rubļi no
kilometra un par katru nākošo vagonu
10 rubļi no vagona un kilometra.

Bez tam par lokomotives nostāvēšanu
pie vagoniem ņemama sekoša maksa,
skaitot nepilnas stundas par pilnām:
par N vai K platuma lokomotīvi 450 rbļ.

par katru stundu,
par P platuma lokomotīvi 350 rbf. par

katru stundu,
par L platuma lokomotīvi 250 rbļ. par
katru stundu.
I. piemērs. No posma ielādēšanai

padod 20 N vai K platuma vagonus.
Attālums no stacijas līdz ielādēšanas
vietai 6,2 kilometri. Ielādēšana izdarīta
6 stundas. Lokomotīve līdz ielādēšanas
pabeigšanai pie vagoniem ir klātstā-
vējuse.

Aprēķins:
a) par vagonu padošanu

(200X7+19X20X7) . 4,060 rbļ.
b) par lokomotives nostā-

vēšanu (450X6) . . ? 2.700 „_
Kopā . . 6.760 rbļ.

2) Ja lokomotīve pēc vagonu pado-
šanas uz atzarojumu atgriežas uz staciju
un dēļ viņu novākšanas brauc otru reizi
uz atzarojumu, tad jāņem:

a) uz N un K platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 400 rbļ. no
kilometra un pār katru nākošo vagonu
20 rbļ. no vagona un kilometra.

b) uz P platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 280 rbļ. no
kilometra un katru nākošo vagonu
15 rbļ. no vagona un kilometra.

c) uz L platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 260 rbļ. no kilo-
metra ua par katru nākošo vagonu
10 rbļ. no vagona un kilometra.

II. piemērs. Uz atzarojumu padod
ielādēšanai 20 K platuma vagonus. At-
tālums no stacijas līdz ielādēšanas vietai
6,2 kilometri. Vagoni atradušies zem
ielādēšanas 7 stundas. Lokomotīve pie
vagonu padošanas atgriežas uz staciju
un dēļ viņu novākšanas brauc otru reizi
uz atzarojumu.

r O»MIO©IO __

Aprēķ in s:

a) par vagonu padošanu
(400X7+19X20X7) 5.460 rbļ.

b) par vagonu aizturēšanu
(20X300) . . • ? 6 000 ,

Kopā f . 11.460 rbļ.
3) Ja lokomotīvepēc vagonu padošanas

uz posma atzarojumu atgriežas stacija
un, braucot otru reizi uz atzarojumu dej
vagonu novākšanas, padod tam pašam
preču īpašniekam turpat_ jaunus vagonus
un tad atgriežas ar novāktiem vagoniem
stacijā, tā ka tikai dēļ pēdējo reizi pa-
dotiem vagoniem lokomotive brauc uz
atzarojumu tukšā, — tad vagonu pado-
šanas maksa jāaprēķina sekosi:

a) par pirmo (iepriekšējo) vagonu pa-
došanu, (kad lokomotive no atza-
rojuma ir atgriezušās tukša) — pec
2. punktā noteiktam likmēm;

b) par nākošām vagonu padošanām
(kad lokomotive ir atgriezuses sta-
cijā ar novāktiem vagoniem) pec
1. punktā noteiktām likmēm.

III. piemērs: Uz atzarojumu (attā-
lums 7 kilometri) padod ielādēšanai ar pir-
mo padošanu 20 N platuma vagonus, loko-
motīve pēc vagonu padošanas atgriežas uz
staciju, bet braucot dēļ vagonu novāk-
šanas padod ielādēšanai tam pašam
preču īpašniekam turpat vēt 15 vagonus
un tad ar novāktiem 20 vagoniem at-
griežas stacijā. Novācot pedejo reizi
padotos vagonus, jauni vagoni netika
padoti. Vagonu ielādēšana izdarīta 6
stundās.

Aprēķins: Rbļ.

a) par pirmo reizi padotiem
vagoniem (400X7+19X20X7) 5460

b) par otro reizi padotiem
vagoniem (200X7+14X20X7) 3360

Kopā: 8820
Piezīme. Šaī paragrāfā noteiktas

likmes par vagonu padošanu ņema-
mas neatkarīgi no tam, vai vagonus
padod ar atsevišķu lokomotīvi vai
ar caurejošu vilcienu.

21. §.
Ja uz posmu vai atzarojumu padod

vagonus ielādēšanai un pēc ielādēšanas
tos novāc nevis uz to staciju, no kuras
tie padoti, bet uz nākošo kaimiņu staciju,
tad vagonu padošanasmaksa aprēķināma
par attālumu no vagonu padošanas sta-
cijas līdz tai stacijai, uz kuru vagonus
novāc, neieskaitot atzarojuma garumu
sekosi.

1) Ja lokomotive pie padotiem uz
posmu vai atzarojuma vagoniem ir klāt-
stāvējuse kamēr tos ielādē, tad jāņem:

a) uz N an K platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 100 rbļ. no kilo-
metra un par katru nākošo vagonu 10 rbļ.
no vagona un kilometra.

b) uz P platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 70 rbļ. no
kilometra un par katru nākošo vagonu
7.50 rbļ. no vagona un kilometra.

c) uz L platuma ceļiem:
par 1 vagona padošanu 65 rbļ. no kilo-
metra un par katru nākošo vagonu 5 rbļ.
no vagona un kilometra.

1. piezīme. Ja vagonu ielādēšana
notiek uz atzarojumu, tad maksa
par vagonu padošanu az šo atza-
rojumu virs augstāk noteiktas maksas
ņemama par katru padošanu, ieskaitot
novākšanu, ka par vienas stundas
lokomotivesnostāvēšanu (20. § 1.p.),
neatkarīgi no padoto vagonu skaita
un atzarojuma garuma.

2. p i e z ī m e. Šai paragrāfā noteiktas
likmes ņemamas arī tajos gadījumos,
kad tiklab vagonu padošana uz
atzarojumu, ka arī to novākšana no
atzarojuma uz kaimiņu staciju tiek
izdarīta ar caurejošiem vilcieniem
vai atsevišķam lokomotīvēm, neaiz-
turot fos uz atzarojuma pie preču
izlādēšanas vai ielādēšanas vagonos.

IV. piemērs: no stacijas A uz atza-
rojumu BD padod_ ielādēšanai 10 P pla-tuma vagonus, pec ielādēšanas vagonus
novāc uz_staciju C. Ielādēšana izdarīta
5 stundas. Attālums starp A un C
12 kilometri.

A K :::: C
"" ""? D

Aprēķins.
a) par vagonu padošana

(70X12+7.50X9X12) 1.650 rbļ,
b) par vagonu padošanu

uz atzarojuma BD . . 350
c) par lokomotives no- "

stāvēšanu (350X5) . 1.750
Kopā .

~
3750

~

2) Ja uz posma padod ielādēšanai
vagonus ar caurejošu vilcienu un vilcieni
uz posma ir spiests gaidīt, kamēr pado-
tos vagonus ielādē un tad tos aizvākt
uz nākošo staciju, tad par šādā karti
padotiem vagoniem _ padošanas maksa
aprēķināma pec pastāvoša tarifa par pāi.
vadājamai precei noteikto vagona lādiņa
svara normu un par visu attālumu starp
abām kaimiņu_ stacijām. Turpretī par
vilciena aizturēšanu uz posma ņemama
maksa kā par lokomotives nostāvēšanu
skaitot nepilnas stundas par pilnām. '

22. §.
Padodot vagonus uz posmu vai atza.

rojumu reizā ar vienu padošanu vai-
rākiem preču īpašniekiem, no katra
preču īpašnieka maksa jāaprēķina utt
jāņem, itka vagoni katram preču īpaš-
niekam būtu padoti vz posmu vai atza-
rojumu atsevišķi.

23. §.
Uz preču īpašnieku vai viņu pilnvar-

nieku pieprasījumiem, atļauts (ieslēgt)
piekabināt atsevišķas siltumnīcas strād-
nieka pārvadāšanai uz darba vietām un
atpakaļ uz staciju, vai no darba vietām
uz kaimiņu staciju, iaīs gadījumos, kad
vagonus uz posmu vai atzarojumu padod
ne ar caurejošiem vilcieniem, bet ar at-
sevišķām lokomotīvēm.

Siltumnīcu trūkuma gadījumos strād-
niekus var ievietot segtos vagonos.

Par strādnieku pārvadāšanu no stacijas
uz posmu un šo atzarojumiem ielādēša-
nas vai izlādēšanas vietām, vagonu pa-
došanas stacija iekasē noprecu īpašnieka
vai viņa pilnvarnieka strādnieku brauk-
šanas maksu pēc trešās klases tarifa par
faktisko attālumu kilometros uz posma
vai uz atzarojuma par to strādnieku fak-
tisko skaitu, kurš brauc, bet gadījumos,
kad strādniekus pārvada atsevišķās sil-
tumnīcās — par faktisko braucēju skaitu,
tomēr ne mazāk kā par 15 personām, iz-
dodot dažādu ieņēmumu kvitēs atsevišķi
turp un atsevišķi atpakaļ braukšanai,
uzrādot viņās preču īpašnieka vārdu,
strādnieku skaitu, attālumu kilometros un
iekasēto sumu.

Kvītes preču īpašniekam vai viņa piln-
varniekam jāuzrāda pie kontroles tai
amata personai, kura pavada vagonus
pie viņu padošanas uz posmu un atza-
rojumu vai aizvākšanu no turienes.

Par katru bezbiļetes vestu strādnieku
no preču īpašnieka vai viņa pilnvar-
nieka piedzenama tarifā paredzētā soda
nauda.

24. §.
20. līdz 22. paragrāfu likmes un šo

likmju piemērošanas nosacījumi par va-
gona padošanu jāpiemēro ari taīs gadī-
jumos, kad:

a) Vagonus padod ie- vai izlādēšanai
uz tādiem stacijas ceļiem, kūpi nav
paredzēti stacijas plānā šo operā-
ciju izdarīšanai, bet uz kuriem
preču īpašnieki vēlas dabūt va-
gonus ielādēšanai vai izlādēšanai.
Vagonu padošana ielādēšanai vai
izlādēšanai uz tādiem ceļiem var
notikt tikai ar katrreizēju eksp loa-
tacijas nodaļas priekšnieka ziņu nn
atļauju, kurš ari nosaka tādās pa-
došanas sīkākus nosacījumus ua
kārtību, skatoties pēc vietējiem ap-
stākļiem un piemērojoties šiem uo-
teikumiem.

b) Vagonus padod uz privātai
^

lieto-
šanai atklātiem staciju sliežu ceļu
atzarojumiem uz noslēgto ar tāda
atzarojamu īpašniekiem vai lietota-
jiem līgumu pamata.

Piezīme. . Stacijas, kar vagonu pa*
došana uz šaī paragrāfā minētiem
staciju ceļiem vai atzarojumiem tieši
no stacijas plānos vispārīgai ielādē-
šanai vai izlādēšanai norādītiem
ceļiem var tikt izdarīta ne ar Ioko-
motīvi, bet ar roku manevru pa""
dzību, un ja Jpreču īpašnieki vdas

vagonus nogādāt uz tādiem ceļic»
vai atzarojumiem ar saviem lī°£ļ'
kļiem, tad maksa par vagonu pado*
sanu nav ņemama. Rokas rnanevr

^pielaižami tikai ar eksploatacijas no-
daļas priekšnieka atļauju, zem at*
tiecīgu stacijas darbinieku uzraudzi-
bas, _saskaņā ar pastāvošiem teču-

niskas kustības noteikumiem "n a
preču īpašnieka rakstisku apsolīj"?
uzņemties visu atbildību par seka»
un varbūtējiem zaudējumiem , }}
celtos pie vagonu padošanas saa
manevru kāitibā.

25. §.
Šie noteikumi stājās spēkā no 1922. p

15. novembra.



Līdz ar šo noteikumu ievešanu dzīvē,
. jjelc atcelts rīkojums Ņs 468 par vagonu
padošanu ie- un izlādēšanai uz posmiem
in viņa papildinājumi:

# 468 publ. 1-921. g. .Vaid. Vēstneša"
6. un 7. numura un Dz. V. R Kr
Ks 8 — 1920. g.

»», 137 publ. 1921. g. ;,Vaid. Vēstnesī"
97. numura un Dz. V. R. Kr. Ko20 —
1921. g.

Xs 263 publ. 1921. g. «Vaid. Vēstnesī"
212 numura un Dz. V. R. Kr
N:40 — 1921. g.

# 3923 Dz. V. R. Kr. 6 — 1921. g.
JA 197 Dz. V. R. Kr. 28 — 1921. g.
j*342 Dz. V. R. Kr. te 49 — 1921. g.

Dzelzsceļu galvenais direktors
K. Bļodnieks.

Finansu direktors V. Bastjans.
Eksploatacijas direktors T. Dumpis.

MāM lesttžD padgtianL
Jūrniecības departaments

,&t šo paziņo, ka tvaikonis «Oļegs" no
3. g. 7. novembra pārtraucis satiksmes
uzturēšanu pa Ventas upi.

Jūrniecības departamenta
direktors A. Lonfelds

Iekšējo ūdens ceļu pārzinis
M. Farnasts.

Zemju departamentam
jr vajadzīgi dažādu šķiru mērnieki. Lū-
gumraksti, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami zemju departamenta
mērniecības daļā, Noliktavas ielā 1, vie-
>aas nedēļas laikā.

Mērniecības daļas vadītāja
vietā E. D a u g u 1 s.

Darbvedis R. Ķēķis.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas karaģūstekņu un

Mgļu nodaļa sastādīs Krievijas bēgļu un
vB neizbra «kušo optamu izceļošanai uz
$z padomju Krieviju 33. ešelonu, kuru
nosūtīs piektdien, š. g. 24 novembri.

Uz šo ešelonu izceļotājiem jāpierakstās
vēlākais līdz 1922. g. 20. novembrim
iekšlietu ministrijas karaģūstekņu un
bēgļu nodaļā, Rīgā, Aleksandra ielā N> 37
(ieeja no Stabu ielas caur sētu).

Pie pierakstīšanās jāuzrāda visi perso-
nības dokumenti, kā arī atļauja izbraukt
uz padomju Krieviju, kura izdota no
-padomju Krievijas konsulāta.

Grāmatas, dokumenti un fotogrāfijas,
kurus izceļotāji grib izvest uz padomju
Krieviju, iesniedzami caurskatīšanai iekš-
lietu ministrijā, istabā Mi 1, vēlākais ne-
dēļu pirms ešelona atiešanas.

izceļotājiem jāieronas stacija ešelona
atiešanas dienā, pulksten 7 vakara.

Pašvaldības departamenta
direktora palīgs J. Eizenbergs.

Transporta daļas vadītājs,_
vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis

. Jakobsons.

Iecelšanas.
Rīkojums N° 115.
1922. g. 21. oktobrī.

§ I-
Paaugstinu un apstiprinu amatā: 1) Nīcas virs-

mežniecības otrās šķiras iecirkņa mežziņa vietas
kpildvāju Jēkabu Leju par pirmās šķiras iecirkņa
mežzini, skaitot no 1922. g, 1. novembra,

2) Rucavas virsmežniecioas tiešas šķiras iecirkņa
"oežžina vietas izpildītāju Eduardu Bemberi par
«ttās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1922. g.
1. novembra,

3) Kursīšu virsmežniecības trešās_ šķiras iecirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Pauli Blumu par otrās
%iras iecirkņa mežzini, skaitot no 1922 g.

«? novembra,
4) Kuldīgas virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa

«ežziņa vietas izpildītāju Kārli Huvaldu par
otrās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1922. g.
1 novembra,
5) Pieba/gas virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa

Mežziņa vietas izpildītāju Miju Puponu par
Pirmās šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1922. g.
*• novembra,

6) Smiltenes virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa
«ezziņa vietas izpildītāja Andreju Springi par

*'"s šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1922. g.

' novembra,
1) Cīravas virsmežniecības trešās šķiras iecirkņa

Mežziņa vietas izpildītāju Matīsu Sproģi par
J«as šķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1922. g.

*. novembra.
§2

. Apstiprinu amatā: 1) Cīravas virsmežniecības
Iļrmās šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju
^orgu Pūriņu par pirmās šķiras iecirkņa mez-
*"", skaitot no 1922. g. 1. novembra,

2) Kuldigas virsmežniecības pirmās šķiras iecirkņa
Mežziņa vietas izpildītāju Andreju Gutmani par
Sirmās šķi ras iecirkņa mežzni, skaitot no 19."- g-
' ?novembra , .
. 3) Jēkabmiesta virsmežniecības pirmās _ sļf ivs
"farkņa mežziņa vietas izpildītāju >»" Lļ,"
fļļL pšrroās šķiras iecirkņa mcžtini, skaitot r.o

S32- g. I. novembra,

nrtttS""^ tresās ^ras iecirkņa
oar %J -l lzPld,taiu K.istapu Rožkalnu
1922 p?

Sķ,faS
u'ecirk?a mežrin«. skaitot noi»iZ g 1. novembra,

5) Sasmakas virsmežniecībss treSās šk ras iecirkņa
UĒsņ y

iStaS U?'iU Kārli BluKrg ^p'a
I novemj.'eCtrkņa meŽZini ' skaitot no 1S28L «?

6} Lipnas virsmežniecības otrās Šķiras iecirkņa
oar oSV^"

iZpi
'1"āiU MatiSU

KufzemnielFupar otra* sķuas iecirkņa mežzini, skaitot no 1922 g.i. novembra &
7) Varakļānu virsmežniecības otrās šķiras iecirkņa

E"-
Ve t!88 i2cild»5iu pa"« Sami par otrušķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1922. g1. novembra, s

8) Rīgas virsmežniecības pirmās Šķiras iecirkņamežziņa vietas izpildītāju Mārtiņu Ransku parpirmās šķiras mežzini, skaitot no 1V22. g. 1. no-

9) Kokneses virsmežniecības pirmāsšķiras iecirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Jāni Kaktiņu par pirmāsšķiras iecirkņa mežzini, skaitot no 1922. g. 1. no-vembra, &

10) Cēsu virsmežniecības pirmās šķiras iecirkņamežj^ņa vietas izpildītāju Augustu Kļaviņu parpirmās šķiias iecirkņa mežzini, skaitot no 1922 g.
I. novembra,

11) Kārķu virsmežniecības otrās šķiras iecirkņamežziņa vietas izpildītāju Kārli Stenderi parotras šķiras iecirk ņa mežzini, skaitot no 1922. g1. novembra.
Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Mtfc mm iestāžu rīkojumi
Rīkojums.

Pilsētā daudz pilsoņi līdz šim vēl nav
izņemuši_ iekšzemes pases, sevišķi bijušie
nacionālas armijas karavīri, kuri uzturas
uz kara klausības apliecībām.

Pec noteikumiem par iekšzemes pasēm
un iekšlietu ministra 1919. g. 6. oktobra,
1921. g. 23. septembra un 9. novembra
rīkojumiem, iespiestiem „Vald. Vēstneša"
60./19.' 217. un 256./21. g. numuros, ik-
katram Latvijas pavalstniekam jāizņem
iekšzemes pase.

Aizrādu pilsētas iedzīvotājiem līdz
1922. g. 1 decembrim izņemt pases,
Pretējā gadījumā uz minēto rīkojumu
pamata vainīgos sodīšu administratīvā
kārtā.

Jelgavā, 1922. g. 11. novembri.
Prefekts G r i n d u 1 s.

Sekretārs F r. K ī v e r t s.

Valdības darbība
„Sarātova" liela.

Sestdien, pulksten 1 dienā ārlietu mi-
nistrijā notika starpresoru apspriede ar
senatora Gubeņa piedalīšanos kuģa
.Saratova" piederības lietā. Kā zināms,
uz šo kuģi pretendē Krievija un Dānija,
kamēr prizu tiesa kuģi piešķīra Latvijai.

Finansu ministrija
uz ārlietu ministrijas ierosinājumu pie-
krituse no Amerikas sūtāmo mīlestības
dāvanu atsvabināšanai no muitas zem
sekošiem noteikumiem:

1) Ja dāvanu saņēmējs pierādīs savus
trūcīgos apstākļus. _

2) Ja sūtījums sastāvēs tikai no lieto-
tām drēbēm un veļas;

3) Ja viena un ta patepersona saņem
ne vairāk par 2 sūtījumiem gada
līdz 5 kilogramiem sutijuma.

Ieteicams tomēr ziņot uz Ameriku, lai
piesūta labāk dolārus, jo Latvija manu-
fakturpreces un drēbes ir daudz lētākas
kā Amerikā.

Latvija un citas valstis.
Amerikas sūtnis

Kolemena kungs, vakar, pulksten 12,
svinīgā audiencē pasniedza prezidentam
J. Čakstem savus pilnvaru rakstus.
Sūtnis un presidents apmainījās šaī ga-
dījumā ar draudzīgi sirsnīgam uzrunām.

Pie mūsu sūtņa Igaunijā.

ieradās 21. oktobrī neoficiālā kārtā igauņu
demobilizēto kareivju sabiedrības prieks-
stāvji un izteica sekošo velēšanos:

Latvju un igauņu kareivji jau nesenas
brīvības cīņās par savu tautu un valstu
neatkarību ap liecinājusi asinīm savu
ieroču brālību. Pie Cēsīm 19. jumja

vīni salauza mūsu kopēja ienaidaiesa

varu un ļoti iespējams, ka Latvijai un
Ieaunijai, kā valstīm, kas atrodas viena-
dos ģeogrāfiskos un starptautiskos ap-

stākļos, arī nākotnē plecu pie pleca bus

Kās par savu brīvību. Tadeļ san
būtu !otl vēlams, lai šo abu Jautu soli
daritātes sajūta un apziņa pēc iespējas

tiktu padziļināta un stiprināta. Sini ziņa

būtu jāizmanto jau tie mūsu nesenie

vēsturiskie pārdzīvojumi, kuri vēl dzīvi
tagadējas paaudzes atmiņā. Derētu no-
dibināt sakarus starp attiecīgām Latvijas
un Igaunijas organizācijām, lai varētu
apkopt kaujas kritušo igauņu kareivju
kapus Latvija nn otrādi. Vajadzētu uz-
celt pieminekli kopējām ciņām par pie-
miņu Cēsīs un šim nolūkam vākt
līdzekļus un t. L Derētu mums aizmirst
nesenas savstarpējās nesaskaņas un jau
pie laika mušu jaunatni un armiju saga-
tavot uz ciņu par nākotnes kopējiem
mērķiem.*

Mūsu sūtnis apsveica igauņu priekš-
likumu ka augstākā mērā svarīgu priekš
mušu valsts nākotnes. Abu tautu poli-
tiskais liktenis ir tik cieši saistīts pagātnē
nn tagadnē, ka mēs nevaram diezgan
daudz darīt, lai jau tagad izkoptu kopē-
jās cīņas tradīcijas, tautā attīstītu poli-
tisku solidaritāti un kopēju mērķu un
uzdevumu apziņu nākotnei.

Ārzerm^

Itālija un Krievija,
Romā, 11. novembrī. (Reiters.) Ne

Atenam oficiāli ziņo, ka uz padomju
valdības līkojumu Melnās jūras ostās
apķīlāti desmit itāļu tvaikoņi. Šo soli
izskaidro kā atbildi uz represijām pret
komunistiem Itālijā.

Rīga.
Pilsētas domes kārtēja sēde

notiks š. g. 16. novembri (ceturtdien),
pulksten 6 (sešos) vakarā, lielā Ķēniņu
iela .Ns 5.

Dienas kartība:

1. Viena locekļa ievēlēšana pilsētas
valdes sociālās apgādības nodaļas
komisijā.

2. Valdes locekļa (izglītības nodaļas
vadītāja) vietas izpildītāja ievēlēšana.

3. Noteikumi par dzīvokļu piešķiršanu
pilsētas darbiniekiem.

4. Rīgas pilsētas Diskonto bankas sta-
tūtu projekta pieņemšana.

5. Noteikumi par nodokli no auto-
mobiļiem un motocikletiem Rīgā.

6. Noteikumi par nodokli no velosi-
pēdiem Rīgā.

7. Nodoklis (1923. gadā) no zirgiem,
govīm, cūkām un suņiem Rīgā.

8. Papildinājumi līdzšinējos noteiku-
mos:
a) par nodokli no suņiem,
b) . „ „ govīm un cūkām,
eji , „ zirgiem.

9. Nodoklis (1923. gadā) no motor-
laivām, laivām, jachtām un biljar-
diem Rīga.

10. Nodoklis (1923. gadā) no dzīvokļiem
un 1. p., 7. un 8. p. papildīšana
līdzšinējos noteikumos par dzīvokļu
nodokli Rīgā.

11. Pilsētas valdes priekšlikums attie-
cībā uz jautājumu par dažu neku-
stamu īpašumu pārņemšanu pilsētas
pārvaldīšanā.

12. Pilsēlas valdes priekšlikums par
pilsētas darbinieku noteikumu papil-
dināšanu.

13. Galvojumi par aizņēmuruiem, kurus
saņem no valdības pilsētas zemju
nomnieki izpostīto ēku atjaunošanai.

14. Pilsētas I. vidusskolas skolnieku
vecāku sapulces protests un lūgums
skolas naudas lietā.

Pilsētas domes priekšsēdētājs
K. D ē ķ e n s.

Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n sk i s.

Māksla.
Valsts darbinieku arodnieciska bie-

drība vakardien parādījās klaja ar jauau
kulturelu darbu. Viņas nodibinātais sim-
foniskais orķestrs vakar deva savu pirmo
koncertu nacionālā teātrī. Šo jauno uz-
ņēmumu biedrības priekšnieks J. Ra-
mats ievadīja ar paskaidrojuma runu,
uzsvērdams tajā vispirms ,vaĪsts dar-
binieku* vārdu veca vārda „valsts
ierēdņu* vietā, kam esot nelāga pieskaņa
un atmiņa no vecajiem laikiem, un otr-
kārt .kultūras* nozīmi. Pateicas ari
operas valdei, kas atļāvuse operas orķestra
spēkiem piedalīties pie šīs dienas atklā-
šanas svētkiem, caur ko jaunais orķestrs
iznāca diže >kup!s. Pec runas vispirms
biedrības koris nodziedāja, orķestra
pavadībā, tris reizes «Dievs, svēti Lat-
viju* un tad Vītola .Gaismas pili", pec
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kam iesākās kuplais orķestra koncerts,
diriģenta A. Karlē vadībā. Izpildīšanā
nāca krievu komponistu Borodina us
Glazunova darbi, pie kam dziedāšanas
gabalus izpildīja A. Kaktiņš no māsa
operas,nodziedadams bez skaistās .Igora"
operas ārijas arī pāra E. Dārziņa dzies-
mas. Orķestra izpildījums bija kupls
un spēcīgs (tajā bija vairāk kā 100 da-
lībnieku) un viņa diriģents izpelnījās
publikas

^
piekrišanu ua balvas par viņa

enerģiskām pūlēm pie jaunā pasākuma
ievadīšanas dzīve. Jānovēl uzsākumam
labākas sekmes. Biedrības orķestrs ir
labās rokas. Karlē kgs ir pazīstams labs
lietpratējs un enerģisks, dzīvības pilns
diriģents, kas spēj un spēs iedvest dzīvību
un mākslas mīlestību ari zem viņa stāvo-
šiemmāksliniekiem un mākslas cienītājiem.
Par vakardienas orķestra izpildījumu
tik piezīmējams tas,_ ka no kopspēles
bija izjaušams, itka abēji spēki,
biedrības orķestra ua operas dalībnieki,
vel nebūtu pietiekoši saskaņojušies. Vēl
kāds kopmēginājums taktisko saskaņu
tik būtu uzlabojis.

Tirdzniecība un fflpnfeciM.
Kursi.

Rigss birža, 1982. gada 14. novembri.

100 Latvijas rbļ 2,—
Amerikas dolāra 5,15 — 5,20
Angļa mārciņa 23.00 — 23,23
100 Francijas tranki . . . . 33,17 — 33,51
I 0 Itālija» «ras .... 23.77 — 24,26
100 Beļģijas transi .... 30,75 — 31,06
100 Šveices franki .... 94,33 — 95,28
100 Zviedrijas iuonzs . . . 138 29—139 69
100 Norvēģijas kronēs . . 95,03— 95,99
100 Dānijas kronfs .... 103.8i—10498
100 Čechoslovaka kronas . . 16,25 — 16.59
100 Holandes gaidtņi . . . 201,88 — 2t>3 92
10000 Vācijas matkts . . . 6.97 — 7,04
100 Somijas martus .... 12,79 — 13,OS
100 Igaunijas markas. . . . 1,48 — 1,52
10000 Polijas maikfs . . 4,00
Padomes ibļ —
10 krievu celta rbļ 25,
Zelts (Londonā) par ! unci lira

zelta —
Krteviļassadrab. { Jļ, £ ; ; JJ|}par i rU.

5°/e neatkar, aizņem. . . . 2, 2,16
20 zelts ir 6°/o Rīg. hip. biedi.

ķīla zīmes —
50 zelta fi. 6°/o Rīgas pfls. kr.

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

biedi. Vita zīmes —
Rīgas biržas komitejas kotadjas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacent
Zvēr. biržas mākleris P. Rupaen.

Telegramas.
(Latvijas tetegiaia aģentei»» ārzemju itlegraraBt.)

Romā, 11. novembri. (Reiters.) Va-
tikāns atzinis Lietavas republiku de jure.

Helziņforsā, 13. novembrī. Par-
lamenta prezidentam Kallio izdevies sa-
stādīt centra partiju kabinetu sekošā sa-
stāvā: ministru prezidents — Kallio,
ārlietu ministrs — Vennola, tieslietu —
Okesons, iekšlietu — Joukahainens,kara
— Riti, izglītības — Liaka, zemkopības
-— Sunila, viņa biedrs — Niukonens,
satiksmes ministrs — Pullinens, tirdznie-
cības — Vestermarks, darba — Manters.

Londonā, 13. novembrī. .Times"
ziņo, ka padomju Krievijā Maskavas,
Pēterpils un dažu citu pilsētu k a r a
skolās apcietināti 1200 au-
dzēkņu, kurus apvaino par
piedalīšanos kontrrevolu-
cionarā sazvērestībā.

Vašiņtonā, 13. novembrī. (Reiters.)
Savienoto valstu virstiesa nolēmuse, ka
japāņi nevar Amerikā naturalizēties, t. i.
iegāt amerikāņu pavalstnieku tiesības.

Literatūra
Izglītības Ministrijas Mēnešraksta

1922. g. 11. burtnica. Izdevēja: Izglī-
tības ministrija. Redaktors: Teodors
Zeiferts. Saturā: Rich. Rudzīša — Šellija,
A. Vica — Irlavas zeminars (turpinājums),
P. Mežuļa — Piedzīvojumi Vācijas skolas,
J. Brokas — Mūsu pamatskolas, Zelt-
mata — Dubnra mūža darbs (beigas),
A. Spekkes — Itāliešu vienpadsmit-
zilbnieks (turpinājums), Doc. E. Blesses—
Prof. A. Meijē Lekciju cikls Latvijas
universitātē u. c.

Nedēļa. Ilustrēts žurnāls f*9 —1922. g.

Redaktors: M. JLrotis.

Šim numuram iet līdz kā pielikums
Meža departamenta torsi.
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Saistošie noteikumi
par lipīgu slimību apkarošanu Risa.
Pamatojoties uz pilsētas nolikumu 108. p. 16. punktu, pieņemti Rīgas
pilsētas domes sēde 1922. g. 5. oktobrī un apstiprināti no iekšlietu
ministrijas, saskaņa ar pašvaldības departamenta š. g. 6. novembra

paziņojumu Ms 111673.
1. Visiem ārstiem tiek uzlikts par stingru pienākumu

paziņot pilsētas valdes veselības nodaļai ar telefonogramu, vai
rakstiski (acumirklīgos apstākļos paziņošana caur pastu nav
pietiekoša) ne vēlāk kā 24 stundās pēc diagnozes uzstādīšanas
par viņu praksē priekšā nākušiem saslimšanas gadījumiem ar
sekošām infekcijas slimībām: mēri (pestis), koleru (cholera asia-
tica), bakām (variola), izsituma tifu (febris exanthemat.), vēdera tifu
(typhus abdomin.), atgulās tifu (tvphus recurrens), epidēmisku
smadzeņu plēves iekaisumu (meningitis epidemica), šarlaku (scar-
latina) , masalām (morbilli), asins sērgu (dvsenteria), difteritu
(diphteria) resp. krupu (croup), liesas sērgu (antrax), ienāšiem
(malleus), garo kāsu (tussis convulsiva), spitālību (lepra), atklāto
plaušu tuberkulozi, trakuma sērgu (Iyssa), kā arī par sakošanas
gadījumiem no trakiem dzīvniekiem. Paziņojumos jāuzdod slim-
nieka vārds, uzvārds, vecums, dzīves vieta un saslimšanas diena.
Piezīme. Ja ārsts nav aicināts pie slimnieka, tad šis pienā-

kums, ziņot par saslimšanu, krīt uz slimnieka piederīgiem,
dzīvokļa īpašniekiem, personām, kuras ieņem to pašu dzī-
vokli, mājas pārvaldniekiem resp. īpašniekiem, viesnīcas
vai citas iestādes pārvaldītājiem un īpašniekiem, cik drīz
augšā minētās personas dabū zināt par saslimšanasgadījumiem.
2. Mēra an koleras gadījumos slimie obligatoriski jāievieto

slimnicās. Tas pats attiecināms uz febris exanthem. recurrens,
variola* un antrax; tomēr, izņēmuma gadījumos, saslimušos ar šīm
slimībām var ari atstāt ārstēšanā mājās, ja ir izvesta stingra izolā-
cija un ja apstākļi ir tādi, ka ir droša garantija par slimības
tālāk neizplatīšanos. Saslimušos ar scarlatina, diphteria, croup,
dvsenteria, meningitis epidemica, tvphus abdomin., lyssa — var
atstāt ārstēšanai mājās ar noteikumu, ka tiek izvesta stingra
izolācija un tiek izpildīti visi no sanitarārsta dotie priekšraksti
slimības izplatīšanās novēršanai. Pretējā gadījumā veselības
nodaļai ir tiesība_ ari šinīs saslimšanas gadījumos ievietot
saslimušos slimnicās. Pilsētas valdes veselības nodaia izšķir
jautājumus,vai slimnieks ievietojams slimnīcā,vai izolācija pietiekoša,
vai apstākļi tādi, ka ir garantija par slimības tālāku neizplatīšanos.

3. Gadījumos, kad sanitarārsts resp. veselības nodaļa ir
pieprasījuši slimo ievietot slimnicā, bet slimais vai viņa piederīgie
tam pretojās, tad ievietošana slimnicā jāizdara spaidu ceļā.

4. Par to, ka visi noteikumi, zem kuriem atļauts sa-
slimušam ārstēties mājās, tiktu stingri izvesti un izpildīti, ir
atbildīgi slimnieks un viņa piederīgie resp. mājas pārvaldnieks.

5. Gadījumos, jasaslimušiear šarlaku vai difteritu brīvprātīgi
ierodas pilsētas slimnīcas, ka ari gadījumos, kad slimos ievieto
slimnicās uz veselības nodaļas pieprasījumu, visus izdevumus
par transportu, ārstēšanu slimnicā, kā ari par dzīvokļa un lietu
dezinfekciju nes pilsēta resp. attiecīga pašvaldības iestādē.

6. Personas, kuras dzīvojušas kopā, vai bijušas tuvākā
satiksmē ar saslimušiem ar febris exanthem., vai tvphus recurrens,
ttz sanitarārsta pieprasījumu pēc iespējas drīz dezinfecējamas
par brīvu kādā no pilsētas dezinfekcijas iestādēm; pretošanās
gadījumā dezinfekcija jāizdara spaidu kārtā.

7. Kad persona, kura saslimuse ar kādu šo noteikumu
1. p. minēto slimību un ārstēdamās mājās, ir izveseļojusēs resp.
miruse, tad slima istaba un, vajadzības gadījumā, viss dzī-
voklis ir jādezinficē veselības nodaļai uz pilsētas rēķina. Paziņot
veselības nodaļai par slima izveseļošanos respt nāvi tiek uzlikts
paj pienākumu personām,pie kurām slimais piedzīvo, kā arī
mājas pārvaldītajam resp. īpašniekam.

8. Ja kādā dzīvoklī kāds miris no atklātās plaušu tuber-
kulozes, vai arī, ja kāds saslimušais ar atklātu plaušu tuberkulozi
pārgājis uz citu dzīvokli, tad vecais dzīvoklis jādezinficē. Tas
pats attiecināms uz lepru. Dzīvokļa dezinfekciju izdara par
brīvu Rīgas pilsētas veselības nodala.
Piezīme, p. 1. minētām personām, kuru pienākums ir ziņot

veselības nodaļai par saslimšanas gadījumiem, tiek uzlikts
par pienākumu ziņot veselības nodaļai nedēļas laikā par
katru ar atklātu plaušu tuberkulozi vai lepru slimojošā
nāvi, vai pāriešanu uz citu dzīvokli.
9. Personas, kuras dzīvojušas vienā dzīvoklī ar baku slim-

nieku, ir obligatoriski potējamas; pretošanās gadījumā potēšana
izdarāma spaidu kārtā. No potēšanas var tikt atsvabinātas per-
sonas, kuras_ uzrada ārsta apliecību, ka ir potētas beidzamo
ē gadu laikā un pote ir pieņēmusēs.

10. Ja ar_ šarlaku saslimušais apmeklē kādu skolu, bērnu
dārzu vaļ strada valdības, pašvaldības vai citās iestādēs, tad
1. p. minētam personām, kuru pienākums ir ziņot par saslim-
šanas gadījumiem veselības

^
nodaļai, ir jāziņo par šo gadījumu

ari attiecīgas iestādes vadītājam. Iestādes vadītājam ir jāgādā
par to, ka attiecīga klase, vajadzības gadījumā visa iestāde,
tiktu desinficeta ar veselības nodaļas palīdzību.

11. Personas, kuras dzīvo vienā dzīvoklī ar masalu, šarlaka,
baku vai difterita slimniekiem, nedrīkst apmeklēt skolu resp»
bērnu dārzu; šim personām arī aizliegts apmeklēt izrīkojumus
un sapulcēšanās vietas.

12. Personas, kuras pārvestas uz citu dzīvokli no tāda dzī-
vokļa, kurā atradies šarlaka slimnieks, nedrīkst apmeklēt skolu,
bērnu dārzu etc. 12 dienu laikā; masalu gadījumos šie paši
noteikumi jāievēro 3 nedēļu laikā.

13. Gadījumos, kad saslimst persona, kuras dzīvoklis ir
skolā, bērnu dārzā vai citā tamlīdzīgā iestādē, ar vienu no
p. 2 minētām slimibam vai arī ar masalām vai garo kāsu, tad
veselības nodaļai ir tiesība pieprasīt slimā ievietošanu slimnicā
vai ari viņa pārvešanu uz citu dzīvokli. Kamēr tas nav noticis,
skola un bērnu dārzs slēdzami.

14. Epidēmiju gadījumos pilsētas valdes veselības nodaļai
ir tiesība pieprasīt skolu slēgšanu.

15. Šo saistošo noteikumu neizpildītājus sodīs saskaņā ar
attiecīga likuma noteikumiem.

16. Šie noteikumi stājās spēkā divu nedēļu laikā pēc
Via» publicēšanas .Valdības Vēstnesī*.

1 Rīgas pilsētas galva A. Andersons,
Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.
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Tiesu sļņpiinL
Kļūdas izlabojums.

Rīgas apgabaltiesas 3. ci-
vilnodaļas sludinājumā,

iespiestā .Valdības Vēstnesī' 9.jūnijā
1922. g. zem Ns 126, Antona Jāņa d.
Bērziņa hipotēkariska paradu dzē-
šanas lietā, . viena mēneša laika"
jālasa .sešu mēnešu laika', kas ar šo
tiek izlabots. J* 1505

Rīgā, 11. novembri 1922. g.
Priekšsēdei v. D. Cimmermans.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apr. 3. iec. miertiesn.,
ar rjtfgnr 1922. g. .Valdības Vēstnesī*
šo ulsuUi N° 130 ievietoto sludinājumu
par Alvines Pētera meitas Gružiņ
meklēšanu.

Rigā, 10. novembrī 1922. g. Ns 182
Miertiesnesis -paraksts) .

Rīg. apgabalt. 1. iec. ties. prist.
paziņo, ka 20. novembri 1922. g,
pīkst. 10 rītā, Rīga, Eliasa ielā Ns 23,
pārdos Pāvila Ullmana kustamo mantu,
sastāvoša no istabas iekārtas un no-
vērtētu par 3750 rbļ.

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

Rīga, 6. novembri 1922. g.

Tiesu pristavs Vildaus.

Cita lēstai siirttofiļ
SltoSo vifsiliti.

5. decembri 1922. g., pulksten 12 d.,
Staicele, Rozēnu pagasta valdē,

pīli! TORGSS
sekošusšotaous materiālus:

1) priedes un egles bsļķus, atrodošos
uz Salaces krasta pie Staiceles 223 gab.
apm. 2,200 kub. pēd., kopvērt. 11,000 i.;

2) egles un priedes baļķus, atrodošos
Ungurpils IV. iec. mežniecībā, Kaioga un
Vilkkalna apgaitās 90 gab., apm. 1,150
kub. pēti, kopvert. 6,910 tbļ.

Soiīšana notiks mutiski un slēgtās
aploksnēs. Tuvākas ziņas virsmežaieobj
un pie Ungurpils IV. iec. mežziņa.

Skulbergu vlrsmežnk'sSfea

Jelgavas apriņķa valsts
zemju inspektora pailgs

pils iiiollDā.
otrdien. 21. novembri i. g., pulksten
10_dienā, Valsts zemju inspektora kanc-
lejā, Jelgavā, Pētera ielā Ns 16,
un trešdien, 22. novembri S. g., pīkst.
10 no līta . Upes ielā Ns 13, (bij.

bruņniecības nama),
dažādas mēbeles un
kanclejas piederumus.

Inspektora palīgs, agronoms J. Ķrauze.

Jātnieku pulks
pārdos 2

vairāksolīšanā
piektdien, 24. novembri 1922. g., pīkst.
11 rīta, Daugavpili, uz tirgus laukuma,
pie pareizticīgo baznīcas

= 6 kumeļus. =Pie solīšanas tiks pielaisti zemkopji,
kuri uzrādīs no pašvaldības iestādēm
izdotas apliecības, ka viņiem zirgi ne-
pi eciešami vajadzīgi zemes apstrādāšanai.

IprUa ceļo īnžgniErīs Rēzsknē.
M. Ludzas ielā Nš 6, 28. novembri
gi &; 1922. g„ pulksten 11 dienā,

izdos muzūkprasītoliem
895,00 kub. mtr. 'grants pie-
veēanu no Dubrovas foļvarka

uz Kutrovas-Lipnas ceļu.
Drošības nauda 12.000 rbl 9

Lejas virsmežniecība

pārdos torsos
11. decembri 1922. g.. pīkst. 12 dienā
virsmežniecības kanclejā, Lizuma nuž-muiža, atrodošos pie Lizuma stacijas,
102 priedes baļķus ar
apmēram 1702 k. p satura,

vērtētus par 17020 rb}.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā.

__J*I«j^»mežnleclba.
Ludzas apr. prlekšn.palīgs līoc.
23. novembri S. g„ Ludzas epr., Micha-lovas pag , Pudinovas sādžā, pikst. 12 d

Dārdos lairāksoU
pilsoņa Alekseja Elisa d. Popova ku-stamo mantību, sastāvošu no vienasgovs un dsžādām istabas lietām nc-veitets par 1000 rubļiem. Nš 2495

Iespiesti valsts ttpotrelijT

Ilūkstes apriņķa prlekšn.
palīgs I. iecšrknl,

Et0,otLe! uz Da"g'>vpils muitasva des raksta no 14. oktobra š.g. N« 2435

Krita
nOV*mbrI »? ? P«lksten

Otrupi,spjejf aeai'jfi;
?oļ'*s s;: "«"kisa - ««

Grīvā, 10. novembrī 1922. g.
Ilūkstes apr. p.iekšn palīgs

1. iecirknī (paraksts .
^

Darbvedis (paraksts).

IpiAi teļu Menleris Ventspilī,
p
P
ufi„

elĪ2d?Žā-BOVenbrtW22-«-

i* ilpiiiig
mutiska un rakstiskā sacensībā bez pēc-

torgiem :
!)

n;;3
D-

mtf- g8*a koka <"ta Pārbūvipar Paces upi , pie Pāces drir^™^'Drošrbas aauda 9,000 tbļ
'""avam -

2) 14 mtr. ggra koka tilta būvi nārRojas upes pieteku , pie ŽLanunujam. Drošibas naudVsSMTuvākas zi?askanļ.leiann Q_, J»

p.dacemM »2?l bXJīl«e»bieolbas HrUļJ't ' P.™'-P^ Pa-namā ananeia toežrn sapakiDienas kārtība- nstBt„ i„ - ļ"""*
šanas jautājums 2) Jauni «f.V?1'1^.. 3)Teko2s

J
da^„al

,Hta
Vagr.

Vilces pagasta vaiaw
Jelgavas apr. (c. Eleju), tūlīt vajadag»

Iestrādājies Mmi M
Pieteikšanās rakstiski, iesniedzot *

ti^ci gus dokumentus. Pa gartiJS^
Rīgas kara epr.^ļrlelcstiīēlk77f,lufj

par nederīgu nozaudēto karak ,?.w t
apliecību zem Ks 384, 31. janv. 1»^ »j
izdotu no Rīgas pils. komendanta,
Eduaida Ernesta d. Vllcsnejjrja^-^

Engures pagasta Vti'?f. y,«
ar šo atsauc sludinājumu .'a'"Y„ļj.
^ 209, 18. sept. 1922. g>., pat C»'fjšJ
nāto) pases nozaudēšanu «z

^P ē t e r s o n a vārda, jo pase « 8""
Engurē, 8. novembrī 1922. g- ,

Pagasta priekšnieks (pgraĶS^>

Nacionālais taa^
Trešdien, 15. nov., pīkst. 7 vak., i-1 "

Jilaiļa un 9att+
Cetnrtd., 16. un piektd. 17 nov. p- »

atkārtos
Jtlaija un <?*#"-

Dzelzavas pagastam,
(Cēsu apriņķī, st. Dzelzava), vajadzīgJ
Dzelzavas pagasta 2. pakāpes p*

matskolal

skolotājs - ja.
Kandidāti tiek uzaicināti ierasties p»

sonīgi, pie pag. padomes 25. no«mW
1922. a , pulksten _ 12 dienā, P«gas"
namā, uz velēšanām, vai p ieteikua
rakstiski pieliekot dokumentu nera«™
aiga pēc valdibBS noteiktām kategorijām
pie brīva dzīvokļa, apkurināšanas
apgaismošanas, dzīvoklis ārpus skmas-

Priekšsēdētājs O. GalejS-
Darbvedis F. VizļiL.

mm misliīr. h m Ivio flnHH tahta m
izsludina uz 16. novembri 1922. g., pīkst. !0

^

sacensību
bijušās kolierss barakas Rīgā, Šarlotas ielā Nr. 5^

nmmml mlmUāMl noplēšcnoi.
uzrakstr^^sSSSS'̂f^SSlZ« ffi*? J
rakstiski ' ISguml dēļ pielaišanas pie mutiskas sacensības, līdz 8r ūroSi

«

naudu 12.000 rļļ. apmērā iesniedzami būvniecības nodala līdz sacensl^
dienai

(gj^ļ, pats daHbnieks var piedalīties tikai vienā no
««^

Vedie!
SacenSība notiks būvniecības nodaļā, Citadelē J* 24.
Tuvākas ziņas un ēkas plānu, ieskatisanai, izsniedz turpat katra dienu

no pulksten 9—15- _ _.

Rrle^u - franču Jumllns, piepērtas un telegrāfu
rūpniecības fabriku sabiedrībai

zem firmas

,Provodņik" Rīsā,
direkcija, ar ēo pagod. uzaicināt god.akcionāru kungus uz

kārtēju pilnu sapulci
14. decembri 1922. g„ pulksten 3 p. p., Rīga, sabiedrības pagaidu telpā»

1. Oanibu dambī N» 4, dz. 2.

======== = Dienas kUrfiīifea: _
1. Direkcijas paziņojums par sabiedrības darbības pārvaldīšanu 1921. gadā un

tekoša gada budžeta priekšā likšana.
2. Sabiedrības īpašuma (nacionalizēta no padomju valdības I. jūlijā 1918. g.)

nodošanas bilance?, ka ari padomju valdības sastādītas un parakstītas pie.
ņemšanas bilances priekša likšana, ka ati jautājumi saistīti ar to un deehargt
došana direkcijai.

3. Lēmums par ārpus Krievijas atradošos sabiedrības īpašumu pārvērtēšanu, »
skaņā ar Latvijas finansu ministra uzaicinājumu.

4. Apspriešana par fabrikācijas uzsākšanu Rīgā.
5. Apspriešana par sabiedrības darbības uzsākšanu Krievijā.
6. Direkcijas locekļu un kandidātu, padomes un revizijas komitejas vēlēšanas
7. Sabiedrības statūtu § 13., 31., 41., 55. pārgrozīšana.
8. Akcionāru priekšlikumi.

Piezīme: Pēc sabiedrības statūtu §60, akcionāriem, kufi vēlēs pie-
dalīties pina sapufcē, jāuzrāda savas akcijas vai kredit iestāzj
apliecības, par viņu saņemšanu, uzglabāšanu vai ieķīlāšanu, tleil
apzīmējot akciju Nr Nr., ka ari vai runa iet par akcijām vai pa-
gaidu zīmēm, ne veiāk ka 7 dienas iepriekš pilnas sapulces, pie

A

sabiedrības direkcijas, no pulksten 10—12 pr. pusd.

& V *St BOT 4Sl © akcijas var uzrādīt sekoššm kredītiestādēm, lai
? m fS III fE» 9 iegūtu tiesību piedalīties pilnā saouicē,

Parīzi: Crēdit Lyonnais, Societē Gēnērale, Corrsptoir National d'Ej-
compte de Paris, Banque de l'Union Parisienne, Socielē Mar-
Seiliaise de Crēdit Industrie- et Commercial et de Dēpots. Ban-
que de Paris et des P;>ys-Bas, Banque Francaise pcur le Coui'
mērce et l'lndustrie, Banque de France. Banque Nationale di
Crēdit, Banque de Mslhouse.

Londonā: Baring Bros. & Co., Ltd.
Ņujorka: Augui>t Belmont & Co.
Amsterdamā: Lippmann, Rosental & Co.
Briselē: Societē Gēnērale de Belgique, Sociētē Francsise de Banques «i

des Dēpots.
Mallandē: Banca Commerciale Italiana.
Madrldē: Banco Espanol de Credito
Kopenhāgena : Danske Landmannsbank, Hypo!hek och Vekselbank.
Stocknolma: Aktieboīa^ei Svenska Hsndeisbanken.
«enfa: Paccard, Mirabaud & Co
HelsIngforsS: A. B. Nordiska FOreningsbanken.
Rfival|: Bankhaus G. Scheel & Co.Kauna: Lietuvas Komercijas Bankas.
VarSavS: _ Bank Handiowy.

Gadījumā, ja kārtīga pilna >apulce, nolikta uz 14. decembri š. g., nevarēt*
s,n, /,b8,ņa--. sabiedlibas statutu § 69- P ar nākošās pilnas sapulces sasai*Sanu tiks izsludināts atsevišķi . t
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