
Noteikumi par telefona satiksmes ierīko-
šanu zemkopības ministrijas mežu
departamenta atsevišķām vajadzībām.

Noteikumi par eksterņu pārbaudījumu
komisiju atalgošanu.

Izg lītības ministrijas krievu un poļu pa-
' matskolu un vidusskolu stundu plāni

1924./1925. mācības gadam.

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikumi
par telefona satiksmes ierīkošanu
zemkopības ministrijas_ mežu de-
partamenta atsevišķām vaja-

dzībām.
I. Mežu departamentam viņa tieša

pārziņā esošo zemes gabalu robežās ir
tiesība būvēt telefona līnijas savām die-
nesta vajadzībām bez pasta-telegrafa
virsvaldes piekrišanas. Par līniju būvi
meža departamenta uzdevumā pasta-
telegrafa virsvaldei paziņo attiecīgas virs-
mežniecības, pievienojot pieteikumam
šematisku skici, kurā uzrādāmi savieno-
jamo punktu nosaukumi un attālumi
starp tiem.

1. piezīme, vietās, kur mežniecību
būvējamās līnijas ietu pāri pasta-
telegrafa virsvaldes ierīkotām tele-
grāfa jeb telefona linijām, kā ari
vispārlietojamiem ceļiem, jāievēro
obligatoriskie techniskie noteikumi;
kādus praktizē pasta telegrāfa virs-
valde. Krustojot dzelzsceļu līnijas
miežniecības pieprasa atsevišķu
dzelzsceļu virsvaldes atļauju. No-
teikumu pareizu pildīšanu kontrolē
pasta-telegrafa virsvalde.

2. piezīme. Būvējot mežu resora
vietējās satiksmes telefona līnijas
mežu departamentam tiesība, vieno-
joties iepriekš ar privāto zemju
īpašniekiem, ierīkot vienas virsmež-
niecības robežās starpgabalu līnijas
pa privātu zemi kā turpinājumu no
Ūnijas un pāreju uz līniju pa mežu
resora zemi ar tādu aprēķinu, ka
mežniecība nebūvētu pasta-telegrafa
virsvaldes pastāvošai linijai paralēlu.

II.
^
Ārpus 1. p. minēto zemes gabalu

robežām 'mežu departamentam tiesība
būvēt telefona linijas vienīgi saziņā ar
Pasta-telegrafa virsvaldi. Pasta-telegrafa
virsvaldei ir tiesība pie tādu liniju bū-
vēm mainīt viņu virzienus atkarībā no
stratēģiskām prasībām un telefona tīkla
izveidošanas vispārējām vajadzībām.

Piezīme. Atkarībā no pasta-tele-
grafa virsvaldes nosakāmās virziena
maiņas cēlušos pārizdevumu pie
2. pantā minēto telefona liniju ierī-
košanas atsevišķos vienošanas gadī-
jumos sedz pasta-telegrafa virsvalde,
ja mežniecību projektējamie liniju
virzieni , kalpojot vienīgi mežniecību
vajadzībām , izrādītos ievērojami īsāki.

. «H. Pasta-telegrafa virsvaldei tiesība
izlietot katru ar mežu departamenta li-
pekļiem uzbūvēto telefona liniju vis-
pārējas satiksmes vajadzībām. Attiecīgās
"jezu departamenta linijas, vai viņu daļas
ada gadījumā pāriet bez atlīdzības pasta-
eiegrafa resora rīcībā; mežu departa-
ments patur tālruņa satiksmes tiesības
Pa pasta-telegrafa virsvaldes pārņemto
„.i]u uz vispārējiem telefona satiksmes
noteikumiem

Dā! i- Pasta-te'egrafa virsvaldei _tiesība
am t gt raežu departamenta iestāžu vai

mata personu telefona aparātus no

vienas centrāles uz otru, ja šādu vaja-
dzību Jzsauc vispārējā telefona tīkla pa-
plašināšana, pārveidošana, vai jaunu sa-
runas punktu atvēršana.

Piezīme. Pievienojot mežu resora
vajadzībām kalpojošu aparātu jaunai
starpcentralei ar īsu dežūras laiku,
pasta-telegrafa virsvalde pēc iespējas
gādā par mežniecību aparātu savie-
nošanu pēc dežūras laika.

Rīgā, 31. jūlijā 1924: g.
Satiksmes ministrs J. P a u ] u k s.

Zemkopības ministrs E. B a u e r s.

Apstiprina.
1924. jjuda 7. augusta.
Izglītības ministrs

- K. Straubergs.

Noteikumi par eksterņu pār-
baudījumu komisiju atalgošanu.
Nosaku eksterņu pārbaudījumu komi-

sijas locekļiem atlīdzību Ls 2,50 ap-
mērā par stundu, atalgojot viņus no
skolu departamenta speciālos līdzekļos
iemaksātām eksaminācijas naudām.

Par rakstu darbu labošanu aprēķināt:
valodu domrakstu un matemātikas darbu
pirmām labotājam 5 darbus un otram —
10 darbus par 1 stundu, bet par valodu
tulkojumu un diktātu labošanu — 10 un
20 darbus par 1 stundu.

1924. g. 6. augustā. Ne A-1910.
Skolu departamenta direktora palīgs

P. Zālīts.
Departamenta sekretārs V.* V ī g a n t s.

Saeimas budžeta komisija

13.augustā izbrauks apskatīt valsts saim-
niecības Latgalē. Komisijas locekļus,
jjuri vēlas piedalīties, lūdz pieteikties
Saeimas kanclejā līdz 11. augustam
pulksten 15. __^_

Valdības iestāžu paziņojumi,

Mūsu sūtniecība Roma
ziņo, ka vienā no lielākām Itālijas
ostām, L i v o r n ā , luterāņu mācītājs,
šveicietis C. Th. Hans, ierīko p a-
tversmi jūrniekiem, un lūdz
ziedot patversmei grāmatas' la-
tviešu valodā. Ārlietu ministrijas
preses nodaļa tādēļ griežas pie sa-
biedrības ar lūgumu, pabalstīt mācītāja
Hana pasākumu, piesūtot tam tieši, ar
nodaļas starpniecību vai caur sūtniecību
Romā grāmatas latviešu valodā.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 372.

10072. Aboroniņš, Pēters Jura dēls,
Ilūkstes apr., piederīgs pie Rubenes pag.,
agrāk dzīvojis Vidzemes šoseja N° 31,
dz. 3. — Rīgas I. iecirkņa miertiesneša
1924. gada 12. jūlija raksts -Ne 352,
(106-24-X), apvainots sod. lik. 591. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

10073. Ābels, Arvids Jāņa d., Valkas

apr., piederīgs pie Gaujienes _ pagasta,
agrāk dzīvojis Bruņinieku iela N° 28,
dz. 65. — Rīgas I. iecirkņa miertiesneša
1924. g. 17. jūlija raksts N° 139. (107-
24-VIII), apvainots sod. lik. 139. p. —
Paziņot dzīves vietu.

10074. Akmentiņš, Jānis Kārļa dēls,
piederīgs pie Valkas apr., Aumeisteru
pagasta. — Rīgas I. iecirkņa mierties-
neša 1924. g. 12. jūlija raksts N° 371,
(48-24-V1I), apvainots sod. lik. 574. p.
1. d. — Paziņot dzīves vietu.

10075. Azaronok, Tichons Tarentija d.,
dzim. 1893. g. 10. aprilī, piederīgs pie
Martinova pag., Lepelska apr., Vitebskas
gub., Padomju Krievijas pavalstnieks. —
Valkas apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša
1924. gada 14. jūlija raksts Ne 6b

(110-24-VIII), apvainots sod. lik. 591. p.

1 d 1 pkt — ar spriedumu no 1924. g.
21. marta krim. 1. N» 35. — Sodīts ar

ieslodzīšanu cietuma uz vienu mēnesi. —
Atrašanas gadījumā pieprasīt drošības

naudu sumā Ls 60,-, bet neiemaksa-
šanas gadījumā apcietināt.

10076. Ābols, Pēteris Jāņa d., dzira.
1874. g. 18. maijā, piederīgs pie Mūr-
muižas pagasta. — Cēsu apriņķa priekš-
nieka 1924. g. 21. jūlija raksts N° 1320
(UI-24-VIII), ar viņa lēmumu 1320 no
1924. g. 9. maija, sodīts ar Ls 50,—
vai 21 dienu aresta par atrašanos pub-
liskā vietā piedzērušā stāvoklī. — Pa-
ziņot dzīves vietu.

10077. Beinarovič, Broņislava Jāņa
meita, 27 gadus veca, piederīga pie
Daugavpils, latgaliete, prostituete, agrāk
dzīvojusi Marijas ielā N» 39, dz. 14. —
Rīgas 8. iec. miertiesneša 1924. gada
18. jūlija raksts N» 772 (258-24-X). ap-
vainota sod. lik. 280. p. — Paziņot
dzīves vietu.

10078. Balod, Vilhelmine Jāņa m.,
dzim. 1884. g., piederīga pie Matkules
pagasta, Talsu apriņķa, dzīv. Lāčplēša
ielā Ne 36, dz. 29. — Rīgas 8. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 18. jūlija raksts
Ne 745 (259-24-X), apvainota sodu lik.
528. p. — Paziņot dzīves vietu.

10079. Bērziņš, Kārlis Kārļa d., 30 _ ga-
dus vecs, piederīgs pie Slokas pilsētas,
latvietis, luterticīgs, neprecējies, agrāk
dzīvojis Lāčplēša ielā N° 29, dz. 2, no
turienes aizbraucis uz Latgali. — Rīgas
8. iec. miertiesneša 1924. g. 18. jūlija
raksts Ne 778 (260-24-X), apvainots sodu
lik. 581. p. 1. d. — Paziņot dzīves vietu.

10080. Buks, Arturs Jāņa d., dzim.
1885. g., piederīgs pie Limbažiem, rūp-
nieks, agrāk dzīvojis Marijas ielā Nb 68,
dz. 3, Rīgā. — Rīgas 8. iec. mierties-
neša' 1924. g. 22. jūlija raksts Ne' 670
(266-24-X), apvainots sodu lik. 138. p.—
Paziņot dzīves vietu.

10081. Čerņavskis, Roberts Ignata d.,
piederīgs pie Kaunas pilsētas, agrāk dzī-
vojis Vidzemes šosejā N« 22, dz. 31. —
Rīgas 1. iec. miertiesneša 1924. g. 12. jū-
lija raksts Ne 352 (89-24-VII), apvainots
sodu lik. 591. p. 1. d. — Paziņot dzīves
vietu.

10082. Dāvis, Jēkabs Anša d., pied.
pie Jelgavas apr., Sesavas pagasta, agrāk
dzīvojis turpat. — Rīgas I. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 12. jūlija raksts Ns 1081.
(93-24-VII), apvainots sod. lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

10083. Fedotovs, Lukjans Gafona d.,
25 gadus vecs, piederīgs pie Ilūkstes
apr., Kurciema pagasta, strādnieks, pēdējā
dzīves vieta Ilūkstes apr., Skrundalines
pag., Kapcilišku mājās. — Jēkabmiesta
iec. miertiesneša 1924 g. 18. jūlija raksts
N° 1547 (58-24-V), apvainots sod. lik.
581. p. — Paziņot dzīves vietu.

10084. Grinberg, Minna Jēkaba m.,
piederīga pie Kuldīgas apr., Žvārdes pag.,
agrāk dzīvojuse Kuldīgas iela N? 11,
dz. 24. — Rīgas I. iec. miertiesneša
1924. g. 14. jūlija raksts N° 704, (140-
24-X), apvainots sod. lik. 274. p. 1. d.
— Paziņot dzīves vietu.

10085. Giršs, Grigorijs Izaka d., pie-
derīgs pie Ludzas apriņķa, Janovoles
pagasta, agrāk dzīvojis Dzirnavu ielā
N» 62, dz. 13. — Rīgas 1. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 17. jūlija raksts N> 537
(141-24-X), apvainots sod. lik. 184. p.
1. pkt. — Paziņot dzīves vietu.

10086. Grasis, Jānis Simaņa d., pie-
derīgs pie Valkas apriņķa, Lejasciema
pagasta, agrāk dzīvojis Blaumaņa iela
N? 26, dz. 1. — Rīgas 1. iecirkņa mier-
tiesneša 1924. g. 22. jūlija raksts No664
(145-24-X), apvainots sod. lik. 262. p.
1. d. un 475. p. — Paziņot dzīves vietu.

10087. Ivanovs, Michails Varfolomeja
dēls, dzim. 1872. gadā, Latvijas pa-
valstnieks. — Krimināla pārvalde Rīgas
nodaļa 1924. g_, 18. jūlijā (138-24-lX), ap-
vainots zādzība. — Apcietināt.

10088. Jansons, Jānis Jēkaba d.,
dzim. 1898. g. 26. jūnijā, piederīgs pie
Slokas, pase Ns 169460, izdota no Rīgas
prefektūras. — Rīgas kara apriņķa

priekšnieka 1924. g. 30. jūnija raksts
N2 31498 (139-24-I_X), apvainots par ne-
ierašanos apmācība. — Paziņot dzīves
vietu.

10089. Ivanovs, Minais Semjona d.,
26 gadus vecs, agrāk dzīvojis Preiļu
miestā, Sonolom ielā No 2. — Daugav-
pils apriņķa priekšnieka 1924. gada
15. maija rakstsM> 1524/568-III(126-24-IX),
sodīts ar Ls 10,— vai 5 dienām aresta
par piedzeršanos. — Izpildīt lēmumu un
paziņot meklētājam.

10090. Lūsis, Augusts Friča d., dzim.
1904. g. 6. maijā, agrāk dzīvojis Rīgā,
8. policijas iecirknī. — Rīgas Jūrmalas
policijas priekšnieka 1924. g. 12. jūlija
raksts N» 7701 (124-24-X), apvainots
piesavināšana. — Apcietināt un nogādāt
Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesneša rīcībā.

10091. Litvinski, Aleksandrs Ādama d.,
32 g. vecs, piederīgs pie Daugavpils
apriņķa, Izabelinas pagasta, latvietis,
1923. gadā strādājis konfekšu fabrikā,
pēc tara pārgājis uz lauku darba pie
kāda saimnieka Rīgas apriņķī. — Dau-
gavpils apriņķa 3. iecirkņa izmeklēšanas
tiesneša 1924. g. 21. jūlija raksts N°2852
(125-24-X), apv. laupīšanā 1919. gadā.—
Paziņot adresi un piesūtīt ģīmetni.

10092. Mošnovski, Donats Pētera d.,
dzīvojis Piedrupes pagastā, Aleksan-
drovas 'ciemā. — Daugavpils apriņķa
priekšnieka 1924. g. 17. marta lēmums
No 922/318. III (H4-24-X), sodīts ar
Ls 20— vai 10 dienām aresta par pie-
dzeršanos. — Izpildīt lēmumu un pa-
ziņot meklētājam.

10093. Osipova, Marija Feodora m.,
70 g. veca, piederīga pie Rīgas, atraitne,
agrāk dzīvojusi Rīgā, Brīvības ielā Ns 15,
dz. 10. — Rīgas 8. iecirkņa miertiesneša
1924. g. 19. jūlija raksts N°703 (55-24-IV),
apvainots sod. lik. 276. p. — Paziņot
dzīves vietu.

10094. Skujevski, Jānis Andreja d.,
dzim. 1899. g. 14. augustā, piederīgs pie
Valles pagasta, Jaunjelgavas apriņķa,
agrāk dzīvojis Ventspilī, Čikstiņ ciemā,
Neikenu ielā N» 6. — Rīgas X. iecirkņa
miertiesneša 1924. g. 18. jūlija raksts
Ns 536 (285-24-X), apvainots sod. lik.
184. p. — Pazinot dzīves vietu.

10095. Spechts, Vilhelms Kārļa d.,
dzim. 1902. g. 1. augustā, piederīgs pie
Limbažu pilsētas, vācietis, luterticīgs, ne-
precējies, Latvijas pase N? 99692, izdota
1920. g. 4. martā no Rīgas policijas
3. iec. priekšnieka, gara auguma, blonds,
bez ūsām, kreisajai rokai trūkst divi
pirksti. — Kriminālā pārvalde Rīgas no-
daļa 1924. g. 25. jūlija (289-24-X), ' ap-
vainots naudas piesavināšanā. — Ap-
cietināt

10096. Vārpas, Māitiņš Pētera d ,
dzim. 1876. g. piederīgs pie Rīgas, pē-
dēja dzīves vieta Ģertrūdes ielā N° 113,
dz. 79. — Rīgas 'li. iec. miertiesneša
1924. g. 19. jūlija raksts Ne 742
(144-24-IX), apvainots sodu lik. 138. p. —
Paziņot dzīves vietu.

Kļūdu izlabojums:

«Valdības Vēstneša" 150 24. numurā
meklējamo personu sarakstā Ns 166,
pkt. 9898 tiek meklēta nevis Laukstein,
bet B1 a n k s t e i n Emilija.
Par kriminālās pārvaldes priekšnieku

Jurevi c s.
Darbvedis P. K i e p e.

Iecelšanas.
Lēmums Ns 02647.

1924. g. 1. jūlijā.
Līdzšinējo sekretāra palīgu Alfrēdu Laivinieku

ieceļu par I. šķirjs darbvedi izglītības minis:ra
kanclejā, skaitot no š. g. 1. jūlija.

Izglītības ministrs K. Straubergs.
Kanclejas pārvaldnieks J. Ļaudams.

Latvijas valdības Jg^L oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot jfe*^^^^^^^

svētdienas

un svētkudienas

Redakcija:
Jt^S*?^ * Ife^isnK

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ns 3. Tel. Nfe 9-89 *^l^fe-* SjļP^ Rīgā, pilī N2 1. Tel. N»9-57
Runas stundas no 11—12 m^sa^pes^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām .... 3 lat. 60 sant.
par katru Jālaku rindiņu . . — . 12 .

b) citam iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — „ 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — . 20 .

ksa. Valdības Vēstnesi' sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:
o« 1 mēnesi -1 lats 80 sant.

pu atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā _. — . 6 .
pie atkalp ārdevējiem .....— , 7 ,



Valdības rīkojumi un pavēles. *„,»„,,» 19*./25.. g.
1924. g. 6. augustā.
Izglītības ministrs

K. Straubergs.

Izglītības ministrijas krievu izglītības pārvaldes pamatskolu stundu plāns 1924./25. mācības gadam.

P r i e k š m e t i Pirmskolas ) j „ m

~
ļ v, KopI

klase ___^_^_^___^_^^_______

Ticības mācības (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (14)
Krievu valoda 6 6 6 5 5 4 4 36
Latviešu valoda — — 5 5 5 4 4 23
Vācu valoda — — — (3) (3) i 3 3 6+(6)
Matemātika 5 5 5 4 4 5 4 32
Dabas zinības un fizika — — — 2 2 3 3 10
Apkārtnes mācība 2 2 2 — — — — 6
Latvijas un vispārēja ģeogrāfija.... — — — 2 3 3 3 11
Latvijas un vispārēja vēsture — — — 2 3 3 3 11
Zīmēšana — 1 2 2 2 1 1 9
Glītrakstīšana . 1 2 1 — — — —

o,/m\ Piezīme. Pamatskolās, kurās ir koris, četras neobligāto.
Dziedāšana . (1) (1) . (1) (1) 1 1 «tC) riskās dziedāšanas stundas, kūjasparedzētasLVingrošana 2 2 | 2 2 2 2 2 14 skolas klase, I., II. un III. klases, var tikt nozimštaš
Rokdarbi . . — (1) (1) (1) 1 1 1 3 + (3) koa dziedāšanai.

[
16+(3)

|
l8+(4) j 23+(4) 24+(7) [28 4 (5) ; 30 * (2) 29+(2)

ļ
168-f(27)

Krievu izglītības pārvaldes priekšnieks T. Serkovs.
Darbvedis K. Jeremejevs.

Apstiprinu 1924./25 māc o
1924. g. 6. augustā.

Krievu vidusskolu stundu plāns 1924,25. mācības gadam. izglītības ministrs
r . K Straubergs.

Skolas tips un klases.

Priekšmeti Reālskola. Realģimnazija. Neoģimnazija (human.) rom. ģerm. nod.

. - : —

I. II. III. IV kopā I. II. Iii IV. kopa I. II. III. IV kopā

. , 1 1 i ļ
,

Ticības mācība (2) (2) (1) (1) (6) (2) (2) (1) (1) (6) (2) (2) (1) (1) (6)
Krievu valoda un literatūra 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16
Latviešu valoda 3 3 4 4 14 3 3 4 4 14 3 3 4 4 14
Vācu valoda 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16
Franču valoda (3) (3) (3) (3) (12) — — — — — 3333 12

vai
Angļu valoda — — — — — — — — — — 4 4 4 4 16
Latiņu valoda — — — — — 5 5 5 5 20 — — — — —
Grieķu valoda — — — — — — — — — — — — — — —
Matemātika 4 4 5 6 19 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14
Fizika un kosmografija 2 2 4 5 13 2*2 2 3 9 2 2 2 3 9
Ķimija 2 2 1 1 6 2 — — — 2 2 — — — 2
Dabas zinības. . 2 2 2 2 8 — 2 2 2 6 — 2 2 2 6
Latvijas un vispārējā ģeogrāfija — 2 2 — 4 — 2 2 — 4 — 2 2 — 4
Latvijas un vispārējā vēsture 2 2 3 3 10 2 2 3 310 3 3 3 4 13
Psicholoģija, filosofijas ievads, loģika .... — — — (2) (2) — — — (2) (2) — — 1 1 2
Zīmēšana un rasēšana .... 2 2 2 2 8 2 2 1— 5 1 1 2
Dziedāšana — — — — 3 — _ — — 3 _ _ _ 3
Rokdarbi, fizika un militārā audzināšana ... 222 1 7 2221 7 2221 7

26 28 31 30 118 29 31 32 29 124 28 30 30 29 117
vai vai vai vai vai
29 31 31 30 121

+ (5) + (5) + (4) + (6) + (20) + (2) I+ (2) +(1) + (3) + (8) +(2) + (2) + (1) +(1) + (6)

Krievu izglītības pārvaldes priekšnieks T. Serkovs.
Darbvedis K. Jeremejevs.

Apstiprinu 1924./25 m. g.
1924. g. 6. augustā

Izglītības ministrs K. Stiaubeigs

Stundu sadalījums
1924. 25. mācības gadam poļu pirm- un pamatskolās.

P r i e k š m e -t i ^?ā I II. m. IV. V. VI

Ticības mācība (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Latviešu valoda — — 5 5 4 4 4
Poļu valoda 7 6 6 5 5 5 5
I. jaunā obligat. valoda ... — — — 3 3 3 3
II. jaunā valoda — — — _ (3) (3) (3)
Matemātika 5 5 5 5 4 5 4
Dabas zinības — — — 2 2 3 4
Apkārtnes mācība un sarunas .2 4 3 — —
Latvijas ģeogrāfija — — — — 2
Vispārējā ģeogrāfija .... — — — 2 2 2 1
Latvijas vēsture — — — — 1
Vispārējā vēsture — — — 2 2 2 3
Glītrakstīšana — 2 1 —
Zīmēšana ar modelēšanu... 2 2 2 2 2 21
Dziedāšana — 2 2 2 2 1
Rokdarbi — — — 2 2 2
Vingrošana un rotaļas (iestāša-

nās klasē ar dziedāšanu) . . 2 2 2 2 2 1 1

Oblig. stundas . .
ļ 18 23 26 j 32 30 31 31

Neoblig. , . .
I

(20) (25) (28) (34) ļ (35) (36) (36)
Poļu izglītības pārvaldes priekšnieks A. Talat-Kielpšs.

Darbveža vietā A. L u k i n a.

Apstiprinu
1924./192S. mac. g.

Izglītības ministrs K. Straubergs.

Stundu sadalījums
1924/25. mācības gadam realģimnazijas tipa poļu vidusskolās.

Priekšmeti 1. tj. ni. IV.

Ticības mācība (2) (2) (1) (1)
Latviešu valoda . ? V 3 4 4
Poļu valoda .... '.. ''

4 4 4 4
Latiņu valoda r c 5 5
I jauna obligatoriska valoda . . . 3 3 3 3
II jauna valoda ? (v ^ ,™ m (3)
Latvijas vēsture W \fļ

^ 2
Vispārēja vēsture. ... *!, '

.
**' o o 3 3

Latvijas ģeogrāfija * ' _ * __
_

Vispārēja ģeogrāfija un kosmografija ar ģeoloģiju 2 - 2 2
Dabas zinības ar higiēnu . s &ju. z

^ 2

Ķimija _
2 2 2 _

Matemātika. ... , 7 e 4
Psicholoģija .. ..!.'" _ 4

_f 2
Zīmēšana ] .... —

^Vingrošana ] 2 2 j __
Dziedāšana ... ^ : 1

2 1 _ 1___L
Obligat. stundas ... 33 34 35 34

Neoblig. stundas . . . (38) (38) (38) ($
Poļu izglītības pārvaldes priekšnieks A. Talat-Kielp šs-

Darbveža vietā A. L u k i n a-



Valdības iestāžu paziņojumi

Iecelšanas.
Pavēle J* 2!.

_ Ave( ij sūtniecībā Kaunā Teodoru V e i c h e r t u
i par atašeju ģenerālkonsulāta Brisele, skaitot

' 5 s 8. jūlija-
»«;??'iq94 o. 4. julna.

Rīga. at ? 5 Ārlietu ministrs L. Sēja.
Adfflinistrativi-juridiskā departamenta

direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēle J* 24.

,„.itt administrativā - juridiskā departamenta

"kiras sekretāru Alfrēdu Krišjāni par ta
1 - departamenta adm nistrativī s un protokola
^īas vadītāju, skaitot no š g 9. jūlija.

"S 1924. g. 9. jūlijā.
R'B ' Ārlietu ministrs L. Sēja.

Adfflinistrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš,
*

Pavēle Ns 25.

Iecel" ārlietu ministra kabineta II. šķiras sekre-
ru Kārli B e re n d_u par I šķiras sekretāru
dministrativi-juridiska departamentā, skaitot no

t a 9. jūlijā.
Bioā 1924. g. 9 julha.Klg * Ārlietu ministrs L. Sēja".

Adfflinistra tivi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēle Ns 28.

Konsulāta Ņujorkā _ brīva līguma kanclejas dar
binieku Robertu Št u 1u ieceļu par atašeju turpat
skaitot no š. g 1. aprija.

Rīgā, 1924. g. 16. juhja.
Ārlietu ministrs L. Sēja.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle N° 30.

Sūtniecības Varšavā pirmo sekretāru Kārli F r e i
mani pārceļu uz ministriju un ieceļu par Baltijas
valstu nodaļas vadītāju, skaitot no š. g. 5.augusta

Rīgā, 1924. g 25. jūlija.
Ārlietu min'strs L Sēja.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.
*

Pavēle Ks 31.
Ministrijas iekārtu reorganizējot, apvienoju līdz-

šinējo ministra kabinetu un administrativi-juridiskā
departamenta kmcleju vienā administrativā un
protoko.'a nodaļā, skaitot no š. g. 9. jūlija.

Rigā, 192». g. 28. jūlijā.
Ārlietu ministrs L Sēja.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

Pavēle N» 32.

Politiski-ekonomiskā departamenta preses no-
daļas III. šķiras sekretāru A'turu S t e g m a n i
pārceļu uz sūtniecību Parļzē kā atašeju, skaitot ne
š. g. 1. augusta.

Rigā, 1924. g. 29. jūlijā.
Ārlietu ministrs L. Sēj a.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. L i e p i ņ š.

*
Pavēle Ns 33.

I._šķiras sekretāru Jāni Rāceni pārceļu tanī
pašā amatā no politiski-ekonomiskā departamenta
austrumu nodaļas uz sūtniecību Varšavā, skaitol
no š. g. 16. augusta.

Rigā, 1924. g. 30. jūlijā.
Ārlietu ministrs L. Sēja.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle Ns 34.
Līdzšinējo vicekonsulu Klaipēdā Alfrēdu M i s s

pārceļu uz ministriju kā politi»ki-ekonomisko depar
tamenla tautu savienības nodaļas II. šķiras sekre
«n, skaitot no š. g. 16. augusta.

R'gā, 1924. g. 30. jūlijā.
Ārlietu ministrs L. Sēja.

Administrativi-juridiskā departamenta
direktors R. Liepiņš.

Pavēle Ns 35.
Ieceļu Teodoru Ozoliņu par II. šķiras sekretāru

Seieralkonsulata Kopenhāgenā, skaitot no š g.16 augusta.
Rigā , 1924. g. 30. jūlijā.

Ārlietu ministrs L Sēja.
Administrativi-juridiskā departamenta

direktors R Liepiņš.
*

Pavēle N» 37.
vīrce!u atašeju Arvidu Bredeimani tanī

l . atDatā no sutniecibas Berlinē uz ministriju
š „' ,i"tu vil?u Baibas valstu nodaļā, skaitot nos 8- 14. jūlija.

?*'*«. 1924. g. 5. augustā.

.. Ārlietu ministrs L. Sēja.
*<iministrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.
*

Pavēle Jfc 38.
vJfl* .Jgaunijas pilsoni Aleksandru Smidtu
dzibac las konsu'aro aģentu Pērnavā bez atli-
16 .I n? va,sts līdzekļiem, skaitot no š. g,°»ugusta.

R'ga . 1924. g. 5. augustā.
Ari . Ārlietu ministrs L. S e j a.
A «ministrativi-juridiskā departamenta

direktors R. Liepiņš.

Rīkojums /Xs 33.
R'gā, 1924. g. 9. jūlijā,

p- 1- §•
'īguma „^ Saldus virsmežniecībā uz brīva
vietas i, 5'-' nodarbināto pirmās šķiras mežziņa
uz Bērze - , 'u QeorSu Priedi uz paša lūgumu
skaitot niv^o virsmežniecību, tanī pašā amatā,

2) Bāli1924- 8 16- iuliia;
«nata nnA,uVlrsmežniecībā uz brīva līguma pa-

urbināto trt.šīs šķiras iecirkņa mežziņa

vietas izpildītāju Oskaru Žagaru uz paša lū-
gumu uz Alūksnes virsmežniecību tanī pašā amatā,
skaitot no 1924. g. 16. jūlija;

3) Gaujenes virsmežniecībā uz brīva līguma pa-
mata nodarbināto mežziņa amata kandidātu Kerli
Mierinu uz paša lūgumu uz Sēlpils virsmež-
niecību, tanī pašā amatā, skaitot no 1924. g,
16. jūlija.

2. §.
Pilsoni Kārli Ilmantu pieņemu un piebizu

pie amata pienākumu izpildīšanas kā trešās šķiras
iecirk ņa mežziņa vietas izpildītāju Daudzevas virs-
mežniecībā, uz brīva līguma pamata ar XIV. amata
kategorijas algu, skaitot dļenestu no tās dienas,
kd viņš stāsies pie minēta amata pienākumu
izpildīšanas.

3. §.
Slokas virsmežniecības darbvedi - grāmatvedi

Teodoru Rudzīti izsledju no sarakstiem kā
mirušu, skaitot no 1924. g. 1. jūlija.

Mežu departamenta direktors K- Melderis.
*

Rīkojums J* 34.
Rīga, 1924. gada 10. jūlijā.

1- §?
Auces virsmežniecības rakstvedi Eiiku Vanag

pielaižu pie darbveži-grāmatveža amata izpildī-
šanas, tanī paša virsmežniecība, ar XII. amata
kategorijas tlgu, skaitot no 1924. gada 1. jūlija.

2. §•
Baldones virsmežniecības rakstvedi Ernestu

Pakalnieku «t svabinu no amata uz paša
lūguma pamata, skaitot no 1924. gada 15. jūlija.

Mežu departamenta direktors K. Melderis.

Rīkojums N° 35.

Rīgā, 1924. gada 31. jūlijā.
I-§•

Pilsoni Arvīdu Ķipenu pieņemu un pielaižu
pie amata pienākumu izpildīšanas kā otrās šķiras
mērnieka vietas izpildītāju mežu departamentā, uz
brīva līguma pamata, ar XII. amata kategorijas
algu, skaitot dienestu no 1924. g. 18. jūlija.

2. §-
Atsvabinu no amata: 1) Alūksnes virsmežnie-

cības pirmās šķiras iecirkņa mežzini Kārli Aveņu
uz paša lūguma pamata, skaitot no 1924., g.
7. jūlija;

2) mežu departamenta pirmās šķiras mērnitku
Voldemāru S ka 1b i ņ u uz paša lū&uma pamata,
skaitot no 1924. g. 16. septembra.

Mežu departamenta direktors K- Melderis.

Rīkoj ums N° 36.

Rīgā, 1924. gada 31. jūlijā.
1. §

Pieņemu un pielaižu pie amata pienākumu iz-
pildīšanas: 1) pilsoni Zani Liiientalu ka otrās
šķiras iecirkņa mežziņa vietas izpildītāju Bor ies
virsmežniecībā, uz brīva līguma pamata, ar XII. ka-
tegorijas algu;

2) pilsoni Zani Rove kā pirmās šķiras iecirkņa
mežziņa vietas izpildītāju Baldones virsmežniecībā,
uz brīva līguma pamata, ar XI. kategorijas al^u ;

3) pilsoni Jāni Purviņu kā trešās šķ r«s
iecirkņa mežziņa vietis izpildītāju Alūksnes virs
mežniecībā, uz brīva līguma pamata, ar XIV. amata
kategorijas alni;

4) pilsoni Voldemāru Krēsliņu kā rakstveža
vietas izpildītāju Sē p ls virsmežniecībā, uz biī ? a
līguma pamata, ar XVII. amata kategorijas algu;

5) pilsoni Jāni Putniņu kā rakstveža vietas
izpildītāju Kārsavas virsmežniecībā, uz brīva lī-
guma pamata ar XVII. amata kategorijas aleu ;

6) pilsoni Jāni Vastlāvi kā rakstveža vietas
izpildītāju Lipnas virsmežniecībā, uz brīva līguma
pamat;, ar XVII amata kategorijas algu;

7) pilsoni Aleksandru Vāveri kā rakstveža
vietas izpildītāju Baldones virsmežniecībā, uz
brīva līguma pamata, ar XVII. amata kategorijas
algu.

Minētiem pilsoņiem dienestu skaitīt no tis die-
nas, kad viņi stāsies pie amati pienākumu izpil-
dīšanas.

2. §•
Cēsu virsmežniecības rakstvedi Jāni S a n i k u

ntsvabinu no amata uz paša lūguma pamata, skai-
tot no 1924. gada 1. au ,usti.

Meža depertsmenta direktors K. Melderi r.

Iekšzeme

Valsts Bulduru dārzkopības skolā

uzņem abēju dzimumu personas arpilnu
6-klasīgas pamatskolas izglītību. Lūgumi
uzņemšanas dēļ jāiesniedz līdz 25. aug.
Mācības maksa 15 lati gada. Pie
skolas internāts un kopgalds. Tuvākas
ziņas skolas kanclejā Bulduros, Rīgas
JOrmalā.

Jaunas valstis.
Lietava.

Līgums ar Vāciju.

Kaunā, 7. augustā. Lietavas parla-
ments pirms sesijas slēgšanas ratificējis
vēl ar Vāciju noslēgto tirdzniecības lī-
gumu, kā ar līgumu, kurā abas valstis
savstarpēji atsakās no atlīdzības pra-
sībām, kas cēlušās pasaules kara laika.

LTA.

Komunisms.

Varšavā, 8. augustā. (A. V.)
Varšavā policija atklājusi komunistu
centrāli. Izdarīti lielāka skaita aresti

Polija

un konfiscēta propagandas literatūra.
Komunistu kustībai Polijā šīs centrāles
likvidēšana nozīmē smagu sitienu.

LTA.

Ārzemes

Vācija un Francija.
Londonā, 8. augustā. Vācijas

valstskanclers Dr. Markss un ārlietu mi-
nistrs Strezemans vakar nodeva franču
premjeram pēdējā viesnicā savu oficiālo
vizīti. Vēlāk pēcpusdienā Herrio atbil-
dēja Marksam un Strezemanira ar pret-
vizīti. LTA.

Komunisma briesmas Bulgārijā.
Vīnē, 7. augustā. Pēc laikrakstu

ziņām, visa Bulgārijā izsludināts kara
stāvoklis, lai sekmīgāki cīnītos pret
draudošām komunisma briesmām. So-
fijā pastiprināts garnizons, un galvas-
pilsētas apkārtnē novietotas lielākas
artilērijas nodaļas. Pēc vispārēja uzskata
Bulgārija stāvot ļoti nopietnu notikumu
priekšvakarā. LTA.

Šveice.
Berlinē, 7. augustā. „Vossische

Zeitung" ziņo no Žeņevas, ka Cirichē
policija apcietinājusi franču komunistu
Ibēru un vācu komunistu Tomasu. Šveices
iestāžu ārkārtīgi stingro uzstāšanos pret
ārzemju komunistiem pēdējā laikā ved
sakarā ar saņemto informāciju, ka krievu
komunisti esot nodomājuši attīstīt Šveicē
ļoti rosīgu propagandas darbību. LTA.

Liels karstums.
Ņujorkā, 8. augustā. Ņujorku ce-

turtdien piemeklējis jaunskarstuma vilnis
ar 100 grādiem pēc Fārenheita. Konsta-
tēti vairāki nāves gadījieni no saules
dūriena.

Ņujorkā, 8. augustā. (Reiters.)
Pēc lielā karstuma Amerikas Viskonsinas
štata austrumdaļā uznākusi stipra viesuļ-
vētra ; daudz personu nonāvētas un
ievainotas.

Ņujorkā, 8. augustā. (Reiters.)
Amerikas sūtnis Hondurasā ziņo savai
valdībai, ka nesen uzsāktais pilsoņu karš
Hondurasā atkal izbeidzies un tuvākā
nākotnē nekāda kara darbība nav pare-
dzama. LTA.

Kiga

Valsts Prezidenta telegrama.
9. Rēzeknes kājnieku pulkam, kurš šo-

dien svin Rēzeknē gada svētkus un jaunu
kazarmu iesvētīšanu, Valsts Prezidents
nosūtījis šādu telegVamu:

„Sirsnīgi sveicinādams piektajos
gadasvētkos un jaunajā miteklī, novēlē-
dams, lai tanī neatlaidīgi mājotu un
varens augtu tēvijas mīlestības gars,
kurš spētu radīt valsts aizstāvētājos
tādus varoņus, ar kādiem atbrīvošanas
karā Rēzeknes pulks bija tik slavens.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Tirdzniecība no rūpniecība.

Liepājas ostā ienākuši kuģi.
6, augustā.

Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, no
Klaipēdas ar dažādām precēm.

Bremerhaven, vācu tvaikonis, 1565 reģ. ton brptto,
no Tvnes ar akmeņoglēm.

F. G. Reinhold, Dancigas tvaikon i s, 1187 reģ. ton.
brutto, no Blyth ar akmeņoglēm

Koknes, latviešu tvaikonis, 1712 reģ. ton. brutto,
no Genres ar balastu.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
6. augustā

Lindrulm, dāņu tvaikonis, 269 reģ ton. brutto,
uz D nchvu ar bal.- stu.

Giribaldi. norvēģu tvaikrnis, 776 reģ. ton. brutto,
uz Ho.nesaru ar bahstu.

Chsrkov, dāņu tvaikon s, 1025 reģ; ton brutto,
uz Londonu ar dažādām precēm.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
6. augustā.

Gaida, latviešu tvaikonis, 33' reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar gabalu precēm.

Krimulda, latviešu tvaikonis
^^

1?69,59 reģ. ton.
brutto, no Rīgas ar plankām

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
5. augustā.

Stella, latviešu motorkuģis, 239,89 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar koku lādiņu.

Pieija, dāņu tvaikonis 1207 reģ ton. brutto, cz
Tvnes ar koku lādiņu.

6. augustā.
Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. b utto, oz

Liepāju ar gabalu precēm.

Latvijas bankas nedčļas pārskats
uz 6. augustu 1924. g.

A k t i v ā. Uti S. P a s i v ā. Uti S.1ase: . Bankas naudas zīmes 25,800,000 —a) bankas naudas zīmes .... 3,473,170 — Pamata kapitāls 10,259656 97
b) valstskases zīmes un metāla nauda 16,080,953 — Rezerves kapitāls .... 96187922
Zelts lējumos un monētas ... 22,517,761 53 Noguldījumi ......'. . . . 2,92634 34Ārzemju valūta 42,886,148 88 Tekoši rēķini 42,107,666 65īsa termiņa vekseļi 38.583,829 85 Valsts rēķini 18,760,136 52Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 36,262,015 96 . depozīti 56,511,734 I»Cltl attnri ? 4,369,839 34 Citi pasivi . 6,845,330 68

164,173,718 56 164,173,718 56
Piezīme: uz 6 augustu 1924. g. Utvijas bankas naudas zīmes izlaistas par . . U 25,800 000 —k u f as nodrošinātas
1) ar tīru zeltu 1800 klg (viens tūkstots astoņi simti klg , kas pēc paritātes 1 klg. =U 3444,444 nodrošina m 6,200,0002) ar J 2.( 00.000,- (divi miljoni dolāriem), kas pēc $ paritātes 1

'
$' =1.5046 gr. tīra zelta = Ls 5,18262, nodrošina 10,365,240 —i) ar £ 399,192.—/— (trīs simti deviņdesrrit dev ņl tūkstoši simts deviņdesmit

divām angļu mārciņām), kas pec £ kursa £1.— = $ 4,4637 ;J 1.— =1,5046gr. tīra zelta vai U 5.18262, kas nodrošina 9,234,760 —
Pēc 5. augusta 1924. g. Ņujorkas biržas kursiem. U 25,800,000 —

Rīgā, 1924. g. 7. augutā Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnlngs.
"foS Galvenais direktors Svede,

Kursi.
Rīgas biržā, 1924. gada 9. augustā.

100 Utvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolāra 5,16 — 5,21
i Anglijas mārciņa 23,31 — 23,54
100 Francijas Iranku .... 28,10—28,95
100 Beļģijas franku 25,65 — 26,45
100 Šveices iranku 97,65 — 99,10
100 Itālijas liru 22,40 — 23,10
100 Zviedrijas kronn .... 136,90 — 138,95
100 Norvēģijas kronu . . . . 70,70 — 72.80
100 Dānijas kronu .... 82,50 — 85,—
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,05 — 15,65
100 Holandes guldeņu 200, 203,—
1000 miljardu Vācijas marku 1,10 — 1,30
100 Somijas marku .... 12,70 — 13,20
100 Igaunijas marka .... 1,14 — 1,24
100 Polijas zlotu 98, 102,—-
100 Lietuvas litu 50, 52,—
10 Krievijas zelta rubļu . . 26,50
Krievijas sudrabagjL-^ -; J$}

par l rt*.

SSSR «ervoņeca . 26,10 — 26,90
5°/o neatkarības aizņēmums 2, 2,10
6° o Zemes banku ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētāja Rob. Baltgailis

Zvērināta biržas maklers M. Okmian»
^????BaaaMHnMmiaHRHMIMHHMMft- -

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas

Londonā, 8. augustā. Šovakar
Anglijas ārlietu ministrijā parakstīts
angļu-krievu līgums. No An-
glijas puses līgumu parakstīja ministru
prezidents un ārlietu ministrs Mak-
donalds un ārlietu viceministrs Pon-
sonbijs. SSSR valdības uzdevumā savus
parakstus zem līguma deva Rakovskis,
Jofe, Šeinemans, Tomskis un Radčenko.
Pirms līguma parakstīšanas Anglijas
ministru prezidents īsos vārdos izteica
savu gandarījumu par ieilgušo
sarunu sekmīgu izbeigšanu un
piemetināja, ka cerot uz turpmāka
draudzīgu attiecību nodibināšanos un
plaukšanu abu līguma parakstītāju valstu
starpā. Mākdonaldam atbildēja ar attie-
cīgu runu Rakovskis, pievienodamies
ministru prezidenta cerībām.

Literatūra.
Lētas Ilustrēts Žurnāls. J* 32. —

1924. g..

Redaktors: M. Ārons.



I \

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali. 1. iec.tiesuprist.
paziņo, ka 18. augustā 1924. g., pulksten
10 ritāRīgā, Tirgoņu ielā N° 10, p ā r-

, dos Jāņa Meldera kustamo mantu,
sastāvošu no 1560 sējumiem žurnāla
.Nedēļja' un kantora iekārtas un novēr-
tētu par Ls 960.

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

Rīgā, 8. augustā 1924. g.
8646 Tiesas pristavs V i 1 d a u s.

Rīgas apgabalt 2. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 15. aug. 1924. g.,_ pulksten
10 rītā, Rīgā, Brīvības iela Ns 14,
pārdos otrā ūtrupē V. P_e z e d i -
n o v a kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, mašinām, negatavam drebem,
gardīniem un t. t., un novērtētu par
Ls812Izzinātsarakstu, novērtējumu,ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 29. jūlijā 1924. g.
8596 Tiesas pristavs K r e b s.

Rīgas apgabalt. 2 iec. tēsu prist.
paziņo, ka 27. augustā 1924. g.,
pulksten 1 dienā, Rīgā, Ģertrūdes ielā
Ns 14, pārdos Kārļa Kronb e r_ g a
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 842,22.

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

Rīgā, 6. augustā 1924. g.
8598 Tiesas pristavs K r e b s.

Rīgas apgabalt. 5. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 22. augustā 1924. g., pulkst.
9 ritā, Rīgā, Brīvibas iela Ns 145-a,
pārdos Andreja Freiberga ku-
stamo mantu, sastāvošu no ēvelbenķiem
un riņķa zāģiem un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 29. jūlijā 1924. g.
8600 Tiesas pristavs E. S m e i 1s.

HmīpsiMi. 5.iK.itan.iiiiH
paziņo, ka 15. augustā 1924. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā Ns 6,
pārdos Hermaņa Vulisona kust.
mantu, sastāvošu no veikala iekārtas
un novērtētu par Ls 1040.—

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

Rīgā, 16. jūlijā 1924. g.
8572 Tiesas pristavs E. Smeils.

iim mmmm i līt. tinas mm
paziņo, ka 19. augusta 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 81,
pārdos Bernharda un Joseļa Joelsona
ruS^mo mantu, sastāvošu no d egu
fabrikas masinam 88 iekārtas, un no-

i vērtētupar Ls 2620.—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ariļ

apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār- »
došanas dienā uz vietas.

Rigā, 6. aug. 1924. g. '
8601 Tiesas pristavs E. Smeils.

ligas mmum 5.lutina, piitm
paziņo, ka 15. augustā 1924. g., pulkst.
10 rītā, Rigā, Brivības iela Ns 50, pār-
dos Pēte[a Ozoliņa kustamo
mantu, sastāvošu no dzīvokļa iekār-
tas un vienas ēvelmašinas, un .novērtētu
par Ls _7200.

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

Rigā, 6. augustā 1924. g.
8571 Tiesas pristavs E. Smeils.

Citu iestāžu sludinājumi.
V. J

Tiešo neflolilii departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
14. augustā 1924. g., pulksten 5 dienā,
Rīgā, Mārstaļu ielā Ns 19,

pārdos uDlrāKsollšanB
Levina Gitta un Zofijas kustamo
mantu, novērtētu par Ls 1600, un sa-
stāvošu no naudas skapja un litogra-
fiskas mašinas, dēļ viņa 1923. g. peļņas
nodokļa segšanas.

Rīgā, 8. augustā 1924. g.
8nl5 Piedzinējs K. J. T r e i 1 o n s.

Ūtrupe.
1924. g. 21. aug. pulksten 11 dienā,

pie Saikavas pagasta nama tiks pār-
dotas

vairāksolīšanā
sekošas mantas, aprakstītas pils. Jānim
G u t b e r g a m, dēļ nomas naudas
Ls 53 20 snt. piedzīšanas 12 rnarc.
vilnas, vērtībā par Ls 20 vienus vīriešu
virssvārkus, vērtībā Ls 20 un ™
skapi vērtibā Ls 13 20 snt. - ķ opvert.

par Ls 53.20 snt., saskaņa ar Cestt apr.

valsts zemju insp. rakstu 9 maija s. g.,

zem Ns 3267. - _ . ,
Apskatīšana ūtrupes diena uz v,etas

pie pagasta nama.
Madonā, 1924. g. 6. aug. Ns20<0.

Madonas iecirkņa policijas
,gj.ļ priekšnieks (paraksts).

f=nn

Artilērijas Moratoriji!
Liepājā, kara ostā, izslud. 1924. g. 28. aug. pīkst. 10

mutiskus o.raksliskus toraus ar oēctoiolem
1924. g. 1. septembrī pīkst. 10 uz

dažādu materiālu un darba riku
piegādi artiler. laborat. vaiadz.

Starp materiāliem:
Ietinamais papirs .... 420 kg. Petroleja 600 kg.
Naglas dažādas 432 „ Sienamas šņores .... 30 ,
Smirģelaudekls 3000 loksn. Pape brūna 0,4 m/m . . 4000 ,
Zaļas ziepes 400 kg.' Stikla papirs 1000 loksn.
Zīda audekls 10 mtr. Bjazaudekls 400 mtr.
Baltais skārds 200 loksn. Pernica _ . .... 1800 kg.
Dzelzs dažāda 4075 kg. Galvazinets skārds . . 450 loksn.
Cements 15 mucas Dzelzs cinkotu stiepni . 470 kg.
Tērauds instrumentiem . . 475 kg. Dažādas ķimikālijas . . .

Koka material:
Dēļi priežu 1,25 cm . . . 5 kb. mtr. Plankas bērza 5 cm . . . 2 kb. mtr.
Plankas bērza 6,5 cm .. 2 , Plankas berza 7,5 cm .. 5

u. c.

Starp darba rīkiem:
Pindzeles dažādas .... 200 gabali Šujmašīna, kāju dzenama . 1 gab.
Drēbnieku šķēres .... 3 , Naži dažādi . . . . 15 ,
Misiņa veseri 10 , Skrūves paral. un atst. . . 16 „
Plakan vīles 15 , Askniebes 10 „
Spiralurbji 70 . Tērauda veseri .... 10 „
Brezent drēbes uzvalki . . 20 „ Galdnieku ēvelbenķi ... 2 „
Galda svari no 5 līdz 10kg. 2 , Vīles dažādas . 360 „
Laboratorijas svari lidz 1 kg. 1 , Nestāvu svari no 5 līdz 20 kg. 7 ,

un c.
Še uzrādīti tikai galvenie materiāli un darba rīki Materiālu un darba rīku

iegādes kopvērtība Ls 40/00.— j'
Lūgumi par piedalīšanos torgos un pectorgos, nomaksāti ar attiecīgu zī- ļ

mognodokli, iesniedzami torgu dienās līdz pīkst. 10. Rakstiski piedāvājumi, no-S
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami artilērijas labaratorijas priekšnie-
kam slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .Materiālu iegādes torgi".

Torgu dalībniekiem jāiemaksā priekš torgu sākšanās artilērijas iaboraforijas
kasē drošības nauda Ls 200.—.

Sīkākus paskaidrojumus un noteikumus dod artilērijas saimniecības daļa,
tāpat ari pilnu materiālu un darba rīku saraksta izsūta uz pieprasījumu pa

pastu. 2 85? 0

Lauksaimniecības pirgalde^
Kalpaka bulvārī Ns 6, 22. augustā š. g., pulkst. 12 dienā, istabā H& l4

Izdos rakstiskā un mutiska lisoīii
valsts Stendes slekcijas stacijas strādnieku dzīvokļu ēkas būvesdarbusnLs 14,000.— Drošības nauda Ls 700.—_

p r aPu.
Tuvākas ziņas lauksaimniecības pārvaldes buvn. daļa, istabā}fcistiski priekšlikumi un lūgumi pielaist pie mutiskas mazaksolīšanas , nomali -^attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu, iesniedzami lidz pulkst 19 J' ar

22. augustā 1924. g.
_____

2 ' E2lenS>
—

- 1]

Jūrniecības departaments ^zSPFSftssgs^
l preču uzviļiu M lw muitai noliktavā Hr. 5. 3

Drošības naudas Ls 600. Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus \? ?
techniskā daļā, Valdemāra iela Ns 1-a, katru darbu dienu no pīkst. 9—jo $*?

Apria cēlu iožeoiers Rīgā,^ši^^l^sņjj^.
1) 2 koka tiltu remonta darbus uz Nurmišu—Turaidas ceļa pār Ak H

gravas atzarojumu pie Leļaskalnu mājam; me9-
2) tilta remontu pār Meņģeles dzirnavu ezera upītes ieteku uz Men&el?

Iršu lielceļa. Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kanclejā. i 79«~

Liepājas tirgotāju banka a /s.Liepāja
ar šo dara atklātībai zināmu, kā viņa

atklājusī darbību
oi izdara niras stalis punu ns vmm.

Banka atrodas senākas Liepājas tirgotāju. savstarpējas kredītbiedrības feli
Liepājā, Lielā ielā Nr. 9.

8555 Valde.

Apriņķa n)i mmm Jelgavā.
izdos 14.augusta š.g., pulksten 10, sava
kanclejā, Jelgavā, Upes ielā Ns 10,
otrreizējā galīgā rakstiskā un mutiskā
sacensībā (bez pēctorgiem), mazāk-
prasītājam tilta kapitālos remontdarbus
pār Bērzes upi, pie Upesmuižas , uz

Jelgavas—Tukuma ceļa.
Drošības nauda Ls 200. Tuvākas ziņas

kanclejā, no pīkst. 9—15. 1 8448

ipfllM n|i muku Ventspili
Plosta iela Ns 23, izdos 22. augusta
1924. g., pulkten 12 dienā,

mazlKprasītilisi
26 mtr. gara koka tilta jaunbūvi par
Stendes upi uz Spāres-Annali' ttes ceļa.

Drošības nauda Ls 320.—. 2 8531

Daugavpils ūdensvada rkc. sbdr.
valdes locekļu Michaila un Vladimirs ?
Altuchovu vārdā š g. 10-, jūlijā r\'\ļ '
Vestn." Ne 152 uz š. g. 22. aug. iz«y

visiMa akcionāra sapulce
ar šo tiek atsaukta.
Par _ sapulces jaunu sasaukšanu tiks ;

izsludināts atsevišķi kā „Valdības Vēst.",
tā ari .Ekonomistā".

Daugavpils ūdensvada akciju si
valdes locekļu Michaila un
Altuchovu pilnvarnieks.

Daugavpilī, aug. 924. g.
8636 ^ V. Haškovskis. .

Imlniti itt iu āti. salt
Oskar MMim

āikfitēia pilna ib ssl
notiks 9. septembrī 1924. g, pulksten
4 p. p. kantora telpās, Rīgā, Bauskas

iela Ns 14.
Dienas kārtība:

1) Referāts par pirmā pusgada darbību
un panākumiem. *4fi35

2) Dažādi priekšlikumi. Valde.

Pasta un telegrāfa virsvalde
12. augusta 1924. g., pulksten 10, virsvaldes telpas izdos

rakstiski msn iizikiri.iliilii
Kokneses pasta un teiegr. kantora telpu, agr.
Kokneses muižas „Pilītes' apakšstāvā, un Livānu

p. t. kantora ēkas remonta darbus.
Sacensība ir galīga. Lūgumi par pielaišanu sacensībā atsevišķi uz katru '?

darbu, nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli un klātpieliekot'p. t. v. grāmatvedības
nodaļas kvīti par Ls 1000 drošības naudas iemaksu katram darbam, iesniedzami .
virsvaldei līdz š. g. 12. augustam, pulksten 10.

Tuvākas ziņas sniedz virsvalde no pulksten 10—14, 1 8269

Dažādi sludinājumi.
Valsts Daugavpils pamat-

skolai
v a j a d z ī gs

skolotais,
ētikas un rokdarbu pasniedzējs.

Pieteikties pie -skolas pārziņa Daugav-
pilī, valsts Daugavpils pamatskolā, "līdz
24. augustam. 1
8421 Skolas pārzinis.

Strenču
miesta pamatskolā

vajadzīgs pilntiesīgs

skolotājs
speciālists dabas zinātnes un

vingrošanā.
Pieteikšanas ar rakstu vai personīgi

pie skolas padomes.
Velēšana skolā — 18. augustā š. g.,

pulksten 7 vakarā. 2 7964

Koja būuniecī&as pārualdss Liepājos grupa
Liepājas kafa osta, Lāčplēša ielā Ns 24, 12. augusta š. g., pulksten 11 diena, ļ

izdos mazāks®lifaiiem:
1) Šosejas remontu darbuspie ēkas Ns 57 — VI. gr. Liepājas kafa osta.
2) Jumta remontu darbus ēkā Ns 6 — V. grupā.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi piedalīties mutiskā

mazāksoliŠanā, af attiecīgu zīmognodokli apmaksāti, iesniedzami būvniecības grupai
līdz pulksten lO'/s torgu dienā.

Pie piedalīšanās mazaksolīšanā jāiemaksā drošības nauda Ls 100 par katru
atsevišķu darbu, vai par abiem Ls 200. 1 _

Tuvākas ziņas izsniedz būvniecības grupas kanclejā, Liepājas kafa osta,
no pulksten 9—15. 8245

tatoittlli satiliiiiiif, MUi [
u lopsieižs akcija ullriiite

„ASTUR"
valde Rīga, paziņo, ka trešdien, 3. sep-
tembrī 1924. g., pulksten 5 p. p., sabie-
drības telpās, Rīgā, Vaļņu iela 3/5 notiks
akcionāru ārkert. pi na sapulce

ar sekošu dienas kartību:
1) Pārskats par darbību līdz š. g. 1.sep-

tembrim.
2) Darbības paplašināšanas

^
jautājums.

3) Valdes ziņojumi un dažādi jautājumi.
8634 JValde

^

Llipājaj tirsfltājo HniāSŠUrāisi*
ar šo dara zināmu, ka viņa .savu dar-
bību izbeidz, nododot visas tiesas
un pienākumus akc. sab.

,Jjeņā|as tirgotāja lata".
Kredītbiedrība uzaicina visas per

sonas, kufām pret kredītbiedrību rr Jt^
kādas prasības, pieteikt tas sešu
nēšu laikā, skaitot no šī sludin. . ieSP' c

dienas „Vald Vēsta.', kreditbiedr t-a-

pilnvarotai komisijai, Liepāja, Liela iew

dēl norēķināšanas.
Liepājas tirgotāju savsta p

8562 kreditb. pilnvar. komig ļ^ I

Rīgas kaa apr. P^*Ļ£%SI
par nederīgu nozaudēto KaraKi<iM

apliecību, izd no Rīgas karal apr. P" ft
18. oktob fa 1922. g., zem ^jif< do-
uz pilsoņa Vladimira Ļeva deia

^lina vardu. —-"
Ārlietu ministrijas ārzemjci pasu n

izsludina par nederīgu nozaudēto i»
^izdoto Latv. ārzemju pasi zem M* J'.

Olgas Ernas P a u 1 ī t vardu, r*
dota konsulātā Hamburga. JU--;
—_ ' noda'^

Ārlietu ministr, ārzemju pasu .o3ģ.
izsludina par nederīgu nozaudētoi
^-izdoto ārzemju pasi zem f- °° pgļ
Georga L a e r u m a vār Ju_____

—-—'~~- a Hor"Paz5UdētJ;"r:.3t.5
dep., izdoiie dokumenti: l)

^ ^pagaidu apliecība zem Ns 4^», (
lotaju sagatavošanas, o) 'nlicc
das un <0 zīmēšanas kursu ap ^j ?
uzskatami kā nederīgi-

Dzelzsceļu uirsualtte nMunTMu.;
13. augustā 1924. g. uz oglēm, koka 40,000 klg. pec technisk. noteikumiem.
13 augustā 1924. g. uz 1) skārdu, melno, apmērs 710><1420, biez. 0,5 mm

— 3000 klg, pēc techn. noteik. 2) skārdu apcinkoto, apmērs 710x1420, biez.
0,5 mm — 2500 klg.; 0,56 mm — 8,000 klg un 0,625 mm — 5,000 klg. pec
techniskiem noteikumiem un

vaftstisfcas ftonRuvenvesj 7934
11. augustā 1924. g. uz 430 gab. čuguna ribu caurulēm.
11 augustā 1924. g. uz materiāliem centrālas apkurināšanas iekārtai pec

specifikācijas.
20. augustā 1924. g. uz darba mašinam ar attiecīgiem piederumiem

^Tuvākas ziņas par torgu noteikumiem, materiāliem un iemaksājamam dro-
šīhas naudām i7snipriz dzelzsceļu virsvalde, istaba Ns 122-a, no pulksten 12—14.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
pārdos jauHios torsos It augustā š.g. ar pēctorgiem 1_4. _ augustā
vecu papīru, papīfa atgriezumus un atkritumus, apm. 14,000 kgr. Piedāvājumi jā-
iemaksā torgu dienā līdz pulkst. 12 diena, iepriekš samaksājot dzelzsceļu kase
drošibas naudas Ls 50.— Tuvākus noteikumus par torgiem izsniedz dzelzsceļu
virsvalde, istabā 122-a, no pulkst. 12—14. 1 7299

Pededzes pagastam
caur Alūksni, vajadzīgs labi iestrādājies
pagasta valdes

darbveža iiliis.
Alga no Ls 70—76 mēnesī, pie brīva

dzīvokļa, apkurināšanas un apgaismošanas
Jāpieteicas pag. valdē rakstiski vai

personīgi līdz 25. augustam š. g. 2
_8629 Pagasta valde.

Rīgas kafa apr. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto kafa'nlausības
apliecību zem Ns 11342, izd. 5. aprilī
1921. g. no Rīgas kafa apr. pr-ka uz
Leizera Smerke d. Z e 1i k s o n v. 8612

Rīgas kafa apriņķa priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību zem Ns 6940, no
30. sept. 1920. g, izdotu no Arm. techn.
pārv. priekšnieka uz Leiba Šefteļa d.
Plotke vārdu. 8556

Rīgas kafa apr. priekšn. izsludina par
nederīgu nozaudētu kafa klausības ap-
liecību zem Ns 211/2935, izd. 15. dec.
1920. g., no Daugavpils kafa apr.
ptiekšn. uz Staņislava Osipa dēla

1 Voi[t an a vārdu. 86'3

h\i niDislrijis kāti (netin juhHb Mīlu u Un dala
Daugavpils grupa, Daugavpils cietoksnī, Embotes iela Ns 26, grupas

kanclejā, izsludina rakstisku konkurenci

14 augustā š. g-, pulksten 11, uz ēkas Ns 60 remontu — jumtu pārklāšanas un
nokrāsošanas darbiem — Daugavpils cietoksnī un uz Rezeknes _ noliktavas griestu

un grīdas ielikšanas darbiem, Vilanu iela Ns 25, Rēzeknē.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar, attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami kon-

kurences dienā līdz pulksten 11.
Drošības nauda uz ēkas Ns60 darbiem Ls _ 1158 un uz Rēzeknes darbiem Ls 98.
Tuvākus noteikumus, darba maksas aprēķinus un zīmējumus var dabūt ap-

skatīt katru dienu no_ pulksten 9—15, Daugavpils grupas kanclejā, Daugavpils
cietoksnī, Embotes ie'a Ns 26, bij. Patversmes eka pie grupas darbveža. 2

Izsludināta konkurence galīga. 8604

Šoseju un zemes ce|u valda 22 4"!
galīgu rafzsīisfzu vn mufisfzii sacensību šefi. dar6.
1) koka tilta būvi par Ritupi uz Jaunlatgales Višgorodas šosejas, gapims 43,0 mtr.

Drošības nauda Ls 1900.—.
2) Paces tilta pārbūve pie Pāces dzirnavām. Drošības nauda Ls 2000.—.
8643 Sīkāki noteikumi darbdienas, Oogoļa ielā Ns 3, ist. 403, no pīkst. 10—14.

aOIBJU Uu ZERlBdltļu VUlUC mazākprasitījiem galīgā rakstiskā sacen
Rīgas—Daugavas vecā dzelzs tilta 3. un 4. posmu virsbūves atjaunošanu ar
dzelzs fermām. Drošības nauda Ls 10,000.—.

8612 Sīkāki noteikumi darbdienās , Gogoļa ielā Ns 3, ist 407, no pīkst. 10—14.

iespiests Valsts tipograiija.


	Valdības Vēstnesis no. 178 09.08.1924��$桭瑸쎘㥏��.
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles���������������
	Saeimas budžeta komisija
	Valdības iestāžu paziņojumi,���������������
	Article
	Article
	Article
	Article
	Valdības iestāžu paziņojumi���������������
	Iekšzeme
	Jaunas valstis. Lietava.
	Ārzemes�猀㙥〰㘱
	Kiga
	Tirdzniecība no rūpniecība.�ꯘ壱䫅몊딕⽔㱒煻엜諛⫦哜剱叅
	Article
	Article
	Telegramas.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4
	Adv. 8 Page 4
	Adv. 9 Page 4
	Adv. 10 Page 4
	Adv. 11 Page 4
	Adv. 12 Page 4
	Adv. 13 Page 4
	Adv. 14 Page 4
	Adv. 15 Page 4
	Adv. 16 Page 4


