
Iz kara ministra pavēles N° 28.
Rīkojums par godalgas izsolīšanu tam,

kas uzrādīs šķūņu dedzinātājus.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums

Naktī uz p. g. 23. septembri Burtnieku
pagasta Mazslavecenu mājās Salna man-
tiniekiem un p. g. 3. oktobja naktī Po-
ciema pagasta Ķeizaru mājas saimniekam
Jūlijam Veidem, ļaunprātīgā nolūkā no-
dedzināti siena šķūņi.

Ievērojot, ka dedzinātāji līdz šim nav
atrasti, iekšlietu ministrija izsola minēto
šķūņu dedzinātāju uzrādītājiem un no-
tvērējiem atsevišķi par katru gadījumu
Ls 500,— atlīdzību.

Rīgā, 1924. g. 23. jūlijā. N° 12153.

Iekšlietu ministrs P. Juraševskis.
Administratīvā departamentā

direktors J. Ieva.

Iz kara ministra pavēles Nr. 28.
Rīgā, 1924. g. 18. jūlijā.

Pārvaldības daļa.
§ 1.

1. Atsevišķā šīs pavēles pielikumā
izsludinu no manis apstiprinātos notei-
kumus par divīziju intendanturām miera
laikā un uzdodu tos nekavējoties izvest
dzīvē. Šos noteikumus pagaidām neat-
tiecināt uz technisko divīziju, kurā atstāt
līdzšinējo kārtību.

2. Diviziju intendanturu noteikumu
1. b. p. paredzētos pienākumos neie-
skaitīt bruņošanas priekšmetu pieprasī-
jumu pārbaudīšanu, kuras funkcijas iz-
pildīt diviziju štābiem.

3. Sakarā ar šī § 1. p. minēto no-
teikumu ievešanu ar šo pārdēvēju:

Kara saimniecības pārvaldi — par
galveno intendanturas pārvaldi;

Kara saimniecības priekšnieku — par
galveno intendantu;

Kara saimniecības galveno mantu no-
liktavu —• par intendanturas galveno
mantu noliktavu:

Kara saimniecības pārtikas un elpes
galveno noliktavu — par intendanturas
galveno pārtikas noliktavu;

Kara saimniecības Liepājas noliktavu
— par intendanturas Liepājas noliktavu;

Kara saimniecības Daugavpils nolik-
tavu — par intendanturas Daugavpils
noliktavu;

Kara saimniecības Valmieras noliktavu
— par intendanturas Valmieras nolik-
tavu ;

Kara saimniecības Rīgas maizes cep-
t-ivi — par intendanturas dzirnavām un
maizes ceptuvi;

Kara saimniecības mantu darbnicu —
Par intendanturas mantu darbnicu, un

Kara saimniecības transporta bataljonu
— par kara transporta bataljonu.

4. Galvenam intendantam uzdodu,
saskaņā ar diviziju . intendanturu notei-
kumu 6. p., iesniegt man diviziju inten-
dantu kandidātu sarakstu apstiprinā-
mai, iesniedzot līdz ar to ari diviziju
intendanturu štatu projektu.

_ 5Diviziju komandieriem _ uzdodu
rūpēties par, pēc iespējas, drīzāku līdz-
šinējo diviziju apgādības daļu priekš-
nieku nozīmēšanu uz ierindu amatiem.

Pielikums : Noteikumi par divīzijas
intendanturu.

Kara ministrs pulkvedis-leitnants
Fr. Birkenšteins.

Kara ministra 1924. g. 28. pavecs
1. § pielikums

Noteikumi
par

divīzijas intendanturu miera laikā.
I. Darbības apjoms un in-

tendaturas sastāvs.
I. Divīzijas intendantura pārzin :
a) divizijā ietilpstošo, kā ari viņai uz

laiku padoto vai viņas rajonā atrodošos
karaspēka daļu, pārvalžu un iestāžu ap-
gādi ar pārtikas un elpes produktiem,
saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto
iegādes plānu;

b) divizijā ietilpstošo daļu un iesi āžu
mantas, ietērpa priekšmetu, uzkabes,
transporta līdzekļu, zirgu, kara būvnie-
cības pārvaldes apgādes priekšmetu u. c.
pieprasījumu pārbaudīšanu, ja saskaņā
ar likumu vai pastāvošiem noteikumiem
minētie pieprasījumi jāapstiprina divizijas
komandierim ;

c) visu divizijas pārvaldei piekrītošo
sarakstīšanos saimniecības jautājumos.

Piezīme. Kādas karaspēka daļas,
pārvaldes un iestādes apgādājamas
ar produktiem un elpi, noteic gal-
venais intendants saziņā ar divizijas
komandieri un apstiprina kara mi-
nistrs.

2. Galvenam intendantam vajadzības
gadījumos ir tiesība, saziņā ar divizijas
komandieri, divizijas intendanturai uz-
likt ari ārpus iegādes plāna citu pro-
duktu un priekšmetu iegādāšanu, pār-
transportēšanu un dažādu uz kara saim-
niecību attiecošos darbu izvešanu dzīvē.

3. Divizijas intendantura sastāv no
štatos paredzētā personāla.

4. Torgu izvešanai divizijas intendan-
tura sastādās torgu komisija ar divizi-
jas intendantu kā priekšsēdētāju, diviem
virsniekiem vai kara ierēdņiem no divi-
zijā ietilpstošām karaspēka daļām, no
kuriem vienam jābūt atsevišķas daļas
saimniecības priekšniekam, bet otram —
ne zemākam par rotas komandieri, un
divizijas intendanturas darbveža — kā
locekļiem. Komisija nozīmējama ar di-
vizijas komandiera pavēli.

Piezīme. Pārtikas un elpes iepirk-
šanu var uzdot tieši pulkiem un
tādos gadījumos torgu komisiju no-
zīmē pulka komandiers.

5. Divizijas komandiera saimnieciskā
rakstura pavēles un pavēlējumus sastāda
divizijas intendantura un nodod divizijas
stabam izsludināšanai karaspēka daļām
(intendanturas daļā).

II. Divizijas intendants.

6. Divizijas intendantu nozīmē gal-
venais intendants, saziņā ar divizijas
komandieri pēc kandidātu saraksta no
virsniekiem-intendantiem un apstiprina
amatā Valsts Prezidents. Par kandi-
dātiem var būt tikai virsnieki ar attiecīgu
speciālu augstskolas izglītību un dienesta
stāžu. Kandidātu sarakstu apstiprina kara
ministrs.

7. Divizijas intendants tieši padots
divizijas komandierim, bet viņš izpilda
ari galvenā intendanta rīkojumus inten-
danturas apgādības nozarēs, ziņojot par
šādiem rīkojumiem pirms viņu izpildī-
šanas divizijas komandierim.

8. Divizijas intendants, staba priekš-
nieka klātbūtnē, ceļ priekšā divizijas
komandierim iegādes plānu un uz divi-
zijas saimniecibu attiecošos jautājumus,
kuru atrisināšana piekrīt divizijas koman-
dierim vai augstākai priekšniecībai.

9. Visus izsūtāmos saimnieciska sa-
tura rakstus, kurus paraksta divizijas
komandiers, Iīdzparaksta ari divizijas
intendants. . .

Budžeta sastādīšanai viņš dod kara-

spēka daļu saimniecības priekšniekiem
vajadzīgos norādījumus un paskaidro-
jumus.

10. Divizijas intendants ievāc, sakopo
noteiktā veidā un laikā un iesūta gal-
vena! intendanturas pārvaldei dažādas uz
kara saimniecību attiecošās ziņas, pie-
prasot savukārt tādas no karaspēka da-
ļām un iestādēm.

11. Divizijas intendantam, skatoties
pēc apstākļiem, var tieši padot divizijas
rajonā atrodošās pārtikas noliktavas.
Šāda padotība ierosināma no galvenā in-
tendanta un ar divizijas komandiera pie-
krišanu publicējama kara ministra
pavēlē.

12. Divizijas intendantam attiecībā uz
divizijā ietilpstošām daļām pienākas:

1) ar divizijas komandiera piekrišanu
izdarīt revīzijas divizijas karaspēka
vienībās;

2) dot atsauksmes par divizijas kara-
spēka vienību saimniecības priekšnieku
atestācijām;

3) piedalīties divizijas komandiera vai
centrālo pārvalžu priekšnieku izdarāmās
inspekcijas apskatēs ;

4) pārbaudīt tos divizijas komandierim
iesniedzamos aktus par izslēdzamām man-
tām un materiāliem, kuri pēc pastāvošiem
noteikumiem jāapstiprina divizijas koman-
dierim, kā" ari līdzparakstīt šādu aktu
apstiprinājumus, vai izdodamās inspekcijas
apliecības.

13. Divizijas intendantam ir savs zī-
mogs ar valsts ģerboni.

14. Divizijas intendanta rīcībā esošās
naudas sumas glabājamas Latvijas bankā
vai divizijas štāba naudas lādē atsevišķā
nodalījumā. Divizijas intendantura par
šīm .sumām ved atsevišķu kases grāmatu
un norēķināšanos.
LU. Divizijas intendanta pienākumi.

1) Attiecībā uz apgādi.
15. Divizijas intendants sastāda pārti-

kas, elpes un remontu materiāla iegādes
plānu divizijas un viņai piedoto daļu
vajadzībām, kuru ar divizijas komandiera
atzinumu iesniedz apstiprināšanai galve-
nam intendantam.

16. Apstiprināto iegādes plānu izpilda
divizijas intendants. Galvenais intendants,
saziņā ar divizijas komandieri, var viņam
uzdot ari iegādi virs divizijas vajadzībām.

17. Divizijas intendants iesniedz gal-
venam intendantam norēķinus par izda-
rītiem iegādājumiem ievešanai galvenās
intendanturas pārvaldes norēķinos par
izpildītām iegādes operācijām.

18. Ja pēc iegādes plāna apstiprinā-
šanas rastos vajadzība izvest gadījuma
rakstura iegādi, kura nebūtu šinī plānā
paredzēta, tad divizijas intendants ar di-
vizijas komandiera piekrišanu ziņo par to
galvenam intendantam, izklāstīdams savus
motivus, kādā kārtā izdarīt iegādi un
paskaidrodams iemeslus, kuru dēļ viņš
skaita šo veidu par visizdevīgāko.

19. Visos augšminētos gadījumos divi-
zijas intendants darbojas un rīkojas viņam
likumā piešķirtās varas robežās un izved
iegādi un citas saimnieciskās operācijas
caur viņam padotiem darbiniekiem vai
uzdod izdarīt iegādi pašām karaspēka
daļām.

20. Divizijas intendants seko, lai divī-

zijā ietilpstošās jeb uz laiku viņai padotās
karaspēka vienības būtu apgādātas ar
attiecīga labuma pārtiku un elpi noteiktā
laikā un pienācīgā daudzumā.

21. Divizijas intendants seko, lai viņam
padotās pārtikas un elpes noliktavās pro-
duktu pieņemšana, uzglabāšana, atjauno-
šana un vispāri noliktavu darbība tiktu
veikta likumīgi un krājumi uzglabāti va-
jadzīgā daudzumā un kārtībā. Lai pār-
liecinātos, vai produkti ir pilnā apmērā,
pietiekoša labuma, pareizi uzglabāt, pa-
reizi iegrāmatoti un izgrāmatoti un ari
attiecīgi norēķināti, viņš personīgi vai
caur viņam padotiem darbiniekiem ne
mazāk kā divas reizes gadā izdara pie-
pešas revizijas katrā produktu noliktavā

un par rezultātiem ziņo divizijas koman-
dierim un galvenam intendantam.

22. Gadījumos, kad produktu nolikta-
vās atklātos iztrūkumi, bojāti produkti,
vai izrādītos, ka tādi pieņemti nepietie-
koša labuma, kā ari citos nekārtību ga-
dījumos, divizijas intendants sper attie-
cīgos soļus iztrūkuma papildināšanai un
nepareizību novēršanai, bet gadījumos,
kur viņa tiesības nepietiekošas, ziņo divi-
zijas komandierim un galvenam inten-
dantam.

Ārkārtējos neatliekamos gadījumos viņš
nekavējoties sper attiecīgos soļus zaudē-
jumu novēršanai, pat ja ari tas pārsniegtu
viņa vatas robežas, par ko ziņo divizijas
komandierim un galvenam intendantam.

23 Par visiem strīdus jautājumiem un
pārpratumiem, kuri izceltos pie produktu
piegādāšanas noliktavās, kā ari domu
starpībām starp viņam padotiem noliktavu
priekšniekiem un karaspēka vienību pie-
ņēmējiem, viņš, ar divizijas komandiera
piekrišanu, ziņo izlemšanai galvenam
intendantam, ja iegāde ir izdarīta uz pē-
dējā rīkojumu. Ja iegāde ir izdarīta uz
divizijas intendanta rīkojumu, tad augš-
minētās domu starpības izšķir divizijas
komandiers saskaņā ar pastāvošiem liku-
miem. Divizijas intendants par šādiem
gadījumiem ziņo galvenam intendantam.

24. Divizijas intendants ievāc divizijas
rajonā ziņas par vietējo pārtikas līdzekļu
un elpes cenām un viņu pārvadāšanas
izmaksu; bez tam vēl pieprasa šīs ziņas
no vietējām pašvaldības iestādēm, saim-
niecības vienībām un produktu noliktavu
priekšniekiem. Šīs ziņas viņš iesniedz
galvenam intendan'am līdz ar savām galīgi
projektētām cenām.

25. Divizijas intendants katru mēnesi
iesniedz galvenam intendantam ziņas pēc
noteiktām formām par viņam padotās
noliktavās esošo produktu stāvokli.

26. Uz divizijas komandiera pavēles

jeb atļaujas pamata divizijas intendants
apskata karaspēka daļu iegādātos pro-
duktus un elpi un par rezultātiem ziņo
divizijas komandierim.

27. Divizijas intendants pārrauga, lai
no noliktavām aizņemtās valsts ēkas
būtu kārtībā, un rūpējas par nodroši-
nāšanu pret uguni ; ar galvenā inten-
danta atļauju dod rīkojumus nomāt telpas
produktu un "elpes glabāšanai. Viņš
iesniedz galvenam intendantam :

1) katru gadu :
a) savus ieskatus par noliktavām

vajadzīgo darbības inventāra
iegādi;

b) darbu s;.rakstu par noliktavu
ēku pakāpenisku atjaunošanu,
uzlabošanu un kārtējiem re-
montiem ;

2) atzinumus p.r jaunu ēku būvi no-
liktavām un ari par kapitālu remontu
esošās ēkās.

28. Divizijas intendants raugās, lai
divizijas karaspēka vienības būtu laikā
un kārtīgi apgādātas ar intendanturas
un kara būvniecības pārvaldes apgādes
priekšmetiem.

29. Divizijas intendants seko visāda
veida apgādes operāciju un darbu izve-
šanai,kā ari apgādības nozares iaktiskam
stāvoklim un darbvedībai diviziju kara-
spēka vienībās. Par novērotiem trūku-
miem un nepareizībām viņš nekavējoties
ziņo divizijas komandierim attiecīgai rī-
cībai.

30. Divizijas intendants ievāc un glabā
pastāvīgā gatavībā ziņas par visāda veida
apgādes priekšmetu daudzumu, noderī-
gumu un iztrūkumiem karaspēka vie-
nībās.

31. Divizijas intendants pārbauda tos
karaspēka vienību mantu un naudas pie-
prasījumus, kuri pēc pastāvošiem notei-
kumiem jāapstiprina divizijas komandie-
rim, Iīdzparaksta apstiprinājumu un no-
sūta attiecīgai pārvaldei.

Maksa pai .Valdības Vēstnesi» sākot no 1. ļanvara:
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Par I mēnesi 1 lata 80 tant.
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ekspedīcija — , 6 .
pie atkalpārdevējiem — . 7 .
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Sludinājumu maksa:
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slejigām rindiņām 3 lat. 60 sant
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rindiņu — . 20 .



32. Divizijas intendants, ja atrastu
par lietderīgu, ar divizijas komandiera
piekrišanu, apvieno divizijas karaspēka
daļu dafbnicu darbību un maizes cep-
šanu.
2) Attiecībā uz mobilizāciju.

33. Divizijas intendanta rīcībā vajag
būt pareizām ziņām :

1) par divizijas karaspēka vienību sa
stāvu un skaitu un divīzijai piedodamām
kara iestādēm, pēc kara laika štatiem;

2) par karaspēka vienību sastāvu un
skaitu, kāds atradīsies divizijas rajonā
un sastāvēs uz uzturu pie divizijas
intendanta ;

3) par kara laika rezerves pārtikas
krājumu daudzumu, kuram jāglabājas
pie minētām karaspēka vienībām ;

4) par kara laika rezerves mantu
krājumiem kara laika sastāvam kā kara-
spēka vienībās, tā ari galvenās inten-
danturas pārvaldes noliktavās;

5) par karaspēka vienībās pārpalikušo
ietērpa, uzkabes un citu priekšmetu
skaitu un stāvokli;

6) par transportu, aizjūgiem, visiem
transporta piederumiem un pārējām kara
laikam^ noteiktām mantām ;

7) par kara laika rezerves pārtikas
krājumiem, kuri noteikti glabāšanai
viņam padotās noliktavās ;

8) par visām nepilnībām kara laika
rezerves produktu un mantu krājumos.

Ziņas par l.p. divizijas intendants sa-
ņem no divizijas staba priekšnieka, pēc
2., 3. un 7. p. p. — no galvenā inten-
danta pēc 5. p. — no daļu saimniecī-
bas priekšniekiem, pēc 4., 6 un 8. p. p.
— no rezerves krājumu grāmatu izvil-
kumiem.

Piezīme. Divizijas intendants pēc
pastāvošiem noteikumiem un parau-
giem ved ziņas karaspēka daļu ne-
aizkaramiem saimniecības un trans-
porta krājumiem un par šo krājumu
stāvokli sastāda pārskatu kopsavil-
kuma veidā, kuru noteiktā laikā
iesniedz galvenam intendantam.

34. Ar divizijas komandiera atļauju
vai uz viņa pavēli divizijas intendants
izved faktisko kara rezerves krājumu re-
vīziju, pārliecinoties, vai viss noteiktais
ir uz vietas pilnos apmēros, pareizi
ievietots, uzglabāts, laikā atjaunots un
uzglabājas attiecīgās telpās un vai pie
mobilizācijas un izejot kara gājienā kara-
spēka daļas būs apgādātas ar visu no-
teikto.

Piezīme. Divizijas intendants rau-
gās, lai transporta līdzekļus un aiz-
jūgus karaspēka vienības glabātu
saskaņa ar instrukcijām ; ja viņš at-
rod, ka telpas transporta līdzekļu uz-
glabāšanai ir nepiemērotas, tad ziņo
par to divizijas komandierim un
galvenam intendantam.

35. Divizijas intendantam padots di-
vizijas transports, kuru tieši pārziu divi-
zijas transporta priekšnieks. Miera laikā
divizijas transporta priekšnieka amatu
izpilda viens no divizijas pulku virsnie-
kiem, kuru divizijas komandiers pieko-
mandē divizijas intendanturai. Šī virs-
nieka darbību noteic divizijas in-
tendants.

36. Ar divizijas komandiera atļauju
divizijas intendants izdara katru gadu
vienā vai_ vairākās karaspēka daļās trans-
porta mācības izbraukšanu, pārbaudot
pie tam, vai rati un aizjūgi ir kārtībā un
piemēroti savam uzdevumam, vai mantas
pareizi ievietotas un vai transporta ka-
reivji pietiekošā mērā sagatavoti savam
dienestam.

Obligatoriski piedalīdamies mēģinājumu
mobilizācijas savas divizijas karaspēka
daļās, divizijas intendants attiecībā uz
daļu transportiem raugās: vai transports
mobilizējas plānā paredzētā laikā, vai
rati gatavībā un kārtībā izbraukšanai,
vai un cik tāli sagatavoti transporta die-
nestam nozīmētie virsnieki, kā ari trans-
porta kareivji; vai kara mantas un pār-
tika ievietotas ratos pareizā kārtībā, kā
ari vai kartībā citas nozares, kuras rak-
sturo kaujas gatavību mobilizējamās
daļās.

1. piezīme. Pie transportu mācī-
bas izbraukšanām divizijas inten-
dants ar divizijas komandiera pie-
krišanu uzaicina ņemt dalību ari
divizijas pārējo daļu saimniecības
priekšniekus.

2. piezīme. Transporta kareivji
jāpārbauda:

1) zirga kopšanā, iejūgšanā, izjūg-
šanā, seglošsraā un nastu seglošanā:

2) iejūgto zirgu izbraukšanā un
apbraukšanā, zirgu un ratu vadī-
šanā;

3) noteikumos par ratu un aiz-
jūgu glabāšanu;

4) noteikumos par mantu ievieto-
šanu ratos un izkraušanu;

5) lauku gājiena kārtībā ar
transportā ievietotām mantām;

6) noteikumos par transporta no-
vietošanos atpūtnē, mītnē, kaujas
laikā un aizsargāšanās gadījumos
no ienaidnieka uzbrukuma.

37. Gadījumā, ja divīzijai būtu pie-
dotas lauku maizes ceptuves, divizijas
intendants rūpējas, lai viņas būtu
gatavas mobilizācijas gadījumam, pilnā
kārtībā un apgādātas ar vajadzīgiem
piederumiem. Divizijas intendants glabā
lauku maizes ceptuvēm nozīmēto darbi-
nieku sarakstu, pārbauda šo personu
gatavību nākamiem amatiem, izvedot
sevišķus mēģinājumus maizes ceptuvēs.

38. Divizijas intendanta rīcībā jābūt
pilnīgām un pareizām ziņām par vie-
tējām maizes ceptuvēm, dzirnavām
un transporta līdzekļiem, kā visā
divizijas rajonā, tā ari katrā
atsevišķā punktā, kur notiks divizijā
iesk-itīto vai viņai pieskaitīto karaspēka
vienību mobilizācija.

39. Attiecībā uz katra mobilizācijas
punkta stāvokli divizijas intendantam jā-
pārliecinās:

1) vai mobilizējamās karaspēka vie-
nības būs apgādātas ar pārtiku, elpi un
kurināmo materiālu;

2) vai daļas būs apgādātas ar maizes
cepjamiem līdzekļiem kara laika sa-
stāvam un

3) vai nebūs dzeršanai, maizes cep-
šanai un ēdienu pagatavošanai derīga
ūdens trūkuma.

Ja kādā no augšminētām vajadzībām
ir paredzami trūkumi vai grūtības, tad
divizijas intendants jau laikus par to
ziņo divizijas komandierim un galvenam
intendantam, norādīdams, kas būtu da-
rāms šo trūkumu un šķēršļu novēršanai.

40. Divizijas intendants piedalās pār-
tikas plāna izstrādāšanā tai frontes gru-
pai, kurā ietilpst divizijā pēc mobilizā-
cijas plāna un sastāda apgādības plānu
divizijas karaspēka vienībām kara laikā
pēc galvenā intendanta instrukcijām, sa-
ņemdams visus vajadzīgos datus no di-
vizijas staba priekšnieka. Līdz ar to
viņš sastāda mobilizācijas plānu viņam
padotām iestādēm, kuru pēc divizijas
komandiera apstiprināšanas iesniedz gal-
venam intendantam ieslēgšanai kopējā
kara saimniecības mobilizācijas plānā.

IV. Divizijas intendanta
tiesības.

l)Vispārējās tiesības.
41. Divizijas intendants pilnā mērā

atbild par rīkojumiem saimniecības lietās
viņam piešķirto tiesību robežās.

42. Divizijas intendants attiecībā uz
viņam padotām daļām un iestādēm
bauda pulka komandiera tiesības.

Piezīme. Divizijas intendantura ved
savu saimniecību, bet viņas kareivji
uz uzturu ieskaitāmi divizijas stabā.

43. Divizijas intendants izvēlas viņam
padotās intendanturas amatu personas
un stāda priekšā apstiprināšanai divi-
zijas komandierim.

44. Divizijas intendants pieprasa no
divizijā ietilpstošām karaspēka daļām
visādas uz saimniecību attiecošās ziņas;
ar divizijas homandiera piekrišanu uzliek
daļām ievākt ziņas par vietējo pārtikas
produktu un elpes stāvokli un cenām,
pārvadāšanas cenām un transporta
līdzekļiem.

45. Ja divizijas intendants atrod par
vajadzīgu ievest kādus pārgrozījumus
un jauninājumus pastāvošos divizijas
apgādības noteikumos, tad viņš, tādus
negrozot, savus ieskatus līdz ar. motīviem
iesniedz galvenam intendantam, ziņojot
par to divizijas komandierim. Līdzīgā
kārtā viņš griežas pie galvenā intendanta
visos gadījumos, kad, izvedot dažādas
iegādes operācijas, pēdējo apjoms pār-
sniedz viņam piešķirtās tiesības, vai kad
vajadzīgi pastāvošo likumu un noteikumu
papildinājumi, paskaidrojumi vai pār-
grozījumi.

46. Vajadzības gadījumos divizijas
intendants dod komandējumus viņam
padotiem darbiniekiem.

47. Divizijas intendanta prombūtnes
laika vai slimības gadījumā viņa pie-
nākumus izpilda viens no divizijas virs-
niekiem, pēc divizijas komandiera no-
zīmējuma.

48. Divizijas intendants apstiprina
darbvedības aktu sarakstu, sadala darbu
starp intendanturas personālu un raugās,

Iaiv darbvedība noritētu kārtīgi un pec

pastāvošiem noteikumiem.
2) Iegādes operācijas izvedot.

49 Iegādes operācijas izvedot, divī-
zijas intendantam piešķirtas sekosas

tiesības: ,.*„».
1) iegādājot pārtiku un elpi torgos —

nosūtīt pēc torgu izvešanas torgu
^

lietu

galvenam intendantam apstiprināšanai;
2) iegādājot pārtikas produktus un

elpi pirkšanas ceļā vai uz termiņa pa-
sūtījumu pamata tieši no razotajiem-
lauksaimniekiem vai viņu kooperatīviem
un biedrībām — galīgi apstiprināt da-

rījumus par katru sumu, ja darījuma
cena nepārsniedz galvenā intendanta
noteiktās cenas;

3) ierosināt jautājumu par cenu pa-
augstināšanu līdz vajadzīgai normai, ja
izrādītos, ka divizijas rajonā nav iespē-
jams iegādāties pārtiku _ un elpi par
galvenā intendanta noteiktam cenām;3

4) iegādāties pārtiku un elpi pirkšanas
ceļā no tirgotājiem (tikai ar galvena
intendanta atļauju).

3) Attiecībā uz nederīgu mantu

pārdošanu, sodiem un sūdzībām^
50. Divizijas intendants ar gal-

venā intendanta piekrišanu atļauj
pārdot nederīgas mantas, produktus
elpi un materiālus pēc notaksejuma
vienreizīgi līdz 300 latiem, noteikdams
ari visizdevīgākos pārdošanas veidus
(torgi, aukcions, pārdošana personām un
iestādēm pēc viņu piesolītām cenām);
apstiprina torgus par šiem priekšmetiem,
ja piedāvātā cena izdevīga un nav ze-
māka par notaksēto un atļauj izpildīt
vajadzīgos aktus ar mantu pircējiem.
Par doto atļauju ziņo galvenam inten-
dantam, paskaidrojot iemeslus, kadeļ
pieņemtais veids atrasts par visizdevī-
gāko.

51. Divizijas intendants, savu tiesību
robežās, izšķir sūdzības saimniecības
lietās saskaņā ar pastāvošiem likumiem,
bet piegādāšanas lietās — saskaņā ar
noslēgtiem līgumiem.

52. Šie noteikumi neattiecas uz tech-
nisko diviziju.

Kara ministra sekretāra
vietas izpildītājs kapteinis Kaņeps.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums Nr. 17.
Saskaņā ar 1923. g._ 23. apriļa likuma

16. pantu, zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
vērtēšanas komisiju lēmumus sekošc
muižu saimniecību novērtēšanas lietās:

1924.g. 2. septembrī,pulksten 3dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā N° 1, dzīv. 5.

92) Rēzeknes apriņķa Bikavas pagasta
Bikavas muižu;

93) Rīgas apriņķa Krimuldas pagasta
Engelhartes un _ Krimuldas muižas
un Krimuldas mācītāja muižu.

Rīgā, 1924. g. 24. jūlijā.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētāja vietā A. Friedbergs.
Sekretāra vietā J. Ja n s o n s.

Iecelšanas.
Rezolūcija J& 48.

Suskaņā ar ārstu komisijas lēmumu, prsu no-
daļas 1 šķiras daibvedim _ Kerlim A b e 1 i m sli-mības deļ piešķiru atvaļinājumu uz vienu mēnesi
skaitot no š. g. 25. jūlija.

Rīgā, 1924. g. 23 jūlijā. N° 8251.
Iekšlietu ministrs P. Juraševsk ; sAdministratīva departamenta direktors J. Ieva,

Jaunas valstis,
Lietava.

Elevatori.
Kaunā, 25. jūlijā. Šī gada vasarā

Lietava tiks nobeigta divu lielu elevatoru
buve,_ notiem viens (4200 tonnu tilpuma)
Kauna un otrs (3000 tonnu tilpuma)
Sauļos. Elevatori tiek celti saskaņā ar
technikas pēdējam prasībām. LTA

Ārzemes

Reparacij j konference.
Lifildā 25. jūlijā. (Radio). Lielākādaļa angļu laikrakstu atreferējumos parsabiedroto reparacijas konferences vakar-

dienas plenārsēdi skaidri nojaušams pe-simisms par turpmākās konferences

darbības sekmēm. Visi_ redzami šaubas
vai jel maz bus iespējams apmierināt
frančus , pieņemot viņu viedokli, Un doļ
tai pašā laika baņķieriem — Vācijas
kreditoriem prasītas garantijas aizdevuma
nodrošināšanai, jo franču viedoklis izslēdz
iespēju, apmierināt _banķierus. Vakar
vēl cerēja, ka pirmās komisijas sēde
kura bij nolikta uz piektdienas rītu, sa-
strēgumu izklaides, bet_ komisijas sēde
šorīt līdzinaļas iepriekšējām apspriedēm
un nenovēla neviena akmeņa no
konferences nelīdzenas tekas.

Konferences aprindas tomēr sakās no-
vērojam pie frančiem zināmu tuvina-
šanos banku pārstāvju viedoklim. Baņ-
ķieri no savas puses apgalvojot, ka līdz
sim tikai atklājuši konferencei notej.
kamus, uz kādiem_ pec viņu domām
plašākā publika būtu ar mieru parak-
stīties uz aizņēmumu. Garantijas, kādas
konference šimbrīžam liekot priekšā,
neesot pietiekošas. Jautājumā par franču
un beļģu dzelzsceļnieku atstāšanu vietās
uz okupēto apgabalu dzelzsceļiem angļi
tagad piekāpjoties un esot ar mieru
piekrist 1500 franču un beļģu dzelzs-
ceļnieku atstāšanai vietas.

Reitera aģentūra zin vēstīt, ka nākošā
plenārsēde sanākšot_ pirmdienas pēc-
pusdienā. Tas tomēr nenozīmējot, ka
jau šimbrīžam atrasta kompromisa for-
mula pastāvošām domstarpībām. LTA.

Vācija;
B e r 1 i n ē , 24. _ jūlijā, Visā Vācijā,

sevišķi Berlinē, pēdējo dienu tropiskā
karstuma dēļ katru dienu plosās stipri
negaisi. Stipras lietus gāzes un zibeņa
spērieni nodarījuši lielus zaudējumus;
ir ari cilvēku upuri. LTA.

Vācija un sabiedrotie.
Berlinē, 24. jūlijā. „Achtuhr-

abendblatt" ziņo, ka sabiedroto militārās
kontroles komisija atjaunojusi savu
darbību Vācijā. Komisija vispirms, kā
dzird, vēloties ievākt informāciju par
Vācijas rūpniecību un drošības policiju.

LTA.

Bailes no Vācijas.
Londonā, 25. jūlijā. Puankarē

ievietojis laikrakstā „Daily Mail" rakstu
zem nosaukuma: „Kadēļ Vācijai jā-
maksā?" Rakstā viņš uzsver, ka ja ari
taisnība neprasītu, lai Vācija maksā
reparacijas, tad to prasa sabiedroto
intereses. Ja Vācīju nepiespiedīs
maksāt minimālās nodevas, kādas paredz
Devsa projekts, tad ta saimnieciski
izspiedīs Angliju un Fran-
ciju no pasaules tirgus.

LTA.

Krievija.
Maskavā, 24. jūlijā. No Ļeņina

mavsoleja, kuru dienām un naktīm ap-
sarga sargu postenis, izzagta vairāku
kilogramu smaga malachita vāze.

LTA.

Vai būs patiesība?
Berlinē, 25. jūlijā. Pēc „Lodzer

Freie Presse" ziņām policija apcietinājusi
Grodņa kādu Sbonski līdz ar viņa sievu,
kuri atzinušies, ka abi kopā noslepka-
vojuši 51 cilvēku. Sbonskim ir 28 gadi,
viņa sievai 22 gadi. LTA.

Anglija.
Londonā , 25. jūlijā. (Reiters.) Kap-

teiņu Atfildu un viņa tēvu, kurus vakar
apcietināja par nelegālu ieroču izvešanu
uz Krieviju, šodien nopratināja izmeklē-
šanas tiesneša klātbūtnē. Arestētie
iesniedza pieprasījumu , lai tos atsvabinot
pret galvojumiem vai deponētām naudas
sumam. Prasība noraidīta. LTA.

Dienvidslāvija.
.Prāgā, 25. jūlijā. No Belgrades

ziņo, ka Dienvidslāvijas valdības iestā-
des ļoti uztrauktas par komunistisko
ideju izplatīšanos un nolēmušas spert
visbargākos soļus pret komunistu aģen-
tiem un aģitatoriem. LTA.

Amerika.
.Londonā , 25. jūlijā. No Ņujorkas

ziņo, ka Toledo pilsētas tuvumā Ohaio
stata notikusi pasažieru vilciena sadursmear tūristu automobili , pie kam no 30
personamkas atradušās automobili,i^ nonāvētas un pārējās ievainotas.

Londonā , 25. jūlijā. No Vankuveras
:T'.maskoti banditi iebrukuši Ka-
SSS nm?rfz,niecibas bankā un nolaupījuši
^ou.uoo dolārus. LTA.



r"^ Arģentina.
z ē 25. jūlijā. No Buenos-

^arl ino ' ka nemiernieki San-Paulā
A'resaSJ ļ turoties pretim valdības kara-
irvien v ^-j e domājot vienu daļu sava
ip?UI

?ka atstāt p ilsētas apsardzībai un
Wgi0 uzsākt gājienu uz galvas pil-
jP-Sde Žaneiro. LTA.

Rīsa

t iešu un lietaviešu tuvināšanas
?a kongresu
fLuia vakar Rīgas latviešu biedrības

niā uz kuru jau norīta Rīgā atbrauca

£&i mūsu leišu brāļu. Kongresu at-
īsiot kongresa organizācijas komitejas
riekšsēdētājs inž. J. Rīters sacīja
Ļcitu šādus vārdus:

pēc gadu simteņiem esam sapulce-

iuš"es kopīg i paši apspriest savas lietas
',,, 'vajadzības. Gadusimteņus mes, tuvie

di esam gājuši katrs savu atsevišķu

Jēlu nelikdamies par citiem gandrīz ne
zinis. Par šo kļūdu vēsture mus bargi
sodījusi. Viens musu Draus > t- i j. senīe
ļr ši — tikpat spējīgs, bet, varbūt spē-
jāks, kā mēs, ir j_au vairāk kā 150 g.

atpakaļ aizgājis kapa ... Ja mes spējam
izprast vēstures mājienu, tad tas ir —
cieša mazo zemju apvienība, lai musu
naidnieki mūs nevarētu pie gadījuma aprīt
pa vienam. Vienīgais ceļš musu tautu nā-
kotnes un patstāvības nodrošināšanai ir
apvienība mazo valstu starpā — pirmā
kārtā radiniekiem — lietuvjiem un latvjiem
_ tad ar igauņiem un vēlāk ar somiem.
Mūsu diplomātija beidzamā laikā sākusi

iet pareizo ceļu, bet_ tas jāturpina enerģi-
skāki, lai drīzāki kļūtu pie Batiijas valstu
apvienības, vispirms nobīdot nesapra-
šanās šķēršļus un akmeņus Latvijas un
Lietavas starpā. Ja 7—800 g. atpakaļ
būtu radusēs doma apvienoties radu
tautu starpā un ta būtu realizejusēs, tad
Eiropas karte gan citādāk izskatītos nekā
tagad. Sanākušajam 1. kongresam jā-
norāda ceļi, pa kuriem mums jāstaigā.
Apvienības pamati nedrīkst būt
netaisni, jo netaisnība nekad nepa-
stāvēs. Stājoties šajā darbā, būsim
viens pret otru iecietīgi."

Kad bija nodziedātas Latvijas un Lie-
tavas valsts himnas, tad nāca bagātīgi
sveicinājumi kongresam. Vispirms svei-
cināja Lietavas sūtnis Aukštuolis savas
valdības vārdā, tad mūsu ministru pre-
zidenta uzdevumā finansu ministrs R.
Kalnings, pēc tam ārlietu ministrs Sēja
izglītības ministrs Straubergs, Rīgas pil-
sētas galva Andersons, universitātes vārdā
prof. Plāķis u. c. Telegrāfiski un ar
rakstiem sveicināja Valsts Prezidents J.
Čakste un Saeimas priekšsēdētājs Fr.
vēsināms.

Visi runātāji un sveicinātāji uzsvēra
nepieciešamu vajadzību, ka mazajām
tautām Baltijas valstīs nekavējoties cieši
jāapvienojas, tad tik viņas būs stipras un

!gas pret ārējiem ienaidniekiem.
Pec tam kongress ievēlēja prezidiju no

lietaviešu un latviešu galvenākiem ap-
vienības kustības veicinātājiem. Goda
P'ezidijā ievēlēja: Lietavas pārstāvi
etvijā Aukštuoli, J. Budri, M. Janku,
aimonaiti . Tumasu-Vaišgantu, Dr. Basa-
novicu , ģen. J. Balodi, R. Kalningu, A.
ļnoersonu, L. Sēju un K. Straubergu.lad sākās kongresa priekšnesumi. Kon-
gress turpināsies vairākas dienas.

Kongresa telpas izgreznotas puķu za-
imiem un abu brāļu tautu valsts karo-
pem Tāpat visa pilsēta šai gadījuma
lzP«skota karogiem

Somijas filmu
Jādīja vakardien A. T. kinoteātrī ielūgtu
snt

S" p['elcša- Filmu sagadajuse Somijas
ba-f* Un ta bi Ja tik interesanta un
baud t

3 sļtatitāJiern jāpateicas par toQko viņi saņēma sava pāra stundu
fe 7? .ceļojumā pa Somiju. Tur viņi
ipd7?ar Somijas dabu un viņas

Tūmr -T dažādu darbību » vi .nu kok'
ņipri ' lauksaimniecību, piensaim-
p

curju , dažādu fabriku darbību u. t. t.
māc?tas bija < oti interesants un P"
Jāvēl

SS Ce!°iurns Pa šo simtezeru zemi.
dauri tik

' Iai šo fiImu izrādītu vēlāk
«diet

Un PlaŠi mūsu Publikai - To vērts

Māksla

?o&'°nalai8 teatrp- Sakara ar P"
Personi

1Zstādi > "teatra mākslinieciskais
nals saziņā ar izglītības ministriju,

sarīko četras izrādes. Ceturtdien, 31. jūlijā,
„Labi pašūtā fraka", 1. augustā
.Pigmalions", 2. augustā, dienā,
pulksten 2, „Trīnes grēki" un va-
kara „Mīla un viltus". Izrāžu
sakums pulksten 8 vakarā. Ieejas cenas
no 25 līdz 100 rbļ. Visam nodarbinātam
personālam jāierodas ceturtdien, 31. ju-
liļā, pulksten 10 rītā teātrī. — Biļetes,
sakot ar otrdienu, 29. jūliju, teatra 'ē
no pulksten 10 līdz 1 un no pulksten 5
līdz 8. vakara.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Latvijas Republikas
ģenerālkonsulāts Londonā.

1924. g. 21. jūlijā.
Iz nedēļas ziņojuma K» 29.
Pēc Lielbritānijas darba ministrijas pār-

skata par dzīves dārdzību līdz š. g.
1. jūlijam, salīdzinot ar 1914. gada vēr-
tībām, dzīves dārdzība bija par 70 proc.
augstāka, pret 69 ,proc. maija mēnesī.
Jūnijā cenas paaugstinājušās uz-olām,
sviestu, speķi (bacon) un kartupeļiem;
tāpat svaigai gaļai, sieram un miltiem.
Cenas" kritušās cukuram no aprija mē-
neša caurmērā par 2/2 pensi uz mārciņas.
Ēdamvielu cenas cēlušās no 60 proc.
31. maijā uz 62 proc. 1. jūlijā.

Darba apstākļi vispārīgi uzlabojušies
un bezdarbnieku skaits samazinājies no
1.052,000 jūnija sākumā uz 1,015,000 ta
paša mēneša beigās. Sevišķi labi darbi
apstākļi bija skārda, tērauda, tepiķu un
ķieģeļu rūpniecības nozarēs. Tanī pašā
laikā darba algas paaugstinātas 595,000
strādniekiem par kopīgu surnu £ 103,000
nedēļā un samazinātas 150,000 strād-
niekiem par £ 11,000 nedēļā.

Starptautiskā reklāmu konference Vem-
blejas izstādē beidzās š. g. 17. jūlijā.
Ģenerālkonsuls B ī r i ņ š piedalījās kon-
ferences vispārīgā sapulcē tās beigu
dienā. Konference nodarbojās ar dažādu
reklāmas jautājumu noskaidro-
šanu un par savu mērķi uzstādīja :

^
uz-

labot reklāmu metodes un darbu ; 2) pie-
turēties reklāmā pie patiesības un to uz-
turēt; 3) reklamēšanos izdarīt vienkārši,
bez pārspīlējumiem un maldināšanām ;
4) atturēties no nekorektas savstarpējas
kritikas; 5) radīt labāku savstarpēju sa-
prašanos, kura pamatota uz savstarpē-
jiem pienākumiem un neatkarības, 6) ar-
vien atzīt principu, ka reklāmu ideālam
jābūt godīgumam un patiesībai, uz kura
celt stipru raksturu un labu veikalu. Ka-
nādas pārstāvis referēja par jautājumu
.Valsts izbūve ar reklāmas palīdzību".
Ar faktiem un skaitļiem viņš pierā-
dīja, ka Kanāda guvusi savus milzu pa-
nākumus pie valsts izbūves ar
reklāmu, ka propagandas un informā-
cijas līdzekļi, lai pievilktu emigrantus
savām neapdzīvotām zemes platībām un
tūristus uz Kanādas dabas jaukumiem un
tāpat, lai atrastu un nodibinātu tirgu
saviem zemkopības un citiem produktiem
ārzemēs. Tikai ar intensīvu propagandu
un informāciju par saimnieciskiem jautā-
jumiem Kanāda guvusi savu tagadējo
pārticību un labklājību. Šo darbu vēl
tagad Kanādas valdība un sabiedriskas
organizācijas neatlaidīgi turpina. Konfe-
rencē uzsvēra to milzu nozīmi, kāda ir
godīgai reklāmai pie labākas saprašanās
radīšanas starptautiskās attiecībās, saim-
nieciskos un citos jautājumos. Konferencē
piedalījās apm. 5000 delegāti no dažādām
valstīm visā pasaulē.

Produktu tirgū sviesta cenām
vēl arvien piemīt nostiprināšanās ten-
dence.

Cenas cēlušas: kafeja, citroni,
sviests, Amerikas un_ Īrijas cūku tauki.
Kritušās: importēts cukurs, vienkārša
tēja, kartupeļi, siers, terpentīns.

Londonas tirdzniecības palātas oficielā
orgānā „The Chamber of Commerce
Journal" š. g. 18. jūlija burtnica ievie-
tots raksts par Latvijas tirdzniecības
attīstību ar Lielbritāniju un par Latvijas
ostu izbūvi un paplašināšanu.

Rīgas ostā ienākuši kuģi
23. jūlija.

Katie, latviešu tvaikoni?, 2345 reģ. ton. brutto, no
Karalsučiem ar balastu.

Olga, latviešu burenieks, £4 reģ. ton. brutto, no
Mērsraga ar malku.

24. jul jā.

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

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

Ventspils ar gabalu precēm
Marta, latviešu burenieks, 52 reģ. ton. brutto, no

Ģipkas ar klučiem.

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

Karmels, latviešu burenieks, 1,7 reģ. ton. brutto,
no Ģipkas ar rnslku.

Nikolajs, latviešu burenieks, 65 reģ. ton. brutto,
no Ķirbižiem ar .-tutkokiem.

Aleksanders, latviešu burenieks, 107 reģ. ton.
brutto, no Vecmiižas ar malku

F. W. Fischei, vācu tvaikonis, iW9 reģ. ton brutto,
no Antverpenes ar superfosfātu.

Augu-t, zviedru tvaikonis , t22 reģ. ton.. brutto, no
Dancigas ar siļķēm

iris, zviedru tvaikonis, 35?,U reģ. ton. bruto no
Dancigas ar gabalu precēm.

Tjaldur, dāņu tvaikonis, 795 reģ ton brutto, no
Kopenhāgena ar gabalu precēm.

Venetia, vācu tva konis, t42 reģ ton. brutto, no
Lervikas ar siļķēm.

25 jūlijā.
Neptuns, latviešu tvaikonis 81 reģ. ton. brutto,

no Kolkas ar malku.
Linhope, latviešu tvaikonis, 1327,13 leģ ton. brutto,

no Blithas ar oglēm.
Sēdina, vācu tvaikonis, !086 reģ. ton. brutto, no

Libekas fr gabalu precēm.
Was3._ igaaņu tvaikonis, £ .04 reģ. ton. brutto, no

Peinavas ar gab. lu precēm.
Dago, angļu tvaikoni , 1757 reģ. ton. brutto, no

Kopenhāgenas tr tabaiu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi.
23. jūlijā

Karen, dāņu tvaikonis, 1207 reģ ton brutto, u<
Birnenheadu ar kokiem.

Roscrana, igauņu tvaikonis, 299 reģ. ton. brutto,
uz Tsllinu ar kokjem.

Lēsto, angļu tvaikonis, 1896 reģ. ton. brutto, uz
\ esthartlepoolu ar kokiem.

Sylt, vācu tvaikons, M2 reģ, ton. brutto, uz
Helzingforsu ar balastu.

Ilga, latviešu tvaikonis, 212 reģ. ton. brutto, uz
Ventspil ar gabalu p ecēm.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, uz
Ainažiem ar gabalu precēm.

24. jūlijā.
A. v. H. Ns 54, latviešu jūfas prāmis, 264,41 reģ.

ton. brutto, uz Salacgrīvu tukš*.
Baltabor, angļu tvaikoni•, 1319 reģ. ton. brutto,

uz Londonu ar gabalu precēm
Borodino, angļu tvaikonis, 20j_5 reģ. ton. brutto,

uz Londonu ar gabalu precēm.
Bernhard, vācu tvaikonis, 592,25 reģ ton. brutto,

uz Roterdamu ar kokiem
Urdnus, vācu tvaikonis, 72r,22 reģ. ton. brutto,

uz Hambur u ar gabalu precēm.
J. K, latviešu jūjas prāmis, 52 reģ. ton. brutto,

uz Bērzciemu tukšā.
Mikus, latviešu burenieks, 75 reģ. ton. brutto, uz

Apšciemu tukšā.
Michails, latviešu burenieks, 127 reģ. ton. brutto,

u; Mērsragu tukšā.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
23. jūlijā.

Matglen, angļu tvaikonis, 1'417 reģ. ton. brttto,
nu Antverpenes ar balastu.

Pernigel, latviešu tvaikonis
^

168, reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar dažādām precēm,

Thor, wcu tvaikonis, 27i reģ. ton. brutto, no
Klaipēdas ar dažādām precēm.

Tatti, vācu t aikonis, V/8 reģ. ton. brutto, no
Karlshama ar dažādām precēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
23. jūlijā.

Karine, latviešu burenieks, 106 reģ. ton. brutto,
uz Klaipēdu ar mslku.

Ulf, d»ņu tvaikonis 13 2 reģ ton. brutto, uz Lon-
donu ar dažādām precēm.

Dor s, vācu tvaikoni«, £34 reģ. ton. brutto, uz
Dancigu ar balastu

Lothar vācu tvaikonis, 419 reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar balastu

Ventspils osta ienākuši kuģi.
22. jūlijā.

Sar?, dāņu tvaikon s, 1572,90 reģ. ton. brutto, no
Bonesa ar balastu

Bobertpn, angļu tvaikonis, 1793,11 reģ. ton. brutto,
no Blithas ar oglēm.

Telegramas
Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas,

Tallinā, 25. jūlijā. (Eta.) Bijušais
finansu ministrs Varess iecelts par Igau-
nijas valsts bankas direktorijas locekli.

Berlinē, 25. jūlijā. „Wiener Reichs-
post, novērtējot vispārējās kara
klausības ievešanu Krievijā,
atzīmē, ka SdSR paredzamā nākotnē
būšot visstiprākā militārā valsts pasaulē ;
tās rīcībā atradīšoties 6 miljoni apmācītu
kareivju.

Londonā, 25. jūlijā. (Reiters.)
Neoficiālas sarunas starp banku pārstāv-
jiem un sabiedroto konferences finansu
lietpratējiem vēl vienmēr turpinās; sa-
runu progresu un rezultātus tomēr ne-
izpauž. Patreizējo stāvokli konferencē
vispār var raksturot kā «apvaldītu uz-
ticību". Nekādi izšķiroši lēmumi dom-
starpībās par dzelzsceļu personālu uz
okupēto apgabalu dzelzsceļiem ari nav
gaidāmi līdz nākošai plenārsēdei, kas
nolikta uz pirmdienas pēcpusdienu.
Angļu delegācija atsauc baumas, _ itka ta
būtu ierosinājusi, sakarā ar lēno pro-
gresu konferences darbībā, konferences
atlikšanu uz vēlāku laiku rudenī.

Juristu komisijas darbi veicas sekmīgi
un paredz, ka ta spēs sniegt jau pirm-
dienas plenārsēdē savas atbildes uz uz-
stādītiem jautājumiem par Vācijas ieaici-
nāšanu konferencē.

Literatūra

Paskaidrojumus
par izrunu, nozīmi, vietu izlūdzos šādiem
vārdiem: glābāt, glābetne, glaidēt jeb
glaidīt, glāsīca, glauma, glecēt, gleins
(kā viensk. ģenit. ?) jeb gleinis, gleizds
(vaitārunā arī tur, kur citos vārdos ī
nepārvērš par ei ?), glemesis, glēms (ki
viensk. akuz. ?) jeb glēmis, glemt. glen^t,
glendēt jeb glendīt, gliemenis, glīms (kā
viensk. akuz. ?), glints (sievas glints Fal-
lijs), _ glīse jeb glīsis, glīsma jeb glīzma,
glīsnējs,glīzains, glīzdensmāls (Līg. Jēk),
glīze jeb glīzis, globži jeb glābži, ' glošs
jeb gložs, glumda, glumstīt, glunda
(Blaum.), glūneklis (ar garu vai īsu e ?),
glupēns (lietas vai īpašības vārds ?),
glūšu cūka, glūzis jeb glūsis jeb glosis,
gņūzt (A. Upītis), grabans jeb grabāns,
grābs (kā viensk. akuz. ?), grābste, gram-
dīt, grasti, grašs, grašīgs, grauči, grauzs,
graza, gražoties, gražīties, grebele(s),
grebeze, grečaļāt, greidi (greidi sēd ku-
meļā), greiļoties, greijans (ar īsu vai
garua?),greinis,greimanis,greitoties,greits,
(greita cepure Sērpilī), grellināt, grels jeb
grells.grelis jeb grellis, greļāties jeb greļ-
ļāties, grēmens (kā ģenit. ?), grēns (Degi.),
grēvelītis, _ greviņš jeb grēviņš, gaiļa
greznis Plūd. (kā ģenit.?), grienis (melns
kā grienis Trikātā), griests (bērzs bijis
laba griesta resnumā), griemelis, grie-
zaini jeb griezaiņi, griezenis, griezeniski,
griezes, griezns (grieznie puiši), gricelēt,
grīcans jeb grieans, grikāties, griķoties,
griķelēt, grīķelēt, grillēt, griļļa, grīļoties
(ar īsu i), grindzins, grīnis jeb grīņš,
grīslis jeb grīsle (redzēju jūriņā zelta
grīsli grīļojam), grīst (tagadnes trešā
persona), "grīvlis, grosties (kā tag. uu
pagātne?), grotiņas grubulis, grūberains,
grūdesis, grumbis, grundaža, grundulains.
gruvis, grūva, gņēda, garkaulis, glima,
grabile, gņaubiņas, glumaimi, glīvs,
glīds, gravas, grecer(i)s, graudot, grīļa
vietiņa, grīzns, grīžoties, gruznis, greičas,
greičoties, grenīties, greņģe, glumis,
gludis, grautne.

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. E n d z e 1 ī n s.

Lētas Ilustrēts Žurnāls. Ms 30. —
1924. g.

Nedēļa. Ilustrēts žurnāls. Ns 30.
Latvijas Tirgotājs. N» 7. — 1924. g,
Latgales rajona lauksaimniecības

biedrību Savienības darbības pār-
skats par laiku no ^ 923. g. 1. aprija lidz 1924. g.
I. aprilim (t. darbības gads). Daugavpilī, 192-1.g.
Latgales savienības izdevums.

Kursi
Rigas biržā, 1924. gada 26. jūlijā.

100 Latvijas rbļ. . . 2,—
1 Amerikas dolārs . , . , . 5,16 — 5,2!
I Anglijas mārciņa . 22,71 — 22 93
100 Francijas franku ... 26,10—2690
100 Beļģijas franku ... 23,45 — 24 20
100 Šveices franku ..... 94 55 — £6 -
100 Itālijas liru . , . 22 10 — 22 75
100 Zviedrijas kronu . . 136 £0 — 1'8 90
100 Norvēģijas kio nu ... 68 4=> —70 55
100 Dānijas kronu .. .... 6255 —£5,10
100 Cechoslovaķijas Kronu . 15,05— 15,65
100 Holandes guldeņu U6, 5— 199,40
1000 miljardu Vācijas marku 1,10 — 1,3)
100 Somijas marku .... 12,75—13,25
100 Igaunijas marku . . 1,10—1,20
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu . 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu 26,50
Krievijas sudraba^, naudā ; gjg pirl rt*
SSSR červoņecs . 26,10 — 26,90
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zimes 98. 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. B a 11 g a i 1i s

Zvērināts biržas maklers P. R u pn e r s.

Redaktors: M. Arons.

Rīgas policijas 13. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgām, nezaudētās
k'[a atvaļinājuma ppliecības, izdotas no
4. Valmieras kājnieku pulka 7 febiuari
1922. g. zem Nr. 8823 uz Mošņikova
'eremeja Saviļjeva d. vārdu un 2) kara
kuģa „Virs»itis* komandiera 7. jun jā
1933. g. zem Nr. 7 uz Kukša Viļā
Jāna d vārdu. 7 36

Seces pagasta valde izsludina par
nederīgu Emmai Kārļj m Biezais ro
Ļauonas pagasta valdes 22 oktobrī
1920 g. izdoto pasi zem Nr. 1511,
ku[a pieteikta par pazudu m u. 6955

Skrundas pagasta valde i; sludina par
nederīgu, ka nozaudētu, Latvijas iekš-
zemes pasi Nr. 1013, izd. no Skrundas
pegasta valdes uz Annas Jāņa meitas
L«piņ \ardu. 7056

Garozas pagasta valde izsludina par
nederīgu, nozaudēto iekšzemes pasi,
izdotu no šīs pagrsta valdes 26. maijā
1920. g. zem Nr.' 449 uz Emilijas Juja
mtU's Vitol vārdu. 4038



Tiesu sludinājumi.
Jelgavas apgabali. Jēkabpil
(Jaunjelgavas) apr. tiesu pristav
paziņo.ka 5. augustā 1924. g-, pulksten
10 rita, Salas pagastā, .Vaguļu-Grau-
dinu" mājas uz Pāķa zemes, Jaunjel-
gavas (Jēkabpils) apriņķī,

Dārdos vairāksolīšanā
Pētera Graudiņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no 1 ķēves un 1 zirga, novēr-
tētus par Ls 460,—.

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

Jēkabpilī, 22. jūlijā 1924. g.
7628 Tiesu pristavs Ernstsons.

Latoaln zemes oreni. atīaon. komiilia
uz Nochima Geseļa d.. Gesela un Joseļa
Nochima dēlu Rubanenku lūgumu
par dzimtslietošanas tiesību uz pilsētas
gruntsgabalu 56 kv. asis platībā, atrodc-
sos Daugavpilī, 1. iecirknī, 47. kvartālā,
>fe _2. šilderu ielā J*84, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto īpašumu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu četru mēnešu laikā no
izsludināšanas dienas .Valdības Vēst-
nesī*, pretēja gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un lūdzēji
var tikt ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādīto dzimt {lietošanas
tiesību īpašniekiem, bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un hipotekarisku apgfūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1924. g. 15 jūlijā. J*4193
Apgabali, vec. not. vietā A. Mi kalks.
7241 Sekretāra p. A. Fel ders.
Latgales apgabaltiesas Rēzek-

nes apr. 2. iec. miertiesnesis
uzaicina mirušā 7. februārī 1924. g.
Klimona Jakuba d. Bondara manti-
niekus pieteikt viņam savas mantošanas
lie<ibas uz nelaiķa atstātu mantibu
6 mēnešu laikā, skaitot no šī uzaici-
n juma iespiešanas dienas .Valdības
Vēstnesī* .

Rēzeknē, 22. juijā 1924. g.
"672 Mie tiesnesis (paraksts).

Citu iestāžu sludinājumi. ]
Ti šo nodokļu departamenta

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 28. jūlijā 1924. g., pulkst. 4 dienā,
-'īga, Kārļu iela Ms 27, Ettel Alter-
m a n a kustama manta, novērtēta par
Ls 5,0,—

netiks pārdota.
Rīgā, 25. jūlijā 1924. g.

7652 Piedzinējs fparakstsV

Rīgas pol. 2. iec. prieksn
paziņo, ka 12. augustā š. g., pl. 10 rītā,
muitas valdes I. un II. noliktavās

pārdos vairāksolīšanā
50 kastes paraiina sveces, kopsvarā
2500 klgr. netto un 51 mucu gabalu pa-
raiina, kopsvarā 4000 kļgr. netto, pied
sabiedr. .Nafta .", novērt, par Ls 2850.—
muitas nodokļu piedzišanai

Priekšnieka v. i. (paraksts).
7657 Darbvede (paraksts).

Rīgas Jūrmalas policijas
valde , Dubultos,

ar šo dara zināmu vispārībai, ka atrodas
viens atrasts

automobiļu rezerves rite»
(765X1'51, un viens dzeltens krāsots

airis.
īpašnieki var pieteikties līdz 1. janv.

1925. g.
Dubultos, 21. jūlijā 1924. g.

Priekšnieks (paraksts).
7662 Darbvedis (paraksts).

Rīgas pils. lombards

ozacira iek lātālas
izdarīt ķīlu pagarināšanu laika, vēlākais
vienu nedēļu priekš galīga i5 mēnešu)
termiņa notecēšanas, jo citādi jāmaksā
proves nodoklis. Ī649

Dažādi sludinājumi.

Tirzas pagasta roldel
vajadzīgs labi iestrādājies

— valdes un tiesas —

darbvedis.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties līdz

23. augustam 1924. g ,, pie pagasta
padomes vai ierasties minētā dienā
personīgi uz noligšanu, iesniedzot doku-
mentus par izglītību un līdzšinējo
nodarbošanos.

1 Priekšsēdētājs J. K a n d ze.
7496 Darbvedis A- Bite-

Stremutkinas mežu un rūpnie-
cībai akc. sab. valde

sasauc
ārkārt. akcionāru sapulci,
kūja notiks 6. septembri 1924. o
pulksten 15, Rigā, 1. Smilšu ielā 18, dz 1
« w ,.. Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.

2) Darbības atjaunošana.
3) Statūtu pārgrozījumi.
4) Kapitāla pārvērtēšana un palielināšana,o) Darbības plāns un budžets
6) Valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas7) Tekošie jautājumi
™5_ _ VaIde.

Akciju s tt iedrtbas

..LBTITIJAS PSiVAJAIS lOMBA^DS nik

ārkārtēju iīiiu sapni
piektdien, 22. augustā 1924. g., Pul!i'
sten 16, sabiedrības telpās, Rīga, Teatr*
iela J* 9, ar sekošu

dienas kārtību _:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Statūtu grozīšana.
3) Vēlēšanas.

7647 Valde
^

Kig Jūrmalas poLc. prieksnizsludina par nederīgu nozaudētu Latvijasiekšzemes pasi, izdotu no Rigas prefektpasu nodaļas zem *č 227875. uz Qe 1

vārdu.
S'aniSlaVa meUaS Ge«?ood

. 7663
Mazstraupes pagastT^^dTvIlmīeTapnņķ., izsludini par nederīgu kā nozaudētu, zirga pasi . izdotu

g
no šis „gasta valdes 12. aprilī 1921. E ^ Euz Petea Jāņa d. Lubau v 8'

75?, '
izsfud'S"TV^^r ^-
Rēvelē, izSoto un ozaude^o-gaCiiaS
pasi zem M ?54 lo23 a ° a[?Pm>u

'Malkina vārdu 8' Uz Ja*? 7654
m

^

Līkumo bb miīistra Kabili
?oitikino kiāļiii.
1924. gada 14. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfija
P'li, 1. istabā, kur ari vienīgi jagn»»

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,14
ar piesūtīšanu . .0,16

Saturs:
J11) Valsts budžeta likums. J112) Likums par valsts kredītiem la«»

saimniecības' būvniecībai.
113) Noteikumi par valstspap iru sf lF ,

stuvi.

TRIUIUU »wo»II*»w.w

I Iekšlietu ministr, būv valde
izdos 30. jūlijā ē. g. pulkst. 10 rītā,

rakstisko konkurencē
pamatojoties uz pagaidu noteik. par darbu izdos, un mat. piegādās, valsts iestādes

2. p. 3 pkt. un 3. p. Ģk. .Vaid. Vēstn.* š.g. 95. num.),

valsts Strenču slimnīcas jumtu remonta darbus,
pie konkurences jāiemaksā 350 ls droš. naudas.

Tuvākas ziņas būvvaldē no pulkst. 10—14. 1 7581

Pasta un telegrāfa virsvalde

30 jūlijā š.g., pulkst. 10 no rīta, virsvaldes telpās, izdo
b

s mutiskā Sac

mazākprasitājiem
tīoai laimi pasta Haatora ēkai centrālās apkornāšanat Maisu ai t

žādūs ēkai remonta iarHoi.

nm^dtifo.kblp^e*oi
r.i.

£
3\

jūlijam š.g ne-
drošības naudas iemaksu, 'esn|6°"' ' rf lk t 10_i4 f' P^sis»
10 no rita Tuvākas ziņas sniedz_yjrsvalfjejK>_ pu'' tu—i4. j

Kara saimniecības pārvalde iepirks

mutiskos un rakstiskos torsos:
rudzus 600 ton., miežus 100 ton., makronus 20 ton.
ar nodošanu iranko Kafa saimn. galvenā pārtikas un elpes noliktavā Rīgā, un
rudzu 100 tonnu ar nodošanu franko Kafa saimn. Daugavpils noliktavā, Daugavpilī.

Torgi notiks š. g. 31. jūlijā, pulksten 10 rītā, Kafa saimn. pārvaldes telpās
Rigā, Valdemāra ielā Jvfe 10/12, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas).

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,Uz rudzu, miežu un makaronu torgiem
31. jūlijā š. g.*, kā ari lūgumi dēļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar at-
tiecīgu zimognodokli, iesniedzami līdz torgu atklāšanai Kara saimn. parv. pārtikas
daļas priekšu., Valdemāra ielā Nš 10/12, dz. 10, vai torgu dienā — torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšana jāiemaksā Kaja saimn. pārvaldes
kase drošības nauda uz rudziem — Ls 30,—, miežiem Ls 32,— un makaroniem
Ls 80,— no katras tonnas, kupj piegādātājs apņemas nodot.

Ar torgu noteikumiem un kondicījām var iepazīties Kafa saimn. pārvaldes
pārtikas daļā, darbdienās no pulksten 10 līdz 15. 1 7225

Kara saimniecības pārvalde iepirks

mutiskos un rakstisk. torsos
Cukuru 95 tonnu.
Rīsus 60 „

ar nodošanu franko Kafa saimniecības galvenā pārtikas un elpes noliktavā Rīgā.
Torgi notiks š. g. 1. augustā, pulksten '0 no rīta, Kafa saimn. pārvaldes

telpas Rīgā, Valdemāra_ielā 3* 10/12, dz. 3 (ie-eja no Elizabetes ielas).
Rakstiski piedāvājumļ ar uzrakstu: .Uz cukura un rīsu torgiem 1. augustā

1024. g.", ka ari lūgumi deļ pielaišanas mutiskos torgos, nomaksāti ar attiecīgu
iīmognodokli, iesniedzami lidz torgu atklāšanai Kafa saimn. pārv. pārtikas daļas
priekšniekam, Valdemāra ielā N? 10/12, dz. 10, vai torgu dienā — torgu komisijai.

Torgu dalībniekiem pirms torgu atklāšanas jāiemaksā Kara saimniecības
pārvaldes kase drošības nauda uz cukura Ls 76,— un rīsiem Ls 60,— no katras
tonnas, kufu piegādātājs apņēmās nodot.

Ar torgu noteikumiem un kondicījām var iepazīties Kafa saimn. pārvaldes
pārtikas daļa darbdienas no pulksten-10 lidz 15. 1 7223

Bruņošanas pārvalde
ar šo izsludina 5. augusta 1924. g.,

rakstisku sacensību
uz sekošu priekšmetu piegādāšanu pec pārvaldes techniskiem noteikumiem:

11 Mednieku dūmu pulveris — 800 kgr.
2) Emalits — 10 0 kgr.
3) Smer- nn degvielas: aviācijas benzins, vieglais — 10000 kgr., vidējais —

10000 kgr.. petroleja — 5 00 kgr., aviācijas motoru eļļa .B* 200 i kg., šauteņu
eļļa — 3030 kg., ložmetēju eļļa — 1000 kg., motoru eļļa — 1000kg.. kompre-
soru eļļa — 500 kgr., tavots — 1000 kg., pernica — 1000 kg., glicerins
techniskais — 500 kgr., vazelīns — 2000 kgr., mašinu eļļa — 150J kg., vāģu
smērs — 500 kg. un metālu tī amais smērs — 160 kg.

Piegādāšanas laiks: 2—3 nedēļas pēc pasūtījuma saņemšanas.
Piedāvājumi, uzrādot piegādāšanas laiku un cenu franko pārvaldes no-

liktavā, Rīga, apmaksāti ar attiecīgu zimognodokli ļkatra loksne ar 40 sant.).
iesni-dzami slēgtas aploksnes, ar uzrakstu: ,Uz rakstisku sacensību 5. augustā
1924. g.", pārvaldes apgādības daļa, Rigā, Valdemāra ielā Ni 10/12, dz. 16, līdz
minētā datuma pulksten 10 no rīta. Turpat saņemami pārvaldes techniskie un
tuvāki sacensības noteikumi, par augšminēto priekšm 'tu piegādāšanu. Iesniedzot
piedāvājumu pārvaldes kase, jāiemaksā drošības nauda 10u/o no piedāvājuma
sumas, kufa var but ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai Latvijas bankas
garantija. 1 7373

Piedāvājumus bez drošības naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros.

mašmummmmmmmmM&m&

Kara saiuinienbas pārvaldei
ir vajadzīgi apmēram

175 kauolerijas un 50 artilērijas
ZIRGI.

Uzņēmēji, kufi vēlētos minētos zirgus piegādāt, tiek uzaicināti iesniegt
rakstiskus piedāvājumus slēgtas aploksnes uz Kafa saimniecības pārvaldes admi-
nistratīvas daļas priekšnieka vardu, Valdemāra ielā J* 10/12. dz. 3 lidz ša gada
3. augustam, ar uzrakstu. .Uz armijas zirgu piegādi*.

Piedāvājumā jāuzrāda: 1) piegādātāja vārds, uzvārds vai firmas nosaukums
un adrese; 2) cik un kādas kategorijas zirgus vēlas piegādāt; 3) zirgu cena ar
piegādāšanu Rīga; 4) zirgu nodošanas vieta (ja nodot vēlas ārzemēs, tad zirgu
cena ierēķināmas ari pieņemšanas komisijas ceļa un komandējuma naudas f)ēc
valsts darbinieku ārzemju komandējumu noteikumiem) un 5) no kurienes domā
zirgus ievest.

Zirgiem jābūt pilnīgi veseliem, bez kādiem defektiem un bez tam vēl:
lļ jājamiem (kavalerijas) no 151—163 cm augstiem, vecumā no 4—6 gadi,
pēc iespe .as uzlabotas sugas, piemērota eksterjera, ar stipriem kauliem, attistitiem
muskuļiem, sausu un proporcionelu miesas būvi un ar slaidi brīvām kustībām un
2) artilērijas no 15'.—163 cm_ augstiem, vecumā no 4—6 gadiem, labi attīstī-
tiem kauliem un muskuļiem, platam pietiekoši dziļām krūtīm, stiprām kājām un
labiem nagiem, proporcionela garuma, ar stipru muguru un nieres vietu, noteiktām
kustībām un labu gaitu.

Smagās artilērijas zirgiem augstums pielaižams līdz 166 cm.
Pieņemti tiks zirgi un ķēves katras spalvas, izņemot baltus un raibus tne-

ieskaitot balta* pazīmes pie kajam un galvas). Grūsnējas ķēves pavisam netiks
pieņemtas, bet ērzeļi ne vairāk par 3/o no visa zirga skaitā un pie tam tikai arsevišķu labu eksterjera. 7t60
î ^^^^^mmmmmmmmimimmi^

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Kara niDistp Kala Mtita Pārvaldes Hiii i liftu tļ
S»"*iMs:ssa 'v"|d-;Sntuj;fc-|
Maria ielā T100, Kazaku ielā M 3/5 un Rēzeknes noliktavas ceļa uzber,
dze zs betonrcaurules darba izdošanu 1. augusta š. g., pulksten 12 dienā, ī
dažādiem remontu darbiem Bolderajas, Daugavgnvas un Mangaļsalas garnizon a «jā

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zimognodokli, iesniedzami ,1
rādītās^kurences dienās " līdz līdz pulksten >ļ 2 d,ena.Drošības

„jāiemaksā uz darbiem Marijas iela - Ls 200, Kazaku iela Ns 3/5 - u
^Rēzeknes darbiem - Ls 240, Bolderajas darbiem - Ls 1300, Daugavgnvas .

Ls 200 un Mangaļsalas — Ls 870.
Tuvākus noteikumus un darba maksas aprēķinus var dabūt apskatit Rigiļ

grupas kanclejā pie darbveža, katru dienu no pl. 9-15.
Izsludinātā konkurence galīga. 765i)

Dzelzsceļu I. ceļu iecirkņu priekšnieks
izsludina uz 8. augustu 1924. g., pulksten 12, sava kantori, Rīgā I. sta

jauktus torsus
ar pēctorgiem II. augustā š.g., pulksten 12 diena, uz sekosi em darbi -

1. Ogres tiltam nojaukt nevajadzīgo betona balstu. _
2. Akmeņu caurtekas pagarināšana Jumpravas stacija.
3. Kanalizācijas ierīkošana Skrīveru stacijas eka.
4. Atejas vietas pārbūve Rīga Galvena.
5. Atklāta gulšņu gfavja atjaunošana 126 127 klmtr.
6. Sānu gfāvju tīrīšana uz līnijas Rīga-Krustpils.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī, no pulksten 9—15, darbdienas. 'dļ

Rakstisku Izsoli
izsludina Arsenāls 21. augustā 1924. g., sekošu materiālu un mantu

piegādei:
ietinamo papiri, eļļas kartonu, cink.dzelzs skārdu, Sibirijas skārdu, vafa un misi-,)
stiepules, čuguna stieni, tin lu, krāsotāju sarenes, pulzometri, trīsstūru cauniļ
savienotājus, savienojumu krānus, trijzaru krānus, melnu adas laku, parizes zilurrH
polster drēbi, nebalinātu linu audekl^ piķi, zeģeldiegus, polster naglas, stiepuļi
nagliņas, ādu kniedes, slīpekļa skābi, vasku, dermentinu, linoleumu, Odeiļ

kondensatorus, pludiņu kameras un aviācijas sveces.
Piedāvājumus jāiesniedz līdz pulksten 11, personīga piedāvājumu pie

ņemšana iesāksies pulksten 9 rita.
Izsoles, piegādes un techniskie noteikumi katru dienu A-rsenalā, saimniecībai

daļā (Vecā Nometņu laukumā JJg 84a). 7558

Rakstisku izsoli
izsludina ARSENĀLS 14. augusta 1924. g., sekošu materiālu piegādei:

kaņepāju aukla, vilktais misiņš, vilktais nikelins, sudrabtērauds, naglas,
djelzs, tērauda skārds, metināmais tērauds, tērauda stiepule un bērza plai

Piedāvājumus jāiesniedz līdz pulksten 11, personīga piedāvājamu
ņemšana sāksies pulksten 9 rīiā.

Izsoles, piegādes un techniskie noteikumi katru dienu Arsenāla saimrm
daļā (Veca Nometņu laukā JM° S;-la'. 2 76.i8_

Rīgas ostas valde dara ar šo vispārībai zināmu, ka viņas zina-afli
atrodas sekosi priekšmeti, kuru īpašnieki nav zināmi:

I. Dažāda resnuma un gājuma 15 egļu baļķi bez atzīmēm Andrējostā.
II. Veca liellaiva bez atzīmēm uz krasta Kundziņsalā.
III. a) Veca lie laiva bez atzīmēm augšpus Katlakalna uz Limberta pļavas,

b) Dažāda resnuma un garuma 2 egļu, b priežu, 1 alkšņu, 1 apšu un
baļķj, 1 timbers, 1 lafete, 1 stencele un 1 priežu bruse. Uz' dažiem no vii
ir šādas atzīmes: AMoD LčvL J118.E115 KP.JK.BZ un viņi atrodas: pie Sal
baznīcas, pie jaun. enkurnieku stacijas un pie Gipsstūfa 76?1

Punktos I. un II. minētie baļķī un liellaiva tiks pārdoti vairākso
13. augusta š. g. un punkta III. minēta liellaiva un pārējie priekšmeti II. au
š. g., ja līdz šiem termiņiem nebieteiksies īpašnieki. Tāpēc ostas valde
uzaicina pieteikties. 2 Ostas priekšnieks J Raudzeps.

m^Valsts Tukuma vidusskolai
vajadzīgi

skolotāji:
Latviešu valoda (26 It); matemātikā (26 st.); komerc zinībās (pilns stundu skaits);

latiņu valoda (6 st.).
Iespējama ari klases audzināšana. Pieteikties pie skolas direktora Tūkumi

lidz 1. augustam š g. i r 7550
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