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LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šžīrin likumu ?

par

starptautiskām dzelzsceļu konvencijām pasažieru un bagāžas pār-
vadāšanai (C. I. V.) un preču pārvadāšanai (C. I. M.)

1. _Ar šo likumu pieņemtas un apstiprinātas 1924. g. 23. oktobrī Bernē
parakstītas starptautiskas konvencijas pasažieru un bagāžas pārvadāšanai (C. I. V.)
un preču pārvadāšanai (C. I. M.) ar pielikumiem un protokoliem pie tām.

2. Saskaņā ar starptautisko konvenciju 61. panta nosacījumiem, slēdzamos
papildu nolīgumus apstiprina Ministru kabinets, ja tie noteic attiecības starp
dzelzsceļiem un to lietotajiem, un satiksmes ministris, ja tie noteic attiecības tikai
starp dzelzsceļiem.

3. Konvencijas stājas spēkā saskaņā ar noteikumiem, kuri paredzēti pie
konvenciju parakstīšanas sastādītos protokolos.

4. Likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu. Līdz ar šo likumu izsludi-
nāmas abas konvencijas ar pielikumiem, protokoliem un to tulkojumi latviešu valodā.

Rīgā, 1926. g. 21. maijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Convention Internationale
concertant

le transport des vovageurs et des
bagages par chemins de fer

(C. I. V)

Concltte entfe
l'Allemagne, FAutriche, la Belgique, la
Bulgarie, le Danemark, la Ville Libre de
Dantzig, l'Espagne, l'Esthonie, la Fin-
lande, la France, la Grece, la Hongrie,
ntalie, la Lettonie, la Lithuanfe, le Luxem-
bourg, la Norvege. Ies Pays-Bas, la Po-
logne, le Portugal, la Roumanie, le Roy-
aume des Serbes, Croates et Slovenes, la

Suede, la Suisse et la Tchecoslovaquie.

Les Gouvernements des Etats ci-dessus
ēnumērēs, ayant reconnu l'utilitē d'etablir
une Convention concernant le transport
des voyageurs et des bagages,

ont resolu de conclure ā cet effet une
Convention basēe sur le projet qu'ils
ont fait ēlaborer d'un commun accord
et qui est contenti dans le Procēs-verbal
signē ā Berne le 8 juin 1923, et ont nommē
pour leurs Plenipotentiaires, savoir:

L'ALLEMAGNE:
Monsieur Eduard HOFFMANN, Chargē

d'Affnirpc pn Ruissp

L'AUTRICHE:
Son Excellence Monsieur Leo Dl PAULI,

Envoyē Extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire en Suisse.

LA BELG1QUE:
Son Excellence Monsieur Fernand PELT-

ZER, Envoyē Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire en Suisse.

LA BULGARIE:
Monsieur Dimitri MIKOFF, Chargē d'Affai-

res en Suisse.

LE DANEMARK:
Son Excellence Monsieur Andreas DE

OLDENBURG, Envoyē Extraordi-
naire et Ministre Plenipotentiaire en
Suisse.

LA VILLE LIBRE DE DANTZIG:
Son Excellence Monsieur Jean DE

MODZELEWSKI, Envove Extraor-
dinaire et Ministre Plenipotentiaire
de Pologne en Suisse.

L'ESPAGNE:
Son Excellence Monsieur Emilio DE

PALACIOS Y FAU, Envoyē Extra-
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

L'ESTONIE:
Monsieur Kari MENNING, Chargē d'Af-

faires en Allemagne et en Suisse.

LA FINLANDE:
Monsieur Urho TOIVOLA, Directeur du

Sercētariat Finlandais auprēs de la
Sociētē des Nations.

LA FRANCE:
Son Excellence Monsieur Henry ALLIZĒ,

Ambassadeur en Suisse.
Monsieur Maurice SIBILLE, Dēputē;
Monsieur Clēment COLSON, Vice-Prē-

sident du Conseil d'Etat.

LA GRĒCE:
Monsieur Vassili DENDRAMIS. Chargē

d'Affaires en Suisse.

LA HONGRIE:
Monsieur Fēlix PARCHER DE

TERJĒKFALVA, Chargē d'Affaires
en Suisse.

L'ITALIE:
Son Excellence Monsieur Carlo GAR-

BASSO, Envoyē Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire en Suisse.

LA LETTONIE:
Son Excellence Monsieur Oskar VOIT,

Envoyē Extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire en Allemagne et en
Suisse.
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Son Excellence Monsieur Venceslas
SIDZIKAUSKAS, Envoyē Extraor-
dinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Allemagne, Chargē d'Affaires en
Suisse.

LE LUXEMBOURG:

Monsieur Antoine LEFORT, Conseiller
d'Etat, Premier Conimissaire du Gou-
vernement pour les Chemins de fer.

LA NORVEGE:

Son Excellence Monsieur Johannes IR-
GENS, Envove Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire en Italie
et en Suisse.

LES PAVS-BAS:

Son Excellence Monsieur Willem I.
DOUDE VAN TROOSTVVIJK, En-
voyē Extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire en Suisse.

LA POLOGNE:

Son Excellence Monsieur Jean DE
MODZELEVVSKI, Envove Extraor-
dinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

LE PORTUGAL:

Son Excellence .Monsieur Antonio M. B.
FERREIRA, Envoyē Extraordinaire
et Ministre Plenipotentiaire en Suisse.

LA ROUMANIE:
Son Excellence Monsieur Nicolas PET-

RESCO-COMNENE, Envove Extra-
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

LE ROVAUME DES SERBES,CROATES
ET SLOVENES:

Son Excellence Monsieur Miloutine
VOVANOVITCH, Envoyē Extraor-
dinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

LA SUĒDE:
Son Excellence Monsieur le Baron Jonas

M. ALSTROMER, Envoyē Extra-
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

LA SUISSE:
Monsieur Giuseppe MOTTA, Conseiller

Fēdēral, Chef du Dēpartement Poli-
tique Fēdēral.

LA TCHĒCOSLOVAQUIE:
Monsieur Otakar LANK&Š, Chef de

Dēpartement au Ministēre des Che-
mins de fer.

Lesquels, en prēsence et avec la par-
ticipation de Monsieur Jean MORIZE,
Dēlēguē de la COMMISSION DE GOU-
VERNEMENT DU TERRITOIRE DU
BASSIN DE LA SARRE,

Aprēs s'ētre communiquē leurs pleins
pouvoirs, trouvēs en bonne et due formē,
sont convenus des articles suivants:

Titre premier.
Objet et portēe de la Convention.

Article premier.
Chemins de fer et transports aux-
q uels s'applique la Convention.

§ 1, — La prēsente Convention s'ap-
pliqtie ā tous les transports de voyageurs
et de bagages avec des titres de transports
internationaux pour des parcours emprun-
tant les territoires d'au moins deux des
Etats contractants et s'effectuant exclusi-
vement par des lignes inscrites sur la
liste ētablie conformēment ā l'article 58 de
la prēsente Conventi on.

§ 2. — Sont toutefois exceptēs de l'ap-
plication de la prēsente Convention:

1° Les transports dont les stations de
dēpart et d'arrivēe sont situēs sur le
territoire d'un mēme Etat et quin'emprun-
tent le territoire d'un autre Etat qu'en
transit:

a) lorsque les lignes par lesquelles
s'effectue le transit sont exploitēes
pa- un Chemin de fer de l'Etat de
dēpart:

b) mēme lorsque les lignes par lesquelles
s'effectue le transit ne sont pas
exploitēes par un Chemin de fer de
l'Etat de dēpart, si les Chemins
de fer intēressēs ont conclu des
arrangements particuliers en vērtu
desquels ces transports ne sont pas
considērēs comme internationaux.

2° Les transports entre stations de deux
Etats limitrophes s'ils sont effectuēs sur
tout le parcours par des Chemins de fer
de l'un des ces Etats, et qu'aucun de
ces Etats ne s'y oppose.

§ 3. — Les tarifs fixent les relations
pour lesquelles des billets et des bulletins
de bagages internationaux sont dēlivrēs.

Article 2.
Participation d'entreprises autres

que les Chemins de fer.
§ 1. — Peuvent ētre inscrites sur la

liste prēvue ā l'article premier, en sus
des Chemins de fer, des lignes rēguliēres
de services automobiles ou de navigation
complētant des parcours par voie ferrēe
et effectuant les transports internationaux
sous la responsabilitē d'un Etat con-
tractant ou d'un Chemin de fer inscrit
sur la liste.

§ 2. — Les entreprises de ces lignes
sont soumises ā toutes les obligations
imposēes et sont investies de tous les
droits reconnus aux Chemins de fer
par la prēsente Convention, sous rēserve

des modifications rēsultant nēcessairement
des modalitēs diffērentes du transport.
Ces modifications ne peuvent, toutefois,
pas dēroger aux rēgles de responsabilitē
ētablies par la prēsente Convention.

§ 3. — Tout Etat qui dēsire faire
inscrire sur la liste une des lignes dēsignēes
au § 1, doit prendre les mesures utiles
pour que les modifications prēvues au
§ 2 soient publiēes dans les mēmes formēs
que les tarifs.

Article 3.
S oli d u r e.

§ 1. — La Convention est ēgalement
applirable aux transports de voyageurs et
de bagages effectuēs au dēpart d'une
station non inscrite dans un tarif inter-
national, sur une station de soudure
du mēme Etat inscrite dans ce tarif et
de lā sur une destination inscrite dans
ce mēme tarif, soit avec un billet ou
bulletin de bagages International dans
lesquels les taxes du parcours direct et
du parcours de soudure sont additionnēes,
soit avec deux billets soudēs. S'il est
ētabli deux b'llets, le second doit porter
la mention de la station de dēpart primitive.

§ 2. — Les Chemins de fer dēterminent
dans quelle mesure et ā quelles condi-
tions ce transport par soudure peut
etre demandē au dēpart de certaines
stations. Ces stations sont dēnommēes
dans une liste qui est notifiēe aux autres
Chemins de fer intēressēs.

Article 4.
Obligation pour le Chemin de fer

de transporter.
Lorsqu'il existe un tarif international

ou qu'un transport par soudure est prēvu
conformēment ā l'article 3, le transport
ne peut ētre refusē pourvu que:

a) le voyageur se conforme aux pres-
criptions de la prēsente Convention;

b) le transport soit possible avec les
movens.ordinaires de transport;

c) le transport ne soit pas interdit
dans un des Etats intēressēs, par
suite de dispositions lēgales ou pour
des raisons d'ordre pnhlic;

d) le transport ne soit pas empēchē
par des circonstances que le Chemin
de fer ne pouvait pas ēviter et aux-
quelles ii ne dēpendait pas de lui
de remēdier.

Titre II.
Du Contrat de Transport.

Chapitre premier.
Transport des voyageurs.

Article 5.
Droit au transport.

§ 1. — Le voyageur doit, lorsqu'il com-
mence son voyage, ētre muni d'un billet.
Les tarifs peuvent prēvoir des exceptions
ā cet ēgard.

§ 2. — Le voyageur est tenu de con-
server son billet pendant tout le cours
du voyage. II doit. s'il en est requis,
le prēsenter ā tout aģent chargē du con-
trole et le rendre ā la fin du voyage.

Article 6.
Billets.

§ 1. — Les billets dēlivrēs pour un
transport international rēgi par la prēsente
Convention doivent porter le signe (£

§ 2. — Les mentions suivantes sont
obligatoires sur les billets:

a) l'indication des stations de dēpart
et de destination:

b) l'itinēraire; si I'emploi de diffērents
itinēraires ou movens de transport
est permis, cette facultē doit ētre
mentionnēe:

c) la catēgorie du train et la classe
de voiture;

d) le prix de transport:
e) le jour oū commence la validitē;
f) la durēe de validitē.
§ 3. — Les tarifs ou les accords entre

Chemins de fer dēterminent la langue
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dans laquelle les billets doivent ētre
imprimēs et remplis, ainsi que leur formē
et leur contenu.

§ 4. — Les billets formēs d'un livret
renfermant des feuillets de controle ainsi
que les billets ā coupons combinēs consti-
tuent un titre de transport unique au sens
de la prēsente Convention.

Les billets rēunis sous une couverture
par des bureaux de voyage officiels ou
des agences privēes constituent chacun
un titre de transport distinct soumis,
suivant le cas, ā la rēglementation in-
tērieure de l'Etat intēresse ou ā la prēsente
Convention.

§ 5. — Un billet n'est cessible, ā moins
d'exception prēvue par les tarifs, que
s'il n'est pas nominatif et si le voyage
n'est pas commencē.

La spēculation et la revente des billets
ā un prix diffērent de celui du tarif sont
subordonnēs, dans chaque Etat, aux lois
et rēglements de cet Etat.

Article 7.
Rēduction de prix pour les en-

fants.
§ 1. — Jusqu'ā l'age de quatre ans

rēvolus, Ies enfants sont transportēs gra-
tuitement sāns billet lorsqu'il n'est pas
rēclamē pour eux une place distincte.

§ 2. — Les enfants āgēs de plus de
quatre ans jusqu'ā dix ans rēvolus, et
les enfants plus jeunes pour lesquels
une place distincte est rēclamēe, sont
transportēs ā des prix rēduits qui ne
peuvent dēpasser la moitiē des prix
percus pour les billets d'adultes.

Cette rēduction n'est pas obligatoi-
rement applicable aux prix des billets qui
en comportent dēja une autre par rapport
au tarif normai.

Article 8.
Durēe de validitē des billets.

§ 1. — La durēe de validitē des billets
doit ētre fixēe par les tarifs.

§ 2. — Cette validitē doit ētre au
minimum la suivante:

Billets simples:
par fraction indivisible de
150 kilomētres ..... 1 jour.

Billets alier et retour:
pour les distances infēri-
eures ou ēgales ā 50 kilo-
mētres 2jours;
de 51 ā 100kilomētres . .3jours;
par fraction indivisible de
100kilomētres en sus . . . 1 jour.

§ 3.— Les billets spēciaux ā prix rēduits
peuvent comporter une durēe de validitē
diffērente.

Article 9.
Attribution et location des places.

§ 1. — L'attribution des places est rē-
glēe par les prescriptions en vigueur sur
chaque Chemin de fer.

§ 2. — Les tarifs ou les horaires spēci-
fjent si et ā quelles conditions des places
peuvent ētre louēes pour certains trains.

Article 10.
Arrēts aux stations intermēdi-

.

Les tarifs spēcifient si et ā quelles
conditions le voyageur a le droit de
s'arrēter aux stations intermēdiaires pen-
dant la durēe de validitē de son billet.

Article 11.
Changement de classe ou de train.

Le voyageur peut occuper une place
d'une classe supērieure ou passer dans
un train de catēgorie supērieure ā celle
qui est indiquēe sur le billet ,dans les
conditions fixēes par les tarifs et moyen-
nant paiement du supplēment prēvu.

Article 12.
Voyageur sāns billet valable.

Le voyageur qui ne peut pas prēsenter
un billet valable est tenu de payer une
surtaxe, outre le prix du voyage pour
le parcours effectuē et sāns prējudice
des sanctions pēnales; cette surtaxe est
calculēe conformēment aux rēglements
du Chemin de fer sur lequel la production
du billet a ētē exigēe; ā defaut de pres-
criptions a cet ēgard, le vovageur doit
acquitter une surtaxe dont le montant
sera ēgal au prix du voyage pour le par-
cours effectuē.

Article 13.
Personnes exclues du train ou

admises conditionnellement.

§ 1 — Ne sont pas admises dans le
train ou peuvent en ētre exclues en
cours de route:

a) les personnes en ētat d'ivresse, celles
qui se conduiraient d'une maniere
inconvenante ou qui n'observeraient
pas les prescriptions des lois et
rēslements; ces personnes n'ont droit
au remboursement ni du prix de

leur billet, ni de la taxe qu'el!es ont
payēe pour le transport de leurs
bagages;

b) les personnes qui, en raison d'une
maladie ou pour d'autres causes.
paraītraient devoir incommoder leurs
voisins. ā moins qu'un compartiment
entier n'ait ētē louē pour elles d'avance
ou ne puisse ētre mis ā leur dispo-
sition contre paiement. Toutefois,
les personnes tombēes malades en
cours de route doivent etre trans-
portēes au moins jusqu'ā la premiēre
station oli ii est possible de leur
donner les soins nēcessaires: le prix
du transport et la taxe pergue pour
les bagages leur seront restituēs,
aprēs dēduction de la part affērente
au parcours effectuē.

§ 2. — Le transport des personnes at-
teintes de maladies contagieuses est rēgi
par les Conventions internationales ou,
ā dēfaut, par les dispositions en vigueur
dans chaque Etat.

Article 14.
Objets exclus des voitures.

§ 1. — Ne peuvent ētre introduits dans
Ies voitures de vovageurs les objets dan-
gereux, spēcialement les armes chargēes,
matiēres explosibles, facilement inflam-
mables ou corrosives, de mēme que les
objets de nature ā gēner ou ā incommoder
les voyageurs.

Toutefois, les vovageurs qui, dans l'exer-
cire d'un service public, portent une arme ā
feu, ainsi que les chasseurs et les tireurs,
sont autorisēs ā prendre avec eux des mu-
nitions, sāns dēpasser la plus faible des
limitēs de poids^ixēes par les rēglements en
vigueur sur les territoires empruntēs. II est
permis aux gardes accompagnant des
prisonniers et voyageant avec ces derniers
dans des voitures ou compartiments spē-
ciaux de prendre avec eux des armes ā feu
chargēes.

§ 2. — Les employēs du Chemin de fer
ont le . droit de s'assurer, en prēsence du
vovageur, de la nature des objets introduits
dans les voitures, quand ii existe des
motifs sērieux de soupconner une contra-
vention aux dispositions du § 1.

§ 3. — Le contrevenant est respon-
sable de tout dommage rēsultant des
infractions aux dispositions du § 1 et
encourt, en outre, les peines prēvues par
les lois et rēglements.

Article 15.
Introduction des colis ā la main et

d'animaux dans les voitures.
§ 1. — Les voyageurs sont autorisēs ā

prendre gratu'tement avec eux dans les
voitures des objets faciles ā porter (colis
ā la main), pourvu que les prescriptions de
douane, d'octroi, fiscales ou de police ou
d'autres autoritēs administratives ne s'y
opposent pas et que ces objets ne puissent
endommager le matēriel. Chaque voyageur
ne dispose, pour ses colis ā la main, que de
l'espace situē au-dessus et au-dessous de la
place qu'il occupe; les tarifs peuvent prē-
voir d'autres restrictions.

§ 2. — Les animaux vivants ne peuvent
pas ētre introduits dans les voitures. Les
petits chiens et autres petits animaux
domestiques sont cependant admis, si les
prescriptions de police des diffērents Etats
ne s'y opposent pas et si aucun voyageur
n'y fait d'objection.

Les tarifs ou les horaires peuvent inter-
dire ou autoriser l'admission d'animaux
dans certaines catēgories de voitures ou de
trains.

Les tarifs indiquent si et pour quels
animaux une taxe de transport doit ētre
payēe.

§ 3. — La surveillance des colis ā la
main et animaux que le voyageur prend
avec lui incombe au voyageur lui-mēme.

Article 16.
Retards. Correspondancesman-

quēes. Suppressions de trains.
Lorsque, par suite du retard d'un train,

la correspondance avec un autre train est
manquēe, ou lorsqu'un train est supprimē
sur tout ou partie de son parcours, et que le
voyageur veut continuer son voyage, le
Chemin de fer est tenu de l'acheminer, avec
ses bagages, dans la mesure du possible et
sāns aucune surtaxe, par un train se diri-
geant vērs la mēme destination par la
mēme ligne ou par une autre route apparte-
nant aux mēmes administrations, qui lui
permettra d'arriver ā sa destination avec
moins de retard. Le chef de station doit,
s'il y a lieu, certifier sur le billet que la
correspondance a ētē manquēe ou le train
supprimē .prolonger dans la mesure nēces-
saire la durēe de validitē, et le rendre
valable pour la nouvelle route, pour une

classe supērieure ou pour un train ā taxes
plus ēlevēes. Le Chemin de fer est, toute-
fois, en droit de refuser l'utilisation de
certains trains par voie de tarif ou d'horaire.

Chapitre II.
Transport des bagages.

Article 17.
Dēfinition des bagages.

Objets exclus du transport.
§ 1. — Ne sont considērēs comme ba-

gages que les objets affectēs ā l'usage
personnel du voyageur pour son voyage
contenus dans des malles, paniers, valises,
sacs de vovage, boītes ā chapeaux et autres
emballages de ce genre.

§ 2. — Sont, en outre, admis au trans-
port comme bagages,. ā condition qu'ils
servent ā l'usage du vovageur:

a) Ies fauteuils portatifs ou roulants pour
malades;

b) les voitures d'enfants;
c) les malles d'ēchantillons de marchan-

dises;
d) les instruments de musique portatifs

en caisses, ētuis ou autres enveloppes ;
e) le matēriel pour reprēsentations d'ar-

tistes, pourvu que son conditionne-
ment, son volume et son poids per-
mettent de le charger et placer rapide-
ment dans les fourgons;

f) les instruments d'arpenteur, jusqu'ā
concurrence de 4 mētres de longueur,
et les outils de travail a main :

g) Ies vēlocipēdes et les motocycles a une
place, ā condition qu'ils soient dēmu-
nis d'accessoires et que les rēservoirs ā
essence soient pourvus de robinets de
vidange et complētement vides d'es-
sence, ainsi que les luges ā une ou deux
places, Ies skis et Ies voiles pour
patineurs.

§ 3. — D'autres objets non affectēs ā
l'usage personnel des voyageurs, ainsi que
les animaux enfermēs dans des cages prē-
sentant des garanties suffisantes, peuvent
ētre acceptēs comme bagages, si les tarifs
l'autorisent.

§ 4. — Sont exclus du transport comme
bagages les objets qui, aux terīnes de la
Convention Internationale concernant le
transport des marchandises par Chemins
de fer, sont exclus du transport ou ne sont
admis que sous certaines conditions.

Article 18.

Responsabilitē du voyageur en ce
quiconcerne ses bagages. Surtaxes.

§ 1. — Le dētenteur du bulletin de
bagages est responsable de l'observation
des prescriptions de l'article 17; ii sup-
porte toutes les consēquences d'une infrac-
tion ā ces prescriptions.

§ 2. — Le Chemin de fer a le droit, en
cas de prēsomption de contravention, de
vērifier si le contenu des bagages rēpond
aux prescriptions. Le dētenteur du bulle-
tin est appelē ā assister ā la vērification ;
s'il ne se prēsente pas ou s'il ne peut ētre
atteint et ā dēfaut d'autres prescriptions
lēgales ou rēglementaires en vigueur dans
l'Etat oū la vērification a lieu, celle-ci doit
se faire en prēsence de deux tēmoins
ētrangers au Chemin de fer. Si une infrac-
tion est constatēe, les frais occasionnēs par
la vērification doivent ētre payēs par le
dētenteur du bulletin de bagages.

§ 3. — En cas d'infraction aux disposi-
tions du § 4 de l'article 17, le dētenteur du
bulletin de bagages doit payer une surtaxe
sāns prējudice du supplēment de taxe et,
s'il y a lieu, des indemnitēs pour le dom-
mage ainsi que des sanctions pēnales.

La surtaxe doit ētre payēe par chaque
kilogramme brut des objets exclus du
transport, ā raison de 15 francs, avec un
minimumu de perception de 30 francs, si
ces objets comprennent des matiēres qui
sont exclus du transport en vērtu du 4° de
l'article 3 de la Convention internationale
concernant le transport des marchandises
par Chemin de fer ou qui sont rangēes dans
les classes I et II de l'Annexe I ā la Conven-
tion internationale concernant le transport
des marchandises par Chemins de fer. et a
raison de 5 francs, avec un minimum de
perception de 10 francs, dans les aiitres cas.

Si les prescriptions en vigueur pour le
trafic intērieur du Chemin de fer sur
leque la contravention a ētē dēcouverte
donnent lieu ā une surtaxe totale moins
ēlevēe, c'est cette derniēre qui est percue.

Article 19.
Emballage et conditionnement des

bagages.
§ 1. — Les bagages dont l'emballage

est insuffisant ou le conditionnement
dēfectueux peuvent ētre refusēs. S'ils sont
nēanmoins acceptēs, le Chemin de fer aura
le droit de mentionner leur ētat sur lebulletin de bagages.

§ 2. — Les colis doivent porter, dans
les conditions de fixitē suffisantes, le nom
et l'adresse du voyageur et la station de
destination. Les Colis qui ne portent pas
ces indications peuvent ētre refusēs.

§ 3. — Les anciennes ētiquettes, ad-
resses ou autres indications se rapportant ā
des transports antērieurs doivent ētre
enlevēes par le voyageur.

Article 20.
Enregistrement. Bulletin debagage .

§ 1. — L'enregistrement des bagages
n'a lieu que sur la prēsentation de billets
valables au moins jusqu'ā la destination
des bagages.

Les tarifs dēterminent si et dans quel!es
conditions des bagages peuvent ētre admis
au transport sāns prēsentation d'un billet.

§ 2. — Lors de l'enregistrement des '
bagages, ii est dēlivrē un bulletin au
voyageur.

§ 3. — Pour le surplus, les formalitēs
de l'enregistrement des bagages sont detēr-
minēes par les rēglements en vigueur ā la
station de dēpart.

§ 4. — Les bulletins de bagages dēlivrēs
pour les transports internationaux doivent
etre ētablis sur le formulaire constituant
I'Annexe I ā la prēsente Convention.

§ 5. — Les mentions suivantes sont
obligatoires sur les bulletins de bagages:

a) l'indication des stations de dēpart et
de destination ;

b) l'itinēraire;
c) le jour de la remise et le train pour

lequel a ētē effectuēe cette remise;
d) le nombre des billets (sauf dans le cas

prēvu au 2me alinēa du § 1);
e) le nombre et le poids des colis;
f) le montant du prix de transport et

des autres droits ēventuels;
g) s'il y a lieu, le montant en toutes lettres

de la somme reprēsentant l'intērēt ā la
livraison, dēclarē conformēment ā
l'article 35.

§ 6.— Les tarifs ou les accords entre
Chemins de fer dēterminent la langue dans
laquelle les bulletins de bagages doivent
ētre imprimēs et remplis.

Article 21.
Livraison.

§ 1. — La livraison des bagages a lieu
contre la remise du bulletin de bagages.
Le Chemin de fer n'est pas tenu de vērifier
si le dētenteur du bulletin a qualitē pour
prendre livraison.

§ 2. — Le dētenteur du bulletin de
bagages est en droit de rēclamer au bureau
de la station destinataire la livraison des
bagages aussitot que s'est ēcoulē, aprēs
l'arrivēe du train pour lequel les bagages
ont ētē enregistrēs, le temps nēcessaire
pour la mise ā disposition ainsi que, le
cas ēchēant, pour l'accomplissement des
formalitēs requises par les douanes, octrois,
autoritēs fiscales, de police et autres
autoritēs administratives.

§ 3. — A dēfaut de prēsentation du
bulletin de bagages, le Chemin de fer
n'est tenu de remettre les bagages que
si le rēclamant justifie de son droit; si
cette justification semble insuffisante, le
Chemin de fer peut exiger une caution.

§ 4. — Les bagages sont livrēs a la
station pour laquelle ils ont ētē enregistrēs.
Toutefois, a la demande du dētenteur du
bulletin faite en temps utile, si les circonsta-
ces les permettent et si les prescriptions
douaniēres, d'octroi, fiscales, de police
ou d'autres autoritēs administratives ne
s'y opposent pas, Ies bagages peuvent
ētre restituēs ā la station de dēpart ou
livrēs ā une station intermēdiaire contre
remise du bulletin de bagages et, en outre,
si le tarif l'exige, prēsentation du billet.

§ 5. — Le dētenteur du bulletin auquel
le bagage n'est pas livrē dans les con-
ditions indiquēes au § 2 ci-dessus peut
ēxiger la constatation, sur le bulletin de
bagages, du jour et de l'heure auxquels ii
a rēclamē la livraison.

§ 6. — Pour le surplus, la livraison
est soumise aux rēgles en vigueur sur le
Chemin de fer chargē de la livraison.

Chapitre III.

Dispositions communes aux transports des
voyageurs et des bagages.

Article 22.
Trains. Horaires. Extraits de tarifs

§ 1. — Sont affectēs au transport Ies
trains rēguliers prēvus aux horaires et Ies
trains mis en marche suivant les besoins-

§ 2. — Les Chemins de fer sont tenuļ
d'afficher dans les stations, en tefflP
utile, les horaires des trains de leurs propre*
lignes. Ceux-ci doivent indiquer la ca"
tēgorie des trains. les classes de voitures
et les heures de dēpart des trains: Pr



les stations de transit suffisamment im-
nortantes et les stations terminus, ils
doivent indiquer aussi les heures d'arrivēe,
<je mēme que les principales correspon-
dances de trains.

Les horaires qui ne sont plus en vigueur
doivent ētre enlevēs sāns retard.
n, — Dans chaque station ouverte

ali trafic international, le voyageur doit

oouvoir prendre connaissance des tarifs

ou des extraits de tarifs indiquant les
nrix des billets internationaux qui y sont

en vente et les taxes correspondante 's pour
les bagages.

Article 23.
Bases pour le calcul des prix de

transport. Tarifs.
s i. — Les prix de transport sont

ca lculēs conformēment. aux tarifs lēga-
lement en vigueur et diiment publiēs
dans chaque Etat. Ces tarifs doivent
contenir toutes les indications nēcessaires
pour le calcul des prix de transport et des
frais a ccessoires, et spēcifier, le cas ēchēant,
les conditions dans lesquelles ii sera tenu
compte du change.

§2. — Les tarifs doivent faire con-
naitre les conditions spēciales aux trans-
ports.

Les tarifs doivent ētre appliquēs a tous
Ies intēressēs d'une maniere uniforme;
leurs conditions sont valables, pourvu
<ļii'elies ne soient pas contraires ā la prē-
sente Convention; sinon, elles sont consi-
dērēes comme nulles et non avenues.

Les tarifs directs internationaux et
leurs modifications entrent en vigueur ā
la datē indiquēe lors de leur publication;
en cas de relēvement de ces tarifs ou
d'autres aggravations des conditions de
transport, la publication devra prēcēder
de huit jours au moins la datē fixēe pour
la mise en vigueur.

S'il est dēlivrē des billets ou des bulletins
<le bagages internationaux sāns qu'il existe
de tarif direct, et qu'un Chemin de fer
apporte une modification ā son tarif,
l'application de cette modification ne
peut ētre exigēe des autres Chemins de
fer que huit jours au plus tot aprēs que

?ces derniers en auront recu l'avis.
Les tarifs ētablis seulement ā titre

temporaire cessent d'ētre en vigueur ā
l'expiration du dēlai fixē pour leur validitē.

Article 24.
Interdiction destraitēs particuliers.

Tout traitē particulier qui aurait pour
effet d'accorder ā un ou plusieurs voyageurs
une rēduction sur le prix des tarifs est
?formeleement interdit et nul de plein droit.

Toutefois, sont autorisēes les rēductions
de prix dūment publiēes et ēgalement
accessibles ā tous aux mēmes conditions,
ainsi que celles qui sont accordēes, soit
pour le service du Chemin se fer, soit
pour le service des administrations publi-
ques, soit au profit d'oeuvres de bien-
faisance. d'ēducation et d'instruction.

Article 25.
Formalitēs exigēes par les douanes,
octrois, autoritēs fiscales, de po-
lice et autres autoritēs admini-

stratives.
Le voyageur est tenu de se conformer

aux prescriptions ēdictēes par les douanes,
«ctrois, autoritēs fiscales, de police et
autres autoritēs administratives, tant en
ce qui concerne sa personne qu' en ce qui
concerne la visite de ses bagages et de
ses colis ā la main. II doit assister ā
cette visite, sauf les exceptions admises
par les rēglements. Le Chemin de fer

JJ
assume aucune responsabilitē, vis-ā-vis

du voyageur, pour le cas oū celui-ci ne
hendrait pas compte de ces obligations.

Article 26.
Restitutions.

. § i- — Lorsqu'un billet n'est pas uti-
'lse, la restitution du prix payē peut
etre demandēe, sous rēserve des dēduc-
«ons mentionnēes aux §§ 3 et 4 ci-aprēs.

.§ 2. — Lorsqu'un billet n'est utilisē
<ļpartiellement, par suite de la mort,
06 la maladie ou d'un accident survenu
au voyageur, ou d'autres causes impē-
neuses de nature analogue, ii est restituē,
sous rēserve des dēductions mentionnēes
aux §§ 3 et 4, la diffērence entre le prix
totai payē et la taxe pour le parcours
€r'ectuē, calculēe sur la base du tarif
normai .

§ 3. —- Sont exclus de la restitution
5 impots, les supplēments payēs pour

es places rēservēes, les frais de con-
rection des billets en livrets et les com-
mi«sions payēes pour la vente des billets.
'- — Sont dēduits du montant ā

estituer , un droit de 10°/0, avec minimum
rfr. 50 et maximum de 3 fr. par billet,

d,nsi que, s'il y a lieu, les frais d'envoi.

Cettedēductionn'est pas opērēe lorsqu'un
billet restē inutilisē est restituē le jour
mēme de l'ēmission au bureau qui l'a
dēlivrē.

§ 5. — Lorsqu:un voyageur, empēchē
de continuer son voyage conformēment ā
l'horaire par suite d'un manque de corres-
pondance provoquē par le retard d'un
train, de la suppression d'un train ou de
l'interruption du service, renonce ā pour-
suivre sa route, ii a le droit de demander
l'application des dispositions du para-
graphe 2, sāns que le Chemin de fer puisse
faire les dēductions prēvues au § 4.

§ 6. — Pour ce qui concerne les billets
ā prix rēduit, la restitution n'est effectuēe
que dans Ies cas et avec les limitations
prēvus au § 5; les billets ā prix rēduit pour
enfants ētablis en vērtu du premier alinēa
du § 2 de l'article 7 ne sont pas considērēs
comme billets ā prix rēduit au sens du
prēsent paragraphe.

§ 7. — Aucune restitution n'est efec-
tuēe pour les billets perdus.

§ 8. — Si des bagages sont retirēs
avant qu'ils aient quittē la station expē-
ditrice, la restitution du prix de transport
peut ētre demandēe.

Si les bagages sont retirēs ā une station
intermēdiaire, la restitution n'est effectuēe
que dans les cas et suivant les dispositions
des §§ 2 et 5 ci-dessus.

Dans les deux cas, un droit de 0 fr. 50 par
bulletin ainsi que, le cas ēchēant, les
impots sont dēduits du montant de la
restitution.

§ 9. — Les tarifs peuvent contenir des
dispositions diffērentes, pourvu qu'elles«
ne constituent pas une aggravation pour
les vovageurs.

§ 10. — Toute demande de restitution
basēe sur les dispositions des §§ 1, 2, 5, 6 et
8 est ēteinte si elle n'a pas ētē prēsentēe
au Chemin de fer dans un dēlai de six mois
aprēs l'expiration de la validitē du billet.

§ 11. — En cas d'application irrēgu-
liēre du tarif ou d'erreur dans la dēter-
mination des frais de transport et des
frais divers, la diffērence en plus ou en
moins devra ētre remboursēe.

§ 12. — Les diffērences en plus con-
statēes par le Chemin de fer doivent ētre
si possible portēes d'office ā la connaissance
de l'intēressē lorsqu'elles dēpassent 0 fr.
50 par chaque billet ou par chaque bulletin
de bagages, et le rēglement doit en ētre
operē le plus tot possible.

§ 13. — Dans tous Ies cas non prēvus
dans le prēsent article et ā dēfaut d'en-
tentes particuliēres entre les Chemins
de fer, les rēglements intērieurs sont
applicables.

Article 27.
Contestations.

Les contestations entre vovageurs ou
entre ceux-ci et les aģents sont provi-
soirement tranchēes dans les stations par
le chef de service et en cours de route par
le chef de train.

Titre III.
Responsabilitē des Chemins de fer. Actions.

Chapitre premier.
Responsabilitē.

Article 28.
Responsabilitē pour le transport
des voyageurs, des colis ā la main

et des animaux.
§ 1. — La responsabilitē du Chemin

de fer, pour la mort d'un voyageur ou
pour les blessures rēsultant d'un accident
de train, ainsi que pour les dommages
causēs par le retard ou la suppression
d'un train ou par le manque d'une corres-
pondance, reste soumise aux lois et
rēglements de l'Etat ou le fait s'est produit.
Les articles ci-aprēs du prēsent titre ne
sont pas applicables ā ces cas.

§ 2. — Le Chemin de fer n'est respon-
sable, en ce qui concerne les colis ā la
main et les animaux dont la surveillance
incombe au voyageur en vērtu de l'article
15, § 3, que des dommages causēs par
sa faute.

§ 3. — ii n'y a pas, en cette matiēre,
de responsabilitē collective.

Article 29.

Responsabilitē collective des Che-
mins de fer pour les bagages.

§ I. — Le Chemin de fer qui a acceptē
au ' transport des bagages en dēlivrant
un bulletin de bagages international est
responsable de l'exēcution du transport

sur le parcours total jusqu'āla livraison.
§ 2. — Chaque Chemin de fer subsē-

quent, par le fait mēme de la prise en
chargē des bagages, participe au contrat
de transport et accepte les obligations

qui en rēsultent, sāns prējudice des dispo-
sitions de l'article 42, § 2, concernant le
Chemin de fer destinataire.

Article 30.

Etendue de la responsabilitē.
§ 1. — Le Chemin de fer est respon-

sable, dans les conditions dēterminēes
au prēsent chapitre, du dommage rē-
sultant, soit de la perte totale ou partielle
des bagages ainsi que des avaries qu'ils
subissent, ā partir de l'acceptation au
transport jusqu'ā la livraison, soit des
retards ā la livraison.

§ 2. — II est dēchargē de cette respon-
sabilitē, en cas de perte totale ou partielle
ou d'avarie des bagages, s'il prouve que
le dommage a eu pour cause une faute du
vovageur, un vice propre des bagages ou
un cas de force majeure.

II n'est pas responsable du dommage
rēsultant de la nature particuliēre du
bagage, d'un vice de l'emballage ou du
fait que des objets exclus du transport
ont ētē nēanmoins expēdiēs comme bagages

Lorsque, en ēgard aux circonstances
de fait, le dommage a pu rēsulter d'un
risque inhērent, soit ā la nature particu-
liēre du bagage, soit ā un vice de l'em-
ballage. soit au fait qu'il contenait des
objets dont le transport comme bagages
est interdit, ii y a prēsomption qu'il
rēsulte rēellement de l'une de ces causes,
ā moins que I'ayant droit n'ait fait la
preuve qu'il n'en rēsulte pas.

§ 3. — II est ēgalement dēchargē de
la responsabilitē pour le dommage rē-
sultant du retard ā la livraison, s'il prouve
que le retard a eu pour cause des circon-
stances que le Chemin de fer ne pouvait
pas ēviter et auxquelles ii ne dēpendait
pas de lui de remēdier.

Article 31.
Montant de l'indemnitē en cas
de perte totale ou partielle des

bagages.
Quand, en vērtu des dispositions de la

prēsente Convention une indemnitē pour
perte totale ou partielle de bagages est
mise ā la chargē du Chemin de fer, ii
peut etre reclame:

a) si le montant du dommage est prouve
une somme ēgale ā ce montant, sāns
pouvoir excēder 20 francs par kilo-
gramme de poids brut manquant;

b) si le montant du dommage n'est pas
prouve:
une somme calculēe ā forfait ā
raison de 10 francs par kilogramme
de poids brut manquant.

Sont, en outre, remboursēs les frais de
transport, les droits de douane ou autres
sommes dēboursēes pour le bagage perdu,
sāns autres dommages-intērēts, sous rēserve
des exceptions prēvues aux articles 35 et
36 ci-aprēs.

Article 32.
Prēsomption de parte des bagages.

Cas ou ils sont retrouvēs.
§ 1. — Un colis manquant est consi-

dērē comme perdu ā partir de l'expiration
du quatorziēme jour qui suit celui ou la
demande de livraison a ētē faite.

§ 2. — Si un colis rēputē perdu est
retrouvē dans l'annēe qui suit la demande
de livraison, le Chemin de fer est tenu
d'en donner avis au vovageur, Iorsque son
domicile est connu ou peut ētredēcouvert.

§ 3. — Dans le dēlai de trente jours
aprēs avoir recu cet avis, le voyageur
peut exiger que le colis lui soit livrē sāns
frais, ā la station de destination ou ā la
station de dēpart, ā son choix, contre
restitution de l'indemnitē qu'il a re?ue et
sous rēserve de tous droits a l'indemnitē
pour retard prēvue ā l'article 34 et, s'il y a
lieu, a l'article 35, § 3.

§ 4. — Si le colis retrouvē n'a pas ētē
rēclamē dans le dēlai de trente jours
prēvu au § 3 ci-dessus ou si le colis n'est
retrouvē que plus d'un an aprēs la demande
de livraison, le Chemin de fer en dispose
conformēment aux lois et rēglements de
l'Etat dont ii relēve.

Article 33.
Montant de I'indemnitē en cas

d avaire des bagages.
En cas d'avarie, le Chemin de fer doit

payer le montant de la dēprēciation
subie par les bagages, sāns autres domma-
ges-intērēts, sous rēserve des exceptions
prēvues aux articles 35 et 36.

Toutefois, l'indemnitē ne peut dēpasser:
a) si la totalitē de l'expēdition est

dēprēciēe par l'avarie, le chiffre qu'elle
aurait atteint en cas de perte totale ;

b) si une partie seulement des bagages
est dēprēciēe par l'avarie, le chiffre
qu'elle aurait atteint en cas de perte
de la partie dēprēciēe.

Article 34.
Montant de l'indemnitē pour

retard ā la livraison des bagages.

§ 1. — En cas de retard dans la li-
vraison. sile vovageur ne prouve pas qu'un
dommage soit rēsulte de ce retard, le
Chemin de fer est tenu de payer une
indemnitē fixēe ā dix centimes par kilo-
gramme de poids brut des bagages livrēs
en retard et par pēriode indivisible de
vingt-quatre heures ā compter de la
demande de livraison, avec maximum de
quatorze jours.

§ 2. — Si la preuve est fournie qu'un
dommage est rēsulte du retard, ii est
payē, pour ce dommage, une indemnitē
qui ne peut pas dēpasser le quadruple
de l'indemnitē forfaitaire dēterminēe au
§ 1 de cet article.

§ 3. — Les indemnites prēvues aux
deux paragraphes qui prēcēdent ne peuvent
pas se cumuler avec celles qui seraient
dues pour perte totale des bagages.

En cas de perte partielle, elles sont
payēes, s'il y a lieu, pour la partie non
perdue.

En cas d'avarie, elles se cumulent,
s'il y a lieu, avec l'indemnitē prēvue ā
l'article 33.

Article 35.
Dēclaration d'intērēt ā la livraison.

§ 1. — Tout transport de bagages peut
faire l'objet d'une dēclaration d'intērēt ā
la livraison inscrite dans le bulletin de
bagages.

A dēfaut d'indication contraire dans les
tarifs, le montant de l'intērēt dēclarē
doit ētre indiquē dans la monnaie de l'Etat
de dēpart.

§ 2. — Dans ce cas, ii est percu une
taxe supplēmentairo d'un quart pour
mille de la somme dēclarēe, par fraction
indivisible de 10 kilomētres.

Les tarifs peuvent rēduire ces taxes
et fixer un minimum de perception.

§ 3. — S'il y a eu dēclaration d'intērēt
ā la livraison, ii peut ētre rēclamē, en cas
de retard:

a) s'il n'est pas prouve qu'un dommage
soit rēsulte de ce retard et dans les
limitēs de l'intērēt dēclarē, 0 fr. 20
par kilogramme de poids brut de
bagages livrēs en retard et par frac-
tion indivisible de vingt-quatre heures
ā compter de la demande de livraison,
avec maximum de quatorze jours;

b) si la preuve est fournie qu'un dommage
est rēsulte du retard, une indemnitē
pouvant s'ēlever jusqu'au montant
de l'intērēt dēclarē.

Lorsque le montant de l'intērēt dēclarē
est infērieur aux indemnites prēvues ā
l'article 34, celles-ci peuvent ētre rēclamēes
au lieu des indemnites prēvues sous les
lettres a) et b) du prēsent paragraphe.

§ 4. — Si la preuve est fournie qu'un
dommage est rēsulte de la perte totale ou
partielle ou des avaries des bagages ayant
fait l'objet de la dēclaration d'intērēt ā la
livraison, ii peut ētre allouē des dom-
mages-intērēts atteignant au maximum la
somme dēclarēe. Ces dommages s'ajoutent
aux indemnites prēvues aux articles
31 et 33.

Article 36.
Indemnitē en cas de dol ou de
faute lourde imputable au Chemin

de fer.
Dans tous les cas ou la perte totale ou

partielle, l'avarie ou le retard des bagages
a pour cause un dol ou une faute lourde
imputable au Chemin de fer, le voyageur
doit ētre completement indemnisē pour
le prējudice prouve jusqu'ā concurrence
du double des maxima prēvus aux articles
31, 33, 34 et 35.

Article 37.
1 n t ē rēt s de l'id e m ni te.

Le vovageur peut demander des intērēts
ā raison de six pour cent de l'indemnitē
allouēe sur un bulletin de bagages lorsque
cette indimnitē dēpasse dix francs.

Ces intērēts courent du jour de la rēcla-
mation administrative prēvue ā l'article
40 ou. s'il n'y a pas eu de rēclamation, du
jour de la demande en justice.

Article 38.
Restitution des indemnites.

Toute indemnitē indūment percue doit
etre restituēe.

En cas de fraude, le Chemin de fer a
droit en outre au versement d'une somme
ēgale ā celle qu'il a payēe indūment, sāns
prējudice des sanctions pēnales.

Article 39.
Responsabilitē du Chemin de fer

pour ses aģents.
Le Chemin de fer est responsable des

aģents attachēs ā son service et des autres



personnes qin! emplbie pour rexecution
d'un transport dont ii est chargē.

Toutefois, si, ā la demande des voyageurs
Ies aģents du Chemin de fer leur rendent
des services qui n'incombent pas au
Chemin de fer, ils sont considēres comme
agissant pour le compte du voyageur ā
qui ils rendent ce service.

Chapitre II.
Rēclamations administratives. Actions, pro-
cēdure et prescription en cas de litiges oēs

du contrat de transprot.
Article 40.

Rēclamations administratives.
§ 1. — Les rēclamations administra-

tives fondēes sur le contrat de transport
doivent ētre adressēes par ēcrit au Chemin
de fer dēsignē ā l'article 42.

§ 2. — Le droit de prēsenter la rēcla-
mation appartient aux personnes qui ont
le droit d'actionner le Chemin de fer en
vērtu de l'article 41.

§ 3. — Les billets, bulletins de bagages
et autres documents que l'ayant droit
juge utile de joindre ā sa rēclamation
doivent ētre prēsentēs soit en originaux,
soit en copies, celles-ci-dCiment lēgalisēes
si le Chemin de fer le demande.

Lors du rēglement de la rēclamation,
le Chemin de fer pourra exiger la restitu-
tion des billets ou bulletins de bagages.

Article 41.
Personnes qui peuvent exercer le
droit d'action contre le Chemin

de fer.
L'action contre le Chemin de fer qui

nait du contrat de transport n'appartient
qu'ā la personne qui produit le billet ou
le bulletin de bagages, suivant le cas, ou
qui, ā dēfaut, justifie de son droit.

Article 42.
Chemins de fer contre lesquels
l'action peut ētre exerčēe. Com-

pētence.
§ f; L'action en restitution d'une

somme payēe en vērtu du contrat de
transport ne peut ētre exercēe que contre
"le Chemin de fer qui a percji cette somme.

§ 2. — Les autres actions qui naissent
du contrat de transport ne peuvent etre
exercēes que contre le Chemin de fer de
dēpart, le chemin de fer destinataire ou
celui sur lequel s'est produit le fait gēnē-
rateur de l'action.

Dans le cas oū le Chemin de fer desti-
nataire n'a pas recu les bagages ii peut
nēanmoins ētre actionnē.

Le demandeur a le choix entre' lesdits
Chemins de fer; l'action intentēe, le droit
d'option est ēteint.

§ 3. — L'action ne peut ētre intentēe

que devant le juge compētent de l'Etat
duquel relēve le Chemin de fer actionnē,
ā moins qu'il n'en soit dēcidē autrement
dans les accords entre Etats ou les
actes de concession.

Lorsqu'une entreprise exploite des rē-
seaux autonomes dans divers Etats, chacun
de ces rēseaux est considērē comme un
Chemin de fer distinct au pojnt de vue de
l'application du prēsent paragraphe.

§ 4. — L'action peut ētre formēe contre
un Chemin de fer autre que ceux qui sont
dēsignēs aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus,
lorsqu'elle est prēsentēe comme demande
reconventionelle ou comme exception, dans
l'instance relative ā une demande principale
fondēe sur le mēme contrat de transport.

§ 5. — Les dispositions du prēsent
article ne s'appliquent pas aux recours des
Chemins de fer entre eux, rēglēs au chapitre
111 du prēsent titre.

Article 43.
Constation de la perte partielle ou
d'une avarie subie par les bagages.

§ 1. — Lorsqu'une perte partielle ou
une avarie est dēcouverte ou prēsumēe
par le Chemin de fer ou allēguēe par le
voyageur, le Chemin de fer est tenu de
faire dresser sāns dēlai et si possible en
prēsence de ce voyageur, un procēs-verbal
constatant l'ētat et le poids des bagages et,
autant que possible, le montant du dom-
mage, sa cause et le moment ofi ii s'est
produit.

Une copie de ce procēs-verbal doit ētre
remise au voyageur sur sa demande.

§ 2. — Lorsque le voyageur n'accepte
pas les constatations du procēs-verbal,
ii peut demander la constatation judiciaire
de l'ētat et du poids des bagages ainsi que
des causes et du montant du dommage,
conformēment aux lois et rēglements de
l'Etat oū la livraison est effectuēe.

§ 3. — Dans le cas de perte de colis, le
voyageur est tenu, pour faciliter les
recherches du Chemin de fer, de donner la
description aussi exacte que possible des
colis perdus.

Article 44.
Extinction de l'action le Chemin
de fer nēe du contrat de transport

des bagages.
§ 1. — La rēception des bagages ēteint,

contre le Chemin de fer, toute action
provenant du contrat de transport.

§ 2. — Toutefois l'action n'est pas
ēteinte :

1° si le voyageur fournit la preuve que
le dommage a pour cause un dol ou une
faute lourde imputable au Chemin de fer;

2° en cas 'de rēclamation pour cause de
retard, lorsquelle' est faite ā l'un des
Chemins de fer dēsignēs par l'article 42,
§ 2, dans un dēlai ne depassant pas quatorze
jours non compris celui de la rēception ;

3° en cas de rēclamation pour perte

partielle ou pour avarie :
a) si la perte ou l'avarie a ētē constatēe

avant la rēception des bagages par le
voyageur conformēment ā l'article 43;

b) si la constatation, qui aurait dy ētre
faite conformēment ā l'article 43,
n'a ētē omise que par la faute du
Chemin de fer;

40 en cas de rēclamation pour dommages
non apparents dont Pexistence est
constatēe aprēs la rēception, ā la
condition:

a) que la vērification des bagages ā la
station d'arrivēe n'ait pas ētē offerte par

le Chemin de fer au voyageur;
b) que la demande de constatation con-

formēment ā l'article 43 soit faite

īmmēdiatement aprēs la dēcouverte
du dommage et au plus tard dans les
trois jours qui suivent celui de la
rēception ;

c) que le voyageur fasse la preuve
que le dommage s'est produit dans
l'intervalle ēcoulē entre l'acceptation
au transport et la livraison;

5° lorsque l'action a pour objet la
restitution de sommes payēes.

§ 3. — Le voyageur peut refuser la
rēception des bagages, tant qu'il n'a pas
ētē procēdē aux vērifications requises par
lui en vue de constater le dommage
allēguē.

Les rēserves qu'il ferait, tout en retirant
les bagages, ne seraient d'aucun effet, ā
moins d'ētre acceptēes par le Chemin
de fer.

§ 4. — Si une partie des colis men-
tionnēs dans le bulletin de bagages manque
lors de la livraison, le voyageur peut
exiger, avant de retirer les autres, que le
Chemin de fer lui dēlivrē une attestation a
ce sujet.

§ 5. — La responsabilitē pour perte
totale prend fin si, dans l'espace de six
mois aprēs l'arrivēe du train par lequel
ils devrāient ētre transportēs, les bagages
ne sont pas rēclamēs ā la station destina-
taire, sāns prējudice de l'avis qui doit
etre ā toute ēpoque donnē au vovageur, si
le colis est retrouvē et porte les indications
nēcessaires pour dēcouvrir son adresse.

Article 45.
Prescription de l'action nēe du

contrat de transport.
§ 1. — L'action nēe du contrat de

transport est prescrite par un an, lorsque
la somme due n'a pas ētē dēja fixēe par
une reconnaissance, par une trans-
action ou par un jugement.

Toutefois la prescription est de trois
ans, s'il s'agit d'une action fondēe soit
sur un dommage ayant pour cause un dol
ou une faute lourde, soit sur le cas de
fraude visē dans l'article 38.

§ 2. — La prescription court:
a) pour les demandes d'indemnitē en

cas de perte partielle, d'avarie ou
de retard ā la livraison:

du jour oū la livraison a eu lieu ;
b) pour les demandes d'indemnitē en cas

de perte totale :
du jour oū la livraison aurait dū
avoir lieu:

c) pour les demandes en paiement ou
en restitution de taxes, de frais
accessoires ou de surtaxes ou pour les
demandes en rectification de taxes,
en cas d'application irrēguliēre du
tarif, ou d'erreur de calcul: du jour
du paiement de la taxe, des frais
accessoires ou de la surtaxe ou, s'il
n'y a pas eu paiement, du jour oū le
paiement aurait dū ētre effectuē;

d) pour les demandes en paiement de
supplēment de droit rēclamē par la
douane:

du jour de la rēclamation de la
douane.

e) pour les autres demandes concernant
le transport des voyageurs:

du jour de l'expiration de la vali-
ditē du billet.

Le jour indiquē comme point de dēpart

n'est ' jamais compris dans le dēlai.
§ 3. — En cas de rēclamation admini-

strative ēcrite adressēe au Chemin de fer
conformēment.aJ'articlc 40, la prescription
cesse de courir. La prescription reprend
son cours ā partir du jour oū le Chemin
de fer a repoussē la rēclamation par ēcrit
et restituē les piēces qui y ētaint jointes.
La preuve de la rēception de la rēclama-
tion ou de la rēponse et celle de la resti-
tution des piēces sont ā la chargē de celui
qui invoque ce fait.

Les rēclamations ultērieures ne suspen-
dent pas la prescription.

§ 4. — Sous rēserve des dispositions
qui prēcēdent, la suspension et l'interrup-
tion de la prescription sont rēglēes par les
lois et rēglements de l'Etat oū l'action est
intentēe.

Article 46.
Inadmissibilitē de la reprise de

l'action ēteinte ou prescrite.
L'action ēteinte ou prescrite confor-

mēment aux dispositions des articles 26,
§ 10, 44 et 45 ne peut ētre reprise ni sous
la formē d'une demande reconventionnelle
ni sous celle d'une exception.

Chapitre III.
Rēglement des comptes et recours des

Chemins de fer entre eux.
Article 47.

Rēglement des comptes entre
Chemins de fer.

Tout Chemin de fer est tenu de payer
aux autres Chemins de fer intēressēs la
part leur revenant sur un prix du transport
qu'il a encaissē ou qu'il aurait du encaisser.

Article 48.
Recours en cas d'indemnitē pour
perte totale ou partielle 011 pour

avarie.
§ 1. — Le Chemin de fer qui a payē

une indemnitē pour perte totale ou par-
tielle ou pour avarie de bagages, en vērtu
des dispositions de la prēsente Conven-
tion, a le droit d'exercer un recours contre
Ies Chemins de fer qui ont concouru au
transport, conformēment aux dispositions
suivantes:

a) le Chemin de fer par le fait duquel le
dommage a ētē causē en est seul
responsable;

b) Iorsque le dommage a ētē causē par
le fait de plusieurs Chemins de fer,
chacun d'eux rēpond du dommage
causē par lui. Si la distinction est
impossible dans l'espēce, la chargē
de l'indemnitē est rēpartie entre eux
d'aprēs les principes ēnoncēs ā lettre c);

c) s'il ne peut ētre prouve que le dommage
a ētē causē par le fait d'un 011 de
plusieurs Chemins de fer, la chargē de
l'indemnitē due est rēpartie entre tous
les Chemins de fer ayant participē
au transport, a l'exception de ceux
qui prouveraient que le dommage
n'a pas ētē occasionnē sur leurs
lignes. La rēpartition est faite pro-
portionnellement au nombre de kilo-
mētres des distances d'application
des tarifs.

§ 2. — Dans le cas d'insolvabilitē de
l'un des Chemins de fer, la part lui in-
combant et non payēe par lui est rēpartie
entre tous les autres Chemins de fer qui
ont pris part au transport, proportion-
nellement au nombre de kilomētres des
distances d'application des tarifs.

Article 49.
Recours en cas d'indemnitē pour

retard dans la livraison.
Les rēgles ēnoncēes dans l'article 48 sont

appliquēes en cas d'indemnitē payēe pour
retard. Si le retard a eu pour causes des
irrēgularitēs constatēes sur plusieurs Che-
mins de fer, la chargē de l'indemnitē est
rēpartie entre ces Chemins de fer pro-
portionnellement ā la durēe du retard sur
leurs rēseaux respectifs.

Article 50.
Procēdure de recours.

§ 1. — Le Chemin de fer contre Iequel
est exercē un des recours prēvus aux
articles 48 et 49 ci-dessus n'est jamais
recevable ā contester le bien fondē du
paiement effectuē par l'administration
exercant le recours, lorsque l'indemnitē
a ētē fixēe par l'autoritē de justice aprēs
que I'assignation lui avait ētē dūment
sugnifiēe et qu'il avait ētē mis a mēme
d'intervenir dans le procēs. Le juge
saisi de l'action principale fixe, selon les
circonstances de fait, les dēlais impartis
pour la signification et pour l'intervention.

§ 2. — Le Chemin de fer qui veut
exercer son recours doit former sa demande
dans une seule et mēme instance contre

tous les Chemins de fer intēressēs avJlesquels i! n'a pas transigē, sous n^3de perdre son recours contre ceux qw\
n'aurait pas assignēs.

§ 3: — Le juge doit statuer par
seul et mēme jugement sur tous ļes

n
cours dont ii est saisi.

§ 4. — Les Chemins de fer actionm*
ne peuvent exercer aucun recours ultērten"

§ 5. — II n'est pas permis d'introdub
les recours en garantie dans l'instanc
relative ā la demande principale en it
demnitē.

Article 51.
Compētence pour les recours

§ 1. — Le juge du domicile du Chemin
de fer contre Iequel le recours s'exerce
est exclusivement compētent pour toute*
Ies actions en recours.

§ 2. — Lorsque l'action doit ētre in.
tentēe contre plusieurs Chemins de ttr
le Chemin de fer demandeur a le droit
de choisir entre les juges compētents
en vērtu du paragraphe prēcēdent, celui
devant lequel ii porte sa demande.

Article 52.
Conventions particuliēres au sujet

des recours.
Sont rēservēes les conventions parti-

culiēres qui peuvent intervenir entre Ies
Chemins de fer, soit d'avance pour Ies
divers recours qu'ils pourraient avoir les
uns contre les autres, soit pour un cas
spēcial.

Titre IV.
Dispositions diverses.

Article 53.
Application du droit national.
A dēfaut de stipulations dans la prē-

sente Convention, les dispositions des
lois et rēglements nationaux relatifs au
transport dans chaque Etat sont appli-
cables.

Article 54.
Rēgles gēnērales de procēdure.
Pour tous les litiges auxquels donnent

lieu les transports soumis ā la prēsente
Convention, la procēdure ā suivre est celle
du juge compētent, sous rēserve des
dispositions contraires insērēes dans la
Convention.

Article 55.
Exēcution des jugements.

Saisies et cautions.
§ 1. — Lorsque les jugements pronon-

cēs eontradictoirement ou par dēfaut par
le juge compētent, en vērtu des disposi-
tions de la prēsente Convention, sont
devenus exēcutoires d'aprēs les lois appli-
quēes par ce juge, ils deviennent exēcu-
toires dans chacun des autres Etats con-
tractants aussitot aprēs accomplissement
des formalitēs prescrites dans cet Etat. La
rēvision du fond de l'affaire n'est pas
admise.

Cette disposition ne s'applique pas aux
jugements qui ne sont exēcutoires que
provisoirement, non plus qu'aux condam-
nations en dommages-intērēts qui seraient
prononcēes, en sus des dēpens, contre un
demandeur ā raison du rejet de sa demande.

§ 2. ?— Les crēances engendrēes par un
transport international, au profit d'un
Chemin de fer sur un Chemin de fer qui M
relēve pas du mēme Etat que le premier, ne
peuvent ētre saisies qu'en vērtu d'un
jugement rendu par l'autoritē judiciairede
l'Etat duquel relēve le Chemin de fer
titulaire des crēances saisies.

§ 3. — Le matēriel roulant d'un Che-

min de fer, ainsi que les objets mobiliers
de toute nature lui appartenant et cofl-
tenus dans ce matēriel, ne peuvent faire
l'objet d'une saisie, sur un territoire autre
que celui de l'Etat duquel relēveledieni»de fer propriētaire, qu'en vērtu d'un juge-
ment rendu par l'autoritē judiciaire de
cet Etat.

§ 4. — La caution ā fournir pour assu-
rer le paiement des dēpens ne peut etre
exigēe ā l'occasion des actions judiciaire»
fondēes sur le contrat de transport inter-
national.

Article 56.
Unitē monetaire. Cours de conVf*
sion ou d'acceptation des monnaie-

ētrangēres.
§ 1. — Les sommes indiquēes en franc>

dans la prēsente Convention ou ses Ai»*
xes sont considērēes comme se rapportan
au franc or, valant ~ dollarord«Etats-Unis d'Amērique. M

§ 2. — Le Chemin de fer est tenu1 «
publier, par voie d'affichage aux gwcn".
ou de toute autre maniere appropriee»!"
cours auxquels ii effectuē la conversion"
sommes exprimēes en unitēs monētai'



tfrangēres, qut sont payees en monnaie du

navs (cours de conversion).
v3. — De mēme un Chemin de fer qui
gccepte en paiement des monnaies ētran-
«ēres est tenu de publier les cours auxquels

fl les accepte (cours d'acceptation).

Article 57.

Institution d'un Office central des
transports internationaux par Che-

mins de fer.

ļj i. _ Pour faciliter et,assurer I'exē-
cution de la prēsente Convention, ii
est instituē un Office centra! des trans-
ports internationaux par Chemins de fer
chargē: _

a) de recevoir les Communications de
chacun des Etats contractants et de
chacun des Chemins de fer intēres-
sēs et de Ies notifier aux autres
Etats et Chemins de fer;

b) de recueillir, coordonner et publier
les renseignements de toute nature
qui intēressent le service des trans-
ports internationaux;

c) de prononcer, ā la demande des
parties, des sentences sur Ies litiges
qui pourraient s'ēlever entre les Che-
mins de fer;

d) de faciliter, entre les divers Chemins
de fer, les relations financiēres nēces-
sitēes par le service des transports
internationaux et le recouvrement
des crēances restēes en souffrance
etd'assurer,ācepointdevue, lasēcuritē
des rapports des Chemins de fer
entre eux;

e) d'instruire les demandes de modi-
fications ā la prēsente Convention
et de proposer la rēunion des Con-
fērences prēvues ā l'article 60, quand
ii y a lieu.

§ 2. — Un rēglement spēcial consti-
tuant l'Annexe II ā la prēsente Convention
determinē le siēge, la composition et
l'organisation de cet Office, ainsi que
ses moyens d'action. Ce rēglement et
les modifications qui y sont apportēes
par des accords entre tous Ies Etats
contractants ont la mēme valeur et
durēe que la Convention.

Article 58.
Liste des lignes soumises ā la Con-

vention.
§ 1. — L'Office central prēvu ā l'ar-

ticle 57 est chargē d'etablir et de tenir
ā jour la liste des lignes soumises ā la
prēsente Convention. A cet effet, ii
recoit les notifications des Etats con-
tractants relatives ā l'inscription sur cette
liste ou ā la radiation des lignes d'un
Chemin de fer ou d'une des entreprises
mentionnēes ā l'article 2.

§ 2. — L'entrēe d'une ligne nouvelle
dans le service des transports interna-
tionaux n'a lieu qu'un mois aprēs la datē
de la lettre de I'Office central notifiant
son inscription aux autres Etats.

§ 3. — La radiation d'une ligne est
effectuēe par I'Office central, aussitot
que celui des Etats contractants sur la
demande duquel cette ligne a ētē portēe
sur la liste lui a notifiē qu'elle ne se trouve
plus en situation de satisfaire aux obli-
gations imposēes par la Convention.
, ?§ 4. — La simple rēception de l'avis
emanant de I'Office central donne im-
mēdiatement ā chaque Chemin de fer
led roit de cesser, avec la ligne radiēe, tou-
tes relations de transport international,
sauf en ce qui concerne les transports
en cours, qui doivent ētre continuēs
jusqu'ā destination.

Article 59.
Admission de nouveaux Etats.
§ 1. — Tout Etat non signataire qui

veut adhērer ā la prēsente Convention
adresse sa demande au Gouvernement
suisse, qui la communique ā tous les
Etats participants avec une note de
I'Office central sur la situation des Chemins
de fer de l'Etat demandeur au point
de vue des transports internationaux.

§ 2. — Si, dans le dēlai de six mois
a dater de l'envoi de cet avis, deux Etats
au moins n'ont pas notifiē leur oppo-
sition au Gouvernement suisse, la demande
est admise de plein droit et avis en est
fļon nē par le Gouvernement suisse ā
'Etat demandeur et ā tous les Etats
Partici pants.

Dans le cas contraire, le Gouvernement
smsse notifiē a tous les Etats et ā l'Etat
demandeur que Lexamen de la demande
est ajournē.

§ 3. — Toute admission produit ses
cffets un mois aprēs la datē de l'avis
tnvovē par le Gouvernement suisse.

Article 60.
Rēvision de la Convention.

Les Dēlēguēs des Etats contractants se
rēunissent pour la rēvision de la Conven-
tion, sur la convocation du Gouvernement
suisse, au plus tard cinq ans aprēs la mise
en vigueur des modifications adoptēes
ā la derniēre Confērence.

Une Confērence sera convoquēe avant
cette ēpoque, si la demande en est faite
par le tiers au moins des Etats contrac-
tants.

Article 61.
Dispositions complēmentaires.
§ 1. — Les dispositions complēmen-

taires que certains Etats contractants
ou certains Chemins de fer participants
jugeraient utile de publier pour l'exēcu-
tion de la Convention sont communi-
quēes par eux ā I'Office central.

§ 2. — Les accords intervenus pour
l'adoption de ces dispositions peuvent
ētre mis en vigueur, sur les Chemins de
fer qui y ont adhērē, dans les formēs
prēvues par les lois et rēglements de
chaque Etat, sāns pouvoir porter dēro-
gation ā la Convention internationale.

Leur mise en vigueur est notifiēe ā
I'Office central.

Article 62.
Durēe de I'engagement rēsultant
de l'adhēsion ā la Convention.

§ 1. — La durēe de la prēsente Con-
vention est illimitēe. Toutefois, chaque
Etat participant peut se dēgager dans
les conditions ci-aprēs:

Le premier engagement est valable
jusqu'au 31 dēcembre de la cinquiēme
annēe qui suivra la mise en vigueur de
la prēsente Conventoin. Tout Etat qui
voudrait se dēgager pour l'expiration
de cette pēriode devra notifier son in-
tention au moins un an avant cette datē
au Gouvernement suisse, qui en informera
tous les Etats participants.

A dēfaut de notification dans le dēlai in-
diquē, I'engagement sera prolongē de
plein droit pour une pēriode de trois
annēes, et ainsi de suite, de trois ans en
trois ans, ā dēfaut de dēnonciation un an
auļ moinsavant le 31 dēcembre de la
derniēre annēe de l'une des pēriodes
triennales.

§ 2. — Les nouveaux Etats admis ā
participer ā la Convention au cours de la
pēriode quinquennale ou d'une des pē-
riodes triennales sont engagēs jusqu'ā
la fin de cette pēriode, puis jusqu'ā la
fin de chacune des pēriodes suivantes,
tant qu'ils n'auront pas dēnoncē leur
engagement un an au moins avant l'ex-
piration de l'une d'entre elles.

Article 63.
Textes de la Convention et leur

valeur respective.
La prēsente Convention a ētē conclue

et signēe en langue francaise selon l'usage
diplomatique ētabli.

Au texte francais sont joints un texte
en langue allemande et un texte en langue
italienne qui ont la valeur de traductions
officielles.

En cas de divergence, le texte francais
fait foi.

Enfoi de quoi, les Plēnipotentiaires ci-
dessus dēsignēs et le Dēlēguē de la Com-
mission de Gouvernement du Territoire
du Bassin de la Sarre ont signē la prēsente
Convention.

Fait ā Berne, le vingt-trois octobre
mii neuf cent vingt-quatre, en un seul
exemplaire, qui restra dēposē dans Ies
Archives de la Confēdēration Suisse et
dont une expēdition authentique sera
remise ā chacune des Puissances signa-
taires.

Pour 1'Allemagne :
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche :
Dr. Leo Di Pauli.

Pour la Belgique :
Fernand Peltzer.

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark :
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig:
J. Modzelewski.

Pour l'Espagne:
Emilio de Palādos.

Pour l'Esthonie:
K. Menning.

Pour la Finlande:
Urho Toivola.

Pour la France : Pour la Pologne :
H. Allizē. j. Modzelevvski.
Maurice Sibille. n , „ ,
C. Colson. Pnur ,e Portugal:

Pour la Grēce: A'* Barto,omeu Fcrreira.

Vassili Dendramis. Pour'la R»umanie :
Pour la Hongrie: N. P. Comnene.

F. Parcher de Terjekfalva. pour ]a Coir,mission de Gouvernement
Pour l'Italie: du territoire du Bassin de la Sarre:

Garbasso- j. Morize.
Pour la Lettonie: „ ,_ _ . „ .

Dr. 0 Voit ir Royaume des Serbes, Croates
„ .. '. '. et Slovēnes:
Pour la Lithuame: M _ *. ,

V. Sidzikauskas. N- Jovanovitch.

Pour le Luxembourg: Pour la Suede:

Lefort. Alstromer.
Pour le Norvēge : Pour la Suisse :

J. Irgens. Motta.
Pour les Pavs-Bas : Pour la Tchēcoslovaquie :

VV. Doude van Troostvvijk. Dr. l.ankaš.

Anne.\e
I

(Article 20).
Formulaire du bulletin de bagages.

Le formulaire se compose de trois feuilles disposēes pour ētre dēcalquēes,
avec le texte suivant.

lre feuille.

Transport international de bagages.
| Nr $
; 1 (Nom de l'administratodn de chemin de fer) -

Souche de bulletin de bagages
de ā
via

i Date Nombre Nombre Prix de transport des bagages
des titres roms r( -——^-^—^—^—^— ^^^—^—~g de ūes c°l,s-

o 19 ranspor agages
calcul de la ļ sans franchise de bagages pour kg

" . ^^^~~ taxe par unite ļ ^—^—— """"" ——^—^—-?
de io kg J avec franchise de bagages pour kg

i Train n° *)

| ļiiii^^
Frais accessoires

Total de taxe .
— I5f) mm - ļ

2e feuille.

Transport international de bagages.
Nr <£—^-^——— (Nom de l'administration de chemin de fer) ^

Feuille de route
de ā
via

Date Nombre NoDlbre Prix de transport des bagages
des titres i roiusriei ,

ļe des colts-

19 anspor ae«calcul de la ļ sans franchise de bagages pour kg
^""̂"̂̂""^^ ~~ taxe par unite > '

de io kg ļ avec franchise de bagages pour kg _...

Train n° *)

ļ II Interēt a la livraison

Frais accessoires

Total de taxe

*) Les chemins de fer peuvent complēter cette rubrique selon leur besoin.

3* feuille, recto.

Nr. Transport international de bagages.

fr
___^___ (Ndm de l'administration du chemin de fer) T

Bulletin de bagages

de ā

via

Date Nombre Non,Prix de transport des bagages
des titres ,. rolos "-" ;

,ļe des colis-

19 transpor agages
calcul de la 1 sans franchise de bagages pour kg.

ta*e par unitt' >
de 10 kg J avec franchise de bagages pour kg.

Train noI ~~
! Interēt a la livraison

Frais accessoires

Total de taxe . . . . .



,.^_^_^^^_^___ 3e feuille. verso.
^^^^^^^^^^^^^^^^

Le transport est effectuē aux conditions de la Convention internationale
concernant le transļ*ort dēls voyageurs et des bagages, ainsi qu'ā celles des
tarifs applicables au prēsent envoi.

Le vovageur est tenu d'assister aux formalitēs exigees par les douanes,
octrois, autoritēs fiscales, de police et autres autoritēs administratives, sauf les
exceptions admises par les administrations compētentes.

Les bagages dēsignēs au recto sont dēlivrēs contre remise du prēsent
bulletin.

Fait ā Berne, le vingt-trois octobre mii neuf cent vingt-quatre.
Pour 1'Allemagne : Pour la Lettonie :

Eduard Hoffmann. Dr. 0. Voit.
Pour l'Autriche : Pour la Lithuanie :

Dr. Leo Di Pauli. V. Sidzikauskas.
Pour la Belgique : Pour le Luxembourg :

Fernand Peltzer. Lefort.
Pour la Bulgarie: Pour le Norvēge:

D. Mikoff. J. Irgens.
Pour le Danemark: Pour Ies Pays-Bas:

A. Oldenburg. W. Doude van Troostvvijk.
Pour la Ville Libre de Dantzig: Pour la Pologne:

J. Modzelewski. J. Modzelevvski.
Pour l'Espagne: Pour le Portugal:

Emilio de Palacios. A. M. Bartolomeu Ferreira.
Pour l'Esthonie: Pour la Roumanie:

K. Menning. N. P. Comnēne.
Pour la Finlande : Pour la Commission de Gouvernement

Urho Toivola. du territoire du Bassin de la Sarre:
Pour la France: J. Morize.

H. Allizē. Pour le Royaume des Serbes, Croates
Maurice Sibille. et Slovēnes:
C. Colson. N. Jovanovitch.

Pour la Grēce : Pour la Suēde :
Vassili Dendramis. Alstromer.

Pour la Hongrie : Pour la Suisse :
F. Parcher de Terjēkfalva. Motta.

Pour l'Italie: Pour la Tchēcoslovaquie;
Garbasso. Dr. Lankaš.

Annexe II (Article 57)

Rēglement relatif a I'Office central des
transports internationaux par Chemins

de fer.
Article ler.

§ 1. — L'Office central des transports
internationaux par Chemins de fer siēge ā
Berne. Son organisation dans le cadre
ētabli par les dispositions de l'atricle 57 de
la Convention, ainsi que la surveillance de
son activitē, sont confiēes au Conseil fēdēral
suisse.

§ 2. — Les frais de I'Office central sont
supportēs par , les Etats contractants,
proportionnellement ā la longueur des
lignes de Chemins de fer ou des parcours
desservis par les autres entreprises admises
ā participer aux transports effectuēs dans
Ies conditions fixēes par la Convention
internationale. Toutefois, les lignes de
navigation participent aux dēpenses, pro-
portionnellement ā la moitiē seulement de
leurs parcours. Pour chaque Etat, la con-
tribution est de 0 fr. 80 au maximum par
kilomētre. Le montant du crēdit annuel
affērent au kilomētre de voie ferrēe sera
fixē, pour chaque exercice, par le Conseil
fēdēral suisse, I'Office central entendu, et
en tenant compte des circonstances et
nēcessitēs du moment. II sera toujours
percu en totalitē. Lorsque les dēpenses
effectives de I'Office central n'auront pas
atteint le montant du crēdit calculē sur
cette base, le solde non dēpensē sera versē
au fonds de retraite et de pensions, dont les
intērēts doivent servir ā accorder des se-
cours ou des indemnites aux fonctionnaires
et employēs de I'Office central pour le cas
oū, par suite d'age avancē d'accidents ou
de ' maladie, ils seraient dēfinitivement
incapables de continuer ā remplir leurs
fonctions.

A l'occasion de la remise aux Etats
contractants du rapport de gestion et du
relevē de comptes annuels, l'Offrce central
les invitera ā verser leur part contributive
aux dēpenses de l'exercire ēcoulē. L'Etat
qui, ā la date du ler octobre, n'aurait pas
versē sa part, sera, une deuxiēme fois
invitē ā le faire. Si ce rappel n'est pas
suivi d'effet, I'Office central le renouvellera
au dēbut de l'annēe suivante. a l'occasion
de l'envoi du rapport sur le nouvel exer-

cice ēcoulē. Si, ā la date du ler juillet
suivant, aucun compte n'a ētē tenu de ce ļ
rappel une quatriēme dēmarche sera faite ,

auprēs de l'Etat retardataire pour l'amener
ā payer les deux annuitēs ēchues; en cas
d'insuccēs, I'Office central l'avisera, trois
mois plus tard, que si le versement attendu
n'a pas ētē effectuē jusqu'ā la fin de l'annēe,
son abstention sera interprētēe comme une
manifestation tacite de sa volontē de se
retirer de la Convention. A dēfaut d'une
suite donnēe ā cette derniēre dēmarche
jusqu'au 31 dēcembre, I'Office central,
prenant acte de la volontē tacitement
exprimēe par l'Etat dēfaillant de se retirer
de la Convention, procēdera ā la radiation
des lignes de cet Etat de la liste des lignes
admises au service des transports inter-
nationaux.

Les montants non recouvrēs devront,
autant que possible, ētre couverts au
moyen des crēdits ordinaires dont dispose
I'Office central et pourront ētre rēpartis sur
quatre exercices. La partie du dēficit qui
n'aurait pas pu ētre comblēe de la sorte
sera, dans un compte spēcial, portēe au
dēbit des autres Etats dans la proportion
du nombre de kilomētres des voies ferrēes
soumises ā la Convention a l'ēpoque de la
mise en compte et, pour chacun, dans la
mesure ou ii aura dēja, pendant la pēriode
de deux ans qui se sera terminēe par la
retraite de l'Etat dēfaillant, ētē avec lui
partie ā la Convention. Un Etat dont les
lignes auront ētē radiēes dans les conditions
indiquēes ā l'alinēa prēcēdent ne pourra
les faire rēadmettre au service des trans-
ports internationaux qu'en payant au
prēalable les sommes dont le dit Etat sera
restē dēbiteur, pour les annēes entrant en
considēration et ce avec intērēt de cinq
pour cent ā compter de la fin du sixiēme
mois ēcoulē depuis le jour ou I'Office central
l'aura invitē la premiēre fois ā paver les
parts contributives lui incombant.

Article 2.
§ 1- — L'Office central publie un Bulle-

tin mensuel contenant les renseignements
nēcessaires ā l'application de la Convention,
notamment les Communications relatives
ā la liste des lignes de Chemins de fer et
d'autres entreprises et aux objets exclus
du transport ou admis sous certaines con-
ditions, ainsi que les documents de juris-
prudence et de statistique qu'il jugerait
utile d'y insērer.

§ 2. — Le Bulletin est rēdigē en fran-
cais et en allemand. Un exemplaire est
envove gratuitement ā chaque Etat et ā

chacune des Administrations intēressēes.
Les autres exemplaires demandes sont
payēs ā un prix fixē par I'Office central.

Article 3.
§ 1. — Les bordereaux et crēances pour

transports internationaux restes impavēs
peuvent etre adressēs par l'Administration
crēanciēre ā I'Office central, pour qu'il en
facilite le recouvrement. Acet effet, I'Office
central met l'entreprise de transports
dēbitrice en demeure de rēgler la somme
due ou de fournir les motifs de son refus
de payer.

§ 2. — Si I'Office central estime que
les motifs de refus allēguēs sont suffisam-
ment fondēs, ii renvoie les parties ā se
poursuivre devant le juge compētent.

§ 3. — Lorsque I'Office central estime
que la totalitē ou une partie de la somme
est rēellement due, ii peut, aprēs avoir
consultē un expert. dēclarer que l'entre-
prise de transport dēbitrice sera tenue de
verser ā I'Office central tout ou partie de la
crēance; la somme ainsi versēe doit rester
consignēe jusqu'ā dēcision au fond par le
juge compētent.

§ 4. — Dans le cas oū une entreprise de
transport n'a pas obēi dans la quinzaine
aux injonctions de I'Office central, ii lui
est adressē une nouvelle mise en demeure,
avec indication des consēquences de son
refus.

§ 5. — Dix jours aprēs cette nouvelle
mise en demeure, si elle est restēe infruc-
tueuse, I'Office central adresse ā l'Etat
duquel dēpend l'entreprise de transport un
avis motivē, en invitant cet Etat ā aviser aux
mesures ā prendre et notamment ā exa-
miner s'il doit maintenir sur la liste les
lignes de l'entreprise de transport dēbitrice.

§ 6. Si l'Etat duquel dēpend l'entreprise
de transport dēbitrice dēclarē que, malgrē
le nonpaiement, ii ne croit pas devoir faire
rayer de la liste les lignes de cette entreprise
ou s'il laisse sans rēponse pendant six
semaines la communication de I'Office
central, ii est rēputē de plein droit accepter
la garantie de la solvabilitē de la dite
entreprise, en ce qui concerne les crēances
rēsultant des transports internationaux.

Fait ā Berne. le vingt-trois octobre mii
neuf cent vingt-quatre.

Pour '.'Allemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche:
Dr. Leo Dl Pauli.

Pour la Belgique:
Fernand Peltzer.

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark:
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig:
J. Modzelewski.

Pour l'Espagne:
Emilio de Palacios.

Pour l'Esthonie:
K. Menning.

Pour la Finlande:
Urho Toivola.

Pour la France:
H. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce:
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour l'Italie:
Garbasso.

Pour la Lettonie :
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuanie :
V. Sidzikauskas.

Pour le Luxembourg:
Lefort.

Pour le Norvēge:
J. Irgens.

Pour les Pays-Bas:
W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne:
J. Modzelevvski.

Pour le Portugal:
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie :
N. P. Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernement
du territoire du Bassin de la Sarre:

J. Morize.
Pour le Royaume des Serbes, Croates
et Slovēnes:

N. Jovanovitch.
Pour la Suēde:

Alstromer.
Pour la Suisse:

Motta.
Pour la Tchēcoslovaquie:

Dr. Lankaš.

PROTOCOLE.
Au moment de procēder ā la signature

de la Convention sur le transport des vova-
geurs et des bagages par Chemins de fer"
conclue ā la date de ce jour, les Plēni poten!
tiaires soussignēs ont, en prēsence et aveč
la participation du Dēlēguē de la Commis-
sion de Gouvernement du Territoire dū
Bassin de la Sarre, dēclarē et stipulē cequi suit:

La Convention sera ratifiēe, Ies instru-
ments de ratification devront ētre dēposēs
ā Berne le plus tot possible ; elle entrera en
vigueur entre les Etats qui l'auront ratifiēe
dēs qu'un accord ā ce sujet sera intervenu
entre les Gouvernements de ces Etats.

Le prēsent Protocole, qui sera ratifiē en
mēme temps que la Convention conclue ā la
date de ce jour, sera considērē comme en
faisant partie intēgrante et aura les m6mes
valeur et durēe que cette Convention .

En foi de quoi, les Plēnipotentiaires et
le Dēlēguē de la Commission de Gouverne-
ment du Territoire du Bassin de la Sarre
ont signē ce Protocole.

Fait ā Berne, le vingt-trois octobre mii
neuf cent vingt-quatre. en un seu! exem-
plaire, q"ui restera dēposē dans les Archives
de la Confēdēration Suisse et dont une
expēdition authentique sera remise ā
chacune des Puissances signataires.

Pour 1'Allemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche :
Dr. Leo Di Pauli.

Pour la Belgique :
Fernand Peltzer.

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark :
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig:
J. Modzelevski.

Pour l'Espagne:
Emilio de Palacios.

Pour l'Esthonie :
K. Menning.

Pour la Finlande :
Urho Toivola.

Pour la France:
H. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce:
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour l'Italie:
Garbasso.

Pour la Lettonie:
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuanie:
V. Sidzikauskas.

Pour le Luxembourg:
Lefort.

Pour le Norvēge:
J. Irgens.

Pour les Pays-Bas:
W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne :
J. Modzelevvski.

Pour le Portugal :
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie :
N. P. Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernement
du territoire du Bassin de la Sarre:

J. Morize.
Pour le Royaume des Serbes, Croates
et Slovēnes:

M. Jovanovitch.
Pour la Suēde:

Alstromer.
Pour la Suisse :

Motta.
Pour la Tchēcoslovaquie:

Dr. Lankaš.

Tulkojum a

Starptautiskā konvencija
pasažieru un bagāžas pārvadāšanai

pa dzelzsceļiem.
(C I V) '

noslēgta starp
Vāciju, Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Dāniju.
Brīvpilsētu Dancigu, Spāniju, Igauniju-
Somiju, Franciju, Grieķiju, Ungāriju, I*'
liju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Nor-
vēģiju, Holandi, Poliju, Portugāli, Ru'
niju, Serbu, Kroatu un Slovēņu Karaļ-
valsti, Zviedriju, Šveici un Cekoslovakn>

Augšā uzrādīto valstu valdības, aļz1'
dāmas konvencijas par pasažieru un w'
gāžas pārvadāšanas lietderību,

nolēma šim nolūkam noslēgt konverti*
pamatotu uz viņuuzdevumāizstrādātāBernē 8. jūnijā ' 1923. g. parakstītā P^"



k0Iā uzņ emtā konvencijas projekta, un
teeēla par saviem pilnvarotiem:

Vācija:
Eduard Hoffmann kgu, diplomātisko

priekšstāvi Šveicē.
Austrija:

Viņa ekselenci Leo di Pauli kgu, ārkār-
tējo sūtni un pilnvaroto ministri
Šveicē.

Beļģija:
Vina ekselenci Fernand Peltzer kgu,

ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-
nistri Šveicē.

Bulgārija:
Dmitri Mikoff kgu, diplomātisko

priekšstāvi Šveicē.
Dānija:

Viņa ekselenci Andreas de Olden-
burg kgu, ārkārtējo sūtni un pilnva-
roto ministri Šveicē.

Brīvpilsēta Danciga:
Viņa ekselenci Jean de Modzelevvski

kgu, Polijas ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri Šveicē.

Spānija:
Viņa ekselenci Emilio de Palacios y

Fau kgu, ārkārtējo sūtni un pilnva-
roto ministri Šveicē.

Igaunija:

Kari Menning kgu, diplomātisko priekš-
stāvi Vācijā un Šveicē.

Somija:
Urho Toivola kgu, Somijas sekreta-

riāta direktoru Tautu Savienībā.
Francija:

Viņa ekselenci Henry Allizē kgu, vēst-
nieku Šveicē;

Maurice Sibille kgu, deputātu;
Clēment Colson kgu, Valsts padomes

viceprezidentu.
Grieķija:

Vassili Dendramis kgu, diplomātisko
priekšstāvi Šveicē.

Ungārija:
Fēlix Parcher de Terjēkfalva kgu,

diplomātisko priekšstāvi Šveicē.
Itālija:

Viņa ekselenci Carlo Garbasso kgu,
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Šveicē.

Latvija:
Viņa ekselenci Oskaru Voit kgu, ār-

kārtējo sūtnī un pilnvaroto ministri
Vācijā un Šveicē.

Lietuva:
Viņa ekselenci Venceslas Sidzikau-

skas kgu, ārkārtējo sūtni un pilnva-
roto ministri Vācijā un diplomātisko
priekšstāvi Šveicē.

Luksemburga:
Antoin Lefort kgu, valsts padomnieku,

pirmo valdības komisāru dzelzsceļu
lietās.

Norvēģija:
Viņa ekselenci Johannes Irgens kgu,

ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-
nistri Itālijā un Šveicē.

Holande:
Viņa ekselenci Villem J. Doude van

Troostvijk kgu, ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri Šveicē.

Polija :
Viņa ekselenci Jean de Modzelevvski

kgu, ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
ministri Šveicē.

Portugāle:
Viņa ekselenci Antonio M. B. Fer-

reira kgu, ārkārtējo sūtni un pilnva-
roto ministri Šveicē.

R li m a ni j a:
Viņa ekselenc Nikolas Petresko

Comnēne kgu, ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri Šveicē.

Serbu, Kroatu un Slovēņu karaļ-
valsts :

Viņa ekselenci Miloutine Jovano-
vitsch kgu, ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri Šveicē.

Zviedrija:
Baronu Jonas Alstromer kgu. ār-

kārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Šveicē.

Šveice:
Savienības padomnieku Giusepp e Motta

kgu, Savienības politiskā departa-
menta priekšnieku.

Ček oslovakija:
Otokar Lankaš kgu, dzelzsceļu mini-

strijas departamenta priekšnieku,
kuri Jean Morize kga, Sarās apga-
bala valdības komisijas delegāta klāt-
būtnē un viņam piedaloties, pēc sav-
stārpīgas iepazīšanās ar viņu pilnva-
rām, kas atrastas labā un pienācīgā
kārtībā, vienojās par sekošiem pan-
tiem-

I daļa.
Konvencijas priekšmets un piemērošanas

apjoms.
I. pants.

Dzelzsceļi un pārvadājumi, kuriem
piemērojama šī konvencija.

§ 1. Šī konvencija piemērojama visiem
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem uz
starptautiska biļešu un bagāžas kvīšu
pamata, kuros piedalās vismaz divu līgum-
slēdzēju valstu dzelzsceļi un kuri norisinās
tikai pa tām dzelzsceļu līnijām, kas
ievestas saskaņa ar šīs konvencijas 58. pantu
sastādītā sarakstā.

§ 2. Šī konvencija tomēr nav piemē-
rojama:

1. Pārvadājumiem,kuru izsūtāmā un gala
stacija atrodas vienas un tās pašas valsts
robežās un kuri kādas citas valsts terito-
riju aizskar tikai tranzītā:

a) ja tranzita līnijas eksploatē kādas
izsūtāmās stacijas valsts dzelzsceļš;

b) ari tad, ja tranzita līnijas netiek
eksploatētas no kādas izsūtāmās sta-
cijas valsts dzelzsceļa, tanī gadījumā,
ja piedalošies dzelzsceļi noslēgušiļīpašus
līgumus, pēc kuriem tādi sūtījumi nav
uzskatami kā starptautiski.

2. Pārvadājumiem starp divu kaimiņ-
valstu stacijām, ja tos uz visa ceļa
izpilda viens no šo valstu dzelzsceļiem
un neviena no šīm valstīm pret to ne-
ceļ iebildumus.

§ 3. Tarifi nosaka, satiksmē starp kādām
stacijām izdodamas starptautiskas biļetes
un bagāžas kvītes.

2. pants.
Citu uzņēmumu piedalīšanās, iz-

ņemot dzelzsceļus.
§ 1. 1. pantā paredzētā sarakstā var

uzņemt bez dzelzsceļu līnijām ari auto-
mobiļu vai kuģsatiksmes līnijas, pa kurām
uztur kārtīgu satiksmi un kuras, kā kādas
dzelzsceļu līnijas turpinājums, izpilda
starptautiskās pārvadājumus uz kādas
līgumslēdzējas valsts vai kāda sa-
rakstā ievesta dzelzsceļa atbildību.

§ 2. Šādu satiksmju līniju uzņēmumiem
ir visas tiesības un pienākumi, kas ar šo
konvenciju paredzēti dzelzsceļiem, ne-
izslēdzot tomēr zināmus, ar attiecīgo
pāvadāšanas veidu saistītus izņēmumus.
Šinī konvencijā paredzētos noteikumus
par atbildību tomēr nedrīkst grozīt.

§ 3. Katrai valstij, kura vēlas likt
ievest sarakstā kādu no § 1. minētām
līnijām, jārūpējas, lai § 2. paredzētos
izņēmumu noteikumus publicētu tādā
pašā veidā, kā tarifus.

3. pants.
Pieslēdzošies pārvadājumi.

§ 1. Šī konvencija piemērojama ari
tad, ja pasažieru un viņa bagāžu pārvadā
no kādas starptautiskā tarifā neieslēgtas
stacijas vispirms līdz kādai minētā tarifā
ieslēgtai, tās pašas valsts stacijai un no
pēdējās uz tarifā ieslēgto gala staciju, vai
nu uz abiem ceļa gabaliem kopējas biļetes
un bagāžas kvītes pamata, kurās tarifa
likmes par tiešo un pieslēdzošos attālumiem
saskaitītas kopā, vai ari uz divu, viena otru
papildinošu biļešu pamata. Ja izdod divas
biļetes, tad uz otrās biļetes jāatzīmē pirmat-
nējā izbraukšanas stacija.

§ 2. Dzelzsceļi nosaka, kādos gadī-
jumos un zem kādiem noteikumiem var
prasīt tādu pieslēdzošos pārvadāšanu no
zināmām izbraukšanas stacijām. Šīs sta-
cijas tiek uzņemtas sarakstā, kūpu paziņo
pārējiem dalību ņemošiem dzelzsceļiem.

4. pants.
Dzelzsceļa pienākums izpildīt

pārvadāšanu.
Pastāvot starptautiskam tarifam vai

pieslēdzošos pārvadāšanas iespējamībai pēc
3. panta, pārvadāšanu nevar atteikt, ja:

a) pasažiers izpilda šīs konvencijas no-
teikumus :

b) pārvadāšana iespējama ar parastiem
pārvadāšanas līdzekļiem ;

c) pārvadāšana nav aizliegta ar likumī-
giem noteikumiem vai sabiedriskas
kārtības uzturēšanas dēļ kādā no
pārvadāšanā dalību ņemošām valstīm ;

d) pārvadāšanu nepadara neiespējamu
tādi apstākļi, no kuriem dzelzsceļš
nevarēja izvairīties un kuru novēršana
no tā neatkarājas.

II. daļa.
Pārvadāšanas līgums.

I. nodaļa.

Pasažieru pārvadāšana.
5. pants.

Tiesība uz pārvadāšanu.
§ 1. Uzsākot braucienu, pasažieram

jābūt apgādātam ar braucamo biļeti.
Tarifi var pielaist izņēmumus.

§ 2. Pasažiera pienākums ir uzglabāt
biļeti līdz brauciena beigām. Uz kontrolē-
jošo ierēdņu pieprasījuma viņam tā jāuz-
rāda un braucienu nobeidzot jānodod.

6. pants.

Biļetes.
§ 1. Uz biļetēm, kuras izdotas starp-

tautiskam pārvadājumam pēc šīs konven-
cijas, jābūt apzīmējumam rjv

§ 2. Uz biļetēm jābūt atzīmētām seko-
šām ziņām :

a) izbraukšanas un gala stacijas no-
saukumam ;

b) ceļa virzienam ; ja atļauta dažādu ceļu
vai pārvadāšanas līdzekļu lietošana,
tad tas īpaši minams;

c) vilciena šķirai un vagona klasei ;
d) biļetes cenai;
e) biļetes derīguma pirmai dienai;
f) derīguma ilgumam.
§ 3. Tarifi vai vienošanās dzelzsceļu

starpā nosaka, kādā valodā biļetes drukā-
jamas un izpildāmas, kā ari to formu un
saturu.

§ 4. Biļetes grāmatiņas veidā, kuras
satur kontroles lapas, kā ari no kuponiem
sastādītas biļetes uzskatamas pēc šīs kon-
vencijas kā viena vienīga biļete.

Oficiālu ceļojumu biroju vai privātu
aģentūru vienā grāmatiņā sakopotas biļetes
sastāda katra par sevi atsevišķu biļeti,
kura padota, katrā atsevišķā gadījumā,
attiecīgās valsts iekšējās satiksmes vai šīs
konvencijas noteikumiem.

§ 5. ja tarifi neparedz izņēmumus,
tad biļeti var atdot citai personai tikai tādā
gadījumā, ja tā nav izdota uz vārdu un ja
brauciens vēl nav uzsākts.

Tirgošanās ar biļetēm un to tālāk pārdo-
šana par citādu nekā tarifos paredzētu cenu,
padota katrā valstī šīs valsts likumiem un
noteikumiem.

7. pants.
Braukšanas maksas pazeminājums

bērniem.
§ 1. Bērni vecumā līdz pilniem 4 ga-

diem, ja tie neaizņem īpašu vietu, pārva-
dājami bez biļetes par brīvu.

§ 2. Bērni vecumā no pilniem 4 ga-
diem līdz pilniem 10 gadiem, kā ari jaunāki
bērni, kuri aizņem īpašu vietu, pārvadājami
par pazeminātu maksu, kas nedrīkst būt
augstāka par pusi no biļetes cenas, kādu
maksā pieauguši.

Šis pazeminājums nav obligatorisks biļe-
tēm, kuru cena attiecībā pret vispārējo
tarifu jau pazemināta.

8. pants.
Biļešu derīguma ilgums.

§ 1. Biļešu derīguma ilgums jāno-
saka tarifā.

§_ 2. Šim derīguma ilgumam jābūt
vismaz :
vienkāršām biļetēm:

par katriem kaut ari nepil-
niem 150 kilometriem .... 1 dienai;

turp un atpakaļ biļetēm:
par attālumiem līdz 50 kilo-
metriem ieslēdzot 2 dien.;
par attālumiem no 51—100
kilometriem 3 dien.:

par katriem turpmākiem, kaut

ari nepilniem lOOkilometr. . 1 dienai.
§ 3. Speciālām biļetēm par pazeminātu

maksu var būt citāds derīguma ilgums.
9. pants.

Vietu ierādīšana un iepriekšēja pa-
sūtīšana.

§ 1. Vietu ierādīšanai piemērojami katra
atsevišķa dzelzsceļa noteikumi.

§ 2. Tarifi vai vilcienu saraksti nosaka,
vai un zem kādiem noteikumiem var pa-
sūtīt zināmas vietas atsevišķos vilcienos.

10. pants.

Brauciena pārtraukšana starp-
stacijās.

Tarifi nosaka, vai un zem kādiem no-
teikumiem pasažiers biļetes derīguma laikā
var pārtraukt braucienu starpstacijās.

11. pants.
Pāreja vagonu augstākā klasē vai

augstākas šķiras vilcienā.
Pasažieram ir atļauts pāriet vagonu

augstākā klasē vai augstākas šķiras vilcienā
nekā atzīmēts biļetē, ievērojot attiecīgos
tarifa noteikumus un samaksājot paredzēto
piemaksu.

12. pants.
Pasažieri bez derīgām biļetēm.

Pasažieram, kurš nevar uzrādīt derīgu
biļeti, jāsamaksā piemaksa, kā ari maksa
par nobraukto ceļa gabalu, neatkarīgi
no viņa atbildības likuma priekšā; mi-
nētā piemaksa aprēķināma saskaņā ar
noteikumiem,, kādi pastāv uz dzelzsceļa,
kur tika pieprasīta biļete; attiecīgu no-
teikumu trūkuma gadījumā pasažieram

jāsamaksā virsmaksa, kuras lielums līdzinās
maksai par nobraukto ceļa gabalu.

13. pants.
Personas, kuras izslēgtas no pār-
vadāšanas, vai pielaistas zem zi-

nāmiem noteikumiem.
§ 1. Netiek pielaistas vilcienā, vai var

tikt ceļā no tā izraidītas:
a) personas piedzērušā stāvoklī un lādas,

kas uzvedas nepieklājīgi vai neie-
vēro likumu un rīkojumu nosacījumus;
tādām personām nav tiesības uz
braukšanas vai samaksātās bagāžas
veduma maksas atpakaļiztnaksu;

b) personas, kuras slimības vai kādu citu
iemeslu dēļ acimredzot varētu ap-
grūtināt citus pasažierus, ja ām
nav jau epriekš nomāta īpaša vagona
nodaļa, vai tādu nevar ierādīt pret
samaksu. Ceļā saslimušas personas
tomēr jānogādā vismaz līdz nākošai
stacijai, kur ir iespējams tām sniegt
nepieciešamo palīdzību. Braukšanas
maksa un bagāžas vešanas maksa
jāizmaksā atpakaļ, atvelkot maksu
par nobraukto ceļa gabalu.

§ 2. Ar lipīgām slimībām slimojošu per-

sonu pārvadāšanai piemērojami starp-
tautisku līgumu noteikumi, bet pēdējo
trūkuma gadījumā — atsevišķās valstīs
spēkā esošie noteikumi.

14. pants.
No līdzņemšanas vagonos izslēgti

priekšmeti.
§ 1. Nedrīkst ņemt līdzi pasažieru va-

gonos bīstamus priekšmetus, sevišķi lā-
dētus ieročus, sprāgstošas, viegli aizder
gošas un kodīgas vielas, kā ari priekšmetus,
kuri varētu apgrūtināt pasažierus.

Pasažieri, kuri izpilda dienesta pie-
nākumus, nēsā šaujamu ieroci; ari med-
niekiem un strēlniekiem ir atļauts ņemt
līdzi šaujamos piederumus, kuru daudzums
nedrīkst pārsniegt attiecīgās valsts spēkā
esošos noteikumos paredzētās zemākās
svara normas. Arestēto pavadoņiem,
kuri brauc kopā ar tiem īpašos vagonos
vai vagonu nodaļās, ir atļauts vest līdzi
lādētus šaujamus ieročus.

§ 2. Dzelzsceļu darbiniekiem ir tiesība
pasažiera klātbūtnē pārbaudīt līdzpaņemto
priekšmetu saturu, ja aiz dibinātiem ie-
mesliem var pieņemt, ka nav ievēroti
§ 1 nosacījumi.

§ 3. Par visiem zaudējumiem, kas celtos
pārkāpjot § 1 minētos aizliegumus, atbild
vainīgais, kuram var uzlikt ari sodus, kādi
paredzēti likumos un noteikumos.

15. pants.
Rokas bagāžas un dzīvnieku līdz-

ņemšana vagonos.
§ 1. Pasažieram ir atļauts ņemt līdzi

par brīvu pasažieru vagonos viegli pār-
nesamus priekšmetus (rokas bagāžu), ja
to neliedz muitas, nodokļu, finansu, po-
licijas vai kādu citu administratīvu ie-
stāžu noteikumi, un ja šie priekšmeti
nevar bojāt vagonus. Katrs pasažiers
savas rokas bagāžas novietošanai 'var
izlietot tikai to vietu, kas atrodas virs un
zem viņa sēdvietas; tarifi var noteikt
citus ierobežojumus.

§ 2. Dzīvus kustoņus pasažieru vagonos
nedrīkst ņemt līdzi. Mazi suņi un citi
mazi mājas kustoņi tomēr ir pielaisti, cik-
tālu to neliedz atsevišķu valsts policijas
noteikumi un ja neviens no līdzbrauējiein
neceļ iebildumus. Tarifi vai vilcienu
saraksti var aizliegt vai atļaut dzīvnieku
līdzņemšanu dažādu šķiru vagonos vai
vilcienos.

Tarifi nosaka vai un par kādiem dzīv-
niekiem jāmaksā veduma maksa.

§ 3. Pasažieru vagonos līdzpaņemtie
priekšmeti un dzīvnieki pasažieram jā-
uzrauga pašam.

16. pants.
Nokavēšanās. Saskaņotu vilcienu

nokavēšana. Atcelti vilcieni.
Ja vilciena nokavēšanās dēļ nokavē

kādu citu, saskaņotu vilcienu, vai ja
kāds vilciens atcelts pavisam vai pa daļai,
un ja pasažiers vēlas turpināt savu ceļo-
jumu, tad dzelzsceļam tas jāpārvadā
kopā ar viņa bagāžu, cik tas iespējams.
un neņemot nekādu piemaksu, ar kādu
vilcienu, kurš iet uz to pašu gala staciju
pa to pašu vai kādu citu tā paša dzelzsceļa
līniju, ja ar to iespējams paātrināt pa-
sažiera pienākšanu gala stacijā. Stacijas
priekšniekam vajadzības gadījumā jā-
taisa uz biļetes atzīme par saskaņota
vilciena nokavēšanu vai vilciena atcelšanu,
jāpagarina, ja vajadzīgs, biļetes derīguma
laiks, kā ari jāatzīmē, ka biļete derīga
jaunam ceļam, augstākai klasei vai vil-
cienam ar augstāku braukšana:, maksu.
Dzelzsceļam tomēr ir tiesība tarifā vai
vilcienu sarakstā noliegt zināmu vilcienu
lietošanu.



II nodaļa.
Bagāžas pārvadāšana.

17. pants.
Kādi priekšmeti uzskatami par ba-
gāžu. No pārvadāšanas izslēgtie

priekšmeti.
§ 1. Kā bagāža uzskatami tikai tādi

priekšmeti, kuri vajadzīgi pasažieram ce-
ļojumā personīgai lietošanai un atrodas
koferos, ceļa kurvjos, ceļa somās, ceļa
maisos, cepuru vācelēs vai taml. iesai-
ņojumos.

§ 2. Bez tam pielaisti pārvadāšanai kā
bagaza zem noteikuma, ka tie atrodas
pasažiera lietošanā:

a) slimnieku nesamie un bīdāmie krēsli;
b) bērnu vāģīši;
c) koferi ar preču paraugiem;
d) nēsājami mūzikas instrumenti kastēs,

makstēs vai citādos iesaiņojumos;
e) artistu izrāžu piederumi, ' zem no-

teikuma, ka to iesaiņojuma veids,
tilpums un svars pielaiž ātru iekrau-
šanu un novietošanu bagāžas vagonos;

f) mērnieku piederumi līdz 4 metru
garumā un amatnieku darba rīki;

g) velosipēdi un vienvietu motocikli, ja
to piederumi noņemti un ja degvielu
tvertnes ir ar nolaižamiem krāniem

un pilnīgi tukšas; bez tam vienvietu
un divvietu rokas kamaniņas, slēpes
un slidu buras.

§ 3. Tarifi var pielaist kā bagāžu vēl
citus, pie ceļojumā vajadzīgiem nepie-
derošus priekšmetus, kā ari dzīvniekus
pietiekoši drošos būros.

§ 4. Pārvadāšanai kā bagāža nav pie-
laisti priekšmeti, kas, sakaņā ar starp-
tautisko konvenciju preču pārvadāšanai
pa dzelzsceļiem, no pārvadāšanas iz-
slēgti vai pielaisti zem zināmiem nosa-
cījumiem.

18. pants.
Pasažieru atbildība par savu ba-

gāžu. Piemaksas.
§ 1. Bagāžas kvītes īpašnieks ir atbil-

dīgs par 17. panta noteikumu ievērošanu
un nes visas sekas, kādas varētu celties
šos noteikumus neizpildot.

§ 2. Ja dzelzsceļam ir aizdomas, ka
minētie noteikumi nav izpildīti, tad tam
tiesiba pārbaudīt, vai bagāžas saturs at-
bilst noteikumiem. Bagāžas kvītes īpaš-
nieku uzaicina būt klāt pie pārbaudīšanas.
Ja viņš neierodas vai nav sasniedzams un
ja valstī, kurā notiek pārbaudīšana, nav
citādi likumīgi vai administratīvi no-
teikumi, tad tā jāizdara pieaicinot divus
pie dzelzsceļa nepiederošus lieciniekus.
Ja konstatē noteikumu neizpildīšanu, tad
bagāžas kvītes īpašniekam jāsamaksā pār-
baudīšanas izdevumi.

§3. 17. pqnta 4. paragrāfa noteikumu
neizpildīšanas gadījuma bagāžas kvītes
īpašniekam, neatkarīgi no viņa atbildības
likuma priekšā, jāpiemaksā veduma maksu
starpība, jāatlīdzina varbūtēji zaudējumi
un bez tam jāsamaksā attiecīga piemaksa.

Piemaksas lielums par priekšmetiem,
kas izslēgti no pārvadāšanas, ir 15 franki
par katru bruto kilogramu, bet vismaz
30 franki no katra bagāžas sūtījuma,
kurš satur priekšmetus, kas saskaņā ar
starptautiskās konvencijas preču pārva-
dāšanai pa dzelzsceļiem 3. panta p. 4,
izslēgti no pārvadāšanas, vai kas 1. pie-
likumā pie konvencijas preču pārvadā-
šanaipa dzelzsceļiem ierindoti I un II klasē,
un visos pārējos gadījumos attiecīgi 5 fr.
un vismaz 10 franki par katru sūtījumu.

Ja tā dzelzsceļa iekšējā satiksmē, uz
kura konstatēta neizpildīšana, spēkā esošie
noteikumi paredz zemākas piemaksas, tad
aprēķināmas pēdējās.

19. pants.

Bagāžas iesaiņojums un stāvoklis.
§ 1. Bagāžas gabalus, kup nepietiekoši

iesaiņoti vai nepilnīgi sagatavoti pārva-
dāšanai, var atraidīt. Ja tos tomēr
pieņem pārvadāšanai, tad dzelzsceļam ir
tiesība bagāžas kvītē taisīt atzīmi par
tādu bagāžas gabalu stāvokli.

§ 2. Uz bagāžas gabaliem jābūt atzī-
mētam pietiekoši izturīgi pasažiera uz-
vārdam un adresei, kā ari gala stacijai.
Bagāžas gabalus, uz kuriem šis atzīmes
nav, var atraidīt.

§ 3. Vecas zīmes, adreses vai citi uz-
raksti uz bagāžas, kas attiecas uz agrākiem
pārvadājumiem , pasažierim jānoņem.

20. pants.

Pieņemšana. Bagāžas kvīte.
s 1 Bagāžu pieņem pārvadāšanai tikai,

ja uzrāda "biļeti, kura derīga vismaz līdz
bagāžas gala stacijai.

Tarifi nosaka vai un zem kādiem no-
teikumiem bagāža pielaižama pārvadā-
šanai bez biļetes.

§ 2. Pieņemot bagāžu, jāizdod pasažie-
ram bagāžas kvīte.

§ 3. Pārējās formalitātes bagāžas pie-
ņemšanai notiek saskaņā ar noteikumiem,
kādi pastāv pieņemšanas stacijā.

§ 4. Bagāžas kvītes, kuras izdod starp-
tautiskiem sūtījumiem, izpildāmas pēc
formas, kas pievienota šai konvencijai kā
1. pielikums.

§ 5. Bagāžas kvitēs jābūt atzīmētām
sekošām ziņām: ,

a) izsūtāmās un gala stacijas nosaukums;
b) ceļa virzienam;
c) pieņemšanas dienai un tā vilciena

apzīmējumam, uz kuru bagāža pie-
ņemta;

d) biļešu skaitam (izņemot šī panta
1. paragrāfa otrā nodalījumā minētā
gadījumā);

e) bagāžas gabalu skaitam un svaram;
f) bagāžas veduma maksai un varbū-

tējiem papildu maksājumiem;
g) attiecīgā gadījumā ari zumai, kura

pieteikta kā zaudējumu atlīdzība sa-
skaņā ar 35. pantu.

§ 6. Tarifi vai līgumi dzelzsceļu starpā
nosaka, kādā valodā drukājamas un iz-
pildāmas bagāžas kvītes.

21. pants.
Izdošana.

§ 1. Bagāžu izdod pret bagāžas kvīti.
Pārbaudīt vai bagāžas kvītes uzrādītājam
ir tiesība uz bagāžu — nav dzelzsceļa
pienākums.

§ 2. Bagāžas kvītes īpašniekam ir tie-
siba gala stacijā, bagāžas izdošanas vietā,
pieprasīt bagāžas izdošanu tūliņ pēc tam,
kad pienācis vilciens, uz kuru tā nodota
un kad pagājis laiks, kurš nepieciešams
bagāžas sagatavošanai izdošanai un var-
būtēju muitas, nodokļu, finansu iestāžu,
policijas un citādu administratīvu for-
malitatu nokārtošanai.

§ 3. Ja bagāžas kvīti nevar uzrādīt,
tad dzelzsceļam jāizdod bagāža tikai tādā
gadījumā, kad pasažiers pierāda savas
tiesības uz bagāžas saņemšanu; ja tādu
pierādījumu uzskata par nepietiekošu, tad
dzelzsceļš var pieprasīt nodrošinājumu.

§ 4. Bagaza izdodama tajā stacijā, uz
kuru tā nodota nosūtīšanai. Tomēr uz
bagāžas kvītes īpašnieka laikus izdarīta
pieprasījuma bagāžu var izdot pret bagāžas
kvīti un ja tarifos tas paredzēts, pēc
braucamās biļetes uzrādīšanas izsūtāmā
stacijā vai kādā starpstacijā — ja apstākļi
to atļauj un ja to neliedz muitas, nodokļu,
policijas, finansu iestāžu vai citi admini-
stratīvi noteikumi.

§ 5. Bagāžas kvītes īpašnieks, kuram
bagāža netiek izdota saskaņā ar ši panta
2. paragrāfa noteikumiem, var pieprasīt,
lai uz bagāžas kvītes atzīmē dienu un
stundu, kad viņš bagāžas izdošanu pie-
prasījis.

§ 6. Pārējās izdošanas formalitātes no-
kārto saskaņā ar noteikumiem, kādi pa-
stāv uz dzelzsceļa, kur bagāžu izdod.

III nodaļa.

Kopēji noteikumi pasažieru un bagāžas pār-
vadāšanai.
22. pants.

Vilcieni. Vilcienu saraksti. Izvil-
kumi no tarifiem.

§ 1. Pārvadāšanu izdara ar kārtējiem
vilcieniem, kuri paredzēti vilcienu sa-
rakstos un ar vilcieniem, kurus nozīmē pēc
vajadzības.

§ 2. Dzelzsceļiem laikus jāizkar stacijās
savu līniju vilcienu saraksti. Pēdējos
jābūt uzrādītam — vilcienu šķirai, vagonu
klasēm un vilcienu atiešanas laikiem;
svarīgākām starpstacijām un gala stacijām
uzrādāmi ari vilcienu pienākšanas laiki,
kā ari galvenie vilcienu saskaņojumi.

Vilcienu saraksti, kuri vairs nav spēkā
nekavējoties jānoņem.

§ 3. Katrā starptautiskai satiksmei at-
klātā stacijā pasažieram jābūt iespējai
iepazīties ar tarifu vai izvilkumu no
tarifa, kurā uzrādītas cenas šinī stacijā
pārdodamām starptautiskām biļetēm un
attiecīgās bagāžas veduma maksas.

23. pants.
Pamatnoteikumi maksas aprēķinā-
šanai par pārvadājumiem. Tarifi.

§ 1. Maksas par pārvadājumiem ap-
rēķināmas saskaņā ar likumīgā spēkā
esošiem un katrā valstī pienācīgi izslu-
dinātiem tarifiem. Šiem tarifiem jāsatur
visas ziņas, kas nepieciešamas veduma un
papildu maksu aprēķināšanai, kā ari at-
tiecīgos gadījumos noteikumi, kuri ņemami
vērā attiecībā uz dažādām valūtām.

§ 2. Tarifiem jāsatur sevišķie nosacī-
jumi, pēc kādiem izdarāmi pārvadājumi.

Tarifi jāpiemēro attiecībā pret visiem
interesentiem vienādā veidā. Tarifu no-
teikumi ir spēkā, ciktālu tie nerunā preti

šai konvencijai; pretējā gadījumā tie uz-
skatami kā spēkā neesoši.

Tiešie starptautiskie tarifi, kā ari to
pārgrozījumi stājas spēkā no dienas, kura
minēta attiecīgā sludinājumā. Šo tarifu
paaugstinājumi -vai citādu, smagāku pār-
vadāšanas noteikumu ievešana jāizsludina
vismaz 8 dienas pirms noteiktā datuma,
no kura tie stājas spēkā.

Ja tiešam tarifam nepastāvot izdod
starptautiskas biļetes vai bagāžas kvītes
un kāds dzelzsceļš groza savu tarifu, tad
grozījuma pimērošanu uz citiem dzelzs-
ceļiem var prasīt ne agrāk kā 8 dienas pēc
tam, kad pēdējie saņēmuši paziņojumu.

Tarifi, kuri ievesti tikai uz noteiktu
laiku, zaudē spēku pēc ši laika notecēšanas.

24. pants.
Privātu līguma aizliegums.

Katra privāta vienošanās, pēc kuras
vienam vai vairākiem pasažieriem tiek
atvēlēts maksas pazeminājums zem vis-
pārējiem tarifiem, ir aizliegts un uzskatams
kā spēkā neesošs.

Turpretī ir pielaižami maksas pazemi-
nājumi, kas pienācīgi izsludināti un zem
vienādiem nosacījumiem nāk par labu
visiem vienādā mērā, tāpat maksas pa-
zeminājumi, kuri tiek atvēlēti dzelzsceļu
dienesta un administratīvu iestāžu vaja-
dzībām vai labdarības, audzināšanas un
izglītības nolūkiem.

25. pants.
Muitas, nodokļu, finansu, policijas
un citu administratīvu iestāžu for-

malitātes.
Pasažieriem jāizpilda muitas, nodokļu,

finansu, policijas un citu administratīvu
iestāžu priekšraksti attiecībā uz savu
personu un attiecībā uz savas bagāžas un
rokas bagāžas pārbaudīšanu. Šai pār-
baudīšanai pasažieriem jābūt personigi
klāt, izslēdzot gadījumus, kad noteikumi
pielaiž izņēmumus. Dzelzsceļš ir at-
svabināts no jebkādas atbildības attiecībā
pret pasažieri par sekām, kas celtos aiz
šo priekšrakstu neievērošanas.

26. pants.

Atmaksas.
§ 1. Ja kāda biļete nav lietota, tad

var pieprasīt samaksātās braukšanas mak-
sas atpakaļ izmaksu, ņemot vērā atvil-
kumus, kuri izdarāmi saskaņā ar šī panta
§§ 3. un 4.

§ 2. Ja pasažiera nāves, slimības, ne-
laimes gadījuma vai līdzīga veida svarīgu
iemeslu dēļ kāda biļete izlietota tikai pa
daļai, tad izmaksā atpakaļ starpību starp
samaksāto kopējo braukšanas maksu un
pēc normālā tarifa aprēķināto braukšanas
maksu par nobraukto ceļa gabalu, atskai-
tot §§ 3. un 4. paredzētos novilkumus.

§ 3. Netiek atpakaļ izmaksāti nodokļi,
papildu maksas par vietu kartēm, biļešu-
grāmatiņu pagatavošanas izdevumi un
samaksātas komisijas par biļešu pārdošanu.

§ 4. No atpakaļ izmaksājamās zumas
atskaitāms novilkums 10% apmērā, bet
vismaz Fr. —50 un ne vairāk kā Fr. 3.—
par katru biļeti, kā ari varbūtēji izdevumi
par pārsūtīšanu.

Šis novilkums netiek izdarīts, ja kādu
nelietotu biļeti atdod atpakaļ izdošanas
dienā kasei, kura to izdevusi.

§ 5. Ja kāds pasažiers aizkavēts tur-
pināt savu ceļojumu pēc saTaksta tāpēc,
ka tas kāda vilciena nokavēšanās dēļ
nesasniedz saskaņotu vilcienu vai tāpēc,
ka satiksme pārtraukta, un ja viņš tamdēļ
pavisam atsakās no ceļojuma turpināšanas,
tad viņam ir tiesība pieprasīt no dzelzs-
ceļa šī panta § 2 piemērošanu: § 4. minētos
novilkumus tādā gadījumā nedrīkst pie-
mērot.

§ 6. Attiecībā uz biļetēm par paze-
minātu maksu atpakaļizmaksu var pie-
prasīt vienīgi § 5. minētos gadījumos un
robežās; saskaņā ar 7. pantā 2. paragrāfa
pirmo nodalījumu izdotās bērnu biļetes
nav uzskatamas kā biļetes par pazeminātu
maksu šī paragrāfa nozīmē.

§ 7. Par nozaudētām biļetēm nekādu
atmaksu neizsniedz.

§ 8. Ja nosūtīšanai nodotu bagāžu ņem
atpakaļ, iekams tā atstājusi izsūtāmo
staciju, tad var pieprasīt samaksātās
veduma maksas atpakaļizmaksu.

Ja bagāžu ņem atpakaļ kādā starpstacijā,
tad veduma maksas atpakaļizmaksu var
pieprasīt tikai šī panta §§ 2. un 5. minētos
gadījumos un robežās.

Abos gadījumos no izmaksājamās zumas
atvelkami Fr. —.50 par bagāžas kvīti un
varbūtēji nodokļi.

§ 9. Tarifos var paredzēt citādus no-
teikumus, tomēr tie nedrīkst būt smagāki
pasažieriem.

§ 10. Visas prasības uz atpakaļizmaksu
pec ši panta §§ 1, 2, 5, 6 un 8 izbeidzas,

ja tās nav celtas pret dzelzsceļu sešu
mēnešu laikā pēc biļetes derīguma laika
notecēšanas.

§ 11. Ja tarifs piemērots nepareizi vai
ja aprēķinot par pārvadājumiem maksu
un papildi maksājumus pielaistas kļūdas
tad par maz vai par daudz iekasētā zuina
jāatlīdzina.

§ 12. Ja dzelzsceļš konstatējis pār-
mākšu, un ja tā par vienu biļeti vai bagāžas
kvīti pārsniedz Fr. —.50, tad pēc iespējas
par to oficieli jāziņo interesentam un pār-
maksā iespējami ātrā laikā jāatlīdzina.

§ 13. Visos citos, šinī pantā neparedzē-
tos gadījumos, kā ari ja starp dzelzs-
ceļiem nepastāv īpašas vienošanās, pie-
mērojami atsevišķi dzelzsceļu iekšējās sa-
tiksmes noteikumi.

27. pants.
Strīdi.

Strīdus starp pasažieriem vai starp
pēdējiem un dzelzsceļu darbiniekiem iz-
šķir pagaidām stacijās — stacijas priekš-
nieks, bet ceļā — vilciena virskonduktors .

III. daļa.

Dzelzsceļu atbildība. Sūdzības.
1. nodaļa.
Atbildība.

28. pants.
Atbildība par pasažieru, rokas ba-
gāžas un dzīvnieku pārvadāšanu.

§ 1. Dzelzsceļa atbildībai par kāda pa-
sažiera nonāvēšanu vai sakropļošanu, ja tā
notikusi vilciena nelaimes gadījuma dēļ,
kā ari par zaudējumiem, kas cēlušies
kāda vilciena nokavēšanās vai atcelšanas
dēļ vai tāpēc, ka nokavēts saskaņots
vilciens, piemērojami tās valsts likumi un
noteikumi, kurā tāds gadījums noticis.
Šīs daļas noteikumi tādos gadījumos nav
piemērojami.

§ 2. Par rokas bagāžu un dzīvniekiem,
kup saskaņā ar 15. panta § 3 jāuzrauga
pasažieram, dzelzsceļš atbild tikai tiktālu,
ciktālu zaudējums cēlies aiz dzelzsceļa
vainas.

§ 3, Dzelzsceļu zolidara atbildība šādos
gadījumos ir izslēgta.

29. pants.

Dzelzsceļu zolidara atbildība par
bagāžu.

§ 1. Dzelzsceļš, kurš pieņēmis pārvadā-
šanai bagāžu, izdodot starptautisku bagā-
žas kvīti, atbild par pārvadāšanas izpildī-
šanu pa visu ceļu līdz bagāžas izdošanai.

§ 2. Katrs nākošais dzelzsceļš līdz ar
bagāžas pārņemšanu saistās ar pārvadā-
dāšanas līgumu un uzņēmās no tā izrie-
tošos pienākumus, neatkarīgi no 42. panta
§ 2 noteikumiem, kuri attiecas uz gala
stacijas dzelzsceļu.

30. pants.
Atbildības apmērs.

§ 1. Dzelzsceļš atbild zem šinī nodaļa
minētiem noteikumiem par zaudējumiem,
kas cēlušies bagāžas pilnīgas vai tās daļas
nozaudēšanas vai bojāšanas dēļ, laikā no
tās pieņemšanas līdz izdošanai, vai par
piegādāšanas nokavēšanu.

§ 2. Bagāžas pilnīgas vai tās daļas
nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā
dzelzsceļš no šīs atbildības ir atsvabināts ,
ja tas pierāda, ka zaudējumi cēlušies aiz
pasažiera vainas vai bagāžai piemītošiem
trūkumiem, vai ari nepārvaramu apstākļu
dēļ.

Dzeļscelš ir atsvabināts nr) atbildības
par zaudējumiem, kas cēlušies bagāžas
sevišķu īpašību dēļ, vai tādēļ, ka bagāža ir
bijusi nepietiekoši iesaiņota, vai ka no
pārvadāšanas izslēgti priekšmeti tomēr
nodoti kā bagāža.

Ja ņemot vērā gadījuma apstākļus ,
zaudējumi varēja celties aiz iemesliem, kas
saistīti ar bagāžas sevišķām īpašībām , ar
nepietiekošu iesaiņojumu vai ar to, ka.
no pārvadāšanas izslēgti priekšmeti nodoti
kā bagāža, tad tiek pieņemts, ka zaudējumi
cēlušies aiz viena no šiem iemesliem, kāmer
persona, kurai ir tiesība uz bagāžu , nepie-
rāda pretējo.

§ 3. Dzelzsceļš ir atsvabināts no atbil-
dības par zaudējumiem, kas cēlušies tādēļ
ka bagāža nav laikā piegādāta, ja ta!
pierāda, ka nokavēšanos izsaukuši apstākļi
no kuriem dzelzsceļš nevarēja izvairīties
un kura novēršana no tā neatkarājas.

31. pants.

Atlīdzības lie ums bagāžas p ilnīga_vai tās daļas nozaudēšanas gadījuma
ja uz šīs konvencijas noteikumu pamata

dzelzsceļam jāmaksā atlīdzība par bagāžas
pilnīgu vai tās daļas nozaudēšanu, tad var
pieprasīt:



a) ja zaudējumu lielums ir pierādīts:
ši zaudējuma sumas atlīdzināšanu, bet
ne vairāk kā 20 frankus par katru
trūkstošā bruto svara kilogramu;

m ja zaudējumu lielums nav pierādīts:
paušalatlīdzību 10 franku apmērā par
katru trūkstošā bruto svara kilogramu.

Bez tam atlīdzināmi: veduma maksa,
muitas nodokļi un citi izdevumi par nozau-
dēto bagāžu, nemaksājot nekādu citu zau-
dējumu atlīdzību, ņemot vērā 35. un 36.
pantā paredzētos izņēmumus.

32. pants.
Bagāžas uzskatīšana par nozaudētu .

Nozaudētas bagāžas atrašana.
§ 1. Trūkstošs bagāžas gabals uzska-

tams par nozaudētu pēc 14 dienu notecē-
šanas, skaitot no dienas, kad pieprasīta tā
izdošana.

§ 2. Ja par nozaudētu uzskatītu bagā-
žas gabalu atrod viena gada laikā, skaitot
n0 pieprasīšanas 'dienas, tad dzelzsceļam
par to jāziņo pasažieram, ja viņa atrašanās
vieta ir zināma vai uzzināma.

§ 3. Pasažieram ir tiesība 30 dienu
laikā, skaitot no paziņojuma saņemšanas
dienas, pieprasīt bagāžas izdošanu bez
maksas, pēc viņa izvēles gala stacijā vai
izsūtāmā stacijā, atmaksājot viņam iz-
maksāto atlīdzību un paturot visas tiesības
uz prasību dēļ atlīdzības par nokavēšanu,
saskaņā ar 34. pantu vai attiecīgi 35. panta
§3-

§ 4. Ja atrasto bagāžu nepieprasa § 3
paredzētā 30 dienu laikā, vai ja bagāžu
atrod pēc viena gada notecēšanas, skaitot
no pieprasīšanas dienas, tad dzelzsceļš ar
to var rikoties pēc savas valsts likumiem
un noteikumiem.

33. pants.
Atlīdzības lielums bagāžas bojāša-

nas gadījumā.
Bagāžas bojāšanas gadījumā dzelzsceļam

jāmaksā zuma, par kādu samazinājusies
bagāžas vērtība, nemaksājot nekādu citu
zaudējumu atlīdzību, bet ņemot vērā
izņēmumus, kuri paredzēti 35. un 36. pantā.

Atlīdzības lielums tomēr nedrīkst pār-
sniegt :

a) ja bojājuma dēļ viss sūtījums kļuvis
bezvērtīgs — zumu, kura būtu jā-
maksā visa sūtījuma nozaudēšanas
gadījumā;

b) ja bojājuma dēļ tikai sūtījuma daļa
kļuvusi bezvērtīga — zumu, kuru būtu
jāmaksā šī sūtījuma daļas nozaudē-
šanas gadījumā.

34. pants.
Atlīdzības lielums par bagāžas pie-

gādāšanas nokavēšanu.

§ 1. Bagāžas piegādāšanas nokavēša-
nas gadījumā dzelzsceļam jāmaksā — ja
pasažiers nepierāda, ka šīs nokavēšanas
dēļ cēlušies zaudējumi — atlīdzība 0,10 fr.
par katru ar nokavēšanos izdotas bagāžas
brutosvara kilogramu, par katrām iesāk-
tām 24 stundām, skaitot no brīža, kad
pieprasīta bagāžas izdošana, tomēr ne
vairāk kā par 14 dienām.

§ 2. Ja pierāda, ka nokavēšanas dēļ
cēlušies zaudējumi, tad par tiem jāmaksā
atlīdzība, kura nedrīkst pārsniegt šī panta
§ 1 noteiktās paušalatlīdzības četrkārtīgu
lielumu.

§ 3. Šī panta §§ 1. un 2. paredzētās
atlīdzības nevar pieprasīt tanī gadījumā,
ja pieprasīta atlīdzība, kura maksājama par
bagāžas pilnīgu nozaudēšanu.

Bagāžas vienas daļas nozaudēšanas ga-
dījumā tās jāmaksā/ja to pieprasa, par
bagāžas nenozaudēto daļu.

Bagāžas bojāšanas gadījumā tās maksā-
jamas, ja to pieprasa, kopā ar 33. pantā
paredzēto atlīdzību.

35. pants.
Zaudējumu atlīdzības pieteikšana.

, §1. Katram bagāžas sūtījumam var
Pieteikt zaudējumu atlīdzības zumu, šī
zuma atzīmējama uz bagāžas kvītes.

Ja tarifos nav noteikts citādi, tad pie-
teiktā zuma uzrādāma tās valsts valūtā,
kurā bagāžu nodod nosūtīšanai.
. § 2. Tādā gadījumā ņemama maksa —

v'ena ceturtā daļa no tūkstota no pieteiktās
zumas par katriem ari nepilniem 10 klm.

Tarifos šo maksu var pazemināt, kā ari
noteikt maksas minimālo lielumu.

§ 3. Ja zaudējumu atlīdzība pieteikta,
tad bagāžas piegādāšanas gadījumā var
Prasīt :

a) ja netiek pierādīts, ka šīs nokavēšanas
dēļ cēlušies zaudējumi — līdz pieteik-
tās zumas apmēram 0,20 fr. par katru
ar nokavēšanos izdotas bagāžas bruto-
svara kilogramu, par katrām 24 stun-
dām, skaitot no brīža, kad pieprasīta
bagāžas izdošana, tomēr ne vairāk
kā par 14 dienām;

b) ja pierāda, ka šīs nokavēšanas dēļ
cēlušies zaudējumi — atlīdzību līdz
pieteiktās zumas apmēram.

Ja pieteiktā zuma ir mazāka, nekā atlī-
dzības zuma, kas pienāktos saskaņā ar
34. pantu, tad_ šo pēdējo var pieprasīt zem
a) un b) minēto atlīdzību vietā.

§ 4. Ja pierāda, ka bagāžas pilnīgas
vai tās daļas nozaudēšanas vai tās bojā-
šanas dēļ cēlušies zaudējumi, tad par bagāžu
kurai pieteikta zaudējumu atlīdzība, pēdējo
var pieprasīt līdz pieteiktās zumas apmē-
ram, kopā ar atlīdzību, kāda paredzēta
31. un 33. pantā.

36. pants.
Atlīdzības lielums dzelzsceļa ļauna
nolūka vai rupjas nolaidības gadī-

jumā.
Visos gadījumos, kad bagāžas pilnīga vai

tās daļas nozaudēšana, tās bojāšana vai
nokavēta piegādāšana notikusi aiz dzelzs-
ceļa ļauna nolūka vai rupjas nolaidības,
pasažieram atlīdzināmi zaudējumi pilnos
apmēros līdz 31., 33., 34. un 35. pantos
paredzēto maksimālo zumu dubultiem ap-
mēriem.

37. pants.
Atlīdzināmo zumu augļi.

Pasažiers var prasīt augļus 6% apmērā
no atlīdzības zumas, kura viņam piešķirta
pēc vienas bagāžas kvītes, ' ja atlīdzība
pārsniedz 10 fr.

Augļi skaitāmi no 40. pantā paredzētās
prasības iesniegšanas dienas, bet ja tāda
netika iesniegta — no prasības celšanas
dienas tiesas ceļā.

38. pants.
Atlīdzību atmaksa.

Katra nepienākoši saņemta atlīdzība jā-
atmaksā atpakaļ.

Krāpšanas gadījumos dzelzsceļam bez
tam ir tiesība — neatkarīgi no sodiem,
kuri uzliekami saskaņā ar likumu — saņemt
atpakaļ zumu, kuras lielums līdzinās ne-
pienākoši izmaksātai zumai.

39. pants.
Dzelzsceļa atbildība par saviem

darb niekiem.
Dzelzsceļš atbild par saviem darbinie-

kiem un par citām personām, kuras tas
izlieto izpildot uzņemto pārvadāšanu.

Ja turpretī dzelzsceļa darbinieki uz
kāda pasažiera uzaicinājuma izpilda uz-
devumus, kuri neietilpst dzelzsceļa pie-
nākumos, tad viņi uzskatami kā rīkojušies
tā pasažiera interesēs, kura uzdevumus
tie izpilda.

I I. nodaļa.
Prasības administratīvā ceļā. No pārvadāša-
nas līguma izrietošo sūdzību iesniegšanas un
iztiesāšanas kārtība un prasību noilgums.

§ 3. Prasības iesniedzamas tās valsts
attiecīgām tiesām, pie kuras pieder dzelzs-
ceļš, pret kuru prasība tiek celta, izņemot
gadījumus, kad līgumos valstu starpā vai
koncesijās noteikts citādi.

Ja kāds dzelzsceļu uzņēmums eksploatē
vairākus dzelzsceļu tīklus ar patstāvīgām
pārvaldēm dažādās valstīs, tad katrs no
šiem dzelzsceļu tīkliem uz-katams kā at-
sevišķs dzelzsceļš šī paragrāfa nozīmē.

§ 4. Pretprasību vai ierunu veidā var
celt prasības ari pret citiem, § 1. un 2. ne-
minētiem dzelzsceļiem, ja sūdzība dibinās
uz tā paša pārvadāšanas līguma.

§ 5. Šī panta noteikumi nav piemērojami
atpakaļprasībām dzelzsceļu starpā, saskaņā
ar šīs daļas III nodaļu.

43. pants.
Bagāžas daļas nozaudēšanas vai
bagāžas bojāšanas konstatēšana.

§ 1. Ja dzelzsceļš uziet vai tam ir
aizdomas, vai ja pasažiers apgalvo, ka
daļa bagāžas nozudusi, vai ka bagāža
bojāta, tad dzelzsceļam jākonstatē tūliņ,
pēc iespējas pasažiera klātbūtnē, bagāžas
stāvoklis un svars un, ciktālu tas iespējams,
zaudējuma apmērs, cēlons un laiks, kad
tas noticis, sastādot par to īpašu aktu.

Uz pasažiera pieprasījumu tam iz-
sniedzams akta noraksts.

§ 2. Ja pasažiers neatzīst akta konsta-
tējumus, tad viņam ir tiesība prasīt, lai
bagāžas svaru un stāvokli, zaudējuma
cēloņus un apmērus konstatētu tiesas
ceļā pēc tās valsts likumiem un notei-
kumiem, kurā notikusi bagāžas izdošana.

§ 3. Kāda bagāžas gabala zuduma, ga-
dījumā pasažieram jādod pēc iespējas
pilnīgs zudušā bagāžas gabala apraksts,
lai atvieglotu dzelzsceļam pakaļmeklē-
šanu.

44. pants.
Uz pārvadāšanas līguma pamata
pret dzelzsceļu ceļamo prasību

izbeigšanās.
§ 1. Bagāžas saņemšana dzēš visas pra-

sības pret dzelzsceļu, kuras izriet no
pārvadāšanas līguma.

§ 2. Spēkā tomēr paliek:
1. prasības dēļ atlīdzības, ja pasažiers

pierāda, ka zaudējums cēlies aiz
dzelzsceļa ļauna nolūka vai rupjas
nolaidības;

2. prasības dēļ atlīdzības bagāžas pie-
gādāšanas nokavēšanas gadījumā, ja
tās celtas pret vienu no 42. panta
§ 2. minētiem dzelzsceļiem vēlākais
14 dienu laikā, neieskaitot bagāžas

izdošanas dienu;
3. prasības dēļ atlīdzības bagāžas daļas

40. pants.
Prasības.

§ 1. Uz pārvadāšanas līguma dibi-
nātās, administratīvā ceļā izšķiramās pra-
sības iesniedzamas rakstiski 42. pantā
tuvāk apzīmētam dzelzsceļam.

§ 2. Tiesība iesniegt prasības pieder
personām, kurām saskaņā ar 41. pantu ir
tiesība celt pret dzelzsceļu sūdzības tiesas
ceļā.

§ 3. Personai, kurai tiesība iesniegt
prasību, visi pierādījumi, kā biļete, bagā-
žas kvīte u. t. t., kurus tā vēlas pēdējai
pievienot, jāiesniedz oriģinālā vai norakstā,
pie kam norakstiem — ja dzelzsceļš to
pra a — jābūt pienācīgi apliecinātiem.

Prasības galīgai nokārtošanai dzelzs-
ceļš var prasīt biļešu un bagāžas kvīšu
atpakaļatdošanu.

41. pants.
Personas, kurām tiesība celt pret

dzelzsceļu sūdzību.
Celt pret dzelzsceļu prasības tiesas ceļā

ir tiesība tikai tām personām, kuras uz-
rāda biļeti vai bagāžas kvīti, vai, ja viņām
biļetes vai bagāžas kvītes uzrādīšana nav
iespējama, pierāda savu tiesību uz prasības
celšanu.

42. pants.

nozaudēšanas vai bagāžas bojāšanas
gadījumā:

a) ja zudumu vai bojājumu pasažiers
konstatē pirms bagāžas saņemšanas,
saskaņā ar 43. pantu;

b) ja konstatējums, kuram bija jānotiek
saskaņā ar 43. pantu, izpalicis, tikai
aiz dzelzsceļa vainas;

4. prasības dēļ atlīdzības par trūkumiem,
kuri no ārienes van manāmi un
uzieti pēc bagāžas saņemšanas, bet
tikai zem sekošiem apstākļiem:

a) ja dzelzsceļš gala stacijā nav devis
iespēju pasažieram izdarīt konsta-
tējumu;

b) ja konstatējuma izdarīšana, saskaņā
ar 43. pantu, tiek pieprasīta nekavē-
joties pēc trūkuma uziešanas un vē-
lākais triju dienu laikā pēc bagāžas
saņemšanas;

c) ja pasažiers pierāda, ka v-udējums
cēlies laikā starp bagāžas pieņemšanu
pārvadāšanai un izdošanu.

5. Prasības dēļ samaksātu maksu at-
maksas.

§ 3. Pasažieram ir tiesība atteikties no
bagāžas saņemšanas tik ilgi, kamēr netiek
izpildīta prasība izdarīt viņa uzdoto zau-
dējumu konstatēšanu.

Ierunas, saņemot bagāžu, paliek bez
sekām, ja tās nav atzinis ari dzelzsceļš.

§ 4. Ja pie bagāžas izdošanas daļa no
bagāžas kvitē uzrādītiem gabaliem iz-
trūkst, tad pasažiers var, iekams tas
pieņem pārējos, prasi no dzelzsceļa, lai
pēdējais izdod par to apliecību.

§ 5. Atbildība par bagāžas pilnīgu no-
zaudēšanu izbeidzas, ja bagāžu nepie-
prasa gala stacijā 6 mēnešu laikā pēc tā
vilciena pienākšanas, uz kura tā bija
nodota; spēkā tomēr paliek dzelzsceļa
pienākums ari pēc tam, bagāžas gabala
atrašanas gadījumā par to ziņot pasa-
žieram, ja pēdējā adreses uzzināšanai uz
bagāžas gabala ir nepieciešamie dati.

45. pants.
Uz pārvadāšanas līguma pamata

ja parāda zuma nav jau agrāk noteikta
atzīšanas, izlīgšanas vai tiesas sprieduma
ceļā.

Turpretī triju gadu noilgums ir zau-
dējumu atlīdzības prasībām, ja tām par
pamatu ir dzelzsceļa ļauns nolūks vai
rupja nolaidība, vai 38. pantā minētais
krāpšanas gadījums.

§ 2. Noilgums sākas:
a) prasībām dēļ atlīdzības par bagāžas

daļas nozaudēšanu, bojājumiem vai
piegādāšanas nokavēšanu — no ba-
gāžas izdošanas dienas;

b) prasībām dēļ atlīdzības par bagāžas
pilnīgu nozaudēšanu — no dienas,
kad bagāža būtu bijusi jāizdod;

c) prasībām samaksāt vai atmaksāt ve-
duma maksu, papildu maksas vai
piemaksas, vai ari izlabot nepareizu
tarifa piemērojumu, vai aritmētisku
kļūdu gadījumos — no dienas, kad
izdarīta samaksa, vai, ja nav ticis
maksāts, no dienas, kad samaksai
būtu bijis jānotiek;

d) prasībām samaksāt no muitas iestādes
pieprasītu papildu maksu — no
dienas, kad muitas iestāde cēlusi

pieprasījumu;
e) pārējām prasībām attiecībā uz pa-

sažieru pārvadāšanu — no dienas,
kad izbeidzas biļetes derīgums.

Diena, kura apzīmēta kā noilguma
sākums, noilguma laikā nav ieskaitāma.

§ 3. Noilg.ma turpināšanos pārtrauc,
ja pasažiers iesniedzis dzelzsceļam rak-
stisku prasību saskaņā ar 40. pantu.
Noilguma turpināšanās sākas atkal no
dienas, kad dzelzsceļš ar rakstisku pa-
ziņojumu prasību noraidījis un atdevis
atpakaļ tai līdziesniegtos dokumentus.
Pierādīt prasības ienākšanu vai paziņo-
juma saņemšanu un dokumentu atpakaļ-
atdošanu piekrīt tai pusei, kura uz šiem
apstākļiem atsaucas.

Atkārtotas prasības noilguma turpinā-
šanos nepārtrauc.

§ 4. Iepriekš minētiem noteikumiem
spēkā paliekot, noilguma turpināšanās
atcelšanai un pārtraukšanai piemērojami
tās valsts likumu un noteikumi, kurā
tiek celta prasība.

46. pants.

Noilgušu vai dzēstu prasību at-
jaunošanas nepielaižam i ba.

Prasības, kuras saskaņā ar 26. panta
§ 10., 44. un 45. pantu, skaitās kā dzēstas
vai kā noilgušas, nevar celt no jauna nedz
pretprasību, nedz ierunu ceļā.

III. nodaļa.
Norēķināšanās. Atpakaļprasības dzelzsceļu

starpā.
47. pants.

Norēķināšanās dzelzsceļu starpā.
Katram dzelzsceļam jāsamaksā pārējiem

dalību ņēmušiem dzelzsceļiem tiem pie-
nākošos daļu no maksām par pārvadāšanu,
kuras tas iekasējis, vai kuras tam bija
jāiekasē.

48. pants.
Atpakaļprasības tiesība atlīdzības
gadījumos par bagāžas pilnīgu vai

ās daļas nozaudēšanu vaibojāšanu.
§ 1. Ja kāds dzelzsceļš uz šīs konven-

cijas noteikumu pamata samaksājis kādu
atlīdzību par bagāžas pilnīgu vai tās daļas
nozaudēšanu vai par tās bojājumu, tad
tam pieder atpakaļprasības tiesība at-
tiecībā pret pārvadāšanā dalību ņēmušiem
dzelzsceļiem, ievērojot sekošus noteikumus:

a) par zaudējumiem, kas cēlušies aiz

viena vieniga dzelzsceļa vainas, at-
bild šis dzelzsceļš viens pats;

b) ja pie zaudējumu izcelšanās vainīgi
vairāki dzelzsceļi, tad katrs dzelzsceļš
atbild par no viņa izdarītu zaudējumu.
Ja gadījuma apstākļi nedod iespēju
izdarīt šādu atlīdzības sadalīšanu, tad
atlīdzības daļas nosakāmas pēc c)
punktā minētiem noteikumiem:

c) ja nevar pierādīt, ka zaudējumi cē-
lušies aiz viena vai vairāku dzelzsceļu
vainas, tad par tiem atbild visi pār-
vadāšanā piedalījušies dzelzsceļi, iz-
ņemot tos, kup pierāda, ka uz viņu
līnijām šie zaudējumi nav cēlušies.
Sadalīšana izdarāma proporcionāli ta-
rifa kilometru skaitam.

Dzelzsceļi, pret kuriem sūdzības
ceļamas. Piekritība.

§ 1. Prasības izmaksāt atpakaļ maksas,
kuras samaksātas uz pārvadāšanas liguma
pamata, var celt tiesas ceļā tikai pret to
dzelzsceļu, kurš šīs maksas saņēmis.

§ 2. Citas no pārvadāšanas līguma iz-
rietošās prasības var celt tikai pret iz-
sūtāmās stacijas dzelzsceļu, gala stacijas
dzelzsceļu vai to dzelzsceļu, uz kura noticis
prasībai pamatā liktais gadījums.

Pret gala stacijas dzelzsceļu var celt
prasību tiesas ceļā ari tad, ja tas bagāžu
nav saņēmis.

Prasības cēlājam ir izvēles tiesība starp
minētiem dzelzsceļiem; tiklīdz prasība
celta, šī tiesība izbeidzas.

ceļamo prasību noilgums.

§ 1. Uz pārvadāšanas līguma pamatotas
prasības noilgstpēcvienaļgada notecēšanas,

§ 2. Gadījumā, ja kāds no šiem dzelzs-
ceļiem ir maksātnespējīgs, tad uz viņu
krītošā, bet no viņa nemaksātā daļa sada-
lāma starp pārējiem, pārvadāšanā dalību
ņēmušiem dzelzsceļiem proporcionāli ta-
rifa kilometru skaitam.



»+ , 49- Pants.
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50. pants.

Atpakaļprasību celšanas kārtība.
§ 1- Nevienam,dzelzsceļam, pret kuruce'ta atpakaļprasība saskaņā ar 48. vai

*y. pantu, nav tiesība apstrīdēt atpa-kaļprasību ceļošā dzelzsceļa izdarīto mak-sājumu likumību, ja atlīdzība pamatota
uz-tiesas lēmumu pēc tam, kad dzelzsceļam
strīdus lieta tikusi pienācīgi paziņota un '
tam bija dota iespēja ņemt dalību procesā.
Tiesa, kura izspriež galveno lietu, nosaka,
piemērojoties gadījuma apstākļiem, ter-
miņus strīdus izziņošanai un dalības ņem-
šanai lietas izspriešanā.

§ 2. Dzelzsceļam, kurš vēlas izlietot
savu atpakaļprasības tiesību, jāceļ prasība
vienā un tanī pašā sūdzībā pret visiem
dzelzsceļiem, ar kuriem tas nav izlīdzis
miera ceļā, pretējā gadījumā tas zaudē
atpakaļprasības tiesību attiecībā pret tiem
dzelzsceļiem, pret kuriem prasība nav
celta.

§ 3. Tiesnesim jāizlemj ar vienu un to
pašu spriedumu visas atpakaļprasības,
kuras tam iesniegtas iztiesāšanai.

§ 4. Dzelzsceļi, pret kuriem celta sū-
dzība, nevar celt tālākas atpakaļprasības.

§ 5. Savienot atpakaļprasību sūdzības
ar sūdzībām par atlīdzību, nav atļauts.

51. pants.
Atpakaļprasību iztiesāšanas

piekritība.
§ 1. Atpakaļprasību sūdzību izšķiršana

piekrīt vienīgi tiesnesim, kurš dzīvo tā
dzelzsceļa atrašanās vietā, pret kuru ie-
sniegta sūdzība.

§ 2. Ja sūdzība ceļama pret vairākiem
dzelzsceļiem, tad dzelzsceļam — sūdzē-
tājam ir tiesība izvēlēties tiesnešus, kuriem
saskaņā ar iepriekšējo paragrāfu piekrīt
sūdzības izspriešana.

52. pants.
Atsevišķas vienošanās par atpakaļ-

prasību celšanu.
Attiecībā uz atpakaļprasību celšanu

dzelzsceļiem paliek tiesība savā starpā
vienoties iepriekš par vairākām prasībām,
kuras tiem varētu būt vienam pret otru,
vai par katru gadījumu īpaši.

IV daļa.
Dažādi noteikumi.

53. pants.
Vietējo likumu piemērošana.

Gadījumiem, kuriem šī konvencija ne-
paredz īpašus noteikumus, piemērojami
attiecīgās valsts likumi un noteikumi
iekšējai satiksmei.

54. pants.
Vispārīgi noteikumi par lietas

vešanas kārtību.
Visos strīdus gadījumos, kuriem par

iemeslu ir šai konvencijai padotie pār-
vadājumi, lietu vešanas kārtība padota
tiesāšanas noteikumiem, pēc kādiem jā-
rīkojas tiesnesim, kuram lieta piekrīt,
ciktālu šai konvencijā nav paredzēti citādi
noteikumi.

55. pants.
Tiesas sprieduma izpildīšana. Ap-

ķīlāšana un nodrošināšana.

§ 1. Tiesas spriedumi, kas taisīti uz
šīs konvencijas noteikumu pamata no
kompetentā tiesneša kontradiktoriskā ceļā
vai aizmuguriski, pēc viņu spēkā nākšanas
saskaņā ar noteikumiem, kādi pastāv
lietu iztiesājošam tiesnesim, stājas spēkā
katrā citā līguma slēdzēju valstī tūliņ
pēc tam, kad izpildītas šinī valstī noteiktās
formalitātes. Lietas caurskatīšana no
jauna pēc būtības nav pielaižama.

Šis nosacījums neattiecas uz spriedu-
miem, kas izpildāmi iepriekšējas izpildī-
šanas kārtībā, ka ari uz spriedumiem, ar
kuriem no sūdzētāja, viņa prasības at-
raidīšanas dēļ, tiek piespriesta, neatkarīgi

no tiesas izdevumu nešanas, zaudējumu
atlīdzināšana. _

S 2 No kāda starptautiska pārvadā-
juma- izrietošās prasības divu dzelzsceļu
starpā jātie abi nepieder pie vienas un
tās pašas valsts, var nodrošināt ar arestu
vai apķīlāšanu tikai uz tās valsts tiesu

lēmuma pamata, pie kuras pieder dzelzs-
ceļš kam prasības zumas pienākas.

§ 3. Kāda dzelzsceļa ritošo materiālu,
ieskaitot ari visus, attiecīgam dzelzsceļam
piederošo; kustamos priekšmetus, kup
pieder pie šī materiāla, var aplikt ar arestu
vai apķīlāt kādas citas, ne tās pie kuras
pieder attiecīgais dzelzsceļš, valsts robežās
tikai uz tās valsts tiesu lēmuma, pie kuras
pieder attiecīgais dzelzsceļš.

§ 4. Tiesas izdevumu nodrošināšanu sū-
dzībām, kas tiek celtas uz starptautiskā
pārvadāšanas līguma pamata, nevar prasīt.

56. pants.
Valūtas. Kursi svešu valūtu pār-

rēķināšanai un pieņemšanai.
§ 1. Kā franks šīs konvencijas vai tās

pielikumu nozīmē skaitās zelta franks,
klija vērtība līdzinās Amerikas Savienoto
Valstu —zelta dolāram.

§ 2. Kursi (pārrēķināšanas kursi), pēc
kuriem dzelzsceļš pārrēķina ārzemes valūtā
uzdotās, bet iekšzemes valūtā iekasējamās
zumas, dzelzsceļam jādara zināmi at-
klātībai ar sludinājumu pie kases vai kādā
citā piemērotā veidā.

§ 3. Tāpat dzelzsceļam jādara zināmi
atklātībai kursi (pieņemšanas kursi), pēc
kuriem tas ņem pretī svešu valūtu kā
maksāšanas līdzekli.

57. pants.
Centralbiroja ierīkošana starptau-
tiskiem dzelzsceļp.ārvadājumiem.

§ 1. Lai atvieglinātu un nodrošinātu
šīs konvencijas izpildīšanu, tiek nodibināts
Centralbirojs starptautiskiem dzelzsceļ-
pārvadājumiem, kura uzdevums ir:

a) pieņem paziņojumus no katras līgumu
slēdzēja valsts un katra piedalošās
dzelzsceļa un davīt tos zināmus pā-
rējām valstīm un pārējiem dzelzs-
ceļiem ;

b) ievākt, sakārtot un publicēt visāda
veida uz starptautisko dzelzsceļu sa-
tiksmi attiecošās ziņas;

c) taisīt lēmumus dzelzsceļu savstarpēju
strīdu gadījumos, ja tie to pieprasa;

d) atvieglot dzelzsceļu savstarpēju sa-
zināšanos starptautiskās satiksmes fi-
nansielās attiecībās un nesamaksātu
prasību nokārtošanā, veicinot šinī
ziņā dzelzsceļu savstarpēju attiecību
nodrošināšanu;

e) uzņemties skatīt cauri priekšlikumus
šīs konvencijas grozīšanai un likt
priekšā sasaukt 60. pantā paredzētās
konferences, ja tas izrādītos par va-
jadzīgu.

§ 2. īpašs eglaments, kurš pievienots
šai konvencijai kā pielikums II, nosaka ka
ši Centralbiroja atrašanās vietu, sastāvu
un organizāciju, kā ari paredz viņa dar-
bībai nepieciešamos līdzekļus. Šim regla-
mentam un tā grozījumiem, kas izdarīti
vienojoties visām līgumu slēdzēju valstīm,
ir tāds pat spēks uz tikpat ilgu laiku, kā
pašai konvencijai.

58. pants.
Saraksts dzelzsceļiem, kas padoti

konvencijai.
§ 1. 57. pantā paredzētam Centralbi-

rojam jāsastāda un jāved saraksts tiem
dzelzsceļiem, kas padoti šai konvencijai.
Šim nolūkam tas saņem no līgumu slē-
dzējām valstīm paziņojumus par kāda
dzelzsceļa līnijas vai kāda 2. pantā uz-
rādītā uzņēmuma jaunievešanu sarakstā
vai izslēgšanu no tā.

§ 2. Jauna dzelzsceļa līnija piedalās
starptautiskā satiksmē tikai pēc tam,
kad notecējis vien ; mēnesis pēc dienas,
kad Centralbirojs izsūtījis pārējām valstīm
paziņojumu par tās ieslēgšanu sarakstā.

§ 3. Centralbirojs izslēdz no saraksta
kādu dzelzsceļa līniju, ja tā līgumu slē-
dzēja valsts, uz kuras pieprasījumu šī
līnija ieslēgta sarakstā, paziņo Central-
birojam, ka pēdējā vairs nespēj izpildīt
pienākumus, kurus uzliek šī konvencija.

§ 4. Katram dzelzsceļam ir tiesība pēc
tam, kad tas saņēmis no Centralbiroja
paziņojumu par izslēgšanu no saraksta,
nekavējoties pārtraukt ar izslēgto līniju
visas no starptautiskās satiksmes izrietošās
attiecības. Izpildīšanā atrodošies pār-
vadājumi tomēr jāizpilda līdz galam.

59. pants.
Jaunu valstu pielaišana.

§ 1. Valsts, kura nepiedalās šinī kon-
vencijā, bet vēlas tai pievienoties, pie-
sūta savu lūgumu Šveices valdibai, kura
to paziņo visām līguma dalību ņemošām
valstīm, klātpieliekot centralbiroja at-
sauksmi par lūgumu iesniedzējas valsts
dzelzsceļa stāvokli attiecībā uz starp-
tautiskiem pārvadājumiem.

i 2. Ja sešu mēnešu laikā pēc šī pazi-
ņojuma nosūtīšanas vismaz divas valstis
nav paziņojušas Šveices valdībai savu

nepiekrišanu, tad lūgums skaitās ka liku-
mīgi saistoši pieņemts, par ko Šveices
valdība paziņo lūguma iesniedzējai un
visām līgumā dalību ņemošām valstīm.

Pretējā gadījumā Šveices valdība paziņo
visām valstīm un lūguma iesniedzējai, ka
lū urna pārbaudīšana ir atlikta.

§ 3. Katra jauna pievienošanās skaitās
kā spēkā stājusies pēc viena mēneša no
tās dienas, kad Šveices valdība nosūtījusi
paziņojumu.

60. pants.
Konvencijas revizija.

Šīs konvencijas revīzijai līguma slēdzēju
valstu priekšstāvji, uz Šveices valdības
uzaic'nājumu, sapulcējas vēlākais pieci
gadi pēc pēdējā konferencē nolemto
grozījumu spēkā stāšanās.

Konference sasaucama ari agrāk, ja
vismaz viena trešā daļa no līguma slēdzējām
valstīm to prasa.

61. pants.
Papildu noteikumi.

§ 1. No atsevišķām, konvencijā dalību
ņemošām valstīm vai dzelzsceļiem iz-
dotie papildu noteikumi, kuru izdošana
atrasta par vajadzīgu, šīs konvencijas
piemērošanai, jāpaziņo centralbirojam.

§ 2. Nolīgumi par šo noteikumu pie-
ņemšanu ievedami spēkā uz dzelzsceļiem,
kas pēdējiem pievienojušies, saskaņā ar
kārtību, kāda paredzēta katras atsevišķas
valsts likumos un noteikumos, bet tie
nedrikst grozīt starptautiskās konvencijas
noteikumus.

Nolī.umu ievešana spēkā paziņojama
Centralbirojam.

fi? nants

Ilgums saistībām, kas izriet no
pievienošanās šai konvencijai.
§ 1. ŠI konvencija ir spēkā uz neno-

teiktu laiku. Tomēr katra līgumā dalību
ņemoša valsts var no tās atkāpties zem
sekošiem nosacījumiem;

Konvencija ir saistoša katrai līgumā
dalību ņemošai valstij līdz piektā gada
31. decembrim, kas seko dienai, kad tā
stājusies spēkā. Katrai valstij, kura pēc
šī termiņa notecēšanas vēlas no konven-
cijas atteikties, jāziņo par to vismaz
vienu gadu iepriekš Šveices valdībai, kura
to paziņo pārējām līgumā dalību ņemošām
valstīm.

Ja minētā laikā uzteikšana nav notikusi,
tad saistība skaitās kā pagarināta uz
turpmākiem trim gadiem un joprojām
no trīs iīdz trīs gadiem, kamēr vismaz
vienu gadu iepriekš konvencija nav uz-
teikta uz kādu no šo trīsgadīgo termiņu
31. decembrī.

§ 2. Jaunām valstīm, kuras pievienojas
konvencijai piecgadīgā periodā vai ari
kādā no trīsgadīgiem periodiem, šī kon-
vencija ir saistoša līdz attiecīgā perioda
beigām un turpmāk līdz katra nākošā
perioda beigām, kamēr, tās nav paziņojušas
savu izstāšanos vismaz vienu gadu pirms
pēdējā perioda notecēšanas.

63. pants.
Konvencijas teksti un attiecības,
kādās tie stāv viens pret otru.

. Pēc diplomātiska paraduma šī kon-
vencija noslēgta un parakstīta franču
valodā.

Franču tekstam pievienots vācu un
itāļu teksti, pie kam pēdējie skaitās kāoficiāli tulkojumi.

Nesa.kaņu gadījumā izšķirošais ir franču
teksts. u

To apstiprinot, augšā minētie pjin.
varotie un Sarās apgabala valdības komi

"
sijas delegāts parakstīja šo konvenciju .

Parakstīta Bernē, viens tūkstots deviņi
simti divdesmit ceturtā gadā divdesmit
trešā oktobrī vienā vienīgā pirmrakstā
kurš glabājās Šveices savienības arķivā
un no kura katrai parakstījušai valstij
tiek piesūtīts oficiāls eksemplārs. '
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Pielikums I (20. pants).
Bagāžas kvītes paraugs.

Paraugs pastāv no trim caurkopējamām lapām
ar sekošu tekstu:

1. lapa.

j N Starptautiskas bagāžas sūtījums.

i Uj
i r Dzelzsceļa pārvaldes nosaukums

Bagāžas kvītes pasaknis
no līdz
caur

: Datums Z " " !
Biļešu Vietu Bagāžas Bagāžas veduma maksa ,

1 skaits skaits svars kg
19

~ veduma maksas 1 bez brīvbagažas par kg
aprēķins par J. ?? "katriem iū kg J ar brlvbagažu par kg

ļ Vilciena '""

I Nr. 2

III Pieteiktā zaudējuma atlīdzības zuma
Papildu maksājumi .....<-za

I Kopā samaksāts

' ^^stHnnr ^""^



2. lapa.

Nr
Starptautiskas bagāžas sūtījums.

. ? Dzeizsceja" parvaides n'o'sankiiīii 's $

Bagāžas pavadzīme
n0 lidz
caur

Datums " " " —
Biļešu vietu Bagāžas , Bagāžas veduma maksa
skaits , skaits svars kg '

19 Veduma maksas ļ bez brīvbagažas par kg ....
aprēķins par l _

katriem io kg
J ar brīvbagažu par kg

Vilciena ~~ " -
Nr. .-?--

Illllllllllllfflllllllllllll Pieteiktā zaudējuma atlīdzības zuma

Papildu maksājumi ....:

Kopā samaksāts

*) Šo aili dzelzsceļi var pēc vajadzības papildināt.

3. lapa, priekšpuse.

Starptautiskas bagāžas sūtījums.

Nr<£"' Dzelzsceļa pārvaldes nosaukums H*

Bagāžas kvīte
no Hdz
caur

Datums Bagāžas veduma maksaBiļešu Vietu Bagāžas _
skaits skaits svars kg

19 ; Veduma maksas } bez brīvbagažas par kg
aprēķins par > ——^——^———————•

katriem io kg I ar brīvbagažu par kg

Vilciena „?,

Nr. -? ?

Illllll Pieteiktā zaudējuma atlīdzības zuma

Papildu maksājumi

Kopā samaksāts ļ

3. lapa, mugurpuse.

Pārvadāšanai piemēro noteikumus, kādi paredzēti Starptautiskā konvencijā

pasažieru un bagāžas pārvadāšanai, kā ari attiecīgos tarifos.

Pasažieram jābūt klāt pie viņa bagāžas pārbaudīšanas no muitas, nodokļu,
finansu, policijas un citām administratīvām iestādēm, ciktālu attiecīgās iestādes

nepielaiž izņēmumus.

Otrā pusē uzrādīto bagāžu izdod pret šo kviti.

Bernē, divdesmit trešā oktobri, tūkstots deviņi simti divdesmit ceturtā gadā.
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Reglaments
starptautisku dzelzsceļpārv adā jumu

centralbirojam.

1. pants.
§ I. Starptautisku dzelzsceļpārvadā-

jumu centralbiroja sēdeklis atrodas Bernē.
Centralbiroja organizācija konvencijas 57.
pantā paredzēto noteikumu, robežās, kā
ari viņa darbvedības pārraudzība tiek
uzticēta Šveices savienības padomei.

§ 2. Centralbiroja izdevumus nes lī-
gumslēdzējas valstis proporcionāli dzelzs-
ceļu līniju garumam vai to līniju garumam,
kuras eksploatē uzņēmumi, kas pielaisti
ņemt dalību pēc šīs konvencijas noteiku-
miem izdarāmos pārvadājumos. Kuģnie-
cību uzņēmumi tomēr piedalās izdevumu
segšanā tikai proporcionāli pusei no viņu
līniju garuma. Katras valsts gada maksa ir
visaugstākais 0,80 fr. par kilometru. Uz
katru kilometru dzelzsceļlinijas krītošā
gada kredita lielumu nosaka katram at-
sevišķam darbības gadam. Šveices savie-
nības padome, iepriekš noklausoties central-
biroja priekšlikumus un ņemot vērā esošos
apstākļus un vajadzības. Kredīts izņemams
vienmēr pilnā apmērā. Ja centralbiroja
patiesie izdevumi nav sasnieguši uz šiem
pamatiem aprēķināto kreditu, tad pēdējā
neizdotais atlikums iemaksājams pensiju
un pabalstu fondam, kura augļi izlietojami
pabalstiem un atlīdzībām centralbiroja
ierēdņiem un darbiniekiem, kad tie aiz
liela vecuma, nelaimes vai slimību dēļ ir
galīgi nespējīgi turpmāk izpildīt savus
dienesta pienākumus.

Stādot priekšā līgumslēdzējām valstīm
ziņojumu par darbību un gada izdevumiem,
centralbirojs tās uzaicinās iemaksāt viņu
gada maksu notecējušā darbības gadā iz-
devumu segšanai. Valsts, kura līdz 1. ok-
tobrim savu daļu nav samaksājusi, tiek
otrreiz uzaicināta to samaksāt. Ja šis
uzaicinājums paliek bez sekām, tad central-
birojam tas jāatkārto nākošā gada sākumā,
nosūtot ziņojumu par darbību pēdējā,
jaunā gadā. Ja līdz nākošam 1. jūlijam
ari šis uzaicinājums palicis bez ievērības,
tad vilcinošai valstij piesūta ceturto uz-
aicinājumu, lai panāktu, ka tā samaksā
abas maksājamās gada maksas; ja tas
netiek panākts, tad centralbirojs trīs mē-
nešus vēlāk paziņo šai valstij, ka, ja
gaidītais maksājums netiks izdarīts līdz
gada beigām, nemaksāšana tiks uzskatīta
kā valsts vēlēšanās klusuciešot paziņot
savu izstāšanos no līdzdalības konvencijā.
Ja šis pēdējais solis paliek bez sekām, tad
centralbirojs ņems vērā vilcinošās valsts
klusuciešot paziņoto vēlēšanos izstāties
no līdzdalības konvencijā un stāties pie
šīs valsts līniju izslēgšanas no to liniju sa-
raksta, kuras pielaistas ņemt dalību starp-
tautiskos pārvadājumos.

Neienākušās zumas sedzamas pēc ie-
spējas no līdzekļiem, kup atrodas central-
biroja rīcībā un var tikt sadalītas uz četriem
darbības gadiem. Iztrūkuma daļu, kuru
nav iespējams šādā veidā segt, iegrāmato
uz īpaša konta, kurā zumu sadala starp
norēķinu uzstādīšanas laikā konvencijā
ietilpstošām pārējām valstīm proporcionāli
viņu līniju kilometru skaitam un tādā
mērā, kādā katra no tām jau divgadīgā
periodā, kurš nobeidzas ar vilcinošās valsts
izstāšanos, kopā ar pēdējo vienā laikā
piedalījušies konvencijā. Valsts, kuras
līnijas izslēgtas no saraksta zem iepriek-
šējā nodalījumā minētiem noteikumiem,
var tās atkal likt pievienot starptautiskās
satiksmes līnijām, ja tā papriekš samaksā
zumas par attiecīgiem gadiem, kuras tā
palikusi parādā, samaksājot reizē ar to ari
5% augļus, skaitot pēdējos no sestā
mēneša beigām pēc tās dienas, kurā
centralbirojs to pirmo reizi uzaicinājis
samaksāt no tās pienākošās gada maksas.

2. pants.
§ 1. Centralbirojs izdod mēnešrakstu,

kurš satur konvencijas piemērošanai vaja-
dzīgos paziņojumus, galvenā kārtā ziņas
par dzelzsceļu un citu uzņēmumu līniju
sarakstu, kā ari par priekšmetiem, kas
izslēgti no pārvadāšanas vai pielaisti zem
zināmiem nosacījumiem un bez tam juri-
diska un statistiska rakstura materiālus,
kūpu publicēšanu tas atrod par lietderīgu.

§ 2. Mēnešraksts iznāk franču un vācu
valodās. Vienu eksemplāru piesūta
par brīvu katrai līgumslēdzējai valstij un
katrai dalību ņemošai pārvaldei. Par turp-
mākiem pieprasītiem eksemplāriem jāmaks
centralbiroja noteikta maksa.

3. pants.
§ 1. Parādu prasības par starptauti-

skiem pārvadājumiem, kuras palikušas ne-
samaksātas, pārvalde-prasītāja var pa-
ziņot centralbirojam piedzīšanas atvieglo-1

šanai. Šim nolūkam centralbirojs uzaicina
parādā palikušo transporta uzņēmumu
samaksāt parāda zumu vai paziņot ie-
meslus, kuru dēļ tas no maksāšanas at-
sakās.

§ 2. Ja centralbirojs uzskata, ka at-
teikšanās pietiekoši pamatota, tad tas
noraida abas puses pie kompetentā ties-
neša.

§ 3. Ja centralbirojs uzskata, ka visa
zuma vai tās daļa tiešām ir parāds, tad tas
var, noklausījies lietpratēja domas, no-
teikt, lai parādā palikušais transporta
uzņēmums iemaksā visu parādu vai tā
daļu centralbirojam ; šādi iemaksātā zuma
paliek deponēta līdz lietas izspriešanai no
kompetenta tiesneša.

§ 4. Ka kāds uzņēmums divu nedēļu
laikā neizpilda centralbiroja uzaicinājumu,
tam jāpiesūta jauns uzaicinājums, reizē
aizrādot uz neizpildīšanas sekām.

§ 5. Ja ari šis otrais uzaicinājums 10
dienu laikā paliek neizpildīts, tad central-
birojam jāpiesūta valstij, pie kuras at-
tiecīgais uzņēmums pieder, motivēts pa-
ziņojums, liekot priekšā apsvērt speramos
soļus un it sevišķi pārbaudīt, vai parādā
palikušā uzņēmuma līnijas turpmāk at-
stājamas sarakstā.

§ 6. Ja valsts, pie kuras pieder pa-
rādā palikušais uzņēmums, paziņo,
ka neraugoties uz nemaksāšanu, tā
nedomā likt izslēgt no saraksta šī uzņē-
muma, līnijas, vai ja tā centralbiroja pa-
ziņojumu atstāj bez atbildes sešas nedēļas,
tad tiek likumīgi saistoši pieņemts, ka ta
uzņemas galvojumu par minētā uzņēmuma
maksātspēju, attiecībā uz parādu prasībām
par starptautiskiem pārvadājumiem.

Bernē, divdesmit trešā oktobrī tūkstots
deviņi simti divdesmit ceturtā gadā.
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Stājoties pie šodien noslēgtās starp-

tautiskas konvencijas pasažieru un bagāžas
pārvadāšanai pa dzelzsceļiem parakstīšanas
apakša parakstījušies pilnvarotie, Sarās
apgabala valdības komisijas delegāta klāt-
būtne un viņam piedaloties, paziņoja un
vienojās par sekošo.

Šī konvencija ir ratificējama un ratifi-
kācijas dokumenti pēc iespējas drīzā laikā
iesniedzami Bernē; tā stāsies spēkā starp
valstīm, kuras to ratificējušas, tiklīdz par
to bus panākta vienošanās starp šo valstu
valdībām.

Šis protokols, kurš ratificējams reizē ar
šodien noslēgto konvenciju, skaitās kā šīs
konvencijas papildinoša sastāvdaļa un tam
ir tāds pat spēks uz tādu pašu laiku, kā
pašai konvencijai.

To apstiprinot, augšā minētie piln-
varotie un Sarās apgabala valdības komi-
sijas delegāts parakstīja šo protokolu.

Parakstīts Bernē, tūkstots deviņi simti
divdesmi ceturtā gada divdesmit trešā
oktobri vienā vienā vienīgā pirmrakstā,
kurš glabājas Šveices savienības arķivā un
no kura katrai parakstījušai valstij tiks
piesūtīts oficiāls eksemplārs.
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Convention Internationale
concernant

le transport des marchandises par
chemins de fer

(C. I. M.)

conclue entree
rAllemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bul-
garie, le Danemark, la Ville Libre de Dantzig,
l'Espagne, l'Esthonie, la Finlande, la France,
la Grēce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie,
la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvēge,
les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la
Roumanie, le Rovaume des Serbes, Croates
et Slovēnes, la Suēde, la Suisse et la

Tchēcoslovaquie.
Les Gouvernements des Etats ci-dessus

ēnumērēs, ayant reconnu la nēcessitē
d'apporter de nombreux changements ā
la Convention internationale du 14 octobre
1890 sur le transport des marchandises
par chemins de fer, modificē les 16 juillet
1895, 16 juin 1898 et 19 septembre ' 1906,

ā laquelle participent la plupart d'entre
eux,

ont rēsolu de conclure une nouvelle
Convention sur le transport des mar-
chandises par chemins de fer, basēe sur
le projet qu'ils ont fait ēlaborer, d'un-
commun accord, et qui est contenu dans
le Procēs-verbal signē ā Berne le 8 juin
1923, et ont nommē pour leurs Plēni-
potentiaires, savoir:

L'ALLEMAGNE:
Monsieur Eduard HOFFMANN, Chargē

d'Affaires en Suisse.

L'AUTRICHE:
Son Excellence Monsieur Leo DI PAULI,

Envoyē Extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire en Suisse.

LA BELGIQUE:
Son Excellence Monsieur Fernand PELT-

ZER, Envoyē Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire en Suisse.

LA BULGARIE:
Monsieur Dimitri MIKOFF, Chargē d'Affai

res en Suisse.

LE DANEMARK:
Son Excellence Monsieur Andreas DE

OLDENBURG, Envove Extraordi-
naire et Ministre Plenipotentiaire en
Suisse.

LA VILLE LIBRE DE DANTZIG:
Son Excellence Monsieur Jean DE

MODZELEWSKI, Envoyē Extraor-
dinaire et Ministre Plenipotentiaire
de Pologne en Suisse.

L'ESPAGNE:
Son Excellence Monsieur Emilio DE

PALACIOS Y FAU > Envove Extra-
ordinaire, et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

L'ESTHONIE:
Monsieur Kari MENNING, Chargē d'Af-

faires en Allemagne et en Suisse.

LA FINLANDE:
Monsieur Urho TOIVOLA, Directeur du

Sercētariat Finlandais auprēs de la
Sociētē des Nations.

LA FRANCE:
Son Excellence Monsieur Henry ALLIZĒ,

Ambassadeur en Suisse;
Monsieur Maurice SIBILLE, Dēputē;
Monsieur Clēment COLSON, Vice-Pre-

sident du Conseil d'Etat.

LA GRĒCE:
Monsieur Vassili DENDRAMIS, Chargē

d'Affaires en Suisse.

LA HONGRIE:
Monsieur Felix PARCHER DE

TERJĒKFALVA, Chargē d'Affaires
en Suisse.

L'ITALIE:
Son Excellence Monsieur Carlo GAR-

BASSO, Envoyē Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire en Suisse.

LA LETTONIE:
Son Excellence Monsieur Oskar VOIT,

Envoyē Extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire en Allemagne et en
Suisse.

LA LITHUANIE:
Son Excellence Monsieur Venceslas

SIDZIKAUSKAS, Envove Extraor-
dinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Allemagne, Chargē d'Affaires en
Suisse.

LE LUXEMBOURG:
Monsieur Antoine LEFORT, Conseiller

d'Etat, Premier Commissaire du Gou-
vernement pour les Chemins de fer.

LA NORVĒGE:
Son Excellence Monsieur Johannes IR-

GENS, Envove Extraordinaire et
Ministre Plenipotentiaire en ltalie
et en Suisse.

LES PAVS-BAS:
Son Excellence Monsieur Vv'illem I.

DOUDE VAN TROOSTWIJK, En-
vove Extraordinaire et Ministre
Plenipotentiaire en Suisse.

LA POLOGNE:
Son Excellence Monsieur Jean DE

MODZELEVVSKI, Envove Extraor-
dinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

LE PORTUGAL:
Son Excellence Monsieur Antonio M. B.

FERREIRA, Envove Extraordinaire
et Ministre Plenipotentiaire en Suisse.

LA ROUMANIE:
Son Excel!ence Monsieur Nicolas PET-

RESCO-COMNĒNE, Envoyē Extra-
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

LE ROVAUME DES SERBES,CROATES
ET SLOVĒNES:

Son Excellence Monsieur Miloutine
VOVANOVITCH, Envove Extraor-
dinaire et Min stre Plenipotentiaire
en Suisse.

LA SUEDE:

Son Excellence Monsieur le Baron Jonas
M. ALSTROMER, Envove Extra-
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Suisse.

LA SUISSE:
Monsieur Giuseppe MOTTA, Conseiller

Fēdēral, Chef du Dēpartement Poli-
tique Fēdēral.

LA TCHĒC0SL0VAQU1E:
Monsieur Otakar LANKAŠ, Chef de

Dēpartement au Ministēre des Che-
mins de fer.

Lesquels, en prēsence et avec la par-
ticipation de Monsieur Jean MORIZE,
Dēlēguē de la COMMISSION DE GOU-
VERNEMENT DU TERRITOIRE DU
BASSIN DE LA SARRE,

Aprēs s'ētre communiquē leurs pleins
pouvoirs, trouvēs en bonne et due formē,
sont convenus des articles suivants:

Titre premier.

Objet et portēe de la Convention.

Article premier.
Chemins de fer et transports aux-
quels s'applique la Convention.

§ 1. — La prēsente Convention s'ap-
pl que ā tous les envois de marchandises
remis au transport avec une lettre de
voiture directe pour des parcours emprun-
tant les territoires d'au moins deux des
Etats contractants et s'effectuant exclusi-
vement par des lignes inscrites sur la
liste ētablie conformēment ā l'article 58 de
la prēsente Convention.

§ 2. — Sont toutefois exceptēs de l'ap-
plication de la prēsente Convention:

1° Les envois dont les points de dēpart
et d'arrivēe sont situēs sur le territoire
d'un mēme Etat et qui n'empruntent le
territoire d'un autre Etat qu'en transit:
a) lorsque Ies lignes par lesquelles

s'effectue le transit sont exploitēes
par un Chemin de fer de l'Etat de
dēpart;

b) mēme lorsque les lignes par Iesquelles
s'effectue le transit ne sont pas
exploitēes par un Chemin de fer de
l'Etat de dēpart* si les Chemins
de fer intēressēs ont conclu des
arrangements particuliers en vērtu
desquels ces transports ne sont pas
considērēs comme internationaux.

2° Les envois entre gares de deux
Etats limitrophes, si Ies transports sont
effectuēs sur tout le parcours par des
Chemins de fer de l'un de ces Etats,
ā la condition toutefois que l'expēditeur,
par le choix du formulaire de lettre
de voiture, revendique le rēgime du
rēglement intērieur applicable ā ces Che-
mins de fer et ciu'aucun de ces Etats
ne s'y oppose.

Article 2.
Participation d'entreprises autres

que les Chemins de fer.
§ 1. — Peuvent ētre inscrites sur la

liste prēvue ā l'article premier, en sus
des Chemins de fer, des lignes rēguliēres
de services automobiles ou de navigation
complētant des parcours par voie ferrēe
et effectuant les transports internationaux
sous la responsabilitē d'un Etat con-
tractant ou d'un Chemin de fer inscrit
sur la liste.

§ 2. — Les entreprises de ces lignes
sont soumises ā toutes ies obli gations
imposēes et sont investies de tous les
droits reconnus aux Chemins de fer
par la prēsente Convention, sous rēserve
des modifications rēsultant nēcessairement'
des modalitēs diffērentes du transport.
Ces modifications ne peuvent, toutefois
pas dēroger aux rēgles de responsabilitē
ētablies par la prēs nte Convention.

§ 3. — Tout Etat qui dēsire faire
inscrire sur la liste une des lignes dēsignēes
au § 1, doit prendre les mesures utiles
pour que les modifications prēvues au
§ 2 soient publiēes dans les mēmes formēs
que les tarifs.

Article 3.

Objets exclus du transport.
Sont exclus du transport aux conditions

de la prēsente Convention, sous rēserve
des dērogations prēvues au § 2 de
l'article 4:

1° Ies objets dont le transport est
rēserve ā l'administration des postes;
ne fūt-ce que sur l'un des territoires a
parcourir;

2° les objets qui, par leurs dimensions,
leur poids ou leur conditionnement, ne
se prēteraient pas au transport demande,
ā raison des amēnagements ou du matēriel
ne fūt-ce que de l'un des Chemins de fer
ā emprunter;

3° les objets dont le transport serait
interdit, par des dispositions lēgales ou
par mesure d'ordre public, ne fūt-ce
que sur l'un des Etats ā emprunter;

4° sauf exceptions ind;quēes dans l'An-
nexe I ā la prēsente Convention:

A. les matiēres sujettes ā explosion,
savoir:

a) Explosifs de minēs ou de tir;
b) Munitions;
c) Inflammateurs et piēces d'artifice;
d) Gaz comprimēs, liquēfiēs ou dissous

sous pression;
e) Matiēres qui, au contact de l'eau,

dēgagent des gaz inflammables ou
facilitant la cbmbustion.

Les substances qui ne sont pas utilisēes,
soit pour le tir, soit pour provoquer
des explosions, ne sont pas des exp!osifs
au sens de la prēsente Convention, Iorsque
le contact. d'une flamme ne peut pas
les faire dētonner et qu'elles ne sont
pas plus sensibles au choc ou ā la friction
que le dinitrobenzol;

B. les matiēres sujettes ā l'inflammation
spontanēe;

C. les produits rēpugnants ou de mau-
vaise odeur.

Article 4.
Objets admis au transport sous

certaines conditions.

§ 1. — Les objets ci-aprēs dēsignēs
sont admis au transport avec la lettre
de voiture internationale,sous les conditions
indiquēes ci-aprēs:

1° les objets dēsignēs dans I'Annexe
1 ā la prēsente Convention sont admis
sous les conditions qui y sont fixēes;

2° les transports funēbres sont admis
sous les conditions suivantes:

a) le transport est effectuē en grande
vitesse, sous la garde d'une personne
qui l'accompagne, ā moinsque

Jtransport en petite vitesse ou|a
dispense d'escorte ne soient admis
sur tous Ies Chemins de fer Par"
ticipant au transport;

b) les frais de transport sont obliga*
toirement payēs au dēpart;

c) le transport est soumis aux l0lS
et rēglements de police de chaq^
Etat, ā moins ou'il ne soit regie
par des Conventions spēciales entre

plusieurs Etats;
3° les vēhicules de chemins de īef

roulant sur leurs propres roues son
admis, ā la condition qu'un Chemin <*
fer vērifie que le vēhicule est en eta
de circuler et l'atteste par une inscripti 0"



le veli cule ou par un certificat spēcial;
f locomotives , tenders et automotrices

t, en outre, ētre accompagnēs d'un
"compētent fourni par l'expēditeur ,

Notamment pour assurer le graissage.

40 les animaux vivants sont admis

Hans les conditions ci-aprēs:

) les envois d'ammaux vivants doivent
ētre accompagnēs d'un convoveur
fourni par l'expēditeur, ā moins qu'il
ne s'agisse d'animaux de petite taille
rem is au transport dans des cages,
caisses, paniers, etc, bien clos; tou-
tefois, l'accompagnement n'est pas
exige en cas d'exceptions prēvues
par des tarifs directs internationaux
ou par des accords intervenus entre
Chemins de fer;

b) l'expēditeur doit se conformer aux
prescriptions de police vētērinaire des
Etats d'expēdition, de destination
et de transit. II est tenu de fournir
ā cet effet toutes les piēces d'accom-
pagnement nēcessaires;

50 les objets dont le chargement ou

ļe transport prēsenterait, de l'avis du
Chemin de fer expēditeur, des difficultēs
speciales ā raison des amēnagements ou
du matēriel d'un ou plusieurs des Chemins
de fer empruntēs, ne sont admis que sous
des conditions particuliēres ā dēterminer
dans chaque cas.

S 2. — Deux ou plusieurs Etats con-
tractants peuvent convenir, par des accords
$pēciaux, soit que certains objets exclus
par la prēsente Convention seront admis au
transport international entre ces Etats
sous certaines conditions, soit que les
objets dēsignēs dans PAnnexe I seront
admis sous des conditions moins rigou-
reuses.

Les Chemins de fer peuvent aussi, au
moyen de clauses appropriēes insērēes dans
leurs tarifs, soit admettre certains objets
exclus du transport, soit adopter des condi-
tions moins rigoreuses pour les objets
admis conditionnellement.

Article 5.
Obligation pour le Chemin de fer de

transporter.

§ 1. — Tout Chemin de fer soumis ā la
prēsente Convention est tenu d'effectuer,
ense conformant aux conditions de celle-ci,
tout transport de marchandises admis en
vērtu de cette Convention, pourvu que:
a) Pexpēditeur se conforme aux prescrip-

tions de la Convention;
b) le transport soit possible avec les

moyens ordinaires de transport;
c) le transport ne soit pas empēchē par

des circonstances que le Chemin de fer
ne pouvait pas ēviter et auxquelles ii
ne dēpendait pas de lui de remēdier.

§ 2. — Le Chemin de fer n'est tenu
d'accepter les objets dont le chargement, le
transportement ou le dēchargement exige
l'emploi de moyens spēciaux que si les
gares oū ces opērations doivent ētre effec-
tuēes disposent de ces moyens.

§ 3. — Le Chemin de fer n'est tenu
d'accepter que les envois dont le transport
peut ētre effectuē sans dēlai; les prescrip-
tions en vigueur ā la gare expēditrice dēter-
miment les cas oū cette gare est tenue de
prendre provisoirement en dēpot les envois
ne remplissant pas cette condition.

§ .4. — Les envois doivent ētre expēdiēs
dans l'ordre de leur acceptation au trans-
port sauf le cas prēvu au paragraphe
suivant.

. § 5. — Si l'intērēt public ou les nēces-
sit.es de l'exploitation l'exigent, l'autoritē
conipētente peut dēcider que

a) le service sera suspendu en totalitē ou
en partie;

") certaines expēditions seront exclues ou
admises seulement sous certaines con-
ditions ;

c) certaines expēditions bēnēficieront de
prioritēs.

Ces mesures doivent ētre portēes ā la
c°nnaissance du public.

Tout Chemin de fer peut refuser Ies envois
dont le transport serait empēchē par des
restrictions de ce genre.

§ 6. — Toute infraction aux disposi-
ļ'ons de cet article pourra donner lieu ā une
action en rēparation du prējudice causē.

Titre II.
Du contrat de transport.

F
Chapitre premier.

orrneet conditions du contrat de transport.

T Article 6.
le "eur et formē de la lettre de

9
voiture.

tott ' ~~ L'expēditeur doit prēsenter pour
ute expēdition internationale soumise ā la

prēsente Convention, une lettre de voiture
conforme au formulaire qui constitue
I Annexe II ā la Convention.

Les formulaires de lettre de voiture
doivent etre imprimēs sur papier ā ēcrire,
blanc, rēsistant; ils portent, pour la grande
vitesse, une bande rouge d'un centimētre
au moins de largeur, l'une au bord supē-
neur, I'autre au bord infērieur, au recto et
au verso.

§ 2. — Les tarifs internationaux ou les
accords entre Chemins de fer dēterminent
la langue dans laquelle doivent ētre impri-
mēs les formulaires des lettres de voiture.
A dēfaut de dispositions de tarifs ou d'ac-
cords, les formulaires doivent ētre imprimēs
dans une des langues officielles de l'Etat
expēditeur; ils doivent, en outre, contenir
un texte francais, ou allemand, ou italien,
et ils peuvent contenir toutes traductions
en d'autres langues jugēes utiles.

La partie ā remplir pai l'expēditeur doit
toujours ētre rēdigēe dans une des langues
officielles du pays de dēpart. Les traduc-
tions nēcessaires doivent faire l'objet de
dispositions des tarifs internationaux ou
d'accords spēciaux entre les Chemins de fer.
A dēfaut, l'expēditeur doit joindre une
traduction en francais, ou en allemand, ou
en italien.

§ 3. — Les parties du formulaire en-
cadrēes de lignes grasses doivent ētre
remplies par le Chemin de fer, les autres
par l'expēditeur. L'expēditeur doit obli-
tērer, au moyen d'une barre, les cadres" qu'il
laisse en blanc.

§ 4. — Le choix du formulaire de lettre
de voiture blanc ou du formulaire ā bandes
rouges indique si la marchandise est ā
transporter en petite ou en grande vitesse.
La demande de la grande vitesse sur une
partie du parcours et de la petite vitesse
sur I'autre partie n'est pas admise, sauf
accord spēcial entre tous les Chemins de fer
intēressēs.

§ 5. — Les lettres. de voiture surchar-
gēes ou grattēes ne sont pas admises. Les
ratures sont tolērēes ā la condition que
l'expediteur les approuve par sa signature
et qu'il inscrive les quantitēs rectifiēes en
toutes lettres, quand ii s'agit du nombre ou
du poids des colis.

§ 6.— Les mentions portēes sur la lettre
de voiture doivent ētre ēcrites ou impri-
mēes en caractēres indēlēbiles.

Les mentions suivantes sont obliga-
toires:

a) le lieu et la date de l'ētablissement de
la lettre de voiture;

b) la dēsignation du Chemin de fer expē-
diteur:

feuilles soigneusement attachēes ā la
lettre de voiture et signēes par l'ex-
pēditeur;

f) l'ēnumēration dētaillēe des piēces re-
quises par les douanes, octrois. autori-
tēs fiscales ou de police et autres auto-
ritēs administratives qui sont jointes
ā la lettre de voiture ou qui sont men-
tionnēes comme dēposēes dans une
gate dēsignēe ;

g) le nom ou la raison sociale de l'expē-
diteur, constatē par sa signature, ainsi
que l'indication de son adresse com-
plētēe, s'il le juge utile, par son adresse
tēlēgraphique et tēlēphonique. "La
signature peut ētre imprimēe ou rem-
placēe par le timbre de l'expēditeur, si
le slois et rēglements en vigueur ā la
gare expēditrice le permettent. Une
seule personne. firme ou raison sociale
doit figurer sur la lettre de voiture
comme expēditeur.

La lettre de voiture peut, en outre,
contenir les mentions suivantes :

h) la mention ,,en gare (bureau restant)"
ou la mention ,,livrable ā domicile",
ā la condition que ce dernier mode de
livraison soit applicable dans la gare
destinataire (article 16, § 2). Les
matiēres sujettes ā l'explosion ou ā
l'inflammation spontanēe (voir An-
nexe I) ne peuvent ētre adressēes en
gare;

i) la demande des tarifs ā appliquer,
notamment des tarifs spēciaux ou
exceptionnels prēvus aux articles 11,
§ 10, et 34;

k) le montant de la somme reprēsentant
l'intērēt ā la livraison dēclarē confor-
mēment ā l'article 35;

1) l'indication des frais que l'expēditeur
prend ā sa chargē, conformēment aux
dispositions de l'article 17;

m) le montant du remboursement grevant
la marchandise et des dēbours qui
auraient ētē acceptēs par le Chemin
de fer, comme ii est dit ā l'article 19;

n) l'itinēraire rēclamē et l'indication des
gares oū doivent s'accomplir les opēra-
tions de douane ou d'octroi, ainsi que
les vērifications exigēes par les auto-
ritēs fiscales ou de police et autres
autoritēs administratives;

0) la dēsignation d'un mandataire con-
formēment ā l'article 15.

§ 7. — II n'est permis d'insērer dans
la lettre de voiture d'autres dēclarations
que si elles sont prescrites par les lois et
rēglements d'un Etat et ne sont pas con-
traires ā la prēsente Convention.

II est interdit de remplacer la lettre de
voiture par d'autres piēces ou d'y ajouter
d'autres documents que ceux que la prē-
sente Convention autorise. Toutefois,
lorsque Ies lois et rēglements en vigueur
ā la gare expēditrice le prescrivent,
I'expēditeur doit ētablir, outre la lettre
de voiture, une piece destinēe ā ētre
conservēe par le Chemin de fer pour lui
servir de preuve du contrat de transport.

c) la dēsignation du Chemin de fer desti-
nataire et celle de la gare destinataire,
avec toutes les spēcifications nēcessai-
res pour ēviter toute confusion entre
les diverses gares desservant soit une
mēme localitē, soit des localitēs por-
tant le mēme nom ou des noms ana-
logues;

d) le nom et le domicile du destinataire.
Une seule personne, firme ou raison
sociale doit ētre indiquēe comme desti-
nataire. L'indication comme desti-
nataire de la gare ou du chef de la

' gare destinataire n'est admise que si le
tarif applicable le permet expressē-
ment. Les adresses n'indiquant pas le
nom du destinataire, telles que
„ā l'ordre de . . ." ou „au porteur du
duplicata de la lettre de voiture", ne

§ 8. — II est interdit de comprendre

dans une mēme lettre de voiture des objets
qui ne peuvent ētre chargēs les uns avec les
autres sans inconvēnients et sans infraction
aux prescriptions des douanes, octrois,
autoritēs fiscales, de police ou autres
autoritēs administratives.

§ 9. — - Les marchandises dont le char-
gement et le dēchargement incombent ā
l'expēditeur et au destinataire doivent ētre
accompagnēes de lettres de voiture dis-
tinctes, ne comprenant aticun objet dont
la manutention incombe au Chemin de fer.

Des lettres de voiture distinctes doivent
ēgalement ētre ētablies pour les objets dē-
signēs ā l'article 4.

§ 10. — Une mēme lettre de voiture ne
peut comprendre que le chargement d'un
seul vvagon, sauf pour les objets indivisibles
exigeant plus d'un vvagon. Toutefois, cette
rēgle n'est pas applicable lorsque les pres-
criptions particuliēres au trafic dont ii
s'agit ou les tarifs ā appliquer autorisent
pour la totalitē du parcours l'expēdition de
plusieurs vvagons avec la mēme lettre de
voiture.

§ 11. — L'expediteur est autorise a

insērer au bas du verso de la lettre de voi-
ture, mais ā titre de simple Information
pour le destinataire et sans qu'il en rēsulte
ni obligation ni responsabilitē pour le
Chemin de fer, les mentions suivantes:

,,Envoi de N.";
,Par ordre de N." :

,.A la disposition de N." :
„Pour etre rēexpēdiē ā N." ;
„Assurē auprēs de N." ;

sont pas autonsees;

e) la dēsignation de la nature de la mar-
chandise, l'indication du poids ou une
indication analogue conforme aux
rēglements du Chemin de fer expēdi-
teur et, en outre, pour les envois par
colis de dētail, le nombre, la descrip-
tion de l'emballage, les marques et
numēros des colis et,. pour les envois
dont le chargement incombe ā l'expē-
diteur, la sērie, le numēro et Ies mar-
ques de propriētē du vvagon. Les
marchandises doivent ētre dēsignēes:
celles qui figurent dans l'Annexe 1,
sous le nom qui leur est donnē dans
cette Annexe; celles qui sont dēnom-
mēes dans la classification des mar-
chandises ou dans le tarif, sous le nom
qui les dēsigne dans ces documents ;
les autres, sous la dēnomination usitēe
dans le commerce.

Si l'espace rēserve sur la lettre de
voiture pour la spēcification des mar-
chandises est insuffisant, la dēsignation
des articles doit ētre faite sur des

Article 7.
Responsabilitēpourlesēnonciations
de la lettre de voiture. Surtaxes. Me-
sures ā prendre en cas de surcharge.

§ I. — L'expēditeur est responsable de
l'exactitude des indications et dēclarations
inscrites par ses soins dans la lettre de
voiture ;il supporte toutes les consēquences
rēsultant du fait que ces dēclarations ou
indications seraient irrēguliēres, inexactes,
incomplētes ou inscrites ailleurs qu'ā la
place rēservēe ā chacune d'elles.

§ 2. — Le Chemin de fer a toujours le
droit de vērifier si Tenvoi rēpond aux ēnon-
ciations de la lettre de voiture. L'expēdi-
teur ou le destinataire doit ētre invitē ā
assister ā la vērification, lorsque celle-ci a
lieu ā la gare expēditrice ou ā la gare desti-
nataire. Si l'intēressē ne se prēsente pas
ou si la vērification a lieu en cours de route
et ā dēfaut d'autres prescriptions lēgales
ou rēglementaires en vigueur dans le pays
oū la vērification a lieu, celle-ci doit se faire
en prēsence de deux tēmoins ētrangers au
Chemin de fer. Si l'envoi ne rēpond pas aux
ēnonciations de la lettre de voiture, Ies frais
occasionnēš par la vērification grēvent la
marchandise, ā moins qu'ils n'aient ētē
pavēs sur place.

§ 3. — Les lois et rēglements de chaque
Etat dēterminent les conditions dans les-
quelles le Chemin de fer a le droit ou est
tenu de constater ou de controler le poids
de la marchandise ou le nombre des colis,
ainsi que la tare rēelle des vvagons.

§ 4. — En cas de pesage des charges
complētes sur un pont ā bascule, le poids
est determinē en dēduisant du poids total
du vvagon chargē la tare inscrite sur le
vvagon, ā moins qu'une tare diffērente ne
rēsulte d'un pesage spēcial du vvagon vide.

§ 5. — En cas soit d'indication ou
de dēclaration irrēguliēre, inexacte ou
incomplēte pouvant avoir pour consē-
quence de faire accepter des objets exclus
du transport en vērtu du 4° de l'article
3, de faire bēnēficier l'envoi d'un prix de
transport plus rēduit ou de faire ēchec
ā l'application normale des tarifs, soit
d'inobservation des mesures de sēcuritē
prescrites dans l'Annexe I, soit de surcharge
d'un wagon chargē par l'expēditeur, une
surtaxe doit ētre payēe sans prējudice
du paiement complēmentaire de la dif-
fērence des frais de transport et, s'il
y a lieu, de toute indemnitē pour le
dommage ēventuel, ainsi que des sanctions
pēnales.

La surtaxe est dēterminee ainsi qu'il
suit:

a) En cas soit de dēclaration irrēguliēre,
inexacte ou incomplēte des marchandises
exclues du transport en vērtu du 4°
de l'article 3, ou des marchandises dēnom-
mēes ā l'Annexe I, soit d'inobservation
des mesures de sēcuritē prescrites dans
cette Annexe, la sutraxe est la suivante:
Pour les marchandises exclues

du transport en vērtu du
4° de l'article 3 .... 15 francs

Pour les marchandises dēnom-
mēes ā l'Annexe I:

Classe 1, groupe la .... 15 ,,
Classe 1, groupes 1 b, 1 c

et 1 d 10 „
Classe I, groupe le, et Classes

II et III 5 „
Classes IV, V et VI ... 1 franc

par kilogramme de poids brut du colis
entier.

Si les prescriptions en vigueur pour
le trafic intērieur du Chemin de fer sur
lequel la contravention a ētē dēcouverte
prēvoient des surtaxes . moins ēlevēes,
ce sont ces derniēres qui sont percues.

b) En cas de dēnomination indiquant
d'une maniere irrēguliēre, inexacte ou
incomplēte la nature d'une expēdition
comprenant des marchandises autres que
celles prēvues sous la lettre a) du prēsent
paragraphe, la surtaxe est ēgale au double
de la diffērence entre le prix de transport
depuis le point de dēpart jusqu'au point
de destination rēgulierement applicable
avec la dēnomination irrēguliēre, inexacte
ou incomplēte e: celui qui aurait dū
ētre percu, si la dēnomination avait ētē
rēguliēre, exacte et complēte.

Cette surtaxe ne peut ētre infērieure
ā 1 franc, mēme s'il n'y a pas de diffērence
de prix. Si Ies prescriptions en vigueur
pour le trafic intērieur du Chemin de
fer sur lequel la contravention a ētē
dēcouverte prēvoient un minimum moins
ēlevē, c'est ce dernier qui est appliquē.

,,Pour le navire N." ;

..Provenanī du navire H." :
..Pour l'exportationā destination de N. ":
Chacune de ces mentions doit s'apņliquer

1 l'ensemble de l'expēdition.



c) En cas d'indication d'un poid in-
ITT k,P ,oids r^'surtaxe est ēgaleau double de la diffērence entre le prix
ae transport du poids dēclarē et celuidu poids constatē, depuis la gare expē-ditnce jusqu'ā la gare destinataire.

d) En cas de surcharge d'un vvagonchargē par l'expēditeur, la surtaxe est
egale ā six fois le prix applicable autransport, entre la gare expēditrice etla gare destinataire, du poids en excē-
dent sur la limitē de chargē. II y a sur-
charge quand /la chargē d'un vvagon
depasse la limitē de chargē dēfinie de la
maniere suivante:

Lorsqu'un vvagon ne porte qu'une seule
mscription relative au poids du chargement
qu'il peut recevoir, celle-ci est consi-
dērēe comme indiquant la chargē normale;
la limitē de chargē est alors ēgale ā cette
chargē normale augmentēe de cinq pour
cent.

Lorqu'un vvagon porte deux inscrip-
tions, celle qui indique le tonnage le
plus faible determinē la chargē normale;
celle qui indique le tonnage le plus ēlevē
determinē la limitē de chargē.

e) S ii y a, pour un mēme vvagon,
indication d'un poids intērieur au poids
rēel et surcharge, les surtaxes relatives
ā ces deux infractions sont percues cumu-
lativement.

§ 6. — Les surtaxes ā percevoir con-
formēment au § 5 ci-dessus grēvent la
marchandise transportēe, quel que soit le
lieu oū ont ētē constatēs Ies faits qui
les justifient.

Si la valeur de Ja marchandise ne
couvre pas le montant des surtaxes
ou si le destinataire refuse la marchandise,
le surplus de la crēance rēsultant des
surtaxes doit ētre payē par l'expēditeur.

§ 7. — La surtaxe n'est pas due:
a) en cas d'indication inexacte du poids,

lorsque le pesage par le Chemin de fer
est obligatoīre d apres les rēgles en
vigueur ā la gare expēditrice;

b) en cas d'indication inexacte du poids
ou en cas de surcharge, si l'expē-
diteur a demande dans la lettre
de voiture que le pesage soit fait
par le Chemin de fer;

c) en cas de surcharge dccasionnēe,
au cours du transport, par des in-
fluences atmosphēriqueS, si l'expē-
diteur prouve qu'il s'est conforme,
en chargeant le vvagon, aux pres-
criptions en vigueur ā la gare expē-
ditrice;

d) en cas d'augmentation de poids sur-
venue pendant le transport, sans
qu'il y ait surcharge, si l'expēditeur
prouve que cette augmentation est
due ā des circonstances atmosphēri-
ques.

§ 8. — Quand la surcharge d'un vvagon
est constatēe par la gare expēditrice
ou par une gare intermēdiairē, l'excēdent
de chargē peut ētre retirē du vvagon,
mēme s'il n'y a pas lieu de percevoir
une surtaxe. L'expēditeur est, s'il y a
lieu, invitē sans retard par l'intermēdiaire
de la gare expēditrice ā faire connaītre
comment ii entend disposer de l'exeēdent
de chargē.

La surcharge est taxēe, pour le par-
cours effectuē, d'aprēs le prix de transport
appliquē au chargement principa!, avec
la surtaxe prēvue au § 5 ci-dessus, s'il
y a lieu; en cas de dēchargement, les
frais de cette opēration sont percus
d'aprēs le tarif des frais accessoires du
Chemin de fer qui l'effectue.

Si l'expēditeur prescrit de renvoyer
ou de rēexpedier la surcharge, elle est
traitēe comme un envoi isolē.

Article 8.

Conclusion du contrat de transport
Duplicata de la lettre de voiture.

§ ]. — Le contrat de transport est
conclu dēs que la gare expēditrice a
acceptē au transport la marchandise avec
la lettre de voiture. La gare expēdi-
trice constatē l'acceptation en apposant
sur la lettre de voiture son timbre portant

īa date de l'acceptation
c 2 — L'apposition du timbre doit

avoir lieu immēdiatement aprēs la remise
de la totalitē de l'envoi faisant l'objet
de la lettre de voiture et le paiement

des frais cme l'expēditeur prend ā sa

r-haree Cette apposition doit avoir

lieu en prēsence de l'expēditeur si ce
dernier le demande.

8 3 — Aprēs l'apposition du timbre,

la lettre de voiture fait preuve du contrat

de transport.
S 4 — Toutefois , en ce qui concerne

le, ' marchandises dont le chargement
incombe ā l'expēditeur en vērtu des

prescriptions des tarifs ou des conventions
passēes avec lui, lorsque de telles con-
ventions sont autorisēes a la gare expē-
ditrice, les ēnonciations de la lettre de
voiture relatives soit au poids, soit au
nombre des colis, ne font preuve contre
le Chemin de fer que si la vērification
de ce poids et du nombre des colis a ētē
faite par le Chemin de fer et constatēe
sur la lettre de voiture.

§ 5. — Le Chemin de fer est tenu
de certifier la rēception de la marchandise
et la date de l'acceptation au transport
sur le duplicata de la lettre de voiture
qui doit lui ētre prēsente par I'expēditeur
en mēme temps que la lettre de voiture.

Ce duplicata n'a la valeur ni de la
lettre de voiture accompagnant l'envoi,
ni d'un connaissement.

Article 9.
Bases pour calcul le des prix de
transport. Tarifs et itinēraires.

§ 1. — Les prix de transport et Ies
frais accessoires sont calculēs confor-
mēment aux tarifs lēgalement en vigueur
et dūment publiēs dans chaque Etat.
Ces tarifs doivent contenir toutes les
indications nēcessaires pour le calcul des
prix de transport et des frais accessoires
et spēcifier, le cas ēchēant, les conditions
dans lesquelles ii sera tenu compte du
change.

§ 2. — Les tarifs doivent faire con-
naītre toutes les conditions spēciales aux
divers transports, et notamment la vitesse
ā laquelle ils s'appliquent. Si. pour
toutes les marchandises ou pour certaines
d'entre elles, ou pour certains parcours,
un Chemin de fer a une tarification ne
comportant qu'une seule vitesse, cette
tarification peut ētre appliquēe aux trans-
ports effectuēs tant avec lettre de voiture
blanche qu'avec lettre de voiture ā bandes
rouges, sous les conditions de dēlai de
livraison qui rēsultent pour chacune de
ces lettres de voiture des dispositions
des articles 6, 8 4, et 11.

Les tarifs. doivent ētre appliquēs ā
tous les intēressēs d'une maniere uniforme.
Leurs conditions sont valables pourvu
qu'elles ne soient pas contraires ā la
prēsente Convention; sinon elles sont
considērēes comme nulles et non avenues.

§ 3. — a) Si l'ēxpēditeur a prescrit
sur la lettre de voiture l'itinēraire ā
suivre, Ies frais de transport sont calculēs
par cet itinēraire.

La dēsignation des gares oū doivent
s'effectuer les formalitēs exigēes par les
douanes, octrois, autoritēs fiscales ou
de police et autres autoritēs admini-
stratives ēquivaut ā une prescription
d'itinēraire.

b) Si l'expēditeur a prescrit dans la
lettre de voiture seulement les tarifs
ā appliquer, le Chemin de fer applicļiie
ces tarifs, en tant que la prescription
suffit ā dēterminer les gares entre lesquetles
Ies tarifs revendiquēs devront ētre applf-
quēs. Le Chemin de fer choisit parmi
les itinēraires sur lesquels ces tarifs sont
valables au jour de la conclusion du
contrat de transport l'itinēraire "qtti lui
paraīt le plus avantageux pour Fex-
pēditeur.

c) Si l'expēditeur a prescrit dans la
lettre de voiture le paiement ā l'avance
du port jusqu'ā une station intermēdiairē,
dans les conditions prēvues ā l'article
17, § 1, le Chemin de fer choisit parmi
les itinēraires qui passent par la dite
station intermēdiairē celui qui lui paraīt
le plus avantageux pour I'expēditeur.
Les frais de transport- sont calculēs par
l'itinēraire choisi par le Chemin de fer.

d) Si, dans les cas prēvus sous les
lettres a) et c) ci-dessus, ii existe un tarif
international entre la gare expēditrice
et la gare destinataire sur l'itinēraire
revendiquē sous la -lettre a) ou entre
la gare expēditrice et celle indiquēe
sous la lettre c) ce tarif est app!iquē,
pourvu qn'au moment de l'expēdition,
son application ne soit pas subordonnēe
ā des conditions qui ne seraient pas
remplies.

e) Si les indications donnēes par l'ex-
pēditeur ne suffisent pas ā dēterminer
complētement l'itinēraire ou les tarifs,
ou si certaines de ces indications sont
incompatibles, le Chemin de fer choisit
l'itinēraire ou les tarifs qui lui paraissent
les plus avantageux pour l'expēditeur.
II se conforme toujours aux indications
de la lettre de voiture en ce qui concerne
Ies gares visēes sous la lettre a), alinēa 2,
et, autant que possible, aux autres pres-
criptions de l'expēditeur.

Toutefois, s'i! existe un tarif direct
international entre la gare expēditrice

et la gare destinataire, ce tarif est apphque
pourvu que l'itinēraire qu'il determinē
observe, le cas ēchēant, Ies prescriptions
de la lettre de voiture concernant Ies
gares visēes sous la lettre a), alinēa 2.
et que son application ne soit pas subor-
donnēe ā d'autres conditions qui ne
seraient pas remplies.

f) Dans tous les cas prēvus ci-dessus,
les dēlais sont calculēs par l'itinēraire
revendiquē par l'expēditeur ou choisi
par le Chemin de fer.

g) Le Chemin de fer ne peut, bors
Ies cas visēs ā l'article 5. § 5, et ā l'article
23 § 1, effectuer le transport par une
autre voie que l'itinēraire indiquē par
l'expēditeur qu'ā la condition:

1° que les frais de transport et les
dēlais de livraison ne sernot pas supērieurs
aux frais et dēlais calculēs par l'itinēraire
que I'expēdīteur avait indiquē;

2° que les formalitēs exigēes par les
douanes, octrois, autoritēs fiscales ou
de police et autres autoritēs admini-
stratives auront touiours lieu aux stations

destgnees par rexpēditeur.
L'expēditeur est avisē que le transport

a līeu par une voie autre que celle qu'il
a prescrite.

h) Dans les cas visēs aux points b),
c) et e) (alinēa 1) du prēsent paragraphe,
le Chemin de fer n'est responsable d'un
dommage rēsultant du choīx de l'itinēraire
ou des tarifs qu'en cas de dol ou de faute
lourde.

§ 4. — II n'est percu au profit des
Chemins de fer, en sus des taxes de trans-
port et des divers frais accessoires prēvus
par les tarifs, aucune somme autre que
les dēpenses faites par eux, telles que
droits de sortfe ou d'entrēe, frais de
camionnage d'une gare ā I'autre non
indiqūēs par le tarif, frais de rēparations
ā l'emballage extērieur ou intērieur des
marchandises nēcessaires pour en assurer
la eonservation et autres dēpenses ana-
logues. Ces dēpenses doivent ētre dūment
constatēes et dēcomptēes ā part sur la
lettre de voiture, ā laquelle les piēces
justificatives doivent ētre joints. Quand
le paiement de ces dēpenses incombe
ā rexpēditeu!r, les piēces justificatives īre
sont pas livrēes au destinataire avec la
lettre de voiture, mais elles sont remises
ā rexpediteur avec te compte des frais,
comme ii est dīt ā l'article 17.

Article 10.
Interdīction de traitēs particuliers.

Tout traītē particulier qui aurait pour
effet d'aceorder ā un ou plusieurs expē-
diteurs une rēduction sur les prix: d'es
tarifs est formellement interdit et rati
de plein droit.

Toutefois, sont autorisēes les rēdtic-
tions de prix dūment publiēes ēgalement
accessibles. ā tous aux mēmes conditions,
ainsi que celles qui accordēes soit pour
le service du Chemin de fer, soit pour
le service des administrations publiques,
soit au profit d'oeuvres de bienfatsanee.

Article 11.
Dēlais de livraison.

§ 1. — Les dēlais de livraison ne doi-
vent pas dēpasser les maxima suivants:

a) pour la grande vitesse:
1° dēlai d'expēditien ... 1 jour
2° dēlai de transport, par
fraction indivisible de
250 kilomētres de distances
d'application des tarifs . . . 1 jour;

b) pour la petite vitesse:
1° dēlai d'expedition . . . 2 jours;
2° dēlai de transport, par
fraction indivisible de 250 ki-
lomētres de distances d'ap-
plication des tarifs .... 2 jours.

§ 2. — Lorsiļue l'envoi emprunte plu-
sieurs rēseaux reliēs par rails, le dēlai
de transport est calculē sur la distance
totale entre la gare expēditrice et la gare
destinataire; le dēlai d'ēxpēdition n'est
compte qu'une seule fois, quel que soit le
nombre des rēseaux empruntēs.

§ 3. — Les lois et rēglements de chaaue
Etat dēterminent dans quelle mesure les
Chemins de fer soumis ā leur autoritē ont la
facultē de fixer des dēlais supplēmentaires
dans les cas suivants:

a) pour les transports qui empruntent:
soit la mer ou les voies navigables intē-

rieures par bac ou par bateau,
soit une route ne comportant pas de

voie ferrēe,
soit certains raccordements reliant

dettx lignes d'un mēme rēseau ou
de rēseaux diffērents,

soit une ligne secondaire,
soit une ligne dont les rails n'ont pas

i'ēcartement normai :

b) ā 1 occasion de circonstances extra-
ordinaires de nature ā dēterminer *

soit un dēveloppement anormal rju
trafic,

soit des difficul'tēs anormales pour
I'exploitation.

Les dēlais supplēmentaires doivent dans
tous Ies cas ētre fixēs en jours.

§4. — Les dēlais supplēmentaires mo-
tivēs par les circonstances mentionnēes
sous la lettre a) du § 3 ci-dessus doivent
figurer dans les tarifs.

Les dēlais supplēmentaires prēvus sous la
lettre b) du § 3 doivent ētre publiēs et ne
peuvent entrer en vigueur avant leur pu.
blī'cation.

§ 5 .— Le dēlai de livraison; prend cours
ā partir de I'heure de minuit aprēs l'accep-
tation: au transport de la 1 marchandise
prēvue ā l'article 8, § 1.

§ 6. — Le dēlai est observe si, avant son
expiration, la marchandise es* remise ou
son arrivēe notifiēe. soit au- destinataire,
soit ā la personne autorisēeā la recevoir eri
vērtu dēs rēglements dtr Chemin de fer qui
doit effectuer la livraison. Les lois et
rēglements de chaque Etat dēterminent Ies
formēs dans lesquelles lā remise de la lettre
d'avis est constatēe.

Pour tes envois qui ne sont pas livrēs ā
domicile par le Chemin'de-fer et qui ne
doivent pas faire l'objet dfuri avis d'arrivee,
ledēlai dē livraison ešt observe si, avant son
expirati©)n, la marchandise-est ā la disposi-
tion du. destinataire, ala gare- destinataire.

§ 7'..— Les dēlais de livraison cessent
de coiiriJr pendant touttlē;sējbuir qu'entraīne
rācaomplissement des formalitēs exigēes
par lēs douanes, octrois,. autoritēs fiscales
ou.de podice et autres autoritēs administra-
tives,. ainsi que pēndānt toute interruptibn
du trafte empēchantt temporairemeiit de
commrencer ou de contahuer lie transportēt
ne; rē'suJtant pas d'Une. faute imputable au
Chemin de fer.

Les dēlais cessentr ēgalenaent de coūrir
pendant l'exēcutiomdēs opērations prēvues

!aux; §§ 2 et 3 de liatītfcite ? et pendant la
jdurēe d'un arrēt causfcpar une modification;
du: contrat de transport ofdonnēe par l'ex-

i pē.dSiteur en. vertiii de: l'article 21.
En outre, pour.dēj transportdes animaus

ļ vivants, Ies dēlais, dfe liivraison cessent de
'courir pendant la dtoae:
ļ a) du sējour de css, animaux dans les

gares-abreuvoiiis;;:
b) des arrēts, rēsuttaat d'une mesure dte

police;
ļ c) de la visite vēttērīnaire.

§ 8. — Pour lēs envois en petite vi tes*
Ies dēlais de livraissnn cessent de couhi'r te
dimanehes et jours fēriēs lēgaux.

Pour Ies envois: ēra grande vitesse,. lorsļue
le jour qui suit celui de l'aaceptatiou au
transport est uadimanche ou un jour tTeriē
lēgal, le delai commencē ā courir un; |our
plus tard. De mēmie, lorsque le derniar jour
du dēlai de livraison est un dimanchķou un
jour fēriē lēgalĻ te dēlai n'expire qm lte len-
demain. Toutefois, ces disposltioits ne
s'appfkiuent pa;s aux envois de g3an.devi-
tesse pour 1.esgļuels les gares sont otivertes,
soit dans le pays expēditeur, sc*t dans le
pays destinataire, les diinanchts- et jours
fēriiēs.

§ 9. — Lorsque daras un Etafr tes lois ou
les rēglements ēdieterat rinterruiptJon totale
au partielle du transport en gfande vitesse
des marchandises le dimanchte et certains
jours fēries lēgaux,, les dēlais de livraison
sont augnientēs en consequ«nee.

§ 10. — Lorsque, d'apris les lois et
rēglements d'un Etat, ii peut ētre creē des
tarifs spēciaux ou excepttonnels ā pnx
rēduits et ā dēlais allongēs, les Chemins de
fer de cet Etat peuvent aussi appliqwer ces
tarifs ā dēlais allongēs dans le trafic inter-
national.

Article 12.

Etat de la marchandise. Emballage'

§ 1. — Lorsquele Chemin de fer accepte
au transport une marchandise presentaiit
des signes manifestēs d'avarie,iiP.exiger que l'ētat de cette marchandise
fasse l'objet d'une mantionspēcialesnlettre de voiture.

§ 2. — Lorsque la nature de la i"ar'
chandise exige un emballage, l'expediteuj
doit l'emballer de telle sorte qu'elle son
prēservēe de perte totale ou partielle ļ
d'avarie en cours de transport etnerisqtpas de porter dommage aux personnes, a
matēriel ou aux autres marchandises.

L'emballage doit .d'ailleurs, ētre confori^
aux prescriptions des tarifs et reg lemet1

'du Chemin de fer expēditeur. I
§ 3. — Si l'expēditeur ne s'est pas «J

formē attx prescriptions du paragrapl' -
le Chemin de fer peut, soit refuser !'e>i\\;
soit exiger que l'expēditeur reconnai-



la lettre de voiture, l'absence d'emballage
pētāt dēfectueux de l'emballage, en

donnanr une description exacte de celui-ci.

$ 4. — L'expēditeur est responsable deš
consēquences de l'absence d'emballage ou
de son ētat dēfectueux ainsi reconnus sur
la lettre de voiture, de mēme que des vices
non apparents de l'emballage. Tous Ies
dommages qui en rēsultent sont. ā la chargē
de l'expēditeur qui, le cas ēchēant. doit
indemniser le Chemin de fer du prējudice
qu'ii aurait subi.

L'expediteur est aussi responsable des
dēfectuositēs apparentes de l'emballage non
reconnues sur la lettre de voiture si la
preuve de ces dēfectuositēs est faite par le
Chemin de fer.

§ 5. — Lorsqu'un expēditeur a l'habi-

tude d'expēdier, de la mēme gare, des
marchandises de mēme nature nēcessitant
un emballage, et de les remettre, soit sans
emballage,-soit sous le mēme emballage
dēfectueux, ii peut se dispenser de satis-
?faire pour chaque expēdition aux prescrip-
tions du paragraphe 3, en dēposant dans
cette gare une dēclaration gēnēralē con-
forme au modēle constituant l'Annexe III
a la prēsente Convention. Dans ce cas, la
lettre de voiture doit contenir mention de
la dēclaration gēnēralē remise ā la gare
expēditrice.

§ 6. — Sauf expcetion expressēment
prēvue dans les tarifs, l'expēditeur est tenu
de munir les colis de dētail (charges in-
complētes) de marques extērieures claires
et indēlēbiles, ne permettant aucune con-
fusion et concordant parfaitement avec
celles qui sont indiquēes sur la lettre de
voiture. II est tenu, en outre, d'apposer sur
chaque colis de dētail une ētiauette indi-
quant en caractēres indēlēbiles la gare
destinataire. Le nom et l'adresse du desti-
nataire doivent ētre ēgalement inscrits, si
cēla estprescript parle rēglement applicable
au, chemin de fer expēditeur, soit ā dēcou-
vert, soit sous un repli de l'ētiquette qui ne
serait ouvert qu'ā dēfaut de la lettre de
voiture.

Les anciennes inscriptions ou ētiquettes
doivent ētre oblitērēes ou enlevēes par
l'expēditeur.

§ 7. — Sauf exception expressēment
prēvue dans les tarifs, ne sont pas trans-
portēs autrement que par vvagons complets
les objets fragiles (tēls que la verrerie, la
porcelaine, la poterie), les objets qui
s'ēparpilleraient dans les vvagons (tēls que
les noix, les fruits, les fourrages, les pierres),
ainsi que les marchandises qui pourraient
salir ou dētēriorer les autres colis (telles
oue le charbon, la chaux, la cendre, les
terres ordinaires, les terres ā couleur), ā
moins que ces marchandises ne soient
emballēēs ou ficelēes de telle sorte qu'elles
ne puissent se briser, se perdre, salir ou
dētēriorer d'autres colis.

Article 13.

Piesēs ā fournir pour l'accomplisse-
ment des formalitēs exigēes par les
douanes, octrois, autoritēs fiscales,
de police et autres autoritēs admi-
nistratives. Fermeture douaniēre.

§ 1. — L'expēditeur est tenu de joindre
ā la lettre de voiture les piēces qui sont
nēcessaires ā l'accomplissement des forma-
litēs ā remplir, avant la ljvraison de la
marchandise au destinataire, vis-ā-vis des
douanes, octrois, autoritēs fiscales ou de
police et autres autoritēs administratives.
Ces piēces doivent concerner uniquement
les marchandises faisant l'objet d'une mēme
lettre de voiture, ā moins que les prescrip-
tions administratives ou les tarifs n'en
«isposent autrement. ?

Lorsque des piēces de ce genre ne peu-
vent ētre jointes ā la lettre de voiture parce
qu'elles sont dēposēes ā une gare frontiēre,
la lettre de voiture doit contenir l'indica-
tion prēcise de l'endroit oū elles sont
dēposēes.

, § 2. — Le Chemin de fer n'est pas tenu
d'examiner si les piēces fournies sont exac-
*es et suffisantes.

L'expēditeur est responsable envers le
Chemin de fer de tous dommages qui
Pourraient rēsulter de l'absence, de l'insuf-
fisance ou de l'irrēgularitē de ces piēces,
sauf le cas de faute de la part du Chemin
de fer.

Le Chemin de fer est responsable, confor-
mēment aux dispositions du titre III, des
cpnsēquences de la perte des piēces men-
tionnēes sur la lettre de voiture et jointes ā
cette lettre de voiture comme ii est dit ā
1 article 6, § 6, lettre f.

§ 3. — L'expēditeur est tenu de se con-
«ormer aux prescriptions douaniēres au
SuJet de l'emballage et du bachage des
Marchandises. Le Chemin de fer peut

refuser les envois dont la fermeture doua
niere est endomtnagēe ou dēfectueuse.

Chapitre II.
Exēcution du contrat de trasport.

Article 14.
Remise au transport et chargement

des marchandises.
§ 1. — La remise au transport des

marchandises est rēgie par Ies lois et rēgle-
ments en vigueur ā la gare expēditrice.

§ 2. — Le chargement incombe soit au
Chemin de fer, soit ā l'expēditeur, selon les
prescriptions en vigueur ā la gare expēdi-
trice, ā moins que la prēsente Convention
ne renferme d'autres dispositions ou que
la lettre de voiture ne mentionne un accord
spēcial conclu entre l'expēditeur et le
Chemin de fer.

§ 3. — Les marchandises doivent ētre
transportēes soit en vvagons couverts, soit
en vvagons dēcouverts, soit en -vvagons
spēciaux amēnagēs, soit en vvagons dēcou-
verts bāchēs, selon les indications des
tarifs directs internationaux, ā moins que
la presēnte Convention ne contienne d'au-
tres prescriptions ā cet ēgard. S'il n'y a pas
de tarifs directs internationaux ou s'ils ne
contiennent pas de dispositions ā ce sujet,
Ies prescriptions en vigueur ā la gare expē-
ditrice font rēgle pour tout le parcours.

Article 15.

Formalitēs exigēes par les douanes,
octrois, autoritēs fiscales ou de
police et autres autoritēs admini-

stratives.
§ 1. — En cours de route, les formalitēs

exigēes par les douanes, octrois, autoritēs
fiscales ou de police et autres autoritēs
administratives sont remplies par le Che-
min de fer. Celui-ci est libre, sous sa propre
responsabilitē, de confier ce soin ā un
commissionnaire ou de s'en charger lui-
mēme. Dans l'un et I'autre cas, le Chemin
de fer assume les obligations d'un commis-
sionnaire.

Toutefois, l'expēditeur peut, soit par
lui-mēme, soit par un mandataire dēsignē
dans la lettre de voiture, assister aux opēra-
tions prēvues ā I'alinēa ci-dessus pour
fournir tous renseignements et prēsenter
toutes observations utiles, sans qu'en rē-
sulte pour lui le droit de prendre posses-
sion de la marchandise ou d'effectuer les
opērations.

Si I'expēditeur a prescrit, pour raccom-
plissement des formalitēs exigēes par les
douanes, octrois, autoritēs fiscales ou de
police ou autres autoritēs administratives,
un mode de procēder qui ne peut pas ētre
admis, le Chemin de fer opēre de la facon
qui lui parait la plus favorable aux intērēts
de l'ayant droit et fait connaitre ā l'expē-
diteur les mesures prisēs.

§ 2. — Lorsque la gare destinataire est
pourvue d'un bureau de douane, si la lettre
de voiture prescrit le dēdouanement ā I'ar-
rivēe ou si, en l'absence de cette prescrip-
tion, la marchandise arrive ā destination
sous rēgime de douane, le destinataire a le
droit d'accomplir, ā la gare destinataire,
les formalitēs de douane. S'il use de ce droit
ii doit acquitter au prēalable les frais gre-
vant l'envoi et retirer la lettre de voiture.

Si les formalitēs de douane ne sont rem-
plies ni par le destinataire, ni par le manda-
taire de l'expēditeur dans un dēlai fixē par
les rēglements en vigueur ā la gare destina-
taire, le Chemin de fer peut, tant que la
lettre de voiture n'a pas ētē retirēe par le
destinataire, procēder comme ii est
dit au § 1.

Article 16.
Livraison.

§ I. — Le Chemin de fer est tenu de
livrer au destinataire, ā la gare destina-
taire indiquēe par l'expēditeur, la lettre de
voiture et la marchandise contre quittance
et paiement du montant des crēances rēsul-
tant de la lettre de voiture.

L'acceptation de la marchandise et de la

lettre de voiture oblige le destinataire ā
payer au Chemin de fer le montant des
crēances rēsultant de la lettre de voiture.

§ 2. — La livraison des marchandises,
ainsi que l'obligation ēventuelle du Chemin
de fer de remettre la marchandise au domi-
cile du destinataire, soit dans la localitē oū
est situēe la gare destinataire soit dans une
autre localitē. sont rēglēes conformēment
aux lois et rēglements applicables au
Chemin de fer chargē de la livraison.

§ 3. .— Aprēs I'arrivēe de la marchan-
dise ā la gare destinataire, le destinataire
a le droit de demander au Chemin de fer
de lui remettre la lettre de voiture et de
lui livrer la marchandise . Si la marchan-
dise n'est pas arrivēe ā l'expiration du dēlai
prēvu ā l'article 30, § 1, le destinataire. cnt'il

agisse dans son propre interēt ou dans
l'intērēt d'autrui, est autorise aprēs I'expi-
ration de ce dēlai, ā faire valoir en son
propre nom, vis-ā-vis du Chemin de fer, les
droits rēsultant du contrat de transport,
ā condition d'exēcuter prēalablement les
obligations que ce contrat iui impose.

Article 17.

Paiement des fraisde transport.
§ I. — Les frais de transport et autres

frais que l'expēditeur n'a pas pris ā sa
chargē en vērtu de la lettre de voiture sont
considērēs comme mis ā la chargē du
destinataire. L'expēditeur peut payer,
ā titre d'affranchissement, soit certains
frais determinēs, soit Ies frais de transport
jusqu'a un point frontiēre ou une gare
frontiēre quelconque, selon les tarifs ap-
pliquēs; exceptionnellement, des tarifs ou
des accords entre Chemins de fer pourront
autoriser l'affranchissement jusqu'ā cer-
taines gares autres que les gares frontiēres.

L'expēditeur doit indiquer, dans la lettre
de voiture, sous la rubrique ā ce destinēe,
les frais qu'il prend ā sa chargē, sous la
formē ci-aprēs:

a) si l'expēditeur prend ā sa chargē les
frais de transport ainsi que tous les
autres frais qui, d'aprēs les rēglements
et le tarif, peuvent ētre mis en compte
par la gare expēditrice, y compris
ēventuellement les taxes supplēmen-

taires pour dēclaration d'intērēt ā la liv-
raison prēvues ā l'article 35 ci-aprēs et les
taxes pour dēbours et pour rembourse-
ments, ii l'indique pqr le mot ,,franco" ;

b) si l'expēditeur prend ā sa chargē
d'autres frais que ceux qui sont com-
pris sous la lettre a) ci-dessus, ii
l'indique par les mots ,,franco de port
et de . . . . (dēsignation exacte de

la taxe ou des taxes qu'il veut payer)".
La mention „franco de douane"

signifie que l'expēditeur aura ā payer
les droits et les frais de douane ā

percevoir par les bureaux de douane,
ainsi que les frais dēdouanement ā
percevoir par le Chemin de fer;

c) si l'expēditeur prend ā sa chargē les
frais de toute nature, mēme ceux qui se
produiraient aprēs l'acceptation de la
marchandise au transport, ii l'indique
par les mots ,,franco de tous frais";

d) si l'expēditeur ne prend ā sa chargē
qu'une ou plusieurs des taxes com-
prises sous la lettre a) ci-dessus, ii
i'indkļiie par les mots „franco de . .. .
(dēsignation exacte de la taxe ou des
taxes qu'il veut payer)" ;

e) si Pexpēditeur prend ā sa chargē les
frais de transport jusqu'ā un point
frontiēre, ou tīne gare frontiēre, ou
exceptionneIlement jusqu'ā une gare
dēsignēe autre qu'une gare frontiēre,
ii l'indique par les mots ,,franco jusqu'ā
x frontiēre", ou ,,franco jusqu'ā"x.
II est permis d'inscrire ā la fois, dans
la lettre de voiture, plusieurs mentions
concernant l'affranchissement qui se
complētent l'une I'autre, par exemple
,,franco de port et franco de douane",
ou ,,franco jusqu'āx frontiēre et franco
de douane".

des frais divers, la diffērence en plus
ou en moins devra ētre remboursēe.

§ 2. — Les diffērences en plus con-
statēes par le Chemin de fer doivent
ētre portēes d'office ā la connaissance
de l'intēressē lorsqu'eIles dēpassent 0 fr.
50 par lettre de voiture, et le rēglement
doit en ētre operē le plus tot possible.

§ 3. — Le paiement au Chemin de
fer des diffērences en moins incombe
ā I'expēditeur si la lettre de voiture
n'est pas retirēe. Lorsque la lettre de
voiture a ētē acceptēe par le destinataire,
l'expēditeur n'est tenu au paiement d'une
diffērence en moins que dans la mesure
oū elle porte sur les frais qu'il a pris ā
sa chargē en vērtu de la mention d'af-
franchissement inscrite par lui sur la
lettre de voiture; le complēment de la
diffērence est ā la chargē du destinataire.

§ 4 — Les sommes dues en vērtu
du prēsent article sur une lettre de voiture
portent intērēt ā six pour cent Iorsqu'elles
dēpassent dix francs. Ces intērēts courent
du jour de la rēclamation administrative
prēvue ā l'article 40 ou, s'il n'y a pas
eu de rēclamation, du jour de la demande
en justice.

Article 19.
Remboursements et dēbours.

§ 1. — L'expēditeur peut grever son
envoi d'un rernboursement, jusqu'ā con-
currence de la valeur de la marchandise.
Le montant du rernboursement doit ētre
exprimē dans la monnaie du pays de
dēpart; les tarifs peuvent prēvoir des
exceptions,

§ 2. — Le Chemin de fer n'est tenu
de payer le remboursernent ā l'expēditeur
qu'autant que le montant en a ētē versē
par le destinataire. Ce montant doit
ētre mis a la disposition de l'expēditeur
dans le dēlai de trois mois ā partir de
ce versement; en cas de retard, des in-
tērēts ā six pour cent sont dus ā dater
de l'expiration du dēlai.

§ 3. — Si la marchandise a ētē livrēe
au destinataire sans encaissement prēa-
lable du rernboursement, le Chemin de
fer est tenu de payer ā l'expēditeur le
montant du dommage jusqu'ā concurrence
du montant du rernboursement, sauf
son recours contre le destinataire.

§ 4. — L'envoi contre remboursernent
donne lieu ā la perception d'une taxe
ā dēterminer par Ies tarifs; cette taxe est
due lors mēme que le remboursernent
est annulē ou rēduit par une modification
du contrat de transport (article 21, § 1).

§ 5, — Les dēbours ne sont admis
que d'aprēs les dispositions en vigueur
ā la gare expēditrice.

Article 20.
Obligations du Chemin de fer desti-

nataire.
Le Chemin de fer destinataire est tenu

d'opērer le recouvrement de la totalitē
des crēances rēsultant du contrat de
transport, notamment des frais de trans-
port, des frais divers, de ceux de douane,
des remboursements et autres sommes
qui pourraient grever la marchandise.
II opēre ces recouvrements tant pour
son compte que pour celui des Chemins
de fer precedents ou des autres intēressēs.

§ 2. — Le Chemin de fer expēditeur
peut exiger l'avance des frais de transport,
Iorsqu'il s'agit d'envois qui, d'aprēs son
apprēciation, sont sujets ā prompte
dētērioration ou. qui, ā cause de leur valeur
minime ou de leur nature, ne lui garantis-
sent pas suffisammēnt les frais de transport.

§ 3."— Si l'expēditeur prend ā sa chargē
le montant de tout ou partie des frais et si
ce montant ne peut pas ētre fixē exacte-
ment au moment de la remise au transport,
le Chemin de fer peut exiger, ā titre de

"garantie, le dēpot contre recu d'une somme
reprēsentant approximativement les frais.
Ces frais sont portēs par les gares de
rēinscription successives sur un bulletin
d'affranchissement qui aceompagne l'envoi
jusqu'ā destination et qui est renvovē ā la
gare expēditrice dans les deux mois qui
suivent l'expiration du dēlai de livraison.

Dēs rēception du bulletin d'affranchis-
ment le rēglement du compte est effectuē
et le recu du dēpot est remplacē par un
compte de frais dressē d'aprēs les indica-
tions de ce bulletin.

Le bulletin d'affranchissement est ētabli
conformēment au modēle constituant l'An-
nexe IV ā la presēnte Convention.

Chapitre III.
Modification du contrat de transport.

Article 21.
Droit de mo.difier le contrat de

transport.
§ 1. — L'expēditeur a seul le droit

de modifier le contrat de transport, soit
en retirant la marchandise ā la gare
expēditrice, soit en l'arrētant en cours
de route, soit en ajournant sa livraison,
soit en la faisant livrer au lieu de'des-
tination ou en tout autre point šituē
en decā ou au dēlā, au destinataire in-
diquē sur la lettre de voiture ou ā une
autre personne, soit enfin en ordonnant
son retour ā la gare expēditrice.

Le Chemin de fer a en outre la facultē
d'accepter, ā la demande de l'expēditeur,
des modifications au contrat tendant
ā l'etablissement, ā l'augmentation, ā
la diminution ou au retrait d'un rernbourse-
ment ou bien ā l'affranchissement des
envois: ces modifications sont admises par
le Chemin de fer sans aucune garantie
pour leur exēcution.

D'autres modifikations que celles qui
sont ēnumērēes ci-dessus ne sont admises
en aucun cas.

§ 4. — La gare expēditrice doit spēci-
fier, tant dans le duplicata que dans la lettre
de voiture, les frais percus en port nāvē.

Article 18.
Application irrēguliēre du tarif.

1. — En cas d'application irrēeti-
liēre du tarif ou d'erreur dans la dēter-
mination des frais de transport et

Les modifications au contrat de transport
ne doivent jamais avoir pour effet de
diviser l'envoi.

§ 2. — Les modifications au contrat
mentionnēes ci-dessus doivent ētre don-
nēes au moyen d'une dēclaration ēcrite,



signēe par l'expēditeur et conforme au
formulaire constituant l'Annexe V ā la
prēsente Convention.

Cette dēclaration doit ētre rēpētēe sur
le duplicata de la lettre de voiture, qui
sera prēsente en mēme temps au Chemin
de fer et rendu par ce dernier ā l'expē-
diteur. Le Chemin de fer qui se sera
conforme aux ordres de l'expēditeur sans
exiger la prēsentation de ce duplicata
sera responsable du prējudice causē par
ce fait au destinataire ā qui ce duplicata
aurait ētē remis par l'expēditeur.

Quand l'expēditeur demande l'augmen-
tation, la diminution ou le retrait d'un
remboursernent, ii doit produire le titre
qui lui a ētē primitivement dēlivrē. En
cas d'augmentation ou de diminution
du rernboursement, ce titre est, aprēs
rectification, rendu ā l'intēressē; ii est
retirē des mains de ce dernier en cas
de retrait du remboursernent.

Toute modification au contrat ordonnēe
par l'expēditeur sous des formēs autres
que celles qui sont prescrites ci-dessus
est nulle et non avenue.

§ 3. — Le Chemin de fer ne donne
suite aux modifications de contrat or-
donnēes par l'expēditeur que lorsqu'elles
sont transmises par l'intermēdiaire de
la gare expēditrice.

Si l'expēditeur le demande, la gare
destinataire ou la gare d'escale est prēvenue
ā ses frais, par un tēlēgramme ēmanant
de la gare expēditrice et confirmē par
une dēclaration ēcrite. Dans ce cas,
la gare destinataire ou la gare d'escale
doit s'abstenir soit de remettre la lettre
de voiture, soit de livrer la marchandise
au destinataire, soit enfin de procēder ā
la rēexpēdition de l'envoi jusqu'ā ce
qn'elle ait recu la dēclaration ēcrite.

§ 4. — Le droit de modifier le contrat
de transport s'ēteint, mēme si l'expē-
diteur est muni du duplicata de la lettre
de voiture, lorsque lā lettre de voiture
a ētē remise au destinataire, ou lorsque
celui-ci a fait valoir le droit rēsultant
du contrat de transport conformēment
ā l'article 16, § 3. A partir de ce moment,
le Chemin de fer doit se conformer aux
ordres du destinataire, sous peine d'etre
responsable envers lui des consēquences
de leur inexēcution dans les conditions
dēterminēes au titre III.

Article 22.

Exēcution des modifications ap-
portēes au contrat de transport.

§ 1. — Le Chemin de fer ne peut
ni se refuser ā I'exēcution des ordres
dont ii est fait mentjort au premier alinēa
du § 1 de l'article 21, ni apporter des
retards ou des changements dans cette
exēcution, sauf dans les cas ci-aprēs:

a) I'exēcution n'est plus possible au
moment oū les ordres parviennent
au Chemin de fer;

b) I'exēcution est de nature ā troubler
le service rēgulier de I'exploitation;

c) l'exēcution est en opposition, lorsqu'il
s'agit d'un changement de la gare
destinataire, avec les lois et rēglements
en vigueur dans les Etats ā em-
prunter notamment au point de vue
des prescriptions des douanes, octrois,
autoritēs fiscales ou de police et
autres autoritēs administratives;

d) la valeur de la marchandises, lorsqu'il
s'agit d'un changement de la gare
destinataire, ne couvre pas, selon
toute prēvision, tous les frais du
transport dont cette marchandise sera
grevēe ā l'arrivēe ā sa nouvelle
destination, ā moins que 'e montant
de ces frais ne soit pavē ou garanti
immēdiatement.

Dans les cas visēs ci-dessus, l'expē-
diteur est avisē le plus tot possible des
empechements qui s'opposent ā l'exē-
cution de ses ordres.

Si le Chemin de fer n est pas a mēme
de prēvoir ā l'avance ces empechements,
l'expēditeur supporte toutes les consē-
quences rēsultant du commencemcnt
d'exēcution donnē ā ses ordres.

c 2 — Si l'expēditeur a prescrit de
livrer

'
la marchandise ā une gare inter-

mēdiairē, le port est percu jusqu a cette

?are d'aprēs les tarifs applicables entre

la gare exp ēditrice et la susd.te gare
intermēdiairē. . ,

Si l'expēditeur a prescrit le renvoi

ā la gare expēditrice, le port est calcule:

?o lufou'ā la gare oū le transport a ete

TrrSli aprēs les tarifs applicables entre

cette eare et la gare expēd.tnce; 2P depuis

t.ftat de rēexpēdition jusau'a a gare

«pSitrice. d'aprēs les tarifs applicables

pour ce parcours.

Si l'expediteur a prescrit la rēexpēdition
ā une autre gare, le port est calculē: 1° jus-
qu'a la gare oū le transport a ētē arretē,
d'aprēs les tarifs applicables entre cette
gare et la gare expēditrice: 2° depuis
la gare de rēexpēdition jusqu'ā la nouvelle
gare destinataire, d'aprēs les tarifs ap-
plicables entre ces deux derniēres gares.

§ 3. — Le Chemin de fer a droit
au remboursernent des frais rēsultant de
l'exēcution des ordres mentionnēs au
§ 1 de l'article 21, ā moins que ces frais
n'aient eu pour cause une faute commise
par lui.

Article 23.
Empechements au transport.
§ 1. — Lorsqu'un transport est em-

pēchē ou interrompu, ii appartient au
Chemin de fer de dēcider s'il convient,
dans l'intērēt de l'expēditeur, de lui
demander des instruetions, ou bien s'il
est prēfērable de transporter d'office la
marchandise en modifiant l'itinēraire.
Le Chemin de fer est fondē ā rēciamer
le prix du transport par cette autre
voie et drspose des dēlais correspondants,
mēme s'ils sont plus ēlevēs que par l'iti-
nēraire primitif, ā moins que le Chemin
de fer ne soit en faute.

§ 2. — S'il n'y a pas d autre voie de

transport, le Chemin de fer demande des
instruetions ā l'expēditeur; toutefois cette
demande n'est pas obligatoire pour le
Chemin de fer dans le cas d'empēchement
temporaire rēsultant des circonstances prē-
vues ā l'article 5, § 5.

§ 3. — L'expēditeur avisē d'un empē-
chement au transport peut rēsilier le-contrat,
ā chargē par lui de payer au Chemin de fer,
suivant le cas, soit le prix du transport pour
le parcours dejā effectuē, soit les frais
preparatoires au transport, ainsi que tous
ceux qui sont prēvus par les tarifs, ā moins
que le Chemin de fer ne soit en faute.

§ 4. — Si l'expēditeur n'est pas en pos-
session du duplicata de la lettre de voiture,
Ies instruetions qu'il donne, dans les cas
prēvus au prēsent article, ne peuvent modi-
fier ni la dēsignation du destinataire, ni le
lieu de destination.

§ 5. — 11 n'est pas donnē suite:
a) aux instruetions de l'expēditeur qui

ne setaient pas adressēes par l'inter-
mēdiaire de la gare expēditrice;

b) aux demandes de renvoi d'une mar-
chandise dont la valeur ne couvre
pas, selon toute prēvision, Ies frais de
rēexpēdititon ā moins que le montant
de ces frais ne soit payē ou garanti
immēdiatement.

§ 6. — Si l'expediteur avisē d'un empē-
chement au transport ne donne pas, dans
un dēlai raisonnable, des instruetions
exēcutables, ii sera procēdē conformēment
aux rēglements relatifs aux empechements
ā la livraison en vigueur sur le Chemin de
fer sur lequel la marchandise a ētē retenue.

§ 7. — Si l'empēchement au transport
vient ā cesser avant l'arrivēe des instrue-
tions de l'expēditeur, la marchandise est
dirigēe sur sa destination sans attendre ces
instruetions et l'expēditeur en est prēvenu
dans le plus bref dēlai possible.

Article 24.
Empechements ā la livraison.

§ 1. — Lorsqu'il se prēsente des empe-
chements ā la livraison de la marchandise,
la gare destinataire doit en prēvenir sans
retard l'expēditeur par l'entremise de la
gare expēditrice et demander ses instrue-
tions. Quand la demande en a ētē faite dans
la lettre de voiture, cet avis doit ētre donnē
immēdiatement par tēlēgraphe. Les frais de
cet avis sont ā la chargē de la marchandise.

Si le destinataire refuse la marchandise,
I'expēditeur a ie droit d'en disposer, mēme
s'il ne peut pas produire le duplicata de la
lettre de voiture.

Si, aprēs l'avoir refusēe, le destinataire se
presēnte pour prendre livraison de la
marchandise, celle-ci lui est livrēe, ā moins
que la gare destinataire n'ait recu entre-
temps des instruetions contraires de l'expē-
diteur. Avis de cette livraison doit ētre
donnē immēdiatement ā l'expēditeur par
une lettre recommandēe dont les frais
restent ā la chargē de la marchandise.

En aucun cas la marchandise ne peut
ētre retournēe ā l'expēditeur sans son
consentement exprēs.

§ 2. — Pour tout ce qui n'est pas prēvu
au § 1 du prēsent article et sous rēserve des
dispositions de l'article 43, le mode de
procēder, dans le cas d'empēchement ā la
livraison,-est determinē par Ies lois et rēgle-
ments en vigueur pour le Chemin de fer
chargē de la livraison.

Chapitre IV.
Garantie des droits du Chemin de fer.

Article 25.
Droit de gage du Chemin de fer.
§ 1. — Le Chemin de fer a sur la mar-

chandise les droits d'un crēancier gagiste,
pour la totalitē des crēances indiquēes ā
l'article 20. Ces droits subsistent aussi
longtemps que la marchandise se trouve en
la possession du Chemin de fer ou d'un
tiers qui la dētient pour lui.

§ 2.' — Les effets du droit de gage sont
rēgles d'aprēs les lois et rēglements de
l'Etat oū s'effectue la livraison.

Titre III.
Responsabilitē des Chemins de fer. Actions.

Chapitre premier.
Responsabilitē.

Article 26.
Responsabilitē collective des

Chemins de fer.
§ 1. — Le Chemin de fer qui a acceptē

au transport la marchandise, avec la lettre
de voiture, est responsable de l'exēcution
du transport sur le parcours total jusqu'ā
la livraison.

§ 2. — Chaque Chemin de fer subsē-
quent, par le fait mēme de la prise en
chargē de la marchandise avec la lettre de
voiture primitive, participe au contrat de
transport, conformēment aux stipulations
de ce document, et accepte les obligations
qui en rēsultent sans prējudice des dispo-
sitions de l'article 42, § 3, concernant le
chemin de fer destinataire.

§ 3. — La responsabilitē du Chemin de
fer, fondēe sur la prēsente Convention,
cesse ā la gare destinataire indiquēe sur la
lettre de voiture, mēme si l'expēditeur a
dēsignē un autre lieu de destination. Le
transport au dēlā est rēgi par les lois et
rēglements intērieurs.

Article 27.

Etendue de la responsabilitē.
§ 1. — Le Chemin de fer est respon-

sable, dans les conditions dēterminēes au
prēsent chapitre, du dommage rēsultant,
soit de la perte totale ou partielle de la
marchandise ainsi que des avaries qu'elle
subit ā partir de l'acceptation au transport
jusqu'ā la livraison, soit des retards ā la
livraison.

§2.-11 est dēchargē de cette respon-
sabilitē, en cas de perte totale ou partielle
ou d'avarie s'il prouve que le dommage a
eu pour cause une faute de I'ayant droit, un
ordre de celui-ci ne rēsultant pas d'une
faute du Chemin de fer, un vice propre de
la marchandise (dētērioration intērieure,
dēchet, coulage ordinaire, etc), ou un cas
de force majeure.

§ 3. — U est dēchargē de la responsa-
bilitē pour le dommage rēsultant du retard
ā la livraison, s'il prouve que le retard a eu
pour cause des circonstances que le Chemin
de fer ne pouvait pas ēviter et auxquelles ii
ne dēpendait pas de lui de remēdier.

Article 28.
Restrictions ā la responsabilitē en
cas de dommages pouvant rēsulter

de certaines causes.
§ 1. — Le Chemin de fer n'est pas res-

ponsable des dommages qui rēsultent d'une
ou de plusieurs des causes ci-aprēs :

a) danger inhērent au transport en vva-
gons dēcouverts, pour les marchandi-
ses qui auront ētē transportēes de cette
maniere en vērtu, soit des prescrip-
tions de tarifs, soit des conventions
passēes avec l'expēditeur et menti-
onnēes dans la lettre de voiture;

b) danger rēsultant soit de l'absence
d'emballage, soit des dēfectuositēs de
l'emballage, pour les marchandises
exposēes par leur nature ā des dēchets
ou avaries quand elles ne sont pas
emballēes;

c) danger inhērent aux opērations de
chargement ou de dēchargement ou
rēsultant d'un chargement dēfectueux,
pour les marchandises chargēes par
l'expēditeur ou dēchargēes par le
destinataire, en vērtu soit des tarifs,
soit des conventions passēes avec
l'expēditeur et mentionnēes dans la
lettre de voiture, soit des conventions
passēes avec le destinataire ;

d) danger particulier, soit de perte totale
ou partielle, soit d'avarie, notamment
par bris, rouille, dētērioration intē-
rieure et spontanēe, coulage extra-
ordinaire, dessication, dēperdition,
auquel certaines marchandises sont
exposēes par des causes inhērentes ā
leur nature;

e) danger rēsultant du fait soit que des
objets exclus du transport ont ētē
nēanmoins expēdiēs sous une dēnomi-
nation irrēguliēre, inexacte ou incom-
plēte, soit que des objets admis seule-
ment sous certaines conditions ont
ētē expēdiēs sous une dēnomination
irrēguliēre, inexacte ou incomplēte
ou sans que l'expēditeur ait pris les.
mesures de prēcaution prescrites;

f) danger particulier que le transport
entraīne pour les animaux vivants :

g) danger que l'escorte des animaux
vivants ou des marchandises a pour
but d'ēcarter, lorsqu'aux termes soit
de la prēsente Convention, soit des
tarifs, soit des conventions passēes avec
l'expēditeur et mentionnēes dans la
lettre de voiture, le transport de ces
animaux ou de ces marchandises doit
ētre effectuē sous escorte.

§ 2. — Lorsque, en ēgard aux circon-
stances de fait, un dommage a pu rēsulter
d'une ou de plusieurs de ces causes, ii y a
prēsomption qu'il en rēsulte, ā moins que
l'ayant droit n'ait la preuve qu'fl n'em
rēsulte pas.

Article 29.
Montant de l'indemnitē en cas de
perte totale ou partielle de la

marchandise.

Quand, en vērtu des dispositions de la
prēsente Convention, une indemnitē pour
perte totale ou partielle de la marchandise
est mise ā la chargē du Chemin de fer, elle
est calculēe :

d'aprēs le cours ā la bourse,
ā dēfaut de cours, d'aprēs le prīx cou-

rant sur le marchē,
ā dēfaut de l'un et de I'autre, d'aprēs

la valeur usuelle,
des marchandises de mēme nature et qualitē,
au lieu et ā l'ēpoque oū la marchandise a
ētē acceptēe au transport. Toutefois,
l'indemnitē ne peut dēpasser 50 francs par
kilogramme de poids brut manquant, sous
rēserve des limitations prēvues ā l'article 34.

Sont en outre remboursēs les frais de
transport, droits de douane et autres som-
mes dēboursēes pour la marchandise perdue
sans autres dommages-intērēts, sous rē-
serve des exceptions prēvues aux articles
35 et 36.

Lorsque les elements qui servent de base
au calcul de l'indemnitē ne sont pas expri-
mēs dans la monnaie de l'Etat oū le paie-
ment est rēclamē, la conversion est faite
d'aprēs le cours au jour et au lieu du
paiement.

Article 30.
Prēsomption de perte de la marchan-

dise. Cas oū elle est retrouvēe.
§ 1. -— L'ayant droit peut, sans avoir ā

fournir d'autres preuves, considērer la
marchandise comme perdue quand elle n'a
pas ētē livrēe au destinataire ou tenue ā sa
disposition dans les trente jours qui sui-
vent l'expiration des dēlais, tēls qu'ils
sont calculēs ā l'article 11.

A ces trente jours, ii est ajoutē autant de
foix dix jours, avec maximum de trente
jours, qu'il y a d'Etats traversēs en sus de
ceux de dēpart et d'arrivēe.

§ 2. — L'ayant droit, en recevant le
paiement de l'indemnitē pour la marchan-
dise perdue, peut stipuler dans la quittance
qu'il demande ā ētre avisē immēdiatement
dans le cas oū la manehardise serait retrou-
vēe au cours des quatre mois qui suivront
le paiement de l'indemnitē.

II lui est donnē acte par ēcrit de cette
demande.

§ 3. — Dans le dēlai de trente jours

aprēs avoir recu cet avis, l'ayant droit 'peut
exiger que la marchandise lui soit livrēe
sans frais, ā la gare de dēpart ou ā la gare de
destination dēsignēe dans la lettre de voi-
ture, ā son choix, contre restitution de
l'indemnitē qu'il a recue et sous rēserve de
tous droits ā l'indemnitē pour retard prēvue
ā l'article 33 et, s'il y a lieu, ā l'article 35,
§ 3, ci-aprēs.

§ 4. — A dēfaut soit de la stipulatiou
dans la quittance prēvue au § 2 ci-dessus.
soit d'instructions donnēes dans le delaj
de trente jours prēvu au § 3, ou encore si
la marchandise n'a ētē retrouvēe quep'de quatre mois aprēs le paiement de
l'indemnitē, le Chemin de fer en dispose
conformēment aux lois et rēglements de
l'Etat dont ii relēve.

Article 31.
Restrictions de la responsabilitē en

cas de dēchet de poids.
§ 1. — En ce qui concerne les marchan-

dises qui, ā raison de leur nature particu-
hēre, subissent gēnēralement un dēchet de
poids par le seni fait du transport , le Che-
tnin de fer ne rēpond des manquanr>



ūu'autant qu'ils dēpassent la tolerance
dēterminēe comme suit:

a) deux pour cent du poids pour les
marchandises liquides ou remises ā
l'ētat humide ainsi que pour les mar-
chandises suivantes, quel que soit le
parcours effectuē :

Bois de rēglisse,
Bois de teinture rapēs ou moulus,
Cornes et onglons,
Crins,
Cuirs,
Dēchets de peaux,
Ecorces,
Feuilles de tabac fraīches,
Fourrures,
Fruits frais,

Fruits sēchēs ou cuits,
Graisses,
Houblon,
Laine,
Lēgumes frais,
Mastic frais,
Os entiers ou moulus,
Peaux ,
Poissons sēchēs,
Racines,
Savons et huiles concrētes,
Sel,
Soies de porc,
Tabac hachē,
Tendons d'animaux;

b) un pour cent pour toutes les autres
marchandises sēchēs ēgalement su-
jettes ā dēchet de route.

§ 2. — La restnction de responsabilitē
prevue au § I du prēsent article ne peut
ētre invoquēe s'il est prouve, d'aprēs les
circonstances de fait, que la perte ne rēsulte
pas des causes qui justifient la tolerance.

§ 3. — Dans le cas oū plusieurs colis
sont transportēs avec une seule lettre de
voiture, la tolerance est calculēe pour
cliacļiie colis. Iorsque son poids au dēpart
est indiquē sēparēment sur la lettre de
voiture ou peut etre constatē, d'une autre
maniere.

§ 4 — En cas de perte totale de la
marchandise, ii n'est fait aucune dēduction
rēsultant du dēchet de route pour le calcul
de l'indemnitē.

§ 5. — Les prescriptions du prēsent
article. ne dērogent en rien ā celles de
l'article 28.

Article 32.
Montant de l'indemnitē en cas d'ava-

rie de la marchandise.

En cas d'avarie, le Chemin de fer doit,
sauf l'exception prēvue ā l'article 34, payer
le montant de la dēprēciation subie par la
marchandise, sans autres dommages-intē-
rēts, sous rēserve des exceptions prēvues
aux articles 35 et 36.

Toutefois l'indemnitē ne peut dēpasser;
a) si la totalitē de l'expēdition est dē-

prēciēe par l'avarie, le chiffre qu'elle
aurait atteint en cas de perte totale ;

b) si une partie seulement de l'expēdition
est dēprēciēe par l'avarie, le chiffre
qu'elle aurait atteint en cas de perte de
la partie dēprēciēe.

Article 33.
Montant de l'indemnitē pour retard

ā la livraison.
§ 1. — En cas de dēpassement du

delai de livraison, si l'ayant droit ne
prouve pas qu'un dommage soit rēsulte
de ce retard, le Chemin de fer est tenu
de paver:

l/ 10e du prix de transport, pour un
retard ne dēpassant pas l/10e du dēlai de
livraison ;

2 10es du prix de transport, pour
un retard supērieur ā 1,'lOe et ne dēpas-
sant pas 2/ lOes du dēlai de livraison;

3,10es du prix de transport, pour
un retard supērieur ā 2/10es et ne dēpas-
sant pas 3 lOes du dēlai de livraison;

4 lOes du prix de transport, pour un
retard supērieur ā 3/10es et ne dēpassant
Pas 4 IOes du dēlai de livraison;

5 /10es du prix de transport, pour
tout retard supērieur ā 4/10es du dēlai
ae livraison.

§ 2. — Si la preuve est fournie qu'un
aommage est rēsulte du retard, ii est
Paye, pour ce dommage, une indemnitē
qui ne peut pas dēpasser le prix de trans-
port.

§ 3. — Les indemnites prēvues aux
Par agraphes 1 et 2 du prēsent article
". Peuvent pas se cumuler avec celles
°-seraient dues pour perte totales de
la march andise.

Ecas de perte partielle, elles sont
Pavees , s'il y a lieu, pour la partie non
Perdue de l'expēdition.
%
,.f-n cas d'avarie, elles se cumulent,

,, 'a lieu , avec l'indemnitē prēvue ā
'article 32.

Article 34.
Limitation de l'indemnitē en vērtu

de certains tarifs.
Lorsque le Chemin de fer offre au

pubhc des conditions particuliēres de
transport (tarifs spēciaux ou exceptionnels)
comportant une rēduction sur le prix
total calculē d'aprēs les conditions ordi-
naires (tarifs gēnēraux), ii peut Iimiter
par un maximum l'indemnitē due ā
1 ayant droit, en cas d'avarie, de perte
ou de retard.

( Lorsque le maximum ainsi fixē rēsulte
d'un _ tarif appliquē seulement sur une
fraction du parcours, ii ne peut ētre
invoquē que si le fait gēnērateur de
l'indemnitē s'est produit sur cette partie
du parcours.

Article 35.
Dēclaration d'intērēt ā la li-

vraison.
§ 1. — Toute expēdition peut faire

l'objet d'une dēclaration d'intērēt ā la
livraison, inscrite sur la lettre de voiture
comme ii est dit ā l'article 6, § 6, lettre k).

Le montant de l'intērēt 'dēclarē doit
ētre indiquē en monnaie de l'Etat de
dēpart, en francs or ou en toute autre
monnaie qui serait fixēe par Ies tarifs.

§ 2. — II est percu une taxe supplē-
mentaire d'un quart pour mille de la
somme dēclarēe, par fraction indivi-
sible de 10 kilomētres.

Les tarifs peuvent rēduire cette taxe
et fixer un minimum de perception.

§ 3. — S'il y. a eu dēclaration d'in-
tērēt ā la livraison, ii peut etre rēclamē
en cas de retard:

a) s'il n'est pas prouve qu'un dommage
est rēsulte de ce retard et dans les
limitēs de l'intērēt dēclarē:
2/10es du prix de transport, pour
un retard ne dēpassant pas l/10e
du dēlai de livraison;
4/1Oes du priX de transport, pour
un retard supērieur ā liOe et ne
dēpassant pas 2/10es du dēlai de
livraison;
6 lOes du prix de transport, pour
un retard supērieur ā 2/1Oes et ne
dēpassant pas 3/10es du dēlai de
livraison;
8/10es du prix de transport, pour
un retard supērieur ā 3 1Oes et ne
dēpassant pas 4 1Oes du dēlai de
livraison;
la totalitē du prix de transport,
pour tout retard supērieur ā 4/10es
du dēlai de livraison;

b) si la preuve est fournie qu'un dommage
est rēsulte du retard: une indemnitē
pouvant s'ēlever jusqu'au montant
de l'intērēt dēclarē.

Lorsque le montant de 1 interet declare
est infērieur aux indemnites prēvues ā
l'article 33, celles-ci peuvent etre rē-
clamēes au lieu cfes indemnites prēvues
sous les lettres a) et h).

§ 4. — Si la preuve est fourni: qu'un
dommage est rēsulte de la perte totale
ou partielle ou de l'avarie de la marchan-
dise ayant fait l'objet de la dēclaration
d'intērēt ā la livraison, ii peut etre allouē,
en sus des indemnites prēvues aux articles
29 et 32 ou s'il y a lieu ā l'article 34. des
donimages-intērēts supplēmentaires jus-
qu'ā concurrence du montant de la somme
dēclarēe.

Article 36.
Montant de l'indemnitē en cas de
dol ou de faute lourde imputable

a u Chemin d e fer.
Dans tous les cas oū la perte totale

ou partielle. l'avarie ou le retard subis
par la marchandise a pour cause un
dol ou une faute lourde imputable au
Chemin de fer, l'ayant droit doit ētre
complētement indemnisē pour le prē-
judice prouve, jusqu'ā concurrence du
double des maxima prēvus aux articles
29, 32, 33, 34 et 35 suivant le cas.

Article 37.

Intērēts de l'indemnitē.

L'ayant droit peut demander des in-
tērēts, ā raison de six pour cent de l'in-

demnitē allouēe sur une lettre de voiture,
lorsque cette indemnitē dēpasse dix francs.

Ces intērēts courent du jour de la
rēclamation administrative prēvue ā
l'article 40, ou,-s'il n'y a pas eu de rēcla-
mation, du jour de la demande en justice.

Article 38.

Restitution des indemnites.

Toute indemnitē indūment percue doit

ētre restituēe.
En cas de fraude, le Chemin de fer a

droit, en outre, au versement d'une

somme ēgale ā celle qu'il a payēe in-

dūment, sans prējudice des sanctions
pēnales.

Article 39.
Responsabilitē du Chemin de fer

pour ses aģents.
Le Chemin de fer est responsable des

aģents attachēs ā son service et des
autres personnes qu'il emploie pour l'exē-
cution d'un transport dont ii est chargē.

Toutefois si, ā la demande de l'in-
tēressē, les aģents du Chemin de fer
ētablissent Ies lettres de voiture, font
des traductions ou rendent d'autres services
qui n'incombent pas au Chemin de fer,
ils so'nt considērēs comme agissant pour
le compte de la personne ā laquelle ils
rendent ces services.

Chapitre II.

Rēclamations administratives. Actions, pro-
cēdure et prescription en cas de litiges nēs

du contrat de transport.

Article 40.
Rēclamations administratives.

§ 1. — Les rēclamations admini-
stratives fondēes sur le contrat de trans-
port doivent etre adressēes par ēcrit au
Chemin de fer dēsignē ā l'article 42.

§ 2. — Le droit de prēsenter la rēc-
lamation appartient aux personnes qui
ont le droit d'actionner le Chemin de fer
en vērtu de l'article 41.

§ 3. — Quand la rēclamation est formēe
par l'oepēditeur, ii doit produire le dup-
licata de la lettre de voiture. Quand
elle est formēe par le destinataire, ii
doit produire la lettre de voiture si elle
lui a ētē remise.

§ 4. — La lettre de voiture, le dup-
licata et les autres documents que l'ayant
droit juge utile de joindre ā sa rēcla-
mation doivent ētre prēsentēs soit en
originaux, soit en copies, celles-ci dūment
lēgalisēes si le Chemin de fer le demande.

Lors du rēglement de la rēclamation,
le Chemin de fer pourra exiger la prēsen-
tation en original de la lettre de voiture,
du duplicata ou du bulletin de rem-
boursernent en vue d'y porter la con-
statation du rēglement.

Article 41.

Personnes qui peuvent exercer le
droit d'action contre le Chemin

de fer.
§ 1. — L'action en restitution d'une

somme payēe en vērtu du contrat de
transport n'appartient qu'ā celui qui a
effectuē le paiement.

§ 2. — L'action relative aux rembour-
sements prēvus ā l'article 19 n'appartient
qu'ā l'expēditeur.

§ 3. — Les autres actions contre le
Chemin de fer qui naissent du contrat
de transport appartiennent:

ā l'expediteur, tant qu'il a le droit
de modifier le contrat de transport,
comme ii est dit ā l'article 21;
au destinataire, ā partir du moment
oū ii a soit recu la lettre de voiture,
soit fait valoir Ies droits qui lui
appartiennent en vērtu de l'article
16. § 3.

Pour exercer ces actions, l'expēditeur
doit reprēsenter le duplicata de la lettre
de voiture. A dēfaut, ii ne peut actionner
le Chemin de fer que si le destinataire
l'y a autorise ou s'il apporte la preuve
que le destinataire a refusē la marchandise.

Article 42.

Chemins de fer contre lesquels
l'action peut ētre exercēe. Com-

pētence.
§ 1. — L'action en restitution d'une

somme payēe en vērtu du contrat de
transport ne peut ētre exercēe que contre
le Chemin de fer qui a percu cette somme.

§ 2. — L'§ction relative aux rembour-
sements prēvus ā l'article 19 ne peut
ētre exercēe que contre le Chemin de
fer expēditeur.

§ 3. — Les autres actions qui naissent
du contrat de transport ne peuvent
etre exercēes que contre le Chemin de
fer expēditeur, le Chemin de fer desti-
nataire ou celui sur lequel s'est produit
le fait gēnērateur de l'action.

Dans le cas oū le Chemin de fer desti-
nataire n'a pas recu la marchandise,
ii peut nēanmoins etre actionnē.

Le demandeur a le choix entre lesdits
Chemins de fer; l'action intentēe, le
droit d'option est ēteint.

§ 4. — L'action ne peut ētre in-
tentēe que devant le juge compētent de
l'Etat duquel relēve le Chemin de fer
actionnē, ā moins qu'il n'en soit dēcidē
autrement dans les accords entre Etats
ou les actes de concession.

Lorsqu' une entreprise exploite des rē-
seaux autonomes dans divers Etats, chacun
de ces rēseaux est considērē comme un
Chemin de fer distinct au point de vue
de l'application du prēsent paragraphe.

§ 5. — L'action peut etre formēe contre
un Chemin de fer autre que ceux qui sont
dēsignēs aux §§1, 2 et 3, lorsqu'elle est
prēsentēe comme demande reconvention-
nelle ou comme exception dans l'instance
relative ā une demande principale fondēe
sur le mēme contrat de transport.

§ 6. — Les dispositions du prēsent ar-
ticle ne s'appliquent pas aux recours
des Chemins de fer entre eux, rēgles au
chapitre III du prēsent titre.

Article 43.
Constatation de la perte partielle
ou d'une avarie subie par une

marchandise.

§ 1. — Lorsqu'une perte partielle ou
une avarie est dēcouverte ou prēsumēe
par le Chemin de fer ou allēguēe par
l'ayant droit, le Chemin de fer est tenu
de faire dresser sans dēlai et si possible
en prēsence de cet ayant droit un procēs-
verbal constatant l'ētat et le poids de la
marchandise et, autant que possible, le
montant du dommage, sa cause et le
moment oū ii s'est produit.

Une copie de ce procēs-verbal doit
etre remise ā l'ayant droit sur sa demande.

§ 2. — Lorsque l'ayant droit n'accepte
pas les constatations du procēs-verbal,
ii peut demander la tonstatation judiciaire
de l'ētat et du poids de la marchandise,
ainsi que des causes et du montant du
dommage, conformēment aux lois et rēg-
lements de l'Etat ou* la livraison est
effectuēe.

Article 44.
Extinction de l'action contre le
Chemin-de fer nēe du contrat de

transport.
§ 1. — L'acceptation de la mar-

chandise ēteint toute action contre le Chemin
de fer provenant du contrat de transport.

§ 2. — Toutefois, l'action n'est" pas
ēteinte:

1° si 1 ayant droit tourmt la preuve que
le dommage a pour cause un dol ou une
faute lourde imputable au Chemin de fer;

2° en cas de rēclamation pour cause
de retard, Iorsqu'elIe est faite ā l'un des
Chemins de fer dēsignēes par l'article 42,
§ 3. dans un dēlai ne dēpassant pas quatorze
jours, non compris celui de l'acceptation;

3° en cas de rēclamation pour perte
partielle ou pour avarie:

a) si la perte ou l'avarie a ētē con-
statēe avant l'acceptation de la mar-
chandise par l'ayant droit conformē-
ment ā l'article 43;

b) si la constatation qui aurait dū
etre faite conformēment ā l'article
43 n'a ētē omise que par la faute

du Chemin de fer;
4° en cas de rēclamation pour dommages

non apparents dont l'existence est con-
statēe aprēs l'acceptation, ā la condition:

a) que la vērification de la marchandise
ā la gare destinataire n'ait pas ētē
offerte par le Chemin de fer ā Payant '
droit;

b) que la demande de constatation con-
formēment ā l'article 43 soit faite
immēdiatement aprēs la dēcouverte
du dommage, et au plus tard dans
les sept jours qui suivent l'acceptation
de la marchandise;

c) que l'ayant droit fasse la preuve
que le dommage s'est produit dans
I'intervalle ēcoulē entre l'acceptation
au transport et la livraison;

5° lorsque l'action a pour objet la
restitution de sommes payēes ou le rem-
boursernent prēvu ā l'article 19.

§ 3. — L'ayant droit peut refuser l'ac-
ceptation de la marchandise, mēme aprēs
la rēception de la lettre de voiture et le
paiement des frais de transport, tant
qu'il n'a pas ētē procēdē aux vērifications
requises par lui en vue de constater un
dommage allēguē.

Les rēserves qu'il ferait tout en recevant
la marchandise ne seraient d'aucun effet,
ā moins d'ētre acceptēes par le Chemin
de fer.

§ 4. — Si une partie des colis men-
tionnēs dans la lettre de voiture manque
lors de la livraison, l'ayant droit peut
constater, dans la quittance prēvue au
§ 1 de l'article 16, que ces colis, dūment
dēsignēs, ne lui ont pas ētē livrēs.

Article 45.
Prescription de l'action nēe du

contrat de transport.
§ 1. — L'action nēe du contrat de

transport est prescrite par un an, lorsiļue



la somme due n'a pas ētē dēja fixēe par
une reconnaissance, par une transaction
ou par un jugement.

Toutefois,- la prescription est de trois ans
s ii s agit:

a) de l'action de l'expēditeur en ver-
sement d'un rernboursement percu
par le Chemin de fer sur le destinataire;

b) d'une action fondēe sur un dommage
avant pour cause un dol ou une
faute lourde,-

c) d'une action fondēe sur le cas de
fraude visē dans l'article 38.

§ 2. — La prescription court:
a) pour les demandes d'indemnitē en

cas de perte partielle, d'avarie ou
de retard ā la livraison:

du jour oū la livraison a eu lieu;
b) pour Ies demandes d'indemnitē en

cas de perte totale:
du jour de l'expiration du dēlai de
livraison;

c) pour les demandes en paiement ou
en restitution de taxes, de frais
accessoires ou de surtaxes ou pour
les demandes en rectification de taxe,
en cas d'application irrēguliēre du
tarif ou d'erreur de calcul:

du jour du paiement de la taxe,
des frais accessoires ou de la surtaxe,
ou s'il n'y pas eu paiement, du
jour de la remise de la marchandise
au transport;

d) pour les demandes relatives aux rem-
boursements prēvus ā l'article 19:

du 90e jour aprēs l'expiration du
dēlai de livraison;

e) pour les demandes en paiement d'un
supplēment de droit, rēclamē par la
douane:

du jour de la rēclamation de la
douane.

Le jour indiquē comme point de dēpart
de la prescription n'est jamais compris
dans le dēlai.

§ 3. — En cas de rēclamation admini-
strative ēcrite adressēe au Chemin de
fer conformēment ā l'article 40, la pres-
cription cesse de courir. La prescription
reprend son cours ā partir du jour oū
le Chemin de fer a repoussē la rēclamation
par ēcrit et restituē les piēces qui y ētaient
jointes. La preuve de la rēception de lā
rēclamation olī de la rēponse et celle de
la restitution des piēces sont ā la chargē
de la partie qui invoque ce fait.

Les rēclamations ulteneures ne sus-
pendent pas la prescription.

§ 4. — Sous rēserve des dispositions
qui prēcēdent, la suspension et l'inter-
ruption de la prescription sont rēglēes
par les lois et rēglements de l'Etat oū
l'action est intentēe.

Article 46.

Inadmissibilitē de la reprise de
l'action ēteinte ou prescrite.

L'action ēteinte ou prescrite confor-
mēment aux dispositions des articles 44
et 45 ne peut etre reprise ni sous la formē
d'une demande reconventionnelle ni sous
celle d'une exception.

Chapitre III.

Rēglement des comptes. Recours des
Chemins de fer entre eux.

Article 47.
Rēglement des comptes entre Che-

mins de fer.

§ 1. — Tout Chemin de fer qui a
encaissē, soit au dēpart, soit ā l'arrivēe,
Ies frais de transport ou d'autres crēances
rēsultant du contrat de transport, est
tenu de payer aux Chemins de fer intē-
ressēs la part leur reveņant sur ces frais
et crēances.

§2. — La remise de la marchandise
par un Chemin de fer au Chemin de
fer subsēquent donne au premier le droit
de dēbiter immēdiatement le second du
montant des frais et crēances dont ētait

grevēe la marchandise au moment de
sa remise, d'aprēs la lettre de voiture,
sous rēserve du compte dēfinitif ā ētablir
conformēment au § 1 du prēsent article.

t 3 Sous rēserve de ses droits contre

l'expēditeur, le Chemin de fer expēditeur

est responsable des frais de transport

et des autres frais qu'il n'aurait pas en-
caissēs alors que l'expēditeur les avait

pris ā sa chargē en vērtu de la lettre de

voiture.
s 4 si ļe Chemin de fer destinataire

dēlivrē la marchandise sans recouvrer a

la livraison les frais et crēances dont elle

ētait grevēe, ii est responsable du paie-

ment de ces frais et crēances sous rēserve

de ses droits contre le destinataire.

Article 48.
Recours en cas d'indemnitē pour
perte totale ou partielle ou pour

avarie.
§ 1. — Le Chemin de fer qui a payē

une indemnitē pour perte totale ou par-
tielle ou pour avarie, en vērtu des dis-
positions de la prēsente Convention, a
le droit d'exercer un recours contre les
Chemins de fer qui ont concouru au
transport, conformēment aux dispositions
suivantes:

a) le Chemin de fer par le fait duquel
le dommage a ētē causē en est seul
responsable;

b) lorsque le dommage a ētē causē
par le fait de plusierurs Chemins de
fer, chacun d'eux rēpond du dommage

causē par lui. Si la distinction est
impossible dans l'espēce, la chargē
de l'indemnitē est rēpartie entre
eux d'apēs les principes ēnoncēs ā la
lettre c);

c) s'il ne peut etre prouve que le dommage
a ētē causē par le fait d'un ou de
plusieurs Chemins de fer, la chargē
de l'indemnitē due est rēpartie entre
tous les Chemins de fer ayant participē
au transport, ā l'exception de ceux
qui prouveraient que le dommage
n'a pas ētē occasionnē sur leurs
lignes. La rēpartition est faite
proportionnellement au nombre de
kilomētres des distances d'application
des tarifs.

§ 2. — Dans le cas d'insolvabihte de
l'un des Chemins de fer, la part lui incom-
bant et non payēe par lui est rēpartie
entre tous les autres Chemins de fer qui
ont pris part au transport, proportion-
nellement au nombre de kilomētres des
distances d'application des tarifs.

Article 49.

Recours en cas d'indemnitē pour
retard ā la livraison.

§ 1. — Les rēgles ēnoncēes dans l'ar-
ticle 48 sont appliquēes en cas d'indemnitē
payēe pour retard. Si le retard a eu pour
causes des irrēgularitēs constatēes sur
plusieurs Chemins de fer, la chargē de
l'indemnitē est rēpartie entre ces Chemins
de fer proportionnellement ā la durēe du
retard sur leurs rēseaux respectifs.

§ 2. — Les dēlais de livraison deter-
minēs par l'article 11 de la prēsente Con-
vention sont partagēs entre les diffērents
Chemins de fer qui ont pris part au trans-
port de la maniere suivante :

10 Entre deux Chemins de fer voisins:
a) le dēlai d'expēdition est partagē ēga-

Itiinent :

b) le dēlai de transport est partage pro-
portionnellement au nombre de kilo-
mētres des distances d'application des
tarifs sur chacun des deux Chemins
de fer;

2° Entre trois Chemins de fer ou plus:
a) i! est attribuē d'abord, sur le dēlai

d'expēdition, au premier, d'une part,
et au dernier, d'autre part, douze
heures pour la petite vitesse et six
heures pour la grande vitesse ;

b) le reste du dēlai d'expēdition et un
tiers du dēlai de transport sont parta-
gēs par parts ēgales entre tous les
Chemins de fer participants;

c) les deux autres tiers du dēlai de trans-
port sont partagēs proportionnellement
au nombre de kilomētres des distan-
ces d'ap plication des tarifs sur
chacun de ces Chemins de fer.

§ 3. — Les dēlais supplēmentaires aux-

quels un Chemin de fer a droit sont attri-
buēs ā ce Chemin de fer.

§ 4. — L'intervalle entre le moment oū
la marchandise est remise au premier
Chemin de fer et celui auquel le dēlai
commence ā courir reste *xclusivement
ā la disposition de ce Chemin de fer.

§ 5. — Le partage dont ii est question
ci-dessus n'est pris en considēration que
dans le cas oū le dēlai de livraison total n'a
pas ētē observe.

Article 50.

Procēdure de recours.

§ 1. — Le Chemin de fer contre lequel
es! exercē un des recours prēvus aux
articles 48 et 49 ci-dessus n'est jamais
recevable ā contester le bien fondē du
paiement effectuē par l'administration
exercant le recours. lorsque l'indemnitē a
ētē fixēe par l'autoritē de justice aprēs
que l'assignation lui avait ētē dūment
signifiēe et qu'il āvai; ētē mis ā mēme
d'interveuir dans le procēs. Le juge saisi
de l'action principale fixe, selon les circon-
stances de fait. les dēlais impartis pour la
signification et pour l'intervention.

§ 2. — Le Chemin de fer qui veut
exercer son recours doit former sa demande
dans une seule et mēme instance contre
tous les Chemins de fer intēressēs avec
lesquels ii n'a pas transigē, sous peine de
perdre son recours contre ceux qu'il
n'aurait pas assiguēs.

§ 3. — Le juge doit statuer par un seul
et mēme jugement sur tous les recours dont
ii est saisi.

§ 4. — Les Chemins de fer actionnēs ne
peuvent exercer aucun recours ultērieur.

§ 5. — 11 n'est pas permis d'introduire
les' recours en garantie dans l'instance
relative ā la demande principale en indem-
nitē.

Article 51.
Compētence pour les recours.

§ I. — Le juge du domicile du Chemin
de fer contre lequel le recours s'exerce est
exclusivement compētent pour toutes les
actions en recours.

§ 2. — Lorsque l'action doit etre in-
tentēe contre plusieurs Chemins de fer, le
Chemin de fer demandeur a le droit de
choisir entre les juges compētents en vērtu
du paragraphe prēcēdent, celui devant
lequel ii porte sa demande.

Article 52.
Conventions particuliēresausujet

des recours.
Sont rēservēes les conventions particu-

liēres qui peuvent intervenir entre les
Chemins de fer, soit d'avance pour les
divers recours qu'ils pourraient avoir les
uns contre les autres, soit pour un cas
spēcial.

Titre IV.

Dispositions diverses.

Article 53.
Application du droit national.

A dēfaut de stipulations dans la prēsente
Convention, le> dispositions des lois et
rēglements nationaux relatifs au transport
dans chaque Etat sont applicables.

Article 54.
Rēgies gēnēra4es de procēdure.
Pour tous les litiges auxquels donnent

lieu les transports soumis ā la prēsente
Convention ,1a procēdure ā siiivre est celle
du uge compētent, sous rēserve des dispo-
sitions contraires insērēes cians la Con-
vention.

Article 55.
Exēcution des jugements. Saisies

etcautions.

§ 1. — Lorsque les jugements pronon-
cēs contradictoirement ou par dēfaut par le
juge compētent en vērtu des dispositions
de la prēsente Convention sont devenus
exēcutoires d'aprēs les lois appliquēes par
ce juge, ils deviennent exēcutoires dans
chacun des autres Etats contractants
aussitot aprēs accomplissement des forma-
litēs prescrites dans cet Etat. La rēvision
du fond de l'affaire n'est pas admise.

Cette disposition ne s'applique pas aux
jugements qui ne sont exēcutoires que
provisoirement, non plus qu'aux condam-
nations en dommages-intērēts qui seraient
prononcēes, en sus des dēpens, contre un
demandeurāraison du rejet de sa demande.

§ 2. — Les crēances engendrēes par un
transport international, au profit d'un
Chemin de fer sur un Chemin de fer qui ne
relēve pas du meme Etat que le premier, ne
peuvent ētre saisies qu'en vērtu d'un juge-
ment rendu par l'autoritē judiciaire de
l'Etat duquel relēve le Chemin de fer
titulaire des crēances saisies.

§ 3. — Le matēriel roulant d'un Che-
min de fer, ainsi que les objets mobiliers de
toute nature lui appartenant et contenus
dans ce matēriel, ne peuvent faire l'objet
d'une saisie, sur un territoire autre que
celui de l'Etat duquel relēve le Chemin de
fer propriētaire, qu'en vērtu d'un juge-
ment rendu par l'autoritē judiciaire de
cet Etat. )

§ 4. — La cautionā fournir pour assurer
le paiement des dēpens ne peut etre exigēe
ā l'occasion des actions judiciaires fondēes
sur le contrat de transport international.

Article 56.
Unitē monētaire., Cours de conver-
sion ou d'acceptation des monnaies

ētrangēres.
§ 1. — Les ommes indiquēes en francs

dans la prēsente Convention ou ses Annexes
sont considerēes comme se rap'portant au
franc or, valant ~ dollar or des Etats-
Unis d'Amērique.

§ 2. — Le Chemin de fer est tenu de
publier, par voie d'affichage aux guichets
ou de toute autre maniere appropriēe, les
cours auxquels ii effectuē la conversion des

frais de transport, des remboursements
des frais accessoires et autres frais exprimēs
en imitēs monētaires ētrangēres, qui sont
payēs en monnaie du pays (cours de con-
version).

§ 3. — De meme un Chemin de fer qUj
accepte en paiement .des monnaies ētran-
gēres est tenu de publier les cours auxquels
ii les accepte (cours d'acceptation).

Article 57.

Office central des transports inter-
na t i on a ux par Chemins de fer.

§ 1. — Pour faciliter et assurer I'exēcu-
tion de la prēsente Convention, ii est
instituē un Office central. des transports
internationaux par Chemins de fer chargē '

a) de recevoir les Communications de
chacun des Etats contractants et de,
chacun des Chemins de fer intēressēs
et de les notifier aux autres Etats et
Chemins de fer;

b) de recueillir, coordonner et publier les I
renseignements de toute nature qujl
intēressent le service des transports
internationaux ;

c) de prononcer, ā la demande des par- i
ties, des sentences sur les litiges quļ I
pourraient s'ēlever entre les Chemins
de fer ;

d) de faciliter, entre Ies divers Chemins
de fer, les relations financiēres nēces-
sitēes par lē servite des transports
internationaux et le recouvrement des
crēances restēes en souffrance et
d'assurer, ā ce point de vue, la sēcuritē
des rapports des Chemins de fer entre

eux ;

e) d'instruire les demandes de modifica-
tions ā la prēsente Convention et de
proposer la rēunion des Conferēnces
prēvues ā l'article 60, quand ii ya lieu.

§ 2. — Un rēglement spēcial consti-
tuant l'Annexe VI ā la prēsente Convention
determinē ie siēge, la composition et l'orga-
nisation de cet Office, ainsi que ses movens
d'action. Ce rēglement et les modifications
qui y sont apportēes par des accords entre
tous les Etats contractants ont la meme
valeur et durēe que la Convention.

Article 58.

Liste des lignes soumises ā la
Convention.

§ 1. — L'Office central prēvu ā l'ar-
ticle 57 est chargē d'ētablir et de tenir ā
jour la liste des lignes soumises ā la prēsente
Convention. A cet effet, ii recoit les notifi-
cations des. Etats contractants relatives a
l'inscription sur cette liste ou ā la radiation
des lignes d'un Chemin de fer ou d'une des
entreprises mentionnēes ā l'article 2.

§ 2. — L'entrēē d'une ligne nouvelle .
dans le service des transports internatio-
naux n'a lieu qu'un mois apres la date de la
lettre de I'Office central notifiant son
inseription aux autres Etats.

§ 3. — La radiation d'une ligne est
effectuēe par I'Office central, aussitot que
celui des Etats contractants sur la demande
ducļiiel cette ligne a ētē portēe sur la liste
lui a notifiē qu'elle ne se trouve plus en
situation de satisfaire aux obligations
imposēes par la Convention.

§ 4. — La simple rēception de I a

ēmanant de I'Office central donne immē-
diatement ā chaque chemin de fer le droii
de cesser, avec la ligne radiēe, toutes rela-
tions de transport international, sauf en ce
qui concerne les transports en cours, qui
doivent etre continuēs iusqu'ā destination.

Article 59.

Admission de nouveaux Etats.
§ 1. — Tout Etat non signataire q

veut adhērer ā laprēsenteConventiadresse sa demande au Gouvern ement
suisse, qui la communique ā tous les Etats
participants avec une note de l'Ofi
central sur la situation des chemins de fer
de l'Etat demandeur au point de vue des
transports internationaux.

§ 2. — Si, dans le dēlai de six mois i
da'ter de l'envoi de cet avis, deux Etats a»

moins n'ont pas notifiē leur opposition
Gouvernement suisse, la demande
admise de plein droit, et avis en est don
par le Gouvernement suisse ā l'Etat deman-
deur et ā tous les Etats participants.

Dans le cas contrairg, le Gouvernerneo
suisse notifiē ā tous Ies Etats et ā 1 Et

demandeur que l'examen de la deraafl*
est ajournē.

§ 3. — Toute admission produ
effets un mois aprēs la date de l'avis etivoj
par le Gouvernement suisse.

Article 60.
Rēvision de la Convention.

§ 1. — Les Dēlēguēs desEtatscontratants se rēunissent pour la rēvision de



Convention ,sur la convocation du Gouver-
nement suisse, au plus tard cinq ans aprēs
la mise en vigueur des modifications adop-
*£* ā la derniēre Confērence.

Une Confērence sera convoquee avant
cette ēpoque, si la demande en est faite par
ļe tiers au moins des Etats contractants.

ļļ 2. — II est instituē, en vue de tenir
i jour l'Annexe I, une Commission d'ex-
,' erts, dont l'organisation et le fonctionne-
ment font l'objet d'un rēglement qui formē
ļ-Annexe VII de la prēsente Convention.
ļ_dēcisions de cette Commission sont
communiquēes immēdiatement aux Gou-
vernements des Etats participants par
l'intermēdiaire de I'Office central. Elles
sont tenues pour acceptēes si, dans le dēlai
de deux mois, calculē dēs le jour de la
noti fication, deux Gouvernements au
moins n'ont pas formulē d'objection. Elles
entrent en vigueur le premier jour du
troisiēme mois aprēs le- mois dans lequel
I'Office central a porte leur acceptation ā la
connaissance des Gouvernements des Etats
contractants. L'Office central dēsigne ce
jour lors de la communication des dēcisions.

Article 61.

Dispositions complēmentaires.
§ 1. — Les dispositions complēmen-

taiVes que certains Etats contractants ou
certains Chemins de fer participants juge-
raient utile de publier pour l'exēcution de
la Convention sont communiquēes par eux
o mffirp rpntral?
a i */"'^v

§ 2. — Les accords intervenus pour
l'adoption de ces dispositions peuvent etre
mis en vigueur, sur les Chemins de fer qui
y ont adhērē, dans les formēs prēvues par
les lois et rēglements de chaque Etat, sans
pouvoir porter dērogation ā la Convention
internationale.

Leur mise en vigueur est notifiēe ā
I'Office central.

Article 62.
Durēe de I'engagement rēsultant de

l'adhēsion ā la Convention.
§ 1. — La durēe de la prēsente Conven-

tion est illimitēe. Toutefois, chaque Etat
participant peut se dēgager dans les con-
ditions ci-aprēs: .

Le premier engagement est valable
juscut'au 31 dēcembre de la cinquiēme

annēe qui suivra la mise en vigueur de la
prēsente Convention. Tout Etat qui
voudrait se dēgager pour l'expiration de
?cette pēriode devra notifier son intention
au moins un an avant cette date au Gou-
vernement suisse, qui en informera tous
les Etats participants.

A dēfaut de notification dans le dēlai
indiquē, I'engagement sera prolongē de
plein droit pour une pēriode de trois annēes
et ainsi de suite, de trois ans en trois ans, ā
<iēfaut de dēnonciation un an au moins avant
le 31 dēcembre de la derniēre annēe de
l'une des pēriodes triennales.

$ '-'.. — Les nouveaux Etats admis ā
participer ā la Convention au cours de la
pēriode quinquennale ou d'une des pēriodes
triennales sont engagēs jusqu'ā la fin de
cette pēriode, puis jusqu'ā la fin de chacune
des pēriodes suivantes, tant qu'ils n'auront
pas dēnoncē leur" engagement un an au
moins avant I'expiration de l'une d'entre
elles.

Article 63.
Textes de la Convention et leur

valeur respective.
. La prēsente Convention a ētē conclue et

signēe en langue francaise selon l'usage
diplomati que ētabli.

Au texte francais sont joints un te\te en
langue allemande et un texte en langue
talienne qui ont la valeur de traductions

officielles.
En cas de divergence, le texte frangais

fait foi.
. En foi de quoi, les Plēnipotentiaires

CHiessus dēsignēs et le Dēlēguē de la
J-ornmission de Gouvernement " du Terri-
toire du Bassin de la Sarre ont signē la
Pfesente Convention.
pā Berne, le vingt-trois octobre mii

ļļĢuf cent vingt-quatre, en un seul exem-
Plaire, qui restera dēposē dans les Archives
"-ļa Confēdēration Suisse et dont une
expēdition authentique sera remise ā
c|tacune des Puissances signataires.

pl'AHemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche :
Dr. Leo Di Pauli.

Pour la Belgique:
Fernand Peltzer.

pla Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark :
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig:
J. Modzelevvski.

Pour l'Espagne:
_ Emilio de Palacios.

Pour l'Esthonie:
K. Menning.

Pour la Finlande:
Urho Toivola.

Pour la France :
H. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce :
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour l'Italie:
Garbasso.

Pour la Lettonie :
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuanie :
V. Sidzikauskas.

Pour le Luxembourg:
Lefort.

Pour la Norvēge:
J. Irgens.

Pour les Pays-Bas:
W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne:
J. Modzelevvski.

Pour le Portugal:
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie- .
N. P. Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernement
du territoire du Bassin de la Sarre:

J. Morize.
Pour le Rovaume des Serbes, Croates
et Slovēnes:

M. Jovanovitch.
Pour la Suēde:

Alstromer.
Pour la Suisse:

Motta.
Pour la Tchēcoslovaquie:

Dr. Lankaš.

Annexe 1 (Article 4).

Prescriptions relatives aux objets admis au
transport sous certaines conditions.

Observation prēliminaire.
Les marchandises inscrites dans l'Anne-

xe I doivent ētre dēsignēes dans la lettre de
voiture sous la dēnomination admise dans
l'Annexe.

S'il s'agit d'une marchandise dēla classe l
la dēsignation de la marchandise doit ētre
soulignēe en rouge par l'expēditeur sur la
lettre de voiture.

Les matiēres ēnumērēes dans l'Annexe I
ne peuvent ētre comprises dans un mēme
emballage ensemble ou avec d'autres ob-
jets, ā moins que PAnnexe I ne l'autorise.
Elles peuvent etre chargēes dans un meme
vvagon ensemble ou avec d'autres objets, ā
moins que l'Annexe I ne l'interdise.

Lorsque l'Annexe I prevoit l'inscription
de certaines mentions sur les emballages,
celles-ci doivent ētre accompagnēes du
signe fr,

Classe 1.
Matiēres sujettes ā l'explosion.

Ja. Explosifs de mine ou de tir 1).
Sont admis au transport:
I» la nitrocellulose (fulmi-coton, fulmi-

coton pour collodion), ā savoir:
a) sous formē d'ouate et non comprimēe,

contenant au moins 25% d'eau ou
d'alcool (75 parties de matiēre sēche,
et 25 parties de liquide) ;

b) comprimēe, contenant au moins 15%
d'eau (85 parties de matiēre sēche
et 15 parties d'eau).

La nitrocellulose doit satisfaire aux con-
ditions de stabilitē suivantes:

La nitrocellulose chauffēe pendant deux
heures ā une tempērature de 132" centi-
grade ne doit pas dēgager plus de 3 centi-
mētres cubes d'oxyde d'azote pour 1 gram-
me de nitrocellulose; la tempērature de
dētonation doit ētre supērieure ā 180°
centigrade.

2° Le trinitrotoluol. ainsi que le trinitro-
toluol dit liquide (mēlange neutre de toluols
nitrēs liquide ā la tempērature ordinaire).
Ces matiēres ne doivent pas etre plus
dangereuses que le ,,trinitrotoluol a" chi-
micļuement pur.

30 L'acide picrique. II ne doit contenir
aucune impuretē qui le rende plus dange-
rēux que le produit chimiquement pur.

i) Le= substances, non utilisees en vue du tir

ou pour provoquer des exsplosions, que le con-
tact d'une flamnie ne peiu faire dctoner et qui
ne sont pas plus sensiMes au choc ou a la
friction que le dinitrobenzol, ne rentrent pas
dans les eNplosifs au sens des prēsentes dispo-
sitions.

Conditions de transport.
Le transport des explosifs est rēgi par les

dispositions suivantes :
A. Emballage.

(1) 1° Nitrocellulose (fulmi-coton, fulmi-
coton pour collodion).

La nitrocellulose sous formē d'ouate et
non comprimēe contenant aumoins25°d'eau ou d'alcool (a) et la nitrocellulose
comprimēe contenant au moins 15% d'eau
(b) doivent ētre renfermēes dans des reci-
pients en bois forts, ētanches et bien fermēs,
impermēables āl'eau et ā l'alcool. Au lieu
de recipients en bois, on peut aussi em-
ployer des tonneaux en carton rēsistants et
impermēables. Les recipients ne doivenr
pas etre fermēs au moyen de clous en fet
et doivent porter l'inscription en caractēres
rouges bien apparents (Explosif).

20 Le trinitrototuol doit etre solidement
emballē dans de forts recipients en bois,
ētanches et bien fermēs. Au lieu de reci-
pients en bois, ou peut aussi employer des
tonneaux en carton rēsistants et imper-
mēables. Les recipients doivent porter
l'inscription en caractēres rouges bien
apparents ,,Explosif" .

Le trinitrotoluol dit liquide peut etre
emballē non seulement dans de forts reci-
pients en bois, ētanches et bien fermēs,
mais aussi dans des recipients en fer;
ceux-ci doivent avoir une fermeture abso-
lument hermētique, qui puisse cēder, en
cas d'incendie, ā la pression des gaz qui se
dēgagent dans l'intērieur du rēcipient. Les
recipients doivent porter l'inscription en
caractēres rouges bien apparents (Explosif).

3° L'acide picrique doit ētre solidement
emballē dans des recipients en bois rēsi-
stants, ētanches et bien fermēs. Au
lieu de recipients en bois, on peut aussi
employer des tonneaux en carton rēsi-
stants et impermēables. Les recipients
doivent porter l'inscription en caractēres
rouges bien apparents: (Acide picrique).
(Explosif). Les matiēres contenant du
plomb (mēlanges ou combinaisons) doivent
etre exclues de l'emballage.

(2) Le poids brut d'un colis ne doit
pas dēpasser 60 kilogrammes.
B. Attestations. Lettres de voiture.

(1) Pour tout envoi, Pexpēditeur et
un expert-chimiste agrēē par le chemin de
ferexpēditeur doivent certifier dans la lettre
de voiture que 1 a nature de la mar-
chandise et l'emballage sont conformes aux
prescriptions ci-dessus. L'attestation de
l'expert n'est pas nēcessaire si une dēc-
laration spēciale d'une autoritē com-
pētente est jointe, aux mĒmes fins, ā
lettre de voiture. qui dēvra en faire
mention.

(2) Les prescriptions lēgales particuliēres
aux Etats contractants sur le territoire
desquels doit etre acheminē le transport,
dēterminent les autres attestations qui
pourraient encore ētre nēcessaires.

C. Matēriel de transport.
(1) Les explosifs de toute nature doivent

etre transportēs dans des vvagons ā mar-
chandises couverts.

(2) Les vvagons dont les parois ou la
toiture sont recouverts de plomb ne
doivent pas 6tre employēs pour le transport
de l'acide picriaue.

D. Chargement.
(1) Les matiēres explosibles ne doivent

pas ētre chargēes dans un meme vvagon
avec des objets dēnommēs sous 1 c, īd,
I e, II, III et V.

(2) II est interdit de charger des ma-
tiēres contenant du plomb (mēlanges ou
combinaisons) dans un meme vvagon avec
de l'acide picrique.

E. Mode de transport.
Le transport ne peut pas etre effectuē

en grande vitesse.
Ib. Munitions.

Sont admis au transport:
1° Les mēches non amorcēes,

a) Les mēches ā combustion rapide
(mēches composēes d'un boyau ēpais ā
ame de poudre noire de grande section
ou ā āme de filaments de fulmi-conton
nitrē).

b) Les mēches dētonantes instantanēes
(tubes mētalliques ā parois minces de
faible section ā āme remplie d'explosifs
qui ne soient pas plus dangereux que
l'acide pircique pur, ou cordeaux tissēs
de faible section ā ame remplie d'une
matiēre explosible qui ne soit pas plus
dangereuse que la poudre nonu).

20 Les amorces non dētonantes (amor-
ces qui ne produisent d'effet hrisant
ni ā l'aide de capsules explosibles ni
par d'autres moyens)

a) Les capsules pour armes ā feu
(capsules mētalliques); les pastilles ful-
minantes pour munitions (godets de carton)
renfermant 40 milligrammes au plus de
matiēre explosible et dont le rebord du
carton en saillie doit etre au moins deux
fois plus haut que le diamētre de l'explosif
encastrē.

b) Les douilles vides avec capsules
pour armes ā feu.

c) Les ētoupilles, ētoupilles ā vis, amor-
ces ēlectriques sans leur dētonateur, allu-
meurs de suretē ou autres amorces
analogues contenant une faible chargē
de poudre noire, actionnēs par friction ,
par percussion ou par l'ēlectricitē.

d) Les fusēes de projectiles sans amorce
ou dispotifs provoquant un effet brisant,
.les amorces pour fusēes de projectiles.

3° Les pētards pour signaux d'arrēt
sur les chemins de fer.

4° Les cartouches pour armes ā feu
portatives.

a) Les cartouches terminēes, dont les
douilles sont entiērement en metai. Les
projectiles doivent etre adaptēs ā la
douille de facon qu'ils ne puissent ni
s'en dētacher ni permettre le tamisage
de la chargē de poudre.

b) Les cartouches terminēes, dont les
douilles ne sont qu'en partie mētalļiques.
La chargē entiēre de poudre doit etre
contenue dans le culot mētallique de la
cartouche et etre enfermēe par un bouchon
ou une bourre. Le carton.doit etre assez
rēsistant pour ne pas se briser en cours
de route.

c) Les cartouches en carton ā inflam-
mation centrāle, terminēes. Le carton
doit ētre assez rēsistant pour ne pas se
briser en cours de route.

d) Les cartouches Flobert ā balles.
e) Les cartouches Flobert ā petits

plombs.
f) Les cartouches Flobert sans balles

ni petits plombs.

Conditions de transport.

A. Emballage.
En ce qui concerne le 1°.

(1) Les mēches non amorcēes doivent
ētre emballēes dans des recipients en bois
(caisses ou tonneaux) solides, ētanches,
bien fermēs, de maniere qu'aucune dēper-
dition ou tamisage ne puisse se produire:
les caisses ou tonneaux ne doivent pas etre
gārnis de cercles ou de bandes en fer. On
peut employer, au lieu de recipients en
bois, des tonneaux en carton rēsistants et
impermēables. Les recipients ne doivent
pas etre fermēs au moyen de clous en fer.

(2) Le poids brut d'une expēdition de
mēches ne doit pas dēpasser 60 kilogrammes.

(3) Chaque colis doit porter l'inscription
en caractēres rouges ben apparents
,,Explosif".

En ce qui concerne le 2°.
(1) Les amorces non dētonantes doivent

ētre emballēes dans des recipients en bois
(caisses) solides, ētanches et bien fermēs;
sont en outre admissibles:

les fiits en bois, pur les amorces dēnom-
mēes en a;

les sacs, pour les douilles vides dēnom-
mēes en b;

les tonneaux en bois ou les tonneaux en
carton rēsistants et impe mēables, pour les
amorces ēlectriques sans leur dētonateur
dēnommēes en c.

(2) 11 y a lieu d'observer ce qui suit
avant de placer dans les recipients
extērieurs les amorces ēnumērēes en a:

1" Les capsules dont la matiēre explo-
sible est ā dēcouvert doivent ētre soli-
dement emballēes, au nombre de 1000 au
plus, les capsules dont la matiēre explosible
est couverte, au nombre de 5000 au plus,
dans des recipients en fer-blanc, des
boītes en carton rigides ou des caissettes
en bois.

2° Les pastilles fulminantes pour muni-
tions doivent ētre solidement emballēes,
au nombre de 1000 au plus, dans des boītes
en carton rigides. Les boītes doivent
avoir un couvercle ā rebords et etre bien
ficelēes. Chaque caisse doit contenir
10 boītes au plus et ētre revetue ā l'intērieur
soit d'une plaque de feutre d' un centimētre
d'ēpaisseur, soit d'une garniture analogue.

(3) Les amorces ēnumērēes en c et d
doivent ētre emballēes dans les recipients
de facon qu'aucun dēplacement ne puisse
se produire.

(4) Chaque colis contenant des amorces
dēnommēes en a, c et d ne doit pas peser
plus de 60 kilogrammes.

(5) Chaque colis doit porter l'inscription
en caractēres rouges bien apparents
,,Explosif".



En ce qui concerne le 3°.
(1) Les pētards doivent etre emballēs

oans des caisses formēes de planches d'au
moins 22 mililmētres d'ēpaisseur, bien
jointives, assujetties par des vis ā bois,
completēment ētanches et entourēes d'une
seconde caisse ētanche. Celle-ci ne doit
pas avoir un volume supērieur ā 60 dēci-
mētres cubes.

(2) Les pētards doivent ētre solidement
assujettis dans des dēchets de papier, de la
sciure de bois ou du platre, ou ētre bien
rangēs et isolēs les uns des autres de telle
maniere qu'ils ne puissent entrer en contact
les uns avec l es autres ou avec les parois
de la caisse.

(3) Chaque colis doit porter l'inscription
en caractēres rouges bien apparents
„Explosif".

En ce qui concerne le 4°.
(1) Les cartouches pour armes ā feu

doivent etre parfaitement assujetties dans
des recipients en fer-blanc, en bois ou dans
des cartons solides, de fa?on qu'aucun
deplacement ne puisse se produire. Les
recipients doivent etre serrēs les uns ā
c&tē des autres par rangēes superposēes
dans des caisses en bois solides, ētanches
et bien fermēes. Les espaces vides doivent
ētre remplis de carton, de papier, d'ētoupe,
de fibres de bois ou de copeaux de bois —
le tout exempt d'humiditē et de matiēre
grasse — de maniere ā ēviter tout ballot-
tement.

(2) Le poids brut d'un colis ne doit pas
dēpasser 60 kilogrammes.

(3) Chaque colis doit porter l'inscription
en caractēres rouges- bien apparents
„Explosif".
B. Attestations. Lettres de voiture.

(1) Pour les mēches dētonantes instan-
tanēes dēnommēes sous l°b, la lettre de
voiture doit porter une attestation d'un
expert-chimiste agrēē par le chemin de
fer, certifiant que la nature de l'explosif
est conforme aux conditions ēnoncēes sous
I b, 1° b de l'Annexe I ā la Convention

internationale. L'attestation de l'expert
n'est pas nēcessaire si une dēclaration
spēciale d'une autoritē compētente est
jointe,aux memes fins, ā la lettre de voiture
qui devra en faire mention.

(2) Pour les amorces non dētonantes
dēnommēes sous 2°, la lettre de voiture
doit ? porter une attestation signēe de
l'expēditeur, qui doit ētre ainsi conĢue:

„Le soussignē certifie que l'envoi men-
tionnē dans cette lettre de voiture est
conforme, en ce qui concerne la nature
et l'emballage, aux dispositions ēdictēes
sous I b de l'Annexe I ā la Convention
internationale, pour les amorces non dē-
tonantes".

(3) En ce qui concerne les pētards,
l'expēditeur doit certffier dans la lettre de
voiture que l'envoi est emballē confor-
mēment aux prescriptions ēdictēes sous
I b de l'Annexe I ā la Convention inter-
nationale.

(4) En ce qui concerne les cartouches
pour armes ā feu portatives dēnommēes
sous 4°, la lettre de voiture doit porter
une attestation signēe de I'expēditeur,
qui doit etre ainsi concue:

,,Le soussignē certifie que lenvoi men-
tionnē dans cette lettre de voiture est
conforme, en ce qui concerne la nature
et l'emballage, aux dispositions ēdictēes
sous I b de l'Annexe I ā la Convention
internationale, ā l'ēgard des cartouches
pour armes a feu portatives."

(5) Les prescriptions lēgales particu-
liēres aux Etats contractants sur le terri-
toire desquels doit etre acheminē le trans-
port, dēterminent Ies autres attestations
qui pourraient encore etre nēcessaires.

C. Matēriel de transport.

Les munitions de toute nature doivent
ētre transportēes dans des vvagons ā

marchandises couverts.

D. Mode de transport.

Les mēches (1°) et les pētards (30) sont
exclus du transport en grande vitesse.

I c. inflammateurs et piēces
d'artifice.

Sont admis au transport:
10 Les inflammateurs et les mēches.

a) Les allumettes ordinaires et autres
allumettes ā friction.

b) Les baguettes pyrotechniques, telles
que allumettes feux de Bengale, botigies-

pluie d'or, bougies-pluie de fleurs, cierges
merveilleux, etc.

c) Les mēches de surete consistant en

un boyau mince et ētanche avec une ame

de poudre noire de faible section; (en ce

qui concerne les autres mēches, voir

1 b I»).

2° Les articles pyrotechniques de salon,
bandes d'amorces.

a) Les bonbons fulminants, cartes de
fleurs, lammelles de papier-collodion et
autres articles smilaires renfermant des
quantitēs trēs minimes de papier-collodion,
ou de petits points d'argent fulminant.

b) Les pois fulminants, grenades ful-
minantes et articles similaires contenant
du fulminate d'argent. Ils ne doivent pas
contenir plus d'un gramme de fulminate
d'argent pour 1000 piēces.

c) Les bombes confetti, cylindres Bosco,
fruits pour cotillons et articles similaires,
renfermant une faible chargē de fulmi-
coton pour collodion, destinēe a chasser
une bourre inoffensive, telle que balles
d'ouate, confetti, etc.

d) Les amorces explosibles, les bandes
d'amorces, les bandes d'amorces paraffinēes
renfermant un explosif composē de chlorate
de potasse ou de salpētre, de petites
quantii.es de phosphore, ainsi que de
sulfure d'antimoine, de soufre, de sucre
de lait, d'outre-mer, d'agglutinants (dex-
trine, gomme) ou de matiēres šimiliares.
On ne peut employer que 7 grammes
5 dēcigrammes au maximum d'explosif
pour 1000 amorces.

e) Les feux d'artifice dits espagnols,
tel que pastilles tapageuses, baguettes
pour charivari, grēlons.

Chaque objet ne doit pas peser plus de
2 grammes 5 dēcigrammes, ni renfermer,
outre la gomme et la couleur, plus de 6°/0
de phosphore jaune, 23°/0 de phosphore
ainorphe et 21% de chlorate de potasse.

3° Les piēces d'artifice.
a) Les piēces d'artifice artistique, telles

que fusēes, chandelles romaines, fontaines,
roues, soleils, etc.

b) Les petites piēces d'artifice et les
feux d'artifice de salon, tēls que crapauds,
fire crackers, serpenteaux, pinies d'argent
et d'or, et autres feux d'artifice similaires
que l'on briile dans la main.

c) Les feux de Bengale, torches de
Bengale, signal blue lights, etc.

La composition des piēces d'artifice est
soumise aux prescriptions suivantes:

(I) Les piēces d'artifice ne doivent pas
pouvoir produire de forte explosion, ni
contenir aucun mēlange capable de s'en-
flammer aisēment, soit spontanēment, soit
par friction, compression ou percussion.

Sont admis:

dans les mēlanges de nitrates et pour les
torches de Bengale au magnēsium, une
addition de 3% au plus de poudre de
magnēsium;

dans les petites ētoiles que renferment
les piēces d'artifice, des mēlanges de
chlorates contenant jusqu'ā 40% de chlo-
rate de potasse;

des tubes contenant du picrate de
magnēsie et des chlorates, et renfermēs
dans des douilles en papier. Mais ces tubes
ne doivent pas pouvoir dētoner par choc,
percussion ou inflammation.

Ne sont pas admis les autres mēlanges
renfermant du phosphore jaune, de la
poussiēre de zinc, de la poudre de mag-
nēsium ou des chlorates.

(2) Les piēces ēnumērēes en a et b

doivent se composer essentiellement de
pulvērin, mēlange avec du charbon, de
poussiēre mēta)lique (poussiēre de fonte
de fer, de fonte d'acier), de paillettes
d'aluminium, d'oxyde de plomb et autres
poussiēres minērales ā l'ētat comprimē.
Chaque piēce isolēe ne peut contenir plus
de 30 grammes de poudre noire grenēe.

4° Les piēces d'artifice pour signaux,
telles que coups de canon, etc, se
composant d'une douille de papier collēe,
entourēe de ficelle, et contenant 75 grammes
au plus de poudre grenēe ayec mēche, mais
sans dētonateur.

Conditions de transport.

A. Emballage.
(1) L'emballage doit ētre fait dans des

caisses en bois solides, ētanches et bien
fermēes. Pour les objets dēnommēs sous
l°a, on peut aussi employer des recipients
en fer-blanc solides. Pour Ies oblets
dēnommēs sous 2° b ā e, 3° et 4°, Ies caisses
seront en planches rainēes; leurs arētes
seront assemblēes ā dents ou au moyen de
couvre-joints. Pour les objets dēnommēs
sous 10 c, 20 b ā e, 30 et 40, les caisses
seront faites en planches de 18 millimētres
au moins d'ēpaisseur; l'intērieur sera
entiērement tapissē de bon papier rēsistant;
le papier peut aussi ētre remplacē par une
garniture intērieure en zinc mince.

(2) Les articles ci-dessous ēnumērēs doi-
vent, avant d'ētre rangēs dans les recipients
etre solidement emballēs comme suit:

a) ceux des 10 a, 2° a et 2o c

dans du papier d'emballage fort ou dans
des boītes solides;

b) ceux du 1° b
dans des boītes, rēunies ensuite par paquets
de 10 ā 12 boītes, enveloppēs de papier;

c) ceux du 2° b
dans des caissettes en bois ou dans de
fortes boītes en carton, entourēes de papier,
dont chacune ne doit pas renfermer plus
de 1000 piēces; elles doivent etre immobi-
lisēes au moyen de sciure de bois;

d) ceux du 2° d
c) les amorces explosibles, dans de
fortes boītes en carton dont chacune
ne doit pas renfermer plus de 100
amorces. Ces boītes d'amorces seront
rēunies au nombre de 12 en un

rouleau, et 12 rouleaux seront lies en

un paquet solide, enveloppē de papier
d'emballage;
č) les bandes d'amorces et les bandes

d'amorces paraffinēes, soit comme
ii est dit sous «, soit dans des cylindres
enfer-blancportantauxdeuxextrēmites
des couvercles bien emboītēs. Chaque
cylindre contiendra au plus 12 bandes
enroulees, portant chacune 50 amorces.
Ces boītes seront rēunies au nombre
de 30 au pkis en un paquet solide
enveloppē de papier d'emballage;

e) ceux du 2°e
dans des caissettes en bois, dont chacune
ne doit pas renfermer plus de 144 piēces
d'artifice bien emballēes dans de la sciure
de bois:

f) ceux du 3°
dans de fortes boītes en carton ou dans
des caissettes en bois; les objets dēnommēs
sous c du 3° peuvent aussi etre emballēs
dans des sacs en papier; les feux d'artifice
artistiques de grandes dimensions doivent
ētre emballēs dans du papier si leur point
āi mise de feu n'est pas revetu d'une
coiffe en papier; dans Ies deux cas on doit
empēcher le tamisage;

g) ceux du 4°
dans de fortes boītes, dans lesquelles les
piēces d'artifice pour signaux doivent ētre
solidement assujetties, les diffērentes piēces
ētant sēparēes leu unes des autres par sne
forte couche de sciure de bois ou de matiēre
analogue.

(3) Les paquets ne doivent pas pouvoir

se dēplacer dans les recipients. Pour les
objets dēnommēs sous 2° b ā e, 3° et 40,
les vides de la caisse extērieure doivent
ētre bien remplis avec des matiēres d'em-
ballage appropriēes et sēchēs (fibres de
bois, papier, etc). Le foin humide,
I'ētoupe ou d'autres matiēres sujettes ā
1'inflammation spontanēe ne doivent pas
ētre utilisēs. Lorsqu'il s'agit de grands
dēcors pour feux d'artifice (transparents),
ii suffit de les sixer solidement dans le
rēcipient.

(4) Les recipients extērieurs doivent
porter en caractēres bien apparents et
durables l'indication de leur contenu et,
en outre, pour ceux qui figurent sous 2° b
ā e, 3° et 4°, l'adresse exacte de l'expēditeur.

(5) Le poids brut d'un colis renfermant
des objets dēnommēs aux 2° b ā e, 3° et 4°,
ne doit pas excēder 60 kilogrammes, le
poids total des matiēres inflammables
20 kilogrammes, et le poids de la poudre
grenēe qui entre dans la composition du
feu d'artifice, 2 kilogrammes 500 grammes.

(6) Chaque colis doit porter en ca-
ractēres rouges bien apparents l'inscription
,,Explosif". Toutefois, cette prescription
n'est pas applicable aux colis renfermant
des allumettes.

B. Autres dispositions.

(1) Les allumettes dēnommēes sous 1° a,
par quantitēs ne dēpassant pas 5 kilogram-
mes, emballēes conformēment aux disposi-
tions du chapitre A, peuvent ētre rēunies
en un seul colis avec d'autres objets
(ā l'exception des matiēres dēnommēes
sous I a, I b et I c, II et III de la prē-
sente Annexe).

(2) Les mēches (I°c) et Ies amorces
(2° d) ne doivent pas ētre chargēes dans un
mēme vvagon avec des explosifs ou avec
des matiēres inflammables.

(3) Le transport doit ētre effectuē dans
des vvagons couverts.

(4) En ce qui concerne les articles
dēnommēs sous 2° b ā e, 3° et 4°, l'expē-
diteur doit certifier dans les lettres de
voiture que la nature de l'envoi et l'embal-
lage rēpondent aux prescriptions ēnoncēes
au I c de l'Annexe I ā la Convention
internationale.

C. Mode de transport.
Les piēces d'artifice (3°) et les piēces

d'artifice pour signaux (40) sont exclues
du transport en grande vitesse.

īd. Gaz comprimēs etdissoussoupression
Sont admis au transport les gaz comprimēs
liquēfiēs et dissous sous pression ci-apre$

dēnommēs.

a) Gaz comprimēs:

10 L'acide carbonique;
2° Le gaz ā l'eau, le gaz d'ēclairage, ifr

gaz mixte (gaz d'huile ne contenant
pas plus de 30% d'acēty!ēne);

3° Le gaz d'huile (gaz riche);
4° L'oxygēne, l'hydrogēne, l'azote, \t

protocarbure d'hydrogēne (gri sou
mēthane), l'air, Ies gaz rares (argon
nēon, hēlium, xēnon, crypton);'

b) Gaz 1iquef i es:
5° L'acide carbonique, le gaz d'huile

le protoxyde d'azote, l'ēthane;
6° L'ammoniaque, l'oxychlorure de car«

bone (phosgēne);
7° Le chlore exempt d'humiditē, l'acide

sulfureux, le tētroxyde d'azote;
8° Le chlorure de mēthvle, le chlorure

d'ēthyle, l'ēther mēthylique, le mēthv-
lamine, l'ēthylamine;

9° L'air liquide, l'oxygēne Iiquide;
c) Gaz dissous sous pression:

10° L'ammoniaque dissoute dans de l'eau,
en concentrations supērieures ā 25";'

et ne dēpassant pas 50°/0;
11° L'acētylēne dissous dans de l'acētoneet

absorbē par des matiēres poreuses.

Conditions de transport.

A. Nature des recipients.
a) Dans la mesure oū elles ne sont pas

specifiēes dans la prēsente Annexe,
les conditions de fabrication, de na-
ture et de qualitē de mētal, auxquelles
doivent satisfairē les recipients des
gaz comprimēs, liquēfiēs et dissous
sous pression pour etre admis au
trafic international, sont celles qut
sont exigēes pour la circulation a
l'intērieur de leur pāvs d'origine.

b) On emploiera pour l'air liquide et
l'oxygēne liquide:
«) Des bouteilles en verre ā double

paroi, dans lesquel!es on a fait le
vide.

Elles doivent 6tre entourēes de
feutre et fermēes par un bouchon
de feutre permettant I'ēchappement
des gaz sans produire ā l'intērieur
une forte pression, mais empechant
1'ēcoulement duliquide. Ce bouchon
de feutre doit ētre fixē de maniere
ā ne pouvoir se dēplacer si la
bouteille perd l'ēiļiiilibre 011 est
renversēe. Chaque bouteille ou
plusieurs bouteilles rēunies doivent
ētre protēgēes contre les chocs par
une corbeille en fil de fer ou un
autre rēcipient analogue reposant
fixiement sur le sol. Ces corbeilles
ou autres recipients doivent ētre
places dans des coffres mētalli<ļues
ou dans des caisses en bois revētus
intērieurement de tole, ouverts
en haut ou simplement garantis a
leur partie supērieure par un
treillis en fil de fer, un couvercle
perforē ou tout autre mode de
protection analogue. Les coffres
mētalliques ou les caisses en bois
doivent ētre completēment ētan-
ches dans la partie infērieure
jusqu'ā une hauteur suffisante
pour que, en cas de bris des

bouteilles, le liquide ne puisse se
rēpandre ā l'extērieur. Les coffres
et les caisses ne renferm eront
aucune matiēre d'emballage faci-

lement inflammable; les matiēres
telles que le feutre et la laine sont

admises.
3) Recipients constituēs d'autres ma-

tiēres.
Ils ne peuvent ētre emplovf

qu'ā la condition d'ētre proteges
contre l'ēchauffement, de maniere

ā ne pouvoir se couvrir de rosēe ni

de givre. Ils n'ont pas besom
d'ētre protēgēs par d'autres moyen>
Les prescriptions ēdictēes sou»

a) concernant lafermeture
Ģbouteilles en verre sont app licaD

par analogie ā ces recipients.
c) Pour les Solutions d'acētylēne oan^

l'acētone, Ies dimensions desrecip'
^soudēs ne doivent pas dēpasser 21 L

de diamētre et 2 m de Iongueur.
Les recipients seront en acier tr»

doux. Ils seront remplis d'une substan-
ce poreuse, ēgalement rēpartie,
telle qu'il ne puisse ne s'y P, e
aucune cavitē sous l'influence d u

tempērature de 50° centigrade °
des chocs pendant le transport. Cet

masse ne devra avoir aucune acti



cnīmique, mēme lente sur le solvant,
ni sur le metai constituant le rēcipient.
Aucune pīēce mēīallique en contact
dīrect avec Facētvlēne dissous ne
pourra etre ētabīie en cuivre ou en
alliage contenant plus de 30°de
cuivre. Dans les recipients, la quanfitē
normale du solvant doit ētre telle que
j'augmentation du volume qu'il subit
en absorbant racētylēne ā la pression
de chargē puisse se faire librement,
et que si la tempērature atteint 500
centigrade , la tensīon ne dēpasse pas
les 2 3 de la pression d'ēpreuve.

R, Epreuve officielle des recipients
(1) Les recipients en fer ou acier doux

0u en cuivre doivent, avant leur emploī,
ētre soLimis. de la part d'un expert autorise
par les autoritēs compētentes. ā une
epreuve de pression hydraulique. Les
recipients destinēs au transport des solu-
tjons d'acētylēne doivent en outre, avant
leur emploi, etre examinēs en ce qui
concerne la nature de la matiēre poreuse
et de la quantitē du solvant admissible
(voir A, c).

(2) La pression intērieure ā faire suppor-
ter lors de l'ēpreuve de pression hydrau-
|iqtie doit comporter:
a) Pour les gaz comprimēs, une fois et

demie la pression de chargement,
laquelle ne doit pas dēpasser les
limitēs autorisēes en D (voir plus loin).
La pression d'ēpreuve doit dēpasser
de 5 kilogrammes par centimetre
carrē au moins la pression de char-
gement ;

b) Pour les gaz liquēfiēs dēnommēs
sous 50, 60, 70 et 80:
kg/cmAcide carbonique, le gaz d'huile

et protoxyde d'azote 250
Ethane 140
Tētroxyde d'azote 50
Ammoniaque 35
Chlore 30
Oxychlorurede carbone 30
Acide sulfureux 20
Chlorure de mēthyle, mēthyla-

mine, ēther mēthylique, chlo-
rure d'ēthyle et ēthy!amine . . 10

c) Pour les gaz dissous sous pression:
Acētvlēne dissous dans l'acētone 60
Ammoniacļue dissoutesouspression 12

(3) L'ēpreuve de pression doit ētre
renouvelēe:

a) tous les 2 ans pour les recipients
destinēs au transport du chlore. du
tetroxyde d'azote, de l'acide sulfureux,
de l'oxychlorure de carbone, du chlo-
rure de mēthyle et du chlorure
d'ēthyle;

b) tous les 5 ans pour Ies recipients
destinēs au transport des autres gaz
comprimēs ou liquēfiēs;

c) tous les 10 ans pour les recipients
d'acētylēne dissous.

Pour vērifier ā nouveau les reci-
pients d'acētylēne dissous, on pourra
remplacer l'ēpreuve hydraulique par
une epreuve au moyen de l'azote, de
l'air, etc, comprimēs, en tmintenant
le rēcipient immergē dans l'eau pour
en vērifier letanchēitē absolue sous
l'ēpreuve de pression;

d) tous les 5 ans pour les recipients
d'ammoniaque dissoute sous pression.

(4) En procēdant ā l'ēpreuve de pression
hydraulique, ii faut faire en sorte que
ļ'augmentation de pression se fasse sans
a-coup. Les recipients doivent supporter
'a pression d'ēpreuve sans subir de dēfor-
mation permanente ou des fissures. Afin
de pouvoir s'assurer qu'ā la pression
d'ēpreuve ii ne se prēsente pas des fissures
°u des dēformations permanentes, l'indi-
cation du manometre de controle devra
rester constante au moins pendant une
minūte.
cEquipement des recipients

(soupapes, inscriptions).
(1) Les recipients servant au transport

des gaz comprimēs, liquēfiēs ou dissous
sous pression (ā l'exception de l'air liquide
rt de l'oxygēne liquide) doivent ētre
mu'iis d'une soupape au moins pour
', remplissage. S'il s'agit de solutions
d acētylēne (11°), Ies parties de la soupape
etl contact avec le gaz ne doivent pas
contenir de cuivre. Pour I'oxychlorure de
carbone , le gaz d'huile et le gaz mixte, on
Peut employer au lieu de soupapes des
oouchons mētalliques vissēs: ceux-ci doi-
vent fermer assez bien pour que l'odeur
du contenu du rēcipient ne puisse ce
faire sentir.
(Les rēcipient doivent porter en
ractēres bien apparents et durables

ca mscri ptions suivantes:iesa ) pour tous les gaz:

« le nom du gaz, la dēsignation du
fabricant ou du propriētaire aīnsī
qu'un numēro d'ordre ;'?) le poids du rēcipient vide, y
compris les accessoires (souuape',
chape d protection, houchori mē-
tallique. etc);

1) la date de la derniēre epreuve et
le poincon de l'expert qui a pro-
cedē ā cette opēration ;

b) pour les gaz comprimēs :
la valeur de la pression de chargement
autorīsēe (voir D (\)) ;

c) pour les gaz liquēfie? ou d.-ssous sous
pression :

. le maxīmum de chargē admissible.
D. Remplissage des recipients.
(1) La pression de chargement ma-

ximum admissible pour Ies recipients
servant au transport des gaz comprimēs
comporte ā une tempērature de 15° cen-
tigrade:

kg cni-

pour l'acide carbonique sous formē
de gaz 20

., le gaz mixte et le gaz ā l'eau . 10
,, legaz d'huile . 125
„ l'oxygēne, l'h ydrogēne, le gaz

d'ēclairage, l'azote, le protocar-
bure d'hydrogēne (grisou, mē-
thane), l'air comprimē et les gaz
rares 200

(2) La chargē maximum admise pour
les recipients servant au transport des gaz
liquēfiēs dēnommēs sous 5°, 6°, 7" et 8°
comporte:
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E. Autres prescriptions.
(1) Lorscļiie les recipients remplis de

gaz des catēgories dēnommēes sous 5° , 6°
et 7° (ā l'exception du chlore et du tētroxyde
d'azote ou sous 8° sont emballēs dans
des caisses, le transport peut ētre effectuē
avec d'autres objets.

(2) Les recipients remplis de gaz com-
primēs et de gaz liquēfiēs des catēgories
dēnommēes sous 5°, 6°, 7° et 8°, non em-
ballēs dans des caisses, doivent ētre
pourvus d'une garniture extērieure qui les
empēchē de rouler. Leurs soupapes por-
teront des chapes de protection en fer
forgē, acier ou fonte mallēable; les reci-
pients en cuivre peuvent etre pourvus de
chapes en cuivre. Les soupapes placēes
dans l'intērieur du col des recipients et
qui sont protēgēes par un bouchon mē-
tallique vissē et bien fixē n'ont pas besoin
d'ētre pourvues de chapes.

(3) Les recipients remplis de gaz com-
primēs et de gaz liquēfiēs des catēgories
dēnommēes sous 5°, 60, 70 et 8« ainsi que
Ies caisses renfermant ces recipients doivent
porter d'une maniere bien apparente et
durahle l'indication de leur contenu.

Les recipients en caisse doivent ētre
disposēs de telle sorte que les timbres
d'ēpreuve puissent ētre facilement dē-
couverts.

Les caisses en bois et les coffres mētalli-
ques servant au transport de l'air et de
l'oxygēne liquides (9°) porteront les in-
scriptions bien apparentes „air (ou oxy-
gēne) Iiquide", ,.Haut", ,.Bas ", ,,Trēs
fragile".

(4) Les colis ne doivent pas etre projetēs,
011 soumis ā des chocs, ni exposēs aux
rayons du soleil, ni ā la chaleur du feu.

(5) Le transport doit ētre effectuē:
a) En vvagons dēcouverts:

1° Pour les gaz comprimēs si la remise
au transport est effectuēe dans des vēhi-
cules spēcialement amēnagēs pour la circu-
lation routiēre et s'ils sont completēment
recouverts de bāches;

2° Pour les matiēres dēnommēes sous 8°;
mais pendant les mois de mars ā octobre
inclusivement, les vvagons doivent etre
completēment recouverts de bāches, ā
moins que les recipients ne soient renfermēs
dans des caisses en bois.

b) En vvagons couverts:
1° Pour les gaz comprimēs (voir toutefois

a 10 et c 10);
2° Pour les gaz liquēfiēs dēnommēs

sous 5°, 6° et 7°, pendant les mois de mars
ā octobre inclusivement;

3° Pour l'air liquide et l'oxygēne !iquide.
c) En vvagons dēcouverts ou couverts:

1° Pour le gaz d'huile, le gaz mixte et le
gaz ā l'eau; mais pendant les mois de
mars ā octobre inclusivement, les vvagons
dēcouverts doivent etre completēment pro-
tēgēs par des bāches, ā moins que les
recipients ne soient renfermēs dans des
caisses en bois;

2° Pour les gaz liquēfiēs dēnommēs sous
5°, 6° et 7°, pendant les mois de novembre
ā fēvrier inclusivement.

(6) Les recipients remplis de gaz com-
primēs et liquēfiēs doivent etre chargēs
dans Ies vvagons de maniere ā ne pouvoir ni
tomber ni se renverser. Ceux qui renferment
de l'air liquide oudel' oxygēneliquideseront
places dehoiit et protēgēs contre toute
dētērioration pouvant etre produite par
d'autres colis. Les recipients ne doivent
pas non plus ētre chargēs dans la proximitē
immēdiate de matiēres facilement in-
flammables en petits morceaux ou ā
l'ētat licļiiide.

(7) a) Sont applicables ā l'admission
des recipients des vvagons-rēservoirs de-
stinēs au transport des gaz comprimēs ou
Iiquēfiēs ou dissous sous pressionen*qui concerne la nature de leur matēriel,
l'ēpreuve officielle, l'ēquipemeut et le
remplissage, les prescriptions sous A, B,
C et D et celles figurant sous E, alinēa (2)
pour les soupapes, ainsi que sous H.
Les recipients doivent etre solidement et
bien encastrēs dans les vvagons et ne pou-
voir en ētre enlevēs.

b) Les vvagons-rēservoirs destinēs au
transport des gaz liquēfiēs et dont le
diamētre est constant doivent ētre munis
ā l'intērieur de cloisons convenablement
perforēes ou de dispositifs analogues qui
ralentissent le mouvement du liquide en
cas de brusques changements de vitesse
du vēhicule.

c) Les vvagons-rēservoirs destinēs au
transport des gaz liquēfiēs dēnommēs
sous 5°, 6° et 7° doivent porter une enve-
loppē en bois.

d) Les vvagons-rēservoirs destinēs au
transport de Vāciete carbonique Iiquide,
de l'oxygēne comprimē et de l'hydrogēne
comprimē peuvent renfermer des recipients
de plus de 2 m de longueur et 21 cm de
diamētre. Ces recipients ne doivent pas
etre pourvus chacun d'une soupape pour
le remplissage et la vidange. II suffit
que tous les recipients soient, aux deux
extrēmites du vvagon, raccordēs ā un
tuyau-collecteur portant une soupape
d'arrēt placēes ā l'intērieur de la caisse

du vvagon. Ces soupapes n'ont pas besoin
d'ētre munies de chapes de protection.
F. Exception aux prescriptions

ēdictēes sous A ā E.
(1) Les gaz liquēfiēs dēnommēs sous 5°,

6° et 7° peuvent ēgalement ētre trans-
portēs en petites quantitēs dans de forts
tubes en verre hermētiquement fermēs:
savoir l'acide carbonique et le protoxyde
d'azote jusqu'ā 3 grammes, l'ammonique,
le chlore et le tētroxyde d'azote jusqu'ā
20 grammes, l'acide sulfureux anhydre et
l'oxychlorure de carbone (phosgēne)
jusqu'ā 100 grammes, aux conditions ci-
aprēs: Les tubes en verre ne doivent ētre
remplis qu'ā moitiē pour l'acide carbonique
et le protoxyde d'azote, qu'aux deux
tiers pour l'ammoniaque, le chlore et le
tētroxyde d'azote, et qu'aux trois quarts
pour l'acide sulfureux et l'oxych!orure de
carbone (phosgēne). Chaque tube en verre
doit etre placē dans une capsule en fer-
blanc soudēe, remplie de terre d'infusoires
et emballēe dans une caisse en bois solide.
II est permis d'emballer plusieurs capsules
de fer-blanc dans une mēme caisse, mais
les tubes contenant du chlore ne doivent
pas ētre places dans une mēme caisse avec

des tubes contenant de I'ammoniaque ou
de l'acide sulfureux. II est ēgalement
permis d'emballer d'autres objets dans la
caisse contenant des capsules en fer-blanc
remplis de gaz liquēfiēs autres quelechlore.

(2) Les matiēres dēnommēes sous 8°, en
cļuantitēs jusqu'ā 100 grammes dans des
tubes en verre, dont le poids total ne doit
pas dēpasser 5 kilogrammes, peuvent etre
bien calēes seules ou avec d'autres objets
dans de fortes caisses, ā la condition que
les tubes en verre soient fortement assu-
jettis dans ces derniēres. Les caisses
doivent porter, imprimēes sur fond rouge,
l'inscription „Inflammable". Les caisses
ne renfermant pas plus de 100 grammes de
ces matiēres peuvent ētre transportēes en
vvagons couverts.

(3) Les capsules mētallique d'acide car-
bonique (sodor, sparklets) renfermant
25 grammes au plus d'acide carbonique
liquide et au maximum 1 gramme de
liquide pour I centimetre cube 340 milli-
mētres cubes de capacitē sont acceptēes
au transport sans restrietion si l'acide
carbonique est pur de tout residu d'air.

(4) L'oxygēne comprimē jusqu'ā 0,3 ki-
logramme par centimetre carrē renfermē
dans de petits sacs en caoutchouc, tissus
impregnēs ou matiēres analogues est admis
sans condition au transport.

G. Mode de transport.
Les gaz Iiquēfiēs dēnommēs sous 8° de

la nomenclature ne sont acceptēs au
transport en grande vitesse qu'en petites
Lļiiaiititēs de 100 grammes au maximum,
ā condition d'ētre emballēs conformēment
aux prescriptions du chapitre F, alinēa (2).

H. Dispositions transitoires.
Peuvent continuer ā etre admis au

transport, ā titre transitoire, les recipients
pour gaz comprimēs, liquēfiēs et dissous
sous pression qui ont ētē mis en service
sous l'empire de l'Annexe 1 ā Ja prēcēdente
Convention internationale.

Pour les dēlais de renouvellement des
ēpreuves pēriodiques, ils sont assujettis
aux conditions fixēes en B.

I e. Matiēres qui, au contact de
l'eau, dēgagent des gaz inflam-
mables ou facilitant la combustion.

Sont admis au transport:
1° Les mētaux alealins et alcalins-

terreux, tēls que le sodium, potassium,
calcium, etc, ainsi que Ies combinaisons
entre ces mētaux.

2° Le carbure de calcium, la evanamide
de calcium, dont le contenu en carbure
de calcium dēpasse 0,20',,, I'hvdrure de
calcium.

3° Le peroxyde de sodium et le peroxyde
de sodium sous formē de mēlanges qui" ne
soient pas plus dangereux que le peroxvde
de sodium.

Londitions de transport.

A. Emballage.
(1) L'emballage doit ētre fait dans des

recipients en fer (ou en fer-blanc) solides.
ētanches, bien fermēs. Les matiēres dē-
nommēes sous 1° peuvent aussi ētre
transportēes jusqu'ā concurrence de 5 kilo-
grammes dans des bouteilles en verre,
rēsistantes, munies d'une fermeture solide
et ētanche. Les recipients doivent ētre
completēment secs ou, pour Ies matiēres
dēnommēes sous 1° et 20, remplis avec du
pētrole.

(2) Les recipients renfermant des ma-
tiēres dēnommēes sous 1° et 30 doivent
ētre places dans des enveloppes de pro-
tection, savoir:

a) Ies recipients en fer ou en fer-blanc
renfermant des matiēres dēnommēes
sous 1°, dans des caisses en bois ou
dans des paniers mētalliques de pro-
tection ;

b) les bouteilles en verre renfermant
des matiēres dēnommēes sous Pou
les recipients renfermant des matiēres
dēnommēes sous 3 U , dans des caisses
en bois, revētues intērieurement d'une
enveloppē de tole rendue ētanche pour
empēcher l'entrēe de l'eau. Les bou-
teilles en verre emballēes dans des
caisses doivent ētre placēes solide-
ment dans de la terre d'infusoires
sēche 011 dans d'autres matiēres ana-
logues incombustibles. Les bouteilles
en verre ne renfermant pas plus de
250 grammes peuvent ētre emballēes
dans des boītes en fer-blanc munies
d'une fermeture solide et ētanche, au
lieu de l'ētre dans des caisses en bois.

(3) Les colis doivent porter en caractēres
bien apparents et durables l'indication de
leur contenu, ainsi que l'inscription ,,Craint

I I'humiditē" .



B. Autres prescriptions.

PmKJ°^
antit e ī usqu'ā 5 kilogrammes

g2£?
COnf °r,^ment aux Prescriptions

SS I"A ' Peut ētre reunie avecu autres obiets.
(2) Les colis doivent ētre manipulēsavec des prēcautions toutes spēciales.

ns ne doivent pas ētre projetēs et ils
seront arnmēs assez solidement dans les
vvagons pour etre protēgēs contre les
trottements, cahots, heurts, renversement
ou chute des couches supērieures.

(3) Le transport doit ētre effectuē en
vvagons couverts. Toutefois, le carbure de
calcium et la cyanamide de calcium (2°)
peuvent etre transportēs en vvagons
dēcouverts bāches.

(4) Les recipients vides qui contenaient
des matiēres dēnommēes sous 2° doivent
ētre exempts de restes de ces matiēres.
Mention devra etre faite dans la lettre de
voiture de ce qu'ils contenaient prēcē-
demment.

Classe II.
Matiēres sujettes ā l'inflammation

spontanēe.
Sont admis au transport:
1° Le phosphore ordinaire (blanc et

jaune).
2° Le phosphore amorphe (rouge), le

sesquisulfure de phosphore, les combi-
naisons de phosphore avec des terres
alcalines, par exemple le phosphure de
calcium, le phosphure de strontium ; puis
le phosphure de fer et les combinaisons
analogues, sujettes ā l'inflammation spon-
tanēe, de phosphore avec des mētaux.

3° Les mēlanges de phosphore amorphe
avec des rēsines ou des graisses, dont le
point de fusion est supērieur ā 35° centi-
grade, les solutions de phosphore ordinaire
dans le sulfure de carbone.

4° Le zinc-ēthyle, le zinc-mēthy!e, ainsi
que la dissolution de ces produits dans
l'ēther.

5° La suie fraīchement calcinēe.
6° Le charbon de bois fraīchement

ēteint, en poudre, en grains ou en morceaux.
7° La soie fortement chargēe (cordonnet,

soie souple, bourre de soie et soie chappe)
en ēcheveaux.

8° a) Les matiēres suivantes impregnees
de graisse, de vernis ou d'huile: laine,
poils, laine artificielle, coton, soie, lin,
chanvre, jute — ā l'ētat brut, sous formē
de dēchets provenant de la filature ou du
tissage, ā l'ētat de chiffons ou d'ētoupes.

b) Les produits fabriquēs avec les ma-
tiēres ci-dessus, impregnēs de graisse,
de vernis ou d'huile, par exemple bāches,
cordages, courroies de transmission de
coton ou de chanvre, lisses de tisserand et
de harnais, fils et fils retors, articles en
filet (filets de pecheurs graisses, etc).

9° Les mēlanges de matiēres combustib-
les grenēes ou poreuses avec de l'huile
de lin, du vernis, de l'huile de rēsine et
autres matiēres analogues, si ces derniers
composants peuvent encore ētre sujets ā
s'oxyder par eux-memes (par exemple la
masse dite bourre de liēge).

10° La limaille de fer ou d'acier grasse
(provenant des tours ou machines ā forer,
etc).

11° Le papier graisse, impregnē de
vernis ou huilē et ies fuseaux faits de ce

papier.
12° Les mētaux pyrophoriques.
13° Le zinc en poudre.
14° Les sacs ā levure avant servi, non

nettoyes.

15° La matiēre ayant servi ā ēpurer le
gaz d'ēclairage.

16° Les fils de nitrocellulose servant ā la
fabrication de la soie artificielle.

Conditions de transport.
A. Emballage.

(1) Les matiēres dēnommēes sous 1° et
20 doivent ētre emballēes dans des reci-

pients en fer-blanc solides, ētanches et

bien soudēs, chacun d'eux ētant assujetti
solidement dans une forte caisse en bois

bien fermēe. Pour les matiēres dēnommēes

sous 20, par quantitēs de 2 kilogrammes

au maximum, les recipients en fer-blanc
peuvent ētre remplacēs par des bouteilles

en verre ou cruches qui doivent ēgalement

ētre emballēes chacune dans une forte

caisse en bois bien fermēe. Le phosphore

ordinaire doit ētre plongē dans l'eau. Les

caisses porteront en caractēres bien appa-

rents et durables la mention de leur

contenu ; pour le phosphore ordinaire, on

ajoutera l'inscription „ Haut".

(2\ Les matiēres dēnommēes sous 30

do vent etre emballēes soit dans des

caisses ne permettant aucune tinte, ou

gfe fondues dans des projectiles non

chargēs.

(3) Le zinc-ēthyle, le zinc-mēthyle (4°)
ainsi que les dissolutions de ces produits
dans l'ēther doivent ētre emballēs dans
des recipients ēpais, solides, en terre
(grēs, etc.) ou en verre, scellēs ā la lampe
ou pourvus d'une fermeture hermētique
offrant une sēcuritē ēquivalente.

Les vases en verre ou en grēs doivent
ētre emballēs, soit isolēment, soit ā plu-
sieurs, dans des recipients en tole solides,
remplis de cendre ou de terre d'infusoires
sēche, qui seront soudēs hermētiquement.

Chaque colis doit porter, imprimēe sur
fond rouge en caractēres bien apparents.
la mention „Inflammable". Les enve-
loppes renfermant des bonbonnes en verre
doivent en outre etre munies de l'inscrip-
tion bien apparente „A porter avec
prēcaution". Ils ne doivent pas etre
transportēs sur des diables, ni portēs sur
Ies ēpaules ou sur le dos.

(4) Les matiēres dēnommēes sous 50 et 6°
doivent etre emballēes dans des recipients
ētanches et fermant bien. Les tonneaux
en bois porteront ā l'intērieur un revete-
ment impermēable; ils seront places dans
d'autres recipients solides (paniers,cuveaux
caisses).

(5) Les matiēres dēnommēes sous ī°
doivent etre emballēes dans de fortes
caisses. Quand ces' caisses ont plus de 12
centimētres de hauteur, les couches de
soie seront sēparēes entre elles par des
espaces vides suffisants, au moyen de
grilles en bois; des trous pratiquēs dans
les parois, s'ouvrant sur ces espaces
vides, permettront la circulation de l'air.
Des baguettes seront clouēes extērieure-
ment pour empecher que les trous des
caisses puissent ētre couverts.

(6) Parmi les matiēres dēnommēes sous
8° a, la laine ayant servi au nettovage et
les ētoupes (torchons ā nettoyer) non
sēchēes doivent ētre fortement pressēes
et emballēes dans dēs recipients solides,
ētanches et bien fermēs.

(7) Les matiēres dēnommēes sous 9U
doivent ētre emballēes, lorsqu'elles sont
pressēes dans des moules, dans des recipi-
ents en fer-blanc solides, ētanches ou dans
de fortes caisses en bois portant ā l'intē-
rieur un revētement de fer-blanc ētanche;
Iorsqu'elles ne sont pas pressēes dans des
moules, dans des recipients forts, ētanches
et bien fermēs.

(8) Les matiēres dēnommēes sous 10°
doivent ētre emballēes dans des recipients
en mētal solides, ētanches et bien fermēs.
L'emballage n'est pas nēcessaire si le
transport est effectuē dans des vvagons en
fer munis de couvercles, ou dans des
vvagons en fer, dēcouverts, bachēs.

(9) Les matiēres dēnommēes sous 12°
doivent ētre fondues dans des tubes en
verre, emballēs dans des boītes en fer-
blanc soudēes, remplies de terre d'infu-
soires ou d'autres terres sēchēs analogues,
appropriēes.

(10) Le zinc eu poudre doit ētre emballē
dans des recipients mētaliiques solides et
hermētiquement fermēs.

(11) Les sacs ā levure ayant servi, non
nettoyēs (14°) doivent ētre emballēs dans
des recipients bien fermēs.

(12) La matiēre ayant servi a epurer
le gaz d'ēclairage n'est expēdiēe que dans
des vvagons en t6le, ā moins que cet article
ne soit emballē dans d'ēpaisses caisses en
tcjle. Si les dits vvagons ne sont pas munis
de couvercles en tole, fermant bien, le
chargement devra etre parfaitement cou-
vert avec des badies prēparēes de telle
maniere qu'elles ne soient pas inflammables
par le contract direct de la flamme. Le
chargement et le dēchargement se feront
par l'expēditeur et le destinataire; c'est ā
l'expēditeur que, ā la demande de l'admini-
stration du chemin de fer, incombe
ēgalement le soin de fournir les bāches.

(13) Les fils de nitrocellulose servant ā
la fabrication de la soie artificielle doivent
ētre contenus dans des recipients mētalli-
ques ou dans des tonneaux en bois hermē-
tiquement fermēs, et contenant un excēs
d'eau facile ā vērifier par l'agitation du
rēcipient. Dans le cas ou les fils sont
emballēs dans des recipients metalliques
on peut se contenter d'entourer chaque
bobine d'une toile mouillēe et la lettre de
voiture doit attester que cette condition
est remplie.

B. Autres prescriptions.

(1) Les matiēres ci-dessous ēnumērēes
peuvent ētre emballēes avec d'autres
objets dans une caisse en bois solide,
ētanche et bien fermēe. movennant
observation des prescriptions concernant
les recipients, ēdictēes en A :

a) le phosphore ordinaire (l) par quan-
titēs ne dēpassant pas 250 grammes:

ces petites quantitēs peuvent aussi

ētre renfermēes sous l'eau dans des
vases en verre solides, fermēs hermē-
tiquement, qui doivent ētre solide-
ment maintenus dans des recipients
en fer-blanc, avec des matiēres d'em-
ballage appropriēes; les recipients
renfermant du phosphore doivent etre
solidement assujettis dans la seconde
enveloppē de bois;

b) les matiēres dēnommēes sous 2° par
quantitēs ne dēpassant pas 5 kilo-
grammes ;

c) le zinc-ēthvle et le zinc-mēthyle (4°)
par cpiantitēs ne dēpassant pas 2
kilogrammes, ā la condition que les
vases soient solidement emballēs dans
les recipients ; ii est cependant interdit
de les emballer avec d'autres matiēres
sujettes ā l'inflammation spontanēe,
ainsi qu'avec des matiēres explosibles
(1 a), des munitions (1 b), des in-
flammateurs et piēces d'artifice (Ic)
et avec les matiēres inflammables
dēnommēes ā la classe 111a et b..

d) les matiēres dēnommēes sous 11° et
12°, sans aucune restrietion.

(2) Si les lettres de voiture contiennent
une dēclaration portant que

a) la suie (5°) et le charbon de bois en
poudre, en grains ou en morceaux
(6°) ne sont pas fraīchement ēteints
(c'est-ā-dire qu'ils sont refroidis depuis
48 heures au moins),

b) la soie en ēcheveaux (7°) n'est pas
fortement chargēe,

c) les ' matiēres dēnommēes sous 8° et
10° ne sont pas imprēgnēes de graisse,
de vernis ou d'huile,

d) les sacs ā levure ayant servi (14°) sont
nettoyēs,

e) la matiēre ayant servi ā ēpurer le
gaz est completēment oxydēe,

ces matiēres sont transportēes sans con-
ditions.

(3) Les matiēres dēnommēes sous 8° —
ā i'exception de la laine ayant servi au
nettoyage et des ētoupes (torchons ā
nettoyer) emballēes aux conditions ēdictēes
au chapitre A, alinēa (6) — doivent ētre ā
l'ētat sec

(4) Les fuseaux de papier dēnommēs
sous 11° ne peuvent ētre transportēs que
si la lettre de voiture contient une dēcla-
ration certifiant qu'ils ont ētē chauffēs
aprēs avoir ētē imbibēs de graisse ou
d'huile et ensuite refroidis completēment
dans l'eau.

(5) Doivent ētre employēs pour le
transport:

a) du zinc-ēthyle et du zinc-mēthyle
(4°), des vvagons dēcouverts ; de petites
quantitēs jusqu'a 10 kilogrammes
peuvent aussi 6tre chargēes isolēment
ou (en quantitēs ne dēpassant pas
2 kilogrammes) avec d'autres objets.
dans des vvagons couverts, aux con-
ditions ēdictēes ā l'alinēa (1) c;

b) des matiēres dēnommēes sous 7°, 8° et
11°, des vvagons couverts ou des
vvagons dēcouverts bāches. La laine
pour nettoyage et les ētoupes (torchons
ā nettoyer) emballēes aux ' conditions
ēdictēes au chapitre A, alinēa (6),
peuvent aussi ētre transportēes en
vvagons dēcouverts;

c) les fils de nitrocellulose servant ā la
fabrication de la soie artificielle doivent
etre chargēs dans des vvagons couverts
et ā panneaux pleins.

(6) Doivent en outre etre observēes
pour le zinc-ēthyle et le zinc-mēthyle Ies
prescriptions ēdictēes sous III a B,a!inēa(4)

C. Mode de transport.
Le ziuc-ēthyle et le zinc-mēthy!e ne

sont admis au transport en grande vitesse
qu'en petites quantitēs jusqu'ā 10 kilo-
grammes s'ils sont expēdiēs isolēment ou
en quantitēs ne dēpassant pas 2 kilo-
grammes s'ils sont expēdiēs avec d'autres
objets.

Classe III.
Matiēres inflammables.

Illa. Liquides combustibles.
Les objets suivants sont admis au

transport sous certaines conditions:
1° Les hydrocarbures, savoir;

a) Le pētrole ā l'ētat brut (huile minē-
rale) et le pētrole rectifiē, les huiles
prēparēes avec le goudron de lignite,
les huiles de tourbe et de sehiste,
1'asphalte-naphte et les produits de
leur distillation. les hydrocarbures
d'autres provenances (par exemple
les rēsidus de la compression du gaz
riche), si ces liquides ne s'enflamment
pas ā une tempērature de moins de
210 C de l'appareil Abel-Penskv. ni
au-dessus de lOf/'C de l'appareil

Penskv-Martens, et ceļa ā une hauteur
du baromētre de 760 millimetres
rapportēe au niveau de la mer

b) Le pētrole ā l'ētat brut (huile mīnē
rale) et le pētrole rectifiē, le pētrole-
naphte, les huiles prēparēes avec |ē
goudron de lignite, 'les huiles detourbe et de sehiste, I'asphalte-naphte
et les produits de leur distillation
(benzine, ligroīne, essence p0ur
nettoyage, etc), les hydrocarbures
d'autres provenances (par exemp ie
Ies rēsidus de la compression du gazriche), lorsque ces matiēres ēmettent
des vapeurs inflammables ā une
tempērature de moins de 210 c de
l'appareil Abel-Pensky, ā une hauteur
du baromētre de 760 milliniētres
rapportēe au niveau de la mer, et si
elles ont, ā la tempērature de 150
centigrade, un poids spēcifique de
plus de 0,(5».

Les huiles prēparēes avec le goudron
de houille qui, ā une tempērature de.
15° centigrade, ont un poids spēcifi que
de moins de 0,(benzol, toluol,
xylol, cumol, etc).

c) L'essence de pētrole (gazoline, nē oline
etc.) et les autres produits facilement
inflammables preparēs avec du pētrole-
naphte ou du goudron de lignite,
lorscļiie ces matiēres ont un poids
spēcifique de 0,au plus ā une
tempērature de 15° centigrade.

2° Les liquides formēs d'une part d'un
mēlange de pētrole-naphte ou d'autres
Iiquides analogues facilement inflammables
d'autre part avec des rēsines, du caou-
tchouc, de la gutta-percha, du savon, de
l'asphalte, du goudron ou d'autres matiēres
analogues.

3° L ether ēthylique (ēther sulfurique)
pur ou mēlange avec d'autres liquides (par
exemple les gouttes de Hoffmann), les
solutions de nitrocellulose dans l'ēther
ēthylique (collodion), dans l'alcool amy-
lique, dans l'alcool ēthylique, dans l'alcool
mēthylique, dans l'ēther acētique, dans
l'acētate d'amyle, dans l'acētone, dans le
nitrobenzol, dans le nitrotoluol ou dans
des mēlanges de ces liquides (par exemple
la laque zapon), les solutions de l°/0 au
plus de nitroglycērine dans l'alcool.

4° Les solutions de nitrocellulose dans
l'acide acētique.

5° L'alcool mēthylique (esprit de bois),
brut ou rectifiē. l'acētone, le paraldēhvde,
l'aldēhvde acētique (seulement en.solution
alcoolique).

Les essences de toute nature, par
exemple l'acētate d'amyle (voir toutefois
pour l'essence de pētrole au I" c), les
ēthers liquides de toute nature sauf
l'ēther ēthy!ique (voir pour ce dernier
au 30).

6° La substance employēe gēnēralement
pour dēnaturer l'alcool (combinaison
d'esprit de bois et de pyridine).

7° Les mēlanges d'esprit de bois et de
benzol (avec ou sans cire fossile, par
exemple le pansol).

8° Le sulfure de carbone.
9° Les huiles grasses, les vernis, les 1

couleurs prēparēes avec du vernis, l'huile de
tērēbenthine (essence de pin) et autres
huiles ēthērēes, l'alcool absolu, l'esprit de
vin (spiritus), ainsi que les liquides pre-
parēs avec ces matiēres (vernis ā l'alcool,
vernis ā l'huile, siecatifs, savons ā l'ētat
liquide, etc.) par quantitēs supērieures a
40 kilogrammes.

Conditions de transport.

A. Emballage.
(1) L'emballage doit etre fait dans des

vases en verre, en terre (grēs, etc.) 011 en
mētal, solides, ētanches et bien fermēs.
Les solutions de nitrocellulose dans l'acide
acētique ne peuvent pas etre expēdiēes
dans des vases en mētal.

II est permis ēgalement d'emp!oyer
pour les liquides dēnommēs sous 1° a et b
20, 40 , 50, 60, 70 et 90 des recipients en
bois (tonneaux) solides, ētanches et bien
fermēs.

(2) Les vases en verre ou en grēs ren-
fermant les liquides ēnumērēs sous 1° a 9°,
ainsi que les vases en fer-blanc servant
au transport des liquides dēnomrn^
sous 30 et 80, doivent ētre solidement
emballēs, soit isolēment, soit ā plusi'
dans une seconde enveloppē (bannel
ou paniers mētaliiques, cuveauxoucasolide. Ces enveloppes (ā l'exception
caisses) seront munies de bonnes poig"^- -
Les paniers, cuveaux et caisses dēcouverts
doivent porter un couvercle et si cel
consiste en paille, jonc. roseau ou autres

matiēresanaloguesfacilementinflamtnabledoitētreimpregnēdelait d'arg<nl



ģe chaux. etc mēlange avec du verre
soluble.

(3) Chaque colis renfermant des liquides
dēnommēs sous 10 b et c, 30, 40 et 80 doit
oorter , imprīmēe sur fond rouge, en
caractēres bien apparents la mention

jnflammable". Les paniers et cuveaux
renfermant des vases en verre doivent en
outre ētre munis de l'inscription bien
apparente „A porter avec prēcaution".
ļls ne doivent pas etre transportēs sur
des diables, ni portēs sur Ies ēpaules 011
sur le dos.

B. Autres prescriptions.
(1) II est permis d'emballer avec d'autres

objets, dans des caisses en bois solides,
ētanches et bien fermēes, moyennant
observation des prescriptions, concernant
Ies recipients, ēdictēes au chapitre A:

a) Ies liquides dēnommēs sous 9°, sans
restriction;

b) les liquides dēnommēs sous 1° ā 7°,
en quantitēs ne dēpassant pas 10 ki-
logrammes;

c) le sulfure de carbone (8°), en quantitēs
ne dēpassant pas 2 kilogrammes.

Les vases contenant des liquides
dēnommēs sous 1° ā 8° doivent etre
sojgneusement cales dans les caisses.

(2) Pour les hydrocarbures dēnommēs
sous 1° a et b, la lettre de voiture doit
mention ner que toutes les conditions rela-
tives ā leur point d'inflammation et ā
leur poids spēcifique sont remplies. A
dēfaut de cette mention, ces matiēres
seront traitēes comme de l'essence de
pētrole (1° c).

(3) Doivent etre employēs, pour le
transport, des vvagons dēcouverts: pour
les liquides dēnommēs sous 1° ā 8°; les
petites quantitēs, jusqu'ā 10 kilogrammes,
des matiēres dēnommēs sous 1° ā 7°, et le
sulfure de carbone (8°), jusqu'ā 2 kilogram-
mes peuvent ētre chargēs aussi dans des
wagons couverts, soit isolēment, soit avec
d'autres objets, conformēment aux dis-
positions de l'alinēa (1) b et c

(4) II y a lieu d'observer en outre ce
<ļuī suit pour les liquides dēnommēs sous
l» ā 8":

&) avant de commencer le chargement,
des ētiquettes rouges, portant. lisi-
blement les mentions ,,Inflammable "
et „,A manoeuvrer avec prēcaution"
seront apposēes sur les deux cotēs des
vvagons (voir ā la fin de l'Annexe le
modēle de ces ētiquettes);

h) les colis doivent ētre solidement arri-
mēs dans les vvagons. Les paniers
et cuveaux dēcouverts seront attachēs
aux parois; ils ne devront pas etre
superposēs;

-) Ies vases qui se dētērioreraient pen-
dant le transport seront immēdi-
atement dēchargēs et s'il n'est pas
possible de les rēparer ā bref dēlai,
ils pourront etre vendus avec le
contenu qui y sera restē, sans autre
formalitē, pour le compte de l'expē-
d'iteur;

d) les vases de fer-blanc vides, dien
fermēs, qui contenaient ces matiēres
doivent etre transportēs en vvagons
couverts, Ies autres recipients dans
des vvagons dēcouverts; mention devra
etre faite dans la lettre de voiture de
l'usage auquel avaient servi ces re-
cipients.

(5) Sont applicables aux liquides trans-
portēs en vvagons-rēservoirs ies prescrip-
tions indiquēes plus haut en A, alinēa
0) et en B, alinēa (2) et (4) a.

C. Mode de transport.
Sont exclus du transport en grande

vitesse:
a) les matiēres ēnumērēes de 1° ā 7° par

quantitēs supērieures ālO kilogrammes;
o) le sulfure de carbone (8°) par quan-

titēs supērieures ā 2 kilogrammes;
c) les recipients vides ayant contenu des

matiēres ēnumērēes de 1° ā 8°, ā
l'exception des recipients de tole
bien fermēs.

"Ib.Matiēres solides inflammables.
Les objets suivants sont admis au

"ansport sous certaines conditions:
» ° Les matiēres auxquelles le feu peut

Tacilement ētre communiquē par les ētin-
Cel'es de la locomotive, telle que le foin,
'charbon de bois en morceaux, la sciure

ļ^. bois. Ies copeaux de bois, la pate de
D0 's, les rognures de papier, le jonc (ā l'ex-
clu sion du jonc d'Espagne), les matiēres
^tiles vēgētales et leurs dēchets, la
Paile (y compris celle de mais. de riz et
ļ!.llri), la tourbe (ā l'exclusion de la tourbe
"?-nique 011 comprimēe), ainsi que les
,archandises fabriquēes au moven d'un
neiange de rēsidus de pētrole, de rēsine et

d autres substances semblables avec des
corps poreux inflammables, enfin le soufre.

2° La celloīdine, produit de l'ēvapo-
ration imparfaite de I'acool contenu dans
le collodion, ayant l'apparence de savon
et consistant essentiellement en fulmi-
coton pour collodion.

30 Le cellulold en plaques, feuilles,
tiges, objets manufacturēs ou en dēchets.

Conditions de transport.
A. Emballage.

(1) Les matiēres dēnommēes sous 10
doivent, si elles ne sont pas emballēes,
ētre transportēes en vvagons couverts ou
en vvagons dēcouverts bachēs. Le chemin
de fer peut exiger que l'expēditeur fournisse
les bāches.

(2) Les lames de celloīdine doivent
ētre emballēes de facon ā empēciier com-
pletēment leur dessiccation.

(3) Les matiēres dēnommēes au 3°
(cellulold) doivent etre emballēes soit dans
des caisses ā parois jointives soit en ballots
constituēs par un emballage de papier fort
comprimē entre deux plateaux en bois ā
claire-voie.

B. Mode de transport.
Les matiēres dēnommēes sous 1° ne

sont pas acceptēes en grande vitesse par
expēditions partielles.

Classe IV.

Matiēres vēnēneuses.
Le objets suivants sont admis au

transport sous certaines conditions:
1° Les substances arsenicales non liquides

notamment l'acide arsēnieux (fumēe arse-
nicale), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic,
orpiment), l'arsenic rouge (rēalgar), l'arsenic
natif (cobalt arsenical ēcailleux 011 pierre ā
mouches), etc

2°. Le ferrosilicium et le inangano-
silicium obtenus par voie ēlectrique.

3° Le cyanure de potassium et le
cyanure de sodium ā l'ētat solide.

4° Les substances arsenicales liquides,
particuliērement l'acide arsēnique.

5° Les solutions de cyanure de potassium
et de cyanure de sodium.

6° Les produits mētalliques vēnēneux:
a) le sublimē, le cinabre (vermillon);

les couleurs ā base de cuivre, parti-
culiērement le vert-de-gris, les pig-
ments de cuivre vērts et bleus;
l'acētate de plomb ;

b) les autres prēparations de plomb,
particuliērement la litharge (massicot),
ie minium, la cēruse et autres couleurs
ā base de plomb ; les rēsidus plombeux.

7° Le sulfate de cuivre et les mēlanges
de sulfate de cuivre avec la chaux, la
soude et autres substances 'analogues
(poudre pour boullie bordelaise, etc),
l'acide oxalique et l'oxalate de potassium ā
l'ētat solide.

8° Les chlorates. Le bioxyde de barvum.
L'azoture de sodium.

9° L'aniline (huile d'aniline.)
Condition de transport.

A. Emballage.
(1) Les recipients utilisēs pour l'embal-

lage doivent etre solides, ētanches et
fermēs de maniere qu'il ne puisse se
produire ni fuite ni tamisage.

(2) Les matiēres dēnommēs sousl0 et
3° doivent etre emballēes comme suit:

a) dans de forts tonneaux en fer. ā
couvercle vissē et munis de cercles de
roulement, ou

b) dans de tonneaux doubles, faits de
bois sec et solide, consolidēs au moyen
de cercles, ou dans des caisses doubles
construites de la meme maniere et
entourēes de bandes, les recipients
intērieurs ētant revetus d'un tissu serrē.
Les recipients intērieurs en bois
peuvent aussi etre remplacēs par des
recipients en fer-blanc soudēs ou des
vases en verre ou en grēs. Les vases
en verre ou en grēs doivent etre
emballēs solidement dans les autres
recipients, gārnis de matiēres d'em-
ballage appropriēes. Dans ces con-
ditions, plusieurs vases peuvent ētre
rēunis en un colis.

c) Les matiēres dēnommēes sous 1°
peuvent aussi ētre emballēes dans
des sacs de toile goudronnēe, renfermēs
dans des tonneaux simplēs de bois
fort et sec.

(3) Le ferrosilicium et le mangano-
silicium (2°) doivent ētre emballēs dans
de forts recipients en bois ou en mētal,
impermēables ā l'eau.

(4) Les matiēres dēnommēes sous 40
doivent ētre emballēes comme suit:

a) dans des recipients en mētal, en bois
ou en caoutchouc munis de bonnes
fermetures, ou

b) dans des vases en verre ou en grēs
soigneusement calēs dans d'autres
recipients (bannettes ou paniers en
mētal, cuveaux ou caisses (solides,
avec des matiēres d'emballage appro-
priēes ; ces enveloppes (ā l'exception
des caisses) seront munies de bonnes
poignēes.

(5) Les matiēres dēnommēes sous 5
doivent etre emballēes dans des vases en
fer bien clos et soigneusement calēs dans
des recipients en bois ou en mētal solides
gārnis de terre d'infusoires, de sciure de
bois ou d'autres substances absorbantes.

(6) Les matiēres dēnommēes sous 6°
doivent ētre emballēes comme suit:

a) dans des tonneaux en fer ou des
tonneaux ētanches faits de bois sec
et fort, consolidēs au moven de
cercles ou dans des caisses consolidēes
au moyen de bandes, ou

b) dans des boītes en fer(dites Hobbocks),
ou

c) dans des vases en verre ou en grēs
ou — pour des quantitēs n'excēdant
pas 10 kilogrammes — dans des
enveloppes doubles de fort papier
(bourses); les recipients et les bourses
doivent ētre soigneusement calēs dans
des recipients en bois solides, ētanches,
bien fermēs et remplis de matiēres
d'emballage appropriēes;

d) ii est permis aussi d'emballer les
couleurs ā base de plomb de toute
espece dans des recipients en fer-blanc
ou en tole de fer;

e) ii est permis de mēme de transporter
les composēs quelconques du plomb
et du cuivre en solutions aqueuses,
dans des rēservoirs ētanches, construits
en matēriaux que ces mēlanges ne
peuvent attaquer.

(7) Les matiēres dēnommēes sous 7°
doivent etre emballēes dans des recipients
en bois (tonneaux ou caisses) solides,
ētanches et bien fermēs ou dans des
sacs solides, ētanches et bien fermēs.

(8) Les matiēres dēnommēes sous 8°,
ā !'exception de l'azoture de sodium,
doivent ētre emballēes dans des recipients
en bois ou en tole ondulēe forts, ētanches
et bien fermēs. Lorsqu'on emploie des
recipients en bois (tonneaux ou caisse),
ceux-ci doivent ētre revētus intērieurement
d'une garniture ininterrompue de papier
souple destinē ā empēcher efficacement
le tamisage. Les recipients en tole ondulēe,
qui doivent avoir une ēpaisseur d'au
moins 0,n millimētre, seront entourēs d'au
moins deux douves en bois, maintenues
par 6 cercles d'osier au moins.

L'azoture de sodium doit etre emballē
dans des recipients en fer (ou en fer-blanc)
solides, ētanches et bien fermēs.

(9) Les colis renfermant des matiēres
dēnommēes sous 1° ā 8° doivent porter en
caractēres bien apparents et durables
l'indication de leur contenu. Les dēsigna-
tions gēnēriques telles que substances
arsenicales, prēparations de plomb, couleurs
vēnēneuses sont admises. En outre, les
matiēres dēnommēes sous 1°, 3°, 4°, 5° et
6° a doivent porter l'indication de ,,Poison "
et s'il s'agit de ferrosilicium ou de mangano-

. silicium (2°) la mention ,,Craint l'humiditē.
Ne pas renverser".

Les recipients contenant des matiēres
dēnommēes sous 8° doivent porter une
inscription bien apparente et durahle:
,,Danger d'incendie". Ceux contenant de
i'azoture de sodium recevront en outre la
mention: ,,Craint rhumiditē".

(10) L'aniline (huile d'aniline) doit etre
contenue dans des estagnons en fer ou
dans des barils en bois (par exemple des
futs ā pētrole) trēs -rēsistants et parfaite-
ment ētanches.

B. Autres prescriptions.

(1) 11 est permis d'emballer avec d'autres
objets dans des recipients en bois solides,
ētanches et bien fermēs, moyennant obser-
vation des prescriptions concernant les
recipients ēdictēes au chapitre A :

a) les matiēres dēnommēes sous 4°, par
quantitēs ne dēpassant pas 1 kilo-
gramme ; elles doivent etre renfermēes
dans des vases en verre solidement
calēs avec de la terre d'infusoires
sēche dans un rēcipient en fer-blanc
ētanche ;

b) les matiēres dēnommēes sous 1°, 3°,
et 8°, par quantitēs ne dēpassant pas
5 kilogrammes; ii est cependant
interdit d'emballer du cyanure de
potassium, du cyanure de sodium et
des chlorates, du bioxyde de barvum
et de l'azoture de sodium avec des
acides ou des sels acides;

c) les matiēres dēnommēes sous 6° a,
par quantitēs ne dēpassant pas 10
kilogrammes;

d) les matiēres dēnommēes sous 2°, 6° b
et 7°, sans limitē de poids.

Lorsque le rēcipient renferme des
matiēres dēnommēes sous 1°, 3°, 4°,
5° ou 6° a ii doit porter l'indication :
,,Poison ".

(2) 11 est interdit de charger les matiēres
dēnommēes sous 1°, 3°, 4°, 5° et 6° a avec
des denrēes alimentaires ou d'autres ma-
tiēres de consommation.

(3) II est ēgalement interdit de charger
les matiēres dēnommēes sous 3°, 5° et
8° avec des acides et en outre celles du 5°
avec des sels acides.

(4) Les matiēres dēnommēes sous 5° ne
doivent etre transportēes qu'en vvagons-
rēservoirs ou en vvagons dēcouverts.
L'azoture de sodium ne doit ētre transportē
qu'en vvagons couverts.

(5) Le ferrosilicium et le mangano-
silicium doivent ētre remis au transport ā
l'ētat absolument sec et dans des recipients
parfaitement secs; s'ils doivent ētre trans-
portēs en vvagons dēcouverts, les recipients
seront recouverts de bāches impermēables.

(6) Les recipients et sacs vides, ayant
servi au transport des matiēres vēnēneuses
dēnommēes sous 1°, 3° , 4°, 5° ou 6° a
doivent etre parfaitement clos. Les reci-
pients et la lettre de voiture doivent
porter la mention de ce qu'ils contenaient
prēcēdemment. Est applicable ēgalement
ia disposition ēdictēe ā l'alinēa (2).

(7) Sont applicables aux recipients des
vvagons-rēservoirs destinēs ā transporter
des matiēres vēnēneuses ou leurs solutions
aqueuses les prescriptions ēdictēes sous A,
ahneas (1) et (9) et B, alinēa (6). Ces
recipients ne doivent etre constituēs que
de matēriaux inattaquables par les matiēres
considērēes ou par leurs solutions aqueuses.
Les recipients des vvagons-rēservoirs ser-
vant au transport des matiēres dēnommēes
sous 5° ne doivent avoir aucune couture
rivēe ou ētre alors ā double paroi. Ils ne
doivent, en outre, porter aucune ouverture
ā leur partie infērieure (robinets, soupapes,
etc). Les ouvertures doivent ētre rendues
ētanches et ētre protēgēes au moyen de
chapes mētalliques solidement vissēes. Les
vvagons-rēservoirs remplis des matiēres
dēnommēes sous 5° doivent ētre places dans
les trains de maniere ā etre sēparēs par un
vēhicule au moins d'autres vvagons remplis
d'acides liquides.

C. Mode de transport.
Sont exclus du transport en grande

vitesse comme expēditions partielles les
matiēres dēnommēes suos 10, 3°, 4°, 5°,
6° a et 8°, ainsi que les recipients vides,
y compris Ies sacs. ayant contenu des ma-
tiēres dēnommēes sous 1°, 3°, 4°, 5° et 6° a.
D. Exceptions aux prescriptions

ēdictēes sous A, BetC.
Ne sont pas soumis ā ces prescriptions

les produits dēnommēes dans la classe IV,
destinēs aux recherches scientifiques ou
aux usages pharmaceutiques, expēdiēs en
dētail par quantitēs ne dēpassant pas lķ
kilogramme de chaque produit, pourvu
qu'ils soient emballēs avec soin dans des
caisses solides et que les recipients en verre
ou en grēs soient bouchēs de telle sorte que
le bouchon ne puisse se dēplacer en cours de
route.

Classe V.
Matiēres caustiques.

Les objets suivants sont admis au
transport sous certaines conditions:

1° 1 acide sulfunque, I acide sulfunque
fumant (acide sulfurique contenant de
l'anhydride, oleum, huile de vitriol, acide
stilfurique de Nordhausen), l'acide azotique
ou nitrique (eau forte) et leurs mēlanges,
l'acide clilorhydrique ou muriatique, l'acide
fluorhydrique et les solutions d'acide
acētique ā plus de 40°,d'acide:

2° ie chlorure de soufre de meme que
le nitrate ferreux et le sulfate ferreux
(mordant defer);

3° la lessive caustique (lessive de soude
ou de potasse, etc), les rēsidus de raffi-
neries d'huile, l'eau ammoniacale ne conte-
nant pas plus de 250/0 d'ammoniaque;

4° le brome;
5° l'atihydride sulfurique ;
6° le chlorure d'acētyle, le pentachlorure

d'antimoine, le chlorure de chromyle,
l'oxychlorure de phosphore, le penta-
chlorure de phosphore (superchlorure de
phosphore), le trichlorure de phosphore,
le chlorure de sulfuryle, le chlorure de
thiony!e et l'acide chioro-sulfonique ;

7° le bioxyde d'hydrogēne (eau oxy-
gēnēe) :



80 )e sulfure de sodium et Ies cokes ā
base de soude;

9° le bisulfate de soude;
100 ja chaux-vive (oxyde de calcium).

Conditions de transport.
A. Emballage.

(1) L'emballage des matiēres dēnommēes
sous 10 ā 40 doit ētre fait dans des recipients
solides, ētanches et bien fermēs, qui ne
puissent pas ētre attaquēs par le contenu.
Pour l'acide fluorhydrique (10) voir alinēa
(5). La fermeture doit etre conditionnēe
de maniere ā ne pouvoir ētre endommagēe
soit par des secousses, soit par le con-
tenu. L'emploi de vases en verre ou en
grēs est subordonnē aux conditions sui-
vantes:

a) Les recipients servant au transport
des matiēres dēnommēes sous 1° ā
3° doivent ētre bien assujettis dans
d'autres recipients bannett.es ou pa-
niers en mētal, cuveaux ou caisses)
solides remplis de matiēres d'em-
ballage appropriēes. Les recipients
extērieurs (ā l'exception des caisses)
doivent ētre munis de poignēes solides.

b) Pour l'acide nitrique concentrē d'un
poids spēcifique d'au moins 1,ā 15°
centigrade (46,° Baumē), et l'acide
nitrique rouge fumant, les vases en
verre ou en grēs doivent ētre entourēs
dans les recipients d'un volume au
moins ēgal ā leur contenu de terre
d'infusoires ou d'autres substances

terreuses seches appropriēes.
c) La matiēre d'emballage prēvue sous

a et b n'est pas nēcessaire si les vases
en verre sont places dans .des enve-
loppes en mētal les entourant comple-
tēment et calēs par de bons ressorts
recouverts d'amiante, de telle fagon
qu'ils ne puissent se dēplacer dans
les enveloppes.

d) Pour le brome (4°), les vases en verre
011 en grēs doivent ētre renfermēs
dans des recipients solides en bois
ou en mētal, et entourēs jusqu'au col,
de cendre, de sable,- de terre d'infu-
soires ou d'autre matiēres analogues
incombustibles.

(2) Les extincteurs d'incendie qui con-
tiennent des acides dēnommēs sous 1° doi-
vent etre construits de telle sorte que
l'acide ne puisse couler.

(3) Les accumulateurs ēlectriques montēs
avec de l'acide sulfurique (1°) doivent etre
calēs dans une caisse de batterie, de
maniere que les bacs ne puissent se dēplacer.
La caisse de batterie sera solidement
emballēe dans une autre caisse, avec des
matiēres d'emballage absorbantes. Les
couvercles des caisses porteront, bien
apparentes, les mentions ,,Accumulateurs
ēlectriques" et ,,Haut". Si les accumu-
lateurs sont chargēs, les poles doivent etre
protēgēs de maniere ā ēviter les courts-
circuits.

Si les bacs sont constituēs de matiēres
rēsistantes, telles que le bois avec revē-
tement de plomb ou le caoutchouc durci,
et que leur partie supērieure soit amēnagēe
de telle sorte que l'acide ne puisse jaillir
d'une maniere dangereuse, on peut se
passer d'emballer les bacs ou Ies batteries
d'accumulateurs, ā la condition que des
dispositifs appropriēs, tēls que cadres,
cloisons, renforcements les empechent de
se renverser ou de se dēplacer et les pro-
tēgent contre les avaries pouvant rēsulter
de colis tombant sur les batteries. Les
bacs ou batteries faisant corps avec des
voitures nont pas besoin non plus d'un
emballage spēcial, lorsque ces vēhicules
sont fixēs ou arrimēs solidement sur les
vvagons de chemins de fer.

(4) On ne peut employer des recipients

en bois pour les boues de plomb renfermant
de l'acide sulfurique, provenant d'accu-
mulateurs et de chambres de plomb, que

s'il est possible d'empecher tout suin-

tement d'acide.
(5) Les recipients contenant de 1 acide

fluorhy drique (1°) seront en plomb ou en
autta-percha pour l'acide ētendu; Ies

recipients en bois avec garniture interieure

solide en paraffine sont ēgalement ad-
' missibles. Des recipients en fer avec

tampon de fermeture ētanche a vis, peuvent

ēgalement ētre employēs pour 1 acide

concentrē, ā 7QO /o au moins d'acide pur.

Ces recipients en fer ne doivent etre

remis, pleins ou vides, aux gares exp edi-

nces qu'apres lavage de toute trace

d'acide ā leur surface exter,eure. Les

recipients ā acide fluorhy dnque ple.ns ou

rrntion,Ac,de f.uorhydrique
koncentrē! 70 0/o d'acide pur .

(6) L'anhydride sulfurique (5°) doit etre
emballē:

a) dans de fortes boītes en tole, ētamēes
et bien soudēes, ou

b) dans de fortes bouteilles en fer ou en
cuivre, munies d'une fermeture solide
et hermētique.

Les boites et bouteilles doivent
ētre solidement emballēes dans de
forts recipients en bois 011 en fer-blanc,
avec de la terre d'infusoires 011 d'autres
matiēres analogues incombustibles.

(7) Les matiēres dēnommēes sous 6°
doivent ētre emballēes:

a) dans des recipients en fer forgē, en fer
fondu, en acier fondu, en plomb ou en
cuivre. absolument ētanches et munis

d'une bonne fermeture, au
b) dans des recipients en verre. En ce

dernier cas, Ies prescriptions suivantes
doivent ētre observēes:
rj.) Les recipients en verre doivent

avoir des parois ēpaisses et ētre
bouchēs hermētiquement avec des
bouchons en verre rodē, fixēs de
maniere ā ne pouvoir se dētacher.

p) Si les recipients en verre con-
tiennent plus de 5 kilogrammes,
ils doivent etre places dans des
enveloppes mētalliques. Les bou-
teilles d'une contenance plus faible
peuvent ētre emballēes dans des
caisses en bois solides, divisēes
intērieurement en autant de com-
partiments qu'il y a de bouteilles ā
expēdier. Chaque caisse ne peut
renfermer plus de quatre com-
partiments.

ī) Les recipients en verre doivent
etre places dans les enveloppes de
telle sorte qu'il subsiste un espace
vide de 30 millimētres au moins

1 entre eux et les parois. Les espaces
vides seront soigneusement comblēs
avec de la terre d'infusoires au
d'autres matiēres analogues incom-
bustibles ; pour le chlorure d'acētyle,
on peut aussi faire usage de sciure
de bois.

0) Le couvercle des recipients extē-
rieurs doit porter l'indication du
contenu avec la mention ,,Fragile"
ou un signe ēquivalent.

(8) Pour le bioxyde d hydrogeņe (eau
oxygēnēe) (7°) on doit emplover des re-
cipients qui ne soient pas fermēs her-
mētiquement. Les touries, bouteilles et
cruches doivent ētre bien emballēes dans
des caisses ou dans des paniers solides
pourvus les uns et les autres de poignēes.
Les touries doivent ētre pourvues d'une
fermeture de suretē pouvant cēder ā un
excēs de pression se dēveloppant ā l'in-
tērieur.

(9) Pour le sulfure de sodium raffinē
cristallisē (8°) on doit employer des re-
cipients impermēables ā l'eau, pour le
sulfure de sodium brut ainsi que pour le
coke ā base de soude, des recipients en
tole ētanches.

(10) Le bisulfate de soude doit etre
renfermē dans des recipients ā parois
ētanches, inattaquables par le contenu.
II peut aussi ētre chargē dans des wagons-
tombereaux revčtus intērieurement de
plomb, recouverts par une bache et
pourvus d'un dispositif empēchant le
contact immēdiat de la bāche et du bi-
sulfate.

(11) La chaux vive doit ētre renfermēe
dans des sacs forts et ētanches. En ce
qui concerne la chaux vive en vrac, voir
ci-dessous B. Autres prescriptions.

B. Autres prescriptions.
(1) II est permis d'emballer avec d'autres

objets dans des recipients en bois solides,
ētanches et bien fermēs, moyennant obser-
vation des prescriptions concernant ies
recipients ēdictēes au chapitre A:

a) jusqu'ā 500 grammes de brome (4°);
b) l'anhydride sulfurique (5°) par quan-

titēs ne dēpassant pas 2 kilogrammes;
ii peut aussi ētre renfermē dans de
forts tubes en verre fermēs au cha-
lumeau,qui seront solidement calēs dans
des recipients en fer-blanc, solides,
bien fermēs et remplis de terre d'in-
fusoires;

c) jusqu'ā 5 kilogrammes des matiēres
dēnommēes sous 6°;

d) jusqu'ā 10 kilogrammes des matiēres
dēnommēes sous 1°, 2° et 3°.

Ces matiēres doivent etre soli-
dement calēes dans les recipients.

(2) La lettre de voiture doit porter Ies
mentions suivantes:

a) pour l'acide nitrique (1°) dans des
vases en verre, le poids spēcifique
pour une tempērature de 15° cen-
tigrade; ā dēfaut de cette indication

dans la lettre de voiture, l'acide est
considērē comme concentrē (A, alinēa
(1) b et c);

b) pour les boues de plomb renfermant
de l'acide sulfurique provenant
d'accumulateurs et de chambres de
plomb, on devra certifier que l'acide
sulfurique ne peut couler;

c) pour les rēsidus d'acide sulfurique
provenant de la fabrication de la
nitroglvcērine, on devra certifierqu'ils
sont completēment dēnitrifiēs, sinon
ces rēsidus sont exclus du transport.

Cette dēclaration n'est pas nē-
cessaire pour Ies rēsidus d'acides
provenant de la fabrication de la
nitrocellulose: ii n'est pas tenu compte
d'une teneur minime en nitrocellulose.

(3) Les matiēres dēnommēes sous 1° a
5° doivent etre transportēes dans des
vvagons dēcouverts. Mais des vvagons cou-
verts peuvent aussi etre utilisēs:

a) pour le transport des matiēres dē-
nommēes sous 3°, si elles sont em-
ballēes dans des barils en fer, forts
et ētanches, qui ne peuvent etre
remplis que jusqu'aux neuf-dixiēmes
de leur capacitē;

b) pour le transport du brome (4°) par
quantitēs ne dēpassant pas 500 gram-
mes, pour celui de l'anhydride sul-
furique (5°) par quantitēs ne dē-
passant pas 2 kilogrammes, et pour
celui des matiēres dēnommēes sous 1°,
2° et 30, par quantitēs ne dēpassant
pas 10 kilogrammes, soit isolēinent,
soit avec d'autres objets, ā la
condition que les recipients soient
soigneusement calēs dans une forte
enveloppē en bois.

(4) Le bioxyde d'hydrogēne (eau oxy-
gēnēe) (7°) ainsi que le sulfure de sodium
et les cokes ā base de soude (8°) s'ont
transportēs en vvagons couverts ou en
vvagons dēcouverts bāches.

(5) Les recipients vides qui ont ren-
fermē des matiēres dēnommēes sous 1° ā
5° doivent, lorsqu'ils sont remis autransport
comme expēditions partielles, etre bien
fermēs ou nettoyēs ā fond. La lettre
de voiture doit mentionner ce qu'ils
contenaient prēcēdemment.

(6) Les prescriptions ēdictēes aux alinēas
(3) et (5) ne sont pas applicables aux
extincteurs d'incendie ni aux accumu-
lateurs ēlectriques (A, alinēas (2) et (3)).

(7) Les recipients contenant de l'acide
f!uorhydrique (1°) doivent ētre places le
tampon de fermeture en dessus.

(8) Sont applicables aux recipients des
vvagons-rēservoirs destinēs ā transporter
des matiēres caustiques les dispositions
ēdictēes sous A, alinēa (1) ā l'exception de
celles figurant sous a ā d.

(9) La chaux vive en sacs ne doit etre
transportēe que dans des vvagons couverts
et la chaux vive en vrac ne peut ētre
transportēe que dans des vvagons mē-
talliques.

C. Mode de transport.

(1) Les matiēres dēnommēes sous 3° sont
admises au transport en grande vitesse
par expēditions partielles si elles sont
emballēes conformēment aux prescriptions
indiquēes en B, alinēa (3) a; celles des 1° ā
3° en quantitēs ne dēpassant pas 10 ki-
logrammes, le brome jusqu'ā 500 grammes
et I'anhydride sulfurique jusqu'ā 2 ki-
logrammes sont ēgalement admis sous
l'emballage prēvu au B, alinēa (3) b.

(2) Cette restriction ne s'applique pas
aux extincteurs d'incendie et aux accumu-
lateurs ēlectriques (A, alinēas (2) et (3)).

Classe VI.

Produits rēpugnants et de mauvaise odeur.

Sont admis au transport:
1° Les tendons frais, les retailles de la

peaux fraiches servant ā la fabrication de
colle, non chaulēes, ainsi que les dēchets de
ces deux sortes de matiēres, les cornes et
onglons ou sabots frais et les os frais, ainsi
que les autres matiēres animales nausē-
abondes et rēpugnantes en tant qu'elles
ne sont pas mentionnēes ci-dessous.

2° Les peaux fraiches non salēes.
3° Les os nettoyēs et sēchēs, les cornes

et onglons ou sabots secs.
4° Les caillettes de veau fraiches, dē-

barrassēes de tout reste d'aliments.
5° Les rēsidus comprimēs, provenant

de la fabrication de la colle de peau (rēsidus
calcaires, rēsidus du chaulage des retailles
de peau ou rēsidus utilisēs comme engrais).

6° Les rēsidus non comprimēs de l'espēce
dēsignēe au 5°.

7° Le fumier mēlange de paille.
8° Les autres matiēres fēcales, y compris

celles qui proviennent des fosses d'aisance.

Conditions de transport.
A. Emballage.

(1) Les matiēres ci-dessous ēnumērēes
remises au transport comme expēditions
partielles, doivent ētre emballēes ainsi
qu'il suit:

a) celles dēnommēes sous ]0, 50 ergo
dans des recipients en bois (tonneaux
cuveaux ou caisses) solides, ētanches et
bien fermēs; le contenu ne doit pas se
rēvēler par son odeur, d'une maniere
dēsagrēable;

b) celles dēnommēes sous 2°
dans des recipients en bois (tonneaux
cuveaux ou caisses) solides, ētanches et
bien fermēs, ou dans des sacs solides
impermēables et bien fermēs, impregnēs
de dēsinfectants appropriēs, tēls qu'acide
phenique, lysol, pour que l'odeur mēphi-
tique du contenu ne puisse se faire sentir;
l'emploi de ces sacs est toutefois limitē
aux mois de novembre, dēcembre, janvier
et fēvrier;

c) celles dēnommēes sous 3°
dans des recipients (tonneaux ou cuveaux)
ētanches ou dans des sacs solides:

d) les caillettes de veau (4°)
dans des recipients en bois (tonneaux ou
cuveaux) solides, ētanches et bien fermēs
pendant les mois d'avril ā septembre
inclusivement, les caillettes de veau doivent
ētre salēes de telle sorte qu'il soit employē
de 15 ā 20 grammes de sel de cuisine
par caillette; une couche de sel d'au
moins un centimetre d'ēpaisseur doit ētre
rēpandue en outre au fond des recipients
servant d'emballage, ainsi que sur la
couche supērieure des caillettes; la lettre
de voiture doit contenir une dēclaration
portant que ces prescriptions ont- ētē
observēs;

e) les crottes de cbiens (8°)
dans des recipients en mētal ou en bois
solides, ētanches et bien fermēs;

f) la fiente de pigeons (8°)
dans des recipients en bois (tonneaux ou
cuveaux) solides, ētanches et bien fermēs;
la fiente de pigeons sēche peut aussi ētre
emballēe dans des sacs solides et imper-
mēables.

Aucune trace du contenu ne doit adhērer
extērieurement aux recipients servant
d'emballage.

(2) Les prescriptions suivantes sont
applicables aux chargements par vvagon
complet:

a) Matiēres dēnommēes sous 1° et 2°:
1° Si l'on utilise des vvagons couverts,

amēnagēs spēcialement, portant des in-
stallations de ventilation efficaces, l'em-
ballage n'est pas nēcessaire. Les matiēres
doivent ētre imprēgnēes d'acide phēnique
ā 5 % au moins 011 d'autres dēsinfectants
appropriēs, de telle sorte que l'odeur
mēphitique du contenu ne puisse se faire
sentir.

2° Si l'on emploie des vvagons ā mar-
chandises ordinaires dēcouverts:

b) du 1 er mars au 31 octobre. les ma-
tiēres doivent etre emballēes dans
des sacs solides et imper mēables; ces
sacs seront impregnēs des dēsinfec-
tants dēnommēs sous 1°, pour que
l'odeur mēphitique du contenu ne
puisse se faire sentir. Tout envoi de ce
genre doit ētre recouvert d'une bāche
en tissu trēs fort (appelē toile a

houblon),imprēgnēe d'une solution d'un
des dēsinfectants prēcitēs; cette bāche
doit elle-mēme etre entiērement recou-
verte d'une grande bache impermēable
non goudronnēe;

p) du ler novimbre ā la fin de fēvrier,
l'emballageen sacs n'est pas nēcessa ire.
Cependant, les envois doivent ētre
recouverts ēgalement d'une bāche en
toile ā houblon et cette bache

sera elle-mēme recouverte entiēre-
ment d'une grande bāche imper-
mēable non goudronnēe. La prerniēre
bāche doit au besoin etre passēe a

l'un des dēsinfectants ēnumērēs sous

1°, de telle sorte qu'aucune odeur me-

phitique ne puisse se faire sent ir:
"() si Ies dēsinfectants nesuffisentppour empēcher les odeurs mēphitiqneS;

les envois doivent ētre emballēs dam>
des tonneaux ou cuveaux solide
ētanche? et bien fermēs, de telle sorte
oue l'odeur du contenu du rēcipie"
ne puisse se taire sentir.

b) Les matiēres dēnommēes son;;
et 70
ne demandant pas d'emballage spēcial!
si elles sont remises non emballēes. lc

chargement doit cependant ētre recouver
entiērement de bāches impermēables.

c) Les caillettes de veau (4°) ,
doivent ētre emballēes selon le rr,°
prescrit ā l'alinēa (l)d.



d) Les matiēres dēnommēes sous 5't
doivent etre recouvertes entiērement de
deux grandes bāches superposēes, imper-
mēables et non goudronnēes. La bāche
infērieure doit ētre unprēgnēe de dēsin-
fectants appropriēs (acide phēnique, Ivsol,
etc ) de telle sorte qu'aucune odeur me-
t,hitique ne puisse se faire sentir. Entre
[es bāches, ii sera rēpandu une couche de
cliaux sēche, ēteinte, de poussiēre de
tourbe ou de tan ayant dēja servi.

e) Les matiēres dēnommēes sous 6°
doivent ētre emballēes conformēment aux
prescriptions ēdictēes ā l'alinēa (l)a.

f) Les matiēres dēnommēes sous 8°
doivent ētre emballēes dans des reci pients
solides, . ētanches et bien fermēs. Les
crottes de chiens sēchēs et la fiente de
pigeons sēche peuvent aussi etre emballēes
dans des sacs solides et impermēables.

B. Autres prescriptions.

(1) Le chemin de fer peut limiter le
transport ā certains trains, se faire payer
favance le prix de transport, et prendre
ēgalement des dispositions spēciales con-
cernant i'heure et le dēlai du chargement
et du dēchargement, ainsi que du ca-
mionnage au dēpart et ā l'arrivēe. Le
chemin de fer peut exiger que les bāches
soient fournies par l'expēditeur.

(2) Les matiēres dēnommēes sous 7°
et 80
(a l'exception des crottes de chiens et de la
fiente de pigeons) ne sont pas acceptēes
comme expēditions partielles.

(3) Les recipients renfermant des crottes
de chiens ne doivent pas ētre roulēs, ils
seront transportēs debout.

(4) Le chemin de fer dernier transporteur
doit souniettre les vvagons de chemins de

fer ayant servi au transport de chargements
de matiēres dēnommēes sous 1°, 2°, 3°
et 70, en vrac, ou de chargements de
matiēres dēnommēes sous 80, chaque fois
qu'ils auront ētē utilisēs, ā un nett«.
ou dēsinfection conformēment aux dispo-
sitions lēgales, applicables dans l'Etat
contractant oū se trouve la station desti-
nataire. Les frais de la dēsinfection grēvent
la marchandise.

(5) Si une odeur nausēabonde se fait
sentir en cours de route, le chemin de fer
peut faire traiter en tout temps les matiēres
avec des dēsinfectants appropriēs, pour en
enlever l'odeur ; les frais sont ā la chargē de
I'expēditeur ou du destinataire.

(6) Les matiēres dēnommēes sous 3°
et 4° peuvent etre transportēes en vvagons
couverts. 11 est interdit de les charger avec
des denrēes alimentaires ou d'autres
matiēres de consommation. Les matiēres
dēnommēes sous 1P, 2° 50, 60, 70 et 80
doivent etre transportēes en vvagons dē-
couverts (voir ā cet ēgard A (2) a, 1°).
Le transport des crottes de chiens sēchēs,
lorsqu'elles sont emballēes selon les pres-
criptions ēdictēes sous A (2)f, derniēre
phrase, sera effectuē en vvagons couverts
011 en vvagons dēcouverts revētus de bāches
fermant bien.

(7) Les recipients vides et les bāches en
retour doivent etre completēment nettoyēs
et traitēs avec des dēsinfectants appropriēs,
de maniere qu'ils ne rēpandent aucune
odeur mēphitique. La lettre de voiture
doit mentionner ā quel usage ils avaient
servi. Le transport doit avoir lieu en vvagons
dēcouverts.

(8) Les envois sont soumis du reste aux
prescriptions de police en vigueur dans
chaque Etat.

C. Mode de transport.
Les matiēres dēnommēes dans la classe

VI. Ies recipients vides qui ont contenu
ces matiēres, et les bāches en retour qui
ont servi ā ces transports ne peuvent ētre
transportēs en grande vitesse par expē-
ditions partielles.

\a manceuvrer avec prēcaution\X

NS //
Echelle: > . \./
Papier rouge. >. /

Modēle de l'ētiauette prescrite pour Ies objets
de la classe III a. B.

Fait ā Berne, le vingt-trois octobre mii
neuf cent vingt-quatre.

Pour J'Allemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche:
Dr. Leo Di Pauli.

Pour la Belgique:
Fernand Peltzer.

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark:
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig:
J. Modzelevvski.

Pour l'Espagne:
Emilio de Palacios.

Pour l'Esthonie:
K. Menning.

Pour \a Finlande:
Urho Toivola.

Pour la France:
H. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce:
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour l'Italie:
Garbasso.

Pour la Lettonie :
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuanie :
V. Sidzikauskas.

Pour le Lnxembourg:
Lefort.

Pour la Norvēge:
J. Irgens.

Pour les Pays-Bas:
W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne:
J. Modzelevvski.

Pour le Portugal:
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie :
N. P. Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernemerit
du territoire du Bassin de la Sarre

J. Morize.
Pour le Royaume des Serbes, Croates
et Slovēnes:,

M. Jovanovitch.
Pour la Suēde:

Alstromer.
Pour la Suisse:

Motta.
Pour la Tchēcoslovaquie:

Dr. Lankaš.

Timbre de controle du chemin
de fer

VVAGONSiCapacitē de
Sērie et ™ arūUe chargement
No. (1) ".VF?;, et surface

' Pnete O, de plancher

No. de la
feuille

de route

(1) A rempllr par l'eipediteur I
ouand II effectuē le chargement.

TRANSPORT INTERNATIONAL
PAR CHEMINS DE FER.

(Formulaire I.) PETITE VITESSE. (Papier blanc.)

(Fortnulaire II.) GRANDE VITESSE (Papier blanc, avec
bandc rouge d'au moins 1 centimetre de largeur aux boids
supērieur et intērieur, au recto et au verso.)

M.
Vous rccevrcz lesmarchandises ci-aprēs dētaillēesaui conditions

de la Convention internātuna!c sur le transport des marchaņmses

par chemins de fer, ainsi qu'ā celies des reslemeuts et tarifs des

chemins de fer qui sont appl.cables au prēsent envol.

(2) inserire ici le nem ct l'airesse du destinataire (ville, rue et
numčro, pāvs). Demander, s'il y a lieu, la livraison en gare (burcau

restant) ou 'a domicile.

ANNEXE II (article 6, § 6)

Chemin de fer expēditeur

Chemin de fer
destinataire

Gare destinataire

» J1 MMIMImB^M
© te £a
?ii — ,2 "* B
I Š », ī Po".
= I „" '"II arron(h
* ~ ® s = H p°,e ca'-
8 „ -S '-§!| cul des frais

JŽ g āg . « de transport

j g g s s.

Timbre xi„>... Timbre
de la gare . TimDre de la gare

"«peditrice: de P«age: destinatairc:

ļ Dēclaration pour l'accom-
g pl sseraent des formalitēs de
? douane. d'octroi, fiscales, de
I police ou d'autres autoritēs
? administrēt ves. Indication

des piēces jointes Tarifs et itinēraires reclames
H Description et nombre des
B plombs de douane. Des g- ļ
9 nation eventueile d'un ma:'.- ļ
I dataire. Autres dēclarations
H prēvues par les lois ou

rēgleinents. I

Dēsignatcn des frais *
y

que l'eipēditeur prend >
I ā sa chargē '

Intērēt 2 MMWĒĒKĒĒĒĒĒm''
i la livraison s ļlllll

~ MM'P 'l||!;!ļ
Dēbours g?
"setcT" s (:āĒKBĒĒĒĒmUĒM

Dētail ļ
des dēbours ļ

le ?' 19

Signature et adresse de I'expēditeur:

a £ S A percevoir du a £ 3 A P«r«voir du
c-g S desCeatalre &«J *? destinataire Timbres

«S Dētail des frais -S j- iļM Dētail des frais « des gares
a g. d a <=? ?« de transit
b.x .-s o. ķ
<£ § *- !__ ļ_f

D lbour?'JReport-
Remboursernent '
Taxc pour rembourse-

rnent
Frais de transport

jusqu'a

-uppīt'mentaTcpour
l'lutēiet i laltvrafsoo %

"
.

'" "?

_

i :: z:
l _i—i T~~ i! A retorter , •••--? I

I ' !l I I 1 I 1
^^^^^^^^^^^^^^^^^

-^^^^-—paļl^M^^HBMrir^rar^r^r^r^HMrjļ^OEā^HHf^^BKSBHESa^Bi^l^HBiH^Hi^HB^^^^^^iau^^^^^^H^^^B^

Fait a Berne, le vingt-trois occbre mii neul cent vi:igt-quatre.

Pour l'AUemagr.e; Pour l'Esthonie: four la Lettonie; Pour la Roumanie:
Eduard Hoffmann. K. Menning. Dr. 0. Voit. N. P. Comnēne.

D„„r i'A..trirhP- n i c- i a Pour la Lithuanie: Pour la Commission dePourlAutnche. Pour la Finlande: sidzikauskas Gouvernement«.terri-
Dr. Leo Di Pauli. Urh0 Toivola. v "
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rwv ? Pour la Norvēge: Pour le Royaume
ne: rnuJm Jirgens. des Serbes, Croates

D. Ml et Siovēnes:

Pour le Danem, ** U Grēce: P
°;£e
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A. Oldenb: Vassili Dendramis. van Troostwijk. Pour la Suēde:

Pcur la Ville Libre Pour la Hongrie: Pour la Pologne:
Alstromer.

de Dantzig: E. Parcher J. Modzelewski. Pour la Suisse: Motta.

J. Motaelewsa. de Terjēkfalva. ?
pour le Portugaļ . Pour la

I-our l'Espagne: Pour l'Italie: a. M. Bartolomeu Tchēcos!ovaquie: fBBKOHBHBI
: io de Palacios. Garbasso. Ferreira. Dr

LETTRE DE VOITURE.



Timbre de controle du chemin
de fer
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feuille

de route j

(1) A remplir par l'espēditeur
guand ii effectuē le chargement.

TRANSPORT INTERNATIONAL
PAR CHEMINS DE FER.

DUPLICATA DE LA LETTRE
DE VOITURE.

(Formulaire I.) PETITE VITESSE. (papier bianc.)
(Formulaire II.) GRANDE VITESSE (Papier blanc, avec

bande rouge d'au moins 1 centimetre de largcur anx bords
supērieur et intērieur. au recto et au verso.)

|M.>

Vous recevrez les marchandises ci-aprēs dētaillēes aux conditions
S de la Convention internationale sur le transport des marchandises
ļļ par chemins de fer, ainsi qu'a celles des rēglemeats et tarifs des
B chemins de fer qul sont applicables au prēsent envoi.

? (2) Inscrire ici le nom et l'adresse du destinataire (ville, rue et
ļ numēro, pays). Dcmaader, s'il y a lieu. la livraison en gare (bureau
ļ restant) ou ā domicile.

ANNEXE II (articie 6. g 8)

Chemin de fer expēditeur

Chemin de fer
destinataire

Gare destinataire
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Dčclaiation pour I accom-
plissemeīit des formalitēs de
donane,d'octioi, fiscales, dc
polrce ou d'autres autoritēs
admiaistrat ves Indication

des ptččes jointes Tan *fs et itinēraires reclames
D'jscriplion et nombre des
plombs de douasie. Des'g- „
nat:on ēventnelle d'un man-
dataire. Autres dēclarations
prēvues par ies lois oa

rēglements. '

Dēsignation des frais "*
que rexpediteur prend t

ā sa chargē /

v "_^_^__,____ _
?' Intērēt 8 |Piiļ||||n^^

a la livraison lllllE

Dētail ļ
des dēbours i

le 19

Signature et adresse de l'expēditeur:

|

Annexe 111 (Article 12).

Absence ou dēfectuositē d'emballage.

Dēclaration gēnēralē.

La gare de .'
du chemin de fer de
accepte au transport, sur ma demande,
a partir de ce jour, les marchandises ci-
aprēs dēsignēes que je lui remettrai pour
ētre expēdiēes, savoir:

Je reconnais que ces marchandises,
lorsqu'elles sont accompagnēes d'une
lettre de voiture faisant mention de la

prēsente dēclaration, sont remises au
transport

sans emballage*)
sous l'emballage dēfectueux dont la

description suit*):

A , le 19

(Signature|

*) Rayet celle des deux dispositions qui ne

convient pas.

Fait ā Berne, Ie vingt-trois octobre mii

neuf|cent vingt-quatre.

Pour 1'Allemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche:
Dr. Leo Di Pauli.

Pour la Belqique:
Fernand Peltzer.

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark:
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig:

j. Modzelevvski.

Pour l'Espagne :

Pour l'Esthonie:

K. Menning.
Pour la Finlande :

Ūrho Toivola.
Pour la France :

H. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce:
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour,ritalie:
Garbasso.

Pour la Lettonie:
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuanie:
V. Sidzikauskas.

Pour le Luxernbourg:
Lefort.

Pour la Norvēge :

J Irgens.
Pour les Pavs-Bas:

W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne:
J. Modzelevvski.

Pour le Portugak
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie:
N. P. Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernement
du territoire du Bassin de la Sarre:

J. Morize.
Pour le Rovaume des Serbes' Croates
et Slovēnes :

M. Jovanovitch.
Pour la Suēde:

Alstromer.

Pour la Suisse:
Motta.

Pour IaTchecos!ovaquie:
Dr. Lankaš.
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Fait ā Berne, le vingt-trois octobre mii neuf cent vingt-quatre.

Pour 1'Allemagne; Pour l'Esthonie: Pour la Lettonie; Pour la Roumanie:
Eduard Hoffmann. K. Menning. Dr. 0. Voit. N. P. Comnēne.

Pour l'Autriche: pour laFj n i ande• Pour la Lithuanie: Pour la Commission de
Dr. Leo Di Pauli. Ur„„ Toivola.

" V. Sidzikauskas.
^^toSta

Pour la Be!gique: D . _ Pour le Luxembourg: Sarre:
Fernand Peltzer. "

ah
™"' Lef0rt J. Morize.

Pour la Bulgarie- Maurice Sibille. Pour la Norvēge: Pour le Rovaume,
J C. Colson. -I- Ir&ens. des Serbes, CroatesD. Mikoff. et Slovēnes:

Pour le Danemark: Pour la Orēce: Pour les Pays-Bas: M Jovanovitch.
A. Oldenburg. Vassili Dendramis. TBn Troo°stwUk. Pour la Suēde:

Pour la Ville Libre Pour la Hongrie:: Pour la Pologne: Alstromer.

de Dantzig: E. Parcher j Modzelevvski Pour la Suisse: Motta.
J. Modzelevvski. «le Terjēkfalva. * '

Pour le Portugal: Pour la
Pour l'Espagne: Pour l'Italie: a. M. Bartolomeu Tchēcoslovaquie:

Emilio de Palacios. Garbasso. Ferreira. Dr. Lankaš.

EHHMtSMeB

ANNEXE IV
(Article 17, § 3)

CHEMIN DE FER DE SERVICE INTERNATIONAL

j\a Vitesse

Gare expēditrice Gare destinataire

Expēditeur Destinataire

L'expēdition ci-aprēs dēsignēe doit ētre livrēe au
destinataire franco de *

mais contre remboursernent de:
(en toutes lettres)

Le montant des frais incombant a l'expēditeur
est ā reprendre sur la gare soussignee, le prēsent
bulletin d'affranchissement ā l'appui.

Somme dēposēe par l'expēdit.'ur:
(en toutes letties)

Intērēt ā la livraison:
(en toutes lettres)

le 19

Le Chef de Gare:

EXPĒDITION
~

NUMĒRO
DATE

de la de la £)E a
feuille lettre de

dc*route voiture

AD!*ES E Embal- POIDS
ou .MARQUES I Nombre CONTENU en
et NUMĒROS I lage

kiIogr.

dē-ļ colis

FRAIS A REPRENDRE

DĒTAIL MONTANT

i I1'
- !

-

i i
i

<

«-

- i
"

MONTANT DES FRAIS AFFRANCHIS
(Voirau verso) _j

(*) InrJiquer eiactemcnt le mode d'affrānchļsseroent sous lune des formēs admises par {-article 17 § 1 de " ConV?"

c, fran™de
a)

to«"Ss« ' d",'™?™^
T" *J* ' ' "!ēsigPation ^^ ^ » «xe ou des taxesquel>xp*dlteur veut ļjJJ* ' I

c) tranro de tous frais . d) .franco de port. non comrris . . . (dēsignation exacte de la taxe ou de<; tases exclue>
1-affranctussemenf; e) .franco-jusquā . . . frontiēre" ou .franco jusqu'ā . ."

BULLETIN D'AFFRANCHISSEMENT



A renvover au Chef de Gare ā

ar i'intetmēdiaire de la gare d

contre reprise de

Le Chef de Gare,

Renvoj ē avec feuille d'expēdition Ns du de

feuille de rēinscription Mš du de ā

feuille de rēinscription N° du .... de ģ

fait ā Berne, le vingt-trois octobre mii neuf cent vingt-quatre.

Pour l'Allem Jgne: Pour la France . Pour ,eg p^_^% .
Eduard Hoffmann. H. Allizē. W. Doude

Maurice Sibille. van Troostvvijk.
Pour l'Autriche: C. Colson.

Dr. Leo Di Pauli. Pour la Pologne:

Pour la Grēce: J. Modzelevvski.

Pour la B igl.qUe: Vassili Dendramis. Poi]r ,p :
Fernand Peltzer. B

A. M. Bartolomeu
Pour la Hongrie: Ferreira.

Po« la Bulgane-.
F. Parcher

D. Mikoff. de Terjēkfalva. Pour la Roumanie:

N. P. Comnēne.

Pour le Danemark: ppit aiie- n , hruur nidue. p3ur la Commission
A. Oldenburg. Garbasso de gouvernement du terri-

toire du Bassin de la Sarre :

IVļorize
Pour la Ville Libre de Pour la Lettonie

Dantzig:
Dr. O. Voit. Pour le Rovaume des

J. Modzelevvski. Serbes, Croteset Slovēnes:

M. Jovanovitch.
Pour l'Espagne: Pour la Lithu.nie:

Emilio de Palacios. V- Sidzikauskas. Pour la Suēde:
Alstromer.

Pour l'Esthonie: Pour Ie Luxembourg:
, . , Pour la Suisse:

K. Menning. Lefort.s Motta.

Pour la Finlande: Pour la Norvēge: Pour la TchēcosIovaquie:
Urcho Toivola. J. Irgens. Dr. Lankaš.

v

Annexe 5 (Article 21).
Modifications au Contrat de Transport.

La gare de
du Chemin de fer de
est priēe d'apporter au contrat de trans-
port de l'expēdition ci-aprēs dēsignēe:

Maraues ... . Dēsignation Poids en
et Nombre ^[LL *

la
kii°-

numēros b marchandise grammes

remise au transport avec la lettre de
voiture a gr ''" vitesse dua petite

19 ā l'adresse
de M a '

les modifications suivantes*):
1° la retourner ā la station de dēpart

a M ;
2° l'arrēter en cours de route en atten-

dant des dispositions ultērieures;
3° sursecir ā la livraison en attendant

des dispositions ultērieures;
4° la livrer ā M

a gare du Chemin de
fer de ., ;

o° ne la livrer que contre paiement d'un
remboursernent de ffll^(en toutes lettres)

« la livrer contre /paiement, non pas du
remboursernent indiquē dans la lettre
de voiture, mais d'un remboursernent

-» ten toutes letties)

' la livrer sans recouvrer le montant du
remboursernent;

8 la livrer franco
A , le 19

. (Signature)

_JTRayer les dispositions qui ne conviennent pas

A la gare de du Chemin
de fer de

Les ordres ci-dessus de l'expēditeur sont traus-
lus pour y donner suite dans les conditions prē-
vues ou premier paragraphe de l'article 22 de la
y>nvention internationale concernant le transport
°es marchandis s par chemins de fer. Ils ont ēte
'eproduits sur le duplicata de la lettre de voiture
*» a ētē prēsente par l'expēditeur. Le titre dē-
uvre ā l'expēditeur relaiivement au remboursernent

te rēfiri ? La prēsente dēclaration se referē a
mK telēgramme du n°.

- ...... le
' 19

Le Chef ds gare.

Fait a Berne, le vingt-trois octobre mii
neM cent vingt-quatre.

Pour l'Allemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche :
Dr/fLeo Di Pauli.

Pour la^Belgique:
Fernand Peltzer.

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark:
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre'de Dantzig:
J. Modzelevvski.

Pour l'Espagne :
Emilio de Palacios.

Pour l'Esthonie:
K. Menning.

Pourja Finlande:
Ūrho Toivola.

Pour la France:
H. Allizē.^
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce :
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour l'Italie:
Garbasso.

Pour la Lettonie:
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuanie:
V. Sidzikauskas.

Pour la Luxembourg :
Lefort.

Pour le Norvēge:
J. Irgens.

Pour Ies Pays-Bas:
W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne:
J. Modzelevvski.

Pour le Portugal:
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie:
N. Pc Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernement
du territoire du Bassin de Ja Sarre:

J. Morize.
Pour le Royaume des Serbes, Croates
et Slovēnes:

M. Jovanovitch.
Pour la Suēde:

Alstromer.
Pour la Suisse:

Motta.
Pour 'a Tchēcoslovaquie:

Dr. Lankaš.

Annexe VI (Article 57.)
Rēglement relatif ā I'Office central des
transports internāti onauxparChemins de fer.

Article 1 er.
§ 1. — L'Office central des transports

internationaux par chemins de fer siēge ā
Berne. Son organisation dans le cadre
ētabli par les dispositions de l'article 57
de la Convention, ainsi que la surveillance
de son activitē, sont confiēes au Conseil
fēdēral suisse.

§ 2. — Les frajs de I'Office central
sont supportēs par les Etats contractants,
proportionnellement ā la longueur des
lignes des Chemins de fer ou des
parcours desservis par les autres entreprises
admises ā participer aux transports effec-
tuēs dans les conditions fixēes par la Con-
vention internationale. Toutefois, les lignes
de navigation participent aux dēpenses,
proportionnellement ā la moitiē seulement
de leurs parcours. Pour chaque Etat, la
contribution est de fr. 1,40 au maximum
par kilomētre. Le montant du crēdit
annuel affērent au kilomētre de voie
ferrēe sera fixē; pour chaque exercice, par
le Conseil fēdēral suisse, I'Office central
entendu, et en tenant compte des circon-
stances et nēcessitēs du moment. II sera
toujours percu en totalitē. Lorsque Ies
dēpenses effectives de I'Office central
n'auront pas atteint le montant du crēdit
calculē sur cette base, le solde non dēpensē
sera versē ati fonds de retraite et de pension
dont des intērēts doivent servir ā accorder
des secours ou des indemnites aux fonc-
tionnaires et emplovēs de I'Office central
pour le cas ou, par suite d'age avancē,
d'eccidents ou de maladie, ils seraient
dēfinitivement incapables de continuer ā
remplir leurs fonctions.

A l'occasion de la remise aux Etats
contractants du rapport de gestion et du
relevē des comptes annue'.s, I'Office central
Ies invitera ā verser leur part contributive
aux dēpenses de l'exercice ēcoulē. L'Etat
qui, ā la date du I er octobre. .n'aurait pas
versē sa part, sera, une deuxiēme fois,
invitē ā le faire. Si ce rappel n'est pas
suivi d'effet, I'Office central le renouvellera
au dēbut de l'annēe suivante, ā l'occasion
de l'envoi du rapport sur Ie nouvel exercice
ēcoulē. Si, ā la date du 1 er juillet suivant,
aucun compte n'a ētē tenu de ce rappel,
une quatriēme dēmarche sera faite auprēs
de l'Etat retardataire pour l'amener ā
paver les deux annuitēs ēchues; en cas
d'insuccēs, I'Office central l'avisera, trois
mois plus tard, que si le versement attendu
n'a pas ētē effectuē jusqu'ā la fin de
l'annēe, son abstention sera interprētēe
comme une manifestation tacite de sa
volontē de se retirer de la Convention.
A dēfaut d'une suite donnēe ā cette der-
niēre dēmarche jusqu'ati 31 dēcembre,
I'Office central, prenant acte de la volontē
tacitement exprimēe par l'Etat dēfaillant,
de se retirer de la Convention, procēdera ā
la radiation des lignes de cet Etat de la
liste des lignes admises au service des
transports internatio'naux.

Les montants non recouvrēs devront,
autant que possible, ētre couverts au
moyen des crēdits ordinaires dont dispose
I'Office central et pourront ētre rēpartis
sur qaatre exercices. La partie du dēficit
qui n'aurait pas pu ētre comblēe de la
sorte sera, dans un compte spēcial, portēe
au dēbit des autres Etats dans la pro-
portion du nombre de kilomētres des
voies ferrēes soumises ā la Convention ā
Pēpoque de la mise en compte et, pour
chacun, dans la mesure ou ii aura dēja,
pendant la pēriode de deux ans qui se
sera terminēe par la retraite de l'Etat
dēfaillant, ētē avec lui partie a la Conven-
tion. Un Etat dont Ies lignes auront ētē
radiēes dans les conditions indiquēes ā
l'alinēa prēcēdent ne pourra Ies faire
rēadmettre au service des transports
internationaux qu'en pavant au prēalable
Ies sommes dont le dit Etat sera restē
dēbiteur, pour les annēes entrant en
considēration et ce avec intērēt de cinq
pour cent ā compter de la fin du sixiēme
mois ēcoulē depuis le jour oū I'Office
central l'aura invitē la premiēre fois ā
paver les parts contributives lui incombant.

Article 2.
§ 1. — L'Office central publie un Bulle-

tin mensuel contenant les renseignements
nēcessaires ā l'application de la Conven-
tion, notamment les Communications rela-
tives ā la liste des lignes de Chemins de
fer et d'autres entreprises et aux objets
exclus du transport ou admis sous certaines
conditions, ainsi que Ies documents de
jurisprudence ēt de statistique qu'il juge-
rait utile d'y insērer.

§ 2. — Le Bulletin est rediģē en francais

et en allemand. Un exemplaire est envove
gratuitement ā chaque Etat et ā chacune
des Administrations intēressēes. Les autres
exemplaires demandes sont payēs ā un
prix fixē par I'Office central.

Article 3.
§ 1. — Les bordereaux et crēances pour

transports internationaux restes impayēs
peuvent ētre adressēs par l'Administration
crēanciēre ā I'Office central, pour qu'il en
facilite le recouvrement. A cet effet,
I'Office central met l'entreprise de trans-
ports dēbitrice en demeure de rēgler la
somme due ou de fournir les motifs de son
refus de payer.

§ 2. — Si I'Office central estime que
les motifs de refus allēguēs sont suffisam-
ment fondēs, ii renvoie les parties ā se
poursuivre devant le juge compētent.

§ 3. — Lorsque I'Office central estime
que la totalitē ou une partie de la somme
est rēellement due, ii peut, aprēs avoir
consultē un expert, dēclarer que l'entre-
prise de transport dēbitrice sera tenue de
verser ā I'Office central tout ou partie de la
crēance; la somme ainsi versēe doit rester
consignēe jusqu'ā dēcision au fond par le
juge compētent.

§ 4. — Dans le cas oū une entreprise
de transport n'a pas obēi dans la quinzaine
aux injonctions de I'Office central, ii lui
est adresse une nouvelle mise en demeure,
avec indication des consēquences de son
refus.

§ 5. — Dix jours aprēs cette nouvelle
mise en demeure, si elle est restēe infruc-
tueuse, I'Office central adresse ā l'Etat
dtiquel dēpend l'entreprise de transport un
avis motivē, en invitant cet Etat ā aviser
aux mesures ā prendre et notamment ā
examiner s'il doit maintenir sur la liste les
lignes de l'entreprise de transport dēbitrice.

§ 6. — Si l'Etat duquel dēpend l'entre-
prise de transport dēbitrice dēclarē que,
malgrē le nonpaiement, ii ne croit pas
devoir faire rayer de la liste cette entre-
prise, ou s'i! laisse sans rēponse pendant
six semaines la-communication de I'Office
central, il est rēputē de plein droit accepter
la garantie de la solvabilitē de ladite
entreprise, en ce qui concerne les crēances
rēsultat des transports internationaux.

Fait ā Berne, le vingt-trois octobre mii
neuf cent vingt-quatre.

Pour PAllemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche:
Dr. Leo Di Pauli.

Pour la'Be!gique:
Fernand Peltzer.

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark :
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig:
J. Modzelevvski.

Pour l'Espagne :
Emilio de Palacios.

Pour l'Esthonie :
K. Menning.

Pourja Finlande:
Ūrho Toivola.

Pour la France:
H. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce:
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour l'Italie:
Garbasso.

Pour la Lettonie:
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuane:
V. Sidzikauskas.

Pour le Luxembourg:
Lefort.

Pour la Norvēge:
J. Irgens.

Pour les Pays-Bas:
W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne :
J. Modzelevvski.

Pour le Portugal:
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie:
N. P. Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernement
du territoire du Bassin de la Sarre:

J. Morize.
Pour le Royauņie des Serbes, Croates
et Slovēnes :

M. Jovanovitch.
Pour la Suēde:

Alstromer.
Pour la Suisse:

Motta.
Pour la Tchēcoslovaquie:

Dr. Lankaš.



Annexe VII (Article 60.)

Reglament relatif ā la Commision d'experts.
Article 1.

L'Allemagne, la France et l'Italie sont
reprēesntēes en permanence dans la
Commission d'experts. Tous les autres
Etats contractants peuvent, s'ils le jugent
nēcessaire, se faire reprēsenter aux sēances
de la Commission.

Article 2.
Les Gouverne ments des Etats contr-

actants communiquent leurs voeux et
leurs propositions motivēes concernant

, l'Annexe 1 ā I'Office central des transports
internationaux par chemins de fer qui les
porte immēdiatement a la connaissance
des autres Etats contractants. Chaque
fois que la nēcessitē s'en fera sentir,
I'Office central invitera la Commission ā
siēger. Tous les Etats contractants seront
avisēs des sēances de la Commission
deux mois ā l'avance. L'avis doit indiquer
exactement les objets de l'ordre du jour.

Article 3.
La Commission est valablement con-

stituēe lorsque trois Etats contractants
sont reprēsentēs.

Articles 4.
La Commission dēsigne pour chaque

session son prēsident et son vice-prēsident.

Article 5.
Les dēcisions de la Commission sont

prises ā la majoritē des voix des Etats
reprēsentēs. En cas d'ēgalitē, le Prēsident
de la sēance a voix prēpondērante.

Article 6.
Chaque Etat supporte les frais de ses

reprēsentants.
Articie /.

L'Office central assume le service du
Secrētariat et des correspondehces de la
Commission.

Article 8.
Le directeur ,ou, a sondēfaut, le vice-

directeur de I'Office central assiste aux
sēances de la Commission avec voix con-
gulative.

Fait ā Berne, le vingt-trois octobre mii
neuf cent vingt-quatre.

Pour l'Allemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche:
Dr. Leo Di Pauli.

Pour la Belgique :
Fernand Peltzer,

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark:
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig:
J. Modzelevvski.

Pour l'Espagne:
Emilio de Palacios.

Pour l'Esthonie:
K. Menning.

Pourja Finlande:
Ūrho Toivola.

Pour la France:
H. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce:
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour l'Italie:
Garbasso.

Pour la Lettonie:
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuanie:
V. Sidzikauskas.

Pour le Luxembourg :
Lefort.

Pour la Norvēge:
J. Irgens.

Pour les Pays-Bas:
W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne:
J. Modzelevvski.

Pour le Portugal:
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie:
N. P. Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernement

du territoire du Bassin de la Sarre:
I. Morize.

Pour Ie Royaume des Serbes, Croates
et Slovēnes:

M. Jovanovitch.
Pour la Sue

Alstromer.
Pour la Suisse:

Motta.
Pour la Tchēcoslovaquie :

Dr. Lankaš.

PROTOCOLE.
Au moment de procēder ā la signature

de la Convention sur Ie transport des
marchandises par chemins de fer, conclue
ā la date de ce jour, les Plēnipotentiaires
soussignēs ont, en prēsence et avec la
participation du Dēlēguē de la Commission
de Gouvernement du Territoire du Bassin
de la Sarre, dēclarē et stipulē ce qui suit:

I. Ratification et entrēe en vigueur.
La Convention sera ratifiēe, les instru-

ments de ratification devront ētre dē-
posēs ā Berne le plus tot possible; elle
entrera eh vigueur entre les Etats qui
l'auront ratifiēe des qu'un accord āce
sujet sera intervenu entre les Gouverne-
ments de ces Etats:

II. Dispositions transitoires.

Etant donnē que la valeur respective
des monnaies en usage dans les diffērents
Etats est sujette ā de brusquesvariations,
chaque Etat pourra, pour une pēriode
qui ne devra pas dēpasser quatre ans ā
partir de la mise en vigueur de la Con-
vention, soit par des dispositions insērēes
dans les tarifs, soit par des actes de la
puissance publique, dēroger aux dispo-
sitions des articles 17, 19, 21, 29 et 36 de
la Conventoin, en dēcidant, pour certains
trafics:

1° a) que Ies expēditions au dēpart de
cet Etat ne seront admises qu'en port
payē jusqu'ā ses frontiēres;

b) que les expēditions ne seront, a
l'entrēe de cet Etat, grevēes d'aucun. frais
ou que les expēditions ā destination de
cet Etat ne pourront ētre affranchies au
dēpart que jusqu'ā ses frontiēres;

c) que le port des expēditions en transit
par cet Etat sera payē, selon les accords
des intēressēs, soit dans le pāvs de dēpart,
soit dans le pays d'arrivēe;

2° que les transports qui empruntent
les lignes decet Etat ne pourront ētre grevēs
d'aucun rernboursement et que les dē-
bours ne seront pas admis;

3° qu'il ne sera pas permis ā I'expē-
diteur de modifier le contrat de transport
en ce qui concerne raffranchissement et
le remboursernent;

4° que les maxima de 50 francs et de
100 francs fixēs par les articles 29 et 36.
seront respectivement abaissēs ā 25 francs
et 50 francs.

Le prēsent Protocole, qui sera. ratifiē
en mēme temps que la Convention conclue
ā la date de ce jour, sera considērē comme
en faisant partie intēgranrt et aura -les
mēmesvaleuretdurēequecette Convention.

En foi de quoi, les Plēnipotentiaires
et Ie, Dēlēguē de la Commission de Gou-
vernement du Territoire du Bassin de la;
Sarre ont signē ce Protocole.

Fait ā Berne, le vingt-trois octobre
mii neuf cent vingt-quatre, en un seul;
exemplairc ,qui restera dēposē dans les
Archives de la Confēdēration Suisse et
dont une expēdition authentique sera
remise ā chacune des Puissances signa-
LcUtCS.

Pour l'Allemagne:
Eduard Hoffmann.

Pour l'Autriche:
Dr. Leo Di Pauli.

Pour la Belgique:
Fernand Peltzer.

Pour la Bulgarie:
D. Mikoff.

Pour le Danemark:
A. Oldenburg.

Pour la Ville Libre de Dantzig :
J. Modzelewski.

Pour l'Espagne :
Emilio de Palacios.

Pour l'Esthonie:
K. Menning.

Pourja Finlande:
Ūrho Toivola.

Pour !a France:
H. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Pour la Grēce:
Vassili Dendramis.

Pour la Hongrie:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Pour l'Italie:
Garbasso.

Pour la Lettonie :
Dr. 0. Voit.

Pour la Lithuanie:
V. Sidzikauskas.

Pour le Luxembourg:
Lefort.

Pour la Norvēge:
J. Irgens.

Pour les Pays-Bas:
W. Doude van Troostvvijk.

Pour la Pologne:
J. Modzelevvski.

Pour le Portugal:
A. M. Bartolomeu Ferreira.

Pour la Roumanie:
N. P. Comnēne.

Pour la Commission de Gouvernement
du territoire du Bassin de la Sarre :

J. Morize.
Pour le Royaume des Serbes, Croates
et Slovēnes:

M. Jovanoovitch.
Pour la Suēde:

Alstromer.
Pour la Suisse:

Motta.
Pour laTchēcoslovaquie:

Dr. Lankaš.

Tulkojums.

Starptautiskā konvencija
preču pārvadāšanai pa dzelzsceļiem.

(C. I. M.)

noslēgta starp
Vāciju, Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Dāniju,
Brīvpilsētu Dancigu, Spāniju, Igauniju,
Somiju, Franciju, Grieķiju, Ungāriju, Itā-
liju, Latviju, Lietuvu, Luksemburgu, Nor-
vēģiju, Holandi, Poliju, Portugāli, Rumā-
niju, Serbu, Kroatu un Slovēņu Karaļ-
valsti, Zviedriju, Šveici un Čekoslovakiju.

Augšā uzskaitīto valstu valdības, at-
zīdamas par nepieciešamu izdarīt daudzus
grozījumus 1890. g. 14. oktobrī noslēgtā
un 1895. g. 16. jūlijā, 1898. g. 16. jūnijā
un 1906. g. 19. septembrī pārstrādātā
starptautiskā konvencijā preču pārva-
dāšanai pa dzelzsceļiem, kurai pievienoju-
sies lielākā daļa minēto valstu, nolēma
noslēgt jaunu konvenciju preču pārva-
dāšanai pa dzelzsceļiem, pamatotu uz šo
valstu uzdevumā izstrādātā un 1923. g.
8. jūnijā. Bernē parakstītā protokolā pie-
vestā konvencijas projekta, un ieceļot
par saviem pilnvarotiem:

Vācija:
Eduard Hoffmann kgu, diplomātisko

priekšstāvi Šveicē.
Austrija:

Viņa ekselenci Leo di Pauli kgu, ārkār-
tējo sūtni un pilnvaroto ministri
Šveicē.

Beļģija:
Viņa ekselenci Fernand Peltzer kgu,

ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-
nistri Šveicē.

Bulgārija:
Dimitri Mikoff kgu, diplomātisko

priekšstāvi Šveicē.
Dānija:

Viņa ekselenci Andreas de Olden-
burg kgu, ārkārtējo sūtni un pilnvaro-
to ministri Šveicē.

Brīvpilseta Danciga:
Viņa ekselenci Jean. de Modzelevski

kgu, Polijas ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri Šveicē.

Spānija:

Norvēģija:
Viņa ekselenci Johannes Irgens kgu

ārkārtējo sūtni un pilnvaroto rrt£
nistri Itālijā un Šveicē.

H oLa n d e:
Viņa ekselenci Villem J. Doude van.

Troostvijk kgu, ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri Šveicē!

Polija :
Viņa ekselenci Jean de Modzelevski

kgu, ārkārtējo sūtni un pilnvarot»
ministri Šveicē.

Portugāle:
Viņa ekselenci Antonio M. B. Fer-

reira kgu, ārkārtējo sūtni un pilnva-
roto ministri Šveicē.

Rumānija:
Viņa ekselenci Nikolas Petresko

Comnēne kgu, ārkārtējo sūtni un
pilnvaroto ministri Šveicē.

Serbu, Kroatu un Slovēņu karaļ-
valsts :

Viņa ekselenci Miloutine Jovano
vitsch kgu, ārkārtējo sūtni un-
pilnvaroto ministri Šveicē.

Zviedrija:
Baronu Jonas ? Alstromer kgu, .ār-

kārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Šveicē.

, Šveice:
Savienības padomnieku Guiseppe Motta

kgu. Savienības politiska departa-
menta priekšnieku.

Cekoslovakija:
Otokar Lankaš kgu, dzelzsceļu mini-

strijas departamenta priekšnieku,
kuri Jean Morize kga, Saaras apgabala
valdības komisijas delegāta klātbūtnē un
viņam piedaloties, pēc savstārpīgas ie-
pazīšanās ar viņu pilnvarām, kas atrastas
labā -un pienācīgā kārtībā, vienojās par
sekošiem pantiem:

I daļa.

Konvencijas priekšmets un piemērošanas
apjoms.
1. pants.

Dzelzsceļi un pārvadājumi,-kuriem
piemērojama šī konvencija.

§ 1. Šī konvencija piemērojama visiem
preču sūtījumiem, kuri ar tiešās satiksmes
preču zīmi pārvadājami vismaz divu lī-
gumslēdzēju valstu robežās, pie kam tikai
pa tiem ceļiem, kup uzrādīti šīs konvencijas
58. pantā :paredzētā sarakstā.

§ 2. Šī konvencija tomēr nav piemē-
rojama:

1. Sūtījumiem, kuru izsūtāmā un gala
stacija atrodas vienas un tās pašas valsts
robežās un kup kādas citas valsts terito-
riju aizskar tikai tranzita: ,!

a) ja tranzita līnijas eksploatē kādas
izsūtāmās stacijas valsts dzelzsceļš,

b) ari tad, ja tranzita līnijas netiek
eksploatētas no kādas izsūtāmās sta-
cijas valsts dzelzsceļa tanī gadījumā,
ja piedalošies dzelzsceļi noslēguši īpašus
līgumus, pēc kupem tādi sūtījumi nav
uzskatami kā starptautiski.

2. Sūtījumiem starp divu kaimiņvalstu
stacijām, ja pārvadāšanu pa visu ceļu'
izdara viens no šo valstu dzelzsceļiem, to-
mēr ar to noteikumu, ka, sastādot attie-

cīgu preču zīmi, nosūtītājs līdz ar to p ie-
prasa iekšējās satiksmes noteikumu pie-
mērošanu, un ja neviena no šīm valstīm
pret to neceļ iebildumus.

2. pants.
Citu uzņēmumu piedalīšanās, iz"

ņemot dzelzsceļus.
§ 1. 1. pantā paredzētā sarakstā var

uzņemt bez dzelzsceļu linijāin ari auto-
mobiļu vai kuģniecības līnijas, pa kurām
uztur lartlgu satiksmi un kuras, kā kādas
dzelzsceļa līnijas turpinājums, pārvada

starptautiskās satiksmes sūtījumus uz ka*

das līgumslēdzējas valsts vai kāda sa-
rakstā ievesta dzelzsceļa atbildību.

§ 2. Šādu satiksmju līniju uzņēmumiem
ir visas tiesības un pienākumi kas ar sO
konvenciju paredzēti dzelzsceļiem, ņ'
izslēdzot tomēr zināmus, ar attk
pāvadāšanas veidu saistītus izņēmumi»-
Šinī konvencijā paredzētos noteikumu
par atbildību tomēr nedrīkst grozīt.

§ 3. Katrai valstij, kura " vēlas lļ K

ievest sarakstā kādu no § 1. minētam
līnijām, jārūpējas, lai § 2. paredzēt^,
izņēmumu noteikumus publicētu ta°
pašā veidā, kā tarifus.

3. pants.
Priekšmeti, kuri no pārvadāšana*

izslēgti.
No pārvadāšanas pēc šīs konvei

noteikumiem, ņemot vērā 4. panta s
paredzētos izņēmumus — ir izslēgti:

Viņa ekselenci Emilio de Palacios y
Fau kgu, ārkārtējo sūtni un pilnva-
roto ministri Šveicē.

Igaunija:
Kari Menning kgu, diplomātisko priekš-

stāvi Vācijā un Šveicē.
Somija:

Urho Taivola kgu, Somijas sekreta-
riāta direktoru Tautu Savienībā.

Francija:
Viņa ekselenci Henry Allizē kgu, vēst-

nieku Šveicē;
Maurice Sibille kgu, deputātu;
Clēment Colson kgu, Valsts padomes

viceprezidentu
Grieķija:

Vassili Dendramis kgu, diplomātisko
priekšstāvi Šveicē.

Ungārija:
Felix Porcher de Terjēkfalva kgu,

diplomātisko priekšstāvi Šveicē.
Itālija:

Viņa ekselenci Carlo Garbasso kgu,
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Šveicē.

Latvija:
Viņa ekselenci Oskaru Voit kgu, ār-

kārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Vācijā un Šveicē.

Lietuva:
Viņa ekselenci Venceslas Sidzikau-

skas kgu, ārkārtējo sūtni un pilnva-
roto ministri Vācijā un diplomātisko
priekšstāvi Šveicē.

Luksemburga:
Antoin Lefort kgu, valsts padomnieku,

pirmo valdības komisāru dzelzsceļu
liet



|. priekšmeti , kuri ir pasta pārvaldes
monopols, kaut ari tikai vienā no
valstīm, kura piedalās pārvadāšanā;

/ 2. priekšmeti , kupis viņu apmēra, svara
vai citu īpašību dēļ nevar pārvadāt
atkarībā no ritošā inventāra vai
būvēm , kaut ari tikai uz vienu no
dzelzsceļiem, kupem jāpiedalās pār-
vadāšanā;

3. priekšmeti, kūpi pārvadāšana aiz-
liegta likumīgā kārtā vai sabied-
riskās kārtības labā, kaut ari tikai
vienā no valstīm, caur kup! jānotiek
pārvadāšanai;

4. bez šīs konvencijas pielikumā 1
minētiem priekšmetiem:

A- Sprāgstošas vielas, kā:
a) spridzināmie un šaujamie līdzekļi;
b) municija;
c) aizdedzināmās vielas tin uguņošanas

priekšmeti;
d) sabiezētas, atšķaidītas vai zem spie-

diena šķīdinātas gāzes;
, e) vielas, kuras, savienojoties ar ūdeni

rada aizdegošas vai degšanu pabal-
stošas gāzes.

Kā sprāgstoši priekšmeti nav uzskatamas
vielas, kuras nelieto šaušanas vai spri-
dzināšanas nolūkiem, ja saskāršanās ar
liesmu neizsauc šo vielu sprāgšanu un ja
tās pret grūdienu vai berzi nav jūtīgākas
par dinitrobencolu.

B. Pašaizdegošas vielas;
C. Riebīgas vai smirdošas vielas.

4. pants.

Priekšmeti, kuru pārvadāšana pie-
laista zem zināmiem noteikumiem.

§ 1. Zemāk pievestie priekšmeti pie-
laisti pārvadāšanai pie starptautiskās sa-
tiksmes preču zīmes zem sekošiem no-
teikumiem:

1. Šīs konvencijas „Pielikumā 1" uz-
rādītie priekšmeti pēc turpat paredzē-
tiem noteikumiem.

2. Līķu pārvadājumi, ja izpildīti se-
kosi noteikumi:

a) pārvadāšanai jānotiek ar lielo ātrumu
un sevišķas personas pavadībā, ja
tā uz visiem pārvadāšanā esošiem
dzelzsceļiem nav atļauta ar parasto
ātrumu vai bez pavadoņa;

b) veduma maksa samaksājama pie no-
sūtīšanas;

c) pārvadāšana padota katrā valsti šai
ziņā pastāvošiem likumiem un poli-
cijas noteikumiem, ja tikai attiecīgu
valstu starpā nepastāv kāda sevišķa
vienošanās.

3. Uz saviem riteņiem ntoso dzelzs-
ceļu sastāvdaļu pieņem pārvadāšanai ar
noteikumu, ja kāds no dzelzsceļiem kon-
statējis, ka tas ir ritētspējigs un aplie-
cinājis to ar attiecīgu uzrakstu vai īpašu
apliecību; lokomotīves, tenderi un motor-
vagoni bez tam jāpavada kādam nosū-
tītāja nozīmētam lietpratējam-pavado-
nim,. kuram it sevišķi jārūpējas par -to
eļļošanu.__

4. Dzīvus kustoņus pieņem pārvadā-
šanai zem sekošiem noteikumiem:

a) dzīvi kustoņi, izņemot mazus dzīv-
niekus, kurus nodod pārvadāšanai
labi noslēgtos būros, kastēs, kurvjos
un t. t. jāpavada nosūtītāja nozī-
mētam pavadonim. Pavadīšana nav
obligatoriska gadījumos, ja tiešos
starptautiskos tarifos vai dzelzsceļu
savstarpējos nolīgumos paredzēti iz-
ņēmumi ;

b) nosūtītājam jāizpilda izsūtāmās gala
stacijas, kā ari tranzitdzelzsceļu valstu
sanitar-administrativie noteikumi.
Šim nolūkam nosūtītājam jāapgādā
visi vajadzīgie pavadraksti.

5. Priekšmetus, kuru iekraušana vai
pārvadāšana pēc izsūtāmās stacijas dzelzs-
ceļa ieskatiem, atkarībā no viena vai
vairāku pārvadāšanā dalību ņemošu dzelzs-
ceļu būvēm vai kustības līdzekļiem sai-
stīta ar sevišķām grūtībām, pieņem pār-
vadāšanai tikai zem katrā atsevišķā ga-
dījumā uzstādāmiem noteikumiem.

§ 2. Divas vai vairākas līgumslēdzējas
valstis var ar īpašiem līgum iem vienoties
savā starpā par kādu pēc šīs konvencijas
no pārvadāšanas izslēgtu priekšmetu pār-
vadāšanu zem zināmiem noteikumiem,
Vai par konvencijas „Pielikumā I" pie-
vesto priekšmetu pārvadāšanu starp-
tautiskā satiksmē starp šīm valstīm pēc
atviegIotiem nosacījumiem. Dzelzsceļi
var ar attiecīgiem ' tarifu noteikumiem
at!aut pieņemt ari zināmus no pārvadāša-
"as izslēgtus priekšmetus vai piemērot
Precēmkuras pārvadājamas zem zinā-
miem nosacījumiem, atvieglotus nosa-
ojurnits.

5. pants.
Dzelzsceļu pienākums izpildīt pār-

vadāšanu.
§ 1. Katram šai konvencijai padotam

dzelzsceļam jāuzņemas pārvadāt visas
pēc šīs konvencijas pārvadāšanai pie-
laistās preces, uz šīs konvencijas notei-
kumu pamala, ja:

a) nosūtītājs padodas šīs konvencijas
noteikumiem;

b) pārvadāšana iespējama ar parastiem
pārvadāšanas līdzekļiem;

c) pārvadāšanai nav par šķērsli tādi
apstākļi, no kuriem dzelzsceļš ne-
varēja izvairīties un kuru novēršana
no tā neatkarājas.

§ 2. Preces, kūpi iekraušanai, pār-
kraušanai vai izkraušanai vajadzīgas
sevišķas ietaises, dzelzsceļam jāpieņem
pārvadāšanai tikai tad, ja attiecīgās
stacijās šādas ietaises atrodas.

§ 3. Dzelzsceļam jāpieņem tikai tādas
preces, kuru nosūtīšana iespējama ne-
kavējoties. Izsūtāmā stacijā pastāvošie
noteikumi nosaka, kādos gadījumos preces,
kuras neatbilst minētam noteikumam,
stacijai jāpieņem pagaidām glabāšanā.

§ 4. Preču nosūtīšanai jānotiek pēc kār-
tas, kādā tās pieņemtas pārvadāšanai,
izņemot nākošā paragrāfā paredzētos ga-
dījumus.

§ 5. Ja sabiedriskas intereses vai svarīgi
kustības apstākļi to paģēr, tad piekri-
tīgai iestādei ir tiesība dot "rīkojumu:

a) par dzelzsceļu kustības slēgšanu pa-
visam vai pa daļai,

b) par zināmu sūtījumu izslēgšanu no
pārvadāšanas vai pielaišanu zem zi-
nāmiem nosacījumiem;

c) par priekšrocības piešķiršanu zināmu
sūtījumu pārvadāšanai.

Šādi rīkojumi jāizsludina publikas zi-
nāšanai.

Katram dzelzsceļam ir tiesības at-
raidīt preces, kūpi pārvadāšanai ir par
šķērsli kāds no šiem ierobežojumiem.

§ 6. Katra šī panta noteikumu neiz-
pildīšana dod tiesību prasīt atlīdzību
par zaudējumiem, kas caur to cēlušies.

II daļa.
Pārvadāšanas līgums.

1. nodaļa.
Pārvadāšanas līguma forma un notei-

kumi.
6. pants.

Preču zīmes forma un saturs.
§ 1. Katram šai konvencijai padotam

starptautiskās satiksmes sūtījumam —
nosūtītājam jāiesniedz šīs konvencijas
,,Pielikumā II" paredzētā paraugu preču
zīme. Preču zīmju blanķetēm jābūt
drukātām uz izturīga balta rakstāmpapīra,
kurām priekš lielā ātruma precēm jābūt
ar ne mazāk, kā vienu centimetru platu
sarkanu strīpu augšējā un apakšējā malā,
vienā un otrā lapas pusē.

§ 2. Starptautiskie tarifi vai starp
dzelzsceļiem noslēgtie līgumi nosaka, kādā
valodā preču zīmju blanķetes jādrukā.
Ja tarifos vai līgumos tas nav paredzēts,
tad preču zīmju blanķetes drukājamas
vienā no izsūtāmās valsts oficiālām valo-
dām ar paralēlu tekstu franču vai vācu,
vai itāliešu valodā. Var pievienot tul-
kojumu ari citās, par vajadzīgām atzītās
valodās. Tā preču zīmes daļa, kura jā-
izpilda nosūtītājam, izpildāma arvien vienā
no izsūtāmās valsts oficiālām valodām.

Kādi tulkojumi pievienojami precu zīmei,

nosaka starptautiskie tarifi vai starp
dzelzsceļiem noslēgtie līgumi. Ja tādu
nav, tad nosūtītājam jāpievieno tulkojums
franču, vācu vai itāliešu valodā.

§ 3. Tās daļas, kuras preču zīmē ap-
vilktas ar treknām līnijām, jāizpilda dzelzs-
ceļam, bet pārējās — preču nosūtītājam.
Nosūtītājam jāpārstrīpo iedalījumi, kurus
viņš nevēlas izpildīt.

§ 4. Baltas vai ar sarkanām strīpām
apvilktas preču zīmes izvēle norāda, vai
prece pārvadājama ar parasto vai ar lielo
ātrumu. Nav atļauts pieprasīt preces
pārvadāšanu pa vienu ceļa gabalu ar lielo
ātrumu un pa kādu cita ceļa gabalu ar
parasto ātrumu, ja starp visiem dalību
ņemošiem dzelzsceļiem nepastāv īpaša vie-
nošanās.

§ 5. Preču zīmes ar izlabojumiem un

izk'asijumiem nepieņem. Izlabojumi pie-

laižami tikai tad, ja nosūtītājs tns ap-
liecina ar savu parakstu un izlabotos
skaitlus, ja tie attiecas uz vietu skaitu
vai svaru, atkārto ar burtiem.

§ 6. Preču zīmē ievietojamie dati jā-

ieraksta vai jāiespiež ar neizdzēšamām
rakstu zīmēm.

Preču zīmēs jābūt atzīmētām sekosam
zinām:

a) preču zīmes sastādīšanas vietai un
datumam;

b) izsūtāmās stacijas dzelzsceļa nosau-
kumam:

c) gala stacijas dzelzsceļa un gala sta-
cijas nosaukumiem ar visiem vaja-
dzīgiem aizrādījumiem, kas nepie-
ciešami, lai novērstu staciju samainu,
kuras atrodas vienā un tanī pašā
vietā, vai kuras atrodas dažādās,
vienāda vai līdzīga nosaukuma vietās;

d) saņēmēja uzvārdam un dzīves vietai.
Kā saņēmēju var uzrādīt tikai vienu
personu, firmu vai juridisku personu.
Uzrādīt gala staciju vai gala stacijas
priekšnieku kā saņēmēju ir atļauts
tikai tad, ja tarifi, kādi jāpiemēro,
noteikti to pielaiž. Adreses, kurās
nav pievests saņēmēja uzvārds, kā:
, rīcībā", vai
,,preču zīmes dublikāts īpašniekam"—
nav pielaižamas;

e) sūtījuma satura nosaukumam, sva-
ram vai ziņām ar aizrādījumu par
sūtījuma svaru, saskaņā ar notei-
kumiem par preču pārvadāšanu, kādi
pastāv uz izsūtāmās stacijas dzelzs-
ceļa; bez tam uz gabalprecēm —
gabalu skaitam, iesaiņojuma veidam,
iezīmēm un numuriem, un uz precēm
kūpi iekraušana ir nosūtītāja pie-
nākums — vagona šķirai, numuram
un ceļa piederības zīmēm. Preces no-
saukums jāapzīmē sekosi: ,,Pielikuma
I" pievestās preces jāapzīmē ar to
nosaukumu, zem kāda tās atrodamas
minētā pielikumā: preču klasifikācijā
un tarifos pievestās preces — ar
to nosaukumu, kādas tām piesavi-
nātas preču klasifikācijā un tarifos,
bet pārejās preces — ar tirdzniecībā
lietojamo nosaukumu.

Ja preču zīmē preču nosaukuma
ierakstīšanai paredzētā vieta nav pie-
tiekoša, tad šim nolūkam ņemamas se-
višķas, preču zīmei rūpīgi piestipri-
nātas un nosūtītāja parakstītas lapas;

f) sīkam sarakstam muitas, nodokļu,
akcizes, policijas vai citām admini-
stratīvām iestādēm vajadzīgiem pa-
vadrakstiem, kup pievienoti preču
zīmei, vai par kupem aizrādīts, ka tie
nodoti zināmā stacijā ;

g) nosūtītāja uzvārdam vai firmai, aplie-
cinātiem ar nosūtītāja parakstu, kā
ari viņa adresei, kuru tas pēc saviem
ieskatiem var papildināt ar savu tele-
grāfa vai telefona adresi. Nosūtītāja
paraksts var būt drukāts vai ari uz-
spiests ar zīmogu, ja tas atļauts pēc
izsūtāmā stacijā pastāvošiem liku-
miem un noteikumiem. Kā nosūtītāju
drīkst uzrādīt preču zīmē tikai vienu
personu, firmu vai juridisku personu.

Preču zīme bez tam var saturēt vēl
sekošas ziņas:

h) aizrādījumu ,,līdz pieprasīšanai sta-
cijā" vai „piegādāt mājās", ja pēdē-

muitas. akcizes, policijas vai citu admini-
stratīvu iestāžu noteikumus.

§ 9. Precēm, kuru iekraušana vai
izkraušana jāizdara preču nosūtītājam vai
saņēmējam, sastādamas atsevišķas preču
zīmes, kuras nedrīkst saturēt ar dzlzsceļu
līdzekļiem iekraujamas vai izkraujamas
preces. Tāpat ari sastādamas atsevišķas
preču zīmes 4. pantā paredzētiem priekš-
metiem.

§ 10. Viena un tā pati preču zīme
var aptvert ne vairāk kā viena vagona
kravu, izņemot nedalāmus priekšmetus,
kuru iekraušanai vajadzīgi vairāk nekā
viens vagons. Šis nosacījums nav piemēro-
jams, ja kādi sevišķi noteikumi attiecīgai
satiksmei vai tarifi pielaiž vairāku vagonu
nosūtīšanu pa visa ceļa attālumu ar
vienu preču zīmi.

§ 11. Nosūtītājam ir atļauts saņē-
mēju informācijai, nesaistot dzelzsceļus
nedz ar kādiem pienākumiem vai atbildību,
ierakstīt preču zīmēs otras puses apakšējā
daļā sekošus atzīmējumus:

,,N sūtījums",
,,N uzdevumā",
,,N rīcībā",
,,tāļāknosūtīšanai N",
,,apdrošināts pie N",
,.kuģim N",
,,no kuģa N",
,,eksportam uz N".
Katra no šīm atzīmēm var attiekties

tikai uz visu sūtījumu.

7. pants.

Atbildība par preču zīmē uzrādītām
ziņām. Papildu maksājumi. Rīcība

pārsvara gadījumos.
§ 1. Nosūtītājs ir atbildīgs par preču

zīmē ievietoto datu un ziņu pareizību un
atbild par sekām, kas celtos šo datu un
ziņu nepareizības, neskaidrības un nepil-
nības dēļ, vai tādēļ, ka tās nav ierakstītas
tām paredzētā vietā.

§ 2. Dzelzsceļam ir tiesība katrā
laikā pārbaudīt, vai sūtījumi atbilst preču
zīmē uzrādītiem datiem. Jāuzaicina būt
klāt pie pārbaudīšanas nosūtītājs vai sa-
ņēmējs, atkarībā no tā, vai to izdara iz-
sūtāmā vai gala stacijā. Ja ieinteresētā
persona neierodas, vai ja pārbaudīšanu
izdara kādā stacijā ceļā, tad pieaicināmi
divi pie dzelzsceļa nepiederoši liecinieki,
ja tās valsts likumi un noteikumi, kurā
izdara pārbaudīšanu, neparedz citu kār-
tību. Ja sūtījuma saturs neatbilst preču
zīmē uzrādītiem datiem, tad izdevumi, kas
cēlušies sakarā ar pārbaudīšanu, ja tos
nesamaksā pārbaudīšanas vietā, skaitās
kā uzlikti uz preci.

jais piegādāšanas veids gala stacijā
ievests (16. pants § 2). Sprāgstošas un
pašaizdegošas vielas (sk. pielikumu 1)
nav atļauts adresēt ,,līdz pieprasī-
šanai stacijā";

i) pieprasījumu par zināmu tarifu, it
sevišķi speciālu un izņēmuma tarifu
piemērošanu, saskaņā ar 11. panta
§ 10. un 34. panta noteikumiem;

k) saskaņā ar 35. panta noteikumiem
pieteiktas zaudējumu atlīdzības sti-
rnas lielumu ;

I) atzīmējumu par maksājumiem,kurus
saskaņā ar 17. pantu nosūtītājs ņem
uz sevi;

m) atzīmējumus par precei uzliktām pēc-
maksām un par saskaņā ar 19. pantu
no dzelzsceļa izsniegtiem aizdevu-
miem skaidrā naudā;

n) aizrādījumus par preces sūtīšanas vir-
zienu un par tām stacijām, kurās izda-
rāmas muitas, nodokļu, akcizes, poli-
cijas un citu administrativu iestāžu
formalitātes;

o) atzīmējumu par pilnvaroto, saskaņā
ar 15. pantu.

§ 3. Dzelzsceļu tiesības vai pienā-
kumus attiecībā uz preču svara un vietu
skaita noteikšanu vai pārbaudīšanu, kā
ari vagonu pareizas taras izzināšanu, no-
teic katras valsts likumi un priekšraksti.

§ 4. Sverot pilnvagonu kravas uz
vagonu svariem, kravas svaru noteic,
atvelkot no piekrautā vagona kopsvara uz
vagona atzīmēto taru, ja pēdējā, pārsverot
tukšo vagonu, neizrādītos citāda.

§ 5. Ja preču zīmē uzrādīti nepa-
reizi, neskaidri vai nepilnīgi dati vai ziņas
un tam kā sekas ir tādu preču pieņemšana,
kuras, saskaņā ar 3. panta 4.' punkta
noteikumiem no pārvadāšanas izslēgtas
vai tas izsauc zemāka tarifa piemērošanu,
vai apgrūtina tarifa pienācīgu piemērošanu,
kā ari ja nav ievēroti pielikuma I paredzē-
tie drošības noteikumi, vai ja nosūtītāja
iekļauta krava pārsniedz vagona nestspēju,
tad jāmaksā papildu maksa, neatkarīgi no-
veduma maksas starpības piemaksas un
atlīdzības par zaudējumiem, kas caur to
celtos, kā ari neatkarīgi no krimināllikumu
kārtībā uzliekamiem sodiem.

Papildu maksu aprēķina sekosi :

§ 7. Ievietot precu zīme citas ziņas

drīkst tikai tad, ja to prasa kādas valsts
likumi un noteikumi, un ja tās nerunā
pretī šīs konvencijas noteikumiem. Aiz-
liegts lietot preču zīmes vietā kādus citus
dokumentus vai pievienot tai dokumentus,
kup šai konvencijā nav paredzēti. Tomēr,
ja izsūtāmā stacijā pastāvošie likumi un
noteikumi to prasa, tad nosūtītājam bez
preču zīmes jāsastāda dokuments, kūpi
patur dzelzsceļš kā pierādījumu pārvadā-
šanas līguma noslēgšanai.

§ 8. Nav atļauts ierakstīt vienā un
tai pašā preču zīmē tādas preces, kuru
kopākraušana viņu īpašību dēļ nāktu tām
par sliktu, vai nav izdarāma, nepārkāpjot

a) Ja nepareizi, neskaidri vai nepilnīgi
uzrādīti 3. pantā 4. punktā minētie, no
pārvadāšanas izslēgtie, vai pielikumā I
pievestie priekšmeti, vai ja nav ievēroti
šinī pielikumā paredzētie drošības notei-
kumi, tad papildu maksa aprēķināma :
Par saskaņā ar 3. panta 4.

punktu no pārvadāšanas iz-
slēgtiem priekšmetiem ... 15 franki,

Par pielikumā I pievestiem
priekšmetiem :

1 klases, grupa la 15
I klases, grupa 1b, lc, un Īd . . 10
I klases, grupa le un II un III
1 klases 5
V, V un \'f klases ]

par visa sūtījuma brutto svara katru kilo-
gramu.

Ja tā dzelzsceļa iekšējās satiksmes no-
teikumi, uz kura nepareizība konstatēta,
paredz papildu maksu mazākos apmēros,
tad aprēķināma šī pēdējā.



b) Ja nepareizi, neskaidri vai nepilnīgi
uzradītas ziņas par sūtījumu, kas sastāv
no citiem, nekā p. a pievestiem priekšme-
tiem, tad papildu maksa ņemama dubultās
starpības apmērā starp veduma maksu,
kura aprēķināma no izsūtāmās stacijas līdz
gala stacijai nepareizi, neskaidri vai nepil-
nīgi apzīmētai precei, un veduma maksu,
kura aprēķināma , ja ziņas būtu uzdotas
pareizi, skaidri un pilnīgi. Ari tad, javeduma maksās starpību nav, papildu
maksa ņemama ite mazāk kā viens franks.

Ja tā dzelzsceļa iekšējās satiksmes no-
teikumi, uz kura nepareizība konstatēta,
paredz papildu maksu mazākos apmēros,
tad aprēķināma šī pēdējā.

c) Mazāka svara uzdošanas gadījumā
papildu maksa ņemama dubultas starpības
apmērā starp uzdotā un atrastā svara
veduma maksām no izsūtāmās līdz gala
stacijai.

d) Par vagona pārsvaru, kurš pielaists,
ja iekraušanu izdarījis nosūtītājs, papildu
maksa ņemama seškārtējas veduma maksas
apmērā no izsūtāmās stacijas līdz gala
stacijai par svaru, kurš pārsniedz vagona
krāvās maksimālo normu. Pārsvars pie-
laists, ja pārkāpta zemāk minētā veidā
atrastā vagona krāvās maksimālā norma :

Ja uz vagona atrodas tikai viens uz-
raksts par pielaižamo iekraušanas normu,
tad tas uzskatams kā krāvās normālais
svars; vagona krāvās maksimālā norma
tādā gadījumā līdzinās šim normālam
svaram, palielinātam par 5%.

Ja uz vagona atrodas divi uzraksti, tad
mazākais skaitlis apzīmē krāvās normālo
svaru, bet lielākais — vagona krāvās mak-
simālo normu.

e) Ja izrādās, ka vienā un tanī pat va-
gonā reizē ar mazāka svara uzrādīšanu ir
pielaists ari vagona pārsvars, tad papildu
maksa ņemama par katru no šiem pārkāpu-
miem atsevišķi.

§ 6. Saskaņā ar § 5, ņemamās pa-
pildu maksas skaitās kā uzliktas uz preci,
neatkarīgi no vietas, kurā konstatēti ap-
stākļi, kas šo papildu maksu uzlikšanu
izsaukuši.

Ja preces vērtība nesedz pienākošās
papildu maksas, vai ja saņēmējs atteicas
preci pieņemt, tad iztrūkums jāatlīdzina
nosūtītājam.

§ 7. Papildu maksa nav ņemama:
a) ja preču svars uzdots nepareizi, bet ja

pēc izsūtāmā stacijā pastāvošiem no-
teikumiem preču svēršana obligato-
riski jāizdara dzelzsceļam;

b) ja svars uzdots nepareizi vai pielaists
pārsvars, bet nosūtītājs preču zīmē
pieprasījis, lai svēršanu izdara dzelzs-
ceļš ;

c) ja pārvadāšanas laikā zem atmosfēras
iespaidiem radies pārsvars, bet nosū-
tītājs pierāda, ka pie preču iekrau-
šanas viņš izpildījis izsūtāmā stacijā
pastāvošos noteikumus;

d) ja pārvadāšanas laikā notikusi svara
palielināšanās, kas tomēr nav izsau-
kusi pārsvaru, un nosūtītājs pierāda,
ka svara palielināšanās notikusi at-
mosfēras apstākļu dēļ.

§ 8. Ja vagona pārsvaru atrod iz-
sūtāma stacijā vai kādā no stacijām ceļā,
tad pārsvaru var atkraut, ari tad, ja pa-
pildu maksa nebūtu aprēķināma. Šinī
gadījumā nekavējoties jāziņo caur izsū-
tāmo staciju nosūtītājam, lai tas varētu
dot rīkojumu attiecībā uz atkratīto pār-
svaru.

Veduma maksu par pārsvaru aprēķina

par pārvadāto ceļa gabalu pēc visam sūtī-
jumam p iemērojamā tarifa, attiecīgos gadī-

luimos pieskaitot § 5. paredzēto papildu
maksu ; atkptušanas gadījumos ar to sai-
stītos izdevumus aprēķina pēc tā dzelzs-
ceļa papildu maksu tarifa, kurš izdara
atkpuišanu. Ja nosūtītājs pieprasa at-
krautā pārsvara atpakaļ sūtīšanu vai
tāļāksūtīšanu , tad ar to jārīkojas kā ar
atsevišķu sūtījumu.

8. pants.
Pārvadāšanas līguma slēgšana.

Preču zīmes dublikāts.

§ 1 Pārvadāšanas līgums ir noslēgts,
tiklīdz izsūtāmā stacija preci kopā ar
nrečti zīmi p ieņēmusi nosūtīšanai. Preces
nienemšanu nosūtīšanai apliecina izsūtāma

stacija, uzliekot preču zīme. savu zīmogu

ar neņemšanas dienas datumu
s " Zīmogs jāuzliek precu zīme.

tūliņ Pēc visu tanī uzrādīto precu galīgas
1 ~Loq un oēc to maksājumu nokar-

P25 kuruuzņēmies nosūtītājs. No-

Samk irtiesība prasīt zīmoga uz.ik-

^V^eTzunoga
uz.ikšanas preču

JL ir p ierādījums par pārvadāšanas

Hguma noslēgšanu.

§ 4. Tomēr attiecībā uz precēm, kuru
iekraušana saskaņā ar tarifiem vai uz se-
višķas vienošanas pamata, cik tālu tāda
pielaista izsūtāmā stacijā, ir nosūtītāja
pienākums, preču zīmē atrodošās ziņas
par preču svaru un gabalu skaitu uzska-
tamas kā pierādījums pret dzelzsceļu tikai
tad, ja svara un gabalu skaita pārbaudīšanu
izdarījis dzelzsceļš, apliecinot to preču
zīmē.

§ 5. Dzelzsceļam jāapliecina preces
pieņemšana pārvadāšanai un pieņemšanas
diena uz preču zīmes dublikāta, kurš nosū-
tītājam jāiesniedz dzelzsceļam reizē ar
preču zīmi.

Šim dublikātam nav nedz preci pavado-
šas preču zīmes, nedz konosamenta no-
zīmes.

9. pants.

Pamatnoteikumi veduma maksas
aprēķināšanai. Tarifi un noteikumi

par ceļa virzienu.
§ 1. Veduma maksa un papildu mak-

sājumi aprēķināmi saskaņā ar likumīgā
spēkā esošiem un katrā valstī noteiktā,
kārtībā izsludinātiem tarifiem. Šiem tari-
fiem jāsatur visas veduma un papildu
maksu aprēķināšanai nepieciešamās ziņas,
kā ari attiecīgos gadījumos noteikumi,
kuri ņemami vērā attiecībā uz dajādām
valūtām.

§ 2. Tarifiem jāsatur visi sevišķie
nosacījumi par dažādiem pārvadāšanas
veidiem, un katrā ziņā aizrādījumi, kāda
ātruma preču pārvadāšanai tie piemēro-
jami. Ja uz kāda dzelzsceļa visām precēm
vai kādām no tām, vai uz zināmiem ceļa
gabaliem pastāv tikai viens tarifs viena
ātruma pārvadājumiem, tad šis tarifs
piemērojams visiem sūtījumiem, neska-
toties uz to, vai tos pavada parastā vai
lielā ātruma preču zīme; tādā gadījumā ir
spēkā piegādāšanas termiņi, kādi saskaņā
ar šīs konvencijas 6. panta §4. un 11. pantu
piemērojami ar attiecīgo preču zīmi no-
teiktam pārvadāšanas ātrumam.

Tarifi jāpiemēro attiecība pret visiem
vienlīdzīgi. Tarifu noteikumi ir spēkā,
ciktālu tie nerunā pretī šaī konvencijai;
pretējā gadījumā tie uzskatami kā spēkā
neesoši.

§ 3. a) Ja nosūtītājs uzrādījis ceļa
virzienu preču zīmē, tad veduma maksa
aprēķināma par šo ceļu.

Staciju uzrādīšana, kurās izdarāmas
muitas, akcizes, nodokļu, policijas un
administrativās formalitātes,ir pielīdzināma
ceļa virziena uzrādīšanai.

b) Ja nosūtītājs aizrādījis preču zīmē
tikai uz piemērojamiem tarifiem, tad dzelzs-
ceļš šos tarifus piemēro, ja tikai pēc uzdo-
tiem aizrādījumiem ir iespējams noskaidrot
tās stacijas, starp kupām uzdotie tarifi
piemērojami. Starp ceļa virzieniem, uz
kupem pārvadāšanas līguma noslēgšanas
dienā ir spēkā nosūtītāja uzdotie tarifi,
dzelzsceļš izvēlas to ceļa virzienu, kurš pēc
viņa ieskatiem nosūtītājam ir visizdevīgā-
kais.

c) Ja nosūtītājs saskaņa ar 17. panta § 1.
aizrādījis preču zīmē par veduma maksas
iepriekšsamaksu līdz kādai stacijai ceļā,
tad dzelzsceļš starp virzieniem, kuri iet
caur šo staciju, izvēlas to virzienu, kurš
tam liekas priekš nosūtītāja kā visizdevīgā-
kais. Veduma maksu aprēķina par to ceļa
virzienu, kuru izvēlējies dzelzsceļš.

d) Ja punktos ,,a" un ,,c" minētos gadī-
jumos starp izsūtāmo staciju un gala
staciju ceļa pa p. ,,a" aizrādīto virzienu,
vai starp izsūtāmo staciju un p. ,,c" uz-
rādīto staciju pastāv starptautisks tarifs,
tad piemēro šo pēdējo, ja tikai tanī laikā,
kad preci pieņem pārvadāšanai, uz ceļiem
kas piedalās, nepastāv noteikumi, kuru
neizpildīšanas dēļ šo tarifu nevar piemērot.

e) Ja nosūtītāja uzdotās ziņas nav pie-
tiekošas pārvadāšanas ceļa vai tarifu pil-
nīgai noteikšanai, vai ja kādas no šīm
ziņām runā pretī citām, tad dzelzsceļš
izvēlas ceļa virzienu vai tarifus, kādi tam
liekas priekš nosūtītāja kā visizdevīgākie.
Attiecībā uz p. ,,a" 2. nodalījumā minētām
stacijām, dzelzsceļš arvien rīkojas saskaņā
ar preču zīmē ievietotām ziņām ; tāpat ari,
pēc iespējas, ņem vērā visus citus nosūtī-
tāja aizrādījumus.

Gadījumā, ja starp izsūtāmo staciju un
gala staciju pastāv tiešs starptautisks
tarifs, tad piemērojams šis pēdējais, ar
noteikumu, ka tarifā paredzētais ceļa vir-
ziens sakrīt ar virzienu pēc preču zīmē
uzrādītām ziņām par p. ,,a" otrā nodalī-
jumā minētām stacijām un ja tieša tarifa
piemērošana nav saistīta ar citiem noteiku-
miem, kuri nav izpildīti.

f) Visos augstāk pievestos gadījumos
piegādāšanas termiņi aprēķināmi par nosū-
tītāja uzrādīto vai dzelzsceļa izvēlēto ceļu.

g) Ja ceļa virzienu uzrādījis nosūtītājs,
tad izņemot 5. panta § 5 un 23. panta § 1.
minētos gadījumus, dzelzsceļam ir tiesība
nosūtīt preci pa citu virzienu tikai tad :

1) ja veduma maksas un piegādāšanas
termiņi nepārsniedz nosūtītāja uzrādītam
ceļam aprēķināmās maksas un termiņus;

2) ja muitas, akcizes, nodokļu, policijas
un citas administratīvas formalitātes iz-
pilda nosūtītāja uzrādītās stacijas.

Ja sūtījumu pārvadā pa citu, nekā nosū-
tītāja uzrādīto ceļu, tad par to jāpaziņo
nosūtītājam.

h) Šī paragrāfa pirmā iedalījuma punk-
tos „b", ,,c" un ,,e" minētos gadījumos
dzelzsceļi atbild par zaudējumiem, kas
cēlušies sakarā ar ceļa virziena vai tarifu
izvēli tikai tad, ja tas noticis ļaunā nolūkā
vai rupjas nolaidības dēļ.

§ 4. Izņemot tarifos paredzēto ve-
duma maksu un papildu maksājumus,
dzelzsceļi nedrīkst ņemt sev par labu ne-
kādas citas maksas, kā vienīgi dzelzsceļa
izdevumus izvedu un ievedu nodokļu
segšanai, tarifos neparedzētu maksu seg-
šanai par preces pārvadāšanu no vienas
stacijas uz otru, par preces ārējā un iekšējā
iesaiņojuma izlabošanu, lai nodrošinātu
viņu neaizskaramību, kā ari citus tiem
līdzīgus izdevumus.

Šiem izdevumiem jābūt pienācīgā kārtā
apliecinātiem un atsevišķi atzīmētiem
preču zīmē, kurai pievienojami visi attai-
snojošie dokumenti.

Ja šie izdevumi ir jāatlīdzina nosūtītā-
jam, tad minētie dokumenti nav izdodami
saņēmējam kopā ar preču zīmi, bet izsū-
tāmi nosūtītājam kopā ar izdevumu aprē-
ķinu, saskaņā ar 17. pantu.

10. pants.
Privātu līgumu aizliegums.

Katra privāta vienošanās, pēc kuras
vienam vai vairākiem nosūtītājiem ve-
duma maksa, salīdzinot ar tarifiem, tiktu
pazemināta, formeli aizliegta un neskaitās
kā esoša likumīga spēkā. Turpretim, ir
pielaižami maksas pazeminājumi, kas pie-
nācīgi izsludināti un zem: vienādiem no-
sacījumiem nāk par labu visiem vienādā
mērā, tāpat maksas pazeminājumi,, kupis
atvēl dzelzsceļu dienesta un administra-
tīvu iestāžu vajadzībām, vai labdarības
nolūkiem.

11. pants.
Piegādāšanas termiņi..

§ I. Piegādāšanas termiņi nedrīkst
pārsniegt sekošu maksimālu termiņu
normas:

a) lielā ātruma precēm:
1) nosūtīšanas termiņš 1 dienu,
2) pārvadāšanas termiņš, par katriem,

ari nepilniem, 250 tarifa, kilometriem
1 dienu,

b) parastā ātruma precēm :
1) nosūtīšanas termiņš 2 dienas,
2) pārvadāšanas termiņš, par katriem,

ari nepilniem, 250 tarifa kilometriem
2 dienas.

§ 2. Ja sūtījumu pārvadā pa vairā-
kām, ar sliedēm savienotām dzelzsceļu
linijām, ad pā vadāšanas termiņš aprēķi-
nāms pēc kopē a at āluma no izsūtāmās
stacijas līdz gala stacijai; nosūtīšanas
te miņu aprēķina tikai vienu reizi, neskato-
ties uz dalību ņemošo dzelzsceļu skaitu.

§ 3. Katras valsts likumi un rīkojumi
nosaka, kādus papildu piegādāšanas ter-
miņus at auts noteikt šo valstu pārrau-
dzībā esošiem dzelzsceļiem sekošos gadī-
jumos:

a) sūtījumiem, kuru pārvadāšanai lieto:
jūras vai iekšējos ūdens ceļus ar

celtuvēm vai kuģiem;
vai zemes ceļu bez dzelzsceļa,
vai satiksmes līdzekļus, kup savieno

viena vai dažādu tīklu divas linijas,
vai zemākas šķiras dzelzsceļa linijas,
vai linijas ar citu nekā normālo

ceļa platumu;
b) ārkārtīgu apstākļu dēļ, kuriem kā

sekas i : neparasta kustības pie-
augšana vai neparastas kustības grū-
tības. Papildu termiņi aprēķināmi
arvien veselās dienās.

§ 4. Papildu termiņiem, kup pamatoti
uz §3. punktā ,,a" paredzētiem apstākļiem,
jābūt minētiem tarifos. § 3. punktā ,,b"
paredzētiem papildu termiņiem jābūt iz-
sludinātiem un līdz to izsludināšanai tie
neskaitās par spēkā esošiem.

§ 5. Piegādāšanas termiņš sākās no
nākošās pusnakts pēc preces pieņemšanas
pārvadāšanai (8. pants, § 1).

§ 6. Piegādāšanas termiņš ir ieturēts,
ja prece līdz termiņa notecēšanas laikam
izdota saņēmē am vai kādai citai per-
sonai, kurai pēc gala stacijas dzelzsceļa
noteikumiem ir tiesības preci saņemt,
vai ja šīm personām paziņots par preces

pienākšanu gala stacijā. Katras valsts
likumi un noteikumi nosaka, kādā kārtā
apliecināma paziņojuma piesūtīšana. pi.
precēm, kuras dzelzsceļam nav jānogādā
saņēmējam mājās un par kūpu pienākšanu
dzelzsceļam rakstiski nav jāziņo saņē-
mējam, piegādāšanas termiņš ir*

ieturēts
ja prece līdz termiņa notecēšanas laikam
sagatavota gala stacijā izdošanai saņē-
mējam.

§ 7. Piegādāšanas termiņa turpinā-
šanās apstājas uz visu laiku, kuru aizņem
muitas, akcizes, nodokļu, policijas ' un
citu administratīvu formalitatu nokārto-
šana, kā ari uz laiku, kurā preces pār-
vadāšanu nav iespējams iesākt nedz tur-
pināt dzelzsceļu kustības pārtraukšanas
dēļ, ja pēdējā nav notikusi dzelzsceļu
vainas dēļ. Tāpat ari piegādāšanas
termiņa turpināšanās apstājas uz laiku
kuru aizņem 7. panta §§ 2 un 3 paredzēto
operāciju izvešana, kā ari uz: laiku, kurā
sūtījums aizturēts, sakarā ar nosūtītāja
vēlākiem rīkojumiem 21. pantā paredzē-
tos gadījumos.

Bez tam .pārvadājot dzīvus kustoņus,
piegādāšanas- termina turpināšanas 'ap-
stājas :

a) uz laiku, kuru aizņem dzīvnieku
dzirdīšana tai paredzētās stacijās;

b), uz laiku, kuru aizņem kāda policijas
rīkojuma izpildīšana, un

c) uz laiku, kuru aizņem veterinārā
apskate.

§ 8. Parastā ātruma preču piegādāšanas
termiņa turpināšanās apstājas svētdienās
un likumīgās svētku dienās.

Ja preces pieņemšanas dienai sekojoša
diena ir svētdiena vai likumīga svētku
diena, tad lielā ātruma precēm piegādā-
šanas, termiņš sākas vienu diennakti vēlāk.
Ja pēdējā piegādāšanas termiņa diena ir
svētdiena vai likumīga svētku diena, tad
termiņš beidzas šīm dienām sekojošā
dienā.

Šie noteikumi Jomēr nav piemērojami,
jā izsūtāmās vai gala stacijas valstī
stacijas atvērtas lielā ātruma preču ope-
rācijām ari svētdienās un svētku dienās.

§ 9.. Ja kādas valsts likumi un notei-
kumi nosaka, ka svētdienās un zināmās
likumīgās svētku dienās lielā ātruma
preču operācijas pilnīgi vai pa daļai
pārtrauktas, tad piegādāšanas termiņus
attiecīgi pagarina.

§ 10. Ja saskaņā ar kādas valsts li-
kumiem un noteikumiem ir pielaisti pa-
zemināti, speciāli vai: izņēmuma tarifi
ar pagarinātiem piegādāšanas termiņiem,
tad tādas valsts dzelzsceļi var piemērot
šos tarifus ar pagarinātiem piegādāšanas
termiņiem ari starptautiskā satiksmē.

12. pants.
Preces stāvoklis. Iesaiņojums.
§ 1. Ja dzelzsceļš- pieņem pārvadāšanai

preci ar acīmredzamām bojājuma pazī-
mēm, tad tam ir tiesība prasīt, lai preču
stāvokli preču zīmē īpaši-atzīmē.

§ 2. Nosūtītāja pienākums ir preci iz-
turīgi iesaiņot, ciktālu tā pēc savām
īpašībām prasa iesaiņojumu, lai novērstu
tās nozaudēšanu, pilnīgi vai pa daļai,
un pasargātu no bojājumiem ceļā, kā ari 1
lai neciestu cilvēki vai nebojātu pār-
vadāšanas līdzekļus vai citas preces. Preču
iesaiņošanas pārējai kārtībai jāatbilst ta-
rifu noteikumiem un rīkojumiem, kādi
pastāv uz izsūtāmās stacijas dzelzsceļa.

§ 3. Ja nosūtītājs nav izpildījis § _ 2
noteikumus, tad dzelzsceļam ir tiesība
atraidīt preces pieņemšanu vai prasīt,
lai nosūtītājs sīki apraksta un apliecina
preču zīmē, ka iesaiņojuma nav, vai ka
tas nepilnīgs.

§ 4. Nosūtītājs ir atbildīgs par preču
zīmē tādā veidā apliecinātu iesaiņojuma
trūkumu vai tā nepilnības sekām, kā ari
par tādiem iesaiņojuma trūkumiem, kas
no ārpuses nav ieraugāmi. Visi no tā
cēlušies zaudējumi jācieš nosūtītājam,
kuram jāatlīdzina ari varbūtēji dzelzs-
ceļa zaudējumi. Nosūtītājs atbild ari par
tādiem iesaiņojuma trūkumiem, kup n0
ārpuses ieraugāmi, bet preču zīmē nav
apliecināti, tanī gadījumā, ja dzelzsceļš
šos trūkumus pierāda.

§ 5. Ja nosūtītājs mēdz nosūtīt n° i
vienas un tās pašas stacijas iesaiņoju' 1111

paģērošas vienādas preces bez iesaiņojuma
vai vienā un tai pašā nepietiekošā iesai-
ņo urnā, tad tas var iesniegt, saskaņ ā ar
§ 3, katram sūtītājam vajadzīgā P"
nojūma vietā vienu vispārēju paziņojumu
pēc konvencijas III pielikumāparedzēt.parauga. Šinī gadījumā preču zīmē jā-
būt atzīmei par izsūtāmai " stacijai ie-
sniegto vispārējo paziņojumu.

§ 6. Ja tarifos nav 'noteikti paredzēti
kādi izņēmumi, tad nosūtītāja pienāk
ir apzīmēt gabalu preces no ārp



r skaidrām , neizdziestošām un preces
«amainu izslēdzošām iezīmēm, kurām pil-
t;a\ jāatbilst preču zīmē ierakstītām ie-
^iniēni. Bez tam nosūtītāja pienākums
t apgādāt katru preču gabalu ar zīmi
/birku) uz kūpas ar neizdziestošiem bur-
Lm jābūt atzīmētai gala stacijai. ja
izsūtāmās stacijas dzelzsceļa noteikumi
io paredz, tad uz birkas jābūt uzrādītiem
ari saņēmēja uzvārdam un adresei, uz-
rakstītiem uz birkas tādā veidā, ka tie
ir redzami, vai uzrakstītiem salocītās
birkas iekšpusē, kūpu var taisīt vaļā tikai
preču zīmes iztrūkuma gadījumā. Veci
uzraksti un birkas nosūtītājam jāpār-
strīpo vai jānoņem.

š 7. Ja tarifos nav noteikti paredzēti
Kādi izņēmumi, tad viegli plīstošus priekš-
metus (kā stikla, porcelāna vai podnieku
preces), birstošus priekšmetus (kā riekstus,
augļus, lopbarību, akmeņus) un preces,
kuras var sasmērēt vai sabojāt citus
priekšmetus , (kā ogles, kaļķus, pelnus,
vienkāršu zemi un zemes krāsas) var
pārvadāt tikai vagonkrāvas sūtījumiem,
ja šie priekšmeti nav tā iesaiņoti vai sa-
sieti, lai tie neplīstu, neizkaisītos vai
nebojātu citus sūtījumus.

13. pants.

Muitas, nodokļu, finansu, policijas
un citu administrativu formalitatu
nokārtošanai vajadzīgie pavaddo-

kumenti. Muitas aizslēgs.
§ 1. Nosūtītājam jāpievieno preču zī-

mei visi tie pavaddokumenti, kup līdz
preces izdošanai saņēmējam vajadzīgi mui-
tas, nodokļu, finansu, policijas un citu
administrativu formalitatu nokārtošanai.
Šie pavaddokumenti var attiekties tikai
uz vienā un tanī pat preču zīmē uzrā-
dītām precēm, izņemot ja administrativu
iestāžu priekšraksti vai tarifu noteikumi
nosaka kādu. citu kārtību.

Ja šādus pavaddokumentus nevar pie-
vienot preču zīmei tādēļ, ka tie nodoti
kādā robežstacijā, tad preču zīmē jābūt
pilnīgam aizrādījumam uz vietu, kupā tie
nodoti.

§ 2. Pārbaudīt preču zīmei pievienoto
pavaddokumentu parezību un pilnību nav
dzelzsceļa pienākums. Nosūtītājs ir at-
bildīgs pret dzelzsceļu par visiem zaudē-
jumiem, kas šādu dokumentu trūkuma,
nepilnību vai nepareizību dēļ varētu cel-
ties, izņemot gadījumus, kad dzelzsceļš
pats pie tā vainīgs.

īpašumā, nedz pašam nokārtot šīs formali-
tātes. Gadījumā, ja nosūtītājs aizrādījis
muitas, nodokļu, finansu un citu admini-
strativu formilitatu nokārtošanai tādu
veidu, kāds nav pielaists, tad dzelzsceļš
rīkojas šinī ziņā tā, kā tas atrod nosū-
tītājam par izdevīgāku, ziņojot par savu
rīcību nosūtītājam.

§ 2. Ja gala stacijā atrodas muitas
iestāde un preču zīmē ir aizrādīts, ka
muitas formalitātes nokārtojamas gala
stacijā, vai ja prece, šāda aizrādījuma
trūkuma dēļ, pienāk gala stacijā neno-
muitota, tad saņēmējam ir tiesība nokārtot
muitas formalitātes gala stacijā. Ja sa-
ņēmējs šīs savas tiesības izlieto, tad tam
iepriekš jānolīdzina visi sūtījumu attie-
cošies maksājumi un jāizpērk preču zīme.

Ja muitas formalitātes gala stacijas
dzelzsceļa noteikumos paredzētā laikā nav
nokārtojis nedz saņēmējs, nedz nosūtītāja
pilnvarnieks un ja preču zīme vēl nav
izpirkta, tad dzelzsceļš var nokārtot tās
§ 1 paredzētā kārtībā.

16. pants.
Izdošana.

§ 1. Dzelzsceļam jāizdod nosūtītāja uz-
dotā gala stacijā preču zīme un prece
saņēmējam pret pēdējā kvitējumu un
pēc visu, saskaņā ar preču zīmi pienākošo
maksājumu samaksas. Preces un preču
zīmes saņemšana uzliek saņēmējam par
pienākumu samaksāt dzelzsceļam visus
pēc preču zīmes pienākošos maksājumus.

§> 2. Preces izdošanas kārtību, kā ari
dzelzsceļu pienākumu, zināmos gadījumos,
gala stacijā vai kādā citā vietā nogādāt
preci saņēmējam mājās, nosaka likumi
un noteikumi, kādi pastāv uz dzelzsceļa,
kupš preci izdod.

§ 3. Pēc preces pienākšanas gala stacijā
saņēmējam ir tiesība pieprasīt preču zīmes
izsniegšanu un preces izdošanu. Ja prece
30. panta § 1 paredzētā laikā nav pie-
nākusi, tad saņēmējs var, rīkojoties savās
vai kādas citas personas interesēs, savā
vārdā realizēt pret dzelzsceļu visas no
pārvadāšanas līguma izrietošās tiesības,
iepriekš izpildot ar to uzliktos pienākumus.

17. pants.

Veduma maksas samaksa.
§ 1. Veduma maksa un citi maksājumi,

kupus nosūtītājs pēc preču zīmes nav
uzņēmies uz sevi, skaitās par pārvestiem
uz saņēmēju. Nosūtītājs var samaksāt
iepriekš (frankēt) va nu zināmus, no-
teikti uzrādītus maksājumus, vai ari ve-
duma maksu līdz kādai robežai vai ro-
bežstacijai, saskaņā ar tarifu noteikumiem;
izņēmuma gadījumos tarifi vai vienošanās
starp dzelzsceļiem var pielaist iepriekšēju
samaksu (frankēšanu) ari līdz zināmām
stacijām, kuras nav robežstacijas.

Nosūtītājam jāuzrāda preču zīmes at-
tiecīgā ailē maksājumi, kupis tas vēlas
uzņemties sekošā veidā:

a) ja nosūtītājs ņem uz sevi veduma
maksa un visus pārējos pēc izsū-
tāmās stacijas tarifiem un noteiku-
miem aprēķināmos maksājumus, ie-
skaitot papildu maksu par zaudējumu

Ir atļauts ievietot preču zīmē vairākas,
viena otru papildinošas frankaturas atzīmes,
piemēram: „franko un franko muita"
vai ,,franko līdz x robežai un franko
muita".

§ 2. Izsūtāmās stacijas dzelzsceļam ir
tiesība prasīt veduma maksas iepriekš-
samaksu,ja pēc viņa ieskatiem pārvadāšanai
nododamie sūtījumi var ātri maitāties,
vai ja tie savas mazvērtības vai piemītošu
īpašību dēļ nenodrošina veduma maksas
segšanu.

§ 3. Ja nosūtītājs ņem uz sevi visus
maksājumus vai daļu no tiem un ja pie-
ņemot preci pārvadāšanai nav iespējams
pareizi noteikt šo maksājumu apmēru,
tad dzelzsceļam ir tiesība prasīt kā no-
drošinājumu šiem maksājumiem tuvo-
jošās zumas iemaksu, izsniedzot attie-
cīgu kvīti. Šos maksājumus katra atse-
višķa robežstacijā ieraksta pēc kārtas
frankaturas rēķinā, kurš pavada sūtījumu
līdz gala stacijai un kuram 2 mēnešu
laikā, skaitot no piegādāšanas termiņa
notecēšanas dienas, jābūt nosūtītam at-
pakaļ izsūtāmai stacijai.

Pēc frankaturas rēķina atpakaļsaņem-
šanas jāizved ar nosūtītāju galīgs norēķins
un saņemot no tā atpakaļ iepriekš izdoto
kvīti, jāizsniedz frankaturas rēķinā uzrā-
dītiem maksājumiem atbilstošs rēķins.

Frankaturas rēķins sastādams pēc šīs
konvencijas pielikumā IV paredzētā pa-
rauga.

§ 4. Frankaturas veidā iekasētās zumas
izsūtāmai stacijai sīki jāuzrāda kā preču
zīmē, tā ari tās dublikātā.

18. pants.

Tarifu nepareiza piemērošana.
§ 1. Ja tarifs piemērots nepareizi, vai

ja aprēķinot veduma maksu un papildu
maksājumus pielaistas kļūdas, tad par
maz vai par daudz iekasētā zuma jāat-
līdzina.

§ 2. Ja dzelzsceļš konstatējis pārmākšu,
un ja tā par vienu preču zīmi pārsniedz
Fr. 0,50, tad par to oficiāli jāpaziņo
interesentam un pārmaksā iespējami ātrā
laikā jāatlīdzina.

§ 3. Ja preču zīme nav izpirkta, tad
par maz iekasētās zumas nosūtītājam
jāsamaksā dzelzsce am papildus. Ja sa-
ņēmējs preču zīmi izpircis, tad nosūtītāja
pienākums ir samaksāt papildus tikai tos
maksājumus, kupus tas, saskaņā ar preču
zīmē ierakstītām frankaturas atzīmēm,
uzņēmies uz sevi; pārējo par maz ie-
kasēto zumu atlīdzināšana ir saņēmēja
pienākums.

§ 4. Par šinī pantā minētām papildus
maksājamām zumām. ja tās par vienu
preču zīmi pārsniedz 10 frankus, aprē-
ķināmi augļi 6°/n apmērā.

Par saskaņā ar 6. panta § 6 p. 7 preču
zīmēs uzrādīto un tām pievienoto doku-
mentu nozaudēšanas sekām, dzelzsceļi nes
atbildību pēc šīs konvencijas III daļas
noteikumiem.

§ 3. Nosūtītāja pienākums ir gādāt par
preču iesaiņošanu un pārsegšanu, saskaņā
ar muitas noteikumiem. Preces ar bojātu
vai nepilnīgu muitas aizslēgu var at-
raidīt.

Augļi aprēķināmi no 40. pantā pare-
dzētās prasības iesniegšanas dienas, bet
ja tāda nav iesniegta — no prasības
celšanas dienas tiesas ceļā.II nodaļa.

Pārvadāšanas līguma izpildīšana.
14. pants.

Preču pieņemšana un iekraušanai
§ 1. Preču pieņemšanas kārtību pār-

vadāšanai nosaka izsūtāmā stacijā pa-
stāvošie likumi un noteikumi.

§ 2. Vai preces jāiekrauj dzelzsceļam
vai nosūtītājam, nosaka izsūtāmā stacijā
pastāvošie noteikumi, ciktālu šinī kon-
vencijā nav paredzēti citādi noteikumi,
vaj starp nosūtītāju un dzelzsceļu nepa-
stāv īpaša vienošanās, kupa atzīmēta
Preču zīmē.

§ 3. Vai preces pārvadājamas segtos,
atklātos vai īpaši ierīkotos vagonos vai
atklātos vagonos, pārsedzot ar brezentiem,
nosaka tiešie starptautiskie tarifi, ciktālu
sini konvencijā par to nav paredzēti
C|tj nosacījumi. Ja tādi tarifi nepastāv,
Va> ja tanīs nekādi nosacījumi šinī ziņā
llav paredzēti, tad visam pārvadāšanas
ce!am piemērojami izsūtāmā stacijā spēkā
esošie noteikumi.

15. pants.
Muitas, nodokļu, finansu, policijas
Un citu administrativu iestāžu tor-

ni a 1 i t a t e s.

atlīdzības pieteikšanu, saskaņā ar
35. pantu, kā ari komisijas naudu
par pēcmaksām un aizdevumiem
skaidrā naudā, tad viņam tas
jāatzīmē ar vārdu ,,franko";

b) ja nosūtītājs ņ m uz sevi kādus
citus punktā ,,a" neparedzētus mak-
sājumus, tad tam jāatzīmē tas ar
vārdiem: ,,franko veduma maksa
un .... " (sīki jāuzrāda maksājums
vai maksājumi, kurus tas vēlas
samaksāt); aizrādījumu ,,franko
muita ,.
nozīmē, ka nosūtītājs ņem uz sevi
netikvien muitas iestādēm pienākošās
nodevas un maksājumus, bet ari
dzelzsceļiem pienākošos maksājumus
par muitas formalitatu nokārtošanu;

c) ja nosūtītājs ņem uz sevi visus
maksājumus, ari tos, kuri varētu
rasties pēc preču pieņemšanas pār-
vadāšanai, tad nosūtītājam tas jāuz-
rāda ar vārdiem ,,franko visi mak-

19. pants.

Pēcmaksas un aizdevumi skaidrā
naudā.

§ 1. Nosūtītājam ir tiesība uzlikt uz
preci pēcmaksu, kura nedrīkst pārsniegt
preces vērtību. Pēcmaksas zumai jābūt
uzrādītai izsūtāmās stacijas valsts valūtā;
tarifi var pielaist izņēmumus.

§ 2. Izmaksāt pēcmaksu nosūtītājam,
iekams to nav samaksājis saņēmējs, nav
dzelzsceļa pienākums. Pēcmaksai jābūt
nosūtītāja rīcībā 3 mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad tā iemaksāta; nokavējuma
gadījumā aprēķināmi augļi 6% apmērā,
skaitot no šī termiņa notecēšanas dienas.

§ 3. Ja prece izdota saņēmējam bez
pēcmaksas iekasēšanas, tad dzelzsceļam
jāatlīdzina nosūtītājam zaudējums uzliktās
pēcmaksas apmērā, atstājot sev atpakaļ-
prasības tiesības pret saņēmēju.

§ 4. Par uzliktām pēcmaksām aprēķina
tarifos paredzētu komisijas naudu: šī
komisijas nauda pilnos apmēros paliek
dzelzsceļam par labu ari tad. ja, sakarā
ar nosūtītāja vēlāku rīkojumu pēcmaksu
atceļ vai pamazina. (21. pants § 1).

§ 5 Aizdevumi skaidrā naudā pielai-
žami tikai saskaņā ar izsūtāmā stacijā
spēkā esošiem noteikumiem.

_§ 1. Kamēr preces atrodas ceļā, muitas,
"odokļu, finansu, policija un citu admi-
"'strativu iestāžu formalitātes nokārto
dzelzsceļš. Pēdējais uz savu atbildību
ar šos pienākumus uzdot izpildīt komi-
?onaram vai uzņemties pats. Kā vienā,
a otrā gadījumā dzelzsceļam jāpilda
«misionāra pienākumi. Tomēr nosūtītājs
arpats vai caur savu pilnvarnieku, kas

m
radīts preču zīmē, būt klāt pie augstāk

va"!! ° formalitatu nokārtošanas, lai dotu
nadzīgos paskaidrojumus un lietišķus
tom-aVaS puses aizrādījumus, kas tam

mer nedod tiesību pārņemt preci savā

sajumi :
d) ja nosūtītājs vēlas uzņemties uz sevi

tikai vienu vai vairākus no punktā
,,a" minētiem maksājumiem, tad tas
atzīmēto ar vārdiem:,,franko "
(sīki jāuzrāda maksājums va mak-
sājumi, kurus nosūtītājs ņem uz sevi);

e) ja nosūtītājs ņem uz sevi veduma
maksu līdz kādai robežai (vai robež-
stacijai), vai, izņēmuma gadījumos
līdz kādai zināmai stacijai, kura
nav robežstacijā, tad tam jāatzīmē
tas ar vārdiem: ,,franko līdz x (ro-
bežai vai robežstacijai)" vai ,,franko
līdz x":

20. pants.

Gala stacijas dzelzsceļa pienākumi.
Gala stacijas dzelzsceļam jāievāc, kā

uz sava paša rēķina, tā ari uz iepriekšējo
dzelzsceļu vai citu ieintresēto personu
rēķina, visi no pārvadāšanas līguma iz-
rietošie maksājumi, it īpaši veduma maksa,
papildu maksājumi, muitas nodokļi, pēc-
maksas un pārējās uz preci skaitošās
zumas.

III nodaļa.
Pārvadāšanas līguma grozīšana.

21. pants.
Tiesība grozīt pārvadāšanas lī-

g u m u.
§ 1. Vienīgi nosūtītājam ir tiesība gro-

zīt pārvadāšanas līgumu, pieprasot preces
atpakaļizdošanu izsūtāmā stacijā vai ap-
turēšanu ceļā, vai izdošanas aizturēšanu,
vai pieprasot preces izdošanu preču zīmē
uzrādītam saņēmējam vai kādai citai
personai gala stacijā, vai kādā citā, tuvāk
par gala staciju vai aiz tās atrodošā vietā,
vai ari preces atpakaļnosūtīšanu uz iz-
sūtāmo staciju.

Dzelzsceļš bez tam, uz nosūtītāja vē-
lēšanos, var pieņemt vēlākus rīkojumus
par pēcmaksu uzlikšanu, palielināšanu,
pamazināšanu vai atcelšanu, kā ari par
sūtījumu frankēšanu; šādus vēlākus rīko-
jumus pieņem, negalvojot viņu izpildīšanu.

Citādi nekā augšā minēta satura vēlāki
rīkojumi nav pielaižami. Vēlāki rīkojumi
nekādā gadījumā nedrīkst izsaukt sūtī-
juma dalīšanu.

§ 2. Augstāk minētie rīkojumi nosūtī-
tājām jādod ar rakstisku, no viņa parak-
stītu paziņojumu pēc šīs konvencijas V
pielikumā paredzētā parauga.

Šis paziņojums jāatkārto uz preču zīmes
dublikāta, kupš reizē ar paziņojumu jā-
uzrāda dzelzsceļam un kuru pēdējais at-
dod nosūtītājam atpakaļ. Ja dzelzsceļš
izpildījis nosūtītāja rīkojumu, nepieprasot
no viņa preču zīmes dublikātu uzrādīšanu,
tad tas atbildīgs pret preču saņēmēju,
kuram nosūtītājs nodevis dublikātu, par
visiem zaudējumiem, kas caur to būtu
cēlušies.

Ja nosūtītājs pieprasa pēcmaksas pa-
lielināšanu, pamazināšanu vai atcelšanu,
tad tam jāuzrāda izdotā pēcmaksas ap-
liecība. Ja pēcmaksu palielina vai pamazina,
tad pēcmaksas apliecību pēc attiecīgas
izlabošanas izsniedz nosūtītājam atpakaļ.
Gadījumā, ja pēcmaksu atceļ, tad pēc-
maksas apliecību vairs atpakaļ neizsniedz.

Nosūtītāja rīkojumi, kuri doti kādā
citā, nekā augstāk noteiktā veidā, netiek
izpildīti.

§ 3. Dzelzsceļš izpilda nosūtītāja rīko-
jumus tikai tanīs gadījumos, ja tie tam
piesūtīti ar izsūtāmās stacijas starpniecību.

Ja nosūtītājs pieprasa, lai gala vai pie-
turas stacijai paziņo telegrāfiski, tad iz-
sūtāmai stacijai tas jāizpilda uz nosūtītāja
rēķina; telegrama jāapstiprina ar rakstisku
paziņojumu. Šinī gadījumā gala vai
pieturas stacija, līdz rakstiska paziņojuma
saņemšanai, nedrīkst izdot saņēmējam
ne preču zīmi, ne preci, ne ari sūtīt preci
tālāk.

§ 4. Nosūtītāja tiesība grozīt pārva-
dāšanas līgumu ari tad, ja tā rokās
atrodas preču zīmes dublikāts, izbeidzas,
tiklīdz preču zīme izsniegta saņēmējam,
vai tiklīdz pēdējais, saskaņā ar 16. panta
§ 3, realizējis sava; no pārvadāšanas lī-
guma izrietošas tiesības. No šī brīža
dzelzsceļam jāievēro saņēmēja norādījumi,
atbildot pretējā gadījumā saņēmēja priekšā
par neizpildīšanas sekām pēc III daļā
paredzētiem noteikumiem.

22. pants.
Pārvadāšanas līguma grozīšanas rī-

kojumu izpildīšana.
§ 1. Dzelzsceļš var 21. panta § 1 pirmā

nodalījumā paredzētos rīkojumus atraidīt
vai novilcināt, vai tos izpildīt citādā
veidā tikai tad:

a) ja to izpildīšana nav vairs iespējama
tanī laikā, kad dzelzsceļš tos saņēmis;

b) ja to izpildīšana izsauktu kārtīgas
kustības traucējumu;

c) ja to izpildīšanu, gadījumos kad
pieprasīta gala stacijas grozīšana, ne-
pieļauj kādas dalību ņemošas valsts
likumi vai citi noteikumi, it sevišķi
muitas, nodokļu, finansu, policijas
un citu administrativu iestāžu priekš-
raksti:

d) a gadījumos, kad pieprasīta gala
stacijas grozīšana, paredzams, ka pre-
ces vērtība nesegs visus pārvadāšanas
izdevumus līdz jaunai stacijai, iz-
ņemot, ja šos izdevumus samaksā
tūlīņ vai ja tos nodrošina. Šinīs gadī-
jumos nekavējoties jāpaziņo nosūtī-
tājam par šķēršļiem, kup aizkavē
viņa rīkojuma izpildīšanu. Ja dzelzs-
ceļš nav varējis šos šķēšļus paredzēt,
tad visas sekas, kuras ' celtos, tamdēļ
ka dzelzsceļš stājies pie rīkojuma
izpildīšanas, uzņemas nosūtītājs.

^
2. Ja nosūtītājs devis rīkojumu izdot

preci kādā starpstacijā, tad vešanas maksu
aprēķina līdz šai stacijai pēc tarifiem,
kādi pastāv spēkā starp izsūtāmo staciju un
minēto starpstaciju. Ja nosūtītājs devis



rīkojumu nosūtīt preci atpakaļ uz iz-
sūtāmo staciju, tad vešanas maksu ap-
rēķina: 1. līdz stacijai, kupā prece ap urēta
pēc šo staciju un izsūtāmo staciju sav-
starpēji pastāvošiem tarifiem; 2. no minētās
stacijas līdz izsūtāmai stacijai — pēc šī
ceļa gabala pastāvošiem tarifiem.

Ja nosūtītājs devis rīkojumu sūtīt preci
tālāk uz kādu citu staciju, tad veduma
maksu aprēķina: 1. līdz stacijai, kupā
prece apturēta pēc šo staciju un izsūtāmo
staciju pastāvošiem tarifiem; 2. no minētās
stacijas līdz jaunai gala stacijai pēc šīm
abām pēdē .ām stacijām pastāvošiem ta-
rifiem.

§ 3. Dzelzsceļam ir tiesība prasīt to
izdevumu atlīdzināšanu, kas viņam ra-
dušies, izpildot 21. panta § 1 'minētos
rīkojumus, ja tikai šie izdevumi nav
cēlušies dzelzsceļa paša vainas dēļ.

23. pants.

Šķēršļi pārvadāšanā.
§ 1. Ja rodas šķēršļi sūtījuma pārva-

dāšanas iesākšanai vai turpināšanai, tad
dzelzsceļam jāizšķir, vai aizrādījuma pie-
prasīšana no nosūtītāja atbilstu pēdējā
interesēm, jeb vai būtu lietderīgāki pār-
vadāt preci pēc dzelzsceļa ieskatiem,
grozot pārvadāšanas ceļu. Dzelzsceļam
ir tiesība uz veduma maksu par šo citu
ceļu un piemērotu attiecīgo piegādāšanas
termiņu ari tad, ja pēdējais pārsniedz
termiņu pirmatnējam pārvadāšanas ceļam,
izņemot gadījumus, kad tas noticis dzelzs-
ceļa vainas dēļ.

§ 2. Ja nekāda cita pārvadāšanas ceļa
nav, tad dzelzsceļš pieprasa nosūtītāja
aizrādījumu; dzelzsceļa pienākums tomēr
nav pieprasīt nosūtītāja aizrādījumu 5. p.
§ 5 minētos pagaidu rakstura šķēršļu
gadījumos.

§ 3. Nosūtītājs, kuram paziņots par
šķēršļiem pārvadāšanā, var no pārvadāšanas
līguma atkāpties, bet tam, skatoties pēc
gadījuma apstākļiem, jāsamaksā dzelzs-
ceļam veduma maksa par to ceļa gabalu,
par kādu prece jau pārvadāta, vai izdevumi
par pārvadāšanas sagatavošanu, kā ari
visi citi tarifos paredzētie izdevumi, iz-
ņemot gadījumus, kad tas noticis dzelzs-
ceļu vainas dēļ.

§ 4. Ja preču zīmes dublikāts neat-
rodas nosūtītāja rokās, tad šinī pantā
paredzētie nosūtītāja rīkojumi nevar grozīt
saņēmēja personu, nedz gala staciju.

§ 5. Izpildīti netiek :
a) nosūtītāja rīkojumi, kup nav nodoti

ar izsūtāmās stacijas starpniecību:
b) rīkojumi par tādu preču atpakaļ-

sūtīšanu, kūpu vērtība, kā paredzams,
nesegtu atpakaļsūtīšanas izdevumus,
izņemot ja šos izdevumus samaksā
tūliņ vai, ja tos nodrošina.

§ 6. Ja nosūtītājs, kuram paziņots
par šķēršļiem pārvadāšanā, nedod kādu
izpildāmu rīkojumu pienācīgi pietiekošā
laikā, tad jārīkojas saskaņā ar piegādā-
šanas šķēršļiem paredzētiem noteikumiem
uz tā dzelzsceļa, uz kura līnijām prece
aizturēta.

§ 7. Ja šķērslis pārvadāšanai atkrīt

pirms nosūtītāja rīkojums pienācis, tad
prece jānosūta uz gala staciju, nenogaidot
rīkojuma saņemšanu ; par to pēc iespējas
ātri jāpaziņo nosūtītājam.

24. pants.

Šķēršļi izdošanā.

§ 1. Ja rodas šķēršļi preces izdo-
šanai, tad gala stacijai nekavējoties par to
jāziņo caur izsūtāmo staciju nosūtītājam,
pieprasot viņa aizrādījumus.

^
Ja paziņo-

šana pieprasīta jau preču zīmē, tad nekavē-
joties jāziņo nosūtītājam telegrāfiski. Pa-
ziņojuma izdevumu segšanu nodrošina
prece.

Ja saņēmējs atsakās pieņemt preci, tad
nosūtītājam pieder rīcības tiesības par
preci ari tad, ja tas nevar uzradīt preču
zīmes dublikātu.

Ja nosūtītājs pēc tam, kad tas atteicies
pieņemt preci, vēlāk tomēr pieteicas preci
saņemt, tad tā viņam izdodama, izņemot,
ja gala stacija saņēmusi nosūtītāja pretēju
rīkojumu. Par šādu vēlāku izdošanu
nekavējoties jāziņo ar ierakstītu vēstuli
nosūtītājam, uzliekot paziņojuma izde-
vumus uz preci.-

Preci nekādā ziņā nevar sūtīt atpakaļ uz

izsūtāmo staciju, ja nosūtītājs nav no-
teikti devis savu piekrišanu.

s 2 Visos gadījumos, . kad preces
izdošanai radušies šķēršļi, ciktālu šī panta

8 1 nav paredzēti citi noteikumi un ņemot

vērā 43 panta noteikumus , jārīkojas sa-
lkanā ar rīkojumiem un noteikumiem, kādi

pastāv spēkā uz dzelzsceļa, kūpam prece

jāizdod.

IV nodaļa.
Dzelzsceļu tiesību nodrošināšana.

25. pants.
Dzelzsceļu ķīlu tiesības.

§ 1. Dzelzsceļam ir ķīlas tiesība uz
preci — visu 20. pantā uzrādīto prasību
nodrošināšanai. Šī ķīlas tiesība pastāv,
kamēr prece atrodas glabāšanā uz dzelzs-
ceļa, vai pie kādas trešās personas, kupa to
glabā dzelzsceļa uzdevumā.

§ 2. Ķīlu tiesību piemērošanu noteic
tās valsts likumi un noteikumi, kupā notiek
preces izdošana.

III daļa.
Dzelzsceļu atbildība. Sūdzības.

I nodaļa.
Atbildība.
26. pants.

Dzelzsceļu solidāra atbildība.
§ 1. Dzelzsceļš, kurš pieņēmis pār-

vadāšanai preci līdz ar preču zīmi, atbild
par pārvadāšanas izpildīšanu pa īsu ceļu
līdz preces izdošanai.

§ 2. Katrs nākošais dzelzsceļš, pie-
ņemot preci kopā ar pirmatnējo preču zīmi,
līdz ar to saistās ar preču zīmē aprādīto
pārvadāšanas līgumu un uzņemas no
pēdējā izrietošos pienākumus, ņemot tomēr
vērā 42. panta § 3 noteikumus, attiecībā uz
gala stacijas dzelzsceļu.

§ 3. Uz šīs konvencijas pamatotā
dzelzsceļu atbildība izbeidzas preču zīmē
uzrādītā gala stacijā, ari tad, ja nosūtītājs
uzdevis kā gala punktu kādu citu vietu.
Tālākā pārvadāšana notiek pēc vietējiem
likumiem un noteikumiem.

27. pants.
Atbildības apmērs.

§ 1. Dzelzsceļi atbild zem šinī nodaļā
pievestiem noteikumiem par zaudējumiem,
kas cēlušies preces pilnīgas vai tās daļas
nozaudēšanas vai bojāšanas dēļ, laikā no
tās pieņemšanas līdz izdošanai vai tāpēc,
ka nokavēts piegādāšanas termiņš.

§ 2. Preces pilnīgas vai tās daļas no-
zaudēšanas vai bojāšanas gadījumos, dzelzs-
ceļš no šīs atbildības ir atsvabināts, ja tas
pierāda, ka zaudējumi cēlušies tās personas
vainas dēļ, kurai pieder rīcības tiesība par
preci, vai ari tāda viņas rīkojuma izpildī-
šanas dēļ, kas nav izsaukts dzelzsceļa
vainas dēļ, vai aiz precēm piemītošām
īpašībām (iekšējas maitāšanās, izžūšanas,
normālas iztecēšanas u. t. t.), vai ari
nepārvaramu šķēršļu dēļ.

§ 3. Dzelzsceļš atsvabināts no atbil-
dības par zaudē umiem, kas cēlušies piegā-
dāšanas termiņa nokavēšanas dēļ, ja tas
pierāda, ka nokavēšanu izsaukuši apstākļi,
nu kupem dzelzsceļš nevarēja izvairīties
no kuru novēršana no tā neatkarājas.

28. pants.
Atbildības ierobežošana par zaudē-
jumiem, kurus var izsaukt sevišķi

iemesli.

§ 1. Dzelzsceļš neatbild par zaudē-
jumiem, ja tiem par iemeslu ir viens vai
vairāki no zemāk pievestiem apstākļiem:

a) nedrošība, kas saistīta ar tādu preču
pārvadāšanu atklātos vagonos, kuras
šādā veidā pārvadā, saskaņā ar tarifu
noteikumiem, vai pēc preču zīmē uz-
rādītas vienošanās ar nosūtītāju ;

b) nedrošība, kas saistīta ar tādu preču
iesaiņojuma trūkumu vai nepilnīgumu,
kuras bez iesaiņojuma viņu īpašību
dēļ var bojāties vai iet zudumā;

c) nedrošība, kas saistīta ar tādu preču
iekraušanu vai izkraušanu, vai nepie-
nācīgu iekraušanu, kuras saskaņā ar
tarifu noteikumiem vai pēc preču
zīmē uzrādītās vienošanās ar nosūtī-
tāju, vai pēc vienošanās ar saņēmēju,
iekrauj nosūtītājs vai izkrauj saņēmējs;

d) īpatnēja nedrošība, kas saistīta ar
zināmām precēm piemītošām īpašī-
bām, kā: lūšanu, rūsēšanu, iekšēju
maitāšanos, iztecēšanu pārāk par
normu, izžūšanu, izbiršanu, kūpu dēļ
preces var bojāties vai iet zudumā
pilnīgi vai pa daļai;

e) nedrošība, kas saistīta ar to, ka priekš-
meti, kuri no pārvadāšanas izslēgti,
tomēr nodoti pārvadāšanai zem nepa-
reiza, neskaidra vai nepilnīga nosau-
kuma, vai ka nosūtītājs nodevis pār-
vadāšanai zem nepareiza, neskaidra
vai nepilnīga nosaukuma tādus priekš-
metus, kuri pielaisti tikai zem zinā-
miem noteikumiem, vai nodevis tos,
neievērojot pastāvošos noteikumus par
nodrošināšanas līdzekļiem ;

f) īpatnēja nedrošība, kas saistīta ar
dzīvu kustoņu pārvadāšanu ;

g) nedrošība, kuras novēršanai dzīvus
kustoņus vai preces pārvadā ar pava-

jā tādu trūkst — pec tirgus cenām,
ja trūkst vienu un otru — pēc parastās

vērtības,
kāda ir līdzīgām un tādu pat īpašību precēm
tajā vietā un tajā laikā, kur un kad preces
pieņemtas pārvadāšanai. Tomēr ņemot
vērā 34. pantā paredzētos ierobežojumus,
atlīdzība nedrīkst pārsniegt 50 frankus par
katru trūkstošā brutto svara kilogramu.

Bez tam atlīdzināma par preci samaksātā
pārvešanas maksa, muitas nodokļi un citi
izdevumi, nemaksājot tomēr nekādu citu
zaudējumu atlīdzību, ņemot vērā 35. un
36. pantā paredzētos izņēmumus.

Ja sumas, uz kuru pamata aprēķināma
atlīdzība, nav uzrādītas tās valsts valūtā,
kurā pieprasa atlīdzību, tad tās pārrēķina
pēc tanī laikā un tajā vietā pastāvošā
kursa, kad un kur atlīdzību izmaksā.

doņiem, ja saskaņā ar šīs konvencijas
vai tarifa noteikumiem, vai pēc preču
zīmē uzrādītās vienošanās ar nosūtī-
tāju šie kustoņi vai preces obligato-
riski jāpavada pavadoņiem.

§ 2. Ja pēc lietas apstākļiem izrādī-
tos, ka zaudējums varēja celties viena vai
vairāku minēto iemeslu dēļ, tad tiek pie-
ņemts, ka tas cēlies aiz šiem iemesliem,
kamēr persona, kupai pieder rīcības tiesība
par preci, nepierāda pretējo.

29. pants.
Atbildības lielums preces pilnīgas
vai tās daļas nozaudēšanas gadījumā

Ja uz šīs konvencijas noteikumu pamata
dzelzsceļam jāmaksā atlīdzība par preces
pilnīgu vai tās daļas nozaudēšanu, tad
atlīdzību aprēķina:

pēc biržas cenām,

30. pants.

Preces uzskatīšana par nozaudētu.
Nozaudētas preces atrašana.

§ 1. Ja saskaņā ar 11. pantu 30 dienu
laikā pēc aprēķināmā piegādāšanas termiņa
notecēšanas prece netiek izdota vai saga-
tavota nodošanai saņēmēja rīcībā, tad
persona, kupai pieder rīcības tiesība, var
uzskatīt preci kā zudušu, nepievedot ne-
kādus citus pierādījumus.

Šīm 30 dienām pieskaita vēl ik pa 10 die-
nam — tomēr ne vairāk kā 30 dienas — uz
katru pārvadāšanā dalību ņemošu valsti,
izņemot izsūtāmās un gala stacijas valstis.

§ 2. Persona, kurai tiesība uz atlī-
dzību, saņemot pēdējo par nozaudēto
preci, var taisīt atzīmi uz kvītes, lai dzelzs-
ceļš, ja tas četru mēnešu laikā pēc atlīdzības
izmaksas preci atrastu, viņai nekavējoties
par to paziņo. Par šādu atzīmi dzelzsceļš
izdod viņai apliecību.

§ 3. Šinī gadījumā persona, kurai
ir tiesība uz atlīdzību, var 30 dienu laikā,
skaitot no paziņojuma saņemšanas dienas,
pieprasīt preces izdošanu bez maksas, pēc
viņas izvēles gala stacijā vai izsūtāmā
stacijā, atmaksājot viņai izmaksāto atlī-
dzību un paturot visas tiesības uz prasību
atlīdzības dēļ par nokavēšanu saskaņā ar
33. pantu un attiecīgi ar 35. panta § 3.

§ 4. Ja § 2 minētā atzīme uz kvītes
nav taisīta, vai ja § 3 uzrādītā 30 dienu
laikā nekādi aizrādījumi nav doti, vai ja
prece atrasta vēlāk par četriem mēnešiem
pēc atlīdzības izmaksas, tad dzelzsceļš var
ar to rīkoties pēc savas valsts likumiem un
noteikumiem.

31. pants.
Atbildības ierobežošana preču svara

iztrūkuma gadījumos.
§ 1. Attiecībā uz precēm, kuras pie

pārvadāšanas tām piemītošu dabisku īpa-
šību dēļ padotas normālam zudumam
svarā, dzelzsceļš atbild tikai par to svara
zudumu, kurš pārsniedz zemāk noteiktas
normas:

a) 2% no šķidrā un mitrā stāvoklī nodoto
preču svara, kā ari no sekošu preču
svara:

ādu, neizstrādātu, ari atkritumu,
ādu izstrādātu,
aitu vilnas,
apiņu,
augļu, kaltētu un vārītu,
augļu svaigu,
cūku saru,
dārza sakņu, svaigu,
dzīvnieku dzīslu,
ķitu svaigu,
kaulu — veselu vai maltu,
kažokādu,
koku mizu,
krāskoku, sasmalcinātu vai maltu,
lakricas koku,
ragu un nagu,
sakņu,
sāls,
ziepju un cietu eļļu,
zirgu astru,
zivju — kaltētu,
tabaka: — grieztas,

tabakas lapu, svaigu,
taukvielu.

b) 1% no visu pārējo sauso preču svara
kuras pie pārvadāšanas padotas svara
zudumam.

§ 2. Šī panta § 1paredzētāathilrlīhierobežošana tomēr nav piemērojama , japēc apstākļu noskaidrošanas pierāda,'ķsvara zudumu nevar pamatot uz normālu
zudumu attaisnojošiem iemesliem.

§ 3. Gadījumos, kad vairākus precu
gabalus pārvadā pie vienas preču zīmes un
ja atsevišķo gabalu svars uzrādīts preču
zīmē, vai ja to iespējams uzzināt kādā citā
ceļā, tad zuduma normu aprēķina par
katru gabalu atsevišķi.

§ 4. Ja prece nozaudēta pavisam, tad
aprēķinot atlīdzību, nekādi atvilkumi par
zudumu svarā netiek pielaisti.

§ 5. Šis pants neaizskar 28. pantā pa-
redzētos noteikumus.

32. pants.

Atlīdzības lielums preces bojāšanas
gadījumā.

Preces bojāšanās gadījumos, izņemot
34. pantā paredzēto gadījumu, dzelzs-
ceļam jāmaksā zuma, par kādu samazi-
nājusies preces vērtība, nemaksājot nekādu
citu zaudējumu atlīdzību, bet ņemot vērā.
35. un 36. pantā paredzētos izņēmumus.

Atlīdzības lielums tomēr nedrīkst pār-
sniegt:

a) ja bojājuma dēļ viss sūtījums kļuvis
bezvērtīgs — zumu, kupa būtu jā-
maksā visa sūtījuma nozaudēšanas
gadījumā;

b) ja bojājuma dēļ tikai sūtījuma daļa
kļuvusi bezvērtīga — zumu, kura
būtu jāmaksā sūtījuma daļas nozau-
dēšanas gadījumā.

33. pants.
Atlīdzības lielums piegādāšanas ter-

miņa nokavēšanas gadījumā.
§ 1. Piegādāšanas termiņa nokavēšanas

gadījumā, ja persona, kupai ir tiesība uz
atlīdzību, nepierāda, ka šīs nokavēšanās
dēļ cēlušies zaudējumi, dzelzsceļam ir
jāmaksā:

1/10 no veduma maksas, ja no-
kavēšana nepārsniedz 1/10 no pie-
gādāšanas termiņa;

2/10 no veduma maksas, ja no-
kavēšana pārsniedz 1/10, bet nepār-
sniedz 2/10 no piegādāšanas termiņa:

3/10 no veduma maksas, ja no-
kavēšana pārsniedz 2/10, bet nepār-
sniedz 3/10 no piegādāšanas termiņa;

4/10 no veduma maksas, ja no-
kavēšana pārsniedz 3/JO, bet nepār-
sniedz 4/10 no piegādāšanas termiņa:

5/10 no veduma maksas par katru
nokavēšanu, kupa pārsniedz pie-
gādāšanas termiņu 4/10.

§ 2. Ja pierāda, ka piegādāšanas termiņa
nokavēšanās dēļ cēlušies zaudējumi, tad
par tiem izsniedzama atlīdzība līdz pilnas
veduma maksas apmēram.

§ 3. Šī panta §§ 1 un 2 paredzētās
atlīdzības nevar pieprasīt, ja pieprasa
atlīdzību par preces pilnīgu nozaudēšanu.

Preces vienas daļas nozaudēšanas ga-
dījumā atlīdzība jāmaksā par preces no-;
nozaudēto daļu.

Preces bojāšanās gadījumā atlīdzība
maksājama kopā ar 32. pantā paredzēt»
atlīdzību.

34. pants.
Atlīdzības ierobežošana gadījumos ,
kad tiek piemēroti izņēmuma ta-

rifi.
Ja dzelzsceļš izdod īpašus pārvadāšanas

nosacījumus (speciālus vai izņēmuma ta-
rifus), pēc kupiem par visu pārvadāšanu
aprēķināta veduma maksa, salīdzinot ar
maksu pēc parastiem noteikumiem (vis-
pārējiem tarifiem), ir zemāka, tad tas
var preces nozaudēšanas, bojāšanas vai
piegādāšanas termiņa nokavēšanas ga'
dījumos ierobežotizsniedzamoathdzīr>ar zināmu maksimālu zumu.

Ja atlīdzība šādas maksimālas zurOT
apmērā ir paredzēta tarifā, kurš p iemērot»
tikai pārvadāšanas ceļa kādai daļai, tao
dzelzsceļš var piemērot ierobežotu at-
bildību tikai tanī gadījumā, ja atlīdzība*
izmaksai par iemeslu ir apstākli. ka
radušies uz šīs ceļa daļas.

35. pants.
Zaudējumu atlīdzības p ieteikšana-

§ I. Katram sūtījumam var P''
zaudējuma atlīdzības zumu. ierakstot
preču zīmē, saskaņā ar 6. panta § 6, JO-

Zaudējuma atlīdzības zuma uzrādan
izsūtāmās stacijas valsts valūtā, zeJ -
frankos vai kādā citā, tarifos paredz^
valūtā.

§ 2. Tādā gadījumā ņemama inaks f.5 5
viena ceturtā daļa no tūkstota P iete^

In),
zumas par katriem ari nepilniem 10 K



?parifi šo maksu var pazemināt, kā ari
noteikt maksas minimālo lielumu.

S 3. Ja zaudējumu atlīdzība pieteikta,
tad piegādāšanas termiņa nokavēšanas
gadījumā var prasīt:

a) ja nep ierāda, ka termiņa nokavēšanas
dēļ cēlušies zaudējumi — līdz pie-
teiktās zumas apmēram

2/10 no veduma maksas par no-
kavēšanu, kupa nepārsniedz 1/10 no
piegādāšanas termiņa;

4/10 no veduma maksas par no-
kavēšanu, kura pārsniedz 1/10, bet
nepārsniedz 2/10 no piegādāšanas ter-
miņa;

6/10 no veduma maksas par no-
kavēšanu , kupa pārsniedz 2/10, bet
nepārsniedz 3/10 no piegādāšanas ter-
miņa :

8 10 no veduma maksas par no-
kavēšanu, kupa pārsniedz 3/10, bet
nep ārsniedz 4/10 no piegādāšanas ter-
miņa;

visu veduma maksu par nokavēšanu,
kupa pārsniedz piegādāšanas termiņu
4.10.

b) ja pierāda, ka termiņa nokavēšanas
dēļ cēlušies zaudējumi — atlīdzību
līdz pieteiktas. zumas apmēram. '

Ja pieteiktā zuma ir mazāka, nekā at-
līdzības zuma, kas pienāktos . saskaņā
ar 33. pantu, tadšo pēdējo var pieprasīt
zem a) un b) minēto atlīdzību vietā.

§ 4. Ja pierāda, ka preces pilnīgas vai
tās daļas nozaudēšanas vai preces bo-
jāšanas' dēļ cēlušies zaudējumi, tad par
preci, kupai pieteikta zaudējumu atlīdzība,
pēdējo var pieprasīt līdz pieteiktās zumas
apmēram, kopā ar atlīdzību, kāda paredzē-
ta 29. un 32. vai attiecīgi 34. pantā.

36. pants.

Atlīdzības lielums dzelzsceļa ļauna
nolūka vai rupjas nolaidības ga-

dījumos.
Visos gadījumos, kad preces pilnīga vai

tās daļas nozaudēšana, tās bojāšana vai
piegādāšanas termiņa nokavēšana notikusi
dzelzsceļa ļauna nolūka vai rupjas no-
laidības dēļ, zaudējumi atlīdzināmi pilnos
apmēros līdz 29., 32., 33., 34. un 35. pantā
paredzēto maksimālo zumu dubultiem ap-
mēriem.

37. pants.
Atlīdzināmo zumu augļi.

Persona, kupai pieder tiesība uz atlī-
dzību, var prasīt augļus 6% apmērā no
atlīdzības zumas, kupa viņam piešķirta
pēc vienas preču zīmes, ja atlīdzība pār-
sniedz 10 fr.

Augļi skaitāmi no 40. pantā paredzētās
prasības iesniegšanas dienas, bet ja tāda
netika izsniegta — no prasības celšanas
dienas, tiesas ceļā.

38. 'pants.

Atlīdzību atmaksa.
Katra nepienākoši saņemta atlīdzība

jāatmaksā atpakaļ.
Krāpšanas gadījumos dzelzsceļam bez

tam ir tiesība, neatkarīgi no sodiem, kup
uzliekami saskaņā ar likumu, saņemt
atpakaļ zumu, kuras lielums līdzinās ne-
pienākoši izmaksātai zumai.

39. pants.
Dzelzsceļa atbildība par saviem

darbiniekiem.
Dzelzsceļš atbild par saviem darbinie-

kiem un par citām personām, kuras tas
izlieto, izpildot uzņemto pārvadāšanu.

Ja turpretī dzelzsceļa darbinieki uz
kādas ieinteresētas personas uzaicinājumu
sastāda preču zīmes, izdara tulkojumus
Vaj izpilda kādus citus uzdevumus, kup
neietilpst dzelzsceļa pienākumos, tad viņi
"zskatami kā rīkojušies tās personas in-
teresēs, kūpas uzdevumus tie izpilda.

II nodaļa.
Prasības administratīvā ceļā. Sūdzības. No
Pārvadāšanas līguma izrietošo sūdzību ie-
degšana un iztiesāšanas kārtība un pra-

sību noilgums.

40. pants.
Prasības.

§ ! Uz pārvadāšanas līguma dibinātās,
adnnnistrativā ceļā izšķiramās prasības
'sniedzamas rakstiski 42. pantā tuvāk
aPzimētiem dzelzsceļiem.

3 2. Tiesība iesniegt prasības pieder
prsonām, kurām saskaņā ar 41. pantu
'.tiesība celt pret dzelzsceļu sūdzības
uesas ceļā.

§ _ 3. Ceļot pret dzelzsceļu šādas prasības,
"^sūtītājam jāuzrāda preču zīmes dub-
. 1Kat,s, bet saņēmējam — preču zīme,
Ja ta v'nam izdota.
d l- Preču zīme, tās dublikāts un citi
"okumenti, kupus persona, kurai pieder
,Cl°as tiesības par preci, vēlas pievienot

prasībai, jāiesniedz oriģinālā vai nprakstā,
pie kam pēdējiem — ja dzelzsceļš toprasa — jābūt pienācīgi apliecinātiem.

Prasības galīgai nokārtošanai dzelzsceļš
var prasīt preču zīmes, tās dublikāta vai
pēcmaksas apliecības uzrādīšanu oriģinālā,
lai apliecinātu uz tiem prasības galīgu
nokārtošanu.

41. pants.
Personas, kupām tiesība celt sū-

dzības pret dzelzsceļu.
§ 1 Celt pret dzelzsceļu tiesas ceļā pra-

sības izmaksāt atpakaļ uz pārvadāšanas
līguma pamata samaksātās maksas ir
tiesība tikai tai personai, kupa tās samak-
sājusi.

§ 2. Celt pret dzelzsceļu prasības tiesa?
ceļā, attiecībā u: 19. pantā paredzētām
pēcmaksām, ir tiesība tikai nosūtītājam.

§ 3. Celt pret dzelzsceļu citas no pār-
vadāšanas līguma izrietošās prasības tie-
sas ceļā, ir tiesība:

nosūtītajam — tanī laikā, kamēr
viņam, saskaņā ar 21. pantu, pieder
rīcības tiesības par preci;

saņēmējam — sākot no tā brīža,
kad viņam izsniegta preču zīme vai
kad tas, saskaņā ar 16. panta § 3,
pieprasījis savu no pārvadāšanas lī-
guma izrietošo tiesību realizēšanu.

Iesniedzot prasību, nosūtītājam jāuz-
rāda preču zīmes dublikāts. Ja nosūtītājs
nevar uzrādīt preču zīmes dublikātu, tad
tas var iesniegt prasību tikai, ja saņēmējs
viņu uz to pilnvaro vai ja tas pierāda, ka
saņēmējs atteicies preci pieņemt.

42. pants.
Dzelzsceļi, pret kupiem sūdzības

ceļamas. Piekritība.
§ 1. Prasības izmaksāt atpakaļ maksas,

kuras samaksātas uz pārvadāšanas līguma
pamata, var celt tiesas ceļā tikai pret to
dzelzsceļu, kurš šās maksas saņēmis.

§ 2. Prasības attiecībā uz 19. pantā
redzētām pēcmaksām var celt tikai pret
izsūtāmās stacijas dzelzsceļu.

§ 3. Citas no pārvadāšanas līguma iz-
rietošās prasības var celt tikai pret iz-
sūtāmās stacijas dzelzsceļu, gala stacijas
dzelzsceļu vai to dzelzsceļu, uz kupa noticis
prasībai pamatā liktais gadījums.

43. pants.

Preces daļas nozaudēšanas vai pre-
ces bojāšanas konstatēšana.

§ 1. Ja dzelzsceļš uziet vai tam ir aiz-
; domas, vai ja persona, kupai ir rīcības
ļ tiesība, par preci apgalvo, ka daļa preces
? nozudusi vai ka prece bojāta, tad dzeizs-

i ceļam jākonstatē tūliņ, pēc iespējas mi-
nētās personas klātbūtnē, preces stāvoklis

ļ un svars un, ciktālu tas iespējams, zau-
dējuma apmērs, cēlonis un laiks, kad tas
noticis, sastādot par to īpašu aktu.

Uz personas, kupai pieder rīcības tiesības
' par preci pieprasījuma tai izniedzams
ļ akta noraksts.

§ 2. Ja persona, kupai pieder rīcības
1 tiesības par preci, neatzīst akta konsta-
tējumus, tad viņai ir tiesība prasīt, lai
preces svaru un stāvokli, zaudējumu cē-
loņus un apmērus konstatētu tiesas ceļā
pēc tās valsts likumiem un noteikumiem,
kurā notikusi preces izdošana.

44. pants.
Uz pārvadāšanas līguma pamata
pret dzelzsceļu ceļamo prasību iz-

beigšanās.
§ 1. Preces saņemšana dzēš visas pra-

sības pret dzelzsceļu, kuras izriet no pār-
; vadāšanas līguma.

§ 2. Spēkā tomēr paliek:
1. Prasības dēļ atlīdzības, ja personai,

kurai pieder rīcības tiesības par preci,
pierāda, ka zaudējums celies dzelzs-

ceļa ļauna nolūka vai rupjas no-
laidības dēļ;

2. Prasības dēļ atlīdzības piegādāšanas
termiņa nokavēšanas gadījumā, ja
tās celtas pret vienu no 42. panta
§ 3 minētiem dzelzsceļiem vēlākais
14 dienu laikā, neieskaitot preces iz-
došanas dienu;

3. Prasības dēļ atlīdzības preces daļas
nozaudēšanas vai preces bojāšanas
gadījuma:

a) ja nozaudēšanu vai bojājumu persona,
kurai pieder rīcības tiesība par preci,
konstatē pirms preces saņemšanas, sa-
skaņā ar 43. pantu;

b) ja konstatējums, kūpam bija jānotiek
saskaņā ar 43. pantu, izpalicis tikai
dzelzsceļa vainas dēļ;

4. Prasības dēļ atlīdzības par trūku-
miem, kuri no ārienes nav manāmi un
uzieti pēc preces saņemšanas, bet
tikai zem sekošiem apstākļiem:

a) ja dzelzsceļš gala stacijā nav devis ie-
spēju personai, kurai pieder rīcības
tiesība par preci, izdarīt konstatējuriiu;

b) ja konstatējuma izdarīšanu, saskaņā
ar 43. pantu, pieprasa nekavējoties
pēc trūkuma uziešanas un vēlākais
septiņu dienu laikā pēc preces saņem-
šanas;

c) ja persona, kurai pieder rīcības tiesība
par preci, pierāda, ka zaudējums cē-
lies laikā starp preces pieņemšanu
pārvadāšanai un izdošanu.

5. Prasības dēļ samaksātu maksu at-
maksas vai prasības attiecībā uz
19. pantā paredzētām pēcmaksām.

§ 3. Personai, kupai pieder rīcības tie-
sības par preci, ir tiesība atteikties no
preces saņemšanas ari pēc tam, kad tai
izsniegta preču zīme un tā samaksājusi
veduma maksu, tik ilgi, kamēr netiek iz-
pildīta viņas prasība izdarīt uzdoto zau-
dējumu konstatēšanu.

Ierunas, saņemot preci, paliek bez se-
kām, ja tās nav atzinis ari dzelzsceļš.

§ 4. Ja pie preces izdošanas daļa no
preču zīmē uzrādītiem priekšmetiem iz-
trūkst, tad persona, kupai pieder rīcības
tiesība par preci, var 16. pantā § 1 pare-
dzētā kvītē uzrādīt tos priekšmetus, kūpi
viņai nav tikuši izdoti, pievedot sīku šo
priekšmetu aprakstu.

45. pants.

Uz pārvadāšanas līguma pamata
ceļamo prasību noilgums.

§ 1. Uz pārvadāšanas līguma pamatotas
prasības noilgst pēc viena gada notecē-
šanas, ja parāda zuma nav jau agrāk no-
teikta atzīšanas, izlīgšanas vai tiesas sprie-
duma ceļā.

Turpretī triju gadu noilgums ir zau-
dējumu atlīdzības prasībām, ja tām par
pamatu:

a) nosūtītāja prasība izmaksāt pēcmaksu,
kūpu dzelzsceļš no saņēmēja iekasējis;

b) prasība atlīdzināt zaudējumus, kas
cēlušies dzelzsceļa ļauna nolūka vai
rupjas nolaidības dēļ;

c) 38. pantā minētais krāpšanas gadī-
jumos.

§ 2. Noilgums sākas:
a) prasībām dēļ atlīdzības par preces

daļas nozaudēšanu, bojājumiem vai
piegādāšanas termiņa nokavēšanu —
no preces izdošanas dienas;

b) prasībām dēļ atlīdzības par preces
pilnīgu nozaudēšanu — no piegā-
dāšanas termiņa notecēšanas dienas;

c) prasībām samaksāt vai atmaksāt ve-
duma maksu, papildu maksas vai pa-
pildu piemaksas, vai ari izlabot nepa-
reizu tarifa vai aritmētisku kļūdu
gadījumos — no dienas, kad izdarīta
samaksa, vai ja nav ticis maksāts,
no dienas, kad prece nodota pārva-
dāšanai;

d) prasībām attiecībā uz pēcmaksām
(19. pants) — no 90. dienas pēc
piegādāšanas termiņa notecēšanas;

e) prasībām samaksāt no muitas ie-
stādes pieprasītu papildu maksu —
no dienas, kad muitas iestāde cēlusi

pieprasījumu.
Diena, kura apzīmēta kā noilguma sā-

kums, noilguma laikā nav ieskaitāma.
§ 3. Noilguma turpināšanos pārtrauc,

ja persona, kurai pieder rīcības tiesības
par preci, iesniegusi dzelzsceļam rakstisku
prasību saskaņā ar 40. pantu. Noilguma
tecēšan t sākas atkal no dienas, kad
dzelzsceļš ar rakstisku paziņojumu pra-
sību noraidījis un atdevis atpakaļ tai
Iīdziesniegtos dokumentus. Pierādīt pra-
sības ienākšanu vai paziņojuma saņemšanu
un dokumentu atpakaļdošanu piekrīt tai
pusei, kupa uz šiem apstākļiem atsaucas.

Atkārtotas prasības noilgums turpinā-
šanos nepārtrauc.

§ 4. Iepriekš minētiem noteikumiem
spēkā paliekot, noilguma turpināšanas
apturēšanai piemērojami tās valsts likumi
un noteikumi, kurā ceļ prasību.

46. pants.
Noilgušu vņi dzēstu prasību at-

jaunošanas nepielaižamība.
Prasības, kūpas saskaņā ar 44. un 45.

pantu skaitās kā dzēstas vai kā noilgi
nevar celt no jauna, ne pretprasību,
nedz ierunu ceļā.

III nodaļa.
Norēķināšanās. Atpakaļprasības dzelzs-

ceļu starpā.
47. pants.

Norēķināšanās dzelzsceļu starpā.
§ 1. Katram dzelzsceļam, ku arš pieņemot

preci pārvadāšanai vai to izdodot, iekasējis
veduma maksu vai citus no pārvadāšanas
līguma izrietošus maksājumus, jāsamaksā
pārējiem dzelzsceļiem tiem pienākošos
daļu no veduma maksas un no šiem ci-
tiem maksājumiem.

§ 2. Preces nodošana no viena dzelzs-
ceļa uz otru piešķir dzelzsceļam, kurš
preci nodod, tiesību tūliņ ieskaitīt sev par
labu uz dzelzsceļa-preces pieņēmēja rēķina
kā veduma maksu, tā ari visus citus
pēc preču zīmes līdz nodošanas laikam
pienākošos maksājumus, ar noteikumu,
ka galīga norēķināšanās izvedama-saskaņā
ar šī panta § 1.

§ 3. Izsūtāmās stacijas dzelzsceļš at-
bildīgs par veduma maksu un par tiem
maksājumiem, kūpu samaksu nosūtītājs
uzņēmies uz sevi saskaņā ar preču zīmi,
bet kurus dzelzsceļš nav iekasējis, paturot
tomēr prasības tiesības pret nosūtītāju.

§ 4. Ja gala stacijas dzelzsceļš izdevis
preci, neiekasējot pēc preču zīmes pienā-
košos veduma maksu un citus maksājumus,
tad tas ir atbildīgs par tiem, paturot
tomēr sev prasības tiesības pret saņēmēju.

48. pants.

Atpakaļprasības tiesība atlīdzības
gadījumos par preces pilnīgu vai
tās daļas nozaudēšanu vai bojāšanu.

§ 1. Ja kāds dzelzsceļš uz šīs konven-
cijas noteikumu pamata samaksājis kādu
atlīdzību par preces pilnīgu vai tās daļas
nozaudēšanu, vai par preces bojājumu,
tad tam pieder atpakaļprasības tiesība
attiecībā pret pārvadāšanā dalību ņē-
mušiem dzelzsceļiem, ievērojot sekošus
noteikumus:

a) par zaudējumiem, kas cēlušies viena
vienīga dzelzsceļa vainas dēļ, atbild
šis dzelzsceļš viens pats;

b) ja pie zaudējumu izcelšanās vainīgi
vairāki dzelzsceļi, tad katrs dzelzsceļš
atbild par viņa izdarītu zaudējumu.
Ja gadījumā apstākļi nedod iespēju
izdarīt šādu atbildības dalīšanu, tad
atlīdzības daļas nosakāmas pēc c)
punktā minētiem noteikumiem;

c) ja nevar pierādīt, ka zaudējumi cēlu-
šies viena vai vairāku dzelzsceļu
vainas dēļ, tad par tiem atbild visi
pārvadāšanā piedalījušies dzelzsceļi,
izņemot tos, kuri pierāda, ka uz viņu
līnijām šie zaudējumi nav cēlušies.
Sadalīšana izdarāma proporcionāli
tarifu kilometru skaitam.

§ 2. Gadījumā, ja kāds no šiem
dzelzsceļiem ir maksātnespējīgs, tad uz
viņu krītošā, bet no viņa nesamaksātā daļa
sadalāma starp pārējiem, pārvadāšanā
dalību ņēmušiem, dzelzsceļiem proporcio-
nāli tarifa kilometru skaitam.

49. pants.
Atpakaļprasības tiesība atlīdzības
gadījumos par piegādāšanas termiņa

nokavēšanu.
§ 1. Iepriekšējā 48. panta noteikumi

piemērojami ari atlīdzībām par preces
piegādāšanas termina nokavēšanu. Ja
nokavējums cēlies apstākļos, par kupem
kā vainīgi atzīti vairāki dzelzsceļi, tad
atlīdzība sadalāma starp šiem dzelzsceļiem
proporcionāli uz viņu līnijām nokavētam
laikam

§ 2. Šīs konvencijas 11. pantā uzrā-
dītie piegādāšanas termiņi sadalāmi starp
pārvadāšanā dalību ņemošiem dzelzsce-
ļiem sekosi:

1. Satiksmē starp diviem kaimiņu dzelzs-
ceļiem :

a) nosūtīšanas termirf? dalāms līdzīgās
daļās;

b) pārvadāšanas termiņš dalāms propor-
cionāli tarifu kilometru skaitam, ar
kādu katrs dzelzsceļš piedalījies pār-
vadāšanā.

2. Satiksmē starp trim un vairāk dzelzs-
ceļiem :

a) no nosūtīšanas termiņa vispirms dots
pirmajam un pēdējam dzelzsceļam
parastā ātruma precēm pa 12 stundām

Pret gala stacijas dzelzsceļu var celt
prasību tiesas ceļā ari tad, ja prece nav
uz tā pienākusi.

Prasības cēlājam ir izvēles tiesība starp
minētiem dzelzsceļiem; tiklīdz prasība cel-
ta, šī tiesība izbeidzas.

§ 4. Prasības iesniedzamas tās valsts
attiecīgām tiesām, pie kuras pieder dzelzs-
ceļš, pret kuru prasība tiek celta, izņemot
gadījumus, kad līgumos valstu starpā vai
koncesijās noteikts citādi.

Ja kāds dzelzsceļu uzņēmums eks-
ploatē vairākus dzelzsceļu tīklus ar pat-
stāvīgām pārvaldēm dažādās valstīs, tad
katrs no šiem dzelzsceļu tīkliem uzskatams
kā atsevišķs dzelzsceļ a šī paragrāfa no-
zīmē.

§ 5. Pretprasību vai ierunu veidā var
celt prasības ari pret citiem §1,2 un 3
neminētiem dzelzsceļiem, ja sūdzība di-
binās uz tā paša pārvadāšanas līguma.

§ 6. Šī panta noteikumi nav piemēro-
jami atpakaļprasībām dzelzsceļu starpā,
saskaņā ar šīs dalās III nodaļu.



un lielā ātruma precēm — pa 6 stun-
dām katram ;

b) pārējā nosūtīšanas termiņa daļa un
viena trešā daļa no pārvadāšanas
termiņa dalāma līdzīgās daļās starp
visiem dalību ņemošiem dzelzsceļiem ;

c) pārvadāšanas termiņa pārējās divas
trešdaļas sadalāmas proporcionāli ta-
rifu kilometru skaitam, ar kādu katrs
dzelzsceļš piedalījies pārvadāšanā.

§ 3. Papildu piegādāšanas termiņus
ieskaita par labu tam dzelzsceļam, kūpam
uz tiem ir tiesība.

§ 4. Starplaiks no preces pieņem-
šanas brīža nosūtīšanai līdz piegādāšanas
termiņa sākumam nāk par labu izsūtāmās
stacijas dzelzsceļam.

§ 5. Augstāk minētais sadalījums
piemērojams tikai tad, ja nokavēts visam
pārvadājumam noteiktais piegādāšanas
termiņš

50. pants.
Atpakaļprasību celšanas kārtība.
§ 1. Nevienam dzelzsceļam, pret kūpu

celta atpakaļprasība saskaņā ar 48.
vai 49. pantu, nav tiesība apstrīdēt atpakaļ-
prasību ceļošā dzelzsceļa izdarīto maksā-
jumu likumību, ja atlīdzība pamatota uz
tiesas lēmuma pēc tam, kad dzelzsceļam
strīdus lieta tikusi pienācīgi paziņota un
tam bija dota iespēja ņemt dalību procesā.
Tiesa, kura iztiesā galveno lietu, nosaka,
piemērojoties gadījuma apstākļiem, ter-
miņus strīdus izziņošanai un dalības ņem-
šanai lietas izspriešanā.

§ 2. Dzelzsceļam, kurš vēlas izlietot
savu atpakaļprasības tiesību, jāceļ prasība
vienā un tanī pašā sūdzībā pret visiem
dzelzsceļiem, ar kuriem tas nav izlīdzis
miera ceļā; pretējā gadījumā tas zaudē
atpakaļprasības tiesību attiecībā pret tiem
dzelzsceļiem, pret kupem prasība nav
celta.

§ 3. Tiesnesim jāizlemj ar vienu un
to pašu spriedumu visas atpakaļprasības,
kuras tam iesniegtas iztiesāšanai.

§ 4. Dzelzsceļi, pret kuriem celta
sūdzība, nevar celt tālākas atpakaļprasības.

§ 5, Savienot atpakaļprasību sūdzī-
bas ar sūdzībām par atlīdzību nav atļauts.

51. pants.
Atpakaļprasību iztiesāšanas

piekritība.
§ 1. Atpakaļprasību sūdzību izšķir-

šana piekrīt vienīgi tiesnesim, kupš dzīvo
tā dzelzsceļa atrašanās vietā, pret kuru
iesniegta sūdzība.

§ 2. Ja sūdzība ceļama pret vairā-
kiem dzelzsceļiem, tad dzelzsceļam-sūdzē-
tājam ir izvēles tiesība starp tiesnešiem!
kuriem saskaņā ar iepriekšējo paragrāfu,
piekrīt sūdzības izspriešana.

52. pants.
Atsevišķas vienošanās par atpakaļ-

prasību celšanu.
Attiecībā uz atpakaļprasību celšanu,

dzelzsceļiem paliek tiesība savā starpā
vienoties, iepriekš par vairākām prasībām,
kuras tiem varētu būt vienam pret otru,
vai par katru gadījumu īpaši.

IV daļa.
Dažādi noteikumi.

53. pants.
Vietējo likumu piemērošana.

Gadījumiem, kupem šī konvencija ne-
paredz īpašus noteikumus, piemērojami
attiecīgās valsts likumi un noteikumi
iekškējai satiksmei.

54. pants.
Vispārīgi noteikumi par lietas

vešanas kārtību.
Visos strīdus gadījumos, kupiem par

iemeslu ir šai konvencijai padotie pārvadā-
jumi, lietu vešanas kārtība padota tiesā-
šanas noteikumiem, pēc kādiem jārīkojas
tiesnesim, kūpam lieta piekrīt, ciktālu šaī
konvencijā nav paredzēti citādi noteikumi.

55. pants.
Tiesas spriedumu izpildīšana.
Apķīlāšana un nodrošināšana.

S 1. Tiesas spriedumi, kas taisīti uz

šīs konvenciias noteikumu pamata no
kompetentā tiesneša kontradiktoriskā ceļā

vai aizmuguriski , pēc viņu spēkā nākšanas,
saskaņā ar noteikumiem, kādi pastāv
nriekš lietu iztiesājošā tiesneša, stājas

snēkā katrā citā-līguma slēdzēju valsti
tūliņ pēc tam, kad izpildītas sini valsti

noteiktās formalitātes. Lietas caurskatī-
šana no jauna pēc būtības nav pielaižama.

Šis nosacījums neattiecas uz spriedu-

miem kas izpildāmi iepriekšējas izp.Idi-

Snas' kārtībā, kā ari uz spriedumiem, ar

& no sūdzētāja, viņa prasības atra-

SSas dēļ, p iespriž neatkarīgi no ttesas

fzdevumu n< zaudējumu atlīdzina-

sanu.

§ 2. No kāda starptautiska pārva-
dājuma izrietošās prasības divu dzelzsceļu
starpā, ja tie abi nepieder pie vienai un tai
pašai valstij, var nodrošināt ar arestu vai
apķīlāšanu tikai uz tās valsts tiesu lēmumu
pamata, pie kūpas pieder dzelzsceļš, kuram
prasības sumas pienākas.

§ 3. Kāda dzelzsceļa ritošo materiālu,
ieskaitot ari visus, attiecīgam dzelzsceļam
piederošos kustamos priekšmetus, kuri
pieder pie šī materiāla, var aplikt ar arestu
vai apķīlāt kādas citas, ne tās, pie kuras
pieder attiecīgais dzelzsceļš, valsts robežās
tikai uz tās valsts tesu lēmumu, pie kūpas
pieder attiecīgais dzelzsceļš.

§ 4. Tiesas izdevumu nodrošināšanu
sūdzībām, kas tiek celtas uz starptautiskā
pārvadāšanas līguma pamata, nevar prasīt.

56. pants.
Valūtas. Kursi svešu valūtu pārrē-

ķināšanai un pieņemšanai.
§ 1. Kā franks šīs konvencijas vai

tās pielikumu nozīmē skaitās zelta franks,
kura vērtība līdzinās Amerikas Savienoto
Valstu -Ļ zelta dolāram.r,ls

§ 2. Kursi, (pārrēķināšanas kursi),
pēc kupem dzelzsceļš pārrēķina ārzemes
valūtā uzdotās, bet iekšzemes valūtā
iekasējamās — vedumu maksu, pēcmaksu,
papildu un citu maksājumu sumas, dzelzs-
ceļam jādara zināmi atklātībai ar sludinā-
jumu pie kases vai kādā citā piemērotā
veidā.

§ 3. Tāpat dzelzsceļam jādara zi-
nāmi atklātībai kursi (pieņemšanas kurss),
pēc kupem tas ņem pretī svešu valūtu kā
maksāšanas līdzekli.

57. pants.
Centralbiroja ierīkošana starptau-

tiskiem dzelzsceļpārvadājumiem.
§ 1. Lai atvieglinātu un nodrošinātu

šīs konvencijas izpildīšanu, tiek nodibināts
Centralbirojs starptautiskiem dzelzsceļu-
pārvadājumiem, kupa uzdevums ir

a) pieņemt paziņojumus no katras līguma
slēdzējas valsts un katra piedalošās
dzelzsceļa un darīt tos zināmus pārē-
jām valstīm un pārējiem dzelzsceļiem ;

b) ievākt, sakārtot un publicēt uz starp-
tautisko dzelzsceļu satiksmi attiecošās
visāda veida ziņas;

c) taisīt lēmumus dzelzsceļu savstarpēju
strīdu gadījumos, ja tie to pieprasa;

d) atvieglot dzelzsceļu savstarpēju sazi-
nāšanos starptautiskās satiksmes fi-
nansielās attiecībās un nesamaksātu
prasību nokārtošanā, veicinot šinī
ziņā dzelzsceļu savstarpēju attiecību
nodrošināšanu ;

e) uzņemties skatīt cauri priekšlikumus
šīs konvencijas grozīšanai un likt
priekšā sasaukt 60. pantā paredzētās
konferences, ja tas izrādītos par vaja-
dzīgu.

§ 2. īpašs rēglements, kurš pievie-
nots šai konvencijai kā pielikums II, no-
saka šī Centralbiroja atrašanās vietu, sa-
stāvu un organizāciju, kā ari paredz viņa
darbībai nepieciešamos līdzekļus. Šim
reglamentam un tā grozījumiem, kas izda-
rīti, vienojoties visām līgumu slēdzēja
valstīm, ir tāds pat spēks uz tikpat ilgu
laiku, kā pašai konvencijai.

58. pants.
Saraksts dzelzsceļiem, kas padoti

konvencijai.
§ 1. 57. pantā paredzētām Central-

birojam jāsastāda un-jāved saraksts tiem
dzelzsceļiem, kas padoti šai konvencijai.
Šim nolūkam tas saņem no līgumu slēdzēju
valstīm paziņojumus par kāda dzelzsceļa

; linijas vai kāda 2. pantā uzrādītā uzņē-
muma jaunievešanu sarakstā vai izslēg-
šanu no tā.

§ 2. Jauna dzelzsceļa linija piedalās
starptautiskā satiksmē tikai pēc tam, kad
notecējis viens mēnesis pēc dienas, kad
Centralbirojs izsūtījis pārējām valstīm pa-
ziņojumu par tās ieslēgšanu sarakstā.

§ 3. Centralbirojs izslēdz no saraksta
kāclu dzelzceļa liniju, ja tā līgumu slēdzēja
valsts, uz kūpas pieprasījumu šī linija
ieslēgta sarakstā, paziņo Centralbirojam,
ka pēdējā vairs nespēj izpildīt pienākumus,
kurus uzliek šī konvencija.

§ 4. Katram dzelzsceļam ir tiesība
pēc tam. kad tas saņēmis no Centralbiroja
paziņojumu par izslēgšanu no saraksta,

i nekavējoties pārtraukt ar izslēgto liniju
visas no starptautiskās satiksmes izrietošās
attiecības. Izpildīšanā esošie pārvadājumi
tomēr jāizpilda līdz galam.

59. pants.
Jaunu valstu pielaišana.

§ 1. Valsts, kura nepiedalās šinī kon-
vencijā, bet vēlas tai pievienoties, piesūta
savu lūgumu Šveices valdībai, kura to
paziņo visām līgumā dalību ņemošām

valstīm, klātpieliekot Centralbiroja at-
sauksmi par lūgumu iesniedzējas valsts
dzelzsceļa stāvokli attiecībā uz starptauti-
skiem pārvadājumiem.

§ 2. Ja sešu mēnešu laikā pēc šī
paziņojuma nosūtīšanas vismaz divas val-
stis nav paziņojušas Šveices valdībai savu
nepiekrišanu, tad lūgums skaitās kā liku-
mīgi saistoši pieņemts, par ko Šveices
valdība paziņo lūguma iesniedzējai un
visām līgumā dalību ņemošām valstīm.

Pretējā gadījumā Šveices valdība paziņo
visām valstīm un lūguma iesniedzējai, ka
lūguma pārbaudīšana atlikta.

§ 3. Katra jauna pievienošanās skai-
tās kā spēkā stājusies pēc viena mēneša no
tās dienas, kad Šveices valdība nosūtījusi
paziņojumu.

60. pants.
Konvencijas revizija.

§ 1. Šīs konvencijas revīzijai līgumā
dalību ņemošo valstu priekšstāvji, uz
Šveices valdības uzaicinājumu, sapulcējas
vēlākais pieci gadi pēc pēdējā konferencē
nolemto grozījumu spēkā stāšanās.

Konference sasaucama ari agrāk, ja
vismaz viena trešā daļa no līgumā dalību
ņemošām valstīm to prasa.

§ 2. Konvencijas pielikuma I tālākai
izveidošanai ieceļ lietpratēju komisiju,kuras
organizāciju, kā ari darbības gaitu tuvāki
nosaka īpašs reglaments, kurš pievienots
šai konvencijai kā pielikums VII. Komisi-
jas lēmumus paziņo visu līgumā dalību
ņemošo valstu valdībām caur Centralbiroja
starpniecību. Tie skaitās kā pieņemti, ja
divu mēnešu laikā, skaitot no paziņošanas
dienas, vismaz divas valstis nav cēlušas
pret tiem iebildumus. Tie stājas spēkā no
trešā mēneša pirmās dienas, skaitot no tā
mēneša, kupā Centralbirojs paziņojis par
pieņemtiem lēmumiem līgumā dalību ņe-
mošo valstu valdībām ; ziņojumā par pie-
ņemtiem lēmumiem Centralbirojs atzīmē
datumu, no kura tie stājas spēkā.

61. pants.
Papildu noteikumi.

§ 1. No atsevišķām, konvencijā da-
lību ņemošām valstīm vai dzelzsceļiem
izdotie papildu noteikumi, kuru izdošana
atrasta par vajadzīgu šīs konvencijas pie-
mērošanai, jāpaziņo Centralbirojam.

§ 2. Nolīgumi par šo noteikumu pie-
ņemšanu ievedami spēkā uz dzelzsceļiem,
kas pēdējiem pievienojušies, saskaņā ar
kārtību, kāda paredzēta katras atsevišķas
valsts līgumos un noteikumos, bet tie
nedrīkst grozīt šīs konvencijas noteikumus.

Nolīgumu ievešana spēkā paziņojama
Centralbirojam.

62. pants.

Ilgums saistībām, kas izriet no pie-
vienošanās šai konvencijai.

§ 1. Šī konveicija ir spēkā uz neno-
teiktu laiku. Tomēr katra līgumā dalību
ņemoša valsts var no tās atkāpties zem
sekošiem nosacījumiem :

Konvencija ir saistoša katrai līgumā
dalību ņemošai valstij līdz piektā gada
31. decembrim, kas seko dienai, kad ta
stājusies spēkā. Katrai valstij, kura pēc ši
termiņa notecēšanas vēlas no konvencijas
atteikties, jāziņo par to vismaz vienu gadu
iepriekš Šveices valdībai, kura to paziņc
pārējām līgumā dalību ņemošām valstīm.

Ja minētā laikā uzteikšana nav notikusi,
tad saistība skaitās kā pagarināta uz
turpmākiem trim gadiem un joprojām ne
trīs līdz trīs gadiem, kamēr vismaz vienu
gadu iepriekš konvencija nav uzteikta uz
kādu no šo trīsgadīgo termiņu 31. decem-
bri.

§ 2. Jaunām valstīm, kuras pievie-
nojas konvencijai piecgadīgā periodā va
ari kādā no trīsgadīgiem periodiem, š
konvencija ir saistoša līdz attiecīgā periode
beigām un turpmāk līdz katra nākošĒ
perioda beigām, kamēr tās nav paziņo-
jušas savu izstāšanos vismaz vienu gadi
pirms pēdējā perioda notecēšanas.

63. pants.
Konvenciias teksti un attiecības

kādās tie stāv viens pret otru.
Pēc diplomātiska paraduma šī konven-

cija noslēgta un parakstīta franču valodā
Franču tekstam pievienots vācu un itāļi

teksts, pie kam pēdējie skaitās kā oficial
ļ tulkojumi.

Nesaskaņu gadījumā izšķirošais ir franči
teksts.

To apstiprinot augšā pilnvarotie m
Sarās apgabala valdības komisijas delegat:

' parakstīja šo konvenciju.
Parakstīta Bernē, viens tūkstots deviņ

simti divdesmit ceturtā gadā divdesml
trešā oktobrī, vienā vienīgā pirmrakstā

kurš glabājas Šveices savienības arehivā un
no kura katrai parakstījušai valstij pj eSQ_1 tīts oficiāls ekzemplars.

Vācija :
Eduard Hoffmann.

Austrija :
Dr. Leo Di Pauli.

Beļģija :
Fernand Peltzer.

Bulgārija:
D. Mikoff.

Dānija:
A. Oldenburg.

Dancigas Brīvpilseta:
J. Modzelewski.

Spānija:
Emilio de Palacios.

Igaunija:
K. Menning.

Somija :
Urho Toivola.

Francija :
G. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Grieķija :
Vassili Dendramis.

Ungārija :
F. Parcher de Terjēkfalva,

? Itālija :
Garbasso.

Latvija :
Dr. 0. Voit.

Lietava :
V. Sidzikauskas.

Luksemburga :
Lefort. "

Norvēģija:
J. Irgens.

Holande :
W. Doude van Troostvvijk.

Polija:
J. Modzelevvski.

Portugāle:
A. M. Barto'.omeu-Ferreira.

Rumānija :
N. P. Comnēne.

Sarās apgabala valdības komisija:
J. Morize.

Serbu, Kroatu un Slovēņu Karaļvalsts:
M. Jovanovitsch.

Zviedrija:
Alstromer.

Šveice :
Motta.

Čechoslovaķija :
Dr. Lankaš.

Pielikums 1.
Noteikumi attiecībā uz priekšmetiem, kuru
pārvadāšana pielaista zem zināmiem

nosacījumiem.
Iepriekšējie aizrādījumu,.

Pielikumā I minētie priekšmeti ap-
zīmējami preču zīmē ar šinī pielikumā
pievestiem nosaukumiem.

Klasē I pievesto priekšmetu nosaukumi
nosūtītājam jāpastrīpo preču zīmē ar
sarkanu strīpu.

Pielikumā I pievestos priekšmetus
drīkst iesaiņot vienkopus vai kopā ar
citiem priekšmetiem vienīgi tad, ja to
atļauj pielikumā I minētie nosacījumi

1 Tos var iekraut vienkopus vagonā, kā
ari kopā ar citiem priekšmetiem vienīgi

1 tad, ja tas pielikumā 1 nav noliegts.
Ja pielikumā I paredzēti preču saiņ iem

uzraksti, tad uz pēdējiem jābūt ari at-

; zīmējumam (£
Klase I.

Sprāgstošas vielas.
1° a. Spridzināmie un šaujamie līdzekļi*)
Atļauti pārvadāt:
1. Nitrocelluloza (šaujamā kokvilna,

ļ kollodiumvilna):
i a) lēkšķveidīga un nospiesta ar ne mazāk
, kā 25 procentiem ūdens vai alkohola
i saturu (75 daļas sausvielas un 25 daļas

šķidruma);
i b) spiesta ar ūdenssaturu ne mazāk ka

15 procentiem (85 daļas sausvielas
un 15 daļas ūdens). ...

Nitrocellulozai jāatbilst sekošiem stabu'-
> tates nosacījumiem.

Karsējot 1 gr. nitrocellulozas divas

stundas pie temperatūras 132°C, atd
. iošais slāpekļa monooksīda daudzums n
i drīkst pārsniegt 3 cm 3; uzliesmošana»
i temperatūrai jābūt virs 180° C. ?

20. Trinitrotoluols, ari sauktais šķidra»
trinitrotoluols (pie parastas temperām"'
šķidrs neitrāls nitreta toluola maisīju 1"*

j Šīs vielas nedrīkst būt bīstamākas P
J ķīmiski tīro „* trinitrotoluolu".

*) Vielas, kuras nelieto šaušanai un spfi d „
: šanai un kuras pie aizdedzināšanas neekspM

^pret grūdieniem un berzi nav jūtīgākas P^UItlos1 . nitrobenzolu, nav pieskaitāmas šinīs notei*"
. : minētām sp-āgstošām vielām.



30. pikrinskābe. Pēdējā nedrīkst sa-
turēt piemaisījumus, kuru dēļ tā paliktu
bīstamāka par ķīmiski tīro produktu .

Pārvadāšanas noteikumi.

Sprāgstošu vielu pārvadāšanai piemērojami
sekosi nosacījumi:

A. Iesaiņojums.

(1) jo . Nitrocelluloza (šaujamā kokvilna,
ķollodiumvilna).

Lēkšķveidīga un nespiesta nitrocelluloza
ar ne mazāk kā 25 procentiem ūdem, vai
alkohola satura (a) un spiesta nitrocelluloza
ar vismaz 15% ūdens satura (b), iesaiņo-
juma izturīgās, ūdens un alkohola blīvās,
cieši noslēgtās koka tvertnēs . Koka
tvertņu vietā atļauts lietot izturīgas un
ūdensblīvas kartona muciņas. Tvertnes
nedrīkst aizsist ar dzelzs naglām un uz
tvertnēm jābūt labi salasāmam uzrakstam
sarkaniem burtiem ,,Sprāgstošs".

20. Trinitrotoluols cieši iesai ņojams iz-
turīgās '-dīvās un labi noslēgtās koka
tvertnēs. Koka tvertņu vietā pielaižamas
izturīgas un ūdensblīvas kartona muciņas.
Uz tvertnēm jābūt sarkaniem burtiem
labi salasāmam uzrakstam ,,Sprāgstošs".

Tā sauktais šķidrais trinitrotoluols var
būt iesaiņots nevien izturīgās, blīvās un
cieši noslēgtās koka tvertnēs, bet ari dzelzs
tvertnēs; pēdējo noslēdzēm jābūt pilnīgi
hermētiskām, kuras degšanas gadījumā
būtu spējīgas padoties tvertnē no karstuma
attīstošās gāzes spiedieniam. Uz tvertnēm
jābūt sarkaniem burtiem labi salasāmam
uzrakstam ,,Sprāgstošs".

3°. Pikrinskābe iesaiņojama izturīgās,
blīvās, labi noslēgtās koka tvertnēs. Koka
tvertņu vietā lietojamas izturīgas ūdens-
blīvas papes muciņas Uz tvertnēm jābūt
sarkaniem burtiem labsalasāmam uz-
rakstam ,,Pikrinskābe ", ,,Sprāgstošs" .
Iesaiņošanai nedrīkst lietot svina maisījums
vai savienojumu saturošas vielas.

(2) Sūtījumos katra atsevišķa saiņa
brutto svars nedrīkst pārsniegt 60 kg.

B. Apliecības, preču zīmes.
(1) Katra sūtījuma preču zīmē jābūt

nosūtītāja un ari nosūtīšanas dzelzsceļa
atzīta ķimiķa-Iietpratēja apliecinājumam,
ka sūtījuma īpašības un viņa iesaiņojums
atbilst augšminētiem nosacījumiem. Ķi-
miķa apliecinājums nav nepieciešams, ja
preču zīmei pievienota attiecīgas kom-
petentas iestādes sevišķa apliecība, uz
kuru jāatsaucas preču zīmē.

(2) Vai sūtījumam vajadzīgas vēl citas
apliecības un kādas, nosaka to līgum-
slēdzēju valsts sevišķie likumīgā spēkā
esošie priekšraksti, pa kuru teritoriju
sūtījums pārvadājams.

C. Pārvadāšanas līdzekļi.
(1) Visu veidu sprāgstošo vielu pār-

vadāšanai lietojami segti preču vagoni.
(2) Ar svinu oderētus vai ar svinu

klātus vagonus nedrīkst lietot pikrinskābes
pārvadāšanai.

D. Iekraušana.
(1) Sprāgstošas vielas nedrīkst iekraut

vienā vagonā kopā ar vielām, kas minētas
^em Ic, Īd, Ie, II, III un V.

(2) Pikrinskābi nedrīkst iekraut vienā
vagonā kopā ar svinu saturošām vielām
(maisījumā vai savienojumā). ,

Ir. Pārvadāšana.

Pārvadāšana ai lielo ātrumu nav
pielaista.

1 b. Municija.
Atļauts pārvadāt;
1°. _Degauklas bez degļiem.
a) Ātrdegauklas (degauklas no resnas

caurules ar liela šķērsgriezuma melna
pulvera kanālu, vai ar kanālu no nitrētas
kokvilnas pavedieniem).

b) Momentdegauklas (neliela caurmēra
(plānsienainas) metāla caurules ar spridzi-
nāmo vielu kanālu, kuru bīstamība nav
lielāka par tīro pikrinskābi, vai ari ne-
liela caurmēra vērptās auklas, pildītas ar
sprā gstvielām, kuru bīstamība nav lielāka
Par melno pulveri).

2. Nesprāgstošas aizdedzes (aizdedzes,
kuru darbību nevar izsaukt ar spridzi-
nāmām kapselēm, ne ar kādiem citiem
i'dzekļiem).
. a) Pistoni (metalpistoni) šaujamiem
ieročiem ; munīcijas degripiņas (papes-
biķerīši) , kūpas satur ne vairāk kā 40 kg
degvielas un kuru papes uzmala ir vismaz
divreiz augstāka par iespiestās degvielas
d'ametru.

b) Šaujamo ieroču tukšas patrona čau-
las ar aizdedzēm.

c) Trieciena caurules, trieciena cau-
ses ar skrūvi, elektriskie degļi bez
sprāgstošām aizdedzēm, degauklu dro-
gas aizdedzinātāji vai līdzīgas aizdedzes
ar nelielu melna " pulvera lādiņu, kuru

darbība izsaucama ar berzi, triecienu
vai elektrību.

d) Šāviņa aizdedzes bez spridzināmām
kapselēm vai citiem sprādzienu izsauco-
šiem ierīkojumiem. Aizdedzināmie līdzekļi
šāviņa degļiem.

3°. Petardes dzelzsceļu apturēšanas sig-
nāliem.

4°. Patronas rokas šaujamiem ieročiem.
a) Gatavas patronas, kuru čaula sastāv

pilnjgi no metāla. Lodēm, jābūt savie-
notām ar čaulām tik cieši, lai tās nevarētu
atdalīties un lai būtu novērsta pulvera
izbārstīšanās.

b) Gatavas patronas, kuru čaulas sastāv
tikai pa daļai no metāla. Visam pulvera
daudzumam tādās čaulās jāatrodas pa-
tronas apakšējā metāla daļā, kurai cieši
jābūt noslēgtai ar aizbāžņi vai ripu.
Papei jābūt tik izturīgai, lai tā pie pār-
vadāšanas nelūztu.

c) Gatavas papes patronas ar centrālo
aizdedzi. Papei jābūt tik izturīgai, lai
tā pie pārvadāšanas nelūztu.

d) Ložu pistoni (Flobertmunicija).
Flobertpistoni ar lodi.

e) Skrošu pistoni (Flobertmunicija).
Flobertpistoni ar skrotīm.

f) Flobertpistoni bez lodes un skrotīm.

Pārvadāšanas noteikumi.

A. Iesaiņojums.
Pie 10.

(1) Degauklas bez degļiem cieši iesai-
ņojamas izturīgās, blīvās un droši noslē-
dzamās koka tvertnēs (kastēs vai mucās),
lai aizsargātu viņus no izbārstīšanās un
izkaisīšanās, kuras tomēr nedrīkst būt
nostiprinātas ar dzelzs stīpām vai apsējiem.
Koka tvertņu vietā var lietot ari iztu-
rīgas, blīvas papes muciņas. Tvertņu no-
slēgšanai nedrīkst lietot dzelz naglas.

(2) Degauklas tvertnes brutto kopsvars
nedrīkst pārsniegt 60 kg.

(3) Uz katra saiņa jābūt sarkaniem
burtiem labi redzamām uzrakstam
„Sprāgstošs".

Pie 20.

(1) Nesprāgstošas aizdedzes iesaiņo-
jamas izturīgās, blīvās, droši noslēgtās
koka tvertnēs (kastēs); bez tam atļauts
lietot:

koka mucas: zem a minētām aiz-
dedzēm ;
maisi: tukšām, zem b minētām pa-
tronu čaulām;
koka mucās vai izturīgās ūdens blīvās

papes muciņās; elektriskiem degļiem bez
minētām zem c sprāgstspējīgām aizdedzēm.

(2) Pirms p. a minēto aizdedžu ievieto-
šanas ārējās tvertnēs ievērojams sekošais:

1°. Pistoni ar neapsegtu sprāgstvielas
virsmu līdz 1000 gabaliem un pistoni ar
apsegtu sprāgstvielas virsmu līdz 5000 ga-
baliem cieši ievietojami skārda tvertnēs,
cietās papes kārbās vai koka kastēs.

2°. Municiju degripiņas līdz 1000 gab.
ievietojamas cietā papeskārbā. Kārbām
jābūt ar pārtverošiem vākiem un tās labi
jānosien. Katrā kastē nedrīkst būt vairāk
par 10 kārbiņām un tai jābūt izoderētai
ar 1 cm biezu tūbu vai citu tamlīdzīgu
audumu.

(3) Zem c un d minētās aizdedzes ievie-
tojamas tvertnēs tā, lai tās nevarētu
sabīdīties.

(4) Zem a, c un d minēto aizdedzu

iesaiņojums nedrīkst būt smagāks nar
60 kg. "

(5) Uz saiņa jābūt ar sarkaniem bur-
tiem labi redzamam uzrakstam ,.Sprāg-
stošs" .

Pie 3°.
(1) Petardes ievietojamas kastēs, kuras

izgatavotas no vismaz 22 mm bieziem
spundētiem dēliem, savienotiem ar koka
skrūvēm. Minētām kastēm jābūt ieliktām
blīvās virskastēs, kuras nedrīkst būt lie-
lākas par 60 kubikdecimetriem.

(2) Petardes ievietojamas papira at-
griezumos, zāģu skaidās vai ģipsī, vai
ari iesaiņojamas kādā citā veidā ar starp-
kārtu, kas izsargātu tās no saskāršanās
savā starpā, kā ari no saskāršanās ar
kastes sienām.

(3) Uz katra saiņa jābūt sarkaniem
burtiem labi redzamam uzrakstam
,,Sprāgstošs ".

Pie 4".

(1) Patronas rokas ieročiem iesaiņo-

jamas skārda, koka vai cietās papes
"tvertnēs tik cieši, lai atsevišķas partonas
nevarētu sadurties. Tvertnes cieši ievie-
tojamas blakus un viena virs otras iz-
turīgās, blīvās un labi noslēgtās koka
kastēs. Lai tvertnes nevarētu mētāties,
visas starprūmes kastes cieši piepildāmas
ar sausu un eļļu vielu nesaturošu papi.
papiri. pakulām, kokvilnu vai ēveļu
skaidām.

(2) Katra saiņa brutto svars nedrīkst
pārsniegt 60 kg.

(3) Uz katra saiņa jābūt sarkaniem
burtiem labi redzamam uzrakstam
,,Sprāgstošs".

B. Apliecības. Preču zīmes.
(1) Zem 10b minētām momentdeg-

auklām preču zīmē jābūt no dzelzsceļa
atzīta ķimiķa-Iietpratēja apliecinājumam,
ka spridzināmās vielas īpašības atbilst
starptautiskās konvencijas pielikumā I pa-
redzētiem zem 1 b p. I b noteikumiem.
Ķimiķa apliecinājums nav nepieciešams,
ja pievienota attiecīgas kompetentas ie-
stādes sevišķa api;e:ība, uz kuru jāat-
saucas preču zīmē.

(2) Zem p. 2° minētām nesprāgstošām
aizdedzēm preču zīmē jābūt nosūtītāja
parakstītam sekoša satura paziņojumam:

,,Apakšā parakstījušais paziņo, ka pie
šīs preču zīmes pārvadājamais sūtījums
pēc viņa īpašībām un iesaiņojuma atbilst
starptautiskās konvencijas pielikumā I
zem I b nesprāgstošo aizdedžu pārva-
dāšanai paredzētiem noteikumiem".

(3)-Petardu nosūtītājam preču zīmē
jāapliecina, ka sūtījuma iesaiņojums at-
bilst starptautiskās konvencijas pielikumā
I zem I b paredzētiem noteikumiem.

(4) Zem p. 4° minētām rokas ieroču
patronām preču zīmē jābūt nosūtītāja
parakstītam sekoša satura paziņojumam:

,,Apakšā parakstījušais paziņo, ka pie
šīs preču zīmes pārvadājamais sūtījums
pēc viņa īpašībām un iesaiņojuma atbilst
starptautiskās konvencijas pielikumā I
zem I b rokas ieroču patronu pārvadā-
šanai paredzētiem noteikumiem".

(5) Vai sūtījumam vajadzīgas vēl citas
apliecības un kādas, nosaka to līgum-
slēdzēju valsts sevišķie likumīgā spēkā
esošie priekšraksti, par kuru teritoriju
sūtījums pārvadājams.

C. Pārvadāšanas līdzekļi.
Municijas piederumu pārvadāšanai lie-

tojami segti preču vagoni.

D. Pārvadāšana.
Degauklas (p. 1°) un petardes (p. 3°)

nav atļauts pieņemt pārvadāšanai ar lielo
ātrumu.

1 c. Degvielas un mākslīgās uguņošanas
priekšmeti.

Atļauti pārvadāt:
1°. Degķermeņi, degauklas.

a) Parastie sērkociņi un citi rīv- un
velkkociņi.

b) Pirotechniskie degkociņi, kā: ben-
galisiue sērkociņi, zeltlietus kociņi, puķu
lietus kociņi, brīnumsvecītes un tamlīdzīgi.

c) Drošības degļi (degauklas ar maza
šķērsgriezuma melnpulvera kanālu), at-
tiecībā uz pārējām degauklām skat. 1 b p.io

2° Pirotechniskie spēļu priekšmeti
fdegleitas).

a) Sprāgstošās konfektes, puķu kartes,
kollodiumpapira loksnītes un līdzīgas lie-
tas, saturošas nelielus daudzumus kollo-
diumpapira vai nelielu punktu sprāgstoša
sudraba.

b) Sprāgstoši zirņi, sprāgstošas granātas
un līdzīgi — sprāgstošu sudrabu saturoši
priekšmeti. Sprāgstoša sudraba daudzums
tādu priekšmetu 1000 gabalos nedrīkst
pārsniegt 1 gr.

c) Konfetibumbas, boskocilindri, kotil-
jonaugļi un līdzīgi priekšmeti, ar nelielu
kollodiumvilnas lādiņu, vates bumbu, kon-
feti un tamlīdzīga nebīstama pildījuma
izsviešanai.

d) Deglampiņas (Amorces), deglentes,
parafindeglentes ar kalijcblorata vai zal-
petera, neliela daudzuma fosfora, vai
sērantimona, sēra, pienacukura, ultra-
marīna, līmju vielas (dekstrina, gumijas
un tamlīdzīgu sprāgstoša satura). Sprāg-
stošo vielu daudzums 1000 degpilēs ne-
drīkst pārsniegt 7,5 gr.

c) Tā saucamie spāniešu uguņošanas
priekšmeti, kā: trokšņplāksnītes, kraval-
stienīši, negaisa krusa.

Katra tāda atsevišķa ķermeņa svars
nedrīkst pārsniegt 2,5 gr, ieskaitot gumiju
un krāsas, tanī nedrīkst būt vairāk kā
dzeltenā fosfora, ne vairākpar23°amorffosfora un ne vairāk par 21% ka-
lijcblorata.

3°. Uguņošanas priekšmeti.
a) mākslīgas uguņošanas priekšmeti, kā:

raķetes, romiešu uguns,* strūklas, uguns-
riteņi, saules un tamlīdzīgi.

b) Mazi un zalonu uguņošanas priekš-
meti, kā: vardes, firekrakeri, švermeri,
zelta un sudraba lietus un tamlīdzīgi
rokā turamie uguņošanas priekšmeti.

c) Bengaliskā uguns, bengaliskās lāpas,
zignalu žilbgaisma un tamlīdzīgi

Uguņošanas priekšmetu pagatavošanai
jāņem vērā sekošais:

(1) Minētie ķermeņi nedrīkst būt ar

paaugstinātu sprāgtspēju un viņos ne-
drīkst būt maisījumi, kūpi paši no sevis
vai caur berzi, spiedienu un sitienu viegli
aizdegtos.

Ir atļauts:
Nitritvielām un bengaliskām magnē-

zija lāpām piemaisīt līdz 3 procentiem
magnezijas pulvera.

Uguņošanai lietojamos mazos spīd-
ķermeņoschldrata piemaisījums līdz 40 pro-
centiem kalijcblorata.

Pikrinskābo magnēziju un chlorskābo
sāli saturošās papiru čaulās ievietotas
tūbiņas. Gatavas tūbiņas tomēr nedrīkst
izsaukt sprādzienu ar grūdienu, sitienu
vai dzirksteli.

Citi dzelteno fosforu, cinkputekļus,
magnezijas pulveri vai chloru saturoši
maisījumi nav atļauti.

(2) P. p. a un b minētiem ķermeņiem
galvenam kārtām jāsastāv no miltu pul-
vera maisījuma ar ogli, metalpulveri
(čuguna, lieta tērauda pulvera), aluminij-
pārslām, svina glūdas un citiem presētiem
minerālu pulveriem. Melna graudu pul-
vera saturs atsevišķos ķermeņos nedrīkst

: pārsniegt 30 gr.
4° Zignālu uguņošanas priekšmeti, kā

lielgabalu šāvieni un tamlīdzīgi, kuri sa-
stāv no salipinātas ar auklu apvītas papira
čaulas ar degauklu," bez detonacijas degļa
un kuri satur ne vairāk par 75 gr. graudu
pulvera.

Pārvadāšanas noteikumi.

A. Iesaiņojums.
(1) Iesaiņošanai lietojamas izturīgas,

blīvas un droši noslēdzamas koka kastes.
P. 1° a minēto priekšmetu iesaiņošanai var
lietot ari ciešus skārda traukus. P. p. 2° b,
līdz e, 3° un 4° minēto priekšmetu iesaiņo-
šanai lietojamām kastēm jābūt no fugo-
tiem dēļiem, kuru sānu daļām jābūt
savstarpēji savienotām ar listēm. P. p.
l°c, 2°b līdz e, 3° un 4° minētie priekšmeti
iesaiņojami vismaz 18 mm biezās dēļu
kastēs, kuras iekšpusē pilnīgi izliktas ar
labu izturīgu papiri; papira vietā var
lietot plānas cinka ieliktnes.

(2) Pirms ievietošanas tvertnēs, zemāki
minētie priekšmeti cieši ietinami:

a) p. p. I0a, 20a un 20b —
stipros papira ietinumos vai stiprās
kastēs;

b) p. l°b —
kastēs, kupas savukārt savienotas kopa
pa 10 līdz 12 gabaliem, ietinamas
papiri:

c) p. 20b —
Koka kastītēs vai izturīgās, papiri
ietītās papes kārbiņās, pie kam vienā
tvertnē nedrīkst iesaiņot vairāk kā
1000 gabalus; noblīvēšanai lietojamas
zāģu skaidas;

d) p. 20 d —
") deglapiņas, — izturīgās papes kār-

biņās, katrā ne vairāk par 100
aizdedžu lapiņām. Katras 12 kār-
biņas satinamas vienā rullītī un
katri 12 rullīši savukārt — vienā
cietā nosietā papīri iesietā ie-
sainī;

P) deglentes un parafina deglentes —
vai nu p. a minētā veidā, vai ari
cilindrveidīgās skārda bundžās ar
cieši uzliktiem augs- un apakš-
vākiem. Katrā bundžā drīkst būt
ne vairāk par 12 rullīšiem lentes
strīpām ar 50 deglentēm katrā
strīpā. Ne vairāk kā 30 bundžas
apvienojamas papīri ietītā ciešā
iesainī.

e) p. 20e —
koka kastēs, ne vairāk par 144 zāģu
skaidām noblīvētu uguņošanas ķer-
meņu katrā kastē :

f) p. 30 -
stiprās papes kārbiņās vai koka kastī-
tēs; šinī punktā p. c minētiem priekš-
metiem var lietot ari papīra mai-
siņus ; lielākus mākslīgas uguņošanas
priekšmetus var iesaiņot papīra ieti-
numos, ja to aizdedžu vietas nav ap-
klātas papīra vāciņiem; abos gadī-
jumos jārūpējas, lai uguņošanas maisī-
juma vielas neizbārstītos;

g) p. 40 -
izturīgās kārbiņās, kupās zignalugu-
ņošanas ķermeņi cieši ieguldami; at-
sevišķi ķermeņi atdalāmi viens no
otra ar skaidām vai citu līdzīgu vielu
kārtu.

(3) Saiņi nedrīkst tvertnēs kustēties.
P. p. 2° b līdz e, 3° un 4° minēto priekš-
metu ārējo tvertņu starpvietas noblīvē-
jarnas ar sausu biīvmaterialu (kokvilnu,
papīri vai tamlīdzīgu). Mitru sienu, spo-
drināmo vilnu vai citas tamlīdzīgas viegli
aizdegošas vielas nedrīkst lietot. Pie lie-
lākām uguņošanas dekorācijām (trans-



parentiem) pietiek, ja tos droši nostiprina I
tvertnes.

(4) Uz ārējām tvertnēm jābūt atzīmētam
viņu saturam, pie kam p. p. 20 b līdz e, 3°
un 4° minētiem priekšmetiem bez tam vēl
jāuzrāda skaidri un izturīgi nosūtītāja
pareiza adrese.

(5) P. p. 20b līdz e, 3" un 40 minēto
priekšmetu katra saiņa brutto svars ne-
drīkst pārsniegt 60 kg ; katra saiņa uguņo-
šanas vielu maisījumu kopsvars ' nedrīkst
pārsniegt 20 kg un uguņošanas vielu
graudu pulvera svars nedrīkst pārsniegt
2,5 kg.

(6) Uz katra saiņa jābut sarkaniem
burtiem labi salasāmam uzrakstam
„Sprāgstošas".

Sērkociņu sūtījumiem šie noteikumi nav
piemērojami.

B. Pārējie noteikumi.
(1) P. l°a minētie sērkociņi, svarā līdz

5kg, ja tie iesaiņoti saskaņā ar nodalījumā
A minētiem noteikumiem, var tikt ap-
vienoti kopējā sainī ar citiem priekš-
metiem, tomēr ne ar minētām šinī pie-
likumā p. p. 1 a līdz 1 c, II un III vielām.

(2) Degauklas (1° c) un deglapiņas (20 d)
nedrīkst iekraut vienā vagonā kopā ar
sprāgstošām vielām vai citiem viegli aiz-
degošiem priekšmetiem.

(3) Pārvadāšanai lietojami segti va-
goni.

(4) P. p. 20 b līdz c, 30 un 40-minēto
vielu preču zīmē nosūtītājam jāapliecina,
ka sūtījuma īpašības un iesaiņojums at-
bilst starptautiskās konvencijas pielikumā
l p.l c paredzētiem noteikumiem.

C. Pārvadāšana.
Uguņošanas priekšmetu (p. 3°) un signal-

uguņošanas priekšmetu (p. 4°) pārvadā-
šana ar lielo ātrumu nav pielaista.

1 d. Sabiezētas, šķidrumā pārvērstas un
zem spiediena izšķīdinātas gāzes.

Atļauts pārvadāt sekošas sabiezētas,
ķidrumā pārvērstas un zem spiediena iz-

šķīdinātas gāzes:
a) Sabiezētas gāzes:
1°. Ogļskābe:

2°. Ūdensgaze, apgaismošanas gāze,
maisīta gāze (eļļas gāze augstākais ar 30%
acitelena);

3°. Eļļas gāze (tauku gāze);
4°. Skābeklis, ūdeņradis, slāpeklis, purv-

gaze, raktuvju gāze (metāns), spiedu-
gāzes, retās gāzes (argons, neons, hēlijs,
ksenons, kriptons) .

b) Šķidrumā pārvērstas gavēs:
5°. Ogļskābe, eļļas gāze, slāpekļa oksi-

duls, etāns;
6°. Amonjaks, chlorogļoksids (Phosgen) ;
7°. Chlors — ūdenssvabads, sērskābe,

slāpekļa tetroksids;
8°. Chlormetils, chloretils, metileters,

metilamins, etilamins;
9°. Šķidrveidīgs gaiss, šķidrveidīgs skā-

beklis.
c) Zem spiediena izšķīdinātas gāzes:

100. Ūdenī izšķīdināts amonjaks,
škīumā vairāk par 25°/0, bet ne vairāk
par 500/0.

11°. Acetonā izšķīdināts un porainās
masās uzsūkts acetilens.

Pārvadāšanas noteikumi.
A. Tvertņu veids.

a) Ciktālu, attiecībā uz sabiezēto,
šķidrumā pārvērsto un zem spiediena
izšķīdināto gāzu pārvadāšanai lie-
tojamo metāla trauku dabu, mate-
riāliem un šo trauku izgatavošanu —
šinī pielikumā nav paredzēti kādi
sevišķi noteikumi, — piemēro-
jami tie attiecīgie noteikumi, kādi šim
nolūkam pastāv pārvadājamo vielu
ražošanas valstī.

b) Šķidrumā pārvērstam gaisam un
šķidrumā pārvērstam skābeklim var
lietot :
a) Stikla traukus ar bezgaisa dubult-

sienām.
Tiem jābūt ietītiem tūbā un

noslēgtiem ar tūbas aizbāžņiem tā,
lai traukos attīstošā gāze no trau-
kiem varētu izplūst, neradot pār-
spiedienu, bet lai satura izlīšana
tomēr būtu aizsargāta. Tūbas aiz-
bāznim jābūt tā nostiprinātam,
lai tas, pudelei svārstoties vai ap-
gāžoties, nepaliktu vaļīgs. Katra
pudele vai vairākas pudeles kopā
nodrošināmas pret grūdienu, ie-
vietojot tās droši stāvošā, izturīgā
drāšu kurvī vai citā tamlīdzīgā
tvertnē. Drāšu kurvji vai citi
trauki ievietojami metāla kastēs
vai ar skārdu oderētās koka kastēs,
kup.' virsdaļai jābūt vaļā vai
segtai ar drāšu sietu, caurumainu
vāku vai citu tamlīdzīgu ierīko-
jumu. Metāla vai koka kastu

!
apašdaļai jābūt blīvai tādā aug-
stumā, lai pudeļu saplīšanas
gadījumā šķidrums nevarētu iz-
tecēt. .Metāla vai koka kastēs
nedrīkst atrasties viegli aizdegošs
blīvmaterials; vielas, kā vilnu un
tūbu var lietot.

ļ) Trauki no citām vielām.
Tādus drīkst lietot vienīgi tad,

ja tie pret siltuma izplūšanu tā
nodrošināti, ka tie nevar aprasot
un nosarmot. Šos traukus vēl
kaut kā citādi iesaiņot nav nepie-
ciešami. P. d minētie noteikumi
stikla pudeļu nodrošināšanai ir
attiecināmi ari uz šiem traukiem,

c) Acetonā izšķīdinātam acetilenam, je
to iepilda lodētos traukos, šo trauku
ārējie apmēriMiedrīkst pārsniegt 21 cm
diametrā un 2 m garumā.

Traukiem jābūt no ļoti cieta tē-
rauda. Tiem jābūt vienmērīgi oderē-
tiem ar porainu masu, kurai pie
temperatūras līdz 50° C un pie pār-
vadāšanas laikā iespējamiem grū-
dieniem nerastos iedobumi. Šī masa
nedrīkst atstāt nekādu, kaut ari lēnu
ķimisku iespaidu uz šķīdinātāju, nedz
ari uz metāla, no kupa izgatavots
trauks. Neviena metāla daļa, kura
tieši saskaras ar izšķīdināto acetilenu,
nedrīkst būt no vara vai no maisījuma
ar vairāk kā 30% vara satura. Nor-
māliem šķīdinātāja daudzumam trau-
kos jābūt tik lielam, lai viņa paplaši-
nāšanās, kuru izsauc acetilena uz-
sūkšana, zem spiediena pie pildīšanas,
varētu notikt brīvi un lai spiediens
traukos nepārsniegtu 2/8% pārbaudes
spiediena, ja temperatūra paaugsti-
nātos līdz 50°.

B. Oficiela trauku pārbaudīšana.

(1) Lodējamas dzelzs, lietas dzelzs, lieta
tērauda vai vapa trauki, pirms to lietošanas
ir pārbaudāmi ar hidraulisku spiedi no
attiecīgas iestādes atzītiem lietpratējiem.
Paredzētos acitelena šķīdumiem traukos,
pirms to lietošanas bez tam vēl jāpārbauda
porainās masas īpašības un jānosaka pil-
dīšanai pielaižamais šķīdinātāja daudzums
(sk. A c).

(2) Trauku iekšējiem spiedieniem, zem
kupiem tie pārbaudāmi ar hidraulisko spiedi,
jābūt sekošiem :

a) sabiezētām gāzēm l'/a kārtējam pil-
dījuma spiedienam, kurš nedrīkst būt
lielāks par minēto p. D. Pie tam
mēģinājum aspiedienam jābūt vismaz
par 5 kg/cmlielākam par pildījuma
spiedienu ;

b) šķidrumā pārvērstām p. 5°, 6°, 70 un 8°
minētām gazem:

kgiCin-

ogļskābei, eļļas gāzei un slāpekļa
oksidulam 250

etānam 140
slāpekļa tetroksidam 50
amonjakam 35
chloram 30
chlorogļoksidam 30
sērpaskābei 20
chlormetilam, methilaminam un

methileteram, chlorethilam un
ethilaniinam 10

c) gāzēm, izšķīdinātām zem spie-
diena :
acetonā izšķīdinātam acetilenam . 60
ūdenī zem spiediena izšķīdinātam

amonjakam 12
(3) Spiedes pārbaudījumi atkārtojami :

a) ik divus gadus — traukiem chloram,
slāpekļatetetroksidam, sērskābei, chlor
ogļoksidam, chlormethilam un chlor-
ethilam :

b) ik piecus gadus — traukiem pārējām
sabiezētām vai šķidrumā pārvērstām
gāzēm ;

c) ik desmit gadus — traukiem izšķīdi-
nātam acetilenam.

Atkārtoti acetilena balonu pārbaudī-
jumi ievedami vai nu ar hidrauliskas
spiedes palīdzību, vai ari piepildot
balonu ar izšķīdinātu acetilenu ar
saspiesta slāpekļa, gaisa vai citas lī-
dzīgas saspiestas gāzes palīdzību ; lai
noteiktu, vai acetilena baloni ir abso-
lūti brīvi, tie pārbaudišanas laikā
turami zem ūdens;

d) ik piecus gadus — traukiem izšķīdi-
nātam zem spiediena amonjakam.

(4) Spiedes pārbaudūšana izvedama ar
ierīcēm, kuras atļauj spiediena vienmērīgu

ļ paaugstināšanu bez grūdieniem. Traukiem
jāiztur pārbaudes spiediens, nepadodoties
galīgai deformācijai un neuzrādot plaisas.

; Lai konstatētu, ka zem pārbaudes -
i diena nerodas plaisas un galīga defor-

mācija, kontroles manometra rādītājam
jāstāv uz vietas ne mazāk par 1 minūti.

C. Trauku ierīkošana (ventiļi,
uzraksti).

(1) Sabiezēto, šķidrumā pārvērsto un
zem spiediena izšķīdināto gāzu pārvadā-
šanai lietojamie trauki, izņemot šķidr-
veidīgam gaisam un šķidrveidīgam skā-
beklim lietojamos traukus, ir apgādājami
ar vienu ventili vismaz vismaz iepildīšanai.
Acetilena šķidrums (11°) trauku ventilī,
kuri saskaras ar gāzi, nedrīkst saturēt
varu. Pie chlorogļoksida, tauku un maisītās
gāzes ventiļa vietā pielaižami aizskrū-
vējami metāla aizbāžņi, kuri noslēdzami
tik cieši, lai caur tiem neizplūstu trauku
satura smaka.

(2) Uz traukiem izturīgi un labi sala-
sāmi jāatzīmē :

a) pie visām gāzēm :
a) gāzes nosaukums, viņas ražotāja

vai īpašnieka vārds un trauks
tekošais numurs;

p) tukša trauka svars, ieskaitot tanī
ari trauka piederumu svaru (ven-
tili, aizsargu vāki, metāla aiz-
bāžņi u. t. t.).

ļ pēdējā pārbaudījuma datums, ar
lietpratēja pārbaudes izcfarītāja
spiedogu ;

b) pie sabiezētām gāzēm :
pildījuma spiediena pielaižamais lie-
lums (D. nodalījums (1) );

c) pie šķidrumā pārvērstām un zem
spiediena izšķīdinātām gāzēm :
pielaižamais pildījuma maksimālais
svars.

D. Trauku pildīšana.
(1) Pielaižamais maksimālais pildījuma

spiediens traukos, pie 15°C, noteikts:
kgcmgazveidīgai ogļskābei 20
maisītai taukgazei un ūdensgazei 10
stiprai saspiestai taukgazei . . 125
skābeklim, ūdeņradim, spulggazei

slāpeklim, purvgazei (raktuvju
gāzei, metānam), saspiestam
gaisam un retām gazem. . . 200

(2) Pielaižamais maksimālais trauku pil-
dījums šķidrumā pārvērstām gāzēm, uz-
skaitītām zem 50, 60, 70 un 80 :
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F. Pārējie noteikumi.
(1) ja traukus ar 5°, 6° un 7° (izņemot

chlora un slāpekļa tetroksida) vai 8°
minētām gāzēm ievieto kastēs, tad var
pārvadāt kopā ar tām ari citus priekš-
metus.

(2) Ievietojot traukus ar 5° līdz 8°
minētām sabiezētām jeb šķidrumā *pār-

? vērstām gāzēm kastēs, tie apgādājami ar
ļ ierīcēm, kuras ;zsargātu traukus no valstī-
ļ šanās. Trauku ventiļi pārklājami ar dzelzs,

tērauda vai cita kaļama metāla aizsarga
vāciņiem: vara traukiem var lietot ari
vara aizsargu vāciņus. Trauka iešmauga
iekšpusē piestiprināti un no virsas ar labi
piegulošu uzskrūvētu metāla vāciņu aiz-

ļ sargāti ventiļi nav vajadzīgi pārklāt ar
aizsarga vāciņu.

(3) Uz traukiem ar sabiezētām jeb
šķīdumā pārvērstām 5° līdz 8° minētām
gāzēm, kā ari uz kastēm, kurās šie trauki
iesaiņoti, jābūt izturīgam un labi salasā-
mam satura apzīmējumam. Iesaiņoiot
traukus kastēs, jāraugās, lai pārbaudīšanas
spiedogi būtu viegli atrodami.

Uz koka un metāla kastēm ar šķidr-
veidīgu gaisu un šķidrveidīgu skābekli

(p. 9°) jābut labi salasāmiem izrakstiem. '
,,šķidrveidīgs gaiss" vai ,,šķidrveidī gs skā-
beklis", ,,virsma ", ,,oibei: tra usls"*

(4) Nosūtamās vietas (saiņus) nedrīkst
sviest vai novietot zem saules \ ai krāsns
iespaida.

(5) Pārvadāšanai lietojami:
a) Vaļēji vagoni.

1°. Sabiezētām gāzēm, ja tās nodod
pārvadāšanai speciālos vagonos, kūpi nj e_
mēroti zemes ceļiem un ir pilnīgi pārklāti
ar segām.

2°. Vagoni ar 8° minētām vielām, laikāno marta līdz oktobra mēnesim, pēdējo
ieskaitot, pilnīgi pārklājami ar segām, ja
trauki nav iesaiņoti koka kastēs.

b) Segti vagoni.
1°. Sabitzētām gāzēm (salīdzini tomēr

ar a 1° un c l)-
Šķidrveidīgam 5°, 6° un 7° minētām

gāzēm laikā no marta līdz oktobra mēnesim
pēdējo ieskaitot.

3°. Šķii-'rveidīgam gaisam un šķidrvei-
dīgam skābeklim.

c) Vaļēji vai segti vagoni.
1°. Eļļas gāzei, maisītai gāzei un ūdens-

gazei laikā no marta līdz oktoiira mēnesim
pēdējo ieskaitot, pie kam vaļēji vagoni
pilnīgi pārklājami ar segām, ja trauki
nav iesaiņoti koka kastēs.

2°. Šķidrveidīgam 5° , 6° un 7° minētām
gāzēm laikā no novembpa līdz februāra ļ
mēnesim, pēdējo ieskaitot.

(6) Tvertnes ar sabiezēto vai šķidr-
veidīgo gāzi tā iekpaujamas vagonos', lai
tās nevarētu apgāzties vai krist. Tvertnes I
ar šķidrveidīgo gaisu vai šķidrveidīgo
skābekli ievietojamas vagonos stāvus un
nodrošināmas tā, lai citi sūtījumi nevarētu
tās sabojāt. Tās nedrīkst novietot blakus
sūtījumiem ar viegli aizdegošiem šķidru-
miem.

(7) a) Cisternu vagonus šķidrveidīgo vai
zem spiediena šķīdināto gāzu pārvadāšanai
piemērojami attiecībā uz materiālu, no
kupa tie izgatavoti, to pārbaudīšanas
rezultātiem, to ierīcēm un pildīšanu no-
sacījumi, kuri paredzēti zem A, B, C un D,
zem E nodalījumā (2) attiecībā uz venti-
ļiem, kā ari zem H. Rezervuāriem jābūt
cieši un pamatīgi iebūvētiem vagonā, lai
tos no turienes nevarētu izcelt.

b) Šķidrumā pārvērsto gāzu pārvadā-
šanai paredzētiem vagoniem — rezer-
vuāriem ar vienmērīgu diametru jābūt
apgādātiem iekšienē ar caurumainām, ska-
toties pēc vajadzības, šķērssienām vai ar
citādām kādām analoģiskām ierīcēm, kuras
pie vagona ātruma pēkšņas maiņas pa-
lēninātu šķnruma pārvietošanos rezer-
vuārā.

c) Cisternas 5°, 6° un 7° minēto šķidr-
veidīgo gāzu pārvat āšanai jāapgādā ar
koka vāku.

d) Šķidrveidīgas ogļskābes, sabiezē
ūdeņraža un skābekļa pārvaoāšanai lieto-
jamos cisternu vagonos ierīkotie rezer-
vuāri var būt pāri par 2 m gari un pāri par
21 cm diametri. Nav nepieciešami katru
rezervuāru apgādāt ar pildāmo un tukšo-
jamo ventili. Pietiek, ia visi viena vagona
nostādītie rezervuāri aoos vagonu galos
ir savienoti ar kopēju savācēja cauruli ,
kupa vagona stāva iekšpusē apgādāta ar
noslēt'zes ventili. Minētā ventiļa pārklā-
šana ar aizsarga vāku nav nep ieciešama.

F. Izņēmumi, kādi pielaisti pi i
līdz E minētiem noteikumiem.

(1) Nelieli daudzumi šķidrumā pārvērsto
un p. p. 5°, 6° un 7° minēto gāzu ir atļauts
pārvadāt hermētiski stiprās aizkausētās-
stikla caurulēs, t. i. ogļskābes un slāpekļa
oksidula līdz 3 gr, amonjaka, chlora ufl
slāpekļa tetroksida līdz 20 gr, bezūdeņai-
nās sērskābes un chlorogļok .- .ida(Phosgen)
līdz 100 gr, ievērojot sekošos noteikumus :
Ar ogļskābi un slāpekļa oksidulu caurules
tilpums jāpiepilda uz pusi; ar sērskābi
un chloroksidu (Phosgen) ne vairāk ka
uz trīs ceturtdaļu un ar amonjaku , chloru
un slāpekļa tetroksidu ne vairāk kā uJ
divām trešdaļām caurules tilpuma. At-

I sevišķas stikla caurules ievietojamas atfļ
i lodētā un ar krama masu noblive»

skārda kārbā, kupa savukārt ieguldama

ļ izturīgā koka kastē. Ir atļauts vienā kaste
ievietot vairākas skārda kārbas ar n

ļ cījumu, ka kārbas ar chloru saturoša'»
caurulēm nav iesaiņojamas kopā ar arno
jaku vai sērpaskābi saturošām kārbām-

Tāpat skārda kārbas ar šķidrveidīgam
gāzēm, izņemot chloru, ir atļauts iesaiņ

I kopā ar citiem priekšmetiem. . , .
(2) Stikla caurules ar 80 minētām vieia'

līdz 100 gr un kopsvarā līdz 5 kg ir at!

ļ iesaiņot izturīgās koka kastēs gan aJrļ.
višķi, gan vienkopus ar citiem Pr,f

^^metiem, zem nosacījuma, ka kastes c
', nostiprināmas. Uz kastēm uz''Pinaļ.ar-

drukātas blanķetes ar uzrakstiem uz -



pamata ..Degviela ". Kādu no minē-

ielāin ne vairāk par 100 gr saturošās
ir atļauts pārvadāt segtos vagonos.

Metāla kapseles ar ogļskābi (Sodor,
rkiet) ja tās satur ne vairāk par 25 gr

ŽSrveidīgo ogļskābi un ne vairāk par
šķidruma uz 1 kubika centimetru

Li milimetru tilpuma ir atļauts pārvadāt

£ ierobežojumiem , ja ogļskābe ir pilnīgi
abada no gaisa.

Sabiezētu līdz 0,3 kg uz kvadrat-
ntimetri skābekli, ja tas ievietots

ļLūS kaučuka maisiņos, ar gumiju
Smrignētā audumā vai tamlīdzīgā audu

ā
"pieņem pārvadāšanai bez ierobežo-

G. Pārvadāšana.

p 8° minētās vielas, svarā līdz 100 gr.
nienein pārvadāšanai ar lielo ātiumu,

tās atbilst r (2) minētiem nosacī-

H. Pārejas noteikumi.
Sabiezēto , šķidrveidīgo un zem spiediena

lidināto gāzu tvertnes, ja šo tvertņu
na atļauta saskaņā ar iepriekšējās

starptautiskās Konvencijas pielikumā 1
pievestiem noteikumiem, var lietot ari
uz priekšu. . __

Tādu tvertņu penooiskā pārbaudīšana
izvedama saskaņā ar B. minētiem no-
teikumiem.

1 e Vielas, kuras saskaroties ar ūdeni,
rada aizdegošas vai degšanu pabalstošas
gāzes.
'Atļauts pārvadāt:

10. Sārmu un sārmzemes metālus, kā
nātriju, kāliju, kalciju un tiem līdzīgus,
ari šo metālu savienojumus.

2°. Kalcijkarbidu un kaļķslāpekli, pē-
dējo ar lielāku par 0,2% kalcijkarbida
saturu, kalcijhidratu.

30. Natrijperoksīdu un tā savienojumus,
ja tie nav bīstamāki par natrijperoksīdu.

Pārvadāšanas noteikumi.

A. Iesaiņojums.
(1) iesaiņošanai lietojami izturīgi, blīvi

un cieši noslēgti dzelzs trauki (ari skārda).
i» minētās vielas, svarā līdz 5 kgr atļauts
pārvadāt ari izturīgos, droši un blīvi
noslēgtos stikla traukos. Traukiem jābūt
pilnīgi sausiem, vai vielām, minētām 1°
un 2>, — pildītiem ar petroleju.

(2) P. p. 1° un 3° uzskaitīto vielu trauki
apgādājami ar aizsargu iesaiņojumu, tas ir:

a) Dzelzs skārda trauki ar p. 1° uz-
skaitītām vielām, ievietojami koka kastēs
vai dzelzs aizsargu grozos.

b) Stikla trauki, ar vielām 1°, vai ar
vielām 3°, ievietojami koka kastēs, kuras
aizsargāšanai no mitruma izklājamas ar
skārdu. Kastēs ieguldītie stikla trauki
cieši 'noblīvējami ar krama masu, vai ar
citu tamlīdzīgu nedegošu vielu. Stikla
traukiem ar vielas saturu līdz 250 gr,
koku kastu vietā lietojami droši un blīvi
noslēgti skārda trauki.

(3) Uz katra nosūtamā saiņa jābut
izturīgam un labi salasāmam sūtījuma
satura atzīmējumam un uzrakstam ,,Sar-
jajams no mitruma".

B. Pārējie noteikumi.
. (1) Vielas, svarā līdz 5 kgr, ja tās
'«ainotas saskaņā ar A minētiem no-
tcikumiem , atļauts iesaiņot kopā ar citiem
Priekšmetiem .
..(2) Ar pārvadāšanai nodotiem saiņiem
paietas sevišķi rūpīgi, lekpaujot vagonos
N nedrīkst sviest un tie tā nostiprināmi,
!ai 'sargātu tos no svārstīšanās, slīdē-
tas, apgāšanās un krišanas.
w) Pārvadāšanai lietojami segti vagoni.

kalcijkarbidu un kaļķslāpekli (p. 2°) at-
!au ļpārvadāt ari atklātos, ar segām
Pārklātos vagonos.

(4) Tukši trauki, kupos bijušas p. 2°
"lietās vielas, pilnīgi iztīrāmi no šo vielu

«"ēkām . Viņu agrākais saturs uzrādāms
P'eču zī„.

Klase II.
Pašaizdegošas vielas.

J'lauts pārvadāt:
fosfr ' rastais (baltais vai dzeltenais) )

'miorfais (sarkanais) fosfors, fosfor-? 'os. fosfora savienojumi ar sārmzemes
ļ|Z ' P'emēram: fosforkalcijs, fosfor-

%n -C1JS
' fosf °rdzelzs un līdzīgi pašaiz-

sosi fosfora savienojumi ar metāliem.
fem

niorfa fosfora maisījumi ar sve- ļ
Wrs vtaukiem - ar kušanas temperatūru
Wekr " parasta fosfora šķīduma sēr-

ikīfju
C -inketlll'ls. cinkmethils, ari ēteriskā

jp- Svaigkvēloti kvēpi.
, svaigkvēlotas kokogles, maltas, grau-

. gabalos.
' Zlda apstrādāšanas atkritumi (Cor-

donnet-, Souple-, Bourre de Soie un
Chappe-zīds) šķipsnās.

8°. a) Sekosi audumi, taukoti, perni-coti vai eļļoti: vilna, mati, mākslīga vilna,
vilna, kokvilna, zīds, lini, kaņepāji, džūts-
jelvielas stāvoklī, kā atkritumi no vērp-
šanas un aušanas, vai kā atgriežni un
lupatas.

b) Taukoti, pernicotivai eļļoti izstrā-
dājumi no iepriekšminētiem audumiem,
piemēram: aizsarga apsegas, virvu preces,
kokvilnas vai kaņepāju dzensiksnas, audēju
nltas un zirglietas no audumiem, diegi un
dzijas: tīklu preces (zvejas tīkli un tam-
līdzīgi).

90. Dažādi graudaini vai poraini degošas
vielas maisījumi ar lineļļu, pernicu, sveķu
eļļu vai tamlīdzīgi, kā ari pēdējo sastāv-
daļas, ja tās spējīgas pašas oksidēties
(piemēram tā saucamā bourre de liege).

100. Taukotas dzelzs vai tērauda skaidas
(virpju, urbju un tamlīdzīgas skaidas).

11°. Taukots, pernicots vai eļļots papirs
un no tā izgatavotas čaulītes.

12°. Pirophoriski metāli.
130. Cinkpulveris (cinkputekļi).
14°. Lietotas rauga tarbas, netīrītas.
15°. Lietota gāzes tīrāmā masa.
16°. Nitrocellulozes pavedieni mākslīga

I zīda izgatavošanai.
Pārvadāšanas noteikumi.

A. Iesaiņojums.
(1) P. p. 1° un 2° minētās vielas iesai-

ņojamas blīvos, labi noslēgtos skārda
traukos, pie kam pēdējie cieši ieguldami
izturīgās un labi noslēgtās koka kastēs.
2° minētās vielas, svarā līdz 2 kgr., skārda
trauku vietā var ievietot stikla traukos
vai krūkās, pie kam ari tie cieši ieguldami
izturīgās, droši noslēgtās koka kastēs.
Parastam fosforam jāatrodas ūdenī. Uz
kastēm jābūt izturīgam un viegli sala-
sāmam satura atzīmējumam; pie parastā
fosfora bez tam vēl uzrakstam ,,Virsma ".

(2) Aizsargāšanai no izbārstīšanās 3°
minētās vielas iesaiņojamas kastēs vai
iekausējamas neiepildītās bumbās.

(3) Cinkethils un cinkmethils (p. 4°),
ari ēteriskā šķīdumā, iesaiņojams stipros,
blīvos, aizkausētos vai ari citādi tam-
līdzīgā veidā noslēgtos stikla vai māla
(akmeņu vielu vai tamlīdzīgos) traukos.
Katrs stikla vai māla trauks atsevišķi,
vai ari vairāki kopā, ieguldami skārda
traukā un cieši noblīvējami ar pelniem
vai sausiem krama miltiem, pie kam virs-
trauks cieši aizlodējams.

Katrai sūtījuma vietai jāuzlipina blan-
ķete, ar iespiestu uz sarkana pamata
uzrakstu ,,Ugunsnedrošs". Uz stikla ba-
lonu virstraukiem jābūt labi salasāmam
uzrakstam ,,Nest uzmanīgi". Tos ne-
drīkst vest stumjamos ratos, nedz nest
uz pleciem vai muguras.

(4) P. p. 5° un 6° minētās vielas iesai-
ņojamas izturīgās, labi noslēgtās tvertnēs.
Koka tvertņu iekšpuses izklājamas ar
blīvu vielu; viņas ieguldamas izturīgos
virstraukos (kurvjos, toveros, kastēs).

(5) P. 7° minētās vielas iesaiņojamas
stiprās kastēs. Ja kastes ir augstākas
par 12 cm, tad starp zīda atsevišķām
kārtām ar koka režģu palīdzību atstā-
jamas tukšas starprūmes; satura vēdinā-
šanai starprūmju vietās, kastes sienās
izurbjam! caurumi. Lai vēdināšanas cau-
rumi netiktu aizsprostoti, pie kastu ārējām
sienām jāpiestiprina līstes.

(6) P. 8° a minētām vielām, lietotā
spodrināmā vilna (dziju gali) un nežāvētās
pakulas (spodrināmās drānas), lupatas,
cieši saspiežamas un iesaiņojamas stiprās,
blīvās un droši noslēgtās tvertnēs.

(7) P. 90 minētās vielas, ja tās sa-
spiestas, iesaiņojamas stiprās, blīvās
skārda vai ar skārdu blīvi izklātās iz-
turīgās koka tvertnēs; ja minētās vielas
nav saspiestas ar presi, tad tās iesaiņo-
jamas stiprās, blīvās, droši noslēgtās
tvertnēs.

(8) P. 10° minētās vielas iesaiņojamas
stipros, blīvos un droši noslēgtos metāla
traukos. Iesaiņojums var iztrūkt, ja pār-
vadāšanu izdara dzelzs vagonos ar vāku
vai atklātos dzelzs vagonos, pārklājot ar
segām.

(9) P. 12° minētām vielām jābūt iekau-
sētām stikla caurulēs, kuras savukārt
ievietojamas skārda traukos, noblīvē-
vējamas ar krama masu, vai citu tamlīdzīgu
sauszemju vielu un aizlodējamas.

(10) Cinkpulvers (cinkputekļi) iesaiņo-
jams izturīgās un blīvās metāla tvertnēs.

(11) Lietotas, netīrītas raugu tarbas
(cīpars 14°) iesaiņojamas blīvi noslēdzamās
tvertnēs.

(12) Lietotā gāzes tīrāma masa — ciktālu
tās pārvadāšanai netiek paģērētas skārda
tvertnes — pārvadājama vienīgi dzelzs
skārda vagonos. Ja pārvadāšanu neva-

rētu izdarīt vagonos ar dzelzs vākiem,
tad sūtījums pilnīgi pārklājams ar ap-
segam, kūpam jābūt tā izgatavotām, ka
tās no uguns pieskaršanās neaizdegtos.
Par tādu vagonu iekraušanu un izkrati
jāgādā nosūtītājam un saņēmējam. Uz
dzelzsceļu pārvaldes pieprasījumu apsegas
jāgādā nosūtītājam.

(13) Nitrocellulozes pavedieni — māk-
slīgā zīda izgatavošanai, iesaiņojami gais-
blīvi noslēgtās metāla vai koka tvertnēs,
pie kam pēdējās, t. i. koka tvertnes,
apgādājamas ar tādu ūdens daudzumu,
ka tas būtu sajūtams pie tvertnes valstī-
šanās. Ja iesaiņošanai lieto blīvas metāla
tvertnes, tad pietiek, ja nitrocellulozes
katra ripa ir ietīta labi mitrā audumā.
Šāda ietinuma esamība apliecināma preču
zīmē.

B. Pārējie noteikumi.
(1) Turpmāki minētās vielas drīkst

iesaiņot kopīgi ar citiem priekšmetiem
stiprās, izturīgās un droši noslēgtās koka
tvertnēs, ievērojot pie tam nodalījumā A ļ
minētos noteikumus par tvertnēm:

a) parasto fosforu (p. 1) svarā līdz
250 gr, tāds neliels daudzums var
tikt iesaiņots ar ūdeni pildītos, her-
mētiski noslēgtos, izturīgos stikla
traukos, kuri ar attiecīga blīvējuma
palīdzību cieši ieguldami skārda
traukos. Katrs fosforu saturošs
trauks savukārt ieguldams koka virs-
tvertnē.

b) P. 2° vielas, svarā līdz 5 kgr;
c) cinkethils un cinkmethils (p. 4°) svarā

līdz 2 kgr, ja trauki ar tiem cieši
ieguldīti tvertnēs; to iesaiņošana kopā
ar citām, pašaizdegošām un sprāg-
stošām vielām (la) vai ar munīciju
(1 b), degvielām, uguņošanas ķer-
meņiem (lc) un ar klasē III. a un b
minētām aizdegošām vielām, nav at-
ļauta;

d) P. p. lio un 120 minētās vielas, bez
ierobežojumiem.

(2) Ja preču zīme apliecināts, ka:
a) kvēpi (p. 5°) un koka ogles maltas,

graudos vai gabalos (p. 6°), kas nav
svaigi dzēstas, (t. i. ka atdzišanā pa-
gājušas vismaz 48 stundas);

b) zīds šķipsnās (p. 70) nav pārliecīgi
mitris.

c) P. p. 8. un 19. minētās vielas nav
taukotas, pernicotas vai eļļotas;

d) lietotas rauga tarbas (p. 14°) ir tīrītas;
e) lietota gāzes tīrāmā masa ir pilnīgi

oksidēta; šīs vielas atļauts pārvadāt
bez ierobežojumiem.

(3) P. 8° minētām vielām — izņemot
lietoto spodrināmo vilnu un pakulas (lupati
tīrīšanai), ja tie iesaiņoti saskaņā ar sa-
dalījuma A nodalījuma (6) aizrādījumiem—-
jābūt sausām.

(4) P. lio minētās papiru čaulas drīkst ļ
pārvadāt vienīgi tad, ja preču zīmē ap-
liecināts, ka tās pēc taukošanas vai eļļo-
šanas ir tikušas karsētas un tad pilnīgi
atdzesētas ūdenī.

(5) Pārvadāšana izvedama segtos va-
gonos ar noslēgtām atvērtnēm (lūkām):

a) cinkethils un cinkmethils (p. 4°) at-
klātos vagonos; mazāku daudzumu ļ
līdz 10 kgr iesaiņotu atsevišķi
vai daudzumu līdz 2 kgr, iesaiņotu
kopā ar citiem priekšmetiem, atļauts I
pārvadāt segtos vagonos pēc nodali- i
jumā(l)c paredzētiem nosacījumiem;!

b) P. p. 1°, 8° un U° minētās vielaspār-i
vadājamas vienīgi segtos vagonos vai!
ari atklātos vagonos ar attiecīgām
apsegam. Spodrvilna un spodrlupatas,;
ja tās iesaiņotas saskaņā ar notei-
kumiem, paredzētiem zem A (6), ari
var pārvadāt atklātos vagonos;

c) nitrocellulozes šķipsnas — māklsīga
zīda izgatavošanai — pārvadājami
segtos vagonos ar noslēgtām at-
vērtnēm.

(6) Cinkethila un cinkmethila pārva-
dāšanai bez tam jāņem vērā III. a B no-
dalījumā (4) pievestie nosacījumi.

C. Pārvadāšana.
Cinkethils un cinkmethils pieņemami ļ

pārvadāšanai ar liek) ātrumu, ja tie at-
sevišķi iesaiņoti svarā nepārsniedz 10 kgr,
vai ja tie iesaiņoti kopā ar citiem priekš-
metiem svarā nepārsniedz 2 kg.

Klase III.
Degošas vielas.

III. a. Degoši šķidrumi.
Zemāk minētās vielas padotas sevišķiem

noteikumiem.
1. Ogļūdeņraži, tas ir:

a) Jēlpetroleja (zemeseļļa) un tīrītā petro-
leja, eļļas, izgatavotas no brūnoglēm
un torfa, šīfereļļa, asfaltnafta un to
destilati, kā ari citādā ceļā dabūtos
ūdeņražus (piemēram tauku gāzes

sabiezējumu atkritumi), ja pie baro-
metriska 760 mm reducēta uz jūras
līmeņa spiediena šīs vielas neuzliesmo
pie zemākas par 21°C pēc Abel-

rata un augstākas par
Cc Penska-Martensa aparāta

temperatūras;
b) Jēlpetroleja (zemeseļļa) un tīrītā pe-

troleja, petrolejas nafta, brūnogļdarva,
torfa un šīfereļļas, asfaltnafta, kā ari
minēto vielu destilati (bencins, li-
groins, spodreļļa un tamlīdzīgi), kā
ari citādā ceļā iegūtie ogļūdeņraži
(piemēram taukgāzes sabiezējumu at-
kritumi), ja tie pie barometriska
760 mm reducēta uz jūras līmeņa
spiediena pie temperatūras zem 21°C
pēc Abel-Penska aparāta attīsta uz-
liesmojošus tvaikus un ja to speci-
fiskais svais pie I5°C pārsniedz 0,680.

Akmeņogļu darveļļas, kuras speci-
fiskais svars pie 15°C mazāks par
0,950. (Benzols, tutuols, ksitols, ku-
mols un tamlīdzīgi).

c) Petrolejas ēters (gazolins, neolins un
tamlīdzīgi) un līdzīgas, no petrolej- -
naftas vai brūnogļudarvas iegūtas
vieglaizdegošas vielas, ja to speci-
fiskais svars pie 15°C nepārsniedz
0,680.

2°. Šķidrumi, kuri izgatavoti pa
daļai no petrolejas naftas vai citām
tamlīdzīgām viegli aizdegošām šķidr-
vielām un pa daļai no sveķiem, kau-
čuka, gutaperčas, ziepēm, asfalta,
darvas vai tamlīdzīgām vielām.

3°. Ethilēters (sērēters), ari maisī-
jumā ar citiem šķīdumiem (piemēram
Hofmaņa piles), nitrocellulozas šķī-
dumi sērēterī (kollodiums), amilalko-
holā, etilalkoholā, metiialkoholā, etiķ-
ēterī,amiIacetātā,acetonā,nitrobenzoiā,
nitrotoluolā vai ari šī šķīduma mai-
sījumā (Zaponlaka), saturošsne vairāk
par 1% nitroglicerīna šķīdumu alko-
holā.

4°. Nitrocellulozes šķīdumi etiķ-
skābē.

5°. Metilalkohols (kokspirts) jēlā un
rektificētā stāvoklī, acetons paral-
dehits, acetaldehits (alkoholiskā šķī-
dumā).

Dažāda veida ēteri, p. p. anmila-
cetats (attiecībā uz petrolejēteriem
salīdzini ar p. 1 c), visāda veida
šķidrie ēteri, izņemot etilēteri (at-y
tiecībā uz ethilēteriem salīdzini ar
p. 30).

6°. Parastais spirta denature-
šanas līdzeklis (koka spirta maisījums
ar piridinu).

7°. Koka spirta un benzola mai-
sījums (ar vai bez zemes vaska,
p. p. panzols).

8°. Sērogleklis.
9°. Taukas eļļas, pernica, eļļā iz-

šķīdinātas krāsas, terpentineļļa (kīn-
eļļa) un citas ēteriskas eļļas, abzolutais
alkohols, vīna gars (spirtā), kā ari
šo vielu produkti (spirta laka, eļļas
laka, sikativs, šķidrās ziepes un tam-
līdzīgi) partijās pārāk par 40 kgr.

Pārvadāšanas noteikumi.
A. Iesaiņojums.

(1) Iesaiņošanai lietojami izturīgi, blīvi
un droši noslēgti stikla, māla (akmeņvielu
vai tamlīdzīgu) un metāla trauki.

Nitrocellulozes šķīdumi etiķskābe ne-
drīkst tikt iepildīti metāla traukos.

P. p. īo a un b, 20, 40, 50, 6», 70 un 90 mi-
nētos šķīdumus atļauts pārvadāt ari iz-
turīgās, blīvās un droši noslēgtās koka
tvertnēs (mucas).

(2) Stikla un māla trauki ar p. p. 10 līdz
9" minētiem šķīdumiem, kā ari skārda
trauki ar p. p. 3° un 8minētiem šķidru-
miem, iesaiņojami katrs atsevišķi vai ari
vairāki kopā, cieši iestiprinot tos izturīgos
virstraukos (klūgu vai metalkurvjos, to-
veros vai kastēs). Virstrauki (izņemot
kastes) apgādājami labiem rokturiem.
Atklātie virstrauki (kurvji, toveri un
kastes) apgādājami ar vākiem un, ja tie
izgatavoti no salmiem, niedrēm vai citām
tamlīdzīgām viegli aizdegošām vielām,
piesūcināmi ar mālu vai kaļķu pienu, vai
ar citu tamlīdzīgu šķidrumu, kūpam pie-
maisīts stikla ūdens.

(3) Katrai saturošai p. p. l'o b un c,
3°, 4° un 8° minētos šķidrumus sūtījuma
vietai jāuzlipina birka ar labi salasāmu
uz sarkana pamata iespiestu uzrakstu
,,Ugunsnedrošs". Uz kurvjiem un to-
veriem ar stikla baloniem bez tam vēl
jāuzliek vēl viegli salasāmi uzraksti. ..*
uzmanīgi". Tos nedrīkts stumt divričos,
nedz nest uz pleciem vai muguras.

* B. Pārējie noteikumi.
(I) Zemāk uzskaitītās vielas drīkst ie-



saiņot kopā ar citiem priekšmetiem, blīvās
izturīgas un droši noslēgtās koka kastēs,
ievērojot pie tam sadalījumā A paredzētos
nosacījumus par tvertnēm:

a) P. 90 minētie šķidrumi, bez ierobe-
žojumiem;

b) p. p. 10 līdz 70 minētie šķidrumi,
daudzumā līdz 10 kgr;

c) sērogleklis (p. 80), daudzumā līdz 2 kgr.
P. p. 1° līdz 80 minētie trauki ar
šķidrumiem cieši ieguldami tvertnēs.

(2) Pie p. p. 10 a un b minētiem ogļūdeņ-
ražiem preču zīmē atzīmējams, ka viņi
atbilst noteikumiem par uzliesmošanas
temperatūru un specifisko svaru. Minēto
atzīmju iztrūkšanas gadījumā, ar vielu
jārīkojas kā ar petrolejas ēteri (p. 1° c).

(3) P. p. ]o līdz 8° minētie šķidrumi
pārvadājami vaļējos vagonos; p. p. 1°
līdz 7° uzskaitītās vielas nelielā daudzumā,
t. i. līdz 10 kgr un sērogleklis (p. 8°) līdz
2 kgr var tikt pārvadāti slēgtos vagonos
atsevišķi vai kopā ar citiem priekšmetiem,
saskaņā ar nodalījuma (1) b un c pa-
redzētiem nosacījumiem.

(4) Pie p. p. I» līdz 8" uzskaitīto šķi-
drumu pārvadāšanas jāņem vērā vēl se-
košais:

a) stājoties pie iekraušanas, vagona abās
pusēs uzlipināmas sarkanas zīmes,
ar la>i salasāmu uzrakstu: uguns-
nedrošs" un „Uzmanīgi pārbīdīt"
(salīdzini paraugu pielikuma beigās);

b) sūtījuma saiņi vagonos labi nosti-
prinājām!. Atklātie kurvji un to-
veri piesienami pie vagona sienas;
nav atļauts uzkraut tos vienu uz otra;

c) pārvadāšanaslaikāsabojājušāstvertnes
nekavējoši izkraujamas no vagoniem
un ja viņu atjaunošana īsā laikā nav
iespējama, tad tās kopā ar saturu
bez sevišķām formalitātēm uz no-
sūtītāja rēķina pārdodamas;

d) tukšas, noslēgtas skārda tvertnes,
kuras saturējušas augšā uzskaitītās
vielas, atļauts pārvadāt slēgtos va-
gonos; pārējie trauki pārvadājami
atklātos vagonos; tvertņu iepriek-
šējais saturs atzīmējams preču zīmē.

(5) Šķidrumu pārvadāšanai paredzētiem
cisternu vagoniem piemērojami sadalījuma
A, nodalījumā (1) un sadalījuma B no-
dalījumā (2) un nodalījumā (4) a, pa-
redzētie noteikumi.

C. Pārvadāšana.

Nav atļauts pieņemt-pārvadāšanai ar
lielu ātrumu sūtījumus:

a) p. p. 1° līdz 8° minētās vielas, ja to
svars pārsniedz 10 kg;

b) sēroglekli (p. 8°) ja tā svars pār-
sniedz 2 kg;

c) tukšus traukus, kupos pārvadātas
p. p. 1° līdz 8° minētās vielas, izņemot
cieši noslēgtus skārda traukus.

111b. Aizdegošas cietas vielas.
Zemāk uzskaitītās vielas padotas se-

višķiem noteikumiem:
10. Vielas, kuras var viegli aizdegties

no lokomotivu dzirkstelēm, piemēram
siens, kokaogles gabalos, kokamilti, skaidas,
koka šķiedras, papiraskaidas, niedras (iz-
ņemot spāniešu niedras), vērpjamās augu
vielas un to atkritumi, salmi (ari kuku-
rūzas, rīsu un linu salmi), torfs (izņemot
mašinu jeb spiedtorfu), petrolejas atkri-
tumi, sveķu un citu līdzīgu vielu maisījumi
ar porīgām degvielām un pēdīgi ar sēru.

2°. Celloidins — caur kolodiumā at-
rodošā alkohola nepilnīgu iztvaicēšanu
radus ziepjveidīgs preparāts, galvenā kārtā
ar kolodiumvilnas saturu priekš kolodiumā.

30. Celluloids plātnēs, loksnēs, stieņos;
celluloida izstrādājumi vai celluloida at-

kritumi.
Pārvadāšanas noteikumi.

A. Iesaiņojums.
(1) Punktā 1° minētās vielas, ja tās nav

iesaiņotas, drīkst pārvadāt vienīgi slēgtos
vagonos vai ari vaļējos vagonos, pār-
klātos ar segām. Apsegas uz dzelzsceļa
pieprasījuma jāgādā nosūtītājam.

(2) Atsevišķās celloidina plātnes tā ie-

saiņojamas , lai tās pilnīgi pasargātu no
izžūšanas. .

(3) P 3° minētie priekšmeti (celluloids) ļ
_ iesaiņojami blīvās koka kastēs, vai ari

no izturīga papira izgatavotos saiņos,

kuri no abiem sāniem saspiesti ar galdi-

ņiem, kas ar pretēju spiedienu cieši satur

saini. ...
B. Pārvadāšana.

p jo minētos priekšmetus nepieņem

pārva dāšanai ar lielo ātrumu.

Klase IV.

Nāvējošas vielas.

Zemāk uzskaitītās vielas padotas se-

višķiem noteikumiem :

1°. Nešķidrie arsenijkaliji, arsenpaskābe
(Hūttenrauch), dzeltenais arseniks (dūmu
dzeltens, auripigments), sarkanais arseniks
(realgars), tīradņa arseniks, arsenuals, ko-
balts zvīņos, mušu akmens un tiem līdzīgi.

20. Ele 'ktriskā ceļā iegūtie ferrosilicijs
un magnansilicijs.

3°. Ciankalijs un ciannatrijs cietā veidā.
40. Šķidrie arsenijkaliji, it sevišķi arsen-

skābe.
5°. Ciankalija un ciannatrija šķīdumi.
6°. Nāvējoši metalpreparati.

a) sublimats, cinobers;
vapa krāsas, sevišķi zaļais pulveris
(Grūnspan); zaļie un zilie vara pig-
menti ; etiķskābais svins (svina cu-
kurs) ;

b) citi svina preparāti, sevišķi svina
oksids (Massikot), miniums, svina bal-
tums un citas svina krāsas; svina
vielu atkritumi.

7°. Vara vitriols un vara vitriola mai-
sījums ar kaļķi, zodu vai analoģiskām
vielām (pulvers Bordelaisesu mērces iz-
gatavošanai, vai tamlīdzīgi); ogļskābe un
ogļskābais kālijs cietā veidā.

8°. Chlorskābā sāls, barijperoksids, na-
trijacids:

9°. Anilins (anilineļļa).

Pārvadāšanas noteikumi.

A. Iesaiņojums.
(1) Iesaiņošanai lietojamām tvertnēm

jābūt izturīgām, blīvām un tā noslēgtām,
lai satura izbēršana vai iztecēšana būtu
pilnīgi novērsta.

(2) P. p. 1° un 3° minētās vielas ie-
saiņojamas :

a) stiprās dzelzs mucās ar uzskrūvēja-
miem vākiem un veļamām stīpām,
vai

b) cieta, sausa koka dubulttraukos ar
stīpām ,vai ari tādas pašās dubult-
kastēs ar aptveru saitēm, pie kam
iekšējo trauku sienas izklājamas ar
blīvu vielu. Iekšējo koka trauku
vietā var lietot aizlodētus skārda,
stikla vai māla traukus. Stikla un
māla trauki virstraukos cieši noblīvē-
jami ar attiecīgo blīvvielu. Ja ievēro
augšminētos nosacījumus, atļauts ap-
vienot ari vairākus traukus vienā

;

c) P. 1° vielas var iesaiņot ari darvotos
audekla maisos, kuri ievietojami stip-
rās, vienkāršās, sausa un cieta koka
mucās.

(3) Ferrosilicijs un mangansilicijs (p.2°)
iesaiņojami stiprās ūdensblīvas, koka vai
metāla tvertnēs.

(4) P. 4° uzskaitītās vielas iesaiņojamas :
a) metāla, koka vai gumijas traukos ar

labām noslēdzēm vai
b) stikla vai māla traukos, kup ar at-

tiecīgo blīvmaterialu cieši iestiprināti
virstraukos (klūgu vai metāla kurvjos,
toveros vai kastēs), virstrauki (iz-
ņemot kastes) apgādājamas ar labiem
rokturiem.

(5) P. 5° uzskaitītās vielas iesaiņojamas
labi noslēdzamos dzelzs traukos, kuri ar
krama masu, zāģu skaidām vai citu uz-
sūcošu vielu palīdzību cieši ieguldīti iz-
turīgās koka vai metāla virstvertnēs.

(6) P. 6° vielas iesaiņojamas:
a) dzelzs mucās vai blīvās, cieta un

sausa koka mu ās ar stīpām, vai
kastēs ar aptveru saitēm, vai

b) dzelzs traukos (saucamos Hobboks)
vai ari

c) stikla vai māla traukos, pie kam, ja
svars nepārsniedz 10 kg, tad ari
stipra papira dubultaploksnēs (tarbās),
trauki un aploksnes ar attiecīga hlīv-
materiala palīdzību cieši ievietojamas
stiprās, droši noslēdzamās koka tvert-
nēs ;

d) svina krāsas atļauts iesaiņot baltā vai
cita dzelzs skārda traukos ;

e) svina un vara savienojumi m ūdeni
saturošā šķīdumā, atļauts lietot blīvus,
no vielām izgatavotus traukus, uz
kuriem minētie savienojumi neiedar-
bojas.

(7) P. 70 vielas iesaiņojamas izturīgās,
blīvās un droši noslēgtās koka tvertnēs
(mucās vai kastēs), vai ari izturīgos,
blīvos un labi sasietos maisos.

(8) P. 8° vielas, izņemot natrijacidu,
iesaiņojamas izturīgās, blīvās un droši no-
slēgtās koka vai viļņveidīga skārda tvert-
nēs. Lai pilnīgi novērstu satura izbiršanu,
koka tvertnes (mucas vai kastes) bez pār-
traukuma cieši izklājamas ar izturīga
papira oderi. Viļņveidīgiem dzelzs trau-
kiem jābūt vismaz 0,6 mm bieziem ; ap
tiem piestiprināmi ar 6 klūgu stīpu palī-
dzību ne mazāk kā 2 mu u sānu dēlīši.

Natrijacids iesaiņojams izturīgos, blīvos
un droši noslēgtos dzelzs traukos (ari 110
balta dzelzs skārda).

(9) Uz katru sūtījuma vietu, kupā ie-
saiņotas p. p. 1° līdz 8° minētās vielas,
jābūt skaidram un izturīgam satura at-
zīmējumam. Atļauti ari kopapzīmējumi,
proti: arsenkaliji, svina preparāti, nāvīgas
krāsas. Bez tam uz saiņiem ar p. p. 1°, 3°,
4° un 5°, kā ari p. 6°a nozīmētām vielām
jāuzliek uzraksts ,,Nāvējošs", pie ferro-
silicija un mangansilicija (p. 2°) uzraksts
,,Bīstas slapjuma", ,,Neapgāzt".

Uz traukiem ar p. 8° minētām vielām
jāuzliek skaidrs un izturīgs uzraksts
,,Ugunsnedrošs" un bez tam uz traukiem
ar natrijacidu ari vēl uzraksts ,,Bīstas
slapjuma".

(10) Aniiina (anilineļļa) jāiesaiņo metal-
mucās, vai izturīgās un blīvās koka mucās
(piemēram petrolejas mucās) .

B. Pārējie noteikumi.

(1) Turpmāk uzskaitītās vielas atļauts
iesaiņot kopā ar citiem priekšmetiem,
blīvās, izturīgās un droši noslēgtās koka
tvertnēs, ņemot vērā pie tam sadalījumā
A uzskaitītos noteikumus par tvertnēm :

a) p. 4° minētās vielas, svarā līdz I kg
jālieto stikla trauki un pēdējie ar
sausu krama masas palīdzību cieši
jāiegulda skārda virstraukos;

b) p. p. 1°, 3° un 8° minētās vielas, svarā
līdz 5 kg; tomēr ciankalija, cian-
natrija, kā ari chlorskābes sāļu, barij-
superreksida un natrijacida kop-
iesaiņošana ar skābēm vai skābu
zālēm aizliegta;

c) p. 6°a minētās vielas līdz 10 kg;
d) p. p. 2°, 6°b un 70 minētās vielas —

neaprobežotā daudzumā.
Tvertnēm ar 1°, 3°, 40, 5° vai 6°a uz-

skaitītām vielām jāuzliek uzraksts ,,Nā-
vējošs".

(2) P. p. 10, 30, 40, 50 un 60a minētās
vielas nedrīkst iekraut kopīgi ar ēdam- un
baudvielām.

(3) P. p. 30, 5° un 8° minētās vielas ne-
drīkst iekraut kopā ar skābēm un bez tam
p. 5° minētās vielas ari ar skābju sāļiem.

(4) P. 5 minētās vielas drīkst pārvadāt
vienīgi katlavagonos (cisternās vai vaļējos
vagonos. Natrijacidu drīkst pārvadāt
vienīgi segtos vagonos.

(5) Ferrosilicijs un mangansilicijs ie-
vietojami pilnīgi sausās tvertnēs; tie pār-
vadājami segtos vagonos; ja tos tomēr
pārvadā vaļējos vagonos, tad tie apklā-
jami ūdensblīvām apsegam.

(6) Atpakaļsūtamām tukšām tvertnēm
un maisiem, ja tie saturējuši p. p. 1°, 3°,
4°, 5° vai 6°a minētās nāvējošās vielas,
jābūt blīvi noslēgtiem, viņu agrākais
saturs apzīmējams preču zīmē. Ari no-
dalījumā (2) minētie noteikumi ir ņemami
vērā.

(7) Nāvējošo vielu vai to atšķaidījumu
pārvadāšanai paredzēto cisternu vagonu
rezervuāriem jāatbilst zem A (1) un (9) un
B (6) minētām prasībām. Rezervuāri iz-
gatavojami vienīgi no tādiem materiāliem,
uz kupiem attiecīgās augšminētās vielas
vai to atšķaidījumi neiedarbojas. Cisternu
rezervuāri p. 5° minēto vielu pārvadā-
šanai nedrīkst būt ar kniežu šuvēm, ja
rezervuāri nav ar dubultsienām. Bez tam
to apakšdaļās nedrīkst būt atvērtņu
(krānu, ventiļu vai taml.). Atvērtnes no-
blīvējamas un aizsargājamas ar metāla
cepurītēm. Katlu vagoni, kuri pildīti ar
p. 5° minētām vielām tā ieslēdzami vil-
cienā, lai tie caur citiem vagoniem tiktu
viens no otra atšķirti, t. i. lai vagoni ar
šķidrām skābēm nebūtu piekabināti viens
pie otra.

C. Pārvadāšana.
P. p. 10, 30, 40, 50, 6oun 80 uzskaitītās

j vielas, kā ari tukšas tvertnes (ari maisi),
kupās šīs vielas bijušas iesaiņotas, nepieņem
pārvadāšanai ar lielo ātrumu.

D. Izņēmumi, kādi pielaisti pie zem
A, B un C minētiem nosacījumiem.

IV. klasē minētās vielas nav padotas
šiem noteikumiem, ja tās svarā līdz xķ kg
pārvadā farmaceitiskiem vai ziniskiem
mērķiem (rēķinot l{% kg katrai vielai).
Vielas tādos gadījumos iesaiņojamas pie-
tiekoši izturīgās kastēs; stikla un māla
traukiem jābūt tik cieši noslēgtiem, ka
satura iztecēšana pārvadājot nebūtu ie-
spējama.

Klase V.
Kodīgas vielas.

Zemāk uzskaitītās vielas padotas se-
višķiem noteikumiem:

1°. Sērskābe, kūpoša sērskābe (sērskābe
ar anhidridsaturu, oleums, vitrioleļļa.Nord-
hausena sērskābe), slāpekļa skābe un tās
maisījumi, sālsskābe, fluorskābe un ški-1
drūmi, kuri satur vairāk kā 40"skābes.]

20. Chlorsulfats, kā ari slāpekļa skābe
un sērskābes ferrooksids (ferrinitrats vai
ferrisulfats, dzelzsbeice).

30. Kodīgie sārmi (nātrijsārms, kālji
sārms un tamlīdzīgi), eļļu rafinēšanas
atliekas, amonjaka ūdens augstākais a25°;amonjaka saturu.

4°. Broms.
5°, Sērskābes-anhidrids.
6°. Acetilchlorids, antimonpenta-chlo.

rids, chromilchlorids, chlorskābais fosfors
fosforpentachlorids (fosforsuperchloridsj'
fosfortrichlorids, sulfurilchlorids, tunilchlo!
rids, chlorsulfonskābe.

7°. Ūdenražaperoksīds.
8°. Sērnatrijs un natronkoks.
90. Nātrijbisulfats.
10°. Dedzināti kaļķi (kalcijoksīds).

Pārvadāšanas noteikumi.
A. Iesaiņojums.

(1) P. p. 10 līdz 4° minēto vielu iesai-
ņošanai lietojami izturīgi, blīvi, droši
noslēdzami trauki, izgatavoti no tāda
materiāla, uz kuru pildāmais saturs ne-
iedarbojās. P. 10 minētai fluorskābei aiz-
rādījumus skati nodalījumā (5). Trauku
noslēdzes ierīkojamas tā, lai tās no krati-
šanās vai no trauka satura nevarētu
bojāties. Lietojot stikla vai māla traukus
ņemams vērā vēl sekošais:

a) trauki ar p. p. 10 līdz 30 norādītām
vielām, lietojot piemērotu blīvmate-
rialu, cieši iestiprināmi izturīgos virs-
traukos (klūgu vai metalkurvjos; to-
veros vai kastēs). Virstrauki (iz-
ņemot kastes) apgādājamas ar labiem
rokturiem;

b) stikla vai māla trauki, ar koncentrētu
slāpekļa skābi, kuras īpatnējais svars
vna zemāks par 1,48 pie 15°C (46,8»
Baume), tāpat ari ar sarkanā kūpoša
slāpekļa skābi ieguldami virstraukos.
Virstraukos ieguldāmie trauki no-
stiprināmi ar krama masu, vai ari ar

' cjtu piemērotu sauszemes vielu, pie
kam pēdējās nedrīkst būt mazāk par
traukā saturošās skābes -daudzumu;

c) zem a) un b) uzrādītās blīvvielas
pielietošana var izpalikt, ja stikla
trauki ieguldīti pilnīgi slēgtos dzelzs
virstraukos, kas apgādāti ar asbestu
pārklātām atsperu noslēdzēm, kuras
traukus tik cieši satur, ka to svārsti-
šanās ir pilnīgi novērsta;

d) stikla vai māla trauki ar bromu
(p. 40) ieguldami izturīgās koka vai
metāla tvertnēs, kuras līdz trauku
virsai piepildāmas ar pelniem, smiltīm,
krama masu vai citu tamlīdzīgu ne-
degošu vielu.

(2) Ugunsdzēšamie aparāti ar p. 1° mi-
nētām skābēm ierīkojami tā, lai skābes
izplūšana būtu pilnīgi novērsta.

(3) Ar sērskābi (p. 1°) pildītie elektrības
uzkrājēji (akkumulatori) iestiprināmi ha-
tareju kastēs tik cieši, ka atsevišķo bata-
reju nodaļas nevarētu svārstīties. Bata-
reju kastes cieši iesaiņojamas kastēs ar
uzsūcošas vielas palīdzību. Uz kastu vā-
kiem jābūt viegli salasāmiem uzrakstiem:
„Elektrības uzkrājēji" (akkumulatori) un
„Virsma". Ja uzkrājēji pildīti, tad to
poliem jābūt nodrošinātiem pret straumes
savienošanos.

Ja batareju nodaļas izgatavotas no
izturīga materiāla, piemēram no koka,
ar svina oderi vai cietgumijas un ja to
virsdaļas tā nodrošinātas, ka bīstamo
skābju daļu izsmidzināšana no tam nav

iespējama, tad atsevišķu akkumulatorti
batareju nodaļu un ari visa batarejas
komplekta iesaiņošana, ar uzsūcošu vielu
palīdzību, nav ' vajadzīga ja attiecīgas
ierīces, piemēram rāmji un sienas, novēri
apgāšanos un slīdēšanu un sargā pret
bojāšanos caur citu pārvadājamo sūtījuniu
nejaušo kritienu. Batareju daļas vai pil-
nas batarejas, kūpas iebūvētas braucamos
līdzekļos, nav atsevišķi iesaiņojamas JP
paši braucamie līdzekļi droši 'nostiprināti
dzelzsceļa vagonā.

(4) No akkumulatoriem un svina Ķ
mērām ņemtas, sērskābes saturošas sVSj
dūņas drīkst ievietot koka traukos tīkaJ
tad, ja skābes izpilēšana no tiem pili"?
novērsta.

(5 Fluorskābes tvertnēm (p. I
skābes atšķaidītas, jābūt no gutaperc»
vai svina; var būt ari ar parafīnu iz**'
rētas izsturīgas koka tvertnes, l"^'
skābes, ar koncentrāciju mazākais 7o>
apmērā pret tīru skābi, var lietot ari

dzelzs tvertnes ar ciešām un blīvi īeskru-
vējamām noslēdz m. Dzelzs tvertnes
pildītas, tā tukšas pieņemamas nosūtīsa"' .
vienīgi tad, ja uz to virsmas nav ni
ne mazākās skābes pazīmes. Uz t\
koncentrētais fluorskābei, kā pi)dl.'"
tā tukšām jābūt labi salasāmam iz'
uzrakstam „Koncentrētā 70 pn
fluorskābe".

(6) Sērskābes anhidrids (p
nojums:



a) stipros, aizcinkotos vai aizlodētos
dzelzsskārda traukos, vai

b) stiprās dzelzs vai vara pudelēs, ar
droši un gaisblīvi noslēgtām atvērtnēm

Trauki vai pudeles cieši iestiprināmas
ar krama masu vai ar citas līdzīgas ne-
degošas vielas palīdzību stipros koka vai
dzelzs skārda virstraukos.

(7) P. 6° minētās vielas iesaiņojamas:
a) pilnīgi blīvos un ar labām noslēdzēm

apgādātos dējamas dzelzs, lietas
« dzelzs. lieta tērauda, svina vai vapa

traukos, vai
b) stikla traiukos. Pēdējā gadījumā iz-

pildāmi vel sekosi noteikumi:
r)stiklatraukiemjābūtizturīgiem,

ar labi pieslīpētiem, blīviem un
pret izkrišanu nodrošinātiem stikla
aizbāžņiem.

?p) ja stikla trauku saturs pārsniedz
5 kgr, tad tie ievietojami metāla
virstraukos. Pudeles ar nelielu sa-
turu drīkst iesaiņot ari izturīgās
koka tvertnēs, kuras ar starp-
sienām sadalītas tik daudz nodaļās,
cik attiecīgā tvertnē nodomāts ie-
vietot pudeles. Vienā tvertnē ne-
drīkst būt vairāk par 4 nodaļām.

' v ) stikla trauki ievietojami tvertnēs
tā, lai starp trauku un tvertnes
sienām būtu mazākais 30 mm at-
statuma. Šīs starprūmes cieši pie-
pildāmas ar krama masu vai tam-
līdzīgu nedegošu vielu; pie acetik-
chlorida var lietot ari zāģu skaidas.

%) uz ārēiās tvertnes vāka atzīmējams

saturs un vārds ,.Trausls" vai ari
vienlīdzīgs tam apzīmējums.

(8) Ūdeņraža peroksīda (p. 70) pārva-
dāšanai lietojami ne pilnīgi gaisblīvi no-
slēdzami trauki. Baloni, pudeles un krūzes
cieši iesaiņojamas ar labiem rokturiem
apgādātās kastēs vai kurvjos. Ūdeņraža
peroksīda baloniem jābūt ar drošības
noslēdzēm, spējīgām padoties pārspie-
dienam.

(9) Rafinētam kristalizētam sērnatrijam
(p. 8°) lietojamas ūdensblīvas tvertnes,
bet jēlam nekristaiizētam un natronkoksam
— blīvas skārda tvertnes.

(10) Natrijbisulfats iesaiņojams blīvās ]
tvertnēs, izgatavotās no materiāla, uz ļ
kuru tas neiedarbojas. Nātrijbisukfatu
var pārvadāt ari vaļējos ar svinu izklātos
un ar apsegu pārklātos vagonos; apsegu
pieskaršanās natrijbisulfatam izsargājama
ar attiecīgi piemērotu ierīcību.

(11) Dedzināti kaļķi iesaiņojami stipros
un blīvos maisos. To pārvadāšanai ne-
iesaiņotā stāvoklī piemērojami zem B uz-
skaitītie vispārējie noteikumi.

B. Pārējie noteikumi.
(1) Turpmāk uzskaitītās vielas atļauts

iesaiņot kopīgi ar citiem priekšmetiem
izturīgās un blīvās koka tvertnēs, ņemot pie
tam vērā sadalījumā A minētos noteiku mus
par tvertnēm:

a) bromu (p. 4°) līdz 500 gr;
b) sērskābes anhidridu (p. 5°) līdz 2 klgr;

atļauts iepildīt ari aizkausētos stikla
stobriņos, kup ar krama masu cieši
ieguldami stipros, labi noslēgtos skārda
virstraukos;

c) p. 6° minētās vielas lidz 5 klgr.
d) p. p. 10, 2o un 3° vielas līdz 10 klgr.

Minētām vielām jābūt cieši iegul-
dītām tvertnēs.

(1) Precu zīme ir jāapliecina:
a) pie slāpekļa skābes (p. 1°), ja tā ir

iepildīta stikla traukos; skābes speci-
fiskais svars pie 15 C; ja tāds ap-
liecinājums iztrūkst, tad skābi uz-
skata par koncentrētu (A nodalījuma
(I) b un c) un piemēro koncentrētām
skābēm paredzētos noteikumus;

b) pie sērskābes saturošām akkumulatori!
un svinā kameru svina dūņām jā-
apliecina, ka sērskābes izpilēšana
novērsta;

c) pie ērskābes atkritumiem no nitri-
glicerina fabrikācijas jāapliecina, ka
tie pilnīgi denitrēti; pretējā gadījumā
skābi pārvadāšanai nepieņem. Pie
skābes atkritumiem no nitrocellu-
lozes fabrikācijas tāds apliecinājums
nav vajadzīgs; neliels nitrocellulozes
saturs nav ņemams vērā.

(3) P. p. 10 līdz 5° uzskaitītās vielas
Pārvadājamas vaļējos vagonos. Slēgtus
vagonus tomēr drīkst lietot:

a) P- 3" minēto vielu pārvadāšanai, ja
tās iepildītas izturīgās un blīvās dzelzs
mucās līdz 9

10 daļai no trauka
tilpuma;

b) broma (p. 4") pārvadāšanai — līdz
500 kgr, sērskābes anhidrida (p. 5")
līdz 2 kgr un p. p. 1°, 2" un 3° minēto
vielu pārvadāšanai līdz 10 kgr. Mi-
nētās vietas atlants iesaiņot ats

vai ari kopā ar citiem priekšmetiem
stiprās koka tvertnēs.

(4) Ūdeņražaperoksīds (p. 7"), sērskābes
; anhidrids un natronkoks (p. 8°) pār-
' vadājami segtos vagonos, vai vaļējos
ļ vagonos pārklājot ar segām.

(5) Ja tukšus traukus, kupos pārvadātas
p. p. 1° līdz 5° minētās vielas nodod pār-
vadāšanai kā gabala preci, tad tiem jābūt
pilnīgi noslēgtiem vai pilnīgi iztīrītiem.
Viņu agrākais saturs atzīmējams preču
zīmē.

(6) Nodalījumā (3) un (5) minētie no-
teikumi nav attiecināmi uz ugunsdzē-
šamiem aparātiem un elektrības uzkrā-
jējiem (sadalījums A nodalījumi (2) un (3)).

(7) Tvertnes ar fluorskābi (p. 1") no-
vietojamas ar noslēdzēm uz augšu.

(8) Kodīgo vielu pārvadāšanai pa-
redzētiem cisternu rezervuāriem pielie-
tojami sadalījumā A (1) paredzētie no-
teikumi, izņemot nosacījumus p. p. a
līdz d.

(9) Dedzinātos kaļķus maisos atļauts
pārvadāt vienīgi segtos vagonos, sabērtā
veidā tos atļauts ievietot vienīgi dzelzs
vāku vagonos.

C. Pārvadāšana.
(1) P. 3° minētās vielas pieņem pār-

vadāšanai vienīgi sadalījuma B nodalī-
jumā (3) a paredzētos iesaiņojumos; P. p. 1°
līdz 3° minētās tikai līdz 10 kgr, bromu
līdz 500 gr un sērskābes anhidridu līdz
2 kgr; ja izpildīti sadalījumā B nodalījumā
(3) b paredzētie nosacījumi attiecībā uz
šo vielu iesaiņošanu, tad tās var pārvadāt
ar lielo ātrumu.

(2) Uz ugunsdzēšamiem aparātiem un
elektrības uzkrājējiem (sadalījuma A no-
dalījums (2) un (3) minētiem ierobežojumi
neattiecas.

Klase VI.

Riebīgas un smirdošas vielas.

Atļauts pārvadāt:
1°. svaigas dzīslas, nekaļķotas svaigas

līmādas atgriezumi un abu minēto vielu
atkritumi, svaigi ragi, nagi un kauli, kā
ari citas pūstošas un smirdošas no dzīv-
niekiem cēlušās vielas, ciktāl tās nav
turpmāk atsevišķi minētas.

2°. nesālītas svaigas ādas.
3°. tīrīti sausi kauli, sausi ragi un nagi.
4°. svaigi no visām barību atliekām

iztīrīti teļa kuņģi.
5°. spiestas katla paliekas no ādas un

līmes fabrikācijas (līmes kaļķi, līmes siers
vai līmvielas).

6°. zem 5° minēto priekšmetu nespiestas
paliekas.

7". ar salmiem samaisīti staļļa mēsli.
8°. citi atkritumi un ateju mēsli.

Pārvadāšanas noteikumi.

A. Iesaiņojums.
(1), Nosūtot kā gabalu preci, tie iesai-

ņojumi:
a) p. p. 1°, 5° un 6° minētās vielas —

stiprās, blīvās, droši noslēgtās koka
tvertnēs (mucās, toveros, kastēs);
caur tvertnēm nedrīkst izplatīties
saturs riebīgā smaka;

b) p. 2° minētās vielas —
stiprās, blīvās, droši noslēgtās koka
tvertnēs (mucās, toveros, kastēs) vai
ari stipros, blīvos, labi noslēgtos mai-
sos, pēdējie tā samērcējami ar pie-
mērotu dezinfekcijas līdzekli, karbol-
skābi vai lizdu, ka satura smaka
nebūtu jūtama.

Iesaiņošana maisos atļauta vienīgi
novembra, decembra, janvāra un fe-
bruāra mēnešos;

c) p. 3° minētās vielas —
blīvās tvertnēs (mucās vai toveros)
vai ari stipros maisos;

d) teļu kuņģi (p. 4°) —
stiprās, blīvās, droši noslēgtās koka
tvertnēs (mucās vai toveros); laikā
no aprija līdz septembra mēnesim,
pēdējo ieskaitot, teļu kuņģiem jābūt
sālītiem, kādam nolūkam katram
kuņģim izlietojami no 15 līdz 20 gr
vāramā sāls Ari tvertnes dibenam
un kuņģu virskārtai jābūt pārklātai
mazākais ar I cm biezu sāls kārtu.
Preču zīmē apliecināms, ka minētie
nosacījumi ņemti vērā;

e) suņu mēsli (p. 8°) —
stiprās, blīvās un droši noslēgtās
metāla vai koka tvertnēs:

f) baložu mēsli (p. 8°) —
stiprās, blīvās un droši noslēgtās
koka tvertnēs (mucās un toverus):
sausus baložu mēslus drīkst iesaiņot ari
stipros un blīvos maisos.

Iesaiņojuma ārpusē nedrīkst būt
redzama kaut niecīga pārvadājamu
priekšmetu daļa.

(2) Pilnkpavu vagoniem piemērojami se-
kosi noteikumi:

a) p. p. 10 un 2° uzrādītās vielas.
1°. jālieto pārvadāšanai specieli ierīkoti

segti vagoni ar attiecīgām vēcinā-
šanas ietaisēm, iesaiņojums nav
nepieciešams. Vielas apslacināmas
vismaz ar piecprocentīgu karbol-
skābi vai citu piemērotu dezinfek-!
cijas līdzekli tādā mērā, ka lai ļ
riebīgā smaka nebūtu manāma.

2°. lietojot parastos vaļējos preču va- i
gonus —

a) laikā no 1. marta līdz 31. oktobrim
minētās vielas iesaiņojamas stipros .
un blīvos maisos; pēdējie tādā }
mērā apslacināmi ar jo p. minētiem ļ
dezinfekcijas līdzekļiem, lai to ne-ļ
patīkamā smaka nebūtu jūtama.'
Katrs sūtījums apsedzams ar stipra
auduma apsegu, kupa piesūcināma
ar dezinfekcijas līdzekļiem. Virsi
minētās apsegas pārklājama liela i
ūdensblīva nedarvota apsega.

'?.) laikā no 1. novembra līdz februāra
mēneša beigām maisi nav nepie- >
ciešami. Sūtījumam tomēr jābūt
pārklātam ar stipra auduma ap-
segu, kupa savukārt pārsedzama ar
lielu, ūdensblīvu, nedarvotu ap-
segu.

Vajadzības gadījumā apakšējā
apsega apslacināma ar 1° p. minē-
tiem dezinfekcijas līdzekļiem, lai |
novērstu sūtījuma nejauko smaku.

-,-) Sūtījumi, kuru riebīgā smaka nav
novēršama ar dezinfekcijas līdze-
kļiem, iesaiņojami stiprās un tik
blīvās, labi noslēgtās mucās vai
toveros, ka satura smaka nevarētu
izplatīties.

b) P. p. 3° un 7° minētās vielas —
var pārvadāt neiesaiņotas; ja tās
nodod pārvadāšanai neiesaiņotas, tās
pilnīgi pārklājamas ar apsegu.

c) Teļa kuņģi (p. 4°) —
iesaiņojami saskaņā ar nodalījumā
(1) d minētiem nosacījumiem;

d) p. 5° minētās vielas —
pilnīgi apsedzamas ar divām, viena virs
otras pārklājamām lielām ūdens- ļ
blīvām nedarvotām apsegam. Apak-1
sējā apsega jāpiesūcina ar piemērotu
dezinfekcijas līdzekli (karbolskābi, li-
zolu vai tamlīdzīgu) tādā mērā, ka
riebīgā smaka nebūtu sajūtama. Starp
abām apsegam noklājama sausa dzēstu i
kaļķu, smalkas kūdras vai lietoto
ādmiņu mizu kārta.

e) P. 6° minētās vielas —
iesaiņojamas saskaņā ar nodalījumā (1) a

norādītiem nosacījumiem;
f) P. 8° minētās vielas —

iesaiņojamas stiprās, blīvās un labi
noslēgtās tvertnēs. Sausus suņu un
baložu mēslus drīkst iesaiņot ari
stipros un blīvos maisos.

B. Pārējie noteikumi.

(1) Dzelzsceļam tiesība pārvadāšanu ie-
robežot noteiktiem vilcieniem, prasīt ie-
priekšēju pārvadāšanas maksas samaksu
un uzstādīt sevišķus noteikumus par va-
gonu ie- un izkraušanas laiku, atkarībā no
pārvadājuma nosūtīšanas un pienākšanas.
Dzelzsceļam tiesība pieprasīt vagonu ap-
segas no nosūtītāja.

(2) P. p. 70 un 80 minētās vielas — (iz-
ņemot suņu un baložu mēslus) nepieņem
pārvadāšanai kā sīkus sūtījumus.

(3) Tvertnes ar suņu mēsliem nedrīkst
tikt veltas; jāpārvadā novietojot tās stāvus.

(4) Dzelzsceļu vagoni, kuros pārvadā
neiesaiņotā veidā p. p. 1°, 2°, 3" un 7°, kā
ari 8" minētās vielas, saņēmēja dzelzs-
ceļam pēc katrreizējas lietošanas jāiztīra
vai jādezinficē, saskaņā ar tās līgurti-
slēdzējas-valsts likumīgiem priekšrak-
stiem, kūpas teritorijā atrodas sūtījuma
gala stacija. Dezinfekcijas izdevumi at-
nesami uz pārvadājamo preci.

(5) Ja pārvadāšanas laikā sūtījums ceļā
sāk izplatīt nepanesami riebīgu smaku,
tad dzekzsceļam ir tiesība uz nosūtītāja
vai saņēņēmēja rēķina gādāt par attiecī-
giem līdzekļiem smakas novēršanai.

(6) P. p. 3° un 4" minētās preces atļauts
pārvadāt segtos vagonos. To iekraušana
kopējā vagonā ar uztura vai baudu vielām
noliegta. P. p. I», 2", 5", 6", 7" un 8" minētās
vielas pārvadādamas vaļējos vagonos i
līdzin. tomēr ar sadalījuma A (2) a.
Sausu suņu mēslu pārvadāšanai, ja tie
iesaiņoti saskaņā ar sadalījumā A (2) f
paredzēto nosacījumu pēdējo teikumu,
lieto; . »ni vai ari atklāti vagoni,
pārklāj' ? psegu.

(7) Atpakaļsūtamām tukšām tvertnēm
ļ un vagonu apsegam jābūt labi iztīrītām un
i ar piemērotu līdzekli tādā mērā dezin-

ficētām, ka tās neizplatītu riebīgu smaku.
Tvertņu un apsegu agrākā izlietošana at-
zīmējama preču zīmē. Tās pārvadājamas
vaļējos vagonos.

(8) Visi augšminētie sūtījumi bez tam
padoti ari vēl katrā attiecīgā valstī pa-
stāvošiem policijas noteikumiem.

C. Pārvadāšana.

Klasē VI uzskaitītās vielas, to tukšās
tvertnēs un atklātos vagonos apsegas,
kūpas lietotas minēto vielu pārvadāšanai, .
nepieņem pārvadāšanai ar lielo ātrumu.

Klase III a, B paredzētiem priekšmetiem
uz vagonu uzliekamās zīmes paraugs.

>^ Uzmanīgi pārbīdīt! /

nS, //
Samērs: ^

\^ ^y^
Sarkans papīrs. ^

^ ^
r

Parakstīta Bernē, tūkstots deviņi simti
divdesmit ceturtā gadā, divdesmit trešā
oktobrī.

Vācija:
Eduard Hoffmann.

Austrija:
Dr. Leo Di Pauli.

Beļģija:
Fernand Peltzer.

Bulgārija:
D. Mikoff.

Dānija :
A. Oldenburg.

Dancigas Brīvpilseta:
J. Modzelewski.

Spānija:
Emilio de Palacios.

Igaunija:
K. Menning.

Somija :
Urho Toivola.

Francija :
G. Allizē.
Maurice Sibiell.
C. Colson.

Grieķija :
Vassili Dendramis.

Ungārija:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Itālija :
Garbasso.

Latvija :
Dr. 0. Voit.

Lietava :
V. Sidzikauskas.

Luksemburga:
Lefort.

Norvēģija:
J. Irgens.

Holande :
W. Doude van Troostvvijk.

Polija:

J. Modzelevvski.

Portugāle :
A. M. Bartolomeu-Ferreira.

Rumānija: ? ;?«*.. -
N. P. Comnēne.

Sarās apgabala valdības komisija :
J. Morize.

Serbu. Kroatu un Slovēņu Karaļvalsts:
M. Jovanovitsch.

Zviedrija:
Alstromer.

Šveice :
Motta.

Čekoslovaķija :
Dr. Lanka .



nj^i^Bjjp̂^p^----^^^^^^ Pielikums II (6. pants. § 6|

T™"™^^^^ļ Starptautiskā dzelzsceļu |Dzelzsceļa ko.,r „,es zīmogs
Satiksme.

Izsūtāmās stacijas
dzelzsceļš

Preču zīme.
(Paraugs I.) Parastā ātruma. (Baits papīrs.)

W A G ON U
(Paraugs II ) Lielā ātruma. (Balts papirs ar ne mazāk kā

l r ,. -. I santimetru platu sarkanu strīpu augšējā un apakšējā malā,
šķira un Pi«'«- "

*
vie°* °n otrā lapas """* ' Gala stacijas dzelzsceļš

Nr(1 > [ zftnen, Bridas
I "?"">! virsma Kam : (2)

~ Gala stacija
Preču Jums jāsaņem zemāk uzrādītās preces uz Starptautiskā kon-

pavadzīmes vencijā preču pārvadāšanai pa dzelzsceļiem paredzēto noteikumu,
"> kā ari uz šim sūtījumam piemērojamo pārvadāšanā dalību ņe-

nj^pjBnjjnjfjnjBjBjnjBnjinnnBavnvnBnnnnni mošo dzelzsceļu reglamentu un tarifu pamata. -
(1) Jāizpilda nosūtītājam, ja I* Ierakstāms saņēmēja uzvārds un adrese (pilsēta, iela, mājas

tas iekraušanu izdara ar saviem numurs un valsts) un aizrādījums vai prece izdodama gala stacija
līdzekļiem. uz pieprasījumu vai piegādājama saņēmējam mājās.

.—
^

^^MB Aizrādījumi attiecībā uz
š v ca m muitas, nodokļu, finansu,

E S £ s. Veduma policijas un citu ādmini-
g Kā 1

*
veauma

strativu iestāiu formalitatu
3 S maksas nokārtošanu. Klātpielikto

1 E S- 5 aprēķinā- «okumentu apzīmējums. piemelojamie tarifi un ceļa virziens
= o x: šanai Muitas atzslegu skaits un . '

2 "S" = «, noapaļotais apraksts. Atzīme par piln-
g I " £ =J "3 rģvarnieku. ja tāds tiek uz-
Ī3 I '5 « "£ £ j? dots. Citi likumos un
— i «5 — c£ £1 reglamentos paredzētie

I paskaidrojumi. i

»

Aizrādījumi attiecībā uz
t

maksājumiem, korus nosūtītājs ,
veļas uzņemties nz sevis '

Zaudējuma atlīdzības \-„i&r- ?????
:::::::::: ;: —-——ļ ?????,!

Uzliktās pēcmaksas suma

īpaša atzīme I
njnjpjīBjfjHfjHjjknjijjfjj^pjīajfjHjBijj Paizdevumu skaidrā J

Izsūtāmās Svērāja Gala stacijas
^mm^^^^^___^^^___

stacijas zīmogs zīmogs
zīmogs
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Nosūtītāja paraksts un adrese:

M E I S Jāiekasē w E Jāiekasē
c/3 .2^ j « no saņēmēja jo .2, «no saņēmēja Pārdevu
2 § Maksājumi „ „ " 2 s Maksājumi - „ ' ' staciju zīmogs
§ iS efl . «= ,11
irt o . -g- u o ?""
—> (= : > -» = ļ| >

*.f.r..skai.- naudā Pārnesums

Pēcmaksa

Komisijas nauda par
pēcmaksu

Veduma maksa līdz

Komisijas nauda par zau-
dējumu atlīdzības sumas ^^^^—
pieteikšanu s

?

i j
__

Pārnesums. .
ļ

i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^?^^^^^^^^???BtfOL ^Li.Hn.HHfln.^H.^.^.i

Vāciļa . Igaunija: Latvija; Rnmanija:

Eduard Hoffmann. K. Menning. Dr. 0. Voit. N. P. Commene.

Lietuva:
Anstrija: Somija: V. Sidzikauskas. Sarās apgabali:

nr leo Di Pauli. Urho Toivola. i. Morize.
. Luksemburga:

Beļģija: Francija: Lefort. Serbijas. Kroatijas
Fernand Peltzer. h Allizē. Norvēģija: nn Slovēnijas:

^Maurice Sibille. . . M. Jovanovlč.
Bulgārija: c Co,_ J- Irgens.

OrieķUa: ļfļ% ^drUa:

A
D oZ;«r, VaSSi,i DendramiS ™ «' *'"

Ungārija: Polija: Šveice:
DanF,ļ.. E. Parcher J. Modzelevski. viotta.^pilsēta. Terekfalva. Port ugale-J - MedZeleVSk'- ,«a«ija: ». KSL«- ^"^ I

HmnioT^cio,
Oarbasso. —a. D, Lankaš.

Pielikums II (6. pants . <Sn
?i^HMBaai^MBB Starptautiska dzelzsceļu '—

Dzelzsceļa kontroles zīmogs Satiksme.
Izsūtāmās stacij as

dzelzsceļš

Preču zīmes dublikāts.
(Paraugs I.) Parastā ātruma. (Baits papirs.)

VVAGON 0 (Paraugs II ) Lieiā ātruma (Baits papirs ar ne mazāk kā
, . Piede- t-* »'*!* . , n£tru platu sjjrtuuM strīpu augšējā un anaks;jā malā. Gala stacijas dzelzsceļš

SmJT -"*,» Krfto Vie0ā un0trā IaPaS ****
ļ zime<1> vii s ma

j j i Ga!a stacija
Preču Jums jāsaņem zemāk uzrādītās preces uz Starptautiskā kon-

pavadzīnus vencijā preču pārvadāšanai pa dze'zsceļiem paredzēto noteikumu.
Nr. kā arī uz š;m sūtījumam pUmērtjamo pārvadāšanā da.ūu ņe-

ms^^~m^^^^^^^^~^nitšj dzelzsceļu icgiamentu un tarifu pamata,

(1) Jāizpilda nosūtītājam, ja I W) Ierakstāms saņēmēja uzvārds un adrese (pilsēta, iela, mājas
tas iekraušanu izdara ar saviem ļ numi,rs Ul1 valsts) un aiz'aļījums vai prece iziodamagala stacijā

līdzekli*™. I uz pieprasījumu vai p etjā ājaimi saņēriiējam mājās.

^
^HBHBHil^g Aizrādījumi attiecībā uz

t; OT os J5 maitas, nodokļu, finansu,
g .*S £ :* VpHnma policijas un citu :idraīoi-
1 U 5 veduma sfrativ Ju iestāiu tormaltata
= -^2 maksas nokārtošanu. Klātpielikto i

= Iii 1 apSļf- mSmS&'SSZm Wemērojamie tarifi un ceļa virziens

2 a c noapaļotais apraksts. Atzīme par piln-
E .-= ?- = '5 „ svars varnieku. ja tāds tiek uz-
~ m « . t! '£ S?- v dots Citi likumos nn

_^ £ _o*
^ ļ^

*£ reglamentos paredzētie

^^^^^^^^ ^^^^^
paskaidrojumi.

Aizrādījumi att'.ecīoā uz ļ
maksājumiem, kurus nosūtītājs .

vēlas uzņemties uz sevis '

Zaudējumu atlīdzinās ...
suma Pr P.«.s kar,I«"nepiegādāšanu nillOlUllllilNIUliiilllllNlllll llIoO^^^H

Aizdevumi skaidra naudā £ 1
S llllllll!illllil«lllillllllllllllllill!IllfJlllBBBļ

Uzliktās pēcmaksas suma ļ li!|||||||i|||||ļ|||!ļ||Sļl|lj||jļļ

īpaša atzīme _ ļ L

I^
BBBBBBBBBBBBBBa_BBBBBBB—

par aizdevumu skaidrā l

Izsūtāmās Svērāja Gala stacijas '
stacijas zīmogs zīmogs
zīmogs

19 i

Nosūtītāja paraksts un adrese:

g S jael::is; M E ' ' » Jāiekasē
m .« ! « "0 saņ.m;''a j» .2, no saņēmēja PatdeVU

g^" Maksājumi " gS Maksājumi „„ —\ staciju zimogs
«s : : 1j li 5i
gg jl 1" gg > !

Aizdevumi skaidiā naudā Pārnesums

Pēcmaksa

Komisijas nauda par
pēcmaksu

Veduma maksa līdz II

Komisijas nanda par zau-
dējumu atlīdzības sumas ———~—
pieteikšanu

_ __
rPārnesums . . i

,
""' ,, " : '""

Vācija: Igaunija: Latvija; Rumānija:
Eduard Hoffmann. K. Menning. Dr. 0. Voit. N. P. Commene.

Aastriia: Somija: Lietuva: ,r,,.
Dr. Leo Di Pauli. Urh0 ToJvo!a. V. Sidzikauskas. Sa

';y
a
oP rf7

a ; '

Be 'W»: Francija-
Lukserr.burga:

Fernand Peltzer. „ .... . Letoit. Serbijas, Kroatijas

Bulgārija: Maurice Sibille. »™*W*- «" S'0venijas:

D.Mtkofļ. C^- J,r «- »». Jovanovic ,

Dānija: Grieķija: Zviedrija:
A. Oldenbnrg. Vassili Dendramis. van Troos

°
lwijk. Alstromer.

Dancigas Ungārija: pj ja . , I
brīvpilseta: / »« , Modzelevski. „ ,.

i. Medzelevskl. de Terekfalva. _ Hotta
, Portugāle: g J

sP*n,Ja: i,al'Ja : A. M. Bartolomeu Cekoslovakija: OM^*^Emilio de Palacios. Garbasso Farreira Dr. Lankaš.



Pielikums 111 (12. pants).

Iztrūkstošs vai nepilnīgs iesaiņojums.

Vispārējs paziņojums.

Latvijas dzelzceļu stacija

11 manu lūgumu sākot no šīs dienas

pieņem pārvadāšanai nododamās no manis

zemāk uzrādītās preces:

Es atzīstu ar šo, ka minētās preces,
ja tās pārvadā ar preču zīmi, kurā ir
attiecīga uz šo vispārējo paziņojumu at-

saucošās atzīme, nodotas neiesaiņotā
veidā*)

zemāk uzrādītā nepietiekošā iesaiņo-
jumā*) :

tā 19

*) Neatbilstošais teksts nostrīpojams.

Vācija:
Eduard Hoffmann.

Austrija:
Dr. Leo Di Pauli.

Beļģija:
Fernand Peltzer.

Bulgārija:
D. Mikoff.

Dānija:
A. Oldenburg.

Dancigas Brīvpilseta:
J. Modzelevvski.

Spānija:
Emilio de Palacios.

Igaunija :
K. Menning.

Somija:
Urho Toivola.

Francija:
G. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Grieķija:
Vassili Dendramis.

Ungārija :
F. Parcher de Terejkfalva.

Itālija :
Garbasso.

Latvija:
Dr. 0. Voit.

Lietava :
V. Sidzikauskas.

Luksemburga:
Lefort.

Norvēģija:

J. Irgens.

Holande:
VV. Doude van Troostvvijk.

Polija:
J. Modzelevvski.

Portugāle :
A. M. Bartolomeu-Ferreira.

Rumānija :
N. P. Comēnne.

Sarās apgabala valdības komisija :

J. Mor ize.

Serbu, Kroatu un Slovēņu Karaļvalsts:

M. Jovanovitsch.

Zviedrija:
Alstromer.

Šveice:
Motta.

Čekoslovakija :
Dr. Lankaš.

Pielikums IV (17. pants, § 3).

dzeiszceļi. starptautisks satiksme.

FRANKATURAS RĒĶINS.
Vs - ātrum s.

Izsūtīšanas stacija ļ Gala stacija .

Nosūtītājs ļ Saņēmējs
. 1 fc

Zemāk uzrādītais sūtījums izdodams saņēmējam Pienākošos maksājumu aprēķins

franko*"ī i c „ m ,tomēr iekasējot uzlikto pēcmaksu : nosaukum> °"' "
(burtiem) """"^*^ —"" ?™" —^~"~~^^——^™T"^~™^—

Par maksājumiem, kurus nosūtītājs uzņēmies uz
sevi norēķinās ar pēdējo zemāk uzrādita stacija
uz atpakaļpiesūtīta frankaturas rēķina pamata.

Nosūtītāja iemaksātās sumas:
(burtiem)

Pieteiktā zaudējuma atlīdzības suma:
(burtiem)

EH ' M ' £™s ilSiSi ā ' .....IZIZri I
19

Stacijas priekšnieks:

Sūtījuma

*> ___Ņ^
~

j§ Preču i p . No Lfe
i S paviid-

-\tirtS£
v.ii ' iezīmes skaits '*&' Saturs Svars
un numuri Jums kg

I
Atsevišķu gabalu

Suma . kura jāsamaksā nosūtītājam ...

*) Jāuzrada pilnīgs frankaturas veids. Tara jāatbilst starptautiskas konvencijas preču pārvadāšanai pa dzelzsceļiem 17. panta § I.
paredzētiem frankaturas atzīmju veidiem, ka: a) -franko" , dl ..franko veduma maksa un (šiki jāuzrāda maksājums vai maksājumi.
kurus nosūtītājs veļas samaksāt)", c) ..franko visi maksājumi", dl .franko (šiki jāuzrāda maksājums vai maksājumi, kurus
tiosttītājs ņem uz sevi)", e) .franko līdz irobežai vai robežstacijā! vai fianko lidz ").

Nosūtits^pakaļ stacijai

ar noteikumu iekasēt papildu sumu

- stacijas priekšnieks.

Nosūtīts pie preču pavadzīmes Js6 no no līdz _

Pārstādīta preču pavadzīme N° - no no līdz

Pārstādīta preču pavadzīme „Y° no no lidz

Bernē, 23. oktobrī 1924. g.

Vācija: Francija : Holande:

Eduard Hoffmann. H. Allizē. W. Doude
Maurice ' Sibille. van Troostvvijk.

Austrija: C" Colson-
' Polija:

Dr. Leo di Pauli. j Modzelevvski.Grieķija:

RoiAii,- Vassili Dendramis. n , .Beļģija. Portugāle:

Fernand Peltzer. A. M. Bartolomeu
Ungārija: Ferreira.

„ . ... F. Parcher
"n] ' de Terjēkfalva. Rumānija:

D. Mikotf. - 'X. P. Comnēne.
Itālija:

Dānija:
Garbasso. Sarās apgabals:

A. Oldenburg. j. Morize.

Latvija: _ ,
Dancigas brīvpilseta:

^^
Serbu, Kroat^un S.oveņu

J. Modzelewski.
M Jovanovitsch

Lietuva:

„ ...
S
T^\ .

V.
Sidzikauskas. Zvied"ia:

Emiho de Palacios. Alstromer.

i„,„„ii«- Luksemburga: ,Igaunija. & Šveice:

K. Menning. Lefort
Motta.

Somija: Norvēģija: Čekoslovakija:

Urho Toivola. J. Irgens. Dr. Lankaš.

Pielikums V ('21. pants).

Papildu rīkojums.

Latvijas dzelzsceļu staciju
lūdzu zemāk uzrādīto sūtījumu:

Iezīmes un Qkait<; Iesaiņojuma SvarS
numuri or.au:> veids ^g)

nodoto ar ^-^ ātruma preču zīmi no
parasta r

19 nosūtīšanai uz
vārda

līdz stacijai,
1. izdot atpakaļ izsūtāmā stacijā*)

kgm; *)
2. aizturēt ceļā līdz turpmākam rīko-

jumam;*)
3. neizdot saņēmējam līdz turpmākam

rīkojumam ;*)
4. izdot kgm

I stacijā;*)
5. izdot sūtijumu, iekasējot pēcmaksu

(burti

6. izdot sūtījumu, iekasējot nevis preču
zīmē uzrādīto pēcmaksu, bet iekasējot
pēcmaksu

īem)

7. izdot sūtījumu bez pēcmaksas iekasē-
šanas;*)

8. izdot sūtījumu franko*)
. tā 19 ...

(paraksts)

*) Neatbilstošais teksts nostrīpojams.

, dzelzsceļu
stacijai.

Augstāk pievestie nosūtītāja iesniegtie papildu
rīkojumi tiek paziņoti izpildīšanai, ņemot vērā starp-
tautiskās konvencijas preču pārvadāšanai pa dzelzs-
ceļiem '22. panta S, 1 noteikumus. Tie atkārtoti uz
nosūtītāja uzrādītā preču zīmes dublikāta. Pēc-
maksas apliecība izlabota (atņemta).

Šis paziņojums attiecas uz mūsu telegramu
>6 no 19

Stacijas priekšnieks:

Vācija :
Eduard Hoffmann.

Austrija :
Dr. Leo Di Pauli.

Beļģija:
Fernand Peltzer.

Bulgāri;
D. Mikoff.

Dānija :
A. Oldenburg.

Dancigas Brīvpilseta :
J. Modzelevvski.

Spānija :
Emilio de Palacios.

gaunija:
K. Menning.

Somija :

Urho Toivola.
Francija:

G. Allizē.
Maurice Sibille.
C. Colson.

Grieķija :
Vassili Dendramis.

Ungārija:
F. Parcher de Terjēkfalva.

Itālija :
Garbasso.

Latvija :
Dr. 0. Voit.

Lietava :
V. Sidzikauskas.

Luksemburga:
Lefort.

Norvēģija :
J. irgens.

Holande:
VV. Doude van Troostwijk.

Polija:
J. Modzelevvski.

Portugāle:
A. M. Bartolomeu-Ferreira.

Rumānija:
N. P. Comnēne.

Sa bāla valdības komisija:
j. Morize.

Serbu, Kroatu un Slovēņu Karaļvalsts:
M. Jovanovitsch.

Zviedrija:
Alstromer.

ice:
Motta.

Čekoslovakija:
Dr. Lankaš



Pielikums VI. (57. pants).

Reglaments
starptautisku dzelzsceļpārvadājumu

centralbirojam.

I. pants.
I. Starptautisku dzelzsceļpārvadājumu

centralbiroja sēdeklis atrodas Bernē. Cen-
tralbiroja o ganizacija konvencijas 57.
pantā paredzēto noteikumu robežās, kā ari
viņa darbvedības pārraudzība tiek uz-
ticēta Šveices savienības padomei.

§ 2. Centralbiroja izdevumus nes līgum-
slēdzēju valstis proporcionāli dzelzsceļu
līniju garumam vai to liniju garumam,
kuras eksploatē uzņēmumi, kas pielaisti
ņemt dalību pēc šīs konvencijas noteiku-
miem izdarāmos pārvadājumos. Kuģnie-
cību uzņēmumi tomēr piedalās izdevumu

šanā tikai proporcionāli pusei no viņa
līniju garuma. Katras valsts gada maksa
ir visaugstākais 1,40 fr. pa kilometru.
Uz katru kilometru dzelzsceļlīnijas krītošā
gada kredita lielumu nosaka katram at-
sevišķam darbības gadam. Šveices savie-
nības padome, iepriek , noklausoties cen-
tralbiroja priekšlikumus un ņemot vērā
esošos apstākļus un vajadzības. Kredits
izņemams vienmēr pilnā apmērā. Ja cen-
tralbiroja patiesie izdevumi nav sasnie-
guši uz šiem pamatiem aprēķināto kredītu,
tad pēdējā neizdotais atlikums iemaksā-
jams pensiju un pabalstu fondam, kura
augļi izlietojami pabalstiem un atlīdzībām
centralbiroja ierēdņiem un darbiniekiem,
kad tie aiz liela Vecuma, nelaimes vai
slimību dēļ ir galīgi nespējīgi turpmāk iz-
pildīt savus dienesta pienākumus.

Stādot priekšā līgumslēdzējām valstīm
ziņojumu par darbību un gada izdevu-
miem, centralbirojs tās uzaicinās iemaksāt
viņu gada maksu notecējušā darbības
gada izdevumu segšanai. Valsts, kura līdz
1. oktobrim savu daļu nav samaksājusi,
tiek otrreiz uzaicināta to samaksāt. Ja
šis uzaicinājums paliek bez sekām, tad
centralbirojam tas jāatkārto nākošā gada
sākumā, nosūtot ziņojumu par darbību
pēdējā, jaunā gadā. Ja līdz nākošam 1.
jūlijam ari šis uzaicinājums palicis bez
ievērības, tad vilcinošai valstij piesūta
ceturto uzaicinājumu, lai panāktu, ka ta
samaksā abas maksājamās gada maksas;
ja tas netiek panākts, tad centralbirojs
trīs mēnešus vēlāk paziņo šai valstij, ka,
ja gaidītais maksājums netiks izdarīts
līdz gada beigām, nemaksāšana tiks uz-
skatīta kā valsts vēlēšanās klusuciešot
paziņot savu izstāšanos no līdzdalības
konvencijā. Ja šis pēdējais solis paliek bez
sekām, tad centralbirojs ņems vērā vilci-
nošās valsts klusuciešot paziņoto vēlē-
šanos izstāties no līdzdalības konvencijā

un stāsies pie šis valsts līniju izslēgšanas no
to līniju saraksta, kuras pielaistas ņemt
dalību starptautiskos pārvadājumos.

Neienākušās sumas sedzamas pēc ie-
spējas no līdzekļiem, kuri artodas central-
biroja rīcībā un var tikt sadalītas uz četriem
darbības gadiem. Iztrūkuma daļu, kuru
nav iespējams šādā veidā segt, iegrāmato
uz īpašu kontu, kurā sumu sadala starp
norēķinu uzstādīšanas laikā konvencijā
ietilpstošām pārējām valstīm proporcionāli
viņu līniju kilometru skaitam un tādā
mērā, kādā katra no tām jau divgadīgā
periodā, kurš nobeidzas ar vilcina-
izstāšanos, kopā ar pēdējo vienā laikā
piedalījušies konvencijā. Valsts, kuras lī-
nijas izslēgtas no saraksta zem iepriekšējā
nodalījumā minēti. m noteikumiem, var
tās atkal likt pievienot starptautiskās
satiksmes līnijām, ja tā papriekš samaksā
sumas par attiecīgiem gadiem, kuras tā
palikusi parādā, samaksājot reizē ar to ari
5°'augļus, skaitot pēdējos no sestā mēneša
beigām pēc tās dienas, kurā central-
birojs to pirmo reizi uzaicinājis samaksāt
no tās pienākošās gada maksas.

2. pants.
§ 1. Centralbirojs izdod mēnešrakstu,

kurš sa'ur konvencijas piemērošanai vaja-
dzīgos paziņojumus, galvenā kārtā ziņas
par dzelzsceļu un citu uzņēmumu līniju
sarakstu, kā ari par priekšmetiem, kas
izslēgti no pārvadāšanas vai pielaisti zem
zināmiem nosacījumiem un bez tam juri-
diska un statistiska rakstura materiālus,
kūpi publicēšanu tas atrod par lietderīgu.

§ 2. Mēnešraksts iznāk franču un vācu
valodās. Vienu eksemplāru piesūta par
brīvu katrai līgumslēdzējai valstij un katrai
dalību ņemošai pārvaldei. Par turpmākiem
pieprasītiem eksemplāriem jāmaksā cen-
tralbiroja noteikta maks

3. pants.

S i. Parādu prasība tauti-
skiem pārvadājumiem , kuras palikušas ne-
samaksātas.

ziņot centralbirojam piedzīšanas atviegla-
šanai. Šim nolūkam centralbirojs uz-
aicina parādā palikušo transporta uzņē-
mumu samaksāt parāda sumu vai paziņot
iemeslus, kuru dēļ tas no maksāšanas at-
sakās.

2. Ja centralbirojs uzskata, ka at-
teikšanās pietiekoši pamatota, tad tas
noraida abas puses pie kompetentā ties-
neša.

§ 3. Ja centralbirojs uzskata, ka visa
suma vai tās daļa tiešām ir parāds, tad
tas var, noklausījies lietpratēja domas,
noteikt, lai parādā palikušais transporta
uzņēmums iemaksā visu parādu vai tā
daļu centralbirojam ; šādi iemaksātā suma
paliek deponēta līdz lietas izspriešanai no
kompetenta tiesneša.

§ 4. Ja kāds uzņēmums divu nedēļu
laikā neizpilda centralbiroja uzaicinājumu,
tad tam jāpiesūta jauns uzaicinājums,
reizē aizrādot uz neizpildīšanas sekām.

§ 5. Ja ari šis otras uzaicinājums 10
dienu laikā paliek neizpildīts, tad central-
birojam jāpiesūta valstij, pie kuras attie-
cīgais uzņēmums pieder, motivēts pazi-
ņojums, liekot priekšā apsvērt speramos
soļus un it sevišķi pārbaudīt, vai parādā
palikušā uzņēmuma līnijas turpmāk at-
stājamas sarakstā.

§ 6. Ja valsts, pie kuras pieder parādā
palikušais uzņēmums, paziņo, ka neraugo-
ties uz nemaksāšanu tā nedomā likt iz-
slēgt no saraksta šī uzņēmuma līnijas, vai ja
tā centralbiroja paziņojumu atstāj bez
atbildes sešas nedēļas, tad tiek likumīgi
saistoši pieņemts, ka ta uzņemas galvo-
jumu par minētā uzņēmuma maksāt-
spēju, attiecībā uz parādu prasībām par
starptautiskiem pārvadājumiem.

NosFgts Bernē, divdesmit trešā oktobrī,
tūkstots deviņisimti divdesmit ceturtā gadā.
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Lietpratēju komisijas reglaments.
1. pants.

Vācijas, Francijas un Itālijas pārstāvji
skaitās par lietpratēju komisijas pastā-

em locekļiem. Visas citas līgumslēdzējas
valstis var ņemt dalību komisijas sēdēs, ja
tās to atrod par vajadzīgu,

pants.
Līgumslēdzēju valstu valdibas paziņo

i dzelzsceļpārvadājumu cen-
tralbirojam attiecībā uz „Pie~likumu I"

is un priekšliku-

mus ; centralbirojs nekavējoši paziņo tās
pārējām līgumslēdzējām valstīm, central-
birojs sasauc komisijas sēdi, skatoties pec
vajadzības. Par komisijas sēžu sasaukšanu,
pievedot pilnīgi visus apspriežamos jau-
tājumus, līgumslēdzējām valstīm tiek ziņots
divi mēneši iepriekš.

3. pants.
Komisija ir pilntiesīga, ja tanī piedalās

trīs līgumslēdzējas valstis.
4. pants.

Katrai apspriedei komisija izvēl priekš-
sēdētāju un viņa palīgu.

5. pants.
Komisijas lēmumus pieņem ar pieda-

lošos valstu balsu vairākumu. Ja balsis
dalās vienādi, tad izšķi r sēdes priekšsēdē-
tāja balss.

6. pants.
Savu delegātu izdevumus sedz attiecīgas

valstis.
7. pants.

Komisijas sekretariāta pienākumus un
darbvedību izpilda rtarptautisko dzelzs-
ceļpārvadājumu centralbirojs.

8. pant .
Centralbiroja direktor vai viņa vietā

vicedirekton piedalās komisi as sēdēs ar
padomdevēja balsi.

Noslēgts Bernē, 23. oktobrī 1924. g.
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PROTOKOLS.
Stājoties pie šodien noslēgtās starp-

tautiskās konvencijas preču pārvadāšanai
pa dzelzsceļiem parakstīšanas, apakšā pa-
rakstījušies pilnvarotie, Sarās apgabala
valdības komisijas delegāta klātbūtnē un
viņam piedaloties, paziņoja un vienojās
par sekošo:
I. Ratifikācija un spēkā stāšanās.

Šī konvencija ir ratificējama un ratifikā-
cijas dokumenti pēc iespējas drīzā laikā
iesniedzami Bernē: tā stāsies spēkā starp
valstīm, kuras to ratificējušas, tiklīdz par
to būs panākta vienošanās starp šo valstu
valdībām.

Pārejas noteikumi.
femot vērā, ka dažādās valstīs apgro-

zībā atrodošos naudas vienību vērtība pa-
dota stiprai svārstībai, katrai valstij, uz
zināmu laiku, kurš tomēr nedrīkst ' pār-
sniegt četrus gadus, skaitot no konvencijas
?:iās. ir tiesība, izsludināļot
tarifos vai ar valdības rīkojumiem, grozīt

konvencijas 17., 19., 21., 29. un 36. pantu
noteikumus un nosacīt:

1) a) ka par sūtījumiem satiksmē no §is
valsts stacijām dzelzsceļiem piena,
košie maksājumi līdz šīs valsts robež

*

stacijai samaksājami jau iepriekš
frankaturas veidā; .

b) ka sūtījumi pie pārejas šīs valsts
teritorijā nedrīkst būt apgrūtināti
ne ar kādiem maksājumiem vai kā
par sūtījumiem, kuri adresēti uz šīs
valsts stacijām, dzelzsceļam pienā-
košos maksājumus frankaturas veidā
var samaksāt pie nosūtīšanas tikai
līdz šīs valsts robežstacijai;

c) ka par sūtījumiem, kurus pārvadā
tranzita caur šo valsti, saskaņā ar
līgumiem, kādi noslēgti starp dzelzs-
ceļiem dalībniekiem, veduma maksas
iekasē izsūtāmās vai ari gala stacijas
dzelzsceļš;

2) ka uz sūtījumiem, kurus pārvadā pa
šīs valsts dzelzsceļu līnijām, nedrīkst
uzlikt pēcmaksas un nedrīkst ari iz-
sniegt aizdevumus skaidrā naudā ;

3) ka nosūtītājs nedrīkst grozīt pārvadā-
šanas līgumu nedz attiecībā uz sūtījuma
frankēšanu nedz attiecībā uz uzlikto
pēcmaksu ;

4) ka 29. un 36. pantos paredzētās maksi-
mālās sumas Fr. 50.— un Fr . 100.^
tiek pamazinātas uz Fr. 25.— vai attie-
cīgi Fr. 50.—.

Šis protokols, kurš ratificējams reizē ar
šodien noslēgto konvenciju, skaitās kā šis
konvencijas nešķirama sastāvdaļa un tam
ir tāds pat spēks uz tādu pašu laiku, kā
pašai konvencijai.

To apstiprinot, augšā minētie pilnvarotie
un Sarās apgabala valdības komisijas
delegāts parakstīja šo konvenciju.

Parakstīts Bernē, tūkstots deviņi simti
divdesmit ceturtā gadā, divdesmit trešā
oktobrī, vienā vienīgā pirmrakstā, kurš
glabājas Šveices savienības arķivā un no
kura katrai parakstījušai valstij tiks pie-
sūtīts oficiāls eksemplārs.
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Konvencijas, pielikumu un protokolu
tulkojumu teksti pieņemti Saeimas 1926. g-
26. marta plenārsēdē.

P. J u r a š e v s k i s,

Saeimas sekretārs.



Valdības rīkojumi un pavēles.
Finansu ministra rīkojums

par likuma par alkoholu saturošu vielu
ražošanu , aplikšanu ar nodokļiem an
nārdošanu 288. panta (1926. g. 15. maijav redakcija) pielietošanu,

Pec likuma par alkoholu saturošu vielu
ražošanu , aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošana 288. panta (1926. g. 15. maija
redakcijā) alus darītavu iedalīšanai Šķirās
par pamatu ņemami 20.000 kg iesala
agrāko 32.000 kg vietā un katrai alus
darītavai jāpārstrādā _ gada, sākot ar
1925 g. 1- apriti Rīga ne mazāk par
10.000 kg un pārejā Latvijā ne mazāk
par 5 000 kg iesala.

Sakarā ar to, pamatodamies uz likuma
par alkoholu saturošu vielu rožošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu
10. un 292. p. p., turu par vajadzīgu
noteikt sekošo:

1) Visiem alus darītavu turētājiem,
kuri ir paziņojuši, ka tekošā gadā pār-
strādās mazāk par 32.000 kg iesala jāie-
sniedz finansu ministra 1924.g. 3. jūnija
instrukcijas

^
par likuma par akcīzes nodokli

no alus pec iesala svara piemērošanu
26, panta kārtība jauni paziņojumi pai
to, cik iesala līdz 1926. gada beigām
paredzēts darītavā pārstrādāt — 20 000 kg
vai vairāk par 20.000 kg. Tādā pat
kārtā paziņojumi jāiesniedz tām alus
darītavām, kuras šimbrīžam nedarbojas
obligatoriskā iesala daudzuma nepārstrā-
dāšanas dēļ, bet tagad, kad obligatoriskais
iesala daudzums samazināts, vēlētos atkal
uzsākt darbību. _ Turpmāk tādi paziņo-
jumi visām strādājošam alus darītavām
jāiesniedz katru gadu, kā jau tas norādīts
augšā minētās instrukcijas 26. pantā, ar
to starpību, ka 32.000 kg vietā uzrādāmi
20.000 kg.

2) No alus darītavu turētājiem, kuri
būs paziņojuši, ka līdz 1926. gada bei-
gām pārstrādās vairāk par 20.000 kg
iesala, akcizes nodoklis aprēķināms pa
1 lat. 15 sant. no kilograma. Bez tam
no šādām darītavām piedzenama akcizes
nodokļa starpība pa 15 sant. no kilograma
alus vārīšanai izlietota iesala par 1926.gada
pagājušo laiku, kā ari iekasējama patenta
nodokļa starpība 100 lat. apmērā pa šo
gadu.

Iemaksas kvītes pievienojamas norēķinu
grāmatai, bet apliecināti noraksti no tām
iesūtāmi netiešo nodokļu departamentam.

3) Obligatoriskais iesala daudzums
alus darītavām par 1925. gadu aprēķi-
nāms : par pirmiem 3 mēnešiem (janvāris
—marts) izejot no 16.000 kg gadā, kas
par šiem 3 mēnešiem iztaisīs 4.000 kg,
bet par laiku pēc 1. apriļa, ņemot par
pamatu Rīgā 10.000 kg un pārējā Latvijā
5.000 kg gadā, kas par atlikušiem 9 mē-
nešiem (aprilis—decembris) iztaisīs Rīgā
— 7.5CO kg un ārpus Rīgas — 3.750 kg;
tā tad visa 1925. gadā katrai alus darī-
tavai vajadzēja nomaksāt akcizes nodokli
Rīgā par 11.S09 kg un pārējā Latvijā
par 7.750 kg iesala. "

4) Alus darītavām, kuras pagājušā
1925 gadā nav pārstrādājušas iepriekšēja
punktā aprēķināto iesala daudzumu un
šimbrīžam nedarbojas, ja tās vēlētos dar-
bību atjaunot, jāiemaksā akcizes nodok-
lis par nepārstrādāto līdz 3. punktā mi-
nētai normai iesala daudzumu pec alus
darītavai tajā laikā noteiktas likmes un
tik pēc iemaksas kvītes iesniegšanas vi-
ļam izdodamas apliecības alus vārīšanai.

5) Alus darītavām, kuru darbība aptu-
TĢta uz likuma par alkoholu saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
ļrn pārdošanu 288. panta, darbības at-
jaunošanasgadījumā obligatoriskais iesala
daudzums aprēķināms par 1926. gadu
"o tā mēneša pirmās dienas, kurā uzsākta
alus vārīšana.

Rīgā, 1926. g. 20. maijā.
Finansu ministris J. Blumbergs.
Netiešo nodokļu departamenta

direktors K. Kalniņš

Apstiprinu.

Rīgā, 1926. g. 11. maijā. J* c983.

Izglītības ministris
E.Ziemels.

Rikojums
Par obligatorisko vācu skolu
skolotāju liecību izsniegšanu.

i.
.}? Saskaņā ar 1925. g. 3. augusta ap-
zinātiem noteikumiem par vācu oblj-
ptorisko skolu skolotāju liecības iegu-
*}n* pec 1930, g. 1. augusta vācu pamat-
'solās varēs darboties par pilntiesīgiem

skolotājiem tikai skolotāji ar pilnas vācu
pamatskolas skolotāju tiesībām resp.
praktikanti pilnās vācu pamatskolās.

2. Pirmās pakāpes skolotāju cenza
likvidēšanai noteicu sākot ar 1926./27.
mācības gada sākumu šādu kārtību:

II pak. klasēs var darboties un ieņemt
pārziņu vietas vācu pamatskolās tikai
skolotāji ar pilnas vācu pamatskolas sko-
lotāju tiesībām resp. praktikanti pilnās
vācu pamatskolās.

Piezīme. 1926727
^

mācības gadā
ar vācu izglītības pārvaldes ziņu vēl
pielaižami izņēmumi.

3. Pēc šī rīkojuma izziņošanas pilnās
vācu pamatskolās var no jauna apstipri-
nāt tikai skolotāju ar oliņas vāca pamat-
skolas skolotāju tiesībām resp. attiecīgus
praktikantus.

II.
4. Ņemot vērā to, ka dažu mācības

priekšmetu pasniegšana pamatskolās prasa
speciālu sagatavošanos, noteicu, ka rok-
darbus, vingrošanu un jaunās sveš-
valodas sākot ar 1927. g. 1. augustu var
pasniegt tikai tie rkolotāji, kam par to
ir īpaša atzīme liecībās.

Piezīme. Skolās, kurās bērnu mazā
skaita dēļ nav iespējams pieņemt
atsevišķus skolotājus speciālistus,
vācu izglītības pārvalde pagaidām
var pielaist ari tādus skolotājus, kuri
augšā minētās tiesības vēl nav
ieguvuši.

5. Pilntiesīgiem vācu kurlmēmo skolu
un palīga skolu skolotājiem sākot ar
1926. g. 1. jūliju izdos īpašas apliecības.

6. Ši rīkojuma 4. un 5. p. minētās
apliecības izsniegs saskaņā ar attiecīgām
vācu izglītības pārvaldes instrukcijām.

7. Visi gadījumi, specielu apliecību
izsniegšanā saskaņojami ar 1925. gada
3. augusta apstiprinātiem noteikumiem
par vācu obligatorisko skolu skolotāju
liecības iegūšanu.

Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks
K.Keller.

Vāca pamatskolu nodiļas vadītājs
Ra de ck i.

Apstiprinu.
Rīgā, 1926.g. 10. maijā. Jftc 983-a

Izglītības ministris
J.Ziemels.

Instrukcija vācu kurlmēmoun
vācu palīga skolu skolotāju

liecību izsniegšanai.
1. Vācu izglītības pārvalde izsniedz

īpašu apliecību tiem kurlmēmo skolo-
tājiem,

1) kam kurlmēmo skolotāja tiesības
piešķirtas līdz 1925. g. 1. augustam;

2) kas izturējuši pārbaudījumu priekš
1924. gada 1. augusta pie attie-
cīgām skolām vai beiguši speciālus
kursus ārzemēs un sekmīgi strā-
dājuši vismaz 5 gadi kurlmēmo
skolās.

2. Bez augšā minētiem uz priekšu
kurlmēmo skolotāju apliecību izsniegs
tikai tiem, kam ir pilnas vācu pamat-
skolas skolotāja tiesības, ja viņi

1) strādājuši vismaz 2 gadi vācu
pamatskolās,

2) sekmīgi praktizējušies 2 gadi vācu
kurmēmo skolās un

3) izturējuši speciālu pārbaudījumu
pēc apstiprinātās programas izglī-
tības ministrijas nozīmētā komisijā.

3. Vācu palīga skolu skolotāju tie-
sības izsniedz pēc šo noteikumu otrās
daļas, prasot 2 p. minēto praksi attie-
cīga tipa palīga skolās.

Vācu izglītības pārvaldes
priekšnieks K. Keller.

Vācu pamatskolu nodaļas
vadītājs R a d e c k i.

Apstiprinu.
Rīgā, 1926. g. 11. maijā.

J* c 983b.

Izglītības ministris
J.Ziemels.

Instrukcija
vingrošanas skolotāju liecību
izsniegšanai vācu pamatskolās,

Uz ,1925. g- 3. augusta apstipri-
nāto noteikumu par vācu obligato-
risko skolu skolotāju liecības iegū-
šanu" 9. un 10. panta pamata.

1. īpašu vingrošanas skolotāju liecību
izsniedz skolotājiem, ja viņi ieguvuši
speciālas zināšanas vismaz šādās fiziskās
audzināšanas kursu nozares: vispārējā
auguma vingrošana un rotaļās.

2. Personām, kam nav skolotāju tie-
sības, izsniedz vingrošanas skolotāju ap-
liecību, ja tās uzrāda apliecības par

a) vispārējo izglītību «noteikumu par
vācu obligatorisko skolu skolotāju
liecības iegūšanu 9. un 10. p. pa-
redzētos apmēros.

b) pārbaudījuma izturēšana paidagoģijā
un psicholoģiiā vācu paidagoģiskā
institūtā un

c) vingrošanas kursu beigšanu.
3 Latvijas fiziskās audzināšanas ab-

solventiem izsniedz vingrošanas skolotāju
liecības

^
pēc viena gada prakses, bet

tūliņ pēc kursa beigšanas tiem piešķir
praktikanta tiesības vingrošanā. Tādas
pat tiesības uz liecības iegūšanu agrāko
laiku pilntiesīgiem vingrošanas skolo-
tājiem un bij. Leshafta kursa absol-
ventiem.

4. Šo noteikumu 1. punkta 2. p. c.
minētās prasības pilda tie, kas beiguši
vācu izglītības pārvaldes sarīkotos vin-
grošanas kursus, vai izturējuši attiecīgus
pārbaudījumus speciālā izglītības mini-
strijas komisijā.

Vācu izglītības pārvaldes
priekšnieks K. Keller.

Vācu pamatskolas nodaļas
vadītājs R a d e c k i.

Apstiprinu.
Rīgā, 1926. g. 11. maijā. j\«c 983-c.
Izglītības ministris E. Ziemels.

Instrukcija
jaunu valodu skolotāju liecību
izsniegšanai vācu pamatskolās.

Uz ,,1925. g. 3. augusta apstiprināto no-
teikumu par vācu obligatorisko skolu
skolotāju liecības iegūšanu 9. un 10. panta

pamata."
īpašu apliecību par tiesībām mācīt

vācu pamatskolās jauno svešvalodu iz-
sniedz tiem skolotājiem, kas

I. Franču valodā:
1) Pabeiguši franču valodas institūtu

vai izturējuši pie tā attiecīgu pārbaudī-
jumu.

2) Ieguvuši agrāku laiku mājskolotāja
vai tamlīdzīgas tiesības franču valodā.

II. Angļu valodā.
1) Pabeiguši angļu valodas institūtu

vai izturējuši pie tā attiecīgu pārbaudī-
jumu.

2) Ieguvuši agrāku laiku mājskolotāja
vai tamlīdzīgas tiesības angļu valodā.

III. Krievu valodā:
1) Visi, kas darbojušies krievu valdības

laikā par skolotājiem resp. beiguši
krievu laiku mācības augstākās, vidējās
un augstāka tipa zemākas, kā ari speciāli
pedagoģiskās mācības iestādes.

2) Izturējuši attiecīgu pārbaudījumu
krievu valdības laikā pārbaudīšanas ko-
misijās vai ari izglītības ministrijas eksa-
minācijas komisijā.

Piezīme. Par krievu valodas pa-
sniegšanas tiesībām īpašu apliecību
izdos tikai izņēmuma gadījumos.

IV.
Vācu Pedagoģiskā Institūta beigušiem

piešķir īpašas tiesības mācīt kādu no
minētām valodām, ja tiem institūta ap-
liecībās par to taisīta īpaša atzīme.

Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks:
K. Keller.

Vācu pamatskolu nodaļas vadītājs:
Ra d ec k i.

Apstiprinu.
Rīgā. 1926.g. 11maijā. Nsc 983d.

Izglītības ministris
J. Ziemels.

Instrukcija
rokdarbu skolotāju liecību iz-
sniegšanai vācu pamatskolās.
Uz 1925. gada 3. augusta .apstipri-
nāto noteikumu par vācu obligato-
risko skolu skolotāju liecības iegū-

šanu* 9. un 10. p. pamata.
1. īpašu rokdarbu skolotāju apliecību

izsniedz skolotājiem, ja viņi ieguvuši
speciālas zināšanas vismaz trijās rok-
darbu nozarēs : sieviešu rokdarbos māj-
turībā, papes darbos (grāmatu siešanā),
pinumu derbos, galdniecībā, stikla tech-
nikā, metāla apstrādāšanā uu citās rok-
darbu nozarēs.

2. Personām, kam nav skolotāju tie-
sību, izsniedz rokdarbu skolotāju ap-
liecības, ja tās uzrāda apliecības par

a) vispārējo izglītību Noteikumi 9. un
10. p. paredzētos apmēros,

b) pārbaudījuma izturēšanu paidago-
ģijā un psicholoģijā vācu paidago-
ģiskā institūtā un

c) rokdarbu kursu beigšanu vismaz
trijās nozarēs.

3. Personām, kas agrāk nodarbojušās
ar rokdarbu pasniegšanu skolās, ja tām
trūkst šo noteikumu 2. pantā minēta
vispārējā izglītība, līdz 1926. gada
1. augustam var izsniegt apliecības uz
diviem gadiem, kurā laikā tām jāiztur
attiecīgs pārbaudījums. Personām, kas
neatbilst kādai no 2. p. ,b" un „c"
punktā minētām prasībām, var izsniegt
apliecības tikai uz vienu mācības gadu,
kurā laikā trūkstošos priekšmetos jāiztur
pārbaudījums.

4. Par speciāliem kursiem, kas dod
tiesības liecības iegūšanai, skaitāmi iz-
glītības ministrijas sarīkojamie rokdarbu
kursi dažādās nozarēs.

Piezīme. Par citām skolām un
kursiem, kuru absolventiem ir pie-
šķiramas rokdarbu skolotāju tiesības,
vācu izglītības pārvalde lemj katrā
atsevišķā gadījumā.

5. Vācu paidagoģisko institūtu beigu-
šiem rokdarbu skolotāju tiesības piešķir
tikai tādos gadījumos, ja institūtā beigta
šajos noteikumos uzstādītā programa un
ja absolventa liecībā par to taisīta īpaša
piezīme.

Vācu izglītības pārvaldes
priekšnieks K. Keller.

Vācu pamatskolu nodaļas
vadītājs R a d e c k i.

Rīkojums Ne 91
1926. g. 15. maijā.

Papildinājums pie 1922. g. «Valdības
Vēstneša" 102. numurā izsludinātiem
noteikumiem ievedmuitas ierēķināšanai
par eksportēto preču ražošanai izlietotām

ārzemju izejvielām.
A*'- Ievedmuitas atmaksa par džutas

audumiem, kas izlietoti cūkgaļas
iesaiņojumu (vraperu) izgatavo-
šanai.

1) Par eksportējamās cūkgaļas iesaiņo-
jumu (vraperu) izgatavošanai izlietotiem
džutas audumiem atmaksājama ieved-
muita, pēc ievedmuitas tarifa 191. p.,
rēķinot 1 kg džutas audumu uz katru
eksportēto 1 kg gatava iesaiņojuma.

2) Eksportējamo vraperu svars konsta-
tējams pirms gaļas iesaiņošanas, kādam
nolūkam, uz izvedēja lūguma pamata,
muita komandē ierēdni uz gaļas iesaiņo-
šanas vietu. Muitas ierēdnis konstatē,
vai vraperi izgatavoti no vienāda biezuma
džutas audumiem, kopējo svaru un skaitu
par katru audumu šķiru atsevišķi, par ko
sastāda attiecīgu aktu. No vraperiem no-
ņemams viens vai vairāki paraugi, ska-
toties pēc tā, no cik audumu šķirām
vraperi izgatavoti.

3) Pie attiecīgas gaļas partijas izve-
šanas, muita salīdzina gaļas iesaiņojumus
ar pirms iesaiņošanas noņemtiem pa-
raugiem un pārbauda iesaiņojumu skaitu.
Ja izvestais iesaiņojumu skaits saskan ar
aktā uzrādītiem datiem un audumu šķiru
ar paraugiem, muita izdod ierēķinu ap-
liecību par aktā (1. p.) uzrādīto svaru.
Paraugi pēc salīdzināšanas un vraperu
izvešanas atdodami atpakaļ izvedējam.

4) Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvītes pamata izdodama ierēķinu
apliecība par 85% no kvitē uzrādītās
ievedmuitas nodokļa sumas. Par to eks-
portēto daudzumu, ko nevar segt ar
ievedmuitas kvltēm, ierēķinu apliecība
nav izdodama.

Finansu ministra biedrs
J.Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Rīkojums Nr. 92
1926. g. 15. maijā.

Papildinājums
pie 1922. g. „Valdības Vēstneša" 102. nu-
murā izsludinātiem noteikumiem ieved-
muitas ierēķināšanai par eksportēto preču
ražošanai izlietotām ārzemju izejvielām.

A- Ievedmuitas atmaksa par velo-
sipēdu daļām, izlietotām ekspor-
tēto gatavo velosipēdu izgatavo-
šanai.

1) Pie katra gatava velosipēda izveša-
nas uz ārzemēm atmaksājama ievedmuita
par sekošām no ārzemēm ievestām ve-
losipēdu daļām:
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2) Izdodot ierēķinu apliecības pieņe-
mamas ievedmuitas kvitēs, no kurām
redzams, ka ievestās tiešām šī rīkojuma
1. punktā minētās velosipēdu daļas, kā-
dēļ pie šo daļu ievešanas, uz ieve-
dēja lūguma pamata, to nosaukums at-
zīmējams ievedmuitas kvitēs.

3) Uz katras muitai iesniegtās ieved-
muitas kvitēs pamata izdodama ierēķinu
apliecība par 85°/o no viņā uzrādītās
ievedmuitas nodokļa sumas. Par to
eksportēto daudzumu, ko nevar segt ar
ievedmuitas kvitēm, ierēķinu apliecības
nav izdodamas.

4) Šie noteikumi attiecas uz sekošām
velosipēdu iabrikām: „G. Erenpreis un
biedrs" un „Latvello".

Finansu ministra biedrs
J.Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Ārstēšanās takse
Latvijas Sarkanā krusta slimnīcās

un sanatorijās:
1) Valsts iestāžu slimniekiem Ls 4,50
2) pašvaldību un slimokašu

slimniekiem , 4,—
3) ārzemniekiem dubulta takse
Ārstēšanās takse Latvijas Sarkanā krusta

plaušu tuberkulozes sanatorijā Kalna-
muižā:

1) Iestādēm, organizācijām un
uzņēmējiem Ls 5,—

2) privātpersonām, kas dzie-
dinās uz sava rēķina . . „ 4,—

3) caurskatīšana ar Rentgena
stariem . . Ls 4,— līdz , 6,—

4) apstarošana ar kalnu sauli „ 1,50
Atlīdzība par pārējiem ārstniecības

veidiem paliek spēkā apmēros, kādi iz-
sludināti ,Valdības Vēstneša" 15. janv.
1925. g. 11. numurā.

Latvijas Sarkanā krusta biedrība.

Rajoni Rīgas pilsētā, kur nav
atjaujamas reibinošu dzērienu

pārdotavas.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes

š. g. 15. apriļa lēmumu, kas apstiprināts
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta š, g. 28. apriļa rakstu Ns 103891,
pilsētas valde ar šo paziņo, ka sākot ar
1927. gada 1. janvāri neatļaus traktierus
ar reibinošiem dzērieniem un vīnu tirgo-
tavas uz visām Rīgas pilsētas Daugavas
salām un_ ārpus rajona, kas ierobežots
no sekošam iinijam :

Latgales priekšpilsēta, sākot ar
Fridricha ielu pa Reznas ielu līdz dzelzs-
ceļam un tālāk pa Mllgrāvja dzelzsceļu
līdz Gaujienes ielai, pa Gaujienes ielu
līdz Daugavai, tad pāri Daugavai uz
kreiso krastu līdz Tvaikoņu ielai, pa

Tvaikoņu ielu, Emmas ielu un Buļļa
ielu līdz Bolderājas dzelzsceļam, pa
Bolderājas dzelzsceļu līdz Jelgavas
dzelzsceļam, pa Jelgavas dzelzsceļu
līdz Robežu ielai, pa Robežu ielu un
Telts ielu un no Telts ielas gala taisnā
linija pāri uz Fridricha ielu Daugavas
labā krastā.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons .
i Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Takse mērniecības darbiem
Rīgas pilsētas robežās.

* Pamatojoties uz pilsētas domes š. g.
15. apriļa lēmumu, Rīgas pilsētas valde
ar šo paziņo, ka ir apstiprināts sekošs
pagaidu tarifs par mērniecības darbu iz-
vešanu dabā uz valsts fonda zemēm to
mērniecības izdevumu segšanai, kuri uz
likuma pamata jānes zemes ieguvējiem :

Gruntsgabalu platība PSS?:
5

no 1— lOOOkv. metr. Ls 10,—
. 1001— 2000 , . „ 15,-
, 2001— 3000 . , , 20,-
, 3001— 5000 „ , , 30,-
, 5001—10000 „ , (1 ha) „ 40,—
„ 10001—11000 „ . , 45,-
„ 11001-12000 „ , „ 47,50
„ J2001 — j3000 „ , , 50,-
„ 13C01-I50C0 , , (l,5ha) „ 55,—
, 15001—20000 „ , (2 ha) , 60,-

par katru tālāku pilnu ha — V2no pirmā
ha takses, t. i. Ls 20,—. Ja pie galīgas
norēķināšanās par izdevumiem, kas pil-
sētai * cēlušies sakarā ar mērniecības
darbu izvešanu dabā uz zināmas hipo-
tekariskas vienības, izrādītos, ka iemak-
sas pēc augšminētās takses pārsniedz
patiesos izdevumus par tai pašā vienībā
izvestiem darbiem, tad atlikums izmak-
sājams zemju ieguvējiem šai vienībā,
proporcionāli iemāksim, bet gadījumā,
ja iemaksas nesegtu visus pilsētas izde-
vumus no zināmās hipotekariskās vienī-
bas, tad no zemju ieguvējiem piedzena-
mas papildu iemaksas tai pašā proporcijā,
kāda pieņemta šinī pagaidu tarifā.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
l Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Saistoši noteikumi
braukšanai ar velosipēdiem un moto-
cikletiem Valmieras pilsētas teritorijā.

Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 19. apriļa
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. g. 27. apriļa

rakstu JV» 103842.

1. Pilsētas administratīvās robežās
braukt ar velosipēdiem un motocikletiem
atļauts vienīgi personām, kurām ir attie-
cīgas atļaujas no policijas.

Atļaujas izsniedz pēc tam, kad no-
maksāts velosipēdu un motocikletu no-
doklis pilsētai.

2. Katram velosipēdam un moto-
cikletam pie sēdekļa un pie priekšējā
riteņa redzamā vietā piestiprināmi brauk-
šanas atļaujas numuri, kas izsniegti no
likumīgi pilntiesīgas iestādes.

3. Ja vairāk par 2 velosipēdiem brauc
kopā, tad viņiem jābrauc vienam pēc
otra rindā, kāds noteikums neattiecas uz
sevišķiem, no policijas atļautiem iz-
braukumiem.

4. Satiekoties ar braucējiem vai kāj-
niekiem, kā ari satiekoties savā starpā,
vai garām braucot, velosipēdistiem a,ļ
motocikletistiem jāturas pa labai rokai
un ar brīdinājuma signālu jādara uzma-
nīgi priekšā atrodošies vismaz 20 metra
attālumā.

5. _ Braukšana ātrāki par 10 km

stunda, kā ari iiguru braukšana pa
ielām aizliegta.

6. Braukšana ar velosipēdiem UD

motocikletiem pa ielām vai laukumiem
dažādu procesiju un publikas sapulcē-
šanās vietās noliegta.

7. Vispārīgi aizliegts braukt ar velo-
sipēdu pilsētā pa trotuāriem, alejām,
atklātiem parkiem un pa tirgus laukuma
tirgus laikā.

8. Vest pie rokas velosipēdus atļauts
visās 8. punktā aprādītās vietās, iznemoi
ielu trotuārus.

9. So noteikumu pārkāpēji «sūcami
pie likumīgas atbildības.

10. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ņjļ'
deju laikā pec viņu publicēšanas .va'
Vēstnesi".

Pilsētas galva V. Sarkanbārdi*-
3 Sekretārs E d. Radzi?*

Valdības iestāžu paziņojumi.

Rīkojums Nr. 2385,
1926. g. 19. maijā.

Skolotājiem, ārvalstniekiem, kam at-
ļauts 1925./26. māc. gadā darboties La-
tvijas skolās, un kas gribētu ari uz
priekšu būt par skolotājiem, jāiesniedz
attiecīgs lūgums uz izglītības ministra
vārdu līdz šā g. 1. jūlijam, pievienojot
lūgumam pamatskolu inspektora at-
sauksmi par darbību tekošā mācības
gadā, ja skolotājs ir strādājis pamat-
skolā, bet skolas priekšnieka atsauksmi,
ja viņš nodarbojies vidus- vai arodu
skolā, if

Izglītības ministris E. Ziemels.
Vispārējo Lietu Pārvaldes priekšnieka b.

D o k t e r s.

Atsaukums.
" Zemkopības ministrija atsauc savu pa-
ziņojumu par Vangažu papīra fabrikas
ar zem. gr. reģ. Ns 372, Rīgas apr.,
Inčukalna pagastā, ieskaitīšanu valsts
zemes iondā, kas publicēts 1926. g.
„Valdības Vēstneša" 2. numurā, saraksta
tek. Ns 7581.

1926. g. 19. maijā.

Zemkopības ministra b. A. Eglīts.
Zemju pārvaldes priekšnieks

E.Maciņš.
Zemes vērtēšanas daļas vadītāja v.

K. Šnornieks.

Dzelzsceļu pasažieru papildu vil-
cieni pa vasaras svētkiem un
Rīgas Jūrmalas vilcienu skaita

pavairošana darbdienas.

I. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanai
norīkoti pa vasaras svētkiem sekosi papildu
pasažieru vilcieni:

Starp Rīga un Krustpili.

Sestdien 22. maijā vilciens Ns 4 bis no
Rleas atiet 22.40; no Skrīveriem at-
iet 0.45 ; Krustpilī pienāk 2.05.

Svētdien, 23. maijā vilc. Ns 2 bis no
Rīgas atiet 10.05; no Skrīveriem atiet
12.21 ; Krustpili pienāk 15.00.

Otrdien, 25. maijā vilc. Ns 1 bis no
Krustpils atiet 16,35; no Skrīveriem
atiet 18.12; Rīgā pienāk 20.14.

Starp Rīgu un Pļaviņām.
Svētdien, 23. maiiā vilc. Ns 34 no Rīgas

atiet 9.17.
Pirmdien, 24. maija vilc. Ns 34 no Skrī-

veriem atiet 11.30; Pļaviņās pienāk 12.32;
vilc. Ns 39 no Pļaviņām atiet 19.04;
no Skrīveriem atiet 20.37; Rīgā pie-
nāk 22.37.
Starp Rīgu un Valmieru.

Sestdien, 22. maijā vilc. Ns 2 bis no
Rīgas atiet 22.02; no Siguldas atiet
23.41 ; no Cēsīm atiet 0.45; Valmierā
pienāk nakti no sestdienas uz svētdienu
23. maijā 1.27.

Svētdien, 23. maijā vilc. Ns 12 bis no
Rīgas atiet 8.17; no Siguldas atiet 10.03;
no Gēslm atiet 11.13; Valmierā
p'ienāk 11.55.

Pirmdien, 24. maijā vilc. N° 21 no Val-
mieras atiet 19.35; no Cēsīm atiet
20.28; no Siguldas atiet 21.50; Rīgā
pienāk 23.26.

Otrdien, 25. maijā vilc. Ni 11 bis no
Valmieras atiei 17.00; no Cēsīm atiet
17.59; no Siguldas atiet 19.35; Rīgā
pienāk 21.10.

Starp Rīgu un Jelgavu.
Svētdien, 23. maijā vilc. Ns 35 no Rīgas

atiet 9.30; Jelgavā pienāk 10.48.
Pirmdien, 24. maijā vilc. Ns 36 no Jel-

gavas atiet 20.25; Rīgā pienāk 21.41.

Starp Rīgu un Stendi.
Sestdien, 22. maijā vilc. Ns 5 bis no

Rīgas atiet 22.52; Tukumā pienāk 1.19;
Stendē pienāk 2.55.

Visi augšā minētie papildu pasažieru
vilcieni norīkoti ar pasažieru vilcienu
ātrumu un kārtējos pasažieru vilcienus
nekur pa stacijām garām nelaidis, kālab
ievērojot gaidāmo lielo publikas saplū-
dumu uz kārtējiem pasažieru vilcieniem,
publikas ērtības labad, ieteicams izbrau-
cējiem pa svētkiem uz laukiem un tāpat
atpakaļ, izlietot norīkotos papildu vil-
cienus.

Bez tam, ievērojot pieaugušo pasažieru
skaitu Rīgas jūrmalas vilcienos, sākot ar
piektdienu 21. maiju norīkoti apgrozībā
darbdienās starp Rīgu un Sloku vilc.
Ko 49 un 86, pirmais atiet no Rīgas 9.05,
pienāk slokā 10.40, otrais atiet no
Slokas 14.35 pienāk Rīgā 16.40.

Sestdien 22. maijā norīkoti starp Rīgu
un Dubultiem vilc. Ns 105 un 98,
vilc. Ns 105 atiet no Rīgas 18.06. Du-
bultos pienāk 19.11, vilc. Ns 98 atiet no
Dubultiem 19.29, Rīgā pienāk 20.37.

Tad vēl svētdien 23. un pirmdien
24. maijā starp Rīgu un Sloku norīkoti
apgrozībā vilc. Ns 55 un 102; vilc.
Ns 55 atiet no Rīgas 10.10, Slokā pienāk
11.46, vilc. Ns 102 atiet no Slokas 18.16,
pienāk Rīgā 19.49.

Eksploatacijas direktora vietas
izpildītājs R. Lielais.

Pasažieru nodaļas vadītājs
P. M i eza n s.

Pasta ziņas.
Maltas pasta un telef. palīga nodaļā,

Rēzeknes apriņķī, iekārtotas visas pasta
operācijas.

Pasta un telegrāfa virsvaldes
galvenais direktors A. Auziņš

Nodaļas vadītājs K ļ a v i ņ š.

Iecelšanas.
Rīkojums JVs 123.

Ieceļu par Madonas apriņķa Grostonas, Kusas
Lubejas pagastu zemes vērtēšanas komisiju priekš-
sēdētāju Zemes vērtēšanas daļas virstaksatoru
Kārli Ozoliņu.

Rīgā, 1926. g. 20. maijā.
Zemkopības ministris M. O a i 1ī t s.

Pārskats
par bēgļu, optantu, pārbēdzēju, emigrantu un citu braucēju kustību

1926. g. apriļa mēnesī.

Braucēja kategorija

Iebraukuši:

No Padomju Krievijas:
Bēgļi
Optanti
Pārnācēji

Caurbraukuši:

No Padomju Krievijas uz citām
valstīm:
Lietavas bēgļi un optanti . .
Emigranti: legāli

nelegāli

Kopā . . .

Iebraukuši Caurbraukuši Izbraukuši kopskaits

7
4

119
130

602
?_ 604

130 604 — 734

Kopā ar agrāko gadu braucēju skaitu 235140 229867 16214 481221

Pašvaldības departamenta vicedirektors P. Radziņš.
Transporta nodaļas vadītājs Jakobsons.

Valdības darbība.

Ministru kabineta sēde
1926. g. 20. maijā.

1. Pieņem noteikumus par sējumu un
mājlopu reģistrāciju un nolemj tos izdot
pārvaldes kārtībā.

2. Ieceļ Saeimas locekli Antonu
Dzeni par finansu ministra biedri.



Rīga

Vācu zinātnieki Rīga.
Fiziķis proiesors Konens piepeži

saslimis, kādēļ viņa vietā nāk pazīsta-
mais Berlīnes metereoloģiskā institūta
direktors slepenpadomniess fon Pie-
ķers, kurš 26. maijā, pulksten 4 pēc
pusdienas, universitātes aulā lasīs par
tematu .Jaunākie problemi
laika noteikšanā".

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā, 1926 gada 21. maijā.

Devīzes:
1 Amerikas dolārs .... 5,181—5,191
1 Anglijas mārciņa .... 25 20 — 25,27
100 Francijas franku. . . . 15,45—1575
100 Beļģijas franku .... 15,55 - 15.8ā
100 Šveices franku .... 99,91 - 100,65
100 Itālijas liru 20,05 — 20,45
100 Zviedrijas kronu . . . . 138 3 i — 139,-iO
100 Norvēģijas kronu . . . 111,65—113.35
100 Dānijas kronu .... 13^ ,20 — 137,25
100 Čechoslovaķijas kronu . 15,25—15,55
100 Holandes guldeņu . . . 207,80 — 209,40
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marku .... 12,97—13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 46,00—56,00
100 Lietavas litu 50,55 - 51,60
1 SSSR fervoņecs ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3445
Sudrabs 1 kg 98—106

Vērtspapīri:
5°/° neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4 °/o Valsts prem. aizņēmums 98 — 100
6 °/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8 °/° Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96_97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētāju A. K a c e n s

Zvērināts biržas māklera T h. S u m m e r»,

Literatūra

Latvju Raksti XVI. Latava X (Latgale)
Ružinas, Sakstagala, Viļānu, Dricenu, Makašenu,
Biržgaļu, Ozolmuižas, Rozenmuišas, Rozentavas,
Andrupenes, Kaunatas, Bukmuižas pag,

^
Rēzeknes

apriņķī. — Rīgā, Valsts papīru spiestuves iz-
devums.

Saistošie noteikumi
^j ielu atbrīvošanu, trotuāru ierīkošanu

^
ielu, trotua'u un grāvju tīīšanu

Piltenes pilsēta.
Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. g.
2. oktobra sēdēun apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta
1925. gada 26. marta rakstu M° 103135.

1. Gruntsgabalu īpašniekiem, kas uz-
taisījuši žogus uz ielām ārpus esošām
viņu gruntsgabalu robežām, žogi jāno-
ņem un jāuztaisa uz pareizām robežām
no p ilsētas valdes noteiktā laikā.

2. Katrai personaj, kura ieguvusi
gruntsgabalu uz Lielas ielas, jāuztaisa
|ar ielu trotuārs.

3. Trotuāra platums jāietur pēc pil-
sētas apbūves plānā patedzētiem notei-
kumiem. Kur tas nebūtu iespējams aiz
ta iemesla, ka jau pastāvošas ēkas ne
sakrīt ar apbūves plānu, tur jārīkojas
pēc pilsētas valdes norādījumiem, pietu-
roties pēc iespējas pie apbūves plāna.

4. Trotuāra jāsaceļ vajadzīgā ielas
augstumā un jāpārklāj ne mazāk kā
1.20 metru platumā ar cementu vai de-
dzinātiem ķieģeļiem vai ari no rupjas
grants ar sīkiem akmentiņiem ar slīpumu
no būvlaida linijas uz ielas/so d. no
platuma. Atkāpties no šiem noteikumiem
un izvest trotuāra izbūvi citādi, ja saim-
nieciskie apstākļi to prasa, var vienīgi
ar pilsētas valdes atļauju.

5. Gruntsgabalu īpašniekiem nosusi-
nāšanas nolūkā laukos, pļavās un tīrumos
grāvji uzturami pienācīgā kāttībā un tītībā.

6. Ja ārpus robežām uz ielas uztai-
sītos žogus nepārceļ uz pareizām ro-
bežām, trotuārus neuztaisa un ūdens
grāvjus neiztīra no pilsētas valdes no-
teiktā laikā pats gruntsgabala īpašnieks,
tad šos darbus izved pilsētas valde uz
īpašnieka rēķina. Izvedot trotuāru ierīko-
šanas darbus no pilsētas uz vainīgā
rēķiaa, pils!ta ierīko tos pēc iespējas
vienkāršāki, piemetām, ar bruģa akme-
ņiem.

7 Katru nama vai zemes gabala
īpašnieka pienākums ir tīrīt uz sava
rēķina ielu un trotuāru, kuri pierobežo
pie viņa īpašuma. Ielas izbūves veids,
tas ir, vai iela bruģēta, šosēta vai ne-
bruģēta, šo pienākumu nevar grozīt.
Ielas tīrīšanas platību no vienas puses
nosaka īpašuma frontes garums, no otras
puses ielas vidus linija.

3 Skursteņslaucītājam jāuzdod pilsē-
tas valdei pārbaudīts palīgs, kurš skursteņ-
slaucītāja slimības, atvaļinājuma u. t. t.
gadījumos izpilda viņa vietu. Palīgs
tādās reizes, ka vietas izpildītājs, bauda
visas skursteņslaucītāja tiesības un izpilda
viņa pienākumus.

4. Skursteņslaucītājam, vai viņa viet-
niekiem pilsētas valde izsniedz sevišķas
personas apliecības.

5_ Skursteņslaucītāja vārdu un adresi
pilsētas valde izziņo atklātībai

6. Namu īpašniekam, vai tā pilnvar-
niekam jānoslēdz ar pilsētas skursteņ-
saucitāju līgums, kurā pēdējam jāuz-
ņemas skursteņu un citu dūmu vadu
kārtīga tīrīšana un uzraudzība.

7- Namu Īpašniekiem un viņu viet-
niekiem pienākas uzturēt pilnīgā kārībā
skursteņus un krāsnis un rīkoties pēc
pilsētas valdes aizrādījumiem. Namu
īpašniekiem jāiekārto ērtas pieejas pie
skursteņiem un jāatļauj skursteņslaucī-
tājam katrā laikā aplūkot nama skur-
steņus un izpilda viņa likumīgas prasības.

8, Skursteņus, knj-i netiek kārtīgi, jeb
vispār netiek tīrīti, pilsētas valde uzdod
tīrīt skurteņuslaucītājam piespiedu kārtā
uz nama ipašnieka rēķina.

9. Skursteņslaucītājam, tiklab uz iein-
teresēto personu uzaicinājumiem, kā ari
pašam no sevis jāapskata un pienācīgā
kārtā jātīra visi skursteņi, citi dūmu
vadi, krāsnis, kurināmās ietaises u. t. t.

10. Skursteņslaucītājam jāatbild par
to, ka skursteņi un dūmu vadi atrodas
kārtībā. Jātīra: 1) skursteņi, kuriem
pievienoti tikai ķēķa pavardi reizi trīs
mēnešos; 2) skursteņi, kuriem pievienotas
tikai apkurināšanas krāsnis, tāpat reizi
trīs mēnešos kurināšanas periodā; rūp-
niecības un tamlīdzīgu iestādes lietojamie
skursteņi jātīra reizi mēne«I vai biežāki,
skatoties pēc vajadzības Šai piespestai
tīrīšanai nav padoti visi brīvā stāvošo
fabriku un neapdzīvotu namu skursteņi.

11. Sodrēji skursteņos pamatīgi no
kasāmi, vai nokapājami. Šauru skursteņu
tīrīšana izdarāma ar vienkāršu, pie virves
piestiprinātu slotu un svaru bumbām.

12. Ja skursteņslaucītājs vai viņa viet-
nieks, skursteņus aplūkojot, vai tīrot at-
rod, ka skursteņi, citi dūmu vadi, krasais,
ķēķa vai citi pavardi nav tādā kārtībā,
kā to prasa pastāvošie noteikumi, vai ja
kurināmo ietaišu un skursteņu tuvumā
atrodas lielākā daudzumā viegli aizde-
gošas vielas, tad viņš par to paziņo
nama Īpašniekam vai viņa vietniekam,
atrasto nekārtību novēršanai. Tāpat
skursteņslaucītājam jāraugās uz to, ka
dūmus nenovada ventilācijas skursteņos.
Svarīgos gadījumos un ja nama īpaš-
nieks neievēro dotos aizrādījumus, skur-
steņs'aucltājam jāziņo par aplūkošanas
resultatiem pilsētas valdei, lai tā varētu
spert vajadzīgos soļus.

13. Visas sūdtības par skursteņ-
slaucītāja izturēšanos jāiesniedz pilsētas
valdei, kura izšķir ari izcēlušās domu
starpības starp īpašnieku un skursteņ-
slaucītāju.

8. Ielu un trotuāru tīrīšana jāizdara
sākot no 1. apriļa līdz 31. augustam
līdz pulksten 7 rītā un no 1. septembra
lidz 31. martam līdz pulksten 8 rītā.
Saslaucītie mēsli jānogādā projām līdz
pulksten 10 rītā slaucīšanas dienā.
Mēslus nekādā ziņā nedrīkst pamest uz
ielas visu dienu.

9. Ielas un trotuāri jātur katru dienu
pienācīgā tīrībā.

10. Aizliegts aizņemt trotuāri ar da-
židām fasādes piebūvēm, kā: lieveņiem,
vairākām trepju pakāpēm un citām,
Aizliegts braukt pa trotuāriem ar rokas
ratiņiem, ragavām un velosipēdiem un
dzīt lopus.

11- Aizliegts mazgāt vai tīrīt uz ielām,
trotuāriem un balkoniem mēbeles, segas
un citas saimniecības lietas.

12. Trotuāri ziemas sniega laikā jā-
tur kārtībā, lai netraucētu satiksmi un
^kušņa laikā reinsteine jāiztīra no sniega,
lai varētu ūdens notecēt.

14. Skursteņslaucītājam jāved par

skursteņu slaucīšanu sevišķa grāmats,
pēc pilsētas valdes dotā priekšraksta un
parauga. Šinī grāmatā ierakstāms katrs
skursteņslaucītāja ^larbs

un
piezīmes par

atrastām nekārtībām. Ieraksti aplieci-
nāmi ar nama īpašnieka vai viņa viet-
nieka parakstu. Grāmata uzrādāma uz
pieprasījumu pilsētas valdei vai citai
attiecīgai iestādei.

15. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz sodu
likuma pamata.

16. Uzraudzība par augšējo notei-
kumu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
un vajadzības gadljienā pieaicināt
policiju.

17. Augšējie noteikumi stājas spēkā
pēc divām nedēļām, skaitot no viņu
publicēšanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Pilsētas galva K. AI i t s.

2 Sekretārs Ž. A 11 m a n s.

Saistošie noteikumi
par

žogu uzbūvi un koku stādīšanu uz ielām
Piltenes pilsēta.

Pieņemti Piltenes pilsētss domes 1925 gada
2. oktob .ra sēdē un apstiprināti ar Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1926. g.

26. marta rakstu >& 103137.

1. No ielas puses vai publiskai lieto-
šanai atsāto laukumu puses zemes īpaš-
niekam vai viņa lietotājiem jāapžogo
visi neapbūvētie zemes gabali zem se-
košiem nosacījumiem no pilsētas valdes
norādītā laikā.

13. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

\4. Uzraudzība par augšējo noteikumu
"pildīšanu piekrīt pilsētas valdei un va-
jadzības gadījumā pieaicināt policiju._

15. Augšējie noteikumi stājas spēkā
Pēc divām nedēļām, skaitot no viņu
Publicēšanas dienas .Valdības Vēstnesi",

Pilsētas galva K. Ā1 i t s.
2 Sekretārs Ž. A 11 m a n s.

Saistošie noteikumi
par

«ursteņu un citu dūmu vadu tīrīšanu
Piltenes pilsētā.

Pieņemti Piltenes pilsētas domes 1925. g.
2 oktobra sēde un apstiprināti ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1926. gada 13. aprija rakstu & 103428.

.1; Tīrīšanas darbus atļauts izvest vie-
"'g' ar piUētas valdes darbā pielaistiem
slJurstegslaucītājiem.
,Pilsētas valde ieceļ pārbaudītu
'kursteņslaucītāju , kuram jāuzņemas visu
"aicu skursteņu un citu dūmu vadu tīrl-

rtaD?' Skl»steņslaucītājs saņem par šo

Ju atlīdzību no nama īpašnieka vai tā
l ūvarnieka -pēc takses, kuru nosaka
plls etas dome.

2. Iesākot jaunu žogu taisīt, vai ierī-
kojot veciem žjgiem jaunus stabus, ze-
mes īpašniekam vai viņa lietotājam par
to jāpaziņo pilsētas valdei, kūja nosaka
dienu, vietas un darba apskatīšanai. Par
pamatu robežas noteikšanai der no pil-
sētas domes apstiprināts plāns.

3._ No ielas puses, kā ari no publiskai
lietošanai atstāto laukumu puses zemes
gabali apžogojami no vienkārša lietojama
būvmateriāla. Žogi no koka vai metāla
režģiem, izņemot iasādes, var būt neno-
teiktā augstumā, bet cietie žogi no dēļiem

cita materiāla, nevar būt augstāki
par 3 metriem un dēļi vai nu stāvus vai
guļus cieti pienaglojami. Dažis žogu
daļas, izņemot tās, kuras iziet uz ielas,
atļauts paaug'tināt ar režģiem katrā
augstumā. Žogiem atļauts piestiprināt
uz fasadu dzeloņdrāti vai citus asus
priekšmetus tikai uz ž)ga virsmala\

4 Žogi gar pilsētas ganībām jāuztur
tādā kārtībā, ka lopi nevarētu par tiem
pāri tikt.

5. Koka stādīšana uz ielām izdarāma
ar pilsētas valdei atļatju, vai vajadzības
gadījumā uz pilsētas valdes pieprasījumu,
uzrādot kārtību, stādīšanas laiku un koku
sugu.

6. Lai pasargātu uz laukumiem un
ielām dēstltcs kokus un krūmus, ir aiz-
liegts ganīt lopus pa laukumiem un
ielām un lauzt, cirst un griezt kokiem un
ktūmiem zarus un saknes un vispārīgi
kaut kā bojāt apstādījumus.

7. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

8. Uzraudzība par augšējo noteikumu
izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei un va-
jadzības gadījumā pieaicināt policiju.

9. Augšējie noteikumi stā .as spēkā
pēc divām nedēļām, skaitot no viņu pu-
blicēšanas dienas .Valdības Vēstnesi*.

Pilsētas Galva: K. A 1 i t s.
2 Sekretārs: Ž. Altermans.

Ārlietu ministris par Somiju.
Ārlietu ministris K. Ulmanis, pie-

ņemdams vakar preses darbiniekus, iz-
teicās par saviem iespaidiem pa Valsts
Prezidenta ciemošanās laiku Somijā
sekosi:

Mēs atgriezāmies no Somijas ar daudz
jauniem skaistiem iespaidiem, pilni pa-
teicības somu tautai, kas ar savu iecie-
nīto prezidentu Relanderu priekšgalā
mums parādīja tik daudz sirsnīgas drau-
dzības un godinošas uzmanības. Ar
dziļu prieku mums jāatzīmē, ka Somija
pazīst un cieni Latvijas vārdu, ka mūsu
valttj un tautas centieni tur atrod at-
balsi. Mums no savas puses jāatzīstas,
ka Somijā mēs atradām tautu, ko netik
vien vajaga cienīt un mīlēt, bet kas
mums ar savu aizkustinošo patriotismu,
nopietno valstiskumu, darba pr eku un
čaklumu var noderēt par spīdošu pie-
mēru. Mēs redzējām augstus tasnie-
gurnus politiskā dzīvē, saimnieciskā
laukā, kultūrā un mākslā, redzējām ce-
nlbu pret tautu un viņas vēsturi. Valsts
administrativā aparāta un armijas organi-
zācija, kam pevienojas spēcīga aizsargu
kustība, piedaloties visiem šautas slāņiem,
jauniem un veciem, vīriešiem un sie
vīetēm — viss tas liecināja par iekšējo
disciplīnu un apbrīnojamu morālisku ap-
ziņu un spēku.

Mūsu Valsts Prezidenta apciemojums
apl ecināja abu valstu draudzību un viņu
ciešākas kopdarbības iespēju nākotnē; ar
godu un prieku abas tautas, kuras vieno
līdzīga pagātne, kopējas ciņas un kopēji
ideāli, sadevās rokām, pilnā savstarpējā
uzticībā un saskaņā. Tādas domas iz-
skasēja nevis tikai svētku runās, tādā
vienprātībā mēs sapratāmies uz katra
soļa.

Pārrunājot ar Somijas vadošām perso-
nām dažādus jautājumus kuros abas
valstis ir ieinteresētas, ar gandarījumu
nācās konstatēt, ka abās pusēs pastāv
nopietna griba turpināt tuvināšanās datbu
un izveidot gtiiecibas, sekmējot visiem
līdzekļiem Somijas Latvijas kopdar-
bību. Starp citu tika pacelts jautā-
jums par sa'tnniecisko sakaru papla-
šināšanu, pamatojoties uz atzņas
ka dzīvi tirdznieciski sakari Balti as
valstu starpā stiprina viņu ekonomisko
sistēmu un ietaupa līdzekļus, bet ari
pavairo saimniecisko neatkarību. Kā zi-
nāms, mūs sr Somiju saista tirdznie-
cības līgums, kurš dibinās uz vislielākās
labvēlības noteikumu. Ir atzīts par vē-

lamu, šinī līgumā ietilpināt plašākas,
tālāk par vi?lie āko labvēlību ejošas
tiesības cn irmantot Baltijas klauzulu,
lai piešķirtu ssvstarpejus atvieglojumus.
Somijas precei tad varētu pie mums un
reisu preces Somijā vieglāk atrast tirgu
un abas valstis papildinātos attiecīgās
nozarēs. Somijas separatoriem, dažām
tērauda pecēm, kokvilnas audumiem
Latvijā paredzama laba noņemšana, bet
mēs varētu sūtīt uz Sofiju linus, diirz-
augļus u. c.

Līdztekus tirdzniecības paplašinoša, ai
jārūpējas ari par satiksies atvieglošanu
tiklab veikalnieku kā ari vispār ceļotāju
interesēs. Par ļoti vēlamu uzskatama
pasu vizu atcelšana, ar ko ceļotā.iem at-
kristu traucējošas formalitātes un ma'.eri-
ali izdevumi. Taisni intensivāka perso-
nīga satiksme ir lielā svari?, Iii vairotos
saites ttarp abēm zemēm un lai mēs mā-
cītos viens otru labāk pazīt. Tādai sa-
tiksmei tez tam ir lie!a pamācoša un
audziroša nozīme, jo abas tautas, ap-
mainīdamās tavām gara mantām, kļūs
pilnīgākas un tuvākas Kulturtli iespaidi
abos virzienos var dot daudz jaunu iero-
sinājumu. Sevi.- ķi jaunatses ekskursijas
mums jāveicina, bet ari vēsturniekiem,
filologiem, etnograiiem un vienkārši da-
bas mīļotājiem būs daudz ko redzēt un
mācities. Mūsu un somu tportisti, māk-
sinieki un aizsargi jau itraduši kopējas
intetces un kopējus ceļus. Pa š em
ceļiem jāiet ari citiem, kas savukārt atkal
veicinās politisko saprašanos un tuvinā-
šanos

Vienu vārdu sakct, mūsu apciemojums
Somijā ir uzskatams par labi izdevušos,
par ko liela pateicība pieaākas ari mūsu
sūtnim Helsinkos Dr. O. G r o s v a 1 d a
kungam.

Redaktors: M. Arons
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( Tiesu sludinājumi."

Rīgas apgabaltiesas I iec tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 28. maijā 1926. g., pulksten
— dienā, Rīga, 1. Kalēju ielā Nš 41,
veikala un Kungu ielā 25/27, dz. 9,
pārdos I un II ūtrupe Hermaņa
M a 11i s o n a kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm, loku šķērēm un bir-
stetn un novērtētu par Ls 1014,50.

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

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4015 Tiesu izpild. J. Q r i n f e 1 d s.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 7. joniiā 1926. g., pulksten
11 dienā, Rīgā, Terbatas iela J* _5?,
Jēkaba Lielbaria lieti p a r d o s Jāņa
S m i 11 e n a kustamo mantu, sastāvošu
no ādu precēm un novērtētu par Lsl077 .

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka an
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 12. maijā 1926. g.
3935 Tiesu izpild. J. Zirģela.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1926. g. 29. m a i j ā, pulksten
10 dienā, Rīgā, Vajņu ielā I* 15,
pārdos e<aba Kadiķa kustamo
mantu, sastāvošu no metēju drēbes un
vatelīna un novērtētu par Ls 686.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 18. maijā 1926. g
4039 Tiesu izpild. L. lakstiņš.

-^1
iekšlietu min.administra.

'tivais departaments
pamatojoties uz 1920. g. 15. sept emb.,
likuma p 10, dara zināmu, k» „!
1) Friča Ze'tkāja-Silarāja, viņi sieva
Mirnas; 2) Jāņa Abramaitis, viņa siev*Ieva? Malvines, dēlu: Jāņa uri Pē'.erv
3) Mārtiņa Pēše, viņa sievas Anna»Mildas, meitas Vandas un dēla Vato!
Ilgvara; 4) Anša Kristapa Kriša ,jļ
Krišjānis, meitu: Alīda», Antoni jas un
dēla Paula; 5) Nikolaja Tobe ari Tobij.
un viņa sievas Alvīnes; 6) Teodor!
Sakaras, ari Sakars, ari Gr inbergs -_
attiecīgiem uzvārdu maiņas lūgumiem
kuri izsludināti 1926. g. 20. janvāra
.Valdības Vēstnesī' Z* 15 un pretkuriem triju mēnešu laika iebildumi
nav celti, iekšlietu ministris

noļima:
I. Lūdzējiem turpmāk saukties

uzvārda:
1) Fricim Zeltkājam-Silarāiam un viņa

sievai Minnai — uzvārdā ,S ii arājs *
2) Jānim Abramailim, viņa sievai

Ievai Malvinei, dēliem:. Jānim un
Pēteram — uzvārdā .Birze"; r,

3) Mārtiņam Pēše, viņa sievai Annai
Mildai, meitai Vandai un dēlam Valdim
Ilgvaram — uzvārdā .Palma";

4) Ansim Kr stapam Krišam, ari KriS-
jānis, meitām: Alīdei, Anto rijai Jn
dēlam Paulam — uzvārdā „Kriš-
jānis";

5) Nikolaiam Tobe, _ari_ Tobijs ^viņa sievai Alvinei — uzvārda .Tobijs- ;
6) Teodoram Sakaras. ari Sakars, ar!

Glinbergs — uzvārdā .Sakars*.
II. Visi dokumenti, kā: pases, aplie.

:ibas, pilnvaras, līgumi, kvītes un t. t.,
cas izdoti līdz šim uz lūdzēju uzvārdiem
no visādim iestādēm

^
kā ari valsts amata

un privātām personām, ir skaitāmi kā
i tdoti uz lūdzēju jaunajiem uzvārdiem.

III. Sie lēmumi stājušies spēkā š. g.
20. aprīlī.

Rī gā, 1926. g. 18._ maijā. Nš 33385
Administratīva departamenta

4006 vicedirektors V. Ludiņš.
Nod.vad.v. P. Kurzemnieks.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. jūnijā 1926 g., pulkst.
1 dienā, Rīgā, Riep nieku ielā Nš 6,
pārdos Emiļa V e i s a kustamo mantu,
sastāvošu no lenta zāģa novērtētu par
Ls 400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. maijā 1926 g
4029 Tiesu izpild. J. Q r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1. jūnijā 1926 g pulksten
10 dienā, Rīgā, Mārupes ielā M 1, I un
11 ūtrupē pārdos Nikola' a B u g o -
vica kustamo mantu, sastāvošu no mē-
belēm un miesnieka darbnīcas iekūlās
un novērtētu par Ls 4120.

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

Rīgā, 20. maijā 1926. g.
4024 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

isziņo, ka 29. maijā 1926. g., pulksten
12 diena, Rīgā, Rāts laukumā, Rīgas
pils. diskonto batkā, pārdos Izraēla
Ola ezera k ustamo mantu sastāvošu
no 6 obligac. uz nekustamu īpašumu,
atr. Rigā, Plkv. Brieža ielā N° 3 un no-
vērtētu par Ls 30000.

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

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4038 Tiesu izpild. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Ns J, paziņo:

1) ka pēc Rigas II itc. miertiesneša
uzrakstiem uz vcks. no 1925. g., 6 maijā,
29. jūnija, 8. jūlijā un 3. augustā ar
Ns 770, 1061, 1089 un 1257 par pie-
dzišanu no Johanna Bradiņa par
labu V. Kirchneram un Lieljumpravas
patērētāju biedrībai Ls 912,12, 15. jūlijā
1926. g., pulksten 10 ritā,

otros torsos
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē, pār-
dos Johanna Bradiņa

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Spirgus iela Nš 4.7,
VI hipot. iec. ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 1120 (grupā 75grunts J\fc 178) un
sastāv no neapbūvēta grunt-gabala ;

2) ka īpašums prieks publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 40J;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināta ar hipotenu parādiem
par Ls 55,44, Tiešo nodokļa departam.
Ls 6, Rīgas Pilsētas valdes Ls 0,08;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zaiogs —
desmitā_ daļa no apvērtēšanas sumas
un jāstāda priekšā aplie:ība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam personām iegūt nekustamo
pašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
iek vestasRīgas-Valmieras zemesgrā-
matu nodaļa.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienat.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies
iz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabaltiesas III ctvilnodaļas kanc-
leja.

Rīgā, 2. aprīli 1926 g.
4026 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 29. maijā 1S426. g., pulksten
11 dienā, higā, m. Ķēniņu ielā Nš 3,
pārdos Otto K r e v i t c a kustamo
mantu sastāvošu no 5 manekeniem,
mēbelēm u. c. un novērtētu par Ls 610.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ati
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. maijā 1926. g.
4037 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

koksa grīdsegas, gaļas maļamam mašī-
nām u. c. un novērtētu par Ls 390.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
4017 Tiesu izoild Po!ariiki«.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
t-umpura ielā Ns 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas piij. 2. iec.
miertiesneša lēmumu par piedzīšanu no
Jāņa Tukuma par labu Mozesam Joffe
Ls 500 ar proc. un izdev. 22. jūlijā
1926. g., pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civilnodaļas sēžu zālē,

ii publiskiem toiim Mr
Jāņa Tukuma

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Rīgā. Gaujienas ielā Nš 3,
5 hipot. iecirknī ar zemes grāmatu
Ns 222 un sastāv no dzīvojamas ēkas
un gruntsgabala;

2i ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par LsSOOO;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 10.159,72;

4) ka personām, kufas veļas pie tor-
giem dalibu ņemt, jāiemaksā zaiogs
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka ne
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu min.
personām iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes-
grāmatu nodaļā. _

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas diena/.

Visi papiri un dokumenti, atliecoši
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Laigales apgabaltiesas 111 civilnodaļas
kanclejā.

Rīgā, 23. maijā 1926. g.
399-t Tiesu izpild. E S m e i 1 s.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka_ 3. jūnijā 1926. g., pulksten
9 r.ta, Rigā, Krāsotāju ielā Ns 27, pa r-
dos Mārtiņa un Annas Rusbergu
kustamo mantu, sastāvošu no mebe.ēm
un klavierēm un novērtētu par Ls 852.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā an
apskatīt pārdodamo mantu varēt pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 10. maijā 1926. g.
4023 Tiesu izpild. E. Sm e i 1s.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo. ; ka 5 jūnijā 1926. g., pulkslen
10 rītā ļRīga, ljģeciema, Tvaikoņu ietā

Nš 2, garāžā, otrreizēja izsole pārdos
akc. sab. . Jēkaba Beks" kustamo mantu,
sastāvošu no smaga automobiļa un no-
vērtētu par Ls 8 (10.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka _ ari
apskatīt pšrdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

4019 Tiesu izpil 1. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka 1926. g
2. jūnijā, pulksten 10 rīta, Rīga, Raiņa
bulv. Ne 31, dz. 9, pārdos Mozusa
Šm u 1 j a n a kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm u. c. un novērtētu par
Ls 550

^Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā vietas.
4018 Tiesu izoild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1926. g. 27. maijā, pulksten
9 rītā, Rīgā, Ziemeļu iela Nš 17,
lārdos Alberta Ozoliņa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm, pianino
u. t. t. un novērtētu par Ls 2900.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu vatēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4022 Tiesu izpild. E. Smēlis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Nš I, paziņo, ka 1926. g.
3. jūnijā, pulksten 10 rīta, Rga, Vaļņu
ielā Ns 22. veikalā, pārdos Ludviga
Karnevāla kustamo mantu, sastāvošu
no 4 mucām kromdzeltenas krasas un
novērtētu par Ls 588.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
4021 Tiesu izpild. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo ka 2. jūnijā 1926. g., pīkst
10 diena, Rīgā, 1. Kalēju ielā Ni 60,
pārdos Nochuma H u r v i c a ku-
stamo mantu, sastāvošu no traukiem
un novērtētu par Ls 3150. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
4016 Tiesu izpild. J. Orinields.

Rīgas apgabaltiesas III iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura iela Nš 1, paziņo:

I) ka latvijas bankas, _ Eduarda Šulca,
Jāņa Dzērves, Kristiāna Valdmaņa,
Jāņa Vikmaņa, Jāņa Grinberga. Vilhel
m'nes Kiekert un citu prasības pret
Kārli Skribi par Ls 21.338,51 un Rīgas
hipotēku biedrības prasība pret Kārli
Skribi un Jāni Vikmani par Ls 253,32
ar °/o un izdevumiem 26. augustā 1926. g.,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē, uz

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 28. maijā 1926. g., pulksten
10 diena, Rīgā, 1. Ķēniņu iela Nš 14,
veikalā, pārdos I un II ūtrupe Bendēta
Friedberga kustamo mantu, sastāvošu no
ceļa somām un čemodāniem un novērtētu
par Ls600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 20. maijā 1926. g.
4027 Tiesu izpild. J. Orinields.

Dublisklem lomiem Mīdos
Kārļa Skriba un Jāņa Vikmaņa

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Stabu ielā Ns 44,
III hip. iec. ar zemes grāmatu reģistra
Ns 194 (grupā 29, grunts Ns 107) un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes grunts-
gabala 478 kv. asis liela ar uz v.'ņa
esošām ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls _ 70.000;

3) ka bez augšminētās praslbas _ īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 24. 253,32;

i veias lor

*) Ka personām, Kurās pie -

giem dalību ņemt, jāiemaksā zaiogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
Tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas ties'bas uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 111 civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
3930 Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1. paziņo, ka 1926. g

31. maijā, pulksten 10_ ritā, Rīga,
Parka ielā Nš 3, dz. 5, pārdos Sarās

un Dāvida M a r k u s e s kustamo manto,
sastāvošu no mēbelēm un noverteU par

Ls 460. _ 4_. . _ .
Izzin ot sarakstu, novērtējumu, ka ari

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-

došanas diena uz vietas.

4Tiesu iznld V Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu

izpildītājs
kuta kancleja atrodas Rīgā, Andreja

Pumpura ielā Nš 1, paz.no. ka 1926 g

2 jūnijā, pulksten 10 r.ta, R.ga, Brī-

vības bulv Nš 3, veikala, pārdos

vltl Meija kustamo mantu, sastā-

vošu no decima:- un galda svariem,

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 1926 g. 27. maijā, pulksten
9 rītā, Rīgā, Duntes ielā N? 52. pā ,'
dos Voldemāra K o r m a ņ a kustamo
mantu, sastāvošu no elektto-motora.
šujmašīnas un drēbēm un novērtētu par
Ls 340. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ati
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. aprīlī 1926. g.
4028 Tiesu izpild. E. Smeils.

Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs
2. iec. izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ns 1512. izdota
no viņa 1920. g. 10. augusta uz Lotes
Kārļa m. Krautman vārdu. 3009

Ventspils apriņķa priekšnieka pal
2. iec. izsludina par nederīgu nozaudēta
Latvijas Iekšzemes pasi Ns 2952, izdotu
no Dundagas pag. _ valdes 1920. gada
21. septembrī uz Jāņa Friča d. Friden-
berga vārdu. 3008

Jelgavas apriņķa priekšnieka paligs
1. iec. izsludina par nederīgu nozaudēta
iekšzemes pasi wš 20639, izdotu no
gavas prefekta 12. sept, 1922. g. ņz Na-
tālijas Vandas Ādolfa meita Gretmaa
vārdu. 2627

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 7. partijā 1926. g., pulksten
12 dienā, Rīga, Blaumaņa iela Ni 17,
krāj-aizd. s-bas telpās, Mozesa Jolfes
lietā pārdos Vttlfa L e i k i n a ku-
stamo mantu, sastāvošu no obligācijas
un novērtēta par Ls 1600._

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

Rīgā, 3. maijā 1926. g.
3934 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 8. jūnijā 1926. g., pulksten
!0 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
Leiba Molotņikova lietā pārdos
II torgos Ābrama Šeera kustamo
mantu, sastāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pā jdndamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

/ Rīgā, 14 maijā 1926. g.
3932 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. jūnijā 1926. g., pul'sten
10 dienā, Rīgā, Tē batas ielā Ns_ 33/35,
dz. 54. Artura Palēna lieta pārdos
Alfrēda Cīruļa kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu par
Ls 370,

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ati
apskatīt pārdodamo manta varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 6. maijā 1926. g.
3933 Tiesu izpid. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 192b. g. 2a. maijā, pulksten
9 rītā, Rīgā, Btīvības ielā Nš 147a,
pārdos otros torgos Mozesa
Kalmeiera kustamo mantu, sastāvošu
no zirņu šķirojamās mašīnas, trans-
misijām, putekļa sūcēja, zirņu skaldāmās
mašinas u. t. t. un novērtētu par
Ls 2540.

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

Rīgā, 19. maijā 1926. g.
3993 Tiesu iznildltājs E. Smeils.

Latuijos Universitātes Saimniecības Padome,
Rīga, Baznīcas iela 5, dz. 7 izsludina

rakstisku izsoli
kanalizācijas darbu izvešanai Universitātes labo-

ratorijas ēkā, Kronvalda butv. Nr 4.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar zlmognodokli, iesniedzami slēgtās ap-

loksnes ar uz'akstu .Kanalizācijas darbi Universitātes laboratorijas ēka", 1. j»W
š. g, plks'._ 10 no rīta saimniecības padomē, iemaksājot drošības naudu
Ls 1000 apmeta.

Ar izsoles noteikumiem, zīmējumiem un darba aprakstiem var iep32'*^?
saimniecības padomes kanclejā no pīkst. 9—15. 3991

Citu iestāžu sludinājumi. \

IZSOLE.
Zilupes muita

paziņo ka 1926. g. 10. jūnijā, pulksten
10 rītā, Zilupes stacijā, šis muitas kanc-
lejas telpās,

pildi» vaiiiolišii
dažādas konfiscētas kontrabandas preces,
kā : manufaktūras, galantērijas, kolonial-
un tabakas preces.

Pārdodamās preces apskatāmas izso-
les dienā.

Zilupē, 1926. g. 18. ma'jā. .Ns 1!38.
Muitas priekšnieks M. Saulīts.

4000 Darbvedis (paraksts).

Rīgas apriņķa
Skrīveru iec. polic. pr-ks
paziņo, ka 1926. g. 2. jūnijā, pulkst. 1
dienā, Pļaviņu Kampenos

pirtios vaiīāksolilanl
Jokem Zelika d. Solo vējam pie-
derošas mantas, kā: vāģus un zirga
lietas, novērtētus par Ls 153,19, pie-
dzenot šo sumu dažādu valsts nodoJļu
nomaksāšanai.

Apskalīt mantas, kā ari izzināt no-
vērtējumu, varēs pārdošanas dienā uz
vietas.

Skrīveros. 1926.g. 18.maijā.Ns3118/2578
4002 Priekšnieks (paraksts).

Pazaudēta žīdu skolu centr. organ.
ziedojumu vākšanas līsti Ns 39 skaitīt
par nederīgu. 4013

Rīgas apriņķa
Skrīveru iec. pol. pr-ks

paziņo, ka š. g. 31. maija, pulkst. 12
d enā, iecirkņa kancleja, Skrīveros,
Dance mājā, pārdos

vairāksolīšana
Jēkabam Priedīš'am, dziv. Aizkraukles
pag-, Vec-Biiežārēs, piederošās mantas,
kā: galda _ pulksteni un misiņa bez-
mēra, novērtētas par Ls 6 —, piedzenot
šo sumu liecinieku atlīdzības izmak-
sāšanai.

Pārdodama manta varēs apskatīt pār-
došanas dienā uz vietas.

Sknvero?, 18. maijā 1926 g. Nš 2974
4001 Priekšnieks (paraksts)

jļprtņtīa cēlu inieniers Cēsīs
L. Dārza ielā Nš 6 izdos 2. jūnijā, pīkst. 13

rakstiskā un muliskā izsolē
Sniedzēnu pakalnes bruģēšanas darbus uz Mazsalacas-Puikules ceļa. Drošības

naudas Ls 7C0.
Tuvākas ziņas kanclejā ik darbdienas no pīkst. 9 — 15. 3^^_3*?

Jipriņftu ceļu inženiere (Rēzefcnē
izdos savā kanclejā, Atbrīvošanas alejā Nš 65,

jauktā salīgā izsolē
uz valsts mežiem piekrītošo
ce|u labošanu un uzturēšanu.

1) 27. maijā š g., pulksten 10 rītā, Rēzeknes apr. pagastos: Atašienes — *"?
sibas nauda Ls 30; Borkovas — Ls 40; Dricānu — Ls 20; Labvāržu -
Ls 10; Ružinas — Ls 20; Sskstagales — Ls 10.

2) 28. maija š.g, pulksten 10 rītā, Jaunlatgales apr.: Tilzas — Ls 380 ; )Y.
Jakas — Ls 210; i inavas — Ls 20; Kacēnu — Ls 100; Purvmalas — If ^Bolvu — Ls 50; Baltinovas — Ls 50: L-.epnas — Ls 570; Bērzp ils — U> ,
Augšpil; — Ls 20 un Gavru — Ls 40 ,- I

3) 28. m a i j a š. g., pulksten 10 rītā, Ludzas apr.: Ciblas — Ls 40;Istras—Brigu — Ls 70: Skaunas — Ls 150; Nirzas — Ls 60; Pasienes — u \
un .Nautrēnu — Ls 10.

Tuvākas ziņas kanclejā, katru dienu no pulksten 9—!5.



IZSOLE.
pigas muita. Pamatojoties uz muit. lik. 496., 565. p. 1926. s. 16. jūnijā, pīkst. 10 no rita, muitas pasažieru
māja, paroos atklāta vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekam ir tiesības tāsizpinct lidz izsoles dienai, nokārtojot muitas formalitātes. Prece aoskatama izsoles dienā.

s 2
o Si % Lād.
^ ?= Kon -
*w ai 5
Ž o- ?*

Prece pienākusi

Ar kuģi vai pa No kurienes
dzelzsceļu *

\'ietu skaits un zīmes Preču nosaukums Vērtība

V un svars
Ls

Preču īpašnieks

1 ļ 10492| 38| 700| Douro

2 25039 15 114 Ilmenau
3 48e03 2 496 Elin
4J 53387 62 553 Coblenc

5| 23335| —| 246| Elbing II

6 7120 — 611 Pa dzelzsceļu
1301 32 683 .Minos"

8 9317 ' — 831 Pa dzelzsceļu
9 9372 812

10 11471 — 269
13 17060 — 1197
14 18374 — 611

15 21609 — 452
16 25641 — 634

17 27660 — 711
18 30494 — —
19 38053 750 178 „Victoria «

20 7199 — 68 .Tjaldur"
21 2P610 — 671 Pa dzelzsceļu
22 36314 — 629
23 37201 31 478 .Victoria"
24 39551 343 943 .Regina'
25 39514 62 1010 „Syll *
26 4258) -- 1042 .Zingara*
27 43535 3 600 .Uranus'
28 44650 216 978 „O stsee'
29 53087- — 603 .Regina'
30 53234 — 768 .Tjaldur"
31 52927 1 904 .M'gnus'
32 52928 3 £04

33 940 — 1660 Pa dzelzsceļu
34 1008 — 2179
35 1131 - 1696
-36 1132 — 1696
37 20f5 9 1041 .Bachus'
38 2233 12 1059 .Regina'
39 2367 11 3054 .Zero"
40 2931 — 1623 Pa dzelzsceļu
11 2931 — 15C0
12 3757 — 747 .Regina'
43 3964 — 1789 Pa dzelzsceļu

14 3973 — 1800
45 3973 — 1817

46 3975 — 1832

47 9998 — 97
48 10801 — 801
49 11079 — 6i2

50 11759 — 185 .Hengelo -

51 11880 — 102 .Nordernei"
52 11620 3 143 .Reval*
r>3 12928 2 167 .Libau'
5-4 12929 — 187 .Regina"
55 12977 38 52 ,VilhelmBiesterfeld
56 13059 212 .Mailand*

57 13060 — 483 .Uranus'
58 13097 14 40 .Belvider"
59 13100 — 10J6 .Ze o"
60 13239 11 202 .Coblenc"
61 13312 94 335 .Uranus'
62 13594 14 40 .Belvider"
63 3529/25. 15 291 .Andre"
64 19097/22 — 141 Pa dzelzsceļu
65 3068/26 — 341

66 4057922. 20 380 .Minos"
67 20157 22. — 157 Pa dzelzsceļu

'369?

16. X. 21 . | Kopenhāgenas

17. V. 22. Hamburgas
31. X. 22. Ķelnes
20. XI. 22. Hamburgas

30. VI. 23. | Rotterdamas

24. III. 24. Ventspils
29 . XI. 23. Hamburgas

16. IV. 24. Ventspils
14. IV. 24. Janišķiem

II. II. 24. Valkas
11. VI. 24. Virbaļiem
24. III. 24. Ventspils

3. III. 24.
27. III. 24. Virbaļiem

4. IV. 24. Ventspils
12. II. 24.
13. X. 24. Stetines

5. II. 25. Kopenhāgenas
25. IV. 25. Valkas
17. IV. 25. Virbaļiem
17. VI. 25. Hamburgas
21. IX. 25. Stetines

7. X. 25. Hamburgas
15. X. 25. Khersonat
13. VII 25. Hambufgas
28. IX. 25. Stetines
13. VII. 25. Stetines
13. VIII. 25. Kopenhāgenas
14. IX. 25. Bordeaux

14. IX. 25. Bordeaux

5. X. 25. Virbaļiem
!<-'. XII. 25. Tilzita

9. X. 25. Virbaļiem
9. X. 25. Virbaļiem

14. X. 25. Hamburgas
19. X. 25. Stetines
18. X. 25. Huiles
29. IX. 25. Meitenes
14. IX. 25. Meitenes
10. VIII. 25. Stetines
23 X. 25. Virbaļiem
24. X. 25. Virbaļiem
27. X 25. Viibaļiem

29. X 25. Rītupes

17. II 21. Možeikiem
29. IV. 22. Liepājas
28. III. 23. Virbaļiem

4. IV. 23. Rotterdamas

2. V. 23. Hamburgas
22. IV. 26. Liibekas
3. VI. 22. Malmes

12. VI. 22. Stetines
29. IV. 22. Hamburgas
22. VI. 22. Helsinfo.sa

26. X. 22. Hamburgas
29. 1. 23. Dancigas
18. X. 25. Huldes
18. IV. 22. Hamburgas
14. VIII 22. Hamburgas

' 29. 1. 23. Dancigas
24. VII. 21. Francijas
2. II. 22. Liepājas

20. II. 24, Liepājas

5 IX. 22. ' Hamburgas
3. II. 22. Igaunijas

|

|

1921. gads.
1 maiss Alminco Star

1922. gads.

I

I maiss A Z.R

,
Stargrau

3 mucas E. 3. f, 6
90 kastes R & E. 1/100, 3500

1923. gads.
2 gab. K. Rīga

1924. gads.
1 karte H. F. M. 2614
285 mucas \V. R 506 '520, 522/535,

537. 539/546.438/550, 552T66, 568
/588, .'90 601,603 650. 652, 653/716,
718/728, 7-0/750/ 775/782, 784 805,
752 753, 755 773

5 mucas O. F. S. 3074, D/3078. D
2 kastes 54 A, L. H. 73, N. U. S.

5 vietas S T. 1,5
1 paka A-420
15 kastes M. O. A. 10985 6, 10988/90,

10992, 10994, 10996/98, 11000 3,
11005

1 kaste H. D. 102851
1 paka A. 139

6 vietas
2 kartes S, P. B. 1263, 1263 1
14 ķīpas W. K. 5853, 1.14

1925. gads.
1 paka C. V. C.
5 kastes I, III, tV. V, X
1 sainis B. 399
1 maiss M. E. S.
1 paka

7 kastes G. D. 1853/1857, 1861, 1864
340 gabali
2 mucas K. P. 521
5 pakas L. E. 1/5
1 gibals
1 paka
38 kastes L. & Co 2411, Rīga 1/38

46 kastes L. & Co 2411, Rigā 39 84

1926. gads.
1 paka B. 2008
1 kaste D. E. B. C. 207
1 paka
1 paka 2020 B.
1 maiss N. E C. 2850
409 saini M.
1 kaste 'W. Rīgā 4850
1 maiss W. B. 570
1 kaste T. P.
1 pud:le
1 paka B. 2 64
1 paka B. 2074
1 paka B. 2082

1 paka B. 2091

1 paka Jablokova
I kaste O. C. L.
1 maiss O. K. 526

2 gabali .

1 paka adrese
1 paka M. 14
2 mucas adrese
1 paka
2 kokamucas 52 3714
1 kaste

1 paka
1 kaste R. S. C. 12250
1 paka N. O. L. 283
169 gabali 8 maisos
1 kaste H. 56207
1 kaste R. S. C. 15335
1 keste A. P. S. I.
1 muca
7 vietas K. 179, ISO, 181, 183. 184,

185, 186
9 mucas 3490/92, 3487/89,6017, 6019,20
1 paka Soh & Co

|

|Kviešu milti, br. 35,5 kg | 20,681

I Cukurs smalkais, br. 69,7 kg ļ 37,591
Zābaku smēre, br. 570 kg 1184,66

| Vara vitriols br. 4889, kg | 4019,61

Dzelzs mašinu daļas, br. 160 kg ļ 26,351

Kokvilnas audumi, br. 169,5 kg 517,35

Ultramarīns, br. 16330 kg 16683,79
Anilin krāsas, br. 120,4 kg 503,31
Vilnas audumi un karto.ražas iz-

strād. br. 100,7 kg 2158,14
Koka izstrād., br. 199,2 kg 752,94
Pasažieru mantas, br. 3,5 kg 28,92

Porcelāna izstrād. br. 1343,6 kg 489,06
Ķimikālijas, br 10,8 kg 20,65
Lietotas pasažieru mantas, br.

3,4 kg 101,68
Ekipāžu daļas, br. 138 kg 281,98
Elektriski pieder., br. 99,5 kg 58,34
Kartonažu izstr., br. 515,1 kg 1585,35

Putojoši vīni, br 3.5 kg 50,78
Konditorejas preces br. 57,6 kg I£0,01
Spilvens, br. 3,7 kg 37,28
Džutas maisi, br. 6,4 kg 5,40
Duncis un revolvera patronas br.

0,37 kg 9,95
Kartona izstrād. br. 229.6 kg " 100,02
Lietotas masas, br. 290 kg 3,35
Augu līme, br. 4,1 kg 5,13
Džutas maisi, br. 129,5 kg 58,49
Dzelzs izstrād. br. 4,2 kg 3,64
Mikstrs gumijas izstr., br. 1,37kg 5,02
Viņi, putojoši, pudeles, brutto

1071,3 kg 11975,33
Putojoši vīni, pud., br. 1334 kg 14581,98'

Rotaļlietas, br. 0,390 kg 9,16
Puķu sīpoli, br. 34 kg 91,83
Vilnas audumi, br. 1,2 kg 13,19
Papīra izstrād., br. 4,1 kg 17,35
Talks, br 101 kg 7,93
Šķiru dzelzs, br. 16984 kg 614,05
Kokvilnas audumi, br. 59,3 kg 92,49
Mieži, br. 50,6 kg 5,15
Māli, br. 138 kg 9,94
Vīns putojošs, br. 1,870 kg 30,68
Rotaļlietas, br. 2 kg 40.09
Grāmatas svešv., br. 21,3 _kg 3,58
Audumi un bērns apģeroi br.

1,750 kg 54,77
Periodiski izdevumi svešv., br.

1,3 kg 2,67
Kino filma, br. 2,170 kg 18,19
Tabaka lapās br. 24,1 kg 92,17
Apavi, spilvens, apģērbi, vilnas

izstršd. un ādu llme .br. 21,5kg 391,12
Rupji audumi priekš maisiem br.

.'0,7 kg 37,73
Kokv. diedziņi br. 0,290 kg 2,94
Medus miestiņš pudelēs br. 5,7kg 15,29
Ziepes vienkāršas, br. 333,5 kg 307.12
Sacharinj un naglas, br. 3,6 kg 4,50
Mineral smēru eļļ>, br.377,4 kg 210,70
Dzelzs un koka izstrādājumi, br,

108,2 kg 72,00
Gramstās svešv., br. 2,82 kg 3,33
Sieviešu unvīriešuapģ., br.32,5kg 56'.?2
Kokvilnas aīdumi, br. 5,5 kg 24,25
Tukši māsi, br. 175,2 kg 128,33
Mašinas daļas br. 154,9 kg 83,91
Vecas drēbes, br. 19 kg 328,50
Putojošs vīns, br. 54,8 kg 703,21
Kartupeļu sīrups, br. 123,5 kg 13021

Kalendāri, br. 194 kg 557,82
Krāsas, br. 1942,6 kg 973,46
Kino filmu reklāmas, br. 8 kg 5,12

|

Balt. Kriev. Transp. Sab.
Atlanta
Reiman &c Lilienthal

Edg. Lyra

Gerhards un Hevs
Br. Erhard

Šenkers un Co.
A. Markau
J. Grajevskv

Hanza

Mozes Kānam
Šenker un Co.
Kniep tin Verner

G. Frederiksen

J. Meierson

Berthold Okera

Dr. v. Senngbusch
Olaf Pav

Lidvales Sc Co
Vignat

Sntolianova

Comeicial
Guroviča
Uzrādītājs
Uzrādītājs
Uzrādītājs
Otto Stoli
Ķim. fabr. .Bars".
E. Ki'sthners
Uzrāditājs
Uzrādītājs

Uzrādītājs

Uzrāditājs
Jablokova
Br. Kross

Everts Kauls

J. B. Levitas
H. Rauerts

Ma'mo sped. sab.
Nezināms
Gerhards & Heya

Botnholm
Helmsing <5c Grimm
K. J. Spāde
Nezināms
N. K. V. T.
Gerhards & Hevs
K. J. Spāde
Jean Lvot
K. Brets

Br. Kross
lntrac

Rīgas muitas priekšnieks Krūmiņš.
Importa nod. pārzinis G r i g o r j e v s.

(Tautas taofttājWas ministrija
izdos 2. jūnijā š. g„ pulksten 12 diena,

mutisks un rakstisks izsolē
valsts darbinieku tuberkulozes sanatorijas Vaiņodes

iurnta stara »6ūcr« «farfius un udensrodu i«ic*
ar mazgājamiem ģaīdtetn.

Drošības nauda: būvdarbiem Ls 870.-;sden,?Yn„^„t'"^imsT .urnasPie darbu izdošanas drošības nauda jāpalielina lidz 10".o no nosolītas suntas

. Ar darbu aprakstiem un noteikumiem var iepazīties Rīga, Skolas iela * 28,
<k 9. katru da-ba dienu no pulksten 9-15. » ^

Jūrniecības departaments .
izira jaiāiisolēidjunjt pārsoli \lM.m.\mm
kara laikā buveto koka tiltu ledlaužu un pilarj vietu tirīšanu
no pāļiem akmeņiem un dze'zssijām Daugavā pe Piedru as,

Krāslavas, Judovkas, Michnovkīs un Pogujankas.
Drošības nauda — Ls 500.
Izsole notiks Daugavpilī — Daugavas I rajona pārziņa kantori.
Noteikumus un tuvākus paskaidrojumos izsniedz departamenta t chniskā

daļa Rīgā — Valdemāra ielā 1 a un rajona pārzinis — Daugavpilī, katru darba
dienu no pīkst 9—13. 3989

Talsu pilsētas valde
izdos

mnzfiksolišūnfi
jauktos torgos

šī gada 1. jūnijā, pulksten 2 dienā, pil-
sētas valdes telpās,

130 skolas galdu
pagatavošanu

Tuvākas ziņas, kā arī torgu noteikumi
pilsētai valdē. 3997



Dalīts zemes bante
bilance 1925. gadā 31. decembrī.

A k t i v s.
Centrāle Nodaļas Kopā

Ls Ls Ls
Kases konts 31.225,16 2.464,83 33.689,99
lekosi rēķini:

a) Latvijas bankā 8.373920,57 73905,93 8.447.826,50
b) pasta

^ 7.296,69 — + 7.296,69
c) privātas kredītiestādēs 463.245,55 13.524,73 476.770,28

Vērtspapīru konts:
a) portfelī 2.526.209,75 9.201,60 2.535 411,35
b) komisijā 368,— — 368,—

Ilgtermiņa aizdevumi:
a) 6«/o ķīlu zīmju 8.623.260,— 336.600— 8 959.860 —

- b) 4°/o . , 4.361.70o— 866.000,— 5.227.700 —
Īstermiņa aizdevumi:

a) pret nekustamu mantu . . . . 3.874.364 09 — 3.874.364,09
b) , galveniekiem 28.717.023,61 — 28717.023,61

Nomaksātie valsts zemju hip. parādi . . 931.462,58 — 931.462,58
Zemes pirkšanas un pārdos, konts . . . 366.239,12 — 36623-M2
Nekustamas mantas konts 208.162,13 169.05688 377.219,01
Kustamas mantas konts .... 44.386,31 35.918,48 80.304,79
Ilgtermiņa aizdev. term. mak.as .... 141.171,18 60.111,38 201.282,56
Nodaļas:

a) Jelgavas 1.049.898,45 — 1.049.898,45
b) Latgalei ' 406.492,44 — 406.492,44

Pārejošās sumas 21.318.91 — 21.318,91

60.147.744,54 1.566.783,83 61.714.528,37

P a s i v s.
Centrāle Nodaļas Kopā

Ls Ls Ls
Kapitāli:

a) pamatkapitāls 4.000.000— — 4.000.CCO,—
b) rezerves 552.703,40 — 552.703,40
c) īstermiņa aizdev. (Kred. dep.) . . 33.748.695.08 33.748.695,08
d) sevišķi 4.983.993,04 1.447.48 4.985.440,52

Izlaistās bankas ķīlu zīmes:
a) 6°/o apgrozība 8.868.520— — 8.868.520-
b) 4o/o 5.214.800— 5.214.800-
c) 6 °/o aizņēmēju rīcībā 3.100,— 800,— 3.900—

Deldēšanas fonds:
a) 6°/o aizdevumu 154.012,70 — 154.012,70
b) 40/0 13.132— — 13.132 —

Tiražētas ķīlu zīmes:
a) bankas 6°/o . 1.300,— — 1.300 —
b) bij. muižn. kreditbiedr 8.213,58— 16.012,25 24,225,83

Maksājamie ķīlu zīmju kuponi:
a) bankas 6»/o 1.243,20 — 1.243,20
b) bij. muižn. kreditbiedr 14.076,74 5.045,73 19.122,47

Nākamo gadu ienākumi 117.113,20 1.091— 118.204,20
Valsts ienākumu konts 863.292,94 — 863.292,94
Dažādu peisonu un iestāžu konts . . . 1.087.299,54 82.755,29 1.170.054,83
Centrāles konts nodaļās — 1.456.390,89 1.456.390,89
Tīra peļņa 516.249.12 — 516.249,12
Pārejošas sumas ? - 3.241,19 3.241,19

60.147.744,54 1.566.783 83 61.714.528,37

Pelņas un zaudējumu aprēķins par 1925. g.
Debets. Ls Ls

Tekoši izdevumi:
Algas valdei un darbiniekiem 366.535,94 —
Atlīdzība padomei un revizijas komisijai .... 11.59r»,— —
Pensijas bij. Vidz. muižn. kredita sav. darbiniekiem 6.621,98 —
Kanclejas izdevumi 37.971,73 —
Pasta un telegrāfa izdevumi, tālruņi, laikraksti un

sludinājumi 28.119,85 —
Ceļa izdevumi 25.619,30 —
Ķīlu zīmju izgatavošana ... ... ... 2.468,78 —
Telpas, apkurināšana, apgaismošana, ventilācija,

apkopšana, inventāra apdrošināšana un dažādi . 16.430,69 —
Bankas nami 9.209,67 —
Inventāra ie gādāšana 30233,63 —
Kuponu nodoklis 37.828,17572.629,Procenti:
Rezerves kapitāla 22.659,40
Bij. kr. valsts agrarbanku aizd. atm. kapitāla . . - _ 10-936,81 33.596,21

2° o bankfcS namu amortizācijai 4.248,20
Tīra peļņa par 1925. g 516.249,12

— 1.126.723,27

K r e d i t s. Ls ls
Ienākumi:

no ķīlu zīmju aizdevumiem 114.30297
bij. kr. valsts agrarbanku aiJdevumiem . . . 34.2-2,98

\ , muižn. kreditbiedr . . 1.044,47
\ parādiem, kas atmaksāti uz agrariikuma 1. d.

4. p. pamata ... 4.468,39
valsts zemes fonda ieskaitītu zemju hip.
parādu nolīdzināšanai 1.573,59
īstermiņa aizdevumiem ... 322 484,92

l bankas namiem 14.819,38
nasta izdevumu atmaksām 14.086,39

' zemes biroja 3.990,50

Daži
apdroši.našana:"i::::::::: llfX 532.915,52

no naudas noguldījumiem 430 277,46
. vērtspapirilm 74,327,43 504.604,89

Snoķī!uziniJu aizdevumiem U'Si «2hii kr valsts agratbanku aizdevumiem . . . I bbb,89
" īstermiņa aizdevumiem 67.997,07 81.875,06

Vērtspapīru kutsa peļņa 7.327,60

Dažāda peļņa —
— 1.126.723,27

= ? Valsts zemes banka.
3310 .

letpiesti Valsts tipogrāfijā.

Pazaudēto Latv. universitātes tauts.
tiesību zin. fak. tauts. nod. lekciju grā-
matiņu Ns 4429 uz Jura Ķevieša vaida
siaitit par nederīgu. 399Q>

Bauskas pagasta valde izsludina kā
nozaudētu par nederīgu Latv.jas iekš-
zemes pasi A° 4S2, izdotu no šis pa-
gasta valdes 920. g. 10. aprīlī uz Jāņa
Ģederta d. Brūvera vārdu. 3013

Kara būvniecības pārvaldes
Techniskā daļa, Citadelē K» 24.

izsludina 5 jūnijā 1926. s, pīkst. 11 dienā

rnujtijku konkurenci
uz 3 bencina noliktavu (apakš-zemes cisternu)

ierīkošanu: 2 Rigā un 1 Daugavpilī.
Piedāvāiumi, līdz ar vajadzījiem da'iem. zīmējamiem, uzrādot cenu, ar

uzrakstu .uz konkurenci 5. jūnijā 1926 g. par bencina noliktavāmiesniedzami
p-d s t ch 'niskai daļai lidz nīkst. 11 dienā 5 jūnijā 1926. g.; turpat ari ir ieska-
lami noteikumi un tuvāki dali par minsto noliktavu ierīkošanu katru darba dienu
no puUsten 10-13. 4r30

Ludzas apriņķa 111 robežapsar-
dzības rajona priekšnieks

pa?i-o, ka šī gada 4. jūnijā, Zilupē pjerajona kanclejas, Elizabetes ie:ā ,N« 6

pantos viinknlBiti
pret tubtēju samaksu 1 valsis zirgu
13 gdus vecu, 1 m 58 cm augstu.

1976, gada 19. maijā.
41105 Priekšnieks (paraksts).

Dažādi sludinājumi.
A. s. ,.latgales tirgotais" vaide
sasauc piektdien, š.g. 11. jui., p^4p.p,

s-bas telpās, R'gā, Teātra iela 9,

vispārēju
akin. it. sapulci

ar sekošu dienaskārtību:
1) sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) 1925. g. pārskata caurskatīšana un

apstiprināšana līdz ar valdes un
revizijas komisijas ziņojumiem;

3) akciju s-bas likvidācija.
Akcionāriem, kuri piedalās sīputcS,

saskaņā ar stalutu 54. § noteikumiem,
jšiesniedz savas akciju s-bas valdei
septiņs dienas pirms p;lnas sapulces,
4009 Valde. _

Ādu apstrad. un krāsos,
akc.sab ,.EIektra" valde"

uz.icir.a akcionārus uz

kārtēju ii. sapulci
š. g. 13 jun., _ pj, 12 d., s-bas kantori,

Rīgā Ādmiņu iela 4.
Dienas kārtība:

1),valdes un rev. komisijas ziņojumi;
2) 1925. g. pārrkata un bilances caur-

skatīšana un pieņemšana;
3) Peļņas sadalīšana;
4) 1926. g. izdevumu budžets;
5) vēlēšanas;
6) Tekošas darīšanas.
Akciona 1, kup vēlas piedalīties visp

sapulcē, tiek lūgti iesniegt savas akcijas-
jeb pagaidu apliecības valdei, Rīgā. Ad-
miņu Ielā 4, saskaņā ar s-bas stāt. 52. b.
ne vēlāk par š. g. 6. jun. 4008 Vafdj.

Maksātnespējīgā parādnieka Arti
Vēm a ņ a

kreditoru vi»,
Rgas apgt. telpās, š. g. 14. jun.pi '•

Dienas kārtība:
1) zv. kuratora pārskata pieņemšana-
2) altagojums zvērinātam kuratora» -
3) konkursa valdes ievēlēšana;

Zv. kurators
4010 zv. adv. pal. D a m bekanļ^

Akc. sab. .Kaučuks"
(Aku. o6ui. „Kayiy

likvidācijas komisija
1626 g. 14. jūnijā, pl. 10 dia

pārdos vairoKsoltioitf ļ
dažādus koka būvmateriālus. Jav

~-i
noteikumus sniedz K. Brikovskis,
Antonijas ielā 6, tiesl. ministrija. w

Kora ministrijas Kora būvniecības paraūHIes
Daugavpils srupo,

Daugavpils cietoksni, Embotes iela N°26,

izsludinu muktu izsoli
31. maijā 102a. g.

1) pīkst. 12 dienā par asenizācijas datbu izvešanu Daugavpilī, pilsētā , un
cietoksnī, no karaspēka daļām ieņemtās ēkās;

2) pīkst. 12,30 tanī pāžā dien'* par skursteņu tīrīšanas darbu izvešanu no
karaspēka daļām ieņemtās ēkās Rēzeknē. Kārsavā, Zilupē un Ludzā un

3) pīkst. 13 tsnī pašā dienā uz remontu darbu izvešanu Daugavpi's kara
slimnīcas ēkā N° 28 cie oksnī.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnes, ka rri lūgumi piedalīt es mutiskā
solīšanā iesniedzami grupas izsoles dienā uz asenizācijas darbiem līdz pīkst. 12,
uz skurs'eniīrīšanas darbiem līdz pīkst. 12 30 un uz rementa darbiem ēkā M° 28
līdz pīkst. '13.

Pie pi^dal'šanas solīšana jāiemaksā drošības nauda: uz asenizācijas darbiem
Ls 300, uz skursteņu t rīšanas darbiem Ls £0 un uz remonta darbiem ēkā N° 28
cietoksnī, Ls 40u. 2 3995

Darba noteikumus var apskatīt grupas karicleja darbienās no pīkst. 9—15.

3ttf nieciftas deparfamenis

pārdos mutiskā vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu š. g. 28. m a i j a, pīkst. 12 diena A n d r ē j o s t ā,

dažādu nolietotu un vecu inventāru
Pārdodamos priekšmetus var apskalīt Andrējostā, departamenta noliktavā,

katru darba dienu no pīkst. 9— 15. 3990

Apriņķo ceļu inženieri, Cēsis
Lielā Dārza ielā Ms 6,

izdos galīgā rakstiskā un mutiskā
izsolē
2S maij& . nffznt 10.

uz valsts mežiem piekrītošo klaušu ceļu labošanu
un uzturēšanu Cēsu un Valmieras apr. sekošos
pagastos ar iekavās uzrād to iemaksājamo dro-
šības naudu latos:

1. Vilcēnu (40), 2. Jaunburtnieku (5), 3. Vecates (20\ 4 Baunu flS>5 Puikules (70), 6. Orolu (80), 7. Vainižu (20), 8. Umurgas (20), 9 Katvara (10)
10. Pāles (150), 11. Vitrupes (140), 12. Tūjas (140), 131 Duntes (45114stie-nes (20), 15. Nabes (25). 16. Rozulas (5), 17. Mazstraupes (20) 18 Mujānu (10)19. Dauguļu (l5\ 20. Ķieģeļu (15). 2l '. Kokumuižas (60 .21 Kauguru " (20 '
23. Valmieras (45), 24 Jaomrā!ei (45V. 25. Rencēnu (155 26 VaKs 10)2,. Idu. (55). 28 Arakstu W5, 29. Lodes (15), 30. lp ku (20) 31 Lienas 3032. Veselavas (40) 33 Mārsnēnu (45), 31. Baiškalna * '(15]T 35 Raun?s ( 05]'

ms^Tp Oa 'e!9^It ^T*&0 V-«piebalgas (50), 39. Jaunpiebalgas
lm\f n?KV ' ,' 7-\ ,r?

nņaS
VSk42-E^ (6"). 43. Cirstu (15), 44. Drustu(40), 45. Drujenes (75>, 46. Lizuma (75) un 47. Mazsalacas (130)Tuv-ikas ziņas kancleja ikdarbdienas no pīkst. 9—15. 3 3992

Kora būvniecības pārvaldes Liepājas jrupa,
Liepājas kara ostā, Lāčplēša iela Ns 24, 31. maija 1925. g., pīkst. 11,

izsludina jauktu salīgu
konkurenci

1) uz zvejas tiesībām Tosmares ezerā un
2) uz medības tiesībām Liepājas kara ostas

teritorijā un Tosmares ezerā, — līdz 1927. g.
1. aprilim.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā

konkurencē, apmaksāti nr 40 sant. zīmognodokli, iesniedzami g upai konkurences
dienā, līdz pulksten 10 30.

Pie p edališanās konkurence jāiemaksā drošības nauda Ls 20, par katru no
augšminētiem konkurences objektiem

Tuvākus paskaidrojumus sniedz kara būvniecības pārvaldes Lipājjs gtupas
kanc'ejā. darba dienās no pīkst. 9 — 15. 2 39'6

Kara būvniecības pārvaldes
techniskā daļa, Citadelē Ns 24, izsludina 8. jūnijā 1916. g., pulksten 11 dienā,

jauktu galīgu izsoli
200 kareivju dzelzs gultiņu piegādāšanai.
Lūgumus dēļ atļaujas piedalīties mutiskā izsolē, kāari Ta'<s'.iski piedāvājumi

iesrndzami izso'es dienālīdz pīkst II, pārvaldes techniskā daļā, iemaksājot drošīb
naudu Ls 200, kura suma papildināma līdz 10°/o no nosolītās sumas pie apsolī-
juma saņemšanas. Gultiņas izgatavojamas pēc rārvalf*es t»chniskā daļā esošā
parauga, kuru var apskatīt katru darbdienu ni pulksten 10—12. 4031
????^HraBBKHBBBa HBHHHnHHiiHHHH

Priekules policijas priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 2. jūnijā, pulksten
12 ciena, Vaiņodes pag., Elkuzemes.
ūdens dzirnavās,

gailos aikiua laiiiHin
saskaņā ar Liepājas apgabala tiesas pro-
kurora ši g._ U6 marta rakstu N° 1416,
Ermanim Jāņa d. Ādamam piederošo
vienu govi, melnas spalvas, vērtibā
Ls 21',—.

1926. g. 19. maijā. JV°2241
4003 Priekšnieks Aun iņš.

Valmieras apriņķa priekšnieka
I iecirkņa palīgs

paziņo, ka 1926. g 28. maij?, pulksten
10 tītā, Va'mierā, uz tirgus laukuma

pārdos vaīrāKsollšaaā
Ptt = ram Pavu'.iņam piederošu tumšzili
krāsotu. uz _ divām atsperēm, dze'zsasim,
ar ādas sēdekli, droška, vērtībā par
Ls 110,80, dēļ procent. ceļņas un ne-
kustama īpašuma nodokļ» pa- 1925.
gadu piedzīšanas, saskaņā a- Tiešo no-
dokļu departamenta ši g 18. un 20. fe-
bruāra rakstiem N«N°34865 un 34" 33.

Pārdodamā droška apskatāma ūtrupes,
dienā uz vietas,

Valmierā, li.26. g. 18. imijā.
HN° 1757 un 14Š2.

4004 Pri;kšn. oalīps (naralrstsl

Dzelzceļu virsvaldes mater. npsiMe
izsludina š. g 3. jūnijā, pīkst. 12 diena

rakstiskus torsus
1 nadošanu uz lokomotīvēm, iekraušanu, izkraušanu un par-

uz kurināmo vieiu .]ļn vāgonos un tamlīdzīgiem darbiem materiāla apgādes II rajonā
kraušanu no vagon

^^^^

jāmaksā
Ls 1500

drošības
naudas

vai jāiesniedz kāda

cita likumīga drošība dz ^«i ^ceļa virsvalde» 1
18.

istabā. 4036
Tuvākas z:ņ«» "* —


	Valdības Vēstnesis no. 111 21.05.1926��$桭瑸쎘㥏��ꠦ
	Article
	LIKUMS
	Article
	Article
	Article
	Convention Internationale
	Titre II.
	Valdības rīkojumi un pavēles.���\田3捵ö吞䣶吞����
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㘹〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㜰〰㘱〰㜶〱ㄳÍĹ
	Valdības iestāžu paziņojumi.�蠜※ꔞ聃崎ᠴ㰜᠗�䠭�僚
	Pārskats�㘴〱㉢〰
	Valdības darbība.�ationale�
	Rīga�����
	Tirdzniecība un rūpniecība. KURSI.�〱牴屵〱ㄳ橯獜田ㄶ扴湩畮灩汮
	Literatūra�㝡〰㙥〰
	Saistošie noteikumi
	Ārlietu ministris par Somiju.���0㙢
	Article
	( Tiesu sludinājumi. "�nale
	Article
	Article
	Section
	-^1 iekšlietu min.administra. ' tivais departaments
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	ii publiskiem toiim Mr
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Dublisklem lomiem Mīdos�����
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	IZSOLE.
	Dalīts zemes bante�����
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 46
	Adv. 2 Page 46
	Adv. 3 Page 46
	Adv. 4 Page 46
	Adv. 5 Page 46
	Adv. 6 Page 46
	Adv. 7 Page 47
	Adv. 8 Page 47
	Adv. 9 Page 47
	Adv. 10 Page 48
	Adv. 11 Page 48
	Adv. 12 Page 48
	Adv. 13 Page 48
	Adv. 14 Page 48
	Adv. 15 Page 48
	Adv. 16 Page 48
	Adv. 17 Page 48
	Adv. 18 Page 48
	Adv. 19 Page 48
	Adv. 20 Page 48
	Adv. 21 Page 48
	Adv. 22 Page 48
	Adv. 23 Page 48


