
., icu ieņēmumu un izdevumu klasifi-
Val%ci)B. (Beigas.)
Noteikumi par Cīravas meža skolu.

ismunis pa"Subatai vidusskolas pār-
ņemšanu valsts uzturēšanā.

oikoiums 1926 g. lauku nekustamas
mantas nodokļa lieta.

i fltv'eSu pamatskolu ituudu plāns
' l926 127. mācības gadam.
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Valsts ieņēmumu un izdevumu

q Valsts izdevumu sadalījums
paragrāfos un pantos.

I, Civiliestāžu izdevumi.

& 1, Atalgojumi.
1, Algas un piemaksas.
2. Virsdarbi un uz brīva Ilguma.

§ 2. Pārvaldes izdevumi.
1. Ceļa izdevumi._

(Ietilpst līdzšinējie: a) ceļa iz-
devumi un b) iecelšanas un
pārcelšanas izdevumu atlīdzība.)

2. Citi pārvaldes izdevumi.
(Ietilpst līdzšinējie: a) kanclejas
izdevumi, b) sakaru izdevumi,
c) eksperti un liecinieki, d) sīki
pārvaldes izdevumi un e) sle-
peni izdevumi.)

§ 3. Saimniecības izdevumi.
1. Eku un telpu uzturēšana.

(Ietilpst līdzšinējie: a) īres nauda,
b) apkurināšana, apgaismošana
un dzinējspēks un c) aptīrīšana
un ūdens apgādāšana.)

2. Satiksmes līdzekļu uzturēšana.
3. Citi saimniecības izdevumi.

(Ietilpst līdzšinējie: a) pārvadā-
šanas izdevumi, b) dažādi ma-
teriāli, c) inventāra remonts un
d) sīki saimniecības izdevumi.)

4. Eku un telpu tekošais remonts.
§ 4. Inventāra jaunlegādāšana.

'1. iBMaižU^ļ^rta^un saimniecības

2. "zInTOesun mākslas priekšmeti.
3. Sanitārie un ārstniecības pie-

derumi.
4. Satiksmes līdzekļi.
5. Mašinas, ierīces un darba rīki.
6. Ieroči.
7. Apģērbi, apavi un veļa.
|. Dzīvais inventārs.
5. Eku pamatremonti.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
6. Izdevniecību izdevumi.

V~™n''~OFāīnatās.

^
Periodiski izdevumi (piemaksas).v bttivir- i! i 't'..^^arsraīi7 instrukcijas, iormu-

s. lari u. c.
' '? Uztura izdevumi.

'Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
' °. Dienesta apģērbi.

ļ- Dienesta apģērbu iegādāšana.
«? Piemaksas dienesta apģērbu

^gādāšanai.
* *• ^prezentācijas izdevumi.

'Personīgasreprezentācijas naudas
bez norēķināšanās.

' Reprezentācijas izdevumi ar no-
, [ēķināšanos
8i Reprezentācijas izdevumi bez

S1Mafo^
lnāŠaDā8-

"'ormacija un propaganda.
'? "formācija.

$11 rj
devumi speciālām vajadzībām.

' alļbu naudas un konferences.
' Uahbn naudas.* Uļa izdevumi.

: $ 14 p- ējie izdev«mi.
(Sa?,?^aizsardzība un kopšana.

§ j5
v *QalIlums pantos pēc vajadzības.)

' SJ-toaa materiāli.
^aaalijunjs pantos pēc vajadzības.)

|

hs.

§ 16. Kursi un priekšlasījumi.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§ 17. Ekskursijas uu izstādes.
(Sadalījums pantos pēc v? jadzlbas.)

§ 18. Pabalsti sabiedriskām un privātām
skolām
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§ 19. Izglītības pabalsti pašvaldībām.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§ 20. Izglītības pabalsti organizācijām.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§21. Pabalsti trūcīgiem skolniekiem,
stipendijas un internāti.
1. Pabalsti trūcīgiem skolniekiem.

2. Stipendijas.
3. Piemaksas interaat em.

§22. Ārpusskolas izglītības piemaksas
un paba'sti.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§23. Piemaksas obl'gatorisko skolu sko-
lotājiem.
1. Algas un piemaksas.

§ 25. Sabiedriski darbi.
(Sadalījums pantos*pēc vajadzības.)

§27. Kara invalidu un viņu dzimtu
pensijas.
1. Kara invalidu, viņu dzimtu un

karā kritušo dzimtu pensijas.
§28. Civilierēdņu, skolotāja, karavīru un

kalpotāju pensijas.
1. Karavīru un viņu dzimtu pen-

sijas.
2. Civilierēdņu, kalpotāju un viņu

dzimtu pensijas.
3. Skolotāju pensijas.

| § 29. Pabalsti ktsr;a invalidiem un viņu
ļ dzimtām.
ļ 1. Dažādi pabalsti.
§ 30. Pabalsti civilierēdņiern, karavīriem

un viņu dzimtām.
3. Apbedīšanas pabalsti.
4. Karavīru dzimtu apgādāšana sr

brivmaizi.

5. Malkas izsniegšana trūcīgām
karavīru un invalidu ģimenēm.

§31. Pabalsti māksliniekiem, zinātnie-
kiem, rakstniekiem un viņu
dzimtām.
1. Dažādi pabalsti.

§32. Pabalsti nespējniekiem un trūcīgiem
ļ pilsoņiem.

f. Pārcelšanas pabalsti.
2. Ārstēšanas un apgādības pa-

balsti.
3. Uztura pabalsti.
4. Trūcīgiem Latvijas pilsoņiem

ārzemēs.
5. Dažādi pabalsti.

§33. 2°/o piemaksas slimo kasēm.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§ 34. Sakropļošanas gadījumu piemaksas.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§35. Sociāli pabalsti pašvaldībām un or-
ganizācijām.
1. Pašvaldībām izpostītos apga-

balos, deficīta segšanai.
2. Pašvaldībām aizņēmumu seg-

šanai.
3. Dažādām organizācijām.
4. Pašvaldībām trūcīgo skolas ve-

cuma bērnu pabalstīšanai.
5. Pašvaldībām deficīta segšanai.

§36. Ārstniecības pabalsti un izdevumu

atmaksas ierēdņiem.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§38. Ārstniecībasmateriali (Sadalījumspantospe;vajadzības)
§ 39. Lipīgo slimību apkarošana.

(Sadalījums pantos pec vajadzības.)

§ 40. Atlīdzība par sērgās kritušiem un
sērgu dēļ nogalinātiem lopiem.
(Sadalījums pantos pec vajadzības.)

§42 Lauksaimniecības veicināšana.
1. Lauksaimniecības būvniecības

veicināšana.
2. Ekskursijas un ārzemju koman-

dējumi.
3. Izstādes un sacensības.
4. Vaislas ērzeļu iegādāšana.
5. Atlīdzība par tranšeju nolīdzi-

nāšanu.

§43. Lauksaimniecības pabalsti.
1. Agronomiskā palīdzība.

2. Būvtechniskā palīdzība.
3. Lopu audzētāju un pārraudzī-

bas biedrībām.
4. Biškopības veicināšana.
5. Sēklkopības veicināšana.
6 Cīna ar kaitēkļiem.
7. Vaislas lopu reģistrēšana un

ciltsgrāmatu sastādīšana.
8 Izstādes un apskates.
9. Dārzkopības veicināšana.

10. Mašinu koplietošanas punktiem.
11. Vaislas lopu iegādāšanai.
12. Izmēģinājumu iestādēm un at-

sevišķiem mēģinājumiem.
13. Inventāra iegādāšanai izpostī-

tām saimniecībām.
§44. Lauksaimniecības ražojumu eks-

porta kontrole.
1. Sviesta kontrole.
2. Olu kontrole.
3. Gaļas kontrole.
4. Kartupeļu kontrole.
5. Auelu kontrole.

§46. Zvejniecības un zivkopības veici-
nāšana.
1. Izmēģinājumi zivkopībā un zvej-

niecībā.
2. Pabalsti zivkopības un zvejnie-

cības veicināšanai.
3 Zivju vairošana.
4. Vētras brīdinājumu punkti.
5. Jūras zveiniecības statistikas ko-

respondentiem.
?§'ATf MeHoraetjR:

1. Ūdensceļu regulēšana.
2. Novadu sistēmas.
3. Nekultivēto zemju kultivēšanai

jaunsaimniecību ierīkošanai.
§ 49. Pabalsti kooperācijai.

1. Kooperācijas centrālai organizā-
cijai.

2 Lauksaimniecības kooperācijai;
3. Kreditkooperacijai.
4. Apdrošināšanas kooperācijai.
5. Patērētāju kooperācijai

§51. Piemaksas dažādiem uzņēmumiem.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības)

§ 52. Ieguldījumi vaids uzņēmumos.
(Sadalījums pantos pec vajadzības.)

§53. Ceļu remonti.
1. Akmeņu uņ ķ!ļu sagatavošana.
2. Remonti un uzturēšana.

§ 54. Tiltu remonti
1. Remonti un uzturēšana.

§ 55. Ostu remonti.
1. Iestādes preču kraušanai un gla-

bāšanai.
2. Ost 3 padziļināšana un tīrīšana.
3. Moli, dambji, krastmalas, pie-

stātnes un kuģu piesienamās
ietaises.

4. Ostu labierīclba.
§56. Ūdensceļu uzturēšana un uzlabošana.

1. Pētījumi.
2. Iekšējo ūdensceļu tīrīšana un

regulēšana.
§57. Naudas zīmju izgatavošana un vil-

tojumu novēršana.
1. Naudas zīmju izgatavošana.

2. Viltojumu novēršana.
§58. Nodokļu zīmju izgatavošana.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
§ 60. Atmaksājami muitas izdeirumi.

1. Izdevumi kontrbandas lietās.
§62. Iekšējie parādi

(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
§63. Ārējie parādi.

(Sadalījums pantos pec vajadzības.)
§64. Iekšēju parādu procenti.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības )
§65. Ārējo parādu procenti.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
§66. Aizņēmumu realizācijas izdevumi.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
§67. Aizdevumi pašvaldībām.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības)
§68. Pārējie aizdevumi.

(Sadalījums pantos pec vajadzības.)

§ 69. Pamatkapitāli valsts uzņēmumiem.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§71. Rīcības kapitāli valsts iestādēm.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§ 73. Vērtspapīri.
'Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§75. Ēkas un zemes valsts iestāžu va-
jadzībām.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§ 77. Eku jaunbūve.
(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)

§78. Ostu izbūve.
1. Noliktavu būves.
2. Viļņlaužu, dambju, molu un

krastmalu atjaunošana.
3. Ostu labierīclba.
4. Zvejnieku ostu izbūve.
5. Kuģniecības nodrošināšanas ie-

rīces.
§ 79. Jauni ceļi un kapitālas ceļu pār-

būves.
1. Jaunbūves.
2. Kapitālas ceļu pārbūves.

§80. Jauni tilti un kapitālas tiltu pār-
būves.
1. Jaunbūves.

2. Kapitālie remonti un pārbūves.
§81. Dažādas jaunbūves.

(Sī dalījums pantos pēc vajadzības.)
§ 83. Skaitīšanas izdevumi.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
§ 84. Pārstāvniecības bez norēķināšanās.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
§ 87. Lāčplēša ordeņa dome.
§ 88. Triju zvaigžņu ordeņu dome.
§ 92. Dažādi pabalsti.

(Sadalījums pantos pēc vajadzībās.)
§ 95. Nepareizi iemaksāto ieņēmumu

sumu atmaksas.
§ 99. Dažādi izdevumi.

(Sadalījums pantos pēc vajadzības.)
§ 100. Rezerves fondi ministru kabineta

? f —~«^ &mimmmr
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II. MTfTTariestāža izdevumi.

§ 101. Atalgojumi.
1. Alga.
2. Dzīvokļu nauda.
3. Dzimtas piemaksas.
4. Papildu atlīdzība un par se-

višķiem darbiem.
§102. Pārvaldes izdevumi.

1. Kanclejas un iesaukšanas izde-
vumi. Pasta, telegrāfa un
telefona izdevumi. Atlīdzība
ekspertiem un lieciniekiem.

2. Kanclejas un sīks saimniecības
inventārs.

3. Atlīdzība pārcelšanas un iecel-
šanas gadījumos. Komandē-
jumu, nometņu un kuģošanas
nauda.

4. Pārvadāšanas izdevumi.
5. Vēsturiskas kaujas vietas: kri-

tušo un mirušo apglabāšana
un reliģiozo vajadzību izde-
vumi.

6. Uzguļas salmi.
§ 103. Pārtika, elpe un tīrības uzturē-

šana.
1. Pārtika.
2. Malka ēdiena vārīšanai un

maizes cepšanai.
3. Elpe.
4. Ziepes, pirti» un veļas mazgā-

šana.
5. Inventārs.

§ 104. Apģērbs, apavi, uzkabe un gultas
piederumi.
i. Apģērbi, apavi, veļa, gultas

drēbes, uzkabe un taml.
2. Darbnīcu iekārta un darba rīki.

§ 105. Transporta līdzekļi un zirgi.
1. Saimnieciskā, techniskā, sani-

tārā transporta un zirgu lietu
iegādāšana.

2. Transporta eksploatacija un
tekošais remonts.

3. Zirgi.
4. Zirgu kilšana.

§ 1C6. Telpu apgādība.
1. Eku un ceļš jaunbūves.

Valdība* Vēstnesi' sākot ai 1. aprill:

^«iesūtīšana bez piesūtīšanas
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(par obligat. sludin.) —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personai —.80



2. Eku un ceļu pārbūves un
pamatremoti.

3. Telpu iekārta.
4. Ekuceļu un telpu iekārtas

kārtējais remonts un uzturē-
šana.

5. Apsildīšana un apgaismošana.
6. Atlīdzība par īrētām telpām un

zemēm.
§ 107. Slimnīcas, sanitārā un veterinārā

apgādība.
1. Medicīniski-sanitārā apgādība.
2. Veterinar-sanitarā apgādība.
3. Ārstniecības iestāžu inventārs

un iekārta.
4. Papildu produkti slimniekiem.

§ 108. Apbruņošana.
1. Kaujas ieroču un to piederumu

iegādāšana vai atjaunšana,
2. Kaujas, iercču un to piederumu

remonts, uzturēšana un eksplua-
tācija.

3. Munīcija, sprāgstvielas un gāzu
līdzekļi.

4. Laboratoriju, darbnīcu, nolik-
tavu, poligonu un apmācības
laukumu uzbūve un iekārta.

5. Laboratoriju, darbnīcu, nolik-
tavu, poligonu un apmācības
laukumu uzturēšana un remontf.

6. Inženieru, sapieru un citu
technisko piederumu un riku
iegādāšana.

7. Inženieru, sapieru un citu
technisko piederumu un riku
uzturēšana un remonts.

8. Sakaru līdzekļu iegādāšana.
9. Sakaru līdzekļu uzturēšana,

remonts un eksploatacijn.
10. Aviācijas līdzekļu iegādāšana

un apbruņošana.
11. Aviācijas līdzekļu remonts, uz-

turēšana un eksploatacija.
§ 109. Flote.

1. Kaujas un palīgkuģu iegādā-
šana un apbiuņošana.

2. Kaujas un palīgkuģu remonts,
uzturēšana un eksploatacija.

§110. Nocietinājumi un stratēģiskie ceļi.
1. Nocietinājumu un stratēģisko

ceļu jaunbūves.
2. Nocietinājumu un stratēģisko

ceļu uzturēšana, maskēšana un
remonts.

§ 111. Kara izglītība.
1. Zinātnes, kultūras un izglītības

veicināšanas izdevumi, kara
muzejs.

2. Mācības līdzekļi un inventārs.
3. «Latvijas Kareivja" izdošana.

§ 112. Topogrāfijas un kartogrāfijas iz-
devumi.
1. Kāršu uzņemšana un izdošana.
2. Inventārs.

§113, Slepenie izdevumi.
§114. Pabalsti.

1. Karavīru klubiem.
2. Brāļu kapu komitejai.
3. Dažādām organizācijām.

Šī klasifikācija stājas spēkā ar 1927728.
saimniecības gadu.

Pamats: Valsts budžeta likuma
7. pants.

Rīgā, 1926. gada 31. jūlijā.
Finansu ministris J. Blumbergs.

Kredita departamenta direktora v. i.
Rob. B a 11 g a i 1 i s.

Rīkojums
1926. g. lauku nekustamas mantas

nodokļa lietā.
Pamatojoties uz rīkojuma par nodokli

no lauku nekustamas mautas 36. panta
piezīmi, noteicu šī nodokļa nomaksu par
1926. g. visā valstī līdz 1927. g. 20. jan-
vārim.

Maksātāju sarak&tus izsūtīt pagastu
valdēm: Latgales nodokļa iecirkņos līdz
1926. g. 1. decembrim, bet visos pārējos
iecirkņos līdz 1. novembrim.

Rīgā, 1926. g. 2. augustā. Nk 2299.
Finansu ministra biedrs A. Dzenis.
Tiešo nodokļu departamenta

direktora v. E. Loske.

Apstiprinu.
1926. g. 30. jūlijā.

Zemkopības ministris
M. Gailītis.

Noteikumi
par Cīravas meža skolu.

I. Skolas mērķis un pār-
valdīšana.

1. Skolas mērķis sagatavot mežsaim-
niecības speciālistus valsts meža dienesta
administratīviem un techniskiem amatiem.

2. Skola atrodas zemkopības mini-
strijas mežu departamenta pārziņa.

3. Skolu vada zemkopības ministra
iecelts skolas pārzinis direktors; mācību

un audzināšanas jautājumus izšķ'r skolas
pedagoģiskā paanme; daibvedlbu iz-
pilda darbvedis-sekre'ars.

II. Uzņemšana skolā.
4. Skolā uzņem pilnīgi veselus La-

tvijas pilsoņus, kas beiguši pilnu vidus-
skolas kursu, ne vecākus par 25 gadiem
un ne vēlāk par 3 gadiem pēc vidus-
skolas nobeigšanss

Piezīme 1. Atsevišķos gadījumos
skolā var uzņemt ari vecākus par
25 gadiem ar mežu departamenta
direktora atļauju

Piezīme 2. Veselības ziņā uzņemot
skolā, uzstāda tādas pat prasības,
kā iestājoties kara ierindas dienestā.

5. Skolā uzņemamo audzēkņu skaitu
katru gadu noteic mežu departaments.

6. Personas, kas vēlas iestāties skolā,
iesniedz skolas pārzinim līdz 1. augustam
lūgumu, klāt pieliekot: a) apliecību par
izglītību, b) vecuma apliec bu un c) ap-
riņķa priekšnieka (pilsētās—prefekta) iz-
dotu apliecību, ka lūdzējs nav sodīts un
nesastāv zem tiesas vai izmeklēšanas
par noziedzīgiem nodarījumiem, kas so-
dāmi ar cietuma vai bargāku sodu. Ne-
pilngadīgie bez tam vēl no pašvaldības
iestādes iesniedz apstiprinātu apliecību
par to, ka vecāki vai aizbildņi apņemas
iestājušos uzturēt un apgādāt ar visu
nepieciešamo.

7. Ja pieteikušos personu skaits pār-
sniedz brīvo vietu skaitu, tad notur sa-
censības pārbaudījumus latvju valoda,
matemātikā, fizika un dabas zinātnēs vi-
dusskolas kursa apmērā. Citādi vienādos
apstākļos priekšrocību uz iestāšanos dod
mežu resora darbinieku dēliem.

III. Mācības gaita.

8. Skolas programu apstiprina zem-
kopības ministris.

9. Skolas niecību kurss divgadējf.
Mācību laks sākas 15. septembrī un
turpinās visu gadu, izņemot svētdienas,
svētku dienas un pārtraukumus: 3 ne-
dēļas ziemassvētkos, 2 nedēļas lieldienās,
2 nedēļas Jāņu dienā un 2 nedēļas pirms
mācības gada sākšanās. Mācības gads
sadalās 2 pusgados: teorētiskā, kas ilgst
no 1. oktobra līdz 15. aprilim, un prak-
tiskā — no 15. epriļa līdz 1. oktobrim.

10. Teorētiskā pusgadā skolā māca
sekošus priekšmetus: meža botāniku,
meža zooloģiju, entomoloģiju, meteoro-
loģiju, zemes mācību, mērniecību ar me-
liorāciju, mežzinlbu, mežkopību, mežaiz-
sardzlbu, meža taksāciju, mežierīcību,
meža izmantošanu un technoloģiju, meža
likumus un pārvaldīšanu, mežsaimnie-
cības būvniecību, medniecību, dārzkopību
un biškopību, vingrošanu un kareivisku
audzināšanu. Mācību priekšmetus skolā
pasniedz pēc repeticiju zistemas.

11. Praktiskā pusgadā audzēkķi iz-
pilda praktiskus uzdevumus dažādos
speciālos priekšmetos un piedalās te-
košos darbos skolas virsmežniecībā un
dārzniecībā.

12. Praktisko darbu veikšanai pie
skolas pastāv mācības un izmēģinājumu
virsmežniecība, Cīravas muižas centra
zeme un dārzsaimniecība.

13. Audzēkņus pārceļ no viena kursa
otrā pedagoģiskā padome bez pārbaudī-
jumiem uz gadā pierādīto sekmju pa-
mata. Audzēkņi nav atstājami bez se-
višķi svarīgiem iemesliem vienā kursā
ilgāk par vienu gadu.

IV. Skolas beigšana.
14. Skolu beidzot, audzēkņi notur

gala pārbaudījumus sekošos priekšmetos:
mērniecībā, mežzinlbā, mežkopībā, rxež-
aizsardzibā, meža taksācijā, mežierīcībā,
meža likumos un pārvaldīšanā. Apmie-
rinoši pārbaudījumus izturējušiem au-
dzēkņiem izsniedz skolas beigšanas ap-
liecības, ar ko tiem piešķ r meža
techniķa grādu.
V. Skolas lī dzekļi un tiesības.

15. Skolu uztur valsts. Audzēkņu
mācības naudas apmērus nosaka zemko-
pības ministris. No mācības raudas
maksāšanas pedagoģiskā padome var at-
svabināt līdz 5G°/o tiūcīgu un centīgu
audzēkņu. Mazturīgiem uu centīgiem
audzēkņiem var izsniegt stipendijas uz-
turam un mācības piederumiem.

16. Skolas virsmežniecību apsaim-
nieko pēc valsts mežsaimniecības iekār-
tas. Cīravas muižas centra zemi, skato-
ties pēc apstākļiem, izmanto saimnieciskā
kārtā vai iznomājot. Skolas dārzsaim-
niecibu vada skolas dārzsaimnieclbas
pārzinis. Skolas virsmežniecības, zemes
un dārza ieņēmumus ie kaita valsts ienā-
kumos un līdzekļus šim saimniecībām
izprasa budžeta kārtībā.

17. Skolai ir savs zīmogs ar valsts
mazo ģerboni un skolas nosaukumu.

18, Skolas darbiniekiem un audzēk-
ņiem tiesība nēsāt zemkopības ministra
apstiprināta parauga formas apģērbu.

VI. Skolas internāts.

19. Audzēkņiem iādzīvo pie skolas
ier.kotā internātā. Internāta apkurinā-
šanu, apgaismošanu un vajadzīgo inven-
tāru dod valsts. Skolas un internāta ap-
kalpošanai valsts aLo vajadzīgo kalpotāju
skaitu un uztur zirgu ar pajūgu.

Piezīme. Atsevišķos gadījumos ar
pedagoģiskās padomes piekrišanu
atļauts dzīvot ari privātā dzīvoklī.

20. Audzēkņi, kā ari internāta kalpo-
tāji uzturam lieto produktus, kurus
iepērk pēc noteiktām normām. Par uz-
turu internāta audzēkni maksā nauda
pēc faktiskā produktu patēriņa un pa-
stāvošām cenām.

21. Par apģērbu, veļu, gultas diēbem,
kā ari mācības piederumiem gādā p;.ši
audzēkņi.

VII. Skolas darbinieki.
22. Skolā ir sekošas amata personas:

skolas direktors, skolotāji, ārsts, dārz-
saimnieclbas pārzinis, sekretārs un saim-
niecības pārzins.

23. Par skolas direktoru var but per-
sona ar augstāko rrež«aimniecības izglī-
tību, kurai ir vajadzīgā mežsaimniecības
un pedagoģiskā praktiķa.

24. Skolas direktors ir skolas vadītājs
un rīkotājs. Viņa pienākums ir rūpēties
pār skolas zinātnisko, pedagoģisko un
saimniecisko pusi. Skolas direktors
skaitās par skolas mācības un izmēģi-
nājumu virsmežniecības virsmežzini; viņš
pārzin skolai piešķirta muižas centra un
dārza apssimnie'košanu, kā ari internāta
saimniecību. Skolas direktors pieņem
un atlaiž kalpotājus un saimniecības
pārzini, sasauc un vada skolas peda-
goģiskas padomes sēdes.

25. Par skolas skolotājiem var but
personas ar piemērotu augstskolas iz-
glītību. Skolotāji izpilda savus pie-
nākumus saskaņā ar direktora aizrādī-
jumiem un pedagoģiskās padomes lē-
mumiem. Pedagoģiskā padome ievēl
2 no skolotājiem par kursu audzinātājiem,
kuru galvenais rzdevums rūpēties par
sava kursa audzēkņu audzināšanu un
higiēnisko prasību ievērošanu klasē
un internātā, 2 no skolotājiem izpilda
iecirkņa mežziņa $matus skolas virs-
mežniecībā.

Piezīme. Ar zemkc plbas ministra
p'ekrišanu atsevišķos gadījumos par
skolotājiem var pielaist ari personas
bez augstskolas izglītības.

26. Skolas ārsta uzdevums ir rūpēties
par audzēkņu veselību, kā ari uzraudzīt
skolas un internāta telpu higeniskos ap-
stākļus un dot padomus pedagoģiskai
padomei skolas higiēniskos jautājumos.
A<stu pieņem mežu departamenta.

27. Skolas sekretārs ir ari skolas
virsmežniecības darbvedis-grāmatvedis un
skolas kasieris. Viņa uzdevums vest
skolas un virsmežniecības grāmatvedību
un darbvedību. Sekretāra pieņem un
atlaiž mežu departamenta direktors.

28. Dārzsaimnieclbas pārzinis vada
skolas dārza sEimuiecību, — pasniedz
stundas un vada praktiskos darbus dārz-
kopībā ua biškopībā. To pieņem un at-
laiž mežu departamenta direkters.

29. Saimniecības pārziņa uzdevums
ir: 1) rūpēties par vieu skolas telpu uz-
turēšanu kārtībā, 2) pārzināt un uzturēt
kārtībā skolas inventāru, 3) apgādāt
saimniecībai un internātam nepiecieša-
mos materiālus, produktus un inventāru,
4) vest internāta grāmatas un izpildīt
rakstu darbus kanclejā un 5) izpildīt at-
sevišķus skolas direktora uzdotus saim-
nieciskus pienākumus

VIII. Pedagoģiskā padome.
30. Pedagoģiskā padome sastāv no

skolas pārziņa-direktora, štata skolotā-
jiem un skolas ārsta.

Piezīme: Pedagoģiskā padome var,
ja viņa to atzīst par vajadzīgu, pie-
aicināt savās sēdēs lietpratējus ar
padomdevēja balsi.

31. Pedagoģiskās padomes uzdevums
ir rūpēties par mācību kārtīgu un me-
lodisku gaitu un par skolas audzēkņu
pareizu audzināšanu.

Šajā nolūkā viņa:
a) apspriež audzināšanas un mācības

priekšmetu metodiskus jautājumus;
b) izveido skolas programu, izstrādā

darbības plānu un iekšējās skolas
dzīves iekārtas noteikumus;

c) sadala skolotāju starpā darbus;
d) pārvalda mācības līdzekļus un bi-

bliotēku un lemj par to 13papildināšanu; vei <
e) uzņem un izslēdz audzēkņi».

par viņu pārcelšanu Bz ' '
kursu, kā ari izsniedz attlapliecības skolu bei gušiem-

f) ievēl pedagoģiskas padorne,
kretaru, kursa audzinātāju,
bliotekaru u. c. vajadzīgos kabi
laboratoriju vai darbaicu pārzin,

g) lemj par institūta speciālo ]£
izlietošanu. i{

32. Pedagoģiskās padomes 8gd(
pilntiesīga, ja tanī piedalās ne maJslocekļu.

33. Pedagoģiskā padome sanāk
direktora aicinājumu vai uz Vs- padolocekļu pieprasījumu.

34. Pedagoģiskās padomes sēdēs i
direktors vai viņa pilnvarots skolota

35. Pedagoģiskās padomes lēnJ
pilntiesīgi, ja par tiem balso vairai
puse no klātesošiem padomes locekli
Balsīm līdzīgi daloties priekšsēde
balss dod pārsvaru.

36. Pedagoģ'skās padomes sekre
ievēl uz vienu gadu, bibliotekāro, \
netu, laboratoriju un darbnicu pāra
kā ari kursu audzinātājus uz 2 72kā ari kursu audzinātājus uz 2 gadi

37. Mācības gada beigās Pedagog
padome sastāda pārskatu par skolas
blbu, kuru skolas direktors iesniedz n
departamentam.

IX. Skolas darbinieku
atalgošana.

38. Skolas skolotāji sadalās \
skolotājos, kas pasniedz valsts arodu
vidusskolu noteikumos paredzēto n
m&lo stundu skaitu, un ārštata skoloti
kuru stundu skaits mazāks pat
normu.

39. Skolas skolotāji algu katego
darba normu un speciālo atalgoji
ziņā pielīdzināti lauksaimniecības vii
skolu skolotājiem, skolas direktors -
skolu direktoriem.

40. Skolas internāta darbinieki saļ
atlīdzību piemērojoties attiecīgiem vii
arodskolu noteikumiem.

41. Skolas direktors un skolotāji,
tanī pašā laikā ir ari mācītas un I
ģinājumu virsmežniecības darbinieki I
un 25. p.) saņem papildu atalgoji
50% apmēri — direktors 50°o
I šķiras virsmežziņa algas un skolotāj
50°/o no I šķiras iecirkņu mežziņu alg
un dienesta zemi. Skolas sekretārs,
ari ir skolas virsmežniecību darbve

grāmatvedis, saņem papildus 50°t
virsmežniecību darbveža ? grāmato
algas.

42. Visi skolas darbinieki sar
brīvu dzīvokli un apkurināšanu un
gaismošanu.

43. Ar šo noteikumu publicēšanu
atcelts rīkojums par Cīravas meža ski
publicēts 1922. g. „Vald. Vē»tn." J»l

1926. g. „30« jūlijā.
Mežu departamenta direktors

K. Melderii

Lēmums Nr. V1895
1926. g. 30. jūlijā.

1. Pārņemt Subatas pilsētas ļ
skolu valsts uzturēšanā, skaitot no 182!
1. apriļa un saukt viņu uz paekšu
Subatas valsts vidusskolu.

2. Pārskaitīt Subatas valsts vidu»
las klasēs visus bij. Subatas pilsētas v«
skolas skolniekus un skolnieces.

3. Skaitīt par atvaļinātiem no die»'
pienākumu izpildīšanas Subatas 0
vidusskolā visus līdzšinējos šis »
skolotājus un pārējo personai», i"
no 1926. g. 31. jūlija. ,

4. Atstāt par Subatas valsts «
skolas direktora vietas izpildītāju '
ksandru V1 k s n i, skaitot no š. g.|
rija līdz 1926./27. mācības gada W

5. Atstāt par skolotāju vietas "
dītājiem Subatas valsts vidusskola'
19*7. g. 31. jūlijam visus bij. W»
pilsētas vidusskolas skolotājus , «a8i
laisti šinī skolā līdz 1925./26- »
be- J

gām.

6. Pilntiesīgos vidusskolas ikojj
kas jau apstiprināti par Subatas P
vidusskolas skolotājiem, ap stipr^
Subatas valsis vidusskolas skolotāj

7. Nodot Subatas valsts vidus

visu Subatas pilsētas vidusskolas
vedību un arehivu, kā ari i°.
bibliotēku, mācības līdzekļus un

rlgi visss lietas, saskaņā ar Suds
^sētas vidusskolas nodošanas aktu,

dītu Subatā 192o. g. 23. jnliJS-

Izglītības ministris E, Zi ern
Skolu virsvaldes direktors j0

Reinis Lj e P ,}
Vidusskolu direktora b. J. D°



Apstiprinu.
1926. g. 2 augustā.

Izglītības ministris
E.Z i e m e 1 s.

Latviešu pamatskolu stundu plāns 1926. 27 mācības gadam.
-"^ . I pakāpes pamatskola ii pakāpes pamat-

oti eksme*skola
r'Pirmskola I II III IV V VI

*, -has mācība . . (2) (2) (2) (2) (1-2) (1-2) (1—2)
J'Žu valoda . - 6 (+2) 6 ( + 1) 6 (+1) 6 (+1) '6 5

l
5 '

ftā valoda . - 5 5 ,3 3
«
" >"• ? ? ~ ~ ~ ~ (2) (3)

kopība. . . . - z z i: l 1

jSaUka. i i : 4 <+l> 5(+l) 5 <+l) 4(+l) 5 6 5
5, mācība. . - 2 3 4 4
fiirafija . . - - - - 2 2 2 2
SfrtneUācIba . _4

_4 4
Vēsture . • • • t 2. 6 6
Lsčaoa un mode-

dēšana. ... - 2 2 2 2 2 2 1
Glītrakstīšana ... — 1 2 — ? — — _
KedSšana . . . . ļ - 2 2 2 2 2 .2
Košana- rotaļas .2 2 2 2 2 .2 2

as^" --.- ? « .;&{ f
Mājturība meitenēm — - — — — 1 j

^Minimālais . 18 22 23 29 3t 32 31
Maksimālais 23 26 27 33 32-33 35-36 35-36

1, Latviešu valodā un matemātikā
iekavās ieliktās stundas obligatoriskas
lauku skolām, kur mācības gads īsāks.

2, V un VI klasē meiteņu rokdarbu
stunda un mājturības stunda sakrīt ar
2 zēnu rokdarbu stundām, tāpēc skolēau
stuadu kopskaitu viņas nepalielina. Sko-
lotāju stundu kopskaitu viņas, saprotams,
par 2 stundā n palielina kā V, tā ari
VI klasē.

3, 1. svešā valoda (vācu vai angļu)
obligstoriska. Otra svešā valoda skolēniem
neobligatoriska, bet skolām viņa obligāto-
riski jāiekārto, ja ir skolēni, kas vēlas
viņa mācīties.

Piezīme. Skolēnus, kuri līdz šim
II!, IV vai V klasē 1. jauno valodu
nav mācījušies, ped. padome var
atoiivot ari turpmāk no šās valodas
stundām Tādā gadījuma šiem sko-
lēniem aizrādāms, ka vidusskolās
bez pārbaudījumiem var iestāties
tikai tie, kuri mācījušies vienu jauno
valodu.

4. Zemkopības vietā pilsētās var
iekārtot nodarbošanos ar rokdarbiem.

5. Maksimālais stundu skaits norāda
skolotāju stundu skaita robežas. Sko-
lēniem neobligatoriskas ticības mācības
un otras jaunās valodas stundas.

6. Pēc skolas telpu un gada laika
apttākļiem rokdarbu un vingrošanas
stundu skaitu nedēļā var grozīt, piepa-
turot tabde paredzēto šo stundu kop-
skaitu, Vingrošanā jāgrupē 5. un 6. kl.
meitenes un to paša klašu zēni.

7. Latgaliešu skolās obligatoriskl iz-
ņemamsjatviešu valodas un literatūras
kurss, kāds paredzēts skolu programu
projektā. Latgaliešu bērniem šl p:ograma
izņemama sakarā ar latgaliešu izloksni
attiecīgas klasēs, iesākot ne vēlāk par
III klasi.

8. Stundu garums — 45 minūtes;
kur iespējams pirmskolas klasi noturēt
pēc īpaša stundu plāna, tur pirnn kolā—-
40 minūtes.

9. Pirmskolā un I, II klasē pēc iespējas
viena skolotāja rokās apvienojamas
vismaz latviešu valoda, apkārtnes mā-
cība un zīmēšana. Praktiskā nodarbo-
šanās (rokdarbi) saistāma ar citiem mā-
cību priekšmetiem, un tādēļ šinīs klasēs
tai īpašas stundas nav ierādītas.

10. Vairāku svešu valodu mācīšana
nekā tas stundu plānos paredzēts, ne
obligatoriski, ne privāti, skolās nav pie-
laižama. No svešām valodām pirmā
vietā ņemama vācu vai angļu, otrā —
pēc skolas padomes izvēles — viena no
minētām vai krievu. Latgales un Ilūk-
stes apriņķa skolās uz skolu padomju
vēlēšanos par pirmo svešo valodu var
ņemt ari krievu.

1926. g. 3. augustā Ns P. 1231.

Skolu virsvaldes direktors
Reinis Liepiņš.

Tautskolu direktora v. i. J. Jiirgens.

1 [_ Tiesa sludinājumi.
Kara tiesa,

P«n«todamās uz savu š. g. 14. jūlijatoms sēdes lēmumu, meklē aps. uz
, £Jļ- li ».p. 1. d. un 133. p. 1. Lie-'i Pa as kājnieku pulka kar. Dionisiju-Maksi

°??-Po|anski
li i/™'»Psļanskis dzimis 1901. g.
li n^T™Liepr-jas pils. pieder, pēcno^anās - ats ēdnieks P

lanaT!*!' ku f ām bstu zinama Po"
zinot\-

sanās vieta- nekavējoši pa-
iesārf. fl! tlesai vai tuvākai policijas

{ ^ «Sbi apcietināt ' pārskaitot
i ' Kata tiesas priekšsēdētāja v. p. i.
! 98k r, k «P*eīnis B 1 u m e n t a I s.
ļ ? *ķ osi. v. i. k. ier. (parakts!
lt gas aPgabaltiesas II iec. tiesu
* „. izpildītais

H dn»; n- ' au8usta 192°" g- Pīks*
I PirdT,' 5?*- Stabu ielā J* 6, dz. 2

mantu , ?- mona T °'kustamo
citēti „„ stavosu no mēbelēm un no-

ti Ci
Ls 22°-

li apskatīt D5
a!fitu ' novērtēJumu, kā ari

II J'"as dii»,- amo mantu varēs pardo-
l! Riga a uf.. vietas -
$ 5819 ' Ja 1926 8-
it:

jfa—SgĻģP'M- Ed. Kalniņš.

J
gas aPgabaltiesas II iec. tiesu

*,izpildītājs
12 dienā d- °- auSU8ta 1926. g., pīkst.

J ^27.D 'ā,^' Brunin'eltu ielā N. 6
"* kDst3mo mA0sChaiina Ginsburga

11,1 novērta, ' sastavošu no mēbelēm
li l«aii1 par Ls 220

»Psk«īt dS"' "ovēitējumu, kā ari
,j ^^^Pnlu

0
z
da

vTetas
raantu VarēS Pārd °-

ļjkff '22 . 'H5 1926. g.
ries« izpild. Ed. Kalniņš.

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

Rigā, 2i. jūlijā 1926. g.
£657 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. augustā 1926. g., pulksten
10 ritā, Rīgā, Kr. Barona iela Ne 3,
Ādolfa Šneidera lietā pārdos Ābrama
Še e r a kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 21. jūlijā 1926. g.
96Ē8 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. augustā 1926 g_, pīkst.
10 diena, fcīgā, Kr

^
Barona iela Nš 3,

Ādolfa Šneidera lieta pārdos Ābrama
Še e r a kustamo mantusastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls _600

Izzināt sūrāks u, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas

Rigā, 21 juljā 1926. g.

96.9 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27 augustā 1926. g., pīkst.
11 diena, Kīgā, Brīvības ielā Ne 28,
Hermaņa Lūtca un cit. lieta pārdos
Friča Bērzes kustamo mantu, sasta-
vošu no mēbelēm un novērt čtu par
Ls 624Izzinātsarakstu,novērtējumu,kaari
apskaut pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 27. iulijā 1926. g.
9671 Ti-.su izpild. J. Zirģels.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Prefektiem,

apriņķu priekšniekiem un dzelzs-
ceļu policijas priekšniekam.

Galveuā cietuma valde ziņo, ka bijuši
vairāki gadījumi, kur cietumos ievietotas
seda izciešanai sievietes pēdējā grūtnie-
cības stāvokli. Tamlīdzīgi gadījumi nav
piela žami, kādēļ pamatojoties uz krim.
proc. lik. 959. p. 2. pkt. uzdodu stingri
ieverot, ka visām grūtniecības stāvokli
esošām «ievietēm soda izpildīšana atlie-
kama 40 dienas pēc dzemdēšanas.

Rīgā, 1926. g. 2. augustā. Jtt 1295.
Iekšlietu ministris E. L a i m i ņ š.
Administratīvi departamenta

direktors Šlosbergs.

Meklējamo personu saraksts
Nr. 270

(1. turpinājums.)
21142. Kregers, Jānis Reiņa d., dzim. 1896. g.,

pied. pie Aderkašu pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. miert. uz .Ne 1045 no'l4. iun. 1926 e
(30-V»-26).

21143. Kivlenieks, Jēzups Andreja d., 38 g. v.,
pied. pie Vārkavas pag. — Paziņot dzīves vietu
Madonas apr. 2. iec. miert. uz .Ne " 143 no 16. iun
1926. g. (30-VI-26)..

21144. Klindžans, Pēters Simana d., dzim.
1906. g., pied. pie Jasmuižas pag. — Pazinot
dzīves vietu Latgales apgab. tiesas 2. krim. nod.
uz Ne 12735 no 18. jun. 1926. g. (30-VI-26).

21145. Kronbergs, Vladimirs Pētera d., dzim.
1906. g. — Paziņot dzives vietu Rīgas 4. iec.
miert. uz JVs 968 no 27. maija 1926. g. (29-VI-26).

21146. Kūlis, Voldemārs Jura d., dzim.
188.5. g., pied. pie Ceraukstes 'pag. — Pazinot
dzīves vietu Rīgas 4. iec. miert. uz JVe 81 ' no
28. apr. 1926. g. (30-VI-26).

21147. Kozuls, Albins Pētera d., 25 g. v.,
pied. pie Vidsmuižas pag. — Paziņot dzīves vietu
Rēzeknes apr. 1. iec. miert. uz JVe 823 no 12. iun.
1926. g. (25-V1-26).

21148. Luksa, Eduards Jāņa d., 27 g. v.,
pied. pie Andrupenes pag. — Pa'ziņot dzīves vietu
Rēzeknes apr. 1. iec. miert. uz JVe 1808 no 18. jun.
1926. g. (30-VI-26).

21149. Laksa-Timinskis, Vikentijs Pētera d.,
44 g. v., pied. pie Skaistas pag. — Pazinot dzīves
vietu Daugavpils apr. 6. iec. miert. už JVe 1361
no 18. jūnija 1926. g. (30-VI-26).

21150. Ločmels, Jānis Ādama d., dzim.
1898. g., pied. pie Baltinovas pag. — Paziņot
dzīves vietu Jaunlatgales apr. 1. iec. miert. uz
JVe lgf9.no 10. maija 1926. g. (l-VII-26).

21151. Ločmels, Aloizs Meikula d., 35 g. v.,
pied. pie Baltinovas pag. — Paziņot dzīves vietu
Jaunlatgales apr. 3. iec. miert. už JVe Kr. 439 no
17. iun. 1926. g. (29-VI-26).

21152. Laufers, Rudolfs-Jānis Teodora d.,
dzim. 1. apr. 1895. g., pied. pie Dundagas pag. —
Rīgas pils. komendanta raksts JVe 3612 no 21. jun.
1926. g. (30-VI-26). dezertējis. — Apcietināt.

21153. Lediņš, Arturs, agrāk dzīv. Jelgavā,
Lietuvas ielā JVe 16i8 — Paziņot dzīves vietu
Jelgavas pils. iec. miert. uz JVe 822 no 31. maija
1926. g. (28-V1-26).

21154. Laizans, Francis Ignata d., 57 g. v.,
pied. pie Andrupenes pag. — Paziņot dMves vietu
Rēzeknes apr. 1. iec. miert. uz JVe 645 no 11. jun.
1926. g. (28-VI-26).

21155. Levickis, Grigorijs Aneles d., 48 g. V.,
pied. pie Krāslavas. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 6. iec. miert. tizJVe 1345 no 15. jun.
1926. g. (28-VI-26).

21156. Lipmans, Jānis Paula d., 37 g. v.,
pied.pie Vācijas. — Pazinot dzīves vietu Rēzeknes
apr. I. iec. izm. tiesn. uz JVe 1744 no 8. jun. 1926.g
(26-VI-26).

21157. Leban, Alvine Edes m., 20 ģ. v.
pied. pie Kraukļu pag. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 5. iec. miert. uz JVe 640 no 7. iun. 1926. e.
(27-VI-26).

21158. Lachs, Francis Ignata d., 35 g. v.j
pied. pie Pustines pag. — Pazinot dzīves vietu
Daugavpils apr. 6. iec. miert. uz JV° 1310 no 9. iun.
1926. g. (25-VI-26).

21159. Liepiņš, Antons Jura d., dzim. 1870. g.,
pied. pie Ļaudonas-Odzienas pag. — Pazinot
dzīvesvietu, Rēzeknes apr. I. iec. miert. uz JV°1727
no 14. jūnija 1926. g. (25-VI-26).

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G.Tifentāls.
Darbvedis A. Zaķis.

Rīga.
Mūsu ģenerālkonsuls Ņujorkā

Ļūles kungs
pirms atgriešanās savā darba vietā pie-
ņems publiku piektdien, 6. augustā,
pulksten 11 dienā, ārlietu ministrijas
preses nodaļā.

KURSI

Rīgas biržā 1926. gada 4 augusta.

Deviaet.
1 Amerikas dolāri .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25.20 — 25,27
100 Francijas franku .... 14,00 — 14,30
100 Beļģijas franku .... 14,15—14,40
100 Šveices franka . . . , 99,85 —100,75
100 Itālijas liru. .. , . . . 17,05 —17,40
100 Zviedrijas krona . . . 138,35 — 139,40
100 Norvēģijas kron* . . 112,85 — 114,50
100 Dānijas kronu . . 136,55 —138,60
100 Čechoslovaķijas ksom 15,25 — 15,55
100 Holandes guldfņ» , . 207,60 — 209,25
100 Vācijas marku .... 122,80— 124,10
100 Somijas marka ; . . . 12,97—13,17
100 Igaunijas mārks .... 1,37 — l,3f 5
100 Polijas zlotu 55,00 — 65,0u
100 Lietavas lita ..... 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņecs ...

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3445
Sudrabi 1 kg . . . . . . 98— 106

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņemams . 98—100
4°/o Valsts prem aizņemams 98— 10C
6°/o Zemes bankas ķīla zīmes 92— 93
8°/o Hipotēku bankas ķīla

zīmes 96— 9''
Rīgas biržas kotacije* knmisifa*

priekšsēdētāj v. A Zalp ēters
Zvērināts biržas makiem M. Okalant

Felegramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas.)

Londonā, 3. augusiā. Amerikāņu
peldētāja Beret bija spiesta 3 kilometrus
no mērķa atteikties no mēģinājuma,
pārpeldēt Lamanšas kanālu
pēc tam, kad bij noturējusies ūdeni
21/* stundas.

Literatūra

Latvijas Banka: Protestēto vekseļa
saraksts. 37. (Par martu 1926. g.) Oficiāls
izdevum*. Rīga, 1926.

Redaktors: M. Arons.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. augusta 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
Ādolfa Šneidera lieta pārdos Ābrama
Š e e r a kustamo mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 21. jūlijā 1926 g
9^54 Tiesu izpild. I Zirfeels

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs,

paziņo, ka 27. augumā 1926. g.. pīkst.
10 dienā, Rīgā, Kr.Balona ielā ,N» 3,
Ādolfa Šneidera lieta p a r d 0 s Ābrama
Š e e r a kustamo mantu, sastavošu no
manufaktūras un novērtētu

^
par Ls 600.

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

Rīgā, 21. jūlijā 1926. g
9655 Tiesu izpild J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. augusti 1923. g._ pīkst.
10 dien5, Rīgā, Kr Barona iela JM° 3,
Ādolfa Šneidera lietā p ā r d o sAUrama
Še e r a kustamo manh

^
sastavošu no

manufaktūras un novērtētu par Ls 690.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ kā ari

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

Rigā, 21 iulijā 192n. ?
96 6 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 27. augustā 1926. g.. pl*st.
10 dienā, Rīgā, Ki. _ Ba'ona ielā Nt 3.
Ādolfa Šneidera lieta pārdos Abtama

Š e e r a kustamo mantu,_ sastavošu no
manufaktūras un novērtētu par Ls 600

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā J* 1, oaziņo, ka
18. augustā 1926. g„ pīkst. 10 rīta, Rīgā,

Brīvības bulv. Nē 3, veikala, pārdos
Kārļa Meija kustamo mantu, sastāvošu
no 90 m vasku drānas un 20 m lino-
leuma un novērtētu par Ls 920,

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

Rīgā, 3. augustā 1926. g.

9817 Tiesu izpild. V. P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 10. augustā 1926. g., pulksten
9 rītā, Rīgā, Bruņinieku ielā Ne 19,
pārdos Roberta Gora kustamo mantu,
sastāvošu no 1 frēzmašinas, 1 band-
zāģa un l ēvelmalinas un novērtētu
par Ls 1260. .

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

Rlg», 31. jūlijā 1926. g

9756 Tiesu izpild. E. Smeils.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

papildinot savu 12. maijā 1926. g. slu-
dinājumu, kurš iespiests .Valdības Vfst-

nēsī - Ne 106, paziņo, ka 19. augusta
1926. g-, pulksten 10 rīta, Rīgas apga-

baltiesas cīvilnodaļas sēžu zāle noteikta
Meiera Gilberta nekustama īpašuma
ūtrupe, kurš īpašums atrodas Rīga, Brī-
vības ielā Ne 42, II hipotēku iecirkni ai

zemes grāmatu reģistra Ns 722, nolikta

ari Rīgas tirdzniecības bankas a./s. pra-

sības lietās par Ls 1818,56 ar »/o nn izd

Rīgā, 2. augusta 1926. g.

9757 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2 septembrī 1926. g., pīkst.
10 diena, Rīga, Kr. Bzrona ielā I* 3,
Jēkaba Ebtrhardta lietā pārdos
Ābrama Š e e r a kustamo mantu, sa-
stāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 300.

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

Rigā, 26. jūlijā 1926. g.
9662 Tiesu izpild J. Zirģels

Lībagu pag. valde izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, atvaļinājuma
apliecību S» 13675. izdotu no TukumaT
Talsu kara apr. pr-ka 23. martā 1§23. g.
uz. Indriķa Anša d. Aisberga v. 7956a

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2. septembrī 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā N» 3,
Jēkaba Eberhardta lietā pārdos
Ābrama Še e r a kustamo mantu, sastā-
vošu no manufaktūras un novērtētu pat
Ls 300.

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

Rīgā, 24. jūlijā 1926. g.
9660 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 2. ^eptembrī 1926 g., pīkst.
10 dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 3,
Jēkaba Eberhardta lietā pārdos
Ābrama Še e r a kustamo mantu, sa-
stāvošu no manufaktūras un novērtētu
par Ls 300.

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

Rīgā, 24. jūlijā 1926. g.
9661 Tiesu izpild. J. Zirģels



Rīgas apgabaltiesas VII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 11. . rugustā 1926. g.. pulkstenJO diena, Rīga, Mārupes ielā Ns 3b,dz. 10, pardos Augusta Meira u-
stamo mantu, sastavošu no viena pianino
un novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 2. augustā 1926 g
9758 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.
Rīgas apgabaltiesas VII lec. tiesu

izpildītājs
P«ziņo, ka 12. augustā 1926. g., pulksten
12_ dienā, Rīgā, m. Kalēju ielā Nš 10/12,
pārdos firm. „Angļu-Latvijas diegu
manufaktūra* kustamo mantu, sastāvošu
no kantora mēbelēm un novērtētu pat
Ls 680.

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

Rīga, 2. augus'ā 1926. g.
9759 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Dzirnavu
iela Ne 37, dz. 2, paziņo:

1) Andreja Otaņke Ls 1019 08 pra-
sības segšanai, pēc Rīgas XIII iecirkņa
miertiesneša izpildu raksta no 30. dec.
1975. g. Ns 1407 ar 6°/o un piedzīšanas
izdevumiem Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē 7. oktobrī 1926. e . nīkst. 10 no rīta.

puikā H Pirtos
Emmai Jāņa meitai E1 e p a n piederošu

nekustamu īpašumu
Rīgas apr. Ikšķiles SalaspTs baznīcas
draudzē, Ogresgala pagastā, agrāk (Ik-
šķiles) no Sprēstiņu muižas zemnieku
zemes atdalītu .Līču Ne 43/45" māju,
zemes grāmatu reģ. JVe 5936, aptverošu
71,22 deset. lielu zemes gabalu;

2) īpašums priekš publiskas pardo-
šfnas novē'tēts uz Ls 4500;

3) uz īpašuma guļ hipotēku parādi un
apgrūtinājumi par Ls 4233,32;

4 i pie piedalīšanās ūtrupē jāiemaksā
10°/o no novērtēšanas sumas un jāuz-
rāda apliecība no tieslietu ministrijas
par nekustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām ;

5) zenrs grāmatas uj šoīpašumu tiek
vestas Rigas-Valmieras zemes grāmata
nodaļā;

6) personām, kuram ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz pārdošanas
dienai;

7) visi papiri un dokumenti [attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir atvārti Rīgas
apgabaltiesas 111 civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 2. augustā 1926 g.
9760 Tiesu izpld A. Ozolirjš.

ļ Otu iestSžiī siiitMjiiinI.

Rīsos muito
noturēs š. g. 18. augusta, plst. 12,

muitas saimniecības nodaļā

iīisliis galīgus top
uz

767 248 kub. m bērza
un 29,136 kub. m priežu

malkas piegādāšanu.
Piegādāšanas noteikumi _ ieskatāmi

muitas saimniecības nodaļā sestdienās
no pīkst. 9 -13, pārejas darbdienas
no 9-1 .

Piedāvājumi, nomaksāti ar _ 40 sant.
zīmognodokli iesniedzami slēgtās ap-
loksnēs muitas saimniecības nodaļa līdz
pīkst. 12 torgu dienā. 9687

Rīgas policijas III iec. priekšnieks
paziņo, ka 1926. g. 11. aug., pulksten
Vali rītā, Rigā, Brīvības iela 32, veikala,

pārdos wīWM
pils. Šolomam Šulmaņam piederošo me-
chaniskti .National" kasr, novērtētu par
Ls 122,40, piedzenot no viņa dzīvokļa
nodokli par labu R'gas pilsētai.

Apskatīt pārdodamās mantas varēs

uz vietas pārdošanas diena.
Rīgā, 3 augustā 1926. g. Ns 11661.

9816 Priekšnieks (paraksts).

Iekšl. min. pasu nodaļa izsl. par ne-
derīgu nozaudēto Andreja Bulatova
ārzemes pasi Nš 2354, izd. š. gRīga.

y/oo

Latgales apgabaltiesas
7. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kuri kancleja atrodas Ludzā Vakzales
ielā 24, paziņo. ka 28. augustā 1926. g,
pulksten 10 rīta, Ludzas apr., Istras pag.,
Vecslabadā un Istras muižas jaunsaimn.
pārdos mir. Ed._ Tiedemaņ _a ku-
stamo mantu, sastāvošu no dažādiem
baļķiem, dēļiem, zemkopības rīkiem,
saimniecības un dzīvokļa iekārtas piede-
rumiem, nesagriestiern liniem un dažā-
diem tirgotavas preču atlikumiem ,un
novērtētu par Ls 808,70

^Izzināt sarakstu, novertējumu,_ kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
9764 Tiesu izp. K. Markvardts.

Jaunlatgales apr. pr-ka
paligs II iecirkni

paziņo, ka 15. augustā 1926. g. pīkst. 10,
Balvu miesta, pie iecirkņa kanclejas

plintes i-iiliGHsonšano
pils. Aloiza B a r k a n a kust. īpašumu —
2 maisus miltu, vērtibā par Ls 75,—
proc. peļņas nodokļa piedzīšanai, sa-
skaņā ar Tiešo nodokļu departamenta
rakstu Nš 59„25.

Apskatīt pārdodamo vare§pārdošan»s
dienā uz vietas.

Balvos, 31. jūlijā 1926 g. Ns9130/25.
9795 Priekšn. palīgs K- Mednis.

Jaunlatgales apr. I robežaps.
rajona pr.ekšnieks

paziņo, ka 15. augustā 1925. g., pulksten
12 dienā, pie Kacēnu pag. nama (Po-
krovas miestā), pārdos

atklfiti oalrflksolliona
robežpolicijas dienestam nepiemērotu
vienu valsts zirgu, vērt. Ls 300,—.
9714 Priekšnieks (paraksts).

Jūrnitcibas departaments izsludina par
zudušu un nederīgu no Skultes pag.
valdes 1920. g. 29, jūlijā pils. Jānim
Jšca d. Ulupam izdoto apl. ar Nš 1338,
par 1920. g. Skultes pag. jūpaialā bū-
vēta buren. .Alberts" piederēšanu min.
Ulupam. 9679

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs li iecirknī

paziņo, ka 15. augustā 1926. g , pīkst. 10,
Balvu miestā, pie policijas iecirkņa
kanclejas,

liii māMM
Berka F r i d a kust. mantību: 1 ēdam-
galdu un skapi, novērt, par Ls 10,—,
soda naudas piedzīšanai, sask. ar Jaun-
latgales apr. 3. iec. miert. š. g. 30. maija
rakstu Nš 40.

Pārdodamais apskatāms pārdošanas
dienā uz Vietas.

Balvos, 31. jūlijā 1926. g. Ns 4366.
9737 Priekšn. paligs Ķ. Mednis.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 15. augustā 1926. g., pīkst. 10,
Balvu miestā pie iecirkņa kancle;as

eiriis ifittiā
Jankeļa Č e s n o kust. mantību — divas
pusmucas siļķu, vērtībā par Ls 30, -
soda naudss piedzīšana', saskaņā ar
Jaunlatgales apr. 3. iec. miert. 30. maija
š. g. r.kstu N» 36.

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 1926. g. 31. jūlijā. Nš 4367
9796 Priekšn. pal. K. Mednis.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirkni

paziņo, ka 15. augustā 1926. g. pl. 10,
Bērzpils pagastā, pie vecākā kārtībnieka
kanclejas,

naidos liHiti
pils. Kazimira Jaunzema un Izidora Ga-
lēja kustamo mantību: vienu skapi un
vienu arklu, novērt, par Ls 45— soda
naudas piedzīšanai p c Jaunlatgales apr
3, iec. miertiesneša š. g. 4. jūlija raksta
Nš 236.

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 31. jūlijā 1926. g. NŠ5916.
9798 Priekšn paligs K. Mednis.

Jaunlatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

oaziņo, ka 15. augustā 1926. g., pīkst. 10,
Bērzpils pag., pie vec. kārtibn. kanclejas

pārdos talrUišani
pils. Pāvila Mļi č u l_a kustamo mantību:
1 vepri, Ls 20,— vērtībā, soda naudas
piedzīšanai, saskaņā ar Jaunlatgales apr.
3. iec. miert. izpildu rakstu Ns 2085/277.

Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas
dienā uz vietas.

Balvos, 31. jūlijā 1926. g. Ns 5899.
9799 Priekšn. pal. K. M e d n i s.

Rīgas policijas XIII iec. priekšnieks,'
izpildot Rīgas arg'.. IV civ. nod š. g. i
2. jul. rakstu Ns 9222, paziņo, ka š. g.
17. augustā, pulksten 12 dienā, Rīgā,
Podraga,

pārdos vairāksolīšanā
bij. koku zāģētavas īpašnieka pils. Jāņa
T 0 še s kust. mantu, sastavošu no kuģu
botes, lietotas, un vienas dēļu laivas,
novērt, kopā par Ls 205,—.

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

Rīgā, 31. jūlijā 1926. g. Nš 2237.
9790 Priekšnieks (paraksts)

Zilupes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka š._ g. 20. augustā, pīkst. 10,
Zilupes miesta, uz tirgus laukuma

pārdos
pils. Viktora Mežecka kustamo mantu,
sastāvošu no 1 patvāra, dzeltena misiņa,
vērtībā Ls 5,50.
9802 Polic. priekšn. (paraksts).

Lībagu pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, atvaļinājuma
apliecibu Nš 12167, izdotu 110 Tukuma-
Taisu kara apr. pr-ka 28. febr. 1923. g.
uz Rozenberga Heinricha Jāna d.
vārdu. 6583a

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Aulejas pagasta valde izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, kara atvaļin
apliecību Ne 9104/2474, izdotu no
Daugavpils kara apriņķa priekšnieka
12. aprilī 1923. g. uz Lifantija Pētera d.
Ermolajeva vārdu. 7916a

i Iilils lilija! zilonis dpiients
izsludina, ka 1926. g. 18. augustā, pīkst. 12, Rīgā, Antonijas iela Ne 15a, dz. 21,

galīgos Jauktos torsos
(bez pēctorgiem) tiks izdoti mazāksolīšanā

Rīgas apr. Rembates pag. Kilupes novadgrāvju rakšanas darbi 20362 tek. mtr.
garumā ar 20591 mtilpuma, sākot torgos no sumas Ls 15.301,—.

Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda I0/o apmēra no maksas
aprēķina sumas.

Tuvākas ziņas saņemamas Zemkopības departamenta kulturtechniskā nodaļa,
Rīgā, Antonijas ielā Ne 15a, dz 21. 9813

m Pisiai
Jēkabpils apriņķī, viet?jļj 6 kl '

vajadzī gs ' Pama

skolotais
(tikai vīrietis).

Kandidāti (vēlams ka tie buh,
kali, spētu kori vadīt un ari as/darbotos sabiedrībā) liek uzairtn-,'
rasties personīgi 14.augusts".pīkst. 12 dienā. Seces pagasta mLpag. padomes uz velēša ām jeb,?teikties rakstiski, iesniedzot savikumentus un srsta apliecība n»,
lības stāvokli. par «

Alga pēckategorijas, brīvs dziv„ar apkurināšanu un apgalsmo&J?
apm. 7 purv. zemes.

Pasta adr. st. Sece; tuvākās d»stac: Sece 7 v, Koknese 9 v »

šoseju un zemesceļu valde
izsludina jauktu izsoli š. g. 16. augustā, pīkst. 11 dienā

srunita atem^ņa piegādāšanai:
1. 4050 muz Vidzemes šosejas no klm. 28,00 līdz klm. 38,40 — Drošības

nauda Ls 8000,—.
2. 16o0 muz Inčukalna stacijas pieved šosejas uz 3,6 klm. gara gabala.

Drošības nauda Ls 3300.
3. 1450 muz Rīga?-Limbažu šesejas no kl<n. 44,0 līdz klm. 46,8. Drošības

nauda Ls 30G0.
Tuvākas ziņas Gogola ielā Ns 3, ist. 403 darbdienas no pīkst 10-14.

97£4

Apriņķa ceļu inienlers Smiltenē
š. g. 6. augustā, pīkst. 12, sava knnclejā, Vēveru iela Ns 3. izdos

jauktā izsolē šādus dmftus:
1) Vidzemes šosejas caurtekas Ns 110 būve; droš. nauda Ls 280, — ,
2) . Ns 115 , . . 130-,
3) . Ns H7 . , , 140,—,
4) . . Ns 135 . , , 220-,
5) . . . . Ns 145 , , . . 200, -,
6) . . Ns 157 , , , 22B,-,
7) . Ns 173 . , . 180-,
8) . Nš 176 „ , , 180—,
9) Koka aizsargu stabiņu uzstādīšana uz Vidzemes šos. dreš. nauda Ls 280 un

10) Koka tilta būve par Upsti uz Madonas-Švana kroga ceļa, droš. nauda Ls 120.
Izsole būs galīga. Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kancleja

Smiltene. i gcg-J

Galvena intendanturas pārvalde

ieplrhsmutishaunrakstiska izsolē
44.400 metru linu pakulu audekla labības masiem,

Iranko Intendanturas pastāvīgā mantu pieņemšanas komisijā, Rīgā, Citadelē.
Izsole notiks galvenās intendanturas pārvaldes telpās, Rīga, Valdemāra

ielā Nš 10/12, (ie-eja no Elizabetes ielas) š. g. 16. augustā, pīkst. 11 rītā
Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz audekla izsoli š. g. 16. augustā*,

kā ari lūgumi pielaišanai mutiskā izsole, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli.
iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas
daļas priekšniekam Valdemāra ielā Nš 10/12, vai izsoles diena izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanās izsolē jāiemaksā Galvenās inten-
danturas pārvaldes kasē drošības nauda Ls 0,12 no katra metra piedāvāta
audekla.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Galvenās intendanturas
pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pulksten 9—15. 3 9753

Zemkopības ministrijas itttta nodala
izdoi 16. augustā š. g., pīkst. 12, Lubānas miestā sava kancleja

jouktd jūliju izsolē
15000 kub. pēdu baļķu sazāģēšanu dēļos, plan-

kās un brusās.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā drošībasnauda Ls 400

^
—. Tuvāki notei-

kumi: Kulturtechniskās nodaļas kancleja Rīga, Antonijas iela Ns 15a, dz. 25 un
Lubānas miestā. 9814

Pasta un telegrāfa isnies galvenidiia
izsludina š. g. 18. augustā

rakstisku izsoli
uz:

300 kg platĒdām, š. g. 26 augustā uz:
500 kg pucvilnu 1050 gab. 5-tapīgiem ebonīta rozetu
900 kg petroleju; pamatiem,

š. g. 24. augustā uz: 550 gab. ebonīta stepseļu pamatiem,
100 kg fosforbronzas skārdu, 550 gab. ebonīta stepseļu vācņiem,

10G0 . magnetu tēraudu, 7 kg ebonītacaurulem,
500 . aluminija skārdu, 9000 gab. spolītēm ar tinumu,

1000 . 2 x dekapētu dzelzs skārdu, 8000 gab. galvas telefonu auklām,
5098 , misiņu, 100 kg vara stiepalem ar kokvilnas

10 , misiņa stiepuli; izolāciju.
Techniskie un izsoles noteikumikā ari zīmējumi saņemami darbnīcas

komercnodaļā, Slokas ielā Nš 2, darbdienas no 10—13. 1 9645

»Rēzeknes stiliii
vajadzīgi

jhoW]i:
1) matemat kā, 2) vēsturē un pēda:

ģiskos priekšmetos (pilni komplekt)
3) ticības mācība, ētikā (luterāņiem).

Institūta paraugu pamatskolā viļ
dzīgi divi

pamatskolas skolotāji
Pilntiesīgus kandidātus un ar prl

lūdz p'eteikties līdz š. g. 15. augusti
9716 . 3 Direktori.

M&ims pos. m
atsauc

savu sludinājumu par skolotāja-jas višanām, nodrukātu .Vaid. Vēst" ļ
164. numura, ; un paziņo, ka Daudz,
pagastam Jēkabpils apr. caur Daudz,
priekš_ 6 kl. pamatskolas vaiad'
skolvtajs, ar pilnas pamatskolas li
bam, spējīgs pasniegt_ ticības māci
vācu valodu un dziedāšanu un skolot
spējīga pasniegt rokdarbus un m
sanu. VēHšanas notiks Dauozesesj
padomes sēde 11. augustā š. $. Jj
12 dienā. Kandidātiem bez citiem
kumentiem jāiesniedz apliedziba pat
selības stāvokli. »

Pagasta valdi

Mārsnēnu 4-kIasigal
pamatskolai

aur Cēsīm (tūvakā dzelzsceļa m
Lode) vajadzīgs

ilijs-sii pi
Vēlams muzikāls, spējīgs vadīt *

datāju kori un sabiedrīsKs datbw
Kandidāti ar pilnas pamatskolas s«j
tāju tiesītām, kas vēlētos pieņemt jfl
tiek uzaicināti ierasties personīgi
pagasta pagonus, Mārsnēnu P»H
namā, sī gada 20. augustā, pfl
12 dienā, vai pieteikties rakstiskiļ
minētai dienai, pieliekot attiecīgus «ļ
mentus un ārsta apliecību. J

Alga pēc valdības noteikumiem. «1
dzīvoklis, apkurināšana, apgaisrtosffl
1 ha zemes. 1

Salienaspn» Mii
Ilūkstes apr. (caur Borovks) irvajadii

iestrādājies pagasta valdes un tiesu

iniitii
Kandiditi tiek lūgti ierasties pem

vai pieteikA. rakstiski pie pagasta pil
mes 6. septembrī š. g. pulksten ll)i
rīta, iesniedzot dokumentus par agrā
praksi. "?'

Valde.

[ Dažādi sludinājtjjļļ

Rīoas ielu dzGlzstelu aEšj
Pamatojoties uz vērtspapīru rnoļļļ ļ

cijas pagaidu noteikumiem » .,
23. aprīļa .Vaid. Vēstn." »•?J'J
1921. g. 17. janvāra .Vaid. Vesta. »

Rīgas ielu dzelzsceļu akciļu sd
bas direkcija uzaicina zerrtakniinc
biedrības akciju (par kuram P^
ka viņas pazudušas) nezināmos (
jus, uzrādīt tās 6 m e n e s u
skaitot no sludināšanas dienas.

Akcijas ā 100 rb|
60091/60123

Gadījumā, ja šīs akcijas «
ļļS

laikā netiks uzrādītas , viņas ?

par nederīgām un personām,
^ ?$ziņojušas par viņu pazušanu,

tas jaunas akcijas.
Rigš, 2. augustāJjjg& jU^ļj

Rīgas Radiofona . abonenti'
^atsauc un lūdz skaitīt P« *

12. aprilī š. g. izdoto radi fona A

atļauju Nš 6175, kā nozaudētu.

Ventspils ostas valde
izdos 1926. g. 10. augustā, pulksten 12 dienā, slēgtā galīgā izsolē,

Ventspils muitas valdes kantora ēkas un
ierēdņu dzīvojamo ēku remonta darbus.

Piedāvājumi, nomaksāti.ar 40 sant. zīmognodokli katrs, iesniedzami Vents-
pils ostas vadei, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu „Uz 10. augusta 1926. g. muitas
kantora ēkas remontu izsoli" un ,Uz 10. augusta 1926 g. muitas ierēdņu dzivo-
jamo ēku remontu izsoli.* Drošības nauda par kantora ēkas remontiem Ls 145
un par ierēdņu dzīvojamo ēku remontiem Ls 790, jāiemaksā ostas valdes kasē,
līdz augšminētai d:enai pīkst. 12. Tuvākas ziņas un paskaidrojumi Ventspils
ostas valde, darba dienās no pulksten 9—15.

9?15 1 ļJentsvits ostas pafde.
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