
Pārlabojumi un papildinājumi
noteikumos par ienākuma nodokli.

^'M'

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Noteikumos par ienākuma nodokli
(„V. V." 1920. g. N°Ns 90-93 un
95—96, Lik. un vaid. rīk. krāj. 1921. g.
6 un 48, 1922. g. 73, 106 un 270)

; ievest sekošus pārgrozījumus un papil-
dinājumus :

4. pantu atcelt un tā vietā likt sekošo:
Ārkārtēji ienākumi, kā vienreizēji

dāvinājumi, mantojumi, pūra naudas,
apdrošināšanas zumu izmaksas un
tamlīdzīgi īpašuma pieaugumi nav
pieskaitāmi pie apliekamiem ienā-
kumiem.

Tāpat pie ienākumiem nav pieskai-
tāmi : valsts un pašvaldības darbi-
nieku ģimenes piemaksas un izmaksas
slimo kasu dalībniekiem, kā ari pa-
balsti (no valsts vai citu iestāžu puses)
kā atlīdzinājumi par zaudējumu no
ārkārtējiem nelaimes gadījumiem.

Vīra, sievas un nepilngadīgu bērnu
ienākumi apvienojami, izņemot gadī-
jumus, ja vīrs un sieva dzīvo šķirti.
Nav apvienojami tie ienākumi, kurus
minētās personas saņem kā darba
alpu.

Ja vairākām personām pieder kopīgs
īpašums vai uzņēmums, tad pie katra
dalībnieka ienākuma pieskaitāma tikai
viņam pienākošā ienākuma daļa no
kopēja īpašuma resp. uzņēmuma. Ja
šo daļu nav iespējams noteikt, tad
kopējais ienākums dalāms līdzīgās
daļās.
4. Ienākuma nodokli aprēķinot, at-

skaitāma no apliekamās zumas ģimenes
uzturamo ģimenes locekļu uzturas mini-
muma daļa

Piezīmi pie 13. p. apzīmēt ar «Pie-
zīme 1." un ievest otru piezīmi ar
sekošu tekstu:

Piezīme. 2. No šinī pantā mi-
nētiem ienākumiem atskaitāmi 40°/o
un tikai pārējie 60% pievienojami
maksātāja apliekamo ienākumu kop-
zumai.

Emburgas Aučos, 1924. gada 21. jūnijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pār g roziju mi
rīkojuma par nodokli no neku-
stamam īpašumiem pilsētās

un miestos.
Rīkojumā par nodokli no nekustamiem

īpašumiem pilsētās un miestos (Lik. kr.
1921. g. 199, 1922. g. 35 un 1923. g. 166)
izdarīt sekošus pārgrozījumus un papil-
dinājumus:

I. 2. pantu izteikt šādi:
No nodokļa atsvabināti:

Ia)

valstij un pašvaldībām pie-
derīga nekustama manta;
Piezīme. 1. Šis pants at-

tiecināms ari uz nodokli par
1921.—1923. g., ciktāl mi-

nētais nodoklis vel nav uz-
likts.

'

Piezīme. 2. Pašvaldībām
piederoša nekustama manta,
kura atrodas ārpus šo paš-
valdību administrativām ro-
bežām un dod ienākumu,
apliekama ar nodokli uz
vispārēja pamata. Šī pie-
zīme nav attiecināma uz
pašvaldību labierīcības uz-
ņēmumiem.

b) labdarības, izglītības, zināt-
nisko, kulturelo un sporta bie-
drību un iestāžu nekustama
manta vai tās daļa, kuru iz-
lieto to tiešiem nolūkiem un
neiznomā vai neizīrē, kā arī
baznīcas, lūgšanasnami, sina-
gogas, klosteri, kapsētas un
tamlīdzīgi, līdz ar pagalmiem
un neizīrētām vai neiznomā-
tām blakus mantām, luterāņu,
Romas un austrumkatoļu baz-
nīcām, kā arī citām konfesi-
jām un reliģiozām organizā-
cijām piederīgās ēkās atrodo-
šies semināru, garīdznieku un
kalpotāju mitekļi;

c) nekustami īpašumi, kuri atdoti
bezmaksas lietošanā labdarības
un izglītības iestādēm;

d) ēkas vai to daļas, kuras kara
postījumu un iestāžu vai uz-
ņēmumu evakuācijas dēļ atstā-
tas bez iznomāšanas resp. iz-
mantošanas un nedod nekādu
ienākumu;

e) nekustama manta, no kuras
nodoklis ir mazāks par 1 latu.

II. 4. panta 2. piezīmi izteikt šādi:
Nodokļa aprēķināšanai par 1921.,
1922., 1923. un 1924. g. par
pamatu jāņem divreiz palielināts
1921., 1922., 1923. un 1924. g,
brutto ienākums par pirmo pus-
gadu (no 1. janvāra līdz 30. jū-
nijam).

III. Tā paša 4. panta 3. piezīmes otro
daļu izteikt šādi:

1921. gada normas ir uzrādītas
pielikumā pie šī panta, bet s922.,
1923. un 1924. gada normas noteic

atsevišķi un apstiprina finansu
ministrs.

IV. 7.pantu papildināt ar sekošo piezīmi:
Par 1921., 1922., 1923. un 1924.
gadu nodoklis aprēķināms par
katru gadu atsevišķi.

V. 8. pantu izteikt šādi:
Nodokli ņem Ministru kabineta
noteiktā apmērā, bet ne augstāk
par 2% no īpašuma ienesīguma
vērtības (4. pants). Puse no šī
nodokļa nāk valstij un puse at-
tiecīgai pašvaldībai par labu.

VI. 13. panta pēdējo teikumu izteikt
šādi:

1921., 1922., 1923. un 1924. gada
īres vai rentes apmērs jāuzrada
par pirmo pusgadu (no 1. janvāra
līdz 30. jūnijam).

VII. 33. pantu izteikt sekosi:
Termiņā nesamaksāto nodokli
piedzen administratīvā kārtā līdz
ar soda naudu 1° o apmērā par
mēnesi no nesamaksātās nodokļa
zumas pilnos latos, zumu noapa-
ļojot uz augšu, pie kam nepilnu
nokavētu mēnesi skaita par pilnu.

Emburgas Aučos, 1924. gada 21. jūnijā.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

Pārgrozījumi
likuma par pagastu pašvaldību.

Likuma par pagastu pašvaldību (Lik.
krāj. 1922. g. 119) 75. pantu izteikt šādi:

75. Pašvaldības nodoklis no neku-
stamiem īpašumiem pagastos ņemams
saskaņā ar rīkojumu par lauku neku-
stamu īpašumu nodokli no 1921. g.
16. septembra (Lik. krāj. 1921. g. 206)
kā patstāvīgs nodoklis. Pagaidām, līdz
jauna likuma izdošanai par lauku ne-
kustamu īpašumu nodokli, šī nodokļa
lielumu nosaka pagasta padome ar
apriņķa pašvaldības piekrišanu, bet ne
augstāku par 6°/o no nekustamu īpa-
šumu tagadējo nodokļu vērtības.

Emburgas Aučos, 1924.gada 21. jūnijā.
Valsts Prezidents J. Čakste.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums

pagasta pašvaldības iestādēm.
Lai veicinātu korespondences apgrozību

uz laukiem, atceļot iekšlietu ministra
1919. g. 3. septembra rīkojumu („Yaldī-
bas Vēstneša" 1919. g. 33. numurā), uz-
dodu visām pagasta pašvaldības iestādēm:

1) pieņemt vienkāršus un apdrošinātus
pasta sūtījumus, nogādājot tos divas vai
trīs reizes nedēļā uz tuvāko pasta staciju;

2) pārdot pasta un zīmoga nodokļa
markas, stājoties sakarā un norēķinājoties
ar tuvāko pasta iestādi;

3) izdalīt pagasta iedzīvotājiem adre-
sētos sūtījumus un laikrakstus;

4) veicināt un pieņemt laikrakstu un
dažādu periodisku izdevumu pasūtīšanu un

5) kur vajadzīgs rūpēties par pasta
palīgu nodaļu atvēršanu, sazinoties par
to ar pasta-telegrafa virsvaldi.

Rīgā, 1924. g. 16. jūnijā. N° 104486-
Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Pasta ziņas.

Ipiķu pasta palīga nodaļā, Valmie-
ras apriņķī, iekārtotas visas pasta ope-
rācijas.

Pasta un telegrāfa virsvalde.

Iecelšanas.
Izlabojums.

.Valdības Vēstneša" N° l 5 iespiestā š. g
1?. junijarezolucijā ieviesusies kļūda, kura izlabo-
jama šādā kārtā:

Apstiprinu ematā valsts Daugavpils
vājprātīgo slimnīcas ārsta direktora
vietas izpildītāju Dr med. Ernestu H e 11m a n i.

Veselības departamenta direktors
JKiv i ck i s.

Nodaļas vadītājs R. Bērziņš.

Latvija un citas valstis,
Rumānijas sūtņa pieņemšana.
19. juniiā, pulksten 15, Valsts Prezi-

dents J. Čakste pieņēma Runruiijas
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
Alexandre G. F1 o r e s c o, cie kam
pēdējais griezās pie Prezidenta ar se-
košu uzrunu:

„Monsier le Prēsident,
J'ai l'honneur de remettre entre Ies

mains de Votre Excellence Ies lettres
qui m'accrēditent auprēs de la Rēpu-
blique de Lettonie en qualitē d'Envovē
extraordinaire et Ministre Plēnipoten-
tiaire de Sa Majestē le Roi de Rou-
manie, mon Auguste Souverain.

Je tiens, en m'acquittant de ce soin,
ā exprimer tout d'abord ā Votre Ex-
cellence Ies sentiments de haute estime
que Sa Majestē le Roi Lui porte et
Ies voeux que mon Auguste Souverain
formē pour la prospēritē de la Rēpu-
blique de Lettonie.

Mon Gouvernement y joint ses voeux
non moins sincēres.

Je suis trop pēnētrē, Monsieur le
Prēsident, de l'honneur d'avoir ētē
dēsignē comme le premier reprēsen-
tant de mon pays en Lettonie, pour
ne pas apporter un soin extrēme ā
maintenir et consolider Ies bonnes
relations existant entre nos deux pays
et ā dēvelopper leurs intērēts communs.

J'ose esperer que dans laccomplis-
sement de cette tāche Votre Excellence
voudre bien m"accorder Sa confiance
et le Gouvernement de la Rēpublique
son appui."

Tulkojums

Prezidenta kungs!
Man ir gods nodot Jūsu Ekselencei

pilnvaras, kuras mani akreditē Latvijas
republikā par mana Augstā Valdnieka
Viņa . Majestātes Rumānijas karaļa
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto mi-
nistri. Stājoties sava uzdevuma iz-
pildīšanā, turu vispirms par vaja-
dzīgu apliecināt Jūsu Ekselencei Viņa
Majestātes Rumānijas karaļa ,.. augsto
cieņu un vēlējumus Latvijas republikas
labklājībai. Ne mazāk sirsnīgi vēlas to
pašu apliecināt arī mana valdība. Jūtos
ļoti pagodināts, Prezidenta kungs, par man
piešķirto godu, būt par pirmo Rumānijas
pārstāvi Latvijā.Tadēļ pielikšu visus spēkus,
lai uzturētu un nostiprinātu tās labās
attiecības, kādas pastāv abu valstu starpā,
un lai veicinātu viņu abu kopējās intereses.

Ceru, ka šī uzdevuma izpildīšanā Jūsu
Ekselence neliegs man savu uzticību un
Latvijas republikas valdība savu atbalstu.

Uz tam Valsts Prezidents atbildēja:

«Monsieur le Ministre,
En recevant de vos mains Ies lettres,

par lesquelles Sa Majestē le Roi de
Roumanie S'est complu ā vous accrē-
diter en qualitē de Son Envoyē Extra-
ordinaire et Ministre Plenipotentiaire
en Lettonie, j'ai l'honneur de vous
saluer et devous souhaiter labienveuue.

Je suis bien sensible aux termes
extrēmement fiatteurs dont vous ētes
servi pour donner expression aux
voeux que votre Auguste Souverain et
Son Gouvernement ferment pour la
prospēritē de la Lettonie, de mēme
qu"aux sentiments d'amitiē qu' ils
portent ā mon bonheur personnel.

Ayant dēja eu l'occasion de mani-
fester Ies sentiments que la Lettonie a
vouēs ā la Roumanie et ā son Auguste
Souverain, je me prēvalois de l'opor-
tunitē qui mestoffertepour renouveler
Ies expressions de mes sentiments de
sincēre amitiē et de haute estime dont
je suis penetrē pour Sa Majestē et
Son Auguste Maison Royale, de mēme
que Ies souhaits que je īorme pour
la prospēritē toujours croissante de la
Roumanie.

C'est donc avec d'autant plus de
satisfaction que je salue la nomination
de Votre Excellence au poste de pre-
mier reprēsentant de la Roumanie dans
mon pays, et je me plais ā croire que
cette nomination activera considērable-
mcnt le dēveloppement et la consoli-
dation des bonnes relations qui existent
dēja entre nos deux pays, dont Ies
intērēts, communs ā beaucoup d'ēgards,
ne se heurtent nulle part. Je puis
vous assurer, Monsieur le Ministre,
que dans l'accomplissement de votre
tāche, moi et mon Gouvernement nous
ne manquerons pas de vous accorder
notre confiance et notre appui."

Tulkojums.
Ministra kungs!

Saņemot no Jums pilnvaras, ar kurām
Viņa Majestātei Rumānijas karalim lab-
paticis Jūs akreditēt kā ārkārtējo sūtni
un pilnvaroto ministri Latvijā, man ir
gods Jūs apsveikt.

?mt

Pārlabojumi un papildinājumi noteiku-
mos par ienākuma nodokli.

Pārgrozījumi rīkojumā par nodokli no
nekustamiem īpašumiem pilsētās un
miestos.

Pārgrozījumi likumā par pagastu paš-
valdību.

Rīkojums pagasta pašvaldības iestādēm.
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Mani ļoti iepriecina tik glaimojošie
vārdi, ar kuriem Jūs izsacījuši Jūsu
Augstā Valdnieka un Viņa valdības no-
vēlējumus par Latvijas labklājību, kā ari
man personīgi veltītās draudzības jūtas
un labklājības novēlējumus.

Tā kā man bijusi jau izdevība izteikt
jūtas, kādas Latvija veltī Rumānijai un
tās Augstam Valdniekam, izlietošu šo
gadījumu, lai vēlreiz apliecinātu manu
sirsnīgo draudzību un augsto cieņu pret
Viņa Majestāti un Viņa augsto karalisko
namu, kā ari novēlējumus par Rumānijas
arvien pieaugošo labklājību.

Tādēļ ar lielāko gandarījumu apsveicu
Jūsu Ekselences iecelšanu_ pirmā Rumā-
nijas pārstāvja amatā mušu zeme. Es
loloju cerību, ka Jūsu iecelšana ievēro-
jamā mērā veicinās labās attiecības, kādas
pastāv abu valstu starpā, kuru intereses
daudzā ziņā vienādas un nekur nesadū-
rās. Varu Jums apgalvot, ministra kungs,
kā Jūsu pienākuma izpildīšana es un
mana valdība neliegsim Jums savu uzti-
cību un atbalstu.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojumi jūrniekiem

jūrniecības departamenta hidrogrāfiskās
daļas izdoti.

Rīgā, 1924. g. 19. jūnijā. JVe 10.
Pozīcijas uzrādītas pēc vācu kartēm.

Peilungas ir par. rad. no 0° līdz 360° un
uguns sektora robežas uzdotas no jūras.
Uguns saredzamība skaidrā laikā ir no-
teikta pec uguns stipruma.

Sekošas jaunas ugunis ir uz-
stādītas.

16) Pie Liepājas, ostas kanalī —
2 vadugunis.
a. Apakšējā balta vienzibenīga, ace-

tilena vaduguns (uz apmēram):
57° 31,5' N
20° 58,6' O
Zibens 0,1 sek.,
pārtr. 0,9 sek.,
atkartoj. 1,0 sek.

Laterna ir uzstādīta uz pāļu pudura,
uguns ir 4,8 metr. augstumā pār
juras līmeni.

b. Augšēja balta pārtraukta acetilena
vaduguns (uz apmēram):

56° 31,5' N
20° 58,6' O

gaišs 2,0 sek.,
pārtrauk. 2,0 sek.,
atkartoj. 4,0 sek.

Laterna uzstādīta uz mola atrodoša
staba un ir 7 metr. augstumā pār
juras līmeni.

Vaduguņu linija ir 169°—349°.
17) Pie Liepājas.

a. Ugunsboja H. B. (uz apmēram):
56° 31,9' N
20° 58,5' O

b. Ugunsboja H. 3 (uz apmēram):
56° 31,8' N
20° 58,6' O

ir ieņemtas.
18) Pie Rīgas.

a. Sarkandaugavas vārtos sarkana
vienzibenīga uguns uz dzelzs bākas
(uz apmēram):

56° 59,5' N
24° 06,2' N

Zibens 0,2 sek.
Pārtrauk. 1,8 sek.
Atkartoj. 2,0 sek.

b. Jaunmīlgrāvī, pastāvīga sarkana
elektr. uguns uz dzelzs bākas (uz
apmēram) :

57° 01,5' N
24° 07,0' O

19) Pie Ventspils.
a. Pretī zvejnieku ostai zaļa vien-

zibenīga acetilena uguns uz koka
staba (uz apmēram):

57° 23,8' N
21° 32,8' O

Zibens 0,2 sek.,
Pārtrauk. 2,0 sek.,
Atkartoj. 2,2 sek.

1924. g. 19. jūnijā. Ni 3488.

Noticēs to mariners
published by the Hydrographic Section

of the Marinē Department.
, Riga, 19th. June 1924. M« 10.

i Positions from German charts. Beanngs
are true and in degrees from 0° to 360°,

' and those relating to lights are from
seavvard. Visibilitv of lights inclearweather
as limited by the intensity of light.

Lights established.

16) Libauharbourchannel two
leading lights.
a. the front light (approx. position):

56° 31,5' N
20° 58,6' E

Character — white flashing acetylen
light:

flash 0,1 sec,
eclipse 0,9 sek.,
period. 1,0 sec.

Elevation — 4,8 metr. above the sea.
Structure — dolphins.

b. the rear light (approx. position):

56° 31,5' N
20° 58,6' E

Character — white occulting acetylen
light

light 2,0 sec,
eclipse 2,0 sec,
period. 4 sec.

Elevation — 7 metr. above the sea.
Structure — wooden post on the mole,
bearing 169°—349° true when in line.

17) Libau — Buoys withdrau/n.
a. Light — buoy H. B. (approx.
position):

56° 31,9' N
20° 58,5' E

b. Light — buoy H 3 (approx.
position):

56° 31,8' N
20° 58,6' E

18) Lights established Riga.
a. entrancetotheRed-Dvina (approx.

position):
56° 59,5' N
24° 0,6'E

Character-red flashing light:
flash 0,2 sec,
eclipse 1,8 sec,
period. 2 sec.

Structure — irou frame beacon.
b. New-Mūlgraben(approx. position):

57° 01,5' N
24° 07,0' E

Character-fixed, red electric light.
Structure — iron frame beacon.

19) Windau opposite the Fisharbour
(approx. position) :

57° 23,8' N
21° 32,8' E

Character — green flashing acetylen
light

flash 0,2 sec.
eclipse 2,0 sec.
period. 2,2 sec

Structure — wooden post.

Hidrogrāfiskas daļas priekšnieks K. Purns.
Darbvedis K. Robežnieks.

Jaunas valstis.
Lietuva.

Jauna valdība.
Klaipēdā, 18. jūnijā. Lietuvas

valsts prezidents Stuļginskas šorīt pulk-
sten 10apstiprinājis jauno ministru
kabinetu sekošā sastāvā: ministru
prezidents, tieslietu ministrs un pagaidām
ari iekšlietu resora vadītājs — Tumenas ;
finansu ministrs — Petrulis; kara —
pulkvedis Daukantas ; izglītības —Slišis;
ārlietu — Čarneckis (līdzšinējais sūtnis
Londonā); zemkopības — Krupovičus.
Visi ministri pieder pie kristīgo demo-
krātu partijas, jo sarunas ar tautas so-
ciālistiem par koaliciju beigušās bez
panākumiem. lta.

Ārzemes.
Dānija un Krievija.

Londonā, 18. jūnijā. (Reiters).Litvinovs šodien saņēmis no dāņu diplo-

mātiskā pārstāvja Maskava_ Skaua, kurs

acumirklī atrodas Londonā, oficiālu pa-
ziņojumu, ka D a n i j a atzīst Pa-

domju valdību de j u r e un

ir gatava tūliņ atjaunot ar SSSR diplo-
mātiskos un konsulāros sakarus. 1923.g.
noslēgtais krievu-daņu tirdzniecības lī-
gums paliek spēkā ar dažiem pārgrozī-
jumiem, kas formulēti Ļitvinovaun Skaua
apmainītās notās. .Vislielākās labvēlības
principu" tirdzniecība Padomju Krievija
attiecinās uz Dāniju tāpat, ka uz
Zviedriju. LTA.

VIII. Šveices paraugu tirgus
Bazele.

1923. gadā 16. septembri nodega gan-
drīz visas Šveices paraugu tirgus ēkas,
kuru vietā pēc dažiem mēnešiem paceļas
nepieciešamākās telpas no dzelzsbetona,
un tik mēnesi vēlāk ka parasts, notu-
rēja Bazelē no 17. līdz 27. maijam
Šveices VIII. paraugu tirgu, kurā pielaida
tik Šveices ražojumus. Šveices saimnie-
ciskā stāvokļa uzlabošanās atstāja uz
paraugu tirgu iespaidu; ļoti labus darī-
jumus noslēgusi mašinu, darba rīku un
un elektriskā industrija, pēc kurām seko
pārtikas un baudu vielas un pārējie
ražojumi.

Šogad ieradušies četrreiz vairāk iepir-
cēju kā pērn _no 38 ārvalstīm, to starpā
no Latvijas. Ārzemnieku ierašanās priekš
Šveices ievērojams fakts: galvenais
Šveices krizes iemesls bij, ka ārzem-
nieki nevarēja ievērot Šveici augstās
valūtas dēļ.

Dzelzsceļu valde pazemināja šogad
pirmo reiz tirgus apmeklētājiem biļešu
cenu uz pusi. Sekas bija neparedzēti
labas: dzelzsceļi pārveda gandrīz trīsreiz
vairāk pasažieru kā gadu iepriekš. Pār-
pildīšanas dēļ galvenās dzelzsceļu līnijas
laida papildu vilcienus. Lielu darbu
veica Bazeles ielu dzelzsceļi: katru mi-
nūti pienāca tramvaji pie paraugu tirgus
un pārveda 15 minūtēs caurmērā
1000 pasažieru.

Cik iepriecinoši, ka Latvijā sāk ievērot
Šveices kvalitātes ražojumus, tad tomēr
jāvēlas, ka nākotnē Latvija interesētos
vēl vairāk par Šveici. Šveices paraugu
tirgus valdes uzdevums ir veicināt tirdz-
nieciskus sakarus, ta izsniedz labprāt
ziņas interesentiempar Šveices ražojumiem
(adrese: Schweizer Mustermesse, Gerber-
gasse 30, Basel, Schvveiz). A. L.

Rīga.
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1924. g. 8. līdz 15.
jūnijam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pec ārstu paziņojumiem:

Slimībasnosaukums. =!~S """o
<" ot,

Typhus ebdom ....Vēdera tiis . 7Typhus exanth Izsitumu tifs . —
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interm - . . . . Purva drudzis . —Variola et variolois . . Bakas ....
Morbiui Masalas . ' . ' . 19
Scarlatina Šarlaks . .. 7
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 2
Diphtheritis Diiterits ... 4
Influence cumPneumonia Influenca . . .
Cholera asiatica . ...Āzijas koliera . —Dyscntetia Asins sērga . . l
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums

(Mums) . . 1
Erysipelas Roze . .. 1Lepra Spitālība ...
Par»typhus
Vulvo-Vaginitis gonorrhoica . ..' . '. _
Meningitis cereirospinalis epidemica ' . . —Trachoma
Anthrai !". ". " "
Lyssa ' . .. '. .

Tirdzniecība un rūpniecība.
Rīgas ostā ienākuši kuģi.

18. jūnijā.
Mart

nn &bureni<:ks. JH28teģ. ton. bruttono Tallinas ar balastu '
Janu> latviešu burenieks. 147 reģ. ton. brutto noĢipkas ar malku. '
Olga, latviešu burenieks, £4 reč ton hn,ti„Neibades ar stutkokiem

g' "brUtt °' no
Albert latviešu burenieks, 54 re£ ton hn.»t„

Duntes ar stutkokiem
g" "'brntto

'Pauls latviešu burenieks, 205 reģ. ton brutto noUpesgrīvas ar blankā m. '
no

Nikolajs, latviešu burenieks. 65 re* lnn uno Ķirbižiem ar stutkokiem 8- t0n> brutt°'Karmels, latviešu burenieks u? ,<>*, .no Rojas ar stuSem' * "*"- brutt °'

19. jūnija.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no

Ventspils ar gabalu precēm.
Straume, latviešu burenieks, 77 reģ. ton. brutto,

no Bērzciema ar malku.

J. K.. latviešu prāmis, 52 reģ. ton. brutto, no
Bērzciema ar malku.

Lotus, ļitviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, no
Neibades ar kokiem.

Tuna, zviedru motorkuģis 158 reģ. ton. brutto no
Stokholmas ar gabalu precēm.

Tjaldur, dāņu tvaikon s, 795 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar gabalu precēm.

Linhope, latviešu tvaikonis, 1328 reģ. ton. brutto,
no Ģenies ar balastu.

Oliva, vācu tvaikonis, 1308 teģ. ton. brutto, no
Tallinas ar gabalu precēm.

Caroline, igauņu tvaikonis, 831 reģ. ton. brutto,
no Ņucastles ar superfosfātu.

Noordstroon, angļu tvaikonis, 737 reģ. ton. brutto,
no Klaipēdas ar balastu.

Kaija, latviešu tvaikonis, 244 reģ. ton. brutto, no
Ainažiem ar gabalu precēm.

20. jūnijā.
Wasa, _ igauņu tvaikonis, 506 reģ. ton. brutto, no

Pernavas ar gabalu precēm.
Andreas, latviešu burenieks, 146 reģ. ton. brutto,

no Engurciema ar malku.'
Sulgam, latviešu burenieks, 117 reģ. ton. brutto,

no Kaltenes ar malku.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
18. jūnijā.

M. 3, angļu zemūdens laiva.
K. 6, angļu zemūdens laiva.
K. 2, angļu zemūdens laiva.
K. 12, angļu zemūdens laiva.
K. 22, angļu zemūdens laiva.
Conquest, angļu kāja kuģis.
Curacoa, angļu kara kuģis.
Aladdin, diņu tvaikonis, 1743 reģ. ton brutto, uz

Port Talboot ar kokiem.
Rudolph, latviešu burenieks, 417, 17 reģ. ton. brutto,

uz Southamptonu ar kokiem.
Baltannic, angļu tvaikonis , 1147 reģ. ton. brutto,

uz Londonu ar gabalu precēm.
Johanna, vācu tvaikonis, 1887,37 reģ. ton. brutto,

uz Garstonu un Liverpoolu ar kokiem.
Ulva, angļu tvaikonis, 1401 reģ. ton brutto. uz

Nordmalingu ar kokiem un gabalu precēm.
Post Haynasch, latviešu jūras prāmis, 65 reģ. tonbrutto, uz Ainažiem tukšā.
Ilga, latviešu tvaikonis, 229 reģ. ton brutto uz

Ventspili ar gabalu precēm.

19. jūnijā.
Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. bruttouz Ainažiem ar gabalu precēm
°Stfa

u
h
/kllfn5UHf^-'

320
'
25 reŽ- ton brutto,uz Klaipēdu tukša.

Bure, norvēģu motorkuģis, 500 reģ. ton. brutto,uz Knstianiju ar kokiem.
Skaane, dāņu tvaikonis, 1253 reģ. ton. brutto, uzSharpnesi ar kokiem.
E. Russ, vācu tvaikonis, 993 reģ. ton. brutto, uz

Lonestoftu ar kokiem.
Duddingston, angļu tvaikonis, 2218reģ. ton. brutto,uz Leithu un Grangemouthu ar kokiem.
Heinrich Arp, vācu tvaikonis, 1428 reģ. ton. brutto,uzAntverpen. ar kokiem un gabalu precēm

^'KSLSt^piSe?- brUtt0 'Jani
UeSuE' "«*- *"* -

^BS^tff*
55

-Š-
ton.

brutto.

NI'Vh~ e5u burenieks, 65 reģ. ton. brutto,uz Ķirbižiem tukšā.
Straume latviešu burenieks , 77 reģ. ton. brutto,uz Beķerctemu tukšā.
Aleksanders, latviešu burenieks, 107 reģ. ton.brutto, uz Enguriem tukšā.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
17, jūnijā.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 263 reģ. ton. brutto,
no Ainažiem.

Olga, vācu tvaikonis, 584 reģ. ton. brutto, no
Hamburgas ar dažādām precēm.

V. K. P. 1, latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,
no Pāvilostas tukšā.

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 21. jūnijā.

100 Latvijas rbļ. 2,—
1 Amerikas dolārs 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa .... 22,41—22,63
100 Francijas franku ... 27,65—28,50
100 Beļģijas franku 23,95— 24,70
100 Šveices franku .... 91,30 — 92,70
100 Itālijas liru .... 22,15— 22,80
100 Zviedrijas kronu .... 136,80 — 138,85
100 Norvēģijas kronu . . , 69,20 — 71,30
100 Dānijas kronu .... 86,40 — 89,05
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15, 15 60
100 Holandes guldeņu 192,55—195,45
1000 miljardu Vācijas marku 1, 1,40
100 Somijas marku . . . 12,75—13,25
100 Igaunijas marku .... 1,28 — 1,35
300 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu . . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . 26,50

Krievijas sudraba^ naudā ; J^ļļ}

par

1 rbļ,
SSSR červoņecs 26,10 — 2690
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° 0 Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. Kacens.

Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.



18 jūnijā.
Th or, vācu tvaikonis, 271 reģton. brutto, no

Klaipēdas ar dažādam precēm.
§,. O. Mš 22, latviešu prāmis, 372 reģ. ton. brutto,

no Pāvilostas ar dažādām precēm,
ipernigel, latviešu tvaikonis, ; 68 reģ. ton. brutto,

no Ventspils ar dažādām precēm.
Oarkov. dāņu tvaikonis, 1025 reģ. ton brutto,

no Aalborgas ar dažādam precēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
17. jūnijā.

Normāls, latviešu burenieks, 67 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu ar oglēm.

Hagus, angļu tvaikonis, 974 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu ar plankām

Svava, dāņu tvaikonis, 1212 reģ. ton. brutto, uz
Hulu a<t kokiem.

Stella, latviešu motorkuģis, 240 reģ. ton. brutto,
uz Ventspili ar dažādām precēm.

Gaida, latviešu tv/ikonis, 331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar dažādām precēm.

Karine, latviešu burenieks, 106 reģ. ton. brutto,
uz Pāvilostu ar akmeņu ogl»m.

8. jūnijā.
V. K. P- 1, latviešu prāmis, 307 reģ. ton. brutto,

uz Ventspili tukšā
Svanholm, dāņu tvaikonis, 1320 reģ. ton. brutto,

uz Kopenhāgenu ar kokiem.
J. C. Jacobsen, dāņu tvaikonis, 1220 jeģ. ton.

brutto, uz Dancigu ar dažādām precēm.

Ventspils osta ienākuši kuģi.
17. jūnijā.

Fridrichs, latviešu burenieks, 68,74 reģ ton brutto,
no Liepājas tukša.

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
16. jūnijā.

Sulgam, latviešu burenieks, 117,10 reģ. ton. brutto,
uz Kalteni tukšā.

Sundsborg, zviedru tvaikonis, 1337,55 reģ. ton.
brutto, vz Hulu ar linu sēklām.

17. jūnijā.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 290,56 reģ. ton.
brutto, jūrā tukšā.

Hild, zviedru tvaikonis, 1221,87 reģ. ton. brutto.
uz Kopenhāgenu ar saules puķu seklām.

Literatūra.
Ilustrēts Žurnāls. N° 25/26.

C ī r u 1i t i s. Žurnāls jaunatnei. .Nš 12.

Redaktors: M. Ārons.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 5. lec. miertiesnesis,
kura kancleja atrodas Varakļānu miesta
pamatodamies uz civ. proc. lik. 1401.p.,
un civ. lik. X. sēj. 1 d. 1239. p., sa-
skeņā ar savu k'mumu no 29. maija,
1924. g. uzaicina 15. jūlijā 1923. gadi
Rudzatu pagastā PHšu ciemā mi-
rušā Edufrda Fēliksa d. Žnltkovska
mantiniekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības augšminētam miertiesie&ira uz
nelaiķa Eduarda Žaltkovska mantojama,
sastāvoša no jaunsaimniecības Ni 190.B.
ar zemesplatibu 17,20 hek. un atro-
došos Rēzeknes apriņķī, Rudzaiu pag.
sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas die-
nas .Valdības Vēstnesī*.

Pēc šī termiņa notecēšanas, nekādas
prasības vairs netiks pieņemtas.

29. meijā 1924 g. M2378
4409 Miertiesnesis J. B e r ķ i s.

Latgales apgabaltiesas,
nunpib apr. i. Ik. ?inunub.

saskaņā ai sava 1924. gada 27. maija
lēmuma tu civ. proc. lik. 140i, p. ttn
dv. lik. X. sēj. I. d. 1239. p. pāru. paziņo,
ka pēc 1919. g. 13. oktobrī Orlas gub.,
Livenu apr, mir. S ļ I o m a Ber*
Zundfļa dēla Maizcļi it
s*«'it' jjvntojuras, kādēļ uzaicina visus,
personas, kam uz io _ mantojumu, vai
sakara ai viņu būtu kādas tiesības, kā
mantin., pieteikt tas pēc piekritībss
icii mērtain iaikf, skaitot
no ia sludinājuma iespiešanai die-
nas .Valdības Vēstnesi*. N 292

Daugavpili, 31. maijā 1924. g.
4492 MK-rt'Mmgis P»e"'te.

Latgales apgabaltiesas,
Daugavp. apr., 1. iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 30. māja
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sēj. 1. d. civ. likuma 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pec 1924. g. 6. febr.
Daugavpilī mirušā Glndas Šoras
Ruvina to. fklamed ir atstāts mantoj.,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar viņu būtu kādas tiesības kā manti-
niekiem, pieteikt tās pēc piekrīt, sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas .Valdības Vēstnesī*.

Daugavpilī, 31. maijā 1924. g. Mi>291
4491 Miertiesnesis D zenīts.

Latgales apgabaltiesas
Daugavpils apr. 2, iec. miertiesn,
rsskaņā ar savu 1924.g. 12. maija lēmumi,
ui civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. pamata paziņo,
ka pec 1919. g. 10 mig., Grīvā mir.
Tatjanas Timoteja m. Forlnakovas ii at-
stāta mantojums, «ādej uzaicina
visas personas, kam ua io man-
tojumu, vai sakarā at viņu, bitu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt tas pēc piekritības a e i ?
mēneša iaikā, skaitot no
ii sludinājuma iespieianas .Valdibaa
Vēstnesi" . M211

Daugavpili, 11. jūnijā 1924. g
5000 Miertiesnesis D u c m a n s.

Latgales apgaltiesas,
Daugavpils apr.2.iec. miertiesn.,
saskaņā ar savu 1924. g. 12. maija
lēmumu, uz civ. proc. lik. 1401. p. un
X. sej. 1. d. civ. lik. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc 1917. g. 16 maija Draiā,
mirušā Nachmaņa Perca dēla Ga-
rncro'a ir atstāts mantojums, kā-
dēļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mtntojamu, vai sakarā ar viņu, būta
kādas tiesības, kā mantiniekiem pie-
teikt tas pēc piekritības sešu mē
nēšu laikā, skaitot no šā sludinājuma
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn.".

Daugavpilī, 11. jūnijā 1924. g. J*2C0
4998 Miertiesnesis D nemans.

Priekules policijas priekšnieks
Lļepājas apr., izsludina par nederīgo,
ka nozaudētu, La'.v. iekšz pasi uzLnas
Anša m. Giuidman, dz. Demme vārdu,
izdotu no vija 11, maijā ;9.'0. g z ,u
n 172. 434/

Ventspils sprinta pr-to palīgs I. iet.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
Latv. iekšzemes pasi, Izdotu no viņa
1920. g. 16. sept. zem 1* 1377 uz
Johana Teodora d. Koristiem v. 4511

Jaonielpavai apr. pr-ta pal. ii. k.
zsludina par nederīgu nozaudēto iekšz.

pasi, izd. no Jēkabmiesta pils. polic
pr-ka 17. sept. 1920. g. zem J* 2525,
dz Paulas Jāņa m. Pekandt v. 4697

Latvijas bankas nedejos pārskats
uz 18. jūniju 1924. g.

A k t i v ā. Lati S. P a s i v ā. Lati S.
Kase: Bankas naudas zīmes 25,500,000 —
a) bankas naudas zīmes 3,069,450 — Pamata kapitāls 10,259,658 i>7
b) valsts kases zīmes un metāla nauda 14,592,262 53 Rezerves kapitāls 961,879 22
Zelts lējumos un monētās .... 21,003,985 93 Noguldījumi 2,725,189 77
Ārzemju valūta 48.417,772 98 Tekoši rēķini . . . 36,226,808 50
īsa termiņa vekseļi 31,818,096 83 Valsts rēķini 21,296,488 87
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 33,383,168 71 . depozīti 51,465,990 18
Citi aktivi . . 4,040,795 14 Citi pasivi . ? 7,889,518 64

156,325,532 15 156,325,533 15

Piezīme: uz 18 jūniju 1924. g. Latvijas bankas naudas zīmes izlaistas par . . Ls 25,500.000 —
kūjas ir nodrošinātas:

1) ar tīru zeltu 1500 klg ^
viens tūkstots pieci simti kg , kas pēc paritātes 1 klg. =

Ls 3444,444 nodrošina . 5,166,666 —
2) ar $ 2.000.000,— (.divi miljoni dolāriem), kas pēc $ paritātes 1 $ =

1.5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 10,365,240 —
3) ar £445,101 četri simti četrdesmit pieci tūkstoši simts vienu angļu

mārciņām), kas pēc £ kursa £ 1.— = £4,3212; S 1— =1,5046 gr.
tīra zelta vai Ls 5.18262, kas nodrošina 9,968,094 —

Pēc 16. jūnija 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem. Ls 25,500,000 —

Rīgā, 1924. g. 18 jūnijā Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
5134 Galvenais direktors Svede.

Saistošie noteikumi
w laivu lietošanu Risu pilsētas banāls.

Pieņemti Rīgas pilsētas domes;ēde 1924. g. 5. jūnijā un apstiprināti r-r iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta š. g 16. jūnija rakstu Ms 104488.

1. §. Laivu turēšana un lietošana Rīgas pilsētas kanāla
robežās atļauta vienīgi uz šo noteikumu pamata.

2. §. Katra laiva ik gadus jāreģistrē Rīgaspilsētas valdē
un pilsētas prefektūrā. Pie reģistrācijas laivas turētājam izsniedz

.atļauju un sevišķu numuru, kas piestiprināms redzamā vietā laivas
priekšgalā.

3. §. Laivu pieturēšana un piesiešana atļauta tikai šiem
nolūkiem paredzētās pieturas vietās.

4. §. Palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos laivu turē-
ji tājiem jādod laiva policijas vai citām personām bez ierunām un
I 1ūliņ uz pirmo pieprasījumu.

5. §. Iznomāšanai nodomāto laivu turētājiem jāievēro, bez
augstāk minētiem, ari vēl sekošie noteikumi:

a) visas iznomāšanai nodomātās laivas katru gadu vismaz
vienu reizi jāpārbauda komisijai, kas sastādās no pilsētas
valdes un prefektūras pārstāvjiem ;

b) pie pārbaudīšanas noteicams, visaugstākais laivā pie-
laižamais personu skaits. Šis personu skaits atzīmējams
laivā redzamā vietā;

c) aizliegts pielaist laivā vairāk personu nekā komisija
noteikusi pie laivas pārbaudīšanas;

d) laivas aizliegts iznomāt personām, kas jaunākas par
14 gadiem.
Piezīme. Bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem,

braukšana laivās atjaujama tikai vecākas personas
pavadībā.

e) Laivas aizliegts iznomāt personām,- kuras uzvedas pie-
dauzīgi vai atrodas iereibušā stāvoklī;

i) laivu iznomātāji tās var lietot tikai pilsētas kanāla
robežās;

g) nomas maksa par laivu nedrīkst būt augstāka par
pilsētas domes apstiprinātu taksi;

h) laivu turētājiem jātur pastāvīgā gatavībā dežūras laiva
ar glābšanas iekārtu un tumšā laikā jāapgaismo laivu
piestātnes.

6. §. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļas pēc viņu izslu-
i dināšanas « Valdības Vēstnesī" un par viņu neizpildīšanu vainīgie
I saucami pie atbildības uz sodu likuma 138. p. pamata un bez tam
I pilsētas valde var atņemt tiesību nodarboties ar laivu iznomāšanu

pilsētas kanāla robežās.
7. §. Šie saistošie noteikumi izliekami laivu piestātnēs

i īredzamā vietā.
Rīgas pilsētas galva A. Andersons.

5351 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Salstošu noteikumu tapinim
par ēdamu vielu izgatavošanu un pMošanu

Rigi.
Pieņemts Rīgas pilsētas domes sēde 1924. gada 5. jūnija un apstpiinfts
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta š. g. 16. jūnija rakstu

Nr. 104491.

Rīgas pilsētas domes 1913. g. 2. decembrī pieņemtie «Saistošie
noteikumi par ēdamu vielu izgatavošanu un pārdošanu Rīgā"
tiek papildināti ar tālāk minēto 10a §, kas stājas spēkā divas
nedēļas pēc izsludināšanas « Valdības Vēstnesī":

10 a §. Veikalos, kur tirgojas ar ēdamām vielām, aizliegts
ievest mājas kustoņus, piem. suņus. Par šo noteikumu

^
ne-

ievērošanu saucami pie atbildības kā veikala turētājs, ta ari
kustoņu ievedēji.

Rīgas pilsētas galva A. Andersons.
5350 Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Kara būvniecības pārvaldes Liepājas grupa,
r Liepājas kara ostā, Lāčplēša ielā Xs 24, 26. jūnijā 1924. g., pulksten 11 dienā,

izdos MAZĀKSOLĪŠANĀ
sekošu sīku remontu darbu izvešanu Liepājas kara osta 1924./25. budžeta gada:
1. Namdara un galdnieku darbus. 2. Mūrnieku, apmetumu un podnieku darbus.
3. Krāsotāju un stiklinieku darbus. 4. Atslēdznieku un kalēju darbus, un
5. Skārdnieku darbus.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiska
> mazaksolīšana , ar attiecīgu zīmognodokli nomaksāti, iesniedzami grupai līdz
I pulksten 10l 2 torgu dienā. Pie piedalīšanās mazaksolīšana jāiemaksā drošības

nauda Ls 100 uz katru no augšā minētām darba grupām, vai par visam grupām
.kopa Ls 500. Minēto darbu apstiprinātās vienības cenas un noteikumus var ap-
skatīt darbu _ dienas no pulksten 9 līdz 14, grupas kancleja, Liepājas kara osta,
Lāčplēša iela N» 24. 1 5347

Posto un telegrāfa virsvaldes galvena darUnico
izsludina 1924. g. 1. jūlijā, pulksten 12 dienā,

rakstiskus torsus
uz leņķa dzelzi, sara un cnttasksrdu un āmura kātiem.

Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamam dro-
šības naudām izsniedz pasta un telegrāfa virsvaldes galvenā darbnicā, Slokas iela
N? 2, no pulksten 12—15.

Piedāvājumi jāiesniedz torgu diena līdz pulksten 12, pasta telegrāfa virs-valdes centrālā materiālu apgādē. 2 4994

Ditai roies KUbU litija
l?!^.!1

az
5> ,u,,u

afAw«fcHfi ar P*rtorsltm viena kreozota mērī-
pmksten 12 tiitni tmMĒ.ļgU.9 tāja cilind'a izgatayošsnai _ un uzstādī-ssnai Rīgas gulžņi mērcētavā. Tuvākas ziņas dz.-c virsvaldē, istabā J* 313, noPulksten 12—15 d.'rbdienās. Drošībrs nauda Ls 140.—. 5547

Dzelzsceļu virsvalde
izskdina sekošus rakstiskus torgus

30 līnija 1914 s. uz 1no eju, pl&t. 203 mar.biez. 3 mm biūn-is 1003 tek. mti.
. 200 . . 3 , z ļais 1000 . ,

pc pajūgiem.
30 JunljS »?4. 8, rz mi'iņ? lūžņiem 200CO kjr, pe: t&h isk em noteikumiem.

3. Jūlija" 1924. ss„ uz 1) dr^ti, dzelzs, cinko u 3 mm — 6825 Ugr.
2) . . 4 . — 5500 .
3) . , ne;ioko!u 4 . — 1820 , pec tech-

n'sHem no eikumiem
3. , , , » kātem, koka, pēc saraksta. Kātiem jābūt no veselīga,

taisna ! o'a, feez lieliem tar em.
3. , ...cementu, Por land:s 60U0 mu-as. pēctecim, noteikumiem.

Tu āk"s ziņas par togu noteikumiem, maerisliem un iemaksājnum dro-
šības raudām fzme'z d«izs:t|u virsvaldes is'abā J* 122a no pulkaten 12—14

Pe'fivfj mi jatesni-dz «oun dienā l dz pulksten 12. 2 4719

Kffm saimniecības pārvalde
Iepirks mutiskos un rakstiskos torflos 250 tonnu auzu
ar nodošanu Iranko K. S. galvenās pārtikas un elpes noliktavā Rigā un 580 tonnu
auzu ar nodošasu K S. Daugavpils noliktavā, Daugavpili.

Tcrai notiks kara 8aimn'ecīb>s pārvalde Rīgā, Valdemāra ielā 1* 10/12,
dz. 3 (ieeja no El zabetes Ielas) 30. jmiJB š.«., pulkst. 10 no rīta.

Rakstiski piedāvājumi ar utratotu: ,U« auzu torgiem 30. juaiiā š g.*,
ka ari lūgumi dēj pielaišanas mut skos torgos, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-od.,
iesniedzami līdi torgu atkāšmai kara saimniecības pRrvaldes pērti*as daļas prierf-
nkkam, Vrl Iemāca ielā Nt 10/12, dz. 10, vai torgu dienā komisijai.

Toņu dalībniekiem, pirms torgu atklāšanas, jnemaksā pārvaldei kasē dro-
šības nauda Li 21.— no latos tonnas auzu knru piegādātājs arņemas piegādāt.

Ar torgu noteikumiem un koudicljām var iepazīties K. S P. pāriikss daļā
-iarhdienfis "o mii 't TO—15 1_ 4705

8. ceļu letlrhno priehšniehs Jelsova
izsludina

jauktustorgus
uz š. g 1 jūlija rr

pēctforgiem
3. iu 118 uz zemāk uzrādītiem darbiem:

Ls
1) Ūdens prmpētsvas «fj'unošenas Meiteaes stjei ā; drošības n.ndi 10J.—
2) „ torņa atjaunošara Iecavas , ; , 20 —
3) Ak's izrakšana Eķeog āves , ; . . 20.—
4) . . Je«bmiesta , ; . 20.—
5) . . Akišu , ; . 20.—
6) . . Meitenes . ; . 20.-
7) , pie Vecplafones puskazarm s; . . 2..—
b) rvzsrmes atjaunošana 104 klm. uz Jtlga as-

Recģes posms; . . 200.-
9) Atjaunot samne-īb's ēias Jelgavas II. stacijā; . . SO.—

10) Centalhāclas sosteņa atjaunošni Jelgavas 1. stac ; . . 70.—
11) Pasfžieju platfimas pagari āš»na Meitenes ttacija; . . 2f0 —
12) Depo vārtu atjaunošana Jeigivas I. , ; , . 30.—
13) Atjaunot pasažkru phtformu Auces . ; . . 30.—
14) Ūdens torņa nokrāsošana ar karbolinecmu Mei-

tenrs stacijā; . 40 —

Tuvāki pusk^drojuml saņeaumi 8. c ļu iecirkņa k-ntorī darbdienās ro
rulk^ten 10-'5. 5521



Tiesu sludinājumi.
Rigas aog-baltic-s. 1. civilnod.,
uz civ. proc lik. 293., 295., 298., 301.,
309. un 311. p. p. pamata, uz Ivana
Susskij, lūguma viņa prasibas lietā pret
Olgu Susskij, dzim. Kušnareva, par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo, ku[as
dzives vieta prasitājam nav zināma, ie-
rasties tiesā 4 mēnešu laikā no šī sludi-
nājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības aplieciba,
un noraksti.

Ja atbildētāja noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 5. jūnijā 1924. g. Ns 433592/982
Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.

4845 Sekretara _v._S_t _ u r e.

Rīgas fpgabalt., 3. CNilnod 4<J,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1. jūlijā 1924. g. minētas
nodaļas atklātā tiesas sēde nolasīs
1924. g. maija mēneša 9. dienā, Rīga
mirušā Augusta Johana d. Neilanda
(Neuland) testamentu.

Rīgā, 19. jūnijā 1924. g.
Priekšsēd. A. B ū m a n i s.

5498 Sekretārs A. Kalve.

[ Citu iestāžu sludinājumi.
Tiešo DOdOnļii departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 26. jūnijā 1924.g., pulksten 3 diena,
Rīgā, Avotu iela Ns 42, dz. 3,

n8rdos aai*Qlff<in(f
Leikina Vulfa kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 199,— un sastāvošu no
dzelzs naudas skapja, deļ viņa par
1922. g. proc. peļņas nod. segšanas.

Rīgā, 12. jūnijā 1924. g.

5566 Piedzinējs A. K r a u k 1i s.

Tiešo nodūkla departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
27. jūnijā 1924. g., pulksten 3 diena,
Rīga, Avotu iela Ns 1/3, skārnī,

pārdos «airSRsolišanā
Abeļa Heimansona kustamo mantu,
novērtētu par Ls _ 200.— un sastāvošu
no gaļas griežamas mašīnas ,un elektr.
motora, dēļ viņa par 1922. g. ienākuma
nodokļa segšanas.

Rigā, 12. jūnijā 1924. g.
5565 Piedzinējs A. Krauklis.

-ra<?as apgabaltiesas 3. dvllnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p-,
ar šo paziņo, ka 1924. g. 1. jūlijā minētas
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasis
1923. g. maija mēneša 12. dienā, Jaun-
gulbenes pagastā mirušā Elstes mājas
īpašnieka Otto Jāna d. Švinka testa-
mentu.

Rīgā, 19. jūnijā 1924. g..
Priekšsēd. A. B ū m a n i s.

5499 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
ar šo paziņo, ka 1924. g. 1. jūlijā minētās
nodaļas atklātā tiesas sēde attaisīs
un nolasīs 1923. g. oktobļa mēneša
6. dienā, Dūres pagastā, mirušā Otto
Sīmaņa dēla Meļļa testamentu.

Rīgā, 19. jūnijā 1924. g.
Priekšsēd. A. B ū m a n i s.

5500 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 1. iecirkņa
tiesas Dfistavs

paziņo, ka 3. jūlijā 1924. g-, pulksten
9 rītā, Rīgā, L. Pils iela Ns 16.
pārdos akc. sab. „Timeks" kustamo
mantu, sastāvošu no kanloja iekārtas
un rakstāmmašīnas un novērtētu par
Ls 584,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 19. jūnijā 1924. g.
5559 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

m uiiMiiuas 2. Iil tiiss iriitiii
paziņo, ka 27. jūnija 1924. g^, pulksten
11 rītā, Rigā, Antonijas ielā Ns 14-b,
dz. 19, pārdos Arona Himelhocha
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 330,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. jūnijā 1924. g.
5560 Tiesas pristavs K r e b s.

tfias iiniiHJa. ii. in. «nu priitin
paziņo, ka 5. jūlija 1924. g., pulksten
10 rītā, Rīgā, Vaļņu ielā Ns 2, pārdos
Vilhelma O ļ še v s k a kustamo mantu,
sastāvošu no veikala un kantofa iekārtas,
rakstāmmašīnas un cit., un novērtētu
par Ls 920.—.

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

Daļa no mantas tiks pārdota, kā
otreizējā izsolē.
5361 Tiesas prist. V. Požariskis.

i!ni iiiiiilt 5.!«. tltsi prtitifi
paziņo, ka 25. jūnija 1924. g., pulksten
y rītā, Rīgā, Holstmuižas ielā Nš 2,
pārdos J. Kameņecka uu L. Freid-
berga kustamo mantu, sastāvošu no
zāģu gatera, pilnā kārtībā un novērtētu
par Ls 20U0.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 23. jūnijā 19 4. g.
5562 Tiesas pristavs E. Smeils.

lito iNinaltie 3$ S. iet. tiuai irutavs
paziņo, ka 25. jūnijā 1924. g., pulksten
M rītā, Rigā, Katrīnas dambi Nš 6y8,
pārdos otros torgos Georga Dzēr-
viša kustamo mantu, sastāvošu no
dažādām kurpnieku mašīnām un no-
vērtētu par Ls 500.—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 21. maijā 19.M. g.
5563 Tiesas pristavs E. Smeils.

Iifl<!fllirfntn di nesta 'Pli-ciba uz I
rUZuUuCiU šķ. mē nieki Robeita
Outmaņa var'a, ucota no Zemkcp
ministri) s mež» de^art 11. okt, 1922 g.
zem >G 22531, k:p tek uukatita psr
n d rī u. 5538

Ti šo loflolln departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 27. jūnijā 1924. g., pulkst. 3 diena,
Rīgā, Brīvības iela Ns 23,

pārdos oalrflRsolBanā
komisijas nama .Latonus" kustamo
mantu, novērtētu par Ls 901,— un sa-
stāvošu no dažādām mēbelēm, dēļ viņa
1923. g. proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rigā, 20. jūnijā 1924. g.
5558 Piedzinējs H e i b o v i č s.

Tilti nieki! mmmm
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
26. jūnijā 1924. g., pulksten 4 diena,
Rīgā, Parka ielā Ns 1/3,

pārdos ualrāRsolftanā*
Dāvida Apta kustamo mantu, novērtētu
par Ls 1100.-— un sastāvošu no vienas
tipogrāfijas mašinas Ns 9/3334, deļ viņa
1923. g. proc. peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 20. jūnijā 1924. g.
5557 Piedzinējs T. R u d u 1 s.

Rīgas prsču stacijā,
26. un 27. jūnijā 1924. g., pulksten 10
rīta, pārdos

i ūtrupē
sekošus no saņēmējiem

neizpirktus sūtījumus:
1) Malka priežu un egļu, sv. 7387 kg,

pēcsūt. Dauguļi - Rīga-Preču Ns 54063,
nosūt. A. Upīts, saņem. dubl. uzrād.

2) 2 m. kartupeļi, sv. 103 kg, pēc
sūt. Rūjiena—Rīga-Preču Ns 38167,nosūt.
P. Paegle, saņem. dubl. uzrad.

3) 1 m. kartupeļi, sv. 30 kg, pēc sūt. '
Jaungulbene—Rīga-Preču Ns 53117, nosūt.
O. Apariņ, saņem. P. Polens.

4) 6 kastes koka, sv. 125 kg, pēc sūt.
Ķemeri —Rīga-Preču Nš 166550, nosūt.
M. Puriņ, saņem. dubl. uzr.

5) 12 kastes koka, sv. 124 kg, pēc
sūt. Strenči—Rīga-Preču Ns 14701, nosūt.
J. Traubergs, saņem. dubl. uzr.

6) 4 kastes pudeies stikla, sv. 161 kg.,
pecsūt. Zilupe Rīga-Preču Ns 26772,
nosūt. a/s. Robežtirdzniecība, saņem,
dubl. uzr.

7) 25 m. lupatas, dažādas, sv. 1050
kg., pec sūt. Cesvaine — Rīgā-Preču
Ns 33269, nosūt. S. Spugdin, saņem,
dubl uzr.

8) 27 m kāļi, sv. 1760 kg., pēc sūt.
Griva-Rīga-Preču Ns 59305, nosūt. A.
Neiland, saņem. dubl. uzr.
Rīgas preču stac. priekšn. (.paraksts).

( Mutei apr. pUlska palīgi I. Ik.
izsludina uz 2. jūliju š. g., pulksten
10 diena, Salonajas pagastā, pie vietējā
pagasta nama,

ūtrupi,
kūja pārdos vairāksolīšana Jāzepam
Katovičam _ piederošus 1 govi un
2 zirgus, parada dzēšanai par 1921. g.

Grīva, 17. jūnija 1924. g. Nš 5887/23
Ilūkstes apriņķa priekšnieka '

55'8 1. iec. palīgs (paraksts).

I!iWb apr. MlMi pilos 1. ik.
izsludina uz 4. jūliju š. g. pulksten
10 diena, Borovkas pagastā, pie vietējā
pagasta nama,

ūtrupi,
kura pārdos vairāksolīšana Antonam
Juchņevičam piederošas sekošas
mantas:

1) misiņa rokas svarus (bezmēnu) un
5) kabatas pulksteni ar ķēdi, parāda

dzēšanai par 1921. g.
Grīva, 17. jūnijā 1924. g. Ns 6986 23

Ilūkstes apri ņķa priekšnieka
5519 l. iec. palīgs (paraksts).

Lūdzas apr. pMiitta palīgi ī. iec.
dara zināmu, ka Ludzas apriņķa , Micha-
lovas pagasta, Pudinovas pareizticīgo
draudzes mācītājs ir pieteicis par no-
zaudētu, ceļā no Ludzas uz Michalovu ,
minētās draudzes metriku grāmatu par
dzimušiem locekļiem no 1901. g. līdz
1907. g._

Atradēju lūdz_ nodot minētas grāmatas,
iecirkņa kancleja, Ludzā, Baznīcas ielā
Ns 12/17.

Ludzas apriņķa priekšnieka
5502 palīgs I. iec. (paraksts).

Ilitata apr. priekšnieka i. iec. palīgi
izsludina uz 2. jūliju š. g., pulksten
10 diena, Salonajas pagasta, pie vietējā
pagasta nama,

ūtrupi,
kura pārdos vairaksolišanā Vasilijam
Agurjanovam piederošas govis, zirgusun dažādas etas mantas, uzliktās soda
naudas no Daugavpils muitas valdesdzēšanai.

Grīvā, 17. jūnijā 1924. g. Ns 5169
llukstes aPril?ķa Priekšnieka

™1- 'ec palīgs (paraksts). I

Ipiķu pag. valdei
Valmieras apriņķī, _ v a j a d z i gs labi

iestrādājies

taleiiits
ar praktiķu pag. pašvaldības iestāžudarbvedība un grāmatvedībā.

Kandidātus uzaicina pieteikties lidz1. jūlijam s. g, pie pagasta valdes, ie-sniedzot personīgi vai rakstiski dokumpar līdzšinējo nodarbošanos. Alga oiebrīva dzīvokļa, apkurināšanas , apRais-mošanās un uztura līdz 2000 r. mēnesi
' 5523 3 Pagasta valde, i

ltapiMta Valsts iipogiaflji

H

|

!

|

ī\mķ
llitill HjkttBttL

sifiia
Rīgā, Tirgoņu Iela 1.

Bilance uz 1. janvāri 1924. g.
Aktivs:

Skaidrā naudā . . . . Ls 1,066.65
Nekustami īpašumi .... 74,391.45
Mašinas un elektr. ietaise

fabrikā 66,713.23:
Inventārs fabrika .... 882.52
Kantora iekārta 10,610.55.
Preces krājuma . . . . , 53,690.84
Preces konzignacija . . „ 97,426.92
Muita un citi izdevumi . , 2,449.07
Jēlvielas fabrikā 4,025 52
Debitori 22,61S.23
Depoziti 518.70
VekseļU 2,340.—
Deponēta drošiba Biržas

bankā » 91,811.201
Šaubīgi debitori ....'„ —.02!
Modeļi —.02}'
Organizācijas izdevumi . » —.02ļ
Remonti „ —.02
Bamag nodaļas organizā-

cijas izdevumi . . . , —.02j
Darba rīki , , —.021

Ls 428,541.98
P asivs:

Akcijas kapitāls . . . Ls 160,000 —
Rezerves kapitāls . . . „ 1,500.—j
Amortizācijas kapitāls . „ 8,000 —
Kreditori 48,493.27
Preces konzignacija . . „ 97,426.92
Akcepti: deponētā droš.

Biržas bankā .... 91,811.20
Akcepti: paša . . . . „ 3,678.67
Peļņa 1923. gadā . . . . 17,600.43
Pārvedums no 1922. g. _, 31.49

Ls 428,541.98

Peļgas un zaudējuma kont.
Debets:

Algas Ls 18,575.96
Tirdzniecības izdevumi, no-

dokļi, zaudējumi u t. t.,50,297.89Tīrā peļņa par 1923. g. . .,631.92
Ls 86,505 77

Kr e d i t s :
Peļņa uz precēm un komi-

sijām' Ls 86,505.77t
Uz akcionāru kārtējas vispārīgās sa-||

pulcēs lēmuma pamata 24. maijā 1924. gj
tiek izdalīta dividende 5°]o apmērāi|
kūja saņemama sabiedrības kontori, Rīgā,?
Tirgoņu ielā Ns Ļ_ 5526 Vsld . i
Krāslavas pilsētas latvju;

pamatskolai
vajadzīgs

Alas pili,
kurš nekavējoši varētu stāties pie skolas
noorganizēšanas. . Kandidāti (vēlams»
muzikāls) tiek lūgti pieteikties rakstiski:
līdz 25. jūlijam š. g., usrādot iepriekš
šejo darbību un pieliekot cenza apliecībujl
norakstus. Alga pēc kategorijas. 2
553! Pilsētas valde, li

Būvaiciiii saiHedia Janu Daraļļ
uzaicina god. akcionārus uz

pHiUrt^ pilna akcionāra njuld,
kura notiks 11. jūlija 1924. g. Rīga r i
Kalnciema ieia Ns 2, pulkst. 7 pēc pusd., ?'.
valdes telpās ar sekošu

dienas k ā r t ī b u:
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2. Sabiedrības darbibas pārskats psri

1923. g.; _ revizijas komisijas ziņo-f
jums un pārskata apstiprināšana.

3. Darbības plāns un budžets 1924. g-T
4. Vēlēšanas.
5. Dažādi jautājumi.

Piezīme: Saskaņā ar statūta § 51rl
akcionāriem, kuri vēlās pilntiesīga
piedalīties pilna sapulcē, ir jaie- ļj
sniedz valdei akcijas vismaz 7 die- I
nas pirms pilnas sapulces sanāfeļ
šanas. 5527 Vaid*.

Akciju sa-iedriba elus daritavaļ1
Gjs?. Kun candorff

noturēs piektdien, 11. jūlijā 1924. g-J.
pulksten 8 vakarā, valdes telpās, Rīga,'
Matīsa ielā Ns 8,

ārkāftēi® i
pilnu sapulci.

Dienas kārtība:
Aizņēmuma jautājums sakarā ar akci

likuma pārgrozīšanu.
5564 Direkcija. I

IZSOLE.
LauRsnlmnlecibas departamentu telpās,

7. julljfl i. fl-i pull-st. 11 dieni, Rīgā, Kalpaka bulv. Nr. 6,

IV. stāvā, istaba Nr. 18,

pārdos jnufitos torsos «alrBRsolItāliem
mašinas un dažādas no kara varām pamestas

mantas, kā:
1) Strenču miestā atrodošos tvaika siena presi,
2) Popes pag. Rinde, atrodošos siena presi, ,^,„^,«
3) Ventspils apr., Ugāles muižā, atrodošos siena presi .Gebruder Velger ,

4) Venzovas muižā, Ziras pag., atrodošos tvaika siena presi,
5) Pilskalna muižā, atrodošos bojātu kuļmašīna,
6) Ilzenes pag., Ādama muiža, atrodošos 2 maļamos gaņģus,
7) Prodes pag.. Gulbenes muiža, atrodošos lokomobili,

8) Smiltenes pag., Vecmežmuiža, atrodošos kuļmašinu,
9) Zasu pag., Limbes mājas, atrodošos lokomobili,

10) Lindes pag., Valdevu mājas, atrodošos kuļgarnituru
11) Liepājā, Kūrmājas prospekta, atrodošos neizbūvēto ķieģeļu eku, _
12) decimal svari, atrodošos lauksaimniecības departamenta noliktavā,
13) 8 sakņu griezējus, . » .,,. ". "«. * -
14) 8 raušu maļamās dzirnaviņas, atrod, lauksaimn. departam. noliktava,
15) 54 labības pļaujamos aparātus, . »
16) kartupeļu dēstāmo mašinu, „ »
17) čuguna lūzumu un svara bumbas, atrod. lauks.__18) dažādas mantas atrod, lauks, depart. noliktava, ka _: balonus, cik-cak

ecēšas, elektr. vadu rulišus, skārda trubas, tērauda lāpstas un c. mantas.

Rakstiski piedāvājumi, kuri aplikti ar 40 sant. zīmognodokli iesniedzami
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz torgiem 7. jūlija š. g.", lauksaimniecības de-
partamenta techniskai nodaļai, torgu diena lidz pulkst. 11 rīta.

Torgos pielaidīs un piedāvājumus atzīs no personām, kuras iemaksas torgu
komisijai drošības naudu Ls 10.—, 100.—, 300.—, skatoties pec mantu vertibas.
Iemaksātā drošības nauda jāpapildina līdz 10°/o no solītas objekta vērtības.

Tuvākas ziņas lauksaimniecības departamenta techniska nodaļa.

5516 Lauksaimniecības departaments.
!

Valsts vidusskola JēkabmlettS,
izsludina uz 5. jūliju š. g, pulkst. 11 dienā,

Jauktu Izsoli uz ēku remontu darbu Manu.
.. .. lzso'_dalībniekiem jāiemaksā iepriekšēja drošības nauda Ls 620- Rak-stiskie piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zī-mognodokli iesniedzami izsoles dienā līdz pulkst. 10 ritā, skolas kanclejaTuvākas ziņas par izsoles noteikumiem saņemamas skolu departamentāValdemāra iela Ns 36-a, 111. stāvā, istabā Ns 11, kā ari skolas kancleiā 5548

Jūrniecības departaments
izdos 5. jūlijā š. g., pulkst. 12 dienā, mazākprasītājiem slēgtā sacensībā

noliktavas jaunbūvi Rīgas muitas dārzā
ielā *??%iSftt!

iZSni6dZ katFU dien " t6ChniSkā da!ā ' Va'd™
OoOl

Jūrniecības departaments
izdos 10. jūlijā 1924. g., pulkst. 12 dienā, mazākprasītājiem

slēgtā sacensībā Rīgas eksportostas krasta malas
pagarināšanas darbus.

Tuvākus paskaidrojumus izsniedz katru darba dienu techniska daļā Valde-māra ielā Ns 1-a, no pulkst. 12—15. 2 ! 5552

Jūrniecibis dep.moments Z&£S%B?fiŜSLs
ar pecsacensibu 8. jūlija,
320 kub mtr. .auku g-anit akmeņu pieg^dāSanu ieu bruģēšanai

Rigas ostā.
Tuvākus paskaidrojumus izsniedz techniska daļa, Valdemāra ielā Ns la,

katru darba dienu 110 pulksten 9—12. 2 5550

Kara saimniecības pārraida
iepirtzs tntat. a*n vezfost. (torj*os apara. 90 tonnu ssiepjfM
franko kāja saimniecības galvenās pārtikas un elpes noliktavā, preču stacijā,
spīķeri Ns 16, Rigā.

Torgi notiks Riga, Valdemāra ielā Ns 10 12, dz. 3, (ie-eja no Elizabetes
ielas) kara saimniecības pārvaldes telpās 25. jūnijā š. s*., pulkst. 10 rītā

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu: „Ūz ziepju torgiem
25. jūnijā š. g., kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar attie-
cīgu zīmognodokli, iesniedzami kara saimniecības pārvaldes pārtikas daļas priekš-
niekam, Valdemāra ielā Ns 10 12, dz. 10, līdz torgu atklāšanai, vai torgu dienā
torgu komisijai. Torgu dalībniekiem, pirms torgu sākšanas, jāiemaksā kāja saim-
niecības pārvaldes kase, drošības nauda no piedāvājamā ziepju daudzuma Ls 90.—
no tonnas Sīkāku^ torgu noteikumus izsniedz kara saimniecības pārvaldes pār-
tikas daļā, darbdienas no pulkst. 10—15. 4922

Bruņošanas pārvalde ,.,,,.„„ p,>.,. ntaffila niu
uz sekošu riepu un kameru piegādāšanu pec pārvaldes techniskajiem noteikumiem:

1) Pilngumijas riepas: 910 - 120 2 gab., 970 < 140 2 gab., 1020 <130 4 gab.,
1060X120 4 gab. un 40X5 10 gab. 2) Pneumatiskas automotocikletu riepas un
kameras: 820X'20 — riepas 12 gab., kameras 24 gab., 28X3 — riepas 20 gab., I
kameras 15 gab., 30X3 — riepas 2 g., kameras 8 g., 30x3,a — riepas 5 g., ļ
kameras 4 g. 3) Lidmašinu riepas ar pastiprinātu profilu un kameras: 800 < 150 f
— riepas 12 g., kameras 24 g. un 700X100 — riepas 14 g., kameras 28 g.
4) Veloriepas un kameras: 28x .l8 — riepas 60 g. un kameras 60 g.

Piegādāšanas laiks: 6 nedēļas pēc pasūtījuma saņemšanas. _Piedāvajumi,
uzrādot piegādāšanas laiku un cenu franko pārvaldes noliktava, Rīga, apmaksāti *
ar attiecīgu zīmognodokli (katra loksne ar 4) sant.), iesniedzami slēgtās aploksnes
ar uzrakstu: „Uz rakstisku sacensību 15. jūlijā 1924L g ". pārvaldes apgādības
daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 16, līdz minētā datumi pulksten 10 rītā.
Turpat saņemami piegādājamo priekšmetu techniskie un tuvāki sacensības noteikumi.

Iesniedzot piedāvājumu pārvaldes kasē, jāiemaksā drošības nauda 10 jo no
piedāvājuma sumas, kura var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai
Latvijas bankas garantija. Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un
uzraksta neievēros. 2 5549
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