
Žīdu ģimnāzijasstundu plāns 1925./26. mā-
cības gadam.

Žīdu klasiskās ģimnāzijas stundu plāns
1925./26. mācības gadam.

Žīdu pamatskolu stundu plāns 1925./26.mā-
- čības gadam.

Žīdu klasisko pamatskolu stundu plāns
1925./26. mācības gadam.

Maksa par .Valdības Vēstnesi" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

Par 1 fflēnesi 1 lats 50 sant.

piesūtot mājā un pa pastu:
Par 1 mēnesi " la*s 80 sant.
par atsevišķu _numuru : saņemot

ekspedīcijā
^

— » 6 ,
pie atkalpārdevējiem — , 7 .

Latvijas valdības _ j&A», oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izņemot -JteSf^^fti^^ un svetkudienas

Redakcija: JfiH^»^^fe^Rk
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī JVo 3. Tel. JJfe 9-89 «SRPsSSnP*^ Rl S> Pm N°- L Tel- Nq 9"57
Runas stundas no 11— 12 TļVfcHgK^ļr Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu plūdinājumi līdz 30 vien-

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

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — . 16 ,

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — ,20 ,

Valdības rīkojumi un pavēles.
i

Apstiprinu.
1925. g. 12. augustā. 2* 3873.

Izglītības ministrs
Arv. Kalniņi.

Židu ģimnāziju stundu plāns 1925./26. mācības gadam.
Stundu plāns 1925./26. mācības gadam obligatorisks vidusskolas pirmajā
klasē, pārgrozījumi pārejās klases pielaižami ar izglītības ministrijas piekrišanu.

.A" — ar vienu obligatorisku veco valodu un vienu obligatorisku jauno valodu.
,B" — ar obligatoriskām divām jaunām valodām un bez vecām valodām.

Priekšmeti I. II. III. IV. Kopā

Latvju valoda 3 3 4 4 14
Pasniegšanas valoda. ......3 3 4 4 14
Reliģija un žīdu vēsture 1—2 1—2 1—2 1—2 4-8
Ivris, īdiš vai jaunā valoda ..... 3 3 3 3 12
I jaunā valoda 3 3 3 3 12
Latiņu valoda («A") vai II jaunā

valoda (.B") 4 3-3 4 14
Matemātika . 4 5 5 3 17
Fizika. . . 2 2 3 3 10
Kimija un mineraloģija 2 2 — — 4
f)abas zinības 2 2 2 2 8
Ģeogrāfija un ģeoloģija 1 2 1 — 4
Latvijas ģeogrāfija .......— — 1 — 1
Kosmografija — — — 2 2
Vēsture un sabiedriskās zinātnes . . 2 2 2 3 9
Latvijas vēsture — — 1 1 2
Zīmēšana un modelēšana 2 2 1 1 6
Vingrošana, fiziskā un militārā audzi-

nāšana . 2 1 1 1 5
Rokdarbi zēniem un mājturība meitenēm — — — — —
Dziedāšana . grupās (4)

Minimums .... 34 34 35 35 138
Maksimums .... 35 35 36 36 146

1. Skolās ar žīdu pasniegšanas valodu māca otru žīdu valodu vai otru (,B"
ģimnāzijas — trešo) jauno valodu.

2. Skolās ar nezīdu pasniegšanas valodu vienas žīdu valodas pasniegšana (ivris
vai īdiš) ir obligatoriska.

3. Latvijas vēsture un Latvijas ģeogrāfija jāpasniedz latvju valodā.

Žīdu izglītības pārvaldes priekšnieks J. L a n d a u s.
Skolu nodaļas vadītājs B. G r I n m a n i s.

Apstiprinu.
1925. g. 12. augustā. J* 3871.

Izglītības ministrs
Arv. Kalniņš.

Židu klasiskās ģimnāzijas stundu plāns 1925./26. mācības gadam.
Stundu plāns 1925./26. mācības gadam obligatorisks vidusskolas pirmajā klasē,

pārgrozījumi pārējās klasēs pielaižami ar izglītības ministrijas piekrišanu.

Priekšmeti I " I"'V

K°PLatvju valoda 3 3 4 4 14
Pasniegšanas valoda (ivris) 3 3 3 4 13
«eliģija un žīdu vēsture 2 2 2 2 8
t,'vai II jaunā valoda (3) (3) (3) (3) 0-12
Klasiskā un talmudiskā literatūra . . . 5—6 5-6 5-6 6-7 21—25
Bībele . ... 3 3 2 2 10
1 jaunā valoda ......... 3 3 3 3 12
Matemātika .... 4 4 4 4 16
Fizika * ' ' .... 2 2 2 2 8
Dabas zinības.['. '

.
'
. '..... 1 2 — — 3

^pārējā ģeogrāfija — — 2 — fLatvijas ģeogrāfija ........ — — l ~
\

kosmografija .. — — —
yesture un sabiedriskās zinātnes ... 2 2 2 2 8
Latvijas vēsture — — ] * i«m ešana un modelēšana 1 ! — — z
vlDgrošana, fiziskā un militārā audzi-

R nāšana 2 1 1 * _ļ>
Rokdarbi zēniem un mājturība meitenēm — — —
Uz'e dašana grupās __lz2_

3Ī31 32
~~

32 126
(+4) (+ 4) (+4) (4 4) 20

Piezīme: Latvijas ģeogrāfija un Latvijas vēsture jāpasniedz latvju valodā.

Žīdu izglītības pārvaldes priekšnieks J. Landaus.
Skolu nodaļas vadītājs B. G r ī n m a n i s.

Apstiprinu.

/ 1925 g. 12. augustā. *6 3874.
i Izglītības ministrs

Arv. Kalniņš.

Žīdu pamatskolu stundu plāns 1925.1926. māc. gadam.
Pirmskola I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. Kopā

Reliģija un žīdu vēsture . 1—2 1—2 1—2 2 2 2 2 11—14
Latvju valoda — — 5 4444 21
Pasniegšanas valoda. . . 5—6 5—6 4 4 4 4 4 30—32
Ivris, īdiš vai II jaunā va-

loda (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 0-21
I jaunā valoda — — — 3333 12
Matemātika 4—5 5 5 4—5 5 6 6 35—37
Dabas zinības (ieskaitot

ķimiju un fiziku ... — — — 2244 12
Apkārtnes mācība. ... 3 3—4 3 — — — — 9—10
Vispārējā ģeogrāfija ... — — — 2 2 2 2 8
Latvijas ģeogrāfija ... — — — — — — 1 1
Vispārējā vēsture ....— — — 2222 8
Latvijas vēsture .... — — — — — 1 1 2
Glītrakstīšana — 1 — ____ i
Zimešana un modelēšana .1 1 1—2 2 2 2 1 10—11
Dziedāšana .1 1 1 1111 7
Vingrošana, rotājas . . . 1—2 2-3 2 2 111 , 10—12
Rokdarbi zēniem un māj-

turība meitenēm ... — — — (1) 1—2 1 1 3—5

Minimālais stundu skaits .16 19 22 28 29 33 33 180
Maksimālais stundu skaits .23 26 27 33 33 36 36 214

1. Skolās ar žīdu pasniegšanas valodu jāiekārto pēc skolas padomes izvēles
II žīdu valoda no pirmskolas klases vai II jaunā valoda no III klases. Pēdējā
gadījumā pirmskolas, I un II klasēs visos priekšmetos, kuros paredzēts mini-
mālais un maksimālais stundu skaits, jāpasnieds maksimālais stundu skaits.

2. Skolās ar nezīdu pasniegšanas valodu obligatoriski jāiekārto viena žīdu
valoda kā mācības priekšmets sākot ar pirmskolas klasi.

3. Par vienu no jaunām valodām žīdu pamatskolās ņemama vācu vai krievu
valoda.

4. Latgales žīdu pamatskolu V un VI klases atļauts uz skolu padomes vēlē-
šanos mācīt latvju valodu 5 stundas nedēļā, attiecīgi samazinot zīmēšanas
un modelēšanas stundu skaitu.

5. Latvijas vēsturi un Latvijas ģeogrāfiju jāpasniedz latvju valodā.
6. Stundas garums — 45 minūtes.

Žīdu izglītības pārvaldes priekšnieks J. Landaus.

Skolu nodaļas vadītājs B. Grīnmanis.

j» Apstiprinu.
v 1925. g. 12. augustā. Ni> 3884.

Izglītības ministrs
Arv. K a 1 n i ņš.

Zīdu klasisko pamatskolu stundu plāni 1925/26. mabibas gadam.
A. Bez talmuda.

Priekšmeti Pirmsk. I II III IV V VI Kopā

1. Reliģija un žīdu vēsture ...2222222 14
2. Latvju valoda — — 5 4 4 4 4 21
3. Ivris — pasniegšanas valoda ..9655555 40
4. Bībele un ievads talmudā. . . — 6 5 5 4 ,4 4 28
5. Talmuds — — — — — — — —
6. Apkārtnes mācība 4 3 2 — — — — 9
7. Jaunā valoda ___ 3 3 3 3 12
8. Matemātika, . 5 5 5 5 5 6 6 37
9. Dabas zinības (ieskaitot fiziku '

un ķimiju) — — — 2 2 3 4 11
10. Vispārēja vēsture — — — 2 2 2 2 8
11. Latvijas vēsture — — — — — 1 1 2
12. Vispārējā ģeogrāfija — — - 2 2 2 2 8
13. Latvijas ģeogrāfija — — — — — 1 — 1
14. Zīmēšana-modelēšana .... — 211111 7
15. Dziedāšana 1 1 1 1 1 — — 5
16. Vingrošana-rotaļas ..... 2 1 1 1 1 1 1 8
17. Rokdarbi zēniem un mājturība

meitenēm . . — — — — 1 1 1 3
23 26 27 33 33 36 36 214

B. Ar talmuda,
3. Ivris — pasniegšanas valoda ..9655333 34
5. Talmuds — — — — 3 5 5 13
8. Matemātika 5 5 5 5 4 4 4 32
9. Dabas zinības (ieskaitot ķimiju

un fiziku) ... — — — 22 23 9
23 26 27 33 33 36 36 214

Piezīme. Pie A un B — Latvijas ģeogrāfiju un Latvijas vēsturi jāpasniedz
latvju valodā.
Stundas garums — 45 minūtes.

Židu izglītības pārvaldes priekšnieks J. Landaus.
Skolu nodaļas vadītājs B. Grīnmanis.



Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums Ne 53.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 223.

(1. turpinājums un beigas/*
14936. Kumišče, Pauline Aloiza m.,

5^ g. veca, Krievijas pav., pēd. dzīves
vieta Daugavpils apr. Izabelinas pag. —
Daugavpils apr. priekšnieka 1925. gada
27. jūlija raksts Ne 2573/HI. Uz Dau-
gavpils apriņķa priekšnieka 1925. gada
25. maija lēmuma Na 1804/III/560 pamata
sodīta ar Ls 10,— jeb 5 dienām
aresta par dzīvošanu bez dokumentiem
(3-VlII-25)._ — Izpildīt lēmumu un pa-
ziopt meklētājam.

14937. Kastrovskis, Georgs Ernesta
dēls, 21 g. v.. agrākā dzīves vieta —
Rīgā, Katrines ielā Nt 10, dz. 2. —
Rīgas prefektūras III nodaļas 1925. gada
21. jūlija raksts Ne 4820/20. Sodīts no
Rīgas prefekta ar Ls 15,— (3-VIII-25). —
Paziņot meklētājam.

14938. Kalniņš, Jānis Kristines d., 16 g.
vecs, vidēja auguma, seja iegarena, acis
pelēkas, mati un uzacis tumši blondi, uz
deguna ievainojuma rēta, ievietots kolo-
nijā uz Valkas apriņķa 2. iecirkņa mier-
tiesneša 1925. g. 24. aprija sprieduma
pamata; māte dzīvo Brantu pagastā

Saskaņā ar 1923g. 23. aprīļa likuma
16. pantu zemes vērtēšanas virskomisija
paziņo, ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo
vērtēšanas komisiju lēmumus sekoto
apbūves gabalu un muižu saimniecību
novērtēšanas lietās:

1925. g. 1. oktobrī, pulksten 3 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā Ne 1, dzlv. 5

373) Valkas apriņķa Kārķu pagasta Jaun-
kārķu un Veckārķu muižās;

374) Rīgas apriņķa Rembates pagasta
Rembates muižā un Rembates ap-
būves gabalos, kas novērtēti vietējā
zemes vērtēšanas komisijā š. g.
5. augustā;

375) Ludzas apriņķa Posīnes pagasta
Posines, Zaļesjes un Gorjānu
muižās;

376) Ludzas apriņķa Nerzas pagasta Rest-
muižā un valsts nekultivētās zemēs;

377) Rēzeknes apriņķa Rozenmuižas pa-
gasta Janopoles, Žogotu, Rozen-
muižas, Stoļarovas, Poznaņas, Tau-
dojaņu, Mazduk&tigalas, Baļinovas
un Lugovaja-Paborgas muižās.

1925. g. 6. oktobrī, pulksten 3 dienā,
turpat

378) Ilūkstes apriņķa Sventes pagasta
Arones, Grendzes un Jaunsventes
muižā ar Vecsventes un Šiškovas
pusmuižām;

379) Jēkabpils apriņķa Elkšņu pagasta
Aizdumbles un Elkšņu meža mui-
žās, ķesteratā un nekultivētās zemēs;

380) Jēkabpils apriņķa Kroņa-Susejas
pagasta Rites, Cīruļu un Malu
muižās:

381) Valkas apriņķa Smiltenes pilsētas
apbūves gabali, kas novērtēti vie-
tējā zemes vērtēšanas komisijā no
š. g. 6. līdz 8. augastam ;

382) Kuldīgas apriņķa Turlavas pagasta
Turlavas, Platgales, Vilgales un
Kundumuižā un Lipaiķu mācītāja
muižas rentes mājās;

383) Rīgas apriņķa Ķemeru miesta ap-
būves gabali, kas novērtēti vietējā
zemes vērtēšanas komisijā no š. g.
25. līdz 27. jūlijam;

1925. g. 8. oktobrī, pulksten 3 dienā,
turpat

384) Aizputes apriņķa Sieksātes pagasta
un Kalna muižās un Vecapūzes
pusmuižā;

385) Aizputes apriņķa Kazdangas pag.
Cildus un Vangas muižās, Pūņu
muižas saimn. Ne 13F, Kāpšu pus-
muižas saimn. Ne 11 F un Valatu
pusmuižas saimn. Ne 42F;

386) Rīgas apriņķa Rīgas Jūrmalas pil-
pilsētas apbūves gabali, kas novēr-
tēti vietējā zemes vērtēšanas komi-
sijā no š. g. 31. jūlija līdz 4. aug.;

387) Jelgavas apriņķa Garozas pagasta
Garozas un Karlines muižās;

388) Jelgavas apriņķa Lielvircavas pag.
Lielvircavas muižā ar Jauno pus-
muižu, Oglaines un Skursteņu
muižās ar Skursteņu Jauno un
Liepas pusmuižām.

Rīgā, 1925. g. 18. augustā.
Zemes vērtēšanas virskomisijas

priekšsēdētājs A. Ķ u z e.
Sekretāra vietā Fr. Širaks-Gruzīts.

Vecpienēnu mājās, Cēsu apr. — Nepiln-
gadīgo zemkopības un amatniecības
kolonijas direktora 1925. g. 13. jūlija
raksts Ne 377 par izbēgšanu no kolo-
nijas (31-VII-25). — Apcietināt un ie-
vietot atpakaļ kolonijā.

14939. Kalniņš, Jānis Anša d., dzim.
1905. g., Latvijas pav., bez personības
dokumentiem, vidēja auguma. — Krimi-
nālās pārvaldes Jelgavas nodaļas priekš-
nieka 1925. g. 31. jūlija raksts Ne 1376.
Apvainots zādzībā (5-VIII-25). — Ap-
cietināt.

14940. Kapeika, Jezups Eduarda d.,
32 g. v., pied. pie Ludzas apr,, Kārsa-
vas pag. — Ludzas apr. 3. iec. mierties-
neša 1925. g. 23. jūlija raksts Ne 1786.
Apvainots uz sodu lik. 138. p. p.
(5-VIII-25). — Paziņot dzīves vietu.

14941. Kancers, Aivids Miķeļa d,
20 g. v., pied. pie Bauskas apr., Vec-
saules pag. — Jelgavas apr. mierties-
neša^ 1925. g. 5. marta raksts Ne 657.
Apsūdzēts uz sodu lik. 138., 230. p. p.
(27-111-25). — Paziņot dzīves vietu, ņe-
mot parakstu par tās neatstāšanu.

14942. Kozlovskis, Jānis, 2 g. vecs,
čigānu bērns, agrāk dzīvojis Rundāles
muižā, (tuvāku ziņu nav). — Bauskas
apriņķa 1. iecirkņa priekšnieka palīga
1925. g. 23. jūlija raksts Ne 152/11. Ir
slims ar sifilisu (4-VI1I-25). — Ievietot
slimnīcā.

14943. Kadik, Minna Andreja rn.,
48 g. veca, pied. pie Grobiņas apr. Pēr-
kones pag., agrākā dzīves vieta Ludzas
ielā Ne 54. — Rīgas pils. 3. iec. mier-
tiesneša 1925. gada 25. jūlija raksts
Ne 1613/24, apvainota uz sod. lik. 266. p.

ievietot Valmieras apr. cietumā un ieskai-

tīt meklētāja rīcībā.
14953. Neihofer, Austra Hugo meita,

dzimusi 1906. g., Latvijas pilsone, La-
tvijas pase Ne 251942, izdota 1925. g.
no Rīgas prefektūras, agrāk dzīvojusi
Rīgā, « Holandes" viesnīcā, Kārļa ielā
Ne 31. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļa, apvainota zādzībā (4-VIII-25). —
Apcietināt.

14954. Orup, Helene Antona meita,
48 g. veca, Latvijas pavalstniece, agrākā
dzīves vieta Rīgā, Duntes ielā JSfe 30,
dz. 3. — Rīgas prefektūras 3. nodaļas
1925. g. 27. jūlija raksts Ne 5261/20,
sodīta no Rīgas prefekta ar Ls 15
(3-V1II-25). Paziņot meklētājam.

14955. Platko, Andrejs Antona dēls,
29 g. vecs, 1925 g. 12. februārī dzīvojis
Daugavpils apriņķī, Sātes pagasta „Braša"
ciemā. — Jelgavas iecirkņa miertiesneša
1925. g. 16. jūlija raksts Ne 3468, ap-
vainots uz sodu lik. 139. p. p. (3-VHI-25).
— Paziņot dzīves vietu.

14956. Pešiks, Nikolajs Jura dēls,
17 g. vecs, vidēja auguma, seja iegarena,
acis zilas, mati un uzacis tumši. —
Nepilngadīgo zemkopības un amatniecības
kolonijas direktora 1925. g. 21. jūlija
raksts Ne 411, 1925. g. 19. jūlijā izbēdzis
no kolonijas. — Ievietot atpakaļ kolonijā.

14957. Petersons, Osvalds Jāņa d.,
dzim. 18. aug. 1899. g., pied. pie Jaun-
auces pag., Jelgavas apr., bij. 13. Tu-
kuma kājn. pūka kareivis, latvietis, ev.
lutertic, 6 kl. ģimnāzijas izglītība, ne-
precējies. — 4. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša 1925. g. 1. aug. raksts Ns 1956,
apvainots uz sod. lik. 128. p. 1. d.
129. p. un 133. p. p. — Apcietināt,
ievietot tuvākā apcietinājumā, ieskaitot
meklētāja rīcībā (6V1II-25).

(4-VIII 25). — Paziņot meklētājam.
14944. Kalniņš, Jānis Andža d., 47 g.

vecs, pied. pie Cēsu apr., Veismaņu pag.
— Rīgas 6. iec. miertiesneša 1925. g
27. jūlija raksts Ne 477, apvainots uz
sod. lik. 139. p. 1. d., 262. p. 1. d.,
284. un 530. p. p. (4-VIII-25). — Pa-
ziņot dzīves vietu.

14945. Kalniņš, Jānis Anša d., dzim.
1877. g., pied. pie Cēsu apr. Veismaņu
pag. — Rīgas 6. iecirkņa miertiesneša
1925. gada 27. jūlija raksts Ne 695,
apvainots uz sod. lik. 284. p. (4-VIII-25).
— Paziņot dzīves vietu.

14946. Lukaševics, Pēters Pētera d.,
17 g. vecs, vidēja auguma, seja ieapaļa,

acis zilas, mati un uzacis gaiši, ģērbies
tumši zilā uzvalkā, ievietots kolonijā uz
Rīgas 2. iec. miertiesneša 1924. g. 12. feb-
ruāra sprieduma pamata, piederīgie: Šar-
lote Gussar un Anna Vēsel iedzīvo Rīgā,
Rumpmuižas ielā Ne 5, dz. 11. — Ne-
pilngadīgo zemkopības un amatniecības
kolonijas direktora 1925. g. 13. jūlija
raksts Ne 377., par izbēgšanu no koloni-
jas. (31-VII-25)— Apcietināt un ievietot
atpakaļ kolonijā.

14947. Levensons, Berks Haima d..
17 g. vecs, ebrejs, mozusticīgs, Latvijas
pav., vidēja auguma, tumšiem matiem un
gaišām uzacim. — Krimina'ās pārvaldes
Jelgavas nodaļas priekšnieka 1925. g.
21. jūlija raksts JsTs 1572, apvainots zā-
dzībā. (5-VIII-25). — Apcietināt.

14948. Levins, Mozus Izraēla d.,
dzim. 1903. g., pied. pie Rīgas, agrākā
dzīves vieta Rīgā, Stabu ielā Ne 59,
dz. 11. — Kriminālās pārvaldes Rīgas
nodaļa,apvainotspiesavināšanā.(6-VIII-25).
Apcietināt.

14958. Pujiņ, Minna Pētera m., dzim.

1877. g., pied. pie Smiltenes pag., La-
tvijas pilsone, pase Ne 136845, izdota
no Rīgas prefekta 1920. g. 20. sept.,
agrāk dzīvojusi Rigā, Sadovņikova ielā
Ne 37. — Rīgas policijas 6. iec. priekš-
nieka 1925. g. 28. jūlija raksts Ne 20889,
sodīta uz sod. lik. 138. p. p. ar 5 latiem
vai 2 dienām aresta (Rīgas 12. iec. mier-
tiesneša izpildu raksts no 1925. g. 15. jul.
Ne 656). (6-VIII-25). — Paziņot dzīves
vietu.

14959. Paleij, Anna Teodora m,
19 g. veca, Latvijas pav., agrākā dzīves
vieta Rīgā, Avotu ielā JNfs 11, dz. 20. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
27. jūlija raksts Ne 5708/25, sodīta no
Rīgas prefekta ar 15 latiem (4-VIII 25). —
Paziņot meklētājam.

14960. Paeglis, Voldemārs Pētera d.,
20 g. vecs, pied. pie Mūrumuižas pag.,
Valmieras apr., pases Ne 300, 1925. g.
18. un 19. jūlijā redzēts Nurmuižas pag.
pie Līgates, labā roka stipri saskrābāta,
vecāki dzīvo Jaunvāles pag., Valmieras
apr. — Dzelzsceļu policijas Rīgas no-
daļas priekšnieka papildu telefonograma
Ne 593 no 1925. g. jūlija mēneša (pa-
pildinājums dzelzsceļu pol. priekšnieka
telefonograma Ne 582 no 1925. g. 17. jū-
lija), apvainots naudas un dokumentu
zādzībā (4-VIII 25). — Ziņot meklētājam.

14961. Potjanko, Jūlijs Jēkaba d.,
dzim. 1887. g. 29. septembrī (v. st), pie-
derīgs pie Madonas apr., Jaungulbenes
pag. — Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. izmeklēšanas tiesneša 1925. gada
24. jūlija raksts Ne 1332, apvainots uz
sod. lik 262./I p. 2. d. (4-VIII-25). —
Paziņot dzīves vietu.

14964. Raskevič, Elza, dzim. 1914 g
4. jūlijā, maza auguma, brūni mati, uj
kreisiem deniņiem karpa, apģērbs melni
balti raibs, basām kājara, runā tikai lat
viski. Māte Anna Zirnis dzīvo Ģertrūdes"
ielā Ne 113. — Rīgas policijas 5. iecirkņa
priekšnieka 1925. g_ 30. jūlija telefono-
grama Ne 119, aizbēgusi no Ozolaines
bērnu patversmes (4-VIII 25). — Paziņot
meklētājam.

14965. Ruševic, Alvīne Friča m., dzim
1905. g. 24. jūnijā, pied. pie Dobeles
apr. Mežmuižas pag. — Rīg. pils. 9, jec
miertiesneša 1925. gada 20. jūlija raksts
Ne 923, apvainota uz sod. lik. 591 n
1. d. (3-VIII-25). — Apcietināt un no- *
gādāt meklētāja rīcībā.

14966. Soms, Juris-Ignats Andreja d.,
51 g. vecs, piederības un pēd. dzīves
vieta Daugavpils apr. Liksnas pag. —
Daugavpils apr. priekšnieka 1925. gada
27. jūlija raksts Ne 2573/III, uz Daugav-
pils apr. priekšnieka 1924. gada 26. no-
vembra lēmumu Ne 4258/111/1422 sodīts
ar Ls 20,— vai 10 dienām aresta par
parādīšanos dzērumā (3-V1II-25). — lz.
pildīt lēmumu un ziņot meklētājam.

14067. Zinaburgs, Josifs Daniela d.,
dzim. 1901_ . g., pied. pie Jelgavas. —
Rīgas pilsētas 1. iecirkņa miertiesneša
1925. g. 20. jūlija raksts Ne 677, apvai-
nots uz sod. lik. 138. p. (3-VI1I-25). -
Paziņot dzīves vietu.

14968. SedvaC Olga Pētera m., 15 g.
veca, vidēja auguma, tumši, nogriezti
mati, gaiši zilas acis, seja apaļa, ģērbu-
sēs pagarā brūnā izbalojušā kleitā, īsām
rokām, apaļu izgriezumu, basām kājām.
Vecāki dzīvo: Valmierā, Stacijas ielā Ne 9.
— Ropažu meiteņu kolonijas 1925. g.
23. jūlija raksts Ne 87., izbēgusi no ko-
lonijas, apv. uz sod. lik. 571. p. 1. d.
(3-VIII-25). — Ievietot atpakaļ kolonijā.

14969. Stepanovs, Teodors Jāņa d.,
58 g. vecs, Latvijas pav., agrāk dzlv.
Rīgā, Būru ielā Ne 25, dz. 3. — Rīgas
Prefektūras 3. nodaļas 1925. g. 29. jū-
lija raksts Ne 7649/24., sodīts no Rīgas
prefekta ar Ls 2.— (5-V1II-25). — Pazi-
ņot meklētājam.

14970. Zeltiņ, Ida Pētera m., agrāk
dzīvojuse Mucenieku iela Ne 5, dz. 4.
(Tuvāku ziņu nav). — Rīgas pils. 3. iec.
miertiesneša 1925. g. 29. jūlija raksts
Na 1038., apvainota uz sod. lik. 138.p.p.
(5-VIII-25). — Paziņot dzīves vietu.

14971. Smilga, Heinrichs Miķeļa d.,
38 g. vecs, pied. pie Rīgas, agrākā dzlv.
v. Ādmiņu ielā Ne 8, dz. 30. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nodaļa, apvainots
zagta pulksteņa pārdošanā. (6-V1II-25).—
Paziņot dzīves vietu.

14972. Zustiņš, Krišs Jāņa d., dzimis
1871. g. 10/22. novembrī, piederīgs pie
pie Susejas pagasta, Jaunjelgavas apr.—
Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļa, ap-
vainots zādzībā (6-VII1-25). — Apcietināt.

14973. Sētmans, Jānis-Ludvigs Eduarda
dēls, dzimis 1895. g., jūrnieks, agrāk
dzīvojis Dzirnavu ielā Ne 102, dz. 1, no
kurienes izbraucis uz Jelgavu, bet tur
nav atrasts. — Mežu departamenta 1925. g.
27. jūlija raksts Na 10325, apvainots ne-
likumīgā, viņam izsniegto būvkoku iz-
lietošanā (3-VIII-25). — Paziņot dzīves
vietu.

14974. Zieds, Jānis Pētera d., dzimi»
1904. g. 14. jūlijā, 7. Siguldas kājnieku
pulka kareivis, piederīgs pie Madonas
apr., Vecgulbenes pag., pirms iesaukšanas
dzīvojis Modonas apr., Golgovskas pag. —
Rīgas pilsētas komandanta palīga 1925. g.
28. jūlija raksts Ne 3953. Jau 1925. g-
7. jūnijā izrakstīts no kara slimnīcas,
bet vēl nav ieradies pulkā (3-VIII-25). —
Arestēt un nogādāt meklētāja rīcībā.

14975. Zebergs, Kārlis Jāņa dēls,
30 g. vecs, piederīgs pie Aizputes apr>
Saukas pagasta, agrāk dzīvojis Ventspili.
Tilta ielā Ne 14. — Rīgas pilsētas 3. iec
miertiesneša 1925. g. 24. jūlija raksts
Na 755, apvainots uz sodu lik. 284. P-
(4-VIII-25). — Paziņot dzīves vietu.

14976. Zolotarevs, Hiršs Icika dēls,
dzimis 1896. g. piederīgs pie Gomelas
pagasta, Mogiļevas guberņā.—R^policijas 4. iecirkņa priekšnieka 1925. g-
27. jūlija raksts Ne 17191, apvainots par
savas sievas piekaušanu (4-VIII-25). "
Paziņot dzīves vietu -

14949. Labanovs, Jons Jakova d.,
23 g. vecs, pieteikts pie Rēzeknes apr.,
Ondrupienes pag. — Rīgas 5. iec. mier-
tiesneša 1925. g. 25. jūlija raksts Ns665.,
apvainots uz sod. lik. 284. p. (6 VIII 25).
— Paziņot dzīves vietu.

14950. Lasis Lass, Hugo Sīmaņa un
Henrietes d., dzim. 1300. g. 9. martā
(j. st.), pied. pie Rīgas, agrākās dzīves
vietas — Rīgā, Ausekļu ielājsfs 4, dz. 17
un Kr. Barona ielā Ne 16, dz. 18. —
Rīgas apgabaltiesas 2. krim. nodaļas
1925. gada 28. jūlija raksts Ne 200993,
sodīts pēc sod. lik. 204/1 p. ar Ls 100,—
(4-VIII-25). — Ziņot meklētājam.

14951. Madrevic, Anna Jāņa m., 23 g.
veca, Latvijas pav., agrākā dzīv. vieta
Rīgā, m. Kalnu ielā Ne 14/16, dz. 3. —
Rīgas prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
24. jūlija raksts Ne 2569/20, sodīta no

14962. Pulē, Pēters Dāvā d., dzim.
1903. gada 1. oktobrī, 7. Siguldas kājn.
pulka kareivis, pied. pie Valkas apr.
Trikates pag, pirms iesaukšanas dzīvojis
turpat ,Bulinu" mājās. — Rīgas pilsētas
komendanta palīga 1925. gada 28. jūlija
raksts Na 3954 (4-VI-25), izrakstīts no
kara slimnīcas, bet vel līdz šim nav
ieradies pulkā_ (3-VIIl-25). — Arestēt un
nogādāt meklētāja rīcībā.

14963. Rekšans, Pēters Anša d., dzim.
1894. g. 13. janvārī, Rīgas apr. Lielā pa-
gastā, pied. pie Cēsu apr., Nētķenes pag.,
pase Ne 186903 izdota no Rīgas prefekta
— gada 14. septembrī, vidēja auguma,
blonds, skūtu, iesārtu ģīmi, ģērbies aiz.
sargu krāsas uzvalkā, agrāk dzīvojis
Jaunlatgales apr. Tolkovas pag. Zabku
ciemā. — Jaunlatgales apr. priekšnieka
1925. gada 30. jūlija raksts Na 1232/IV,
kā Jaunlatgales apriņķa 3. robežapsar-
dzības rajona bij. kontroliers pie- atvaļi-
nāšanas no dienesta, civ. dien. lik. 36. p.
kārtībā, nav nodevis uzticēto viņam
valsts naudu im izbraucis no apriņķa
robežām (4-VIII 25). — Apcietināt un no-
gādāt meklētāja rīcībā.

Rīgas prefekta ar 10 latiem (6-VIII-25). —
Paziņot meklētajam.

14952. Miķels, Augusts Natālijas d.,
dzim. 1905. g. 25. nov. (v. st) Vainīšu
pagastā, pied. pēc paša izteicieniem, pie
Limbažu pils., čigān?, kristīts Umurgas
draudzē. — Valmieras apr. 2. iec. iz-
meklēšanas tiesneša 1925. g. 23. jūlija
raksts Ne 982, apv. uz sod. lik. 51. un
581. p. 2. d. (6-VNI-25). — Apcietināt,

. ,,c

14977. Torokofs, Teodors Jāņa dēls,

16 g. vecs, vidēja auguma, seja iegarec1 ,

acis pelēkas, mati un uzacis tumši, ne

brilles, vecāki iedzīvo Rīgā, Matīsa i«"
Ne 48, dz. 14. — Nepilngadīgo i&

kopības un amatniecības kolonija»
rektora 1925. g. 14. jūlija raksts JJ» *™
par izbēgšanu no kolonijas (31-VII-2&J-
Ievietot kolonijā.



14978. Trofimovs, Feodokijs Jāņa d.,
?r ļ vecs, maza auguma, seja iegarena

c zilas mati un uzacis tumši blondi,
a iPtots 'kolonijā uz Rīgas 11. iecirkņa
S uesneša 1925. g 14 februāra sprie-

SS pamata, vecāki dzīvo Rīgā, Lāč-
Sielā Ne U8, dz. 31. - Nepiln-
p Mao zemkopības un amatniecības
Sijas direktora 1925. g. 18. jūlija

ksts Nt 403, par izbēgšanu no kolonijas
ļļl.Vll*25). — Ievietot atpakaļ kolonijā.

14979- Tretjakovs, Eižens Ignata d.,
i2 e vecs, pied. pie Valkas pils. — Rīg.
o iec. miertiesneša 1925. g. 16. jū-
lija raksts Ne 1046, apvainots zādzībā
ļvilI-25). — Apcietināt un nogādāt
Lklētāja rīcībā.

14980. Terentjeva, Marija Jāņa m.,
tj g. veca, bij. Krievijas pav., agrāk
dzlv. Stelpes pag, Grābekļu mājās. —
Pigas prefektūras 3. nodaļas 1925. gada
29 jūlija raksts Ne 5431/21, sodīta no
Risas prefekta ar Ls 5,— vai 1 dienu
aresta (5-VIII-25). — Paziņot meklē-
foļOfTl.

14981. Treimans, Teodors-Evalds In-
driķa (Heinricha) d., dzim. 1888. gadā
7. maijā, pied. pie Aizputes apr., Briņķu
pag., Zemgales artilērijas pulka 11. di-
viziona 2. baterejas bij. kareivis, latv.,
lutertic , precējies, ped. laikā dzīvojis
Liepājas apr., Asītes pag., bet pirms pa-
saules kara Rīgā. — Kara tiesas priekš-
sēdētāja 1925. gada 1. augusta raksts
tfs 10523, apvainots uz kara sod. lik.
128. p. 1. d. un 134. p., izvairās no
liesas un izmeklēšanas (6-VIII-25). —
Apcietināt, ievietot Liepājas cietumā,
ieskaitot 5. iec, kara izmeklēšanas ties-
neša rīcībā, par ko paziņot pēdējam un
tiesai.

14982. Traktiers, Augusts Jāņa dēls,
dzimis 1883. g., piederīgs pie Vecmuižas
pagasta, dzīvo uz Latvijas pasi Ns 18612,
izdotu no Rīgas prefekta 1924. g„ agrāk
dzīvojis Elijas ielā Ne 23, dz. 1. —

Rīgas policijas 6. iecirkņa priekšnieka
1925. g. 29. jūlija raksts Ne 21261, pat-
varīgi atstājis savu dzīves vietu ka sa-
stāvošs policijas uzraudzībā (6-VIII-25). —
Paziņot dzīves vietu.

14983. Tendziagolskis, Vladislavs Ka-
zimira dēls, dzimis 1903. g. 27. decembrī,
piederīgs pie Kaunas. — Rīgas pre-
lektas 3. nodaļas 1925. g. 1. jūlija
taksts Ne 3633, izraidāms iz Latvijas
(10-VII-25). — Ziņot meklētājam.

14984. Tabačnik, Feja, Lietuvas pa-
valstniece, bez personības dokumentiem.
-Rīgas prefektūras dež. komand. 1925. g.
28. jūlija telefonograma Ne 73, apvainota
zādzībā (3-VIII-25). — Nogādāt pre-
fektūras 3. nodaļas rīcībā.

14985. Trusis, Matīss Friča d., 45 g.
vecs, dzim. 1878. g. 6. novembrī, pied.
Pie Rīgas, agrāk dzīvojis Rīgā, Vidzemes
šosejā Ne 21. — Rīgas apgabaltiesas
2. krim. nodaļas 1925. g. 24. jūlija raksts
».200835, uz ak. sod. lik. 36. p. p.
sodīts ar: 1) 50 latiem vai 2 ned. aresta,
2) 1 mēnesi cietuma un 3) 750 latiem
trīskārt patent. nod. vai 4 mēn. aresta
(4-VIU-25). — Apcietināt un ziņot meklē-
jam.

14986. Traktiers, Augusts Jāņa dēls,
jam. 1883. g., pied. pie Vecmuižas pag.,
ļatv. pase Ne 18612, izdota 1924. g. no
Ogas prefekta. — Rīgas policijas 6. iec.

Priekšnieka 1925. g. 29. jūlija teļefonogr
Js 163, apv. kā patvarīgi atstājis savu
«īves vietu, kā sastāvošs zem policijas
draudzības (4-V1II-25). — Ņemt zem
Policijas uzraudzības un ziņot meklētājam.

14987. Vīnzarājs, Fridrichs Ortijas d.,
f g- vecs, pied. pie Kabiles pag. Talsu
*ļ; pēd. dzīves vieta Kalnciema ielā

fQs ''2/114. — Rīgas 11. iec. miertiesu.
;*• g. 28. jūlija raksts Na 786, apv.
«sod. Hk. 284. p. (6-VIII-25). - Pazi-
ņo dzīves vietu.

H988. Volončunas, Jāzeps Vikenta d.,
S
J- vfs, bij. Krievijas pav., Kaunas
L ,VilkotIiiras apr., Vizmu pag. —
]]f11- iec. miertiesneša 1925. g. 28. ju-
i> raksts Ne 781, apvainots uz sod. lik.
vietu P" (6"VI11'25)- - Pazi?dzives
JJ989- Vilke, Otto Otto d., 26. aug.

Cw'pied - PieRlga*.ī- ļ- J"
nenrt ]n' Pulka dižkareivis, lutertic,
Jr-> Pēd. laikā Hrīvniis Rīgā. Dzir-

Ķ l4
lelā Ns 4, dz. 17 un Dārza ielā

1925 ~~ ^ara tiesas priekšsēdētāja
apvainl *' augusta raksts Ne 10542,
«o STuz sod. lik. 136. p. izvairās
Apit aLUn izmeklēšanas. (6-VIII-25). -
ie »kaiS o' ievietot Rīgas centrālcietumā,
tieša r? -k iec- kaFa izmeklēšanas ties-
tiesai * par ko paziņot pēdējam un

14990. Volovič, Anna Kazimira m.,
20 g. veca, pied. pie Kaunas gub., Lie-
tavas pav., ped. dzīv. vieta Aptiekam
ielā Na 40, dz. 6. — Rīgas 11. iec. mier-
tiesneša 1924. g. 10. jūlija raksts M 557,
apvainota uz sod. lik. 528. p. (5-VI1I-25).
— Paziņot dzīves vietu.

Pārlabojumi.
1) „Valdības Vēstneša* 1925. g. 131. nu-

murā rņekl. pērs. sar. 210 kārtas Ka 13635
jāmeklē Jānis Arvida d. Platups un nevis
Plāters.

Pamats. Rīgas Jūrmalas policijas
pr-ka raksts no 1925. g. 23. jūlija
Ne 15932.

2) «Valdības Vēstneša" 1921. gada
188. numurā mekl. pērs. sar. 2, pkt.
262 meklēto Latveju Adurlinu pareizi
sauc pa Latīlu Gabidula d. Apdulinu.

P a m a t s. Galvena štāba administra-
tīvās daļas priekšnieka raksts no
1925. g. 23. aug. Ne 3569/ga.

3) „ValdIbas Vēstneša" 1921. gada
170. numurā, mekl. pērs. sar. 1. kārtas
Ne 53 tiek meklēts nevis Birkmans, Kār-
lis Viļuma d., bet gan Kārlis Jāņa d.
Birkmans, dzim. 1892. g. 5. sept. (v. st.),
pied. pie Rīgas apr. Jaunpils pag.

Pamats. Rīgas apgabaltiesas pro-
kurora raksts no 1925. g. 27. jūlija
Ne 17964.

4) ,,Valdības Vēstneša" 1921. gada
170. numura mekl. pērs. sar. 1. kārtas
Ne 82 meklējamais Toms Baikovs saucās
pareizi Ivans Kirila d. Baikovs, pied. pie
Kosogorodskas pag.

Pamats. Rēzeknes-Ludzas kara ap-
riņķa pārvaldes raksts no 1925. g.
14. jūlija Ne 15274.

5) «Valdības Vēstneša* 1921. gada
190. numurā, meklējamo personu sarakstā
Ms 2 kārtas Ne 422 jāmeklē Karūsa Jāzeps.

Pamats. Bauskas apr. 1. iec. mier-
tiesneša 1925. g. raksts Na 628.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tifentāls.

Darbvedis F. Ansons.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
par ielu un trotuāru ierīkošanu
kārtība uzturēšanu un tīrīšanu

koku dēstīšanu_ un satiksmi
Aucē.

Pieņemti Auces pilsētas domes sēde
1925. g. 8. aug. pr. t& 17 § 2,
un apstiprināti no iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta ar rakstu
K« 106112 no 1925. g. 15, augusta.

I. Ielu un trotuāru ierīkošana,
uzturēšana un tīrīšana.

1. Ielas, ceļus un laukumus ierīko un
uztur pienācīgā stāvoklī pilsētas paš-
valde, saskaņā ar attiecīgiem domes lē-
mumiem un pilsētas budžetu. Tirgus
laukumus tīra pilsētas pašvalde.

2. Trotuāru ierīkošana, kārtībā uztu-
rēšana un tīrīšana izdarāma no grunts-
gabalu īpašniekiem, viņu vietniekiem jtb
lietotājiem, cik tālu to īpašumi pieiet pie
pilsētas ielām, ceļiem un laukumiem.

3. Jauni grāvji un ūdens notekas starp

ielu un trotuāri ierīkojami no pilsētas
pašvaldes, bet kārtībā uzturami un tīrāmi
no gruntsgabalu īpašniekiem, viņu viet-
niekiem jeb lietotājiem, gar kuru grun-
tīm tie iet. Grāvji, kas nepieiet pie ielām,
laukumiem jeb ceļiem tīrāmi un kārtībā
uzturami no gruntsgabalu īpašniekiem,
viņu vietniekiem jeb lietotājiem.

Centrālos novadu grāvjus, apzīmētus
pilsētas plānā, ierīko, uztur kārtībā un
tīra pilsctas. pašvalde, kā ari patur sev
tiesības ierīkot vajadzības gadījumos jau-
nus ūdens novadu grāvjus, pie kam ze-
mes īpašnieks nevar likt šķēršļus ceļā
pie darbu izvešanas. Šie jaunierīkojamie
grāvji privātīpašnieku gruntēs jātaisa
segti. . ,.

4. Trotuāriem jābūt taisītiem no cieta
mūra materiāla jeb rupjas grants._ Tro-
tuāru pārbraucamās vietas izbruģejamas
ar kaltiem akmeņiem. SI izbruģetā tro-

tuāra daļa nedrīkst pārsniegt 4 metri
platības gar ielas liniju. Apaļu bruģē-
šanas akmeņu lietošana trotuāriem no-
liegta "'

. . . ._

5. Gar šosētām vai bruģētām ielām

un laukumiem pielaižami trotuāri tikai
no betona, cementa, terakota platēm vai
apstrādātām pliena, smilts akmeņa vai

granita platēm vai asfaltēti trotuāri. Pil-
sētas dome var prasīt cietu trotuāru ierī-
košanu ari gar nebruģetām ielām un
laukumiem, ja satiksmes apstākļiem tas
nepieciešams.

6. Trotuāru minimālo platumu un
uzbūves materiālu priekš katras ielas urj
laukuma un viņu ierīkošanas laiku no-
saka pilsētas dome. Trotuāra augstumu
un noslīpumu pret ielas vai laukuma
līmeni norāda pilsētas valde.

7. Trotuāri uztaisāmi viena gada laikā
no šo noteikumu spēkā stāšanās no
betona vai cementa:

a) l/» metra platumā gar veco Tirgus
laukumu, gar Lielo ielu JNTs 1—29,
Ne 2—22 ieskaitot, gar Stacijas ielu.

b) 1 metri platumā gar Miera ielu,
Kalna ielu, Baznīcas ielu, Jelgavas
ielu Na 1, 3 un 5, Lielo ielu
JSTfi 31—49 ieskaitot un pretējo pusi
Vītiņa ielā Na 1—9, ieskaitot Bēnes
ielu Na 1, 3 un 2. Pils ielu, Parkas
ielu, Dzirnavu ielu, Kazaku ielu,
Pāvila ielu, Amatnieku ielu, Ganību
ielu gr. Ne 97, 110, 111. Kapsētas
ielu, līdz dzelzsceļa pārbrauktuvei,
Jauno ielu.

8. Ielas tīrīšanas platību nosaka no
vienas puses īpašumu frontes garums,
no otras puses ielas vidus līnija. Līdz
ar pus ielu jātīra ari starp ielu un
gruntsgabalu vai trotuāru ejošā brīvā
zemes, mazāka laukuma vai apstādījuma
josla tam gruntsgabala īpašniekam, viet-
niekam vai lietotājam, starp kura grunts-
gabalu un ielu šī josla atrodas.

Kur pie ielas vai ceļa gruntsgabali
pieslienas tikai vienā pusē vai kur viena
ielas puse pieiet pie neizdalītiem rezerves
gabaliem vai pilsētas administratīvām
robežām — tur otrā puse kopjama un
tīrāma ielai blakus ejošā zemes īpaš-
niekam, vietniekam vai lietotājam pilsētas
robežās.

9. Ielu, ceļu, celiņu, trotuāru un lau-
kumu tīrīšanas darbi jāizdara no 1. maija
līdz 1. septembrim pulksten 6 rītā, bet
pārējā laikā ari citās dienas stundās.
Bruģētas ielas ir jātīra ik dienas. Sausā
laikā trotuāri, šosejas un bruģētas _ ielas
ir pirms slaucīšanas apslakamas ar ūdeni.
Ielu un novadu grāvji tīrāmi vienreiz
gadā ; vasarā ne vēlāk kā līdz 1. sep-
tembrim.

10. Ziemā trotuāri turami tīri no

ledus un sniega. Kad tie slideni, tad
jānokaisa ar smiltīm.

11. Sniega kupeni uz ielām un ceļiem
jānolīdzina, bet ja uz tām sakrājies
sniegs, tā ka traucē satiksmi, tad jānoved.

12. Starp ielām, ceļiem, laukumiem
un gruntsgabalu robežu, nedrīkst atra-
sties nekādas mājas izbūves, trepju_ un
durvju kāpieni un priekšnamu izbūves,
ieejas pagrabos u. c. priekšmeti, kas
nav vienā līmenī ar ielas trotuāri. Tir-
gotavu, darbnīcu un citu telpu logu
saules aizsargus un izkārtnes nav atļauts
novietot zemāk par 2/» metriem, skaitot
no trotuāra līmeņa. Visas šai punktā
neatļautas izbūves u. t. t. novācamas no
viņu īpašniekiem gada laikā no šo no-
teikumu spēkā stāšanās,

13. Ja ielas, ceļus, trotuārus un
grāvjus neuztur tīrus un labā stāvoklī
tie, kam tas uzlikts par pienākumu pēc
šiem noteikumiem, pēc tam, kad tas vi-
ņiem atgādināts, tas tiek izdarīts uz po-
licijas, vai pilsētas valdes, rīkojuma pa-
mata un izdevumi, pieskaitot tiem 12° o
gadā, piedzīti no vainīgā.

14. Ja trotuārus neutaisa vai ūdens
notecēšanai vajadzīgos grāvjus neizlabo
un neiztur kārtībā gruntsgabalu Īpaš-
nieki, viņu vietnieki vai lietotāji, tad šos
darbus izved uz pilsētas pašvaldes rīko-
juma pamata un izdevumus, pieskaitot
tiem 12% gadā, piedzen no vainīgā.

15. Mājām un būvēm ielas pusē, kas
pieiet pie trotuāra, jāierīko jumta ūdens
noteku renes, novedot pēdējās ne aug-
stāk par 20 centimetru no zemes.

16. Vietas, kur ielas un trotuāru kop-
platība to pieļauj, gar trotuāriem dē-
stāmi koki. Kokus iedēsta pilsētas paš-
valde. Gruntsgabalu priekšdārziņos, pēc
pilsētas plāna atzīmējumiem, dēstāmi
koki no gruntsgabalu īpašniekiem, viņu
vietniekiem un lietotājiem. Pilsētas
dome nosaka līdz kādam laikam kokiem,
pēc pilsētas valdes norādījumiem, jābūt
iedēstītiem.

Gruntsgabalu īpašniekiem, viņu viet-
niekiem, jeb lietotājiem, koki kā gar
trotuāru, tā ari priekšdārziņos, kopjami;
ja esošie jeb iedēstītie koki aizietu
bojā — to vietā jāiestāda jauni koki.

17. Aizliegts visus uz ielām, ceļiem,
šosejām, bulvāriem, laukumiem un
publiskos dārzos atrodošos kokus bez
pilsētas valdes atļaujas nocirst, zarus
nolauzt, ziedošus krūmus un puķes aiz-
tikt jeb noplūkt, zāles laukumus mīdīt
jeb bojāt.

Aizliegts alejās, bulvāros, publiskos
dārzos, ierīkotos solus, sabiedriskās
būves, mākslas, dabas pieminekļus un
senatnes atliekas bojāt, aprakstīt vai pa-
darīt netīrus.
II. Satiksme par ielām, ceļiem,

laukumiem un trotuāriem.
18. Trotuāri atļauti tikai kājnieku sa-

tiksmei. Noliegta ķerru un ratiņu vilk-
šana un stumšana pa trotuāru, izņemot
bērna ratiņus, tāpat noliegta braukšana
ar velosipēdiem un lopu dzīšana pa
trotuāru.

19. Zirgu, pajūgu un citu kustoņu
atstāšana bez uzraudzības uz ielām un
citās vispārības lietošanā esošās vietās
aizliegta. Zirgus aizliegts piesiet pie
telegrāfa, telefona un elektrības vadu
stabiem, sētām un ielās augošiem kokiem.

20. Lielākais pieļautais braukšanas
ātrums par pilsētas ielām un ceļiem vi-
siem braucamiem līdzekļiem ir līdz 10 klm
stundā.

21. Pārvadājot par pilsētas ielām sma-
gus priekšmetus, kuru svars kopā ar
ratiem pārsniedz 5 tonnas — vedējam
izprasāma pilsētas valdes atļauja un jā-
gādā par ielas bruģa un tiltu aizsardzī-
bas līdzekļiem. Vedējam jāatlīdzina pil-
sētai zaudējumi, kas cēlušies caur tiltu
un ielu bojājumiem pie vezumu pār-
vadāšanas.

22. Atļaujas resp. koncesijas kārtējas
automobiļu satiksmes uzturēšanai pa pil-
sētas ielām un ceļiem izdod un nosaka
pasažieru braukšanas taksi pilsētas dome.

23. Šo noteikumu pārkāpēju sauc pie
atbildības uz sodu likumu pamata.

24. Šie noteikumi stājas spēkā 2 ne-
dēļu laikā pēc viņu publicēšanas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pilsētas galva F. Grauds,
l Sekretārs (paraksts).

Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.

Rīgā, 19. augustā. Latvijas de-
legācija muitas tarifu saska-
ņošanai ar Igauniju šodien
pulksten 5 ārlietu ministrijā noturēja sēdi
priekšsēdētāja K. Ulmaņa vadībā. Pie-
dalījās visi delegācijas locekļi: izglītības
ministrs Arv. Kalniņš, tautas labklājības
ministrs Salnais, R. Bīlmanis, J. Hans,
Ringolds Kalnings, Fr. Trasuns un dele-
gācijas sekretārs Munters. Apspriedē
pārrunāja igauņu delegācijas 23. jūlijā
iesniegto līguma projektu par pilnas
muitas ūnijas noslēgšanu starp Latviju
un Igauniju, un vienojās par Latvijas
atbildes pamatlīnijām. Ievērojot jautā-
juma lielo nozīmi, delegācija nolēma
iesniegt savus priekšlikumus ministru ka-
binetam apstiprināšanai.

Riga
Latvijas bērnu palīdzības

savienības
„Mātes un bērna aizsardzības* izstāde ai
priekšlasījumu tiks sarīkota š. g. 23. au-
gustā Dobelē.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas birža, 1925. gs«in 20. augustā

Devices:
l Amerikas dolārs .... 5,175 — 5,20
1 Anglijas mārciņa .... 25,17 — 25,30
100 Francijas franku . . . 24,10 — 24,60
100 Beļģijas irauku .... 23,35 — 23,80
100 Šveices franka .... 100,10 — 101,10
100 Itālijas lira 18,55 — 16,90
100 Zviedrijas kronu . . . 138,70 — 14010
100 Norvēģijas krona . . . 95,35 — 97,25
100 Dānijas kronu .... 117,85 — 120,20
100 Cechoslovaķijas kronu . 15,20 — 15,50
100 KJandes guldeņu. . . 207,95 — 210,05
100 Vācijas marku .... 122,00 — 124,15
100 Somijas marku .... 13,00 — 13,25
100 Igaunijas nraiku ... 1,35 — 1,40
100 Polijas zlotu — — 100,0t
100 Lietavas Utu 50,50 — 52,00
1 SSSR cervoņeca .... 26,40 — 26,85

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3420 — 3450
Sudrabs 1 kg 105—112

Vērtspapīri:

5°/o neatkarības aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņ. . . 98—100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zimes 96 — 97
Par Rigas biržas kotadjas komisijas

priekšsēdētāju A. Z a 1p e t e r s.
Zvērināts biržas māklera P. Rupners

Redaktors: M. Ārons.



Tiesu sludinājumi.
Kara tiesa,

pamatodamās uz savu š. g. 5. augusta
rīcības jsēdes lēmumu un kāja tiesu lik.
951.un953.p.p. mekl

^
ē 8. Daugavpils

kajn. pulka seržantu Jēkabu Benjamiņa
d. Immermani, apvainotu noziedzīgā
nodarījumā, kas paredz, kara sodu lik.
129. un 134. p. p. un sod. lik. 51. p. un
149. p.

Immermans dzimis 1897. g. 8. aug.,
piederīgs pie Liepājas _ pilsētas, 1922. g.
beigās dzīvojis Liepājā, Juliāna ielā J\f?26,
dz. 1, pēc tautības ebrejs, jūdu ticības.

Personām, kurām būtu zināma viņa
uzturēšanās vieta,_ nekavējoties ziņot
kara tiesai vai tuvākai policijai, kurai to
apcietināt un ieskaitīt kara tiesas ricībā,
paziņojot par to pēdējai.

17. augustā 1925. g.
Kara tiesas priekšsēd.

10658 kāpt. Jakobsons.
Sekret. v. p. i. k.iet. Jaunalksne.

[ Dažādi sludinājumij

K|Qdos izlabolnms.
.Valdības Vēstneša' š. g., 17. W$

132. numurā ievietotā tirdzn iecības «»

rūpniecības sabiedrības .Moritc reiie -

b'erg* bilancē uz 1924. g. 31. decefflD"
ieviesušas kļūdas: nepareizi u^L
pasiva: Rezerves kapitāls ar Ls 50 04/,o.
jo vajagi stāvēt — Ls 30.047,82 »»

Kreditori — ar Ls 389,526 26 jo vajag»

stāvēt — Ls 589,526 26. 511^

Paziņojums.
Pamatodamies uz 23. apiila 1920. 21

likuma par vērtjpapiru mortifikaco-
21. apiiļa 1921 g. likumu par akciju »

biedrībām, .Kaulu dedzināšanas
pārstrādāšanas fabriku sabiedro»

(bij. 06mecTBO Kocieo6)KHraTeabHbix*
BOJIOBI H BbljrbJIKH H3T> KOCTH flP>

^npoayKTOBT>) direkcija paziņo vispār

ka min. sab. direkcijai pieteiktasļ, l0.
tifikacijas nolūkā pazušanā gājušas .̂

^dedzināšanas un pārstrādāšanas'
^sabiedrības* akcijas K° ?* 33001 „

Tamdēļ t tk visas tās personas,,m
ir uz šam akcij.'tn prasībasuzaic-paziņot to minētā* sab. direkcijai ā
mēnešu laikā, 23. aprija 1920. g^j
paredzētā kārtībā, citādi pēc ffl,n - teikts*
nitecešams par pazudušās PJ uJ
akcijas tiks atzītas par _ m0ltiiic€^lai-viņu vietā izsniegtas tam p?" 'jo-
ras pieteikušās, zemtiemp*s'mūriem jaunas akcija'.

Rīgā, 18 augustā 1925. g .
^

,

10679 V a

Dzelzsceļu virsvalde
pārdod mutiskā atklātā ūtrupē

26. augustā š. g.
1) Porcelāna lūžņus . . 10375,35 kg.

2) Stikla lūžņus .... 5642,81 .
3) Riepas, gumijas, auto-

mobiļu riteņiem ... 4 gab.
4) Ratu priekšdaļu, ar 2

riteņiem, uz atsperēm 1 ,
5) Ratus, galdu,zemnieku

ar 4atsper., bez ilksēm 1 ,
6) Svari _ l/10 daļu daž.

celtspējas 6
7) Baloni, stik a, lietoti 10
8) Baloni, tukši no blau-

gazes 3 ,
9) Mucas, koka, krāsu . 10

10) Kažoki, lietoti, aitādas
ar drebi ..... 160
Kažoki, lietoti, aitādas
bez drēbes .... 4

ll)_Lietotas cepures, daž. 22 „
Ūtrupes sākums pīkst. 10 no rīta.

Tuvākas ziņas par materiāliem un ūtru-
pes noteikumiem izsniedz galv. materiālu
noliktavā, Marijas ielā N° 2. 1 9953

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 26. augustā 1925. g., pulkst.
12 dienā, Rīgā, Struktora ielā J* 7,

P. Ozoliņa un P. Krimuldena lietās,
pārdos Augusta Kamoliņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un
zirga un novērtētu par Ls 1020.—

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

Rīgā, 17. augustā 1925. g.
10672 Tiesu izpild. Ķ. K r e b s.

rtīgas apgabali 2. iec. tiesas
izpildītājs

paziņo, ka 27. augustā 1925. g., pslkat.
12 diena, Rīgā, Elizabetes ielā Nš 55,
Jekabsona lietā, pārdos lirmas .Taitc
un Stoller* kus£amo _ mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 1540.—

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

Rijn, 17. augustā 1925. g.
10673 liesu Izpild. K r e b s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 3. septembrī 1935. g-, pulksten
10_ diena, Rīgā, Ludzas ielā Ni 36, dz. 10,
pārdos Indriķa Sproga kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 230.—

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietaa.
10674 Tiesu izpild. Orinields.

Rīgas apgabalties. 3. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 28. augustā 1925. g.,pulksten
10 dienā, Rīgā, liela Maskavas ielā Nt 163,
pārdos Anatolija Lukaševa ku-
stamo mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 330.—

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

«Jsja, 18 augustā 1925. g.
10675 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

Rīgas apgabali. 5. iec
tiesu izpildītājs

paziņo, kā: .Valdības Vēstneša' >fe 157
no 20. jūlija š. g. nodrukāta sludinājumā
par Bernharda B e c k e r a nekustama
īpašuma pārdošanu publiskos torgos
2. p. nodrukāts; .kā īpašums priekš
publiskiem torgicm apvērtēts par
Ls 360.000*. ar šo tiek izlabots un 2. p
jālasa: ,kāĪpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 230 OJO".
10676 Tiesu izpild. E. Smeils.
f ??!?! i i ^m *?

[ Citu iestāžu sludinājumi.
itt lišsiji imtimim

dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 26 augustā 1925. g., pulkst. 12 dienā,
Rīga, Lāčplēša iela N° 15, dz. 11,

gardos ittolišui
Berkovlča Ecekiela kustamo mantu,
novērtētu par Ls 3000.— un sastāvošu
no dažādam mēbelēm, deļ viņa 1923. g.
ienākuma un procentuālās peļņas no-
dokļa segšanas.

Rīga, 19. augusta 1925. g.
10678 Piedzinējs J. Sīmanis.

Meitenes muita,
izsludina, ka 25. augusta 1925. gadā,
Meitenes stacijā, muitas telpās, pulksten

11 no rita,

namos atili vairāksolīšanā
dažādas garšas vielas, adāmās mašīnas,
rozines, kafiju un c.

Muitas priekšnieks: J. Ž i g 1 e v i c s.
10684 Darbvedis J. L u g ā v i ns

Bauskas pagasta
I. pakāpes pamatskolai vajadzīgs

skolotais (-ja).
Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties

rakstiski vai personīgi uz velēšanām pie
pagasta padomes 29. augustā S. g.,
pulkst. 11 no tīta, pagasta namā, iesnie-
dzot 'dokumentus par izglītības cenzu
un līdzšinējo nodarbošanos.

Priekšsēdētājs: Ž. K u p č e.
1C609 1 Darbvedis Borkovskis.

Sacensība.
Intendanturas Liepājas noliktava

liii un ntal. liioin.mii:
300 tonnu rudzu pārmalsanu rupjos miltos,

88 „ miežu „ putraimos un
12 „ „ „ grūbās,

laikā no 1. septembra 1925. g. līdz 1. aprīlim
1926. gadam.

Sacensība notiks intendanturas Liepājas noliktavas kanclejā, Liepājā, kara
ostā, Zemgales ielā J* 38, 1. septembrī 1925. g., pulksten 10.

Lūgumi dēļ pielaišanas mutiska sacensībā, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli iesniedzami sacensības komisijai — sacensības dienā pirms torgu
atklāšanas.

Rakstiskie piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu: ,Uz labības pārstrādāšanas sacensību 1. septembrī 1925. g.",
iesniedzami noliktavas priekšniekam līdz 1. septembrim 1925. g., pulksten 10.

Ar tuvākiem sacensības noteikumiem var iepazīties noliktavas kanclejā,
darba laikā no pul sten 9—15. 10685

Lauksaimniecības pārvalde
dara zināmu, ka dabonamas pirkt uz vienošanās pamata zemāk atzīmētās

siena preses un lauksaimniecības mašīnas:
1) Bebrenes pag., Pilskalnu muižā atrod. boj. .Ruston-Proctor" firmas kuļmašīna

JG 9625.
2) Kuldīgas apriņķī, Kurmales, Ķimales un Savenieku muižās atrod. boj.

siena preses.
3) Rīgā, Torģeles ielā Ns 1, atrod. vec. ecēšu rāmis.
4) Valkas apriņķī, ļlzenes pag., Ādama muižā atrod, maļamie gaņģi.
5) Kazdangas muižā atrod. 2 cii. . Garret & Sons* firmas lokomobile Ns 10880

un R. Volfa firmas kuļmašina X» 1113.
6) Vaiņodes muiža atrod. .Marshall & Sons" firmas 10 HP lokomobile

Na 65675.
7) Priekuļos (pie Cēsīm), lauksaimn. mašinu izmēģinās, stacijā atrod, arklu Ns 5,

kartupeļu dēstsmo mašinu un kultivatoru.
Rakstiski cenu piedāvājumi un lūgumi, kuri apmaksāti ar 80 sant. zīmog-

nodokli jāiesniedz Rīgā, Kalpaka bulvāra Ns 6, lauksaimniecības pārvaldes būv.
un techn. nodaļā, istabā Af° 18. ne vēlāku ka iīdz 15. sept. 1925. g. 10687

IZSOLE.
Liepājas ostas valde

izdos piegādei sekošus priežu koku materiālus
ar piegādāšanu uz ostas valdes noliktavas koku

nokraušanas laukuma:
Baļķus 020 cm. ā 10,0 tek. mtr. gab. 2 Baļķus 033 cm. ā 8,0 tek. mtr. gab. 2

. 025 . ā 2,2 . . . 4 . 034 . ā 2,0 .... 025 . ā 3,5 . . . 2 . 034 , ā 14,0 . . . 4

. 028 . ā 3,5 ... 2 . 034 . ā 15,0 ... 3
, 028 , ā 5,0 ... 2 , 034 . ā 11,0 ... 42
. 028 . ā 6,5 ... 3 . 0 35 . ā 2,0 . . . 3
. 028 . ā 9,5 . . . 2 . 035 . ā 3,5 . . . 3
. 028 . ā 9,8 ... 2 . 035 . ā 8,0 . . .3
, 030,5 . ā 10,0 . . . 8 . 035 . ā 6,5 . . . 2
. 033 . ā 10,0 ... 15 . 0 35 . ā 8,5 . . ,28
.033 . ā 10,5 ... 15

Kopā apm. ... 125 kb. mtr.
Brusas 30,5x30,5 cm. ā 1,4 tek. mtr. gab. 2

30,5x30,5 . ā 2,4 . . . 1
23 X23 . ā 4,7 , , .1
20 X20 . ā 2,2 . . . 3
15 X23 . ā 9,2 ... 40
18 X2S,4 . ā 3,7 . . ,5
16,5x20,3 . ā 9,2 . . .1
15 Xl5 . ā 7,65 . . ,1
12,7x12,7 . . 5,20 . . . 1
10 Xl5 . . 4,15 . . . 1
10 Xl2,7 . . 5,20 . . ,1

. 10 x!0 . pav. 65 .
Kopā apm. ... 17 kb. mtr.

Plankas 5 Xl8 cm. pav. 547,0 tek. mtr.
6,3X18 . . 34,0 .. 7,5x18 . . 288,0 .

Kopā apm. ... 10 kb. mtr.

Dēļus 2,5 cm. xl8 cm. pav. 423,0 tek. mtr.
. 3,8 . x!8 . . 346.0 .

Kopā apm. ... 4,2 kb. mtr.
Ierievotus dēļus 2,5x18 cm. pav. 195,0 tek. mtr.

. 3,8X18 . . 475,0 . .
. plankas 5x18 . . 30,0 , .

Kopā apm. ... 4,5 kb. mtr.
Izsole notiks š. g. 28. augustā, pulksten 12 dienā, Liepājas ostas valdes

telpas.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,Uz koku materiālu

izsoli 28. augustā 1925. g.", nomaksāti ar zīmognodokli, iesniedzami Liepājas
ostas valdes kanclejā līdz š. g. 28. augustam, pulksten 12 dienā.

Iesniedzot _ piedāvājumus, jāiemaksā Liepājas ostas valdes kasē vai Latvijas
bankas tekoša rēķina Ns 256 drošības nauda Ls 800 apmērā, vai ari stādīt priekšā
Latvijas bankas garantiju

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Liepājas ostas valdes technfskā no-
daļā darbdienas no pulksten 9—15.

Piedāvājumus bez drošības, zīmognodokļa un uzraksta uz aploksnēm
neievēros. 2
10686 Liepājas ostas valde.

ŪTRUPE.
Daugavpils apriņķa priekšnieka

palgs I. iec.
1925. g. 27. augustā, pulksten 10 dienā

Višķu miestā,

ntkiata vaīrāRsolīšana
pārdos 1 mūzikas skapi
ar 28 platēm, piederošu Juliusam un
Valentīnai Kancīšiem, dēļ soda naudas
piedzīšanas pēc Duugavpils apr. 9. iec.
miertiesneša izpildu rakstiem N°N"° 362
un 363 no 30. jūnija š. g. un

vienus decimai-svarus,
piederošos Mendelim Auceļa dēlam
Štnidtam, dēļ soda naudas piedzīšanas

pēc Daugavpils apr. 9. iec. miertiesneša
izpildu raksta N° 371 no 5. jūlija š. g.

10688 Priekšn. pal. I. iec. (paraksts).

Lielauces pagastam
(caur Auci) vajadzīgs priekš

I. pakāpes pamatskolas

3. skolotājs (ia).
Kandidāti

^
(-tes) tiek lūgti ierasties

26. augusta 1925. g., pulksten 1 dienā,
Lielauces pagasta namā pie pagasta pa-
domes uz pieņemšanu vai ari iesūtīt
raksti ki vajadzīgos dokumentus.

Alga pēc valdības noteiktās norm s
ar brīvu dzīvokli, apsildīšanu, apgaismo-
šanu un sakņu dārzu.

i069? Pagasta valde.

Bauņu pagasta,
Valmieras apr. (caur Matīšiem), Bauņu
I. pakāpes pamatskolai, vajadzīgs

Z. iliti (-
Pilntiesīgi kandidāti tiek lūgti pieteik-

ties rakstiski līdz 28. augustam jLfc
iesūtot dokumentus par izglītību un līdz-
šiiējo darbību, vai 29. augustā 1925. g-
pulksten 14, personīgi ierasties Bauņu
pagasta namā pij pagasta padomes uz
vēlēšanām.

Valdes priekšsēdētājs (paraksts).
1060 D.-.rbvedis Pakalns__

Latvijas universitātes matemātikas un

dabas zinātņu fakultātes studiju grāma-
tiņa N° 6455 uz Aleksandra Tennen-
bauma vardu nozaudēta un ar šo tiek
izsludināta par nederīgu. 10682_

Latgales apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpild. ziņo, ka vijam nozudis zīmoga
kādēļ tas atzīstams, kā nederīgs lieto;
šanai un nododams atrašanas gadī juma

tas pēc piederības vai vietējai policijas.
9697 _

Morēnas pagasta,
Jaunlatgales apr., pulkveža K 01 p a k a
6-klasīgai pamatskolai

(caur Kokorevu), vajadzīgi

M skolotāji(-jas).
Skolotāji (-jas) ar pilnas pamatskolas

tiesībām tiek lūgti 28. augustā 1925. g.,
pulksten 1 diena, ierasties Kokorevas
pagasta valdes namā personīgi, pie pag.
padomes uz nolīgšanu, vai līdz minētam
laikam pieteikties rakstiski, iesniedzot
vajadzīgos dokumentus

Alga un zeme pēc valdības noteiku-
miem, brīvs dzīvoklis, apkurināšana un
apgaismošana.

Priekšroka sabiedriskiem darbiniekiem
un muzikāliem. 3

10691 Pagasta valde.

Lielauces pagastam
(caur Auci) vajadzīga

vecmāte.
Kandidātes tiek lūgtas ierasties

26. augustā 1925. g., pulksten 1 dienā,
pii pagasta padomes, Lielauces pag.
namā uz pieņemšanu vai ari iesūtot
rakstiski vajadzīgos dokumentus.

Alga pēc vienošanās.
10693 Pagasta valde.

Apriņķa ce|u inženiers Rēzeknē
izdos javā kanclejā, Dārzu ielā Ns 37, 1. s e p t e m b r I 1925. g., pulksten 10,
jaukta galīga Izsole tilta pār Ičas upi, pie Viikolstu sādžas, remonta darbus.

Drošības nauda Ls 220. 3
Tuvākas ziņas kanclejā no pulksten 10 līdz pulksten 15. 10698

I. Valsts vidusskola
(ģimnāzija)

Raiņa bulvārī Ne 29.
Zēnus un meitenes bez pārbaudījuma uzņem I. sag. kl. beigušus I. pakāpes

pamatskolu. Skolas nauda Ls 80.— gadā. Mācību sākums 31. augustā.
Kanclejā atvērta katru dienu, darbdienu no pulkst. 10—2. 2 10683

Pasta un telegrāfa virsvalde
izsludina 15. septembri š. g., pulksten 10 no rīta,

rakstisku izsoli
bez pēctorgiem uz 80,000 gab. izolatoriem; 40,000 gab. kāšiem; 60,000 mtr izrk
lētu stiepuli; dažādiem mērīšanas instrumentiem; 1500 kg bronza stiepuli ; 10,000imT

I kaņepāju striķi un t. t. 10S2-
Tuvākas ziņas izsniedz materiālu iegādāšanas nodaļā, no pulksten 11—13

Apriņķu ceļu inženiers Smiltenē,
28 augustā 1925. g-, pulksten 12, sava kanclejā, Vēvera ielā 3>

izdos rakstiskāi mutiskā izsole
šādus tilta būves darbus:

1) Koka tilts pār Licas upi pie Dutkas muižas uz Smiltenes-Valmieras- ceļa.
Drošības nauda Ls 800.

2) Koka tilts pār Tirzas upi pie Grotes uz Druvienas-Bučauskas ceļa. Drošības
nauda Ls 700.,

3) Koka tilts pār Azandes upi uz Tirzas-Druvienas ceļa. Drošības nauda Ls 400
4) Dzelzsbetona tilts N2 168 uz Rīgas-Opes šosejas. Drošības nauda Ls 350.
5) Caurteka N"s 164 uz Rīgas-Opes šosejas. Drošības nauda Ls 250.
6) Caurtekas Na 4 un 6 uz Aluksnes-Annasmuižas šosejas. Drošības nauda Ls 100
7) Koka tilts NB 1 uz Alūksnes-Ziemeru šosejas. Drošības nauda Ls 50.
8) Aiviekstes tilta remonts pie Lubanes Drošības nauda Ls 300.

Izsole būs galīga. Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kanclejā
Smiltenē. 1 K1653 '

Apriņ ķa ceļu Inženiers, Cēsīs,
izdod 31. augustā š. g., pulkst. 10 rītā, j a u k t ā, m u t i s k ā un rakstiski

SoliSR Izsolē, sekošus durtus:
1) Rigas-Apes šosejas nomaļu nogriešanu un grāvju tīrīšanu. Droš nauda Ls 400
2) Cēsu-Drabužu šoseju nomaļu nogriešanu un grāvju tirīšanu. Droš. nauda Lš 155.

Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kanclejā, Cēsīs, Lielā Dārza ielā Jft 6,
darbdienās no pulksten 9—15. 1 10527
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