
Valsts Prezidenta rīkojumi.
Saeima.

Ministra kabineta sēde š. g. 3. novembri.
Pa dzelzsceļiem pārvadājamo preču alfa-

bētiskā nomenklatūra un klasifikācija
(5. turpinājums).

Valsts Prezidenta rīkojumi

1925. gada 3. novembrī

Nr. 520.
Ievēlēts par Saeimas deputātu, līdz ar

šo nolieku Valsts Prezidenta amatu, no-
dodams tā izpildīšanu Saeimas priekš-
sēdētājam.

Pamats: L. R. S. 38. un 52. p. p.

Valsts Prezidents J. Čakste.

1925. gada 3. novembrī

Nr. 521.
Valsts Prezidentam J. Č a k s t e m no-

liekot amatu, līdz ar to uzņemos Valsts
Prezidenta vietas izpildīšanu.

Pamats: L. R. S. 52. p.
Valsts Prezidenta v.i.
Saeimas priekšsēdētājs

Pauls Kalniņš.

SAEIMA

Sēde 3. novembri.

Jaunās Saeimas pirmās sesijas pirmo
sēdi atklāj agrākās Saeimas priekšsēdētājs
Dr. P. Kalniņš pulksten 5,5 ar sekošu
uzrunu:

„ Augsti godātie deputātu kungi!
Latvijas Republikas Satversmes 17. pants
man uzliek par pienākumu atklāt jaun-
ievēlētās Saeimas pirmo sēdi. Izpildot
šo uzdevumu, lai man ir atļauts ap-
sveikt Jūs, kam tauta uzticējusi nā-
košos 3 gados būt par viņas pār-
stāvjiem augstā namā un strādāt
svarīgo un atbildīgo likumdošanas
darbu, ceļot tautas garīgo un mate-
riālo labklājību. Es esmu pārliecināts,
ka Jūs šo darbu veiksiet nesavtīgi,
ikviens pēc savas labākās sirdsapziņas
un saprašanas.

Ārpus augstā nama palikuši vairāki
teicami deputāti no pirmās Saeimas,
bet viņu zināšanas un padoms mums
būs pieietami sri nākotnē. Bet izrauti
no mūsu vidus uz visiem laikiem
pagājušā starpsesijas laikā ir divi no
bij. Saeimas deputātiem, Zigfrids
Meierovics un Jānis Ducens. Godi-
nāsim viņu piemiņu ari šodien ar
piecelšanos no sēdekļiem. (Godina ar
piecelšanos). Pateicos!

Beidzot stājoties Jums darbā novēlu
visiem, tiklab jaunievēlētiem,kā ari no
jauna ievēlētiem deputātiem, kopīgiem
spēkiem pildīt kaut daļu no tiem solī-
jumiem, kurus Jūs devāt saviem velē-
tājiem, ietērpjot šos solījumus likumu
formā, vadoties pie tam no mušu pamata
likumos ietvertiem principiem. Es atgā-
dinu augstam namam, ka šodien mes
stājamies pie darba vēsturiskā brīdī —
20 gadus pēc pirmām brīvības cīņām.

Mēs pārejam uz tekošodienas kārtību.
Dienas kārtībā mums ir prezidija vēlē-
šanas un mandātu komisijas vēlēšanas."

Pēc tam Saeima stājas pie prezidija vēlē-
šanas. Uz priekšsēdētāja amatu kā vie-
nīgo kandidātu uzstāda līdzšinējo priekš-
sēdētāju Dr. P, K a 1 n i ņ u , kuru ievel
ar 80 pret 2 balsīm, 12 atturoties, bel
1 zimīte nodota balta.

Pec ievēlēšanas priekšsēdētājs pateicas
sekošiem vārdiem:

.Godātie deputātu kungi! Jūs esiet
līdz ar nupat notikušo balsošanu dā-
vājuši man savu uzticību. Es domāju,
ka vislabāk veikt tos smagos pienā-
kumus, kādus jūs man šodien uzvēlāt,
es varēšu visv.eglāk tad, ja augstais
nams mani šo pienākumu izpildīšanā
atbalstīs. Es no savas puses apsolos,
ka tāpat kā līdz šim turēšu augstu šī
nama cieņu, būšu pēc iespējas objek-
tīvs sēžu vadītājs un visur centīšos birt
stingrs mūsu satversmes aizstāvis. Ceru,
ka tā pretimnākšana un objektivitāte
un iecietība, kuru Jūs līdz šim man
izrādījāt, aridzan turpināsies Paredzu
aridzan, ka tās labās attiecības, kuras
līdz šim pastāvēja starp mūsu preses
priekšstāvjiem un augsto namu, tāpat
nākotnē tiks ieturētas.

Mēs pārejam pie nākošā prezidija
locekju vēlēšanām un lūdzu tagad
uzstādīt kand darus Saeimas priekš-
sēdētāja pirmām biedra amatam."

Turpinādama vēlēšanas, Saeima ievēl
par priekšsēdētāja pirmo biedri A. A1 -
b e r i ņ u ar 88 bslslm, par otru biedri,
divreiz balsojot, J. R a ;< c a n u ar 45 bal-
sīm (M Skujenieks dabū 42 balsis) un
par sekretāru P. Jurašēvski ar
71 balsi, par sek etara pirmo biedri M.
Kaļistratovu ar 73 balsīm un par
otru biedri A. Petrevicu ar 71 balsi.

Mandātu komisijā ievēl: A. Petrevicu,
K. Bungšu, P. Lejiņu, K. Būmeistāru,
A. Evanu, V. Holcmani, G. Milbergu,
A. Rancenu, N. Kalniņu, J. Trssunu,
J. Veržbicki, M. Kaļistratovu, A. Kviesi,
A. Briedi un A. Kvelbergu.

Nolasa sekošus paziņojumus i
Augsti godājamam

Dr. P. Kalniņa kungam,
Saeimas priekšsēdētājam.

Augsti godājamais
priekšsēdētāja kungs.

Ievēlēts par Saeimas deputātu, līdz
ar šo nolieku Valsts Prezidenta amatu
un, uz Satversmes 52 panta pamata,
nododu Jums, augsti godljamais priekš-
sēdētāja kungs, Valsts Prezidenta vietas
izpildīšanu.

Visā augstcienībā

J. Čakste,
Valsts Prezidents.

1925. g. 3. novembri. JSTs 3974.

A. g.
Saeimas priekšsēdētajām

Dr. P. Kalniņa kungam.

Augsti godāts
priekšsēdētāja kungs.

Pagodinos paziņot Jums, augsti
godāts priekšsēdētāja kungs, ka sakara
ar pirmās Saeimas pilnvaru izbeigša
nos, uz kuras vairākumu atbalstījās
līdzšinējais ministru kabinets, eš līdz
ar kabineta locekļiem nolieku savas
pilnvaras.

Ar patiesu cienīšanu
H. Celmiņš.

Rīgā, 1925. g. 3. novembrī. Nš 3149.

Tad sēdi slēdz pulksten 7.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 12.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Ar ministru kabineta piekrišanu apstiprinu.

1925. g. 14. oktobrī.
Satiksmes ministrs J. Pauluks.

Pa dzelzsceļiem pārvadājamo preču alfabētiskā nomenklatūra
un klasifikācija.

III. izdevums.

(5 turpinājums.)
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5) ' Citi neapstrādāti kok-
materiāli:

gobas, kļavas, ozola un
oša, — ne garāki par
9,15 mtr., dažāda res-
numa -

dažādu koku sugu, ga-
rumā no 4,30—9,15 mtr.
un resnumā tievgali
310 m/m vai vairāk . —

dažādu koku sugu, iz-
ņemot 'gobas, kļavas,
ozola un oša, ne ga-
rāki par 9,15 mtr., res-
numā tievgali mazāk
par 310 m/m . . . . —

dažādu koku sugu, izņe-
mot gobas, kļavas, ozola
un oša, ne garāki par
4,30 mtr. un resnumā
tievgali 310 m/m vai
vairāk —

III. kategorija.

Malka un neapstrādātie
kokmateriāli.

1) Malka, — gobas, kļavas §
un ozola, kā ari sa-
jaukta ar malku, no
citām koku sugām

malka, — bērza, kastaņa,
oša un vīksnas, kā ari
sajaukta ar malku no
citām koku sugām, ku-
rām zemāka kravassvara
norma ...." ..

malka, — alkšņa, apses,
ievas, lazdas, liepas,
priedes, pīlādžu, kā ari
sajaukta ar malku no
citām koku sugām, ku-
rām zemāka kravas svara
norma

malka, — egļu, kārklu,
i paegles, papeles un vī-

tola
2) Celmi un celmu malka
3) Mieti, — ne garāki par

2,85 mtr. un tievgali
ne resnāki par 70 m/m: —

gobas, kļavas, ozola un
oša ........

šinī punktā sevišķi neuz-
skaitīto koku sugu . .

alkšņa, apses, ievas, laz-
das, liepas, priedes,
pīlādža un paegļa

egles, kārkla un vītola
4) Nomaļi, — gobas, kļa-

vas, ozola un oša, ne
garāki par 2,85 mtr.
un tievgali ne biezāki
par 90 m/m ... —

nomaļi, — bērza, kastaņa,
vīksnas un citu šinī
punktā sevišķi neuzskai-
tīto koku sugu, ne ga-
rāki par 2,85 mtr. un
tievgali ne biezāki par
90 m/m —

|

Kravas norma
tonnās uz

c
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2 dzelzsceļiem

IV 17 12,5 5

IV 17 12,5 5

IV 15 12,5 5

IV 15 12,5. 5

14 § 14. Ar nosaukumu
.malka" jāsaprot:
1) dažādu koku sugu,

_ izņemot Latvijā brīvā
S. JN9 1 17 12,5 5 dabā neaugošu, kā

? ari izņemot gobas,
kļavas, ozola un oša
— apaļi bluķi, kluči
un stimbani, ne ga-
-aki par 2,20 mtr.
un tievgali ne res-

.š . JNs 1 15 12,5 5 5?^% ear 225 m/m.
i) dažādu koku sugu,
izņemot Latvijā brīvā
dabā neaugošu, da-
žāda resnuma sa-
skaldīti (saplēsti,-sa-
šķelti) bluķi, kluči
un stimbani, ne ga-
rāki par 2,5 mtr. un

š. Nq 1 12,5 10,5 4,5 3) "etoti gulšņi.

s.No.l 10 8,5 4
š.JMbl 10 8,5 4

š- JVo 1 17 12,5 5

š.NO 15 12,5 5

š. M>1 12,5 10,5 4,5
š.M> 1 10 8,5 4

š.JVsl 17 12,5 5

Š..N2I 15 12,5 5

Mākta par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā;

par 1 mēnesi ...:...! lats 50 sant.

Piesūtot mājā un pa pasta:
Par 1 mēnesi 1 igo,t.
Par atsevišķu numuru: saņemot

ekspedīcijā — . 6 ,
pie atkalpārdevējiem ..,.. — , 7

Latvijas valdības adb* oficiāls laikraksts
iznāk katru dionu, izņemot

Redakcijai

Rīgā, pili M 3. Tel. Ns9-89
Runas stundas no 11—12

svētdiena* un svētkudienaa

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pili Ns 1. Tel. Nu 9-57
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

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

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

c) privātiem par katru vienslejigu
rindiņu (par oblieat. sludin.) . — .20 .
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nomaļi, — alkšņa, apses,
egles, liepas, priedes,
ievas un pīlādža, ne
garāki par 2,85 mtr. un
tievgali ne biezāki par
90 m/m . . . . . . —

5) Dažādu (ari II. katego-
rijā paredzētu) no-
saukumu neapstrādāti
kokmateriāli, nē ga-
rāki par 2,20 mtr. un
tievgali ne resnāki
par 225 m/m:

bērza, kastaņa un vīksnas —
alkšņa, ievas, lazdas,

priedes un pīlādža. . . —
egļu, kārkju, paegles, pa-

peles un vītola ... —
ozola, gobas, oša un vīks-
nas, skat. II. kat. . . —

6) Dēļuun planku atkritumi: § 1{
gobas, kļavas, ozola un
oša .

bērza, kastaņa, vīksnas
alkšņa, apses, ievas, laz-

das, liepas, priedes, pī-
lādža un paegles . .

egles, kārkla un vītola .
Briķetes, koku . . . ' . § II
Skaidas, — ēveļu, zāģu

un c, Latvijā brīvā dabā
augošu koku sugu . . —

X 2. Koki un kociņi, — dzīvi.—XI 1. Kokogles. ......—
II 3. Kokovars —

XII 2. Kokss, akmeņogļu ... § 3
XII 7. „ kūdras . . . '. . —
VII 3. Kokvilna . . L . . ? . —

XVIII 4. Kolekcijas, dažādas . . . ' —-
II 5. Kolonialpreces, izņ. nomen-

kl. sev. minēt. . v . . —
XVI 3. Komposti ļzemkopīb. mēsli] § 2

II 5. Konditorejpreces, izņ. no-
menkl. sev. minēt. . . —

II 5. Konfektes . . . '.* . . —
IX 3. Konjaks ... . . . . —
II 4. Konzervi, furažu [lopbarība] —

VI 2. , gaļas —
V 9. „ zivju —
VI 2. Konzervi un pirē, izņemot

nomenkl. sev. minēt. . —
X 4. Korķi [korķu koka] . . . —

XVI 1. Kosmētikas preces . . . —-
XII 1. Krams: a) gabalos ... § 2

b) smalcināts un
pulveri ... —

XV 3b Krāni, ceļamie, un viņu daļas —
XV L. Krāni (pagriežņi) un viņu

daļas _ i . . —
XV 3b Krāni, pārvietojamie uri grie-

žamie, uz savām asīm . —
XVI 1. Krāsas un krāsu vielas, izņ.

nomenkl. sev. minēt. . —
XV 4. Krāsnis un krāsniņas un to

daļas, benzina, elektri-
skās, gāzes, petrolejas un
spirta —

XV 2. Krāsnis, vara un misiņa . —
XV 1. Krāsnis un krāsniņas un to

daļas, dzelzs, čuguna un
tērauda, izņem, nomenkl.
sev. minēt —

XV 1. Krāsnis un krāsniņas un to
daļas, — dzelzsskārda . —

XIII 5. Krāsnis, podiņu .... —
XIII 5. „ terrakotas . . . —

XI 1. Krāti un krātiņi, — koka . —
XV 3a Kratuļi (režģi) ......

III 1. Krējums, skābs .... § 1
III 1. _ „ svaigs . . . . § 1
111 1. Krējums, konzervos, sabie-

zināts un pulverī . . . —
XVI 1. Krēmi un smēres, — apavu —
XVI 2. Kreozots —
XIX 1. Krēsli —

Kravas norma
tonnās uz

c

3 E .??, -, Piezīmes
5§ s -ag J2o. JSm

, £ dzelzsceļiem

š. JSfo 1 12,5 10,5 4,5

š. JSfe 1- 15 12,5 5

š. JVTe 1 12,5 10,5 4,5

š.JV»! 10 8,5 4

J § 15. Ar nosaukumu
.dēju un planku at-

5 Mi 1 17 19^ K kritumi'jāsaprot dēju
~ w1 ic loc r un P'anku «ali '

aP"S. JN2 1 10 IZ ,0 o griezumi un malas,
ja tie izstādāšanai
nav derīgi un tos

5 w , ,r 1 n r . r var izlietot tikai kā
5 „„i i' U,D 4,t> kurināmo materiālu
š. JSfo 1 10 8,5 4

) Š. JNsl 12,5 10,5 4,5 § 16. Ar nosaukumu
.koku briķetes" sa-
protamas sapresētas

~ t» , ,« .- koku skaidas, kuras
S. No 1 10 8,5 4 lieto kā kurināmo

III 10 8,5 4 materiālu.
III 10 8,5 4
II 10 8,5 4

IV 12,5 10,5 4,5 § 3. Pārvadājot
IV 10 8,5 4 akmeņogles un an-

I 10 8 5 4 tracitu no ostas pil-
T ĪD fl\ sētām uz ārzemēm,1U 0,0 ? veduma maksu ap-

rēķina pēc tranzit-
I 10 8,5 4 tarifa otrās grupas

V 12,5 10,5 4,5 likmēm-
§ 2. Piemērojams

I J0 8 5 4 tikai 10 un vairāk
?ļ ,q o'n 4 tonnu smagiem sūtī-

1 10 e ,nc a c Jumiem; Par »5azā-
1 iz,0 1U,0 4,0 kiem precu sutīju-

III 10 8,5 4 miem maksa aprēķi-
II 10 8 5 4 nama kā pat IV.kla-
I 10 8J5 4 sesPrecēm-

§ 1. Pārvadājot
I 10 85 4 pasažieru ātrumā, ve-
1 1n q'k a dūma maksa un pa-
t n o k a P"dunodokli

'1 1U 0,0 4 starpa maksa par
V 17' 12,5 5 svēršanu, iekraušanu,

pārkraušanu _ un iz-
II 17 19^ ^

kjaušanu aprēķināma

ti ļn cc tāda pat aPmera > ka
II 10 8,5 4 par parastā ātruma

& sūtījumiem.
8 II 12,5 10,5 4,5

II 10 8,5 4 ,

I 10 8,5 4
l

I 10 8,5 4
I 12,5 10,5 4,5

II 12,5 10,5 4,5

II 10 8,5 4
III 12,5 10,5 4,5
II 12,5 10,5 4,5

III 10 8,5 4
II 10 8,5 4
II 10 8,5 4

III 10 8,5 4

I 10 8,5 4
I 10 8,5 4
I 10 8,5 4
I 10 8,5 4

(Turpmāk vēl.)

Dzelzsceļu galvenais direktors A. R 0 d e.
Finansu direktora pailgs J. bērziņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Tukuma ienākuma nodokļa komisija
aprēķinājusi par 1925. gadu ienākuma
nodokli, kā ari uzlikusi attiecīgos gadī-
jumos sodu par vajadzīgo ziņu ne-
iesniegšanu un izsūtījusi visiem maksā-
tājiem nodokļu listes š g. 24. oktobri.

Paziņojot par šo, tiešo nodokļu de-
nients aizrāda:

1. Sūdzības minētā nodokļa lietā ie-
sniedzamas Tukuma apriņķa ienākuma
nodokļa komisijai mēneša laikā no ši
paziņojuma iespiešanas dienas „Valdibaa
Vēstnesī*.

2. Nodoklis nomaksājams līdz 1925. g,
31. decembrim, bet sods 14 dienu laikā
no nodokļu lhtes saņemšanas dienas
vietējā Latvijas bankas nodaļā.

3. Par termiņā nesamaksāto nodokli
jāmaksā soda nauda 1% no nodokja
sumas par katru pilnu vai nepilnu mēnesi.

4. It sevišķi departaments aizrāda vēl
uz to, ka nodokļu listes nesaņemšana
laikā nevar būt par iemeslu sudzžbas
termiņa pagarināšanai, vai nodokļa ne-
samaksai noteiktā iaika. Katra pie-
nākums pārliecināsies vai viņam no
doklis maksājams vai nē. Ziņas par to
izsniedz nodokļu inspektori, pie kuriem
var ari dabūt nodosļa listes visi tie,
kam tās nebūtu izsniegtas.

Rīgā, 1925. g. 3. novembrī.
Tiešo nodokļu departamenta

direktors A. V i n t e r s.
Nodaļas vadītājs L. Berghans.

Paziņojums.
Ārlietu ministrija ar šo dara zināmu,

ka pilsone Alise B1 u m b e rņ, dzlv.
Jekaterinoslavā, ir iesniegusi sūtniecībai
Maskavā notariela paziņojumu, ar kuru
viņa lūdz izsludināt par anulētu pilnvaru,
kuru viņa izdevusi š g 59. jūlijā
Edvinam - Maksimilianam Mārtiņa d
Blumbergarn, dzlv. Jelgavā, Dobeles
ielā Ns 40, dz.,2, uz viņai piederošām
Pepinu mājām Stelpes pagastā, Bauskas
apriņķi.

Vecākais juriskonsults
R. Akmentiņš.

Latvijas konsulāta Dancigā
jaunā adrese:

D a n ci g, Langfuhr,
Jaeschkentaler Weg Ns 3.

Tālrunis Ne 422-79 un telegramu
adrese: .Laivie".

Mājlopu_ sērgas
septembra mēnesī 1925. g.

konstatētas
sekošās saimniecībās.

I. Trakuma sērga (Lyssa).
1. Rīgas apriņķī: a) Siguldas pagasta

Viesuļeņos, b) Mores pagasta Upeniekos,
c) Sidgundas pagasta Robežniekos,
d) Allažu pagastā: 1) Kaugurišos,
2) Sviļos un 3) Mūķenos, e) Bebru
pagasta Smid.os un I) Kokneses pag.
Akācijās.

2. Cēsu apriņķi: a) Jaunpiebalgas
pagasta KUķos un b) Drustu pag. namā.

3. Madonas apriņķi: a) Sarkaņu pag.
Reķos un b) Veegulbenes pag. Strados.

4. Valmieras apriņķī: Pāles pagasta
Lāčos.

5. Valkas apriņķī: Brantu pagasta
Kalna-Žiguros.

6. Daugavpilī 1 punktā.
7. Ludzas apriņķi: Landskoronas pa-

pasta Šeški ciemā.
8. Jaunlatgales apriņķi: Viļakas pa-

gasta Koziņas ciemā.

II. Ļaunie ienāši (Malleus).
1. Madonas apriņķi: Lubānas pag.

Stūrgaļos.
III. Iniluenca catarrhalis

e q u o r u m.
Kuldīgas apriņķī: a) Kuldīgā 1 punktā,

b) Kuldīgas Florinan alus brūzi un
c) Vārmes pagasta Vārmes muižā.

IV. Liesas sērga (Anthrax).
Ludzas apriņķī: Pildas pagasta Maz-

Breidaku iolvarkā.

V. Kumeļu ienāši (Adenitis
equorum).

1. Valkas apriņķi: a) Smiltenes pa-
gastā: 1) Viļeņo*, 2) Sikļeņos.

2. Jelgavas apriņķi: a) Auru pagasta
Liepās un b) Sīpeles pagasta Lībiešos

3. Kuldīgas apriņķī: Rendas pag.
Grantdupes muižā.

4. Daugavpils apriņķī: Liksnas pag.
Oboronas sādžā.

5. Rēzeknes apriņķī: a) Rēzeknč
1 punktā un b) Bērzgales pag. Vārnišu
folvarkā.

6. Ludzas apriņķī: Kārsavas pag.
1 punktā.

VI. C ū ku roze (Ervsipelas suum).
1. Rīgas apriņķi: a) Doles pag.

Krūmiņos, b) Rembates pag. Rembates
miesta, c) Vidnšu pag. Igat muižā,
d) Inčukalna pag. Inčukalna muižā,
e) Allažu pag. Brāčos, f) Mālpils pag.
Kraukļos, h) Siguldā 1 punktā un
k) Bebru pag. Bumaņos.

2 Cēsu apriņķī: a) Cēsīs 2 punktos,
b) Lenču pag. Skrastiņos, c) Liepas pag.
Jaun-Eiceņos, d) Cēsu pag. 1 punktā,
e) Veļķu pag. Kriķos, f) Jaunpiebalgas
pagastā, Lauskos un Ročos.

3. Madonas apriņķī: a) Madonas
miesta 1 punktā, b) Praulienas pag.

Mauros, c) Erglu pag.: 1) Kalna krogā
2) Itālijā un 3) Berģos, d) Jaungulbenes
pag: 1) Lembos un 2) Zakarišos
e) Golgovskas pag. Kanderes un f) sta '
merlenes pag. Kraukļos.

4. Valmieras apriņķī: a) Kauguru
pag. Jeņos, b) Lādes pag. Dibenos
c) Sveiciema pag. Kadegos, d) Alojas
pag. Vairoga muižā, e_ ) Rūjienas pag
Virķēnu muižā un f) Rūjiena 4 punktos!

5. Valkas apriņķī: a) Smiltenes pag.;
1) Tiltlejās-Dzirnavās un 2). Sauleskalns"
b) Bilskas pag. Veskās, c) Mēru pag '
Jauniešos, d) Bormaņu pag.: 1) Kri-
stiņos, 2) Stāceņos un e) Pededzes pag,
4 punktos.

6. Jelgavas apriņķī: a) Jaunsvirlaukai
pag. Jāčunu krogā, b) Pēteroieku pag,
Jaun-Pētermuižā, c) Brambergas pag
Mālit-Užos, d) Vircavas pag.: 1) Jaunj
krogā un 2) Gulduļos, e) Dobelē ļ
punkti, f) Džūkstes Pienavas pag. Čalas,
h) Dobeles pag. Miltin krogā, k) Anci
3 punktos, 1) Vecauces pag.: 1) Kurp.
niekos un 2) Biļeiku Kalna Jaumenros
m) Sniķeres pag. Strēļos, n) lies pag.
Upes muižā un 0) Mežmuižas pag. Mai-
kaišos.

7. Tukuma apriņķī: a) Lestenes pag,
Kalna-Maķiķds, b) Ozolnieku pag :
1) Akmentiņa jaunsaimn. un 2) Brūvt.
ļos, c) Tumes pag. Pupos un d) Tukumā
3 punktos.

8. Talsu apriņķī: a) Valdegales ģag,
Branguļos un b) Kandavā 1 punkiā.

9. Bauskas apriņķī: a) Mežotnej
pag-: 1) Pieleņos un 2) Bolmaņos
b) Svitenes pag. Sudmalās, c) Rundāles
pag. L. Rundāles muižā, d) Bauskas pag.
Pilsmuižā un e) Misas pag. Biļsvās.

10. Ventspils apriņķī: a) Usmas
pag : 1) Gaiļos un Bērzragos, b) Užavas
pag. Maz-Kaķos, c) Ventspili 1 punkti"
un d) Auces pag, Puķusētās.

11. Liepājas apriņķī: a) Talsu pag,
Plūcējos, b) Priesules pag. Kātiņos un
c) Pormsātes pag. Upītēs.

12. Aizputes apriņķī: a) Aizviķu pag.
Aizviķu muižā un b) Lažas pag. Zilēs.

13. Kuldīgas apriņķi: a) KuldlgS
3 punktos, b) Kurmalas pag. Zaļas dzir-
navās, c) Griķu pag. Dreišos, d) Planē-
ces pag. Birzniekos, e Kursišu pag.:
1) Lazdruvās un 2) Švāņos, f) Lutriņu
pag.: 1) Upatniekos, 2) Līzeniekos,
h) Brocēnu pag. Biļļu krogā, k) Sātiņi
pag Vēžu krogā, 1) Skrundas pag.:
1) Lejas-Būdniekos, 2) Baltiņos.

14. Jēkabpils apriņķi: a) Jaunjelgavā
1 punktā, b) Neretas 'pag. Ģēģeros un
c) Biržu pag. Zoļokos.

15. Daugavpils apriņķi: a) Kalupes
pag. Irbuļu sādžā un b) Kruspils pag.
2 punktos.

VII. Cūku sērga (Septicaemia
haemorrhagica suis).

Kuldīgas apriņķī: Skrundas pagasta
Skrundas muižā.

VIII. Ļaunais galvas karsonis
(Corvza gangraenoza bovum).

1. Rīgas apriņķī: a) Rembates pag.
Dum'ņos, b) Allažu pag.: 1) Dārzos un
c) Kaipšās, c) Ķempu pag. VecKārbēs,
d) Siguldas pag Spuldēs un e) Skrīveru
pag. Birzniekos.

2. Cēsu apriņķi: a) Līvu pag. Lejas-
Krūleņos un b) Dzērbenes pag. Zvir-
galos.

3. Madonas apriņķi: a) Mārcienas
pag Ireļos, b) Lubejas pag. Kauļoiļ
c) Patkules pag. Populkalnā, d) Kusas
p»g. Kalnarubeņos un e) Ērgļu pag-
Vecskrlveņos.

4. Valmieras apriņķi: a) Viļķenes pag.
Kola Mežmuiž^, b) Lādes pag Skujās,
c) Pāles pag. Mežuļos, d) Nabes pag.
Melnkaķos un e) Limbažu pag. Mantās.

5. Valkas apriņķi: a) Alsviķu pag.
Klimkās.

6. Jelgavas apriņķī: a) Kalnciema pag.
Dirbās un b) Vecauces pag. Vecaucts
muižā.

7. Tukuma apriņķī: a) Prāvinu pag.
Spirģus muižā, b) Grenču pag. Vitoliņ*
jaunsaimniecībā, c) Zemītes pag. Kalējos
un d) Pūres pag. Par;ķos.

8. Talsu apriņķi: a) Talsos 1 pun'itfi
b) Arlavas pag. Ziemeļos, c) Kandavas
pag : 1) Ozoliņos, 2) Urlēs.

9. Liepājas apriņķi: Priekules pag.
Belteņos.

10. Kuldīgas apriņķi: Skrundas pag.-
1) Upes Stolmaņos, 2) Meža-Miskās,
3) Plikā laukā.

11. Jēkabpils apriņķi: a) Neretaspag.
Neretas muižā un b) Rites pag. Sieriņos.

12. Ilūkstes apriņķī: a) Pilskalnes
pag. Užuļos un b) Prodes pag. Kakaranos.



13. Ludzas apriņķī: Tilžu pag. Siļu
un Gerusuļu fermā.

14. Jaunlatgales apriņķī: Viļakas pag.
Koziņas ciemā.

IX. Lipīgais maksta katars
(Vaginitis infectiosa).

Cēsu apriņķi: Dzērbenes pag Kameņos.

X. Angina et parotīti s.

1. Tukuma apriņķi: Aizupes pag.
Ķibos.

2. Talsu apriņķi: _ Kandavas pag.:
1) Murdiņos un 2) Reduniekos.

XI. Asins mīšana (Piroplasmosis).
1. Talsu apriņķi: Arlavas pagasta

1) Grādniekos, 2) Lubes kroga un
b) Kandavas pag. Urles.

2. Kuldīgas apriņķī: Griķu pagasta
Fonda gabals Ks 140.

3. Daugavpils apriņķi: Piedrujas pag.
Kelova sādžā.

4. Ludzas apriņķi: Kā savas pag.
Masepu un Lazdonas ciemā.

XII. Staru sēnīšu granoloma
(Aktinomvcods).

1. Kuldīgas apriņķī: Skrundas pag.
Bručos.

2. Daugavpils apriņķi: Višķu pag.
Višķu m ēstā.
XIII. Lipīga sivēnu aknu kaite

(Hepatitis enzooticae porcelorum).
1. Tukuma apriņķī: Matkules pag.

Grotēs.
2 Aizputes apriņķī: Kazdangas pag.

Kazdangas muižā.
XIV. Plankuma drudzis (Morbus

maculosus.)
1. Bauskas apriņķī: Bauskas pag.

Derpel muižā.
2. Aizputes aprir ķī: Rudbāržu pag.

Vec Pelča muižas jaunsaimniecībā.
3. Kuldīgas apriņķī: Ezeres pagasta

Zvejās.
4. Ludzas apriņķī: Kārsavas pagasta

1 punktā.
XV. Dilonis (Tuberculosis).

Daugavpils apriņķi: Višķu pag. Višķu
muižā.

XVI. Galvas un mugurkaula
smadzeņu iekaisums (Meningitis

cerebro spinalis)
Ventspils apriņķi: Sarkanmuižas pag.

Pasiekstes muižā.
XVII. Sastinguma krampis

(Tetanus)
Liepājas apriņķi: Grobiņas pagasta

Kadiniekos.
XVIII. Kašķis (Scabies).

1. Jelgavas apriņķī — 3 punktos.
2. Kuldīgas apriņķī — 1 punktā.
3. Ilūkstes apriņķī — 1 punktā.
4. Ludzas apriņķi — 1 punktā.

Veterinarvaldes priekšnieka vietā
veterinārārsts C ī r u 1 s.

Darbvedis Graudiņš.

Iecelšanas.
Lēmums J* C-2643.

1925. g 19. oktobri
Pamatojoties uz noteikumu par privātām mācības

iestādēm 1. pantu un saskaņā ar apstiprinātiem
attiecīgiem bērnudārzu statūtiem, atļauju Natālijai
Š u 11 c , sākot ar 1925./26. mācības gadu,
atvērt Rīgā, Kalpaka bulv. 11, dz. 6, privātu
bērnudārzu ar nosaukumu: .Natālijai Sultc privātais
pēcpusdienas vācu bērnudārzs*.

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks

_K.Keller.
Vācu pamatskolu nodaļas vadītājs Radecki.

Lēmums ' tti C-2661.
1925. g. 22. oktobrī.

Pamatojaties uz noteikumu par privātam mācības
iestādēm 1 pantu un saskaņa ar apstiprinātiem
attiecīgiem bērnudārzu statūtiem, atļauju Irenei
Valter sākot ar 1925/26. mācības gadu, atvērt
Tornkalnā, Vecā Jelgavas ieia 27, privātu vācu
bērnudārzu ar nosaukumu: „Irenes Valter vācu
privātais bērnudārzs". '

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.

Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks
_K.Keller.

Vācu pamatskolu nodaļas vadītājs Radecki.
«

Lēmums Jvfe C-2662.
1925. g. 22. oktobrī. _ _

Pamatojeties uz noteikumu par privātam mācības
iestādēm 1. pantu un saskaņa ar apstiprinātiem
nttieoīgiem bērnudārzu statūtiem, atļauju Irenei
Valter sākot ar 1925. 26. mācības gadu, atvērt
Rļgā, Dzirnavu ielā 43, dziv. 7, privātu vācu
bērnudārzu ar nosaukumu: .Irenes Valter vācu
privātais pēcpusdienas bērnu dārzs".

Izglītības ministrs Arv. Kalniņš.
Vācu izglītības pārvaldes priekšnieks

K- Keller.
1 pamatskolu nodalās vadītājs Radecki.

' - Pārskats par lipīgu slimību kustību Latvijā
no 1925. g. 1. līdz 30. septembrim.
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Darbvedis V e s m a n s.
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Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1925. gada 3. novembrī..
1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) iekšlietu ministrijas iekārtas pro-

jektu,
2) pārgrozījumu un papildinājumu

projektu noteikumos par strādnieku
un citu algotu darbinieku nodroši-
nāšanu slimības gadījumos,

3) pārgrozījumu un papildinājumu
projektu likumā par darba laiku,

4) pārgrozījumu un papildinājumu
projektu noteikumos par darba laiku
dzelzsceļu darbiniekiem un

5) pārgrozījumu un papildinājumu
projektu noteikumos par darba laiku
pasta-telegraia un telefona darbi-
niekiem.

2. Atļauj Lietavas pavalstniekam
Andrejam Jakubeckim strādāt
valsts Daugavpils baltkrievu vidusskolā
1925./1926. mācības gadā.

Vdiības vietējo iestāžu
rīkojumi

^^m

Saistošie noteikumi
par braukšanu ar velosipēdiem.

Pieņemti Daugavpils pilsētas domes sēdē
1924. g. 1. septembrī un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1925. g. 19. jūnija rakstu J&104719.

§ 1. Braukšana pa pilsētas ielām, izņe-
mot vietas, kuras minētas fo saistošo no-
teikumu 12. pantā, ir atļauta ar velosi-
pēdiem, ko vietējā pilsētas valde atzinusi
par nebīstamiem, un personām, kuras iz-
ņēmušas no pilsētas valdes atļaujas.

Piezīme. 1) Apliecība tiek izsniegta
tikai tādām personām, kuras prot
brīvi rīkoties ar velosipēdu un at-
zītas no sevišķas pārbaudīšanas
komisijas. Apliecības izdod tikai
uz vārdu. 2) Pilsonis, saņemdams
apliecību, ka viņam tiesība braukt
ar velosipēdu, obligatoriski iesniedz
savu fotogrāfijas kaaiņu, kura tiek
piestiprināta uz izsniegtās apliecības.

§ 2 Katram, kas saņēmis .apliecību
par braukšanas atļauju pa pilsētu, tiek
izsniegts pilsētas valdes numurs, pie kam
numuram jābūt piestiprinātam pie velo-
sipēda, kā ari zvanam vai taurītei, bet
krēslai metoties — iededzinātam lukturim.

Numuram jābūt piestiprinātam velosi-
pēda rāmja pakaļējā pusē, zem sedliem
tā, lai tas būtu redzams.

§ 3. Katram velosipēdistam braucot
jābūt klāt uz vārdu izdotai apliecībai un
saistošiem nole'kumiem par braukšanu
ar velosipēdu.

§ 4. Ātra braukšana un saclkstu brauk-
šana pa pilsdas ielām aizliegta.

§ 5. Braucējiem uz velosipēdiem jā-
turas pa labo pusi ielai un, pēc iespējas,
tuvāk pie trotuāriem, un tāpat ari pa
labo pusi aizsargu dambim gar stabiņiem.

§ 6. Braukšana garam gājējiem brau-
cējiem jāizdara pēc iespējas pa kreiso
pusi.

§ 7. Braucot garām gājējam, brau-
cējam jādod jau iepriekš brīdinājuma
zvans un jāsamazina braukšanas ātrums.
Bez vajadzības lietot zvanu aizliegts.

Piezīme. Izņemot zvanus un tau-
rītes, nekādi citi brīdinājuma signāli
nav pielaižami.

§ 8. Gadījumā, kad, braucot uz velo-
sipēda, tiek izbaidīts zirgs, braucējam
no velosipēda jānokāpj, aizklājot ar sevi
velosipēdu.

§ 9. Iegriežoties no vienas ielas otrā
un braucot no vienas ielas malas uz otru,
jābrauc lēnām, dodot brīdināšanas zvanu
par savu tuvošanos.

§ 10. Tanīs vietās, kur liels braucēju
jeb publikas saplūdums, nepieciešami
nokāpt no velosipēda un vest pēdējo pie
rokas.

§ 11. Ja brauc vairāki velosipēdisti,
tad jāturas vienam no otra attālumā ne
mazāk par divām asīm.

§ 12. Aizliegts braukt ar velosipē-
diem un vest viņus pa trotuāriem, kāju
celiņiem, kas atrodas pa abām pusēm
dambim — šosejai aiz stabiņiem, pa
Aleksandra bulvāri, pa alejām pie dambja
un dārzos, kuri atklāti publikai. Bez
tam braukšana ar velosipēdiem pa dažām
ielām var būt apturēta uz policijas rīko-
jumu sekošos gadījumos: a) tirgus die-
nās uz tirgus laukuma un viņa apkāitnē;
b) demonstrāciju laikā; c) vietās, kur
saplūst daudz publikas un braucēju.

Piezīme. Braukšana ar velosipēdiem
Dubrovina dārzā noliegta no pulksten
8 rītā līdz pulksten 4 otrā dienā.

§ 13. Gadījumā, ja tiks pārkāpts kāds
no saistošo noteikumu §§, neskatoties
uz to, vai pilsonis tiek saukts pie atbil-
dības, vai nē, likumā paredzētā kārtībā
no pēdējā tiek atņemta atļauja braukt pa
pilsētu.

§ 14. Vainīgie saistošo noteikumu
neizpildīšanā tiek saukti pie atbildības
pēc likuma.

§ 15. Saistošienoteikumi stājas spēkā
pēc divām nedēļām no viņu publicēša-
nas dienas .Valdības Vēstnesi".

2 Pilsētas valde.

Redaktors. M. Āroas.

Māksla

Nacionālais teatrs. Trešdien, 4. nov.,
pirmajā .dramatiskā cikla" vakarā Zei-
bolta Jēkaba piemiņas izrāde ar pfeccē-
lienu drāmu .Mājas naids*. Pirms
izrādes Pētera Ērmaņa veltījums Zeibolta
piemiņai Mirdzas Šmitchen izpildījumā.
Derīga abonementa 6. biļete. Ceturtdien,
5. novembri, pīkst. 7/z vakarā Ādolfa
Kaktiņa un Lilijas Štengel pē-
dējā kopīga viesu izrāde Hebbeļa . J u -
dīte". — Sagatavošanā: Šekspira
.Maldu k0medi j a" Erasta Feldmaņa
režijā.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas btr2i, 1935. tāda 4. novembrī

Devliei:
I Amerikas dolāra .... 5,175 — 5.20
1 Aiigiiias ntirdņa . . . . 25 13 — 25.25
100 Francijai hania . . . 20,75 — 21,20
ĪGT Beļģijas franka .... 23,30 — 23 75
100 Šveices franka . . . 99,50 — 100 50
100 Italijaa lira . ... 20,25 — %,65
100 Zviedrijas kronr? . . . 138,20 — 139,55
100 Norvēģijai krona . . . 104,70 — 106 85
100 Danijaa kronu . . 128,00 — 130 55
100 CechoslovaķijBi krona . 15,20 — 1S 50
100 Holandei galda?*. . 207,75 — 209,80
100 Vācijas marka .... 122,50 — 124,20
100 Somijai marku .... 13,00 — 18,23
100 Igaunijas marka . . . 1,37 — 1,40
100 Polijai slota..... 80 .00 — 90,00
100 Lietavas lita 50,50 — 52,00
1 SSSR iervoņaca .... 28,40 — 28,85

Dirgmstali:
Zelti 1 kg ...... . 3420 — £450
Sadrebi 1 kg 108—116

Vērtspapīri:
8°/6 neatkarības ehtņēmams . 98 — 100
4°/o Valsta *««. aisn. . . 98 — 100
fo/o Zemes bankas tafta simes 92 — 83
8°/8 Hipotēka franka* ķīla

simei ....... 96 — 87
resns Mīlas kotacijai kcmJatjas

priekiiēd?.»fs A. K a c e n s.
ZverinSta bJrim a»M«r- Th. 5 u m «n e r 1
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Ziņas par mutes un nagu sērgas gaitu Latvijā no 1925. g. 22. oktobra lidz 1. novembrim.
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Tiesu sludināju«m.
J£af«ātiesa,

pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē-
mumu, izbeidz leitnanta Mārtiņa
Mārtiņa d. Liepiņa meklēšanu.

(Sk. .Vaid Vēstaesi' J* 23,22. g.).
Rīgā, 2 novembrī 1925. g.

Kara tiesas priekšsēd.,
kāpt. J. Jakobsons

16C65 Sekretārs, k. ier. A. R u m p e

Padurei pajusts tiesa,
Kuldīgas apriņķī, pamatodamās uz savu
1925. gada 23. apriļa lēmumu un uz
pagasttiesu lik. 108. un 109, (276. un
27/!) pantiem, izsludina, ka .Krišs Jāņa
del Jēkabsons, kas dzīvo vietējā pag.
Manģenes _ mežsarga msjāi, pieņem
bēina vietā — adoptē dzim. 1913. g.
19. aprilī, v. st., viņa sievas Emmas
Kārļa m Jēitabson, šķiltas Sirup, dzim.
Ginaerg, ārlaulības meitu Annu-Emiliju
Emmas m. Sirup, piešķirot adoptējamam
visas likumīgas bērna tiesības un uz
vārdu — .Jēkabson".

Personas, kurām pret šo adopciju būtu
ierunas, tek uzaicinātas pieteikties šai
pa jasta tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludnājuma iespiešanas .Valdības
Vēstnesī* trešo reizi.

Pēc minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi vairs netiks pieņemti un
ado.nija skaitīsies par likumīga spēkā
gajūšu.

Padures pag. tiesā. 23. aprili 1925. g.
1 Priekšsēdētājs J. Dadzīt*.
2823 Darbvedis (parak,ts).

Lfflun mm\Mt mu\i onm
pa^no, '? ?t uz 1925. g. 26. septembrī apsti-
prināta pirkšanas-pardošanas līguma pa-
mata, Grigorijs Polijekta dēli Agafo-
novs ieguvis no Marijas Andreja m.
Rubin, pēc pirmā vīra Alžin par
Ls 2.436 tiesības uz 29 des. zemes bez
ēkām_ nekustama īpašuma 82,90 des
platība, pastāvošu no Ludvik vo muižas
izdalītā zemes gabala ar nosaukunu
.ferma Kucbareva" Daugavpils apriņķī,
Jasmuīžas pagastā.

Daugavpilī, 1925.g. 30. sept. te 19146.
Vecākā notāra vietā,

viņa palīgs E. K r i ķ i s.
13974 Sekretāra pasi, p. v.i. A. N eike ne.

Latgales apgabaltiesas vec notan
paziņo, ka uz 1925. g. 29. septembri
apstiprinātā dzimtslietošanas tiesību iegū-
šanai akta pamata Helēna Sergeja m.
Pedorova, dzim. Gubanova, ieguvusi
no Da.-gavpils pilsētas dzimtslietošanas

tiesības uz pilsētas gruntsgabalu Ls 60,—
vērtībā, 69 kv. asis, Daugavpilī, IV lec.,
15S. kvartālā M? 16, Liksnas ielā zem

polic. Ns 41.
Daugavpilī, 1925. g. 5. okt. M ',9182.

Vecākā notāra vietā,
viņa palīgs E. K r i ķ i s.

14171 Sekretāra oal. p. v. i. A. Neikene.

Utuaiei apiasaitieiis «etaiai. notārs
paziņo, ka uz 1925. g. 30. sep'embrl
apstiprināta pirkšanas-pardošanas līguma
pamata Iciks Moteļa-Berkova d. E d i-
d o v i č s , ieguvi» no Chaima-Oeršona
Ābrama d Maimina un Etkas Šmuiļa m.
S e k u n d o par Ls 2.600,— dzimtsīpa-
šumā j>ilsētas gruntsgabalu 187 kv. saž.
platība ar ēkām Daugavpilī, I iec, 27.
kvartālā Ns 4 1it. ,a', Iebraucjmā ielā
zem polic. Ns 27.

Daugavpilī, 1925. g. 5. okt. N& 19180.
i Vecāka notāra vietā,

viņa palīgs E. K r i ķ i s.
14172 Sekretāra pal. p.v. i. A.Neikene.

Latgaļu mmimm nutah aitan
paziņo, ka uz 1925. g. 30. septembri
apstiprināta dāvināšanas līguma pamata
Jānis Jura d Ozols ieguvis no sava
tēva Jura Pētera d. Ozola nekustama
īpašumu Ls 220 vērtībā, platībā 10,820 ha,
pastāvošu no jemniekieu piešķirtās ze-
mes viensētas M 1 atdalītā zemes ga-
bala zem 1it. A Daugavpils apr., Ungur-
muižas pag., Rugatnieku sādžas zemes
robežās.

Daugavpili, 1925. g. 5. ofct. >fe 19184
< tcaka ļtaftua pailgs E. K r i ķ i s.

5660 Sekr. palīgs p. v. i. A. N e i k e n e.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iecirkņa tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. novembrī 1925. R.,
pulksten 12 diena, Jumpravas_ pagasta,
.Aizporu' mājās, pārdos Jānim ura
d. Raibais piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no 4 zirgiem, 8 govīm un
vienas .Dermga* iirmas pļaujmašīnas
un novērtētu par La 20i.0.

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

Rīgā, 2. novembrī 1925. g.
16086 Tiesu izpild. A. O z o I i ņ š.

Dilsti! torņiem pildos
Pētera Jāņa dēla K n a p e s

nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Valkas apriņķī, Plāņu pag,
ar zemesgrāmatu reģistra J6 696 un
sastāv no _ .Pieta* mājas 2(J dēld. un
26 graš. vērtībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
glem apvērtets par Ls 7 .5CO;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 22,000.— ;

4) ka personām, kuras vēlas pie tor-
giem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no _ apvērtēšanas sumas
un jāstāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tieK vestas Cēsu-Valkas zemes-grāmata
nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesibas jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas apgabalt. III. civilnodaļas kanclejā.

Rīgā, 26. oktobrī 1925. g.
16081 Tiesu izpild. V. Vilkus.

6) >fe _290 uz Mildas Ādama meitas
Skuja vardu no Ternejas pag. valdes
31. martā 1970 g.;

b) karaklausības apliecības:
7) Ns 1609 uz Ādama Ādama dēla

Trauliņa v., izd. no 8. Daugavpils kāja
pulka kom. 29. Iebruarī 1924. g.;

8) M 17460 ua Jāņa Pētera d. Bon-
dara v. no Valmieras kafa apr. pr-ka
20. decembrī 1921. g.;

9) Na 7037 uz Reinholda Kā ļa dēļa
Pētersona v. no Valmieras kara apr.
pr-ka 16. jūnijā 1924. g4

10) aizsargu nodaļas dalībnieka Edgara
Viļuma d. Bērziņa dienesta apliecību
Ns 187, ižd. no Valmieras apr. pr ka
16. decembrī 1921. g. 14523

Codei paosta tiesa,
Bauskas apr., ar šo, izsludina vispārības
zināšanai, ka Eduards-Juris Jura dēls
Paegle no šī pag, Sarkanmuižas vēlas
adoptēt sev par_ dēlu savas sievas
pirmās laulības bērnu Jāni Stepana d.
Pauļuk, dzimušu 1905. g. 18. maijā
vec. st., pārmainot adoptējamā uzvārdu
Pauļuk uz Paegle

Personām, kuļam būtu kādi iebildumi
pr«it šo adoptaciju, tie jip eteic šai pag
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas trešo reizi
.Valdības Vēstnesī*.

Pēc šī termiņa notecēšanas nekādi ie-
bildumi netiks pieņemti un adoptēšana
tiks apstiprināta.

Codē, 15. oktobrī 1925. g.
1 Priekšsēdētājs V. Vecvagars.

15921 Darbvedis J. Orinvalds.

Puzes pagasta tiesa,
Ventspils apriņķī, pamatodamies uz
savu 21. oktobfa _š g. lēmumu un
pagasta tiesas likumā 108. un lu9. pan-
tism dara vispārībai zināmu, ka šā
pagssta pilsone atraitne Jule Fridrich-
berg ado,.frjuse par savu dēlu ar
visām likumība bērna tiesībām Kārli
Matldes d. Tērpu, dzim. 18 martā
1912. g., piešķirot adoptētam uzvārdu
.Fri dri c hb er g".

Personas, kurām pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi tiek uzaicinātas
pieteikt šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas trešo reizi .Valdības
Vēstnesī".

Pec minēta termiņa nekādi iebildumi
netiks pieņemti un ado cija tiks
apstiprināta 1

Puzē, 21 oktobrī 1925 g.
Priekšsēdētāji F. B o i t m a ns.

15536 Darbvedis Sauleskalns.

Gaujienas pagasta tiesa
ar šo dara vispārība zināmu, ka Jānis
Jēkaba d. Ozols, dzīv. .Grundzāles*
muižā vēlas adoptēt par savu — b.ra
bērnu Emmu Juliusa m. I i e p i ņ. 2

Visi, kuriem pret šoudopriju ir kādi
Iebildumi, tiek uzaicināti pieteikties pie
šās pagasta tiesas divu mēnešu laikā,
skaitot no šā sludinājuma iespiešanas
.Valdības Vēstneši" tr^šj reizi. 9559

Latgalei apgabistlisas vecākais notan
paziņo, ka uz 1925. g. 26. septembrī, apsti-
prināta pirkšanas-pardošanas līguma pa-
mata Sigmonds Ādama d. Kozlov-
skis ieguvis no Movšas Morducha d.
5 a gaļa par Ls 320,— dzi rt-īpašuma
pilsētas gruntsgabalu S4 kv. uz. pla-
tībā, ar ēkām Daugavpilī, III iec, 71.
kvartālā Ni> 8 1it. .V", Kaunas ielā,
polic. Nš 79.

Daugavpili, 1925. g. 30. sept. J* 19144.
Vecāka notāra vietā,

viņa palīgs E. K r i ķ i s.
13973 Sekretāra eal. p. v. i. A. N e ik e n e.

Latgales apgabaltiesas vecākais
notārs

paziņo, ka uz 1925. g. 30. septembrī
apstiprināta dāvināšanas līguma pamata
Jānis Jura d. Llepiņš ieguvis no sava
tēva Jura Mārtiņa d. Liepiņa nekustamu
īpašumu Ls 3000.— vērtībā, kurš pastāv
no Anetovo lolvarka izdalītā zemes
gabala 30,267 ha platībā Ludzas apriņķa,
Pildas p gastā.

Daugavpilī, 5. oktobri 1925. g. Mb 19178
Vecāka notāra palīgs E. K r i ķ i s.

14173 Sekretāra pal.p.v. 1.A. Neikene.

utains amaiaitiius «ecatal: netais
paziņo, ka aiz valdīšanas noilguma uz
1924.g. 27.maija pie Daugavpils notāra
R, Skujas noslēgtā noi gurna akta Na 6i
pamata, Antons Pētera d. R u b i n s
ieguvis Daugavpils apr., Osunai pagastā,
Jaunas sādžas zemniekiem piešķirto
šņoru zemi 3,19 ha platībā. Minētais
akts ievests Daugavpils apriņķa zemes
grāmatu reģistri Ks 6671 (XLV sēj.)

Daugavpilī, 1925. g. 16. okt. Mš 23988.
Vecāka notāra palīgs E. K r i ķ i s.

15186 Sekretāra pal. p. v. i. A.Vitkovskis.

<i®m apgabaltiesas 2, leoirKrja
tiesu izpildītājs

paziņo, ka lO.novembrī I925.g., pulksten
10 diena, Rīga, Vidzemes šosejā ?* 60,
J. Berzņa lieta, pārdos Teodora
Jurgensona kustamo mantu, sastā-
vošu no viena zirga un novērtētu par
Ls 500. —

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manto, varēs pār-
dolanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. oktobrī 1925. g.
16083 Tiesu izpild. K. K r e b s.

Riga<£ apgaoalt. 2. iec. tiesa»
izpildītājs

paziņu, ka 10.novembrī 1925. ?., oalkat.
12 dienā, Rīgā, Vidus ielā M 11, dz. 10,
E. Rubbin lietās, . ,'rdos Ericha
Vītola -;:??"*_ mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 870.—.

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

Rīgā, 28. oktobrī 1925. g.
16084 Tiesa izpild. K. Krebs.

^as ap^ADAittesas 2.. nsrcimga
tiesu izpildītājs

p aino, ka 10. novembri 1925. g,
i alksten 10 dienā, Rīgā, Ganu ielā
J* 4, dz. 10, pārdos Roberta Kleina
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu oar Li 280.—

izznāt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo manta varēs pār-
došaras dienā uz vietas.

Rīgi, 26. oktobrī 1925. g.
16085 fiesu (ztjild Krebs.

Rīgas apgabaltiesas
3. iec. tiesu izpildītājs
neziņo, ka 20. novembri 1925. g

^pulksten 10 diena, Rīgā, Lāčplēša i-lā
X) 65, dz. 18, pārdos Aro.ia Siro-
tinska kustamo mantu, sastāvošu no
uiebdēm un novērtētu par Ls 6.0.—

izzināt sarakstu, novērtējumu, *ā art
spnkatlt pārdodamo manto, vārē» pār
lošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 30. oktobrī 1925. g.
15859 Tiesu Izpild. Orinlelds.

Rīgas epgao&itiesaa Rīgas apr
1. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 17. novembri 1925. g.,
pulksten 1 dienā, Ikšķiles pagastā,
.B'omu* mājā, pārdos Paulam
K a m p e m piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no vienas koku zāģētavas
iekārtas ar eleitro motoru, .gateri,
zeimeri un t. t., no vienas koku apstrā-
dāšanas ietaises ar elektro motoru un
attiecīgām māsiņām, 3 zirgiem un
5 govīm un novērtētu par ls 6040.

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

Rīgā, 2. novembrī 1925. g.
16087 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīga* ap
fiņķa I. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 14. novembri š. g., pulksten
3 dienā, Jumpravas pagastā, .Silmaļu"
mājās, pārdos Mārtiņam Saturiņam
piederošo kustamo mantu, sastāvošu
no viena zirga, divām govīm, vienas
cūkas, ragavām, iederu ecēšas un div-
jūgu arkla un novērtētu par Ls 530.

Izzināt sarakstu, novērtējuma, kā ari
xpakatīt pārdodama manta, varēs pār
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 2. novembrī 1925. g.
16088 Tiesu izpild. A. O z o 1i ņ š.

Rīgas e,pgabaltiasas, Rīgas apr.
2. lec. tiesu izpildītāj

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu
II. novembrī 1925. g., pulksten
10 rīta, Paltmales pag, Kaln-Remdanos,
pārdos otrā ūtrupē Augusta Eglīša
kustamo mantu, sastāvošu no 2 govīm,
1 buļļa _ un vienas zāles pļaujmašīnas
un novērtētu par Ls 580.

izzināt sarakstu, novērtējama, kā ar
"ņskatlt pārdodamo manta, varēs pii
tolanas dienā uz vietas.
16089 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2 iec. tiesu izpildītāja

paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
11. novembrī š. g, _ pulksten 10 dienā,
Paltmales- pagastā, K*ln-Remdenos,
pārdos A-gus'.a Eglīša kustemo
mantu, sastāvošu_ no viesa ērzeļa un
1 buļļa un novērtētu p.ir Ls 56J.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
ipskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.
16090 Tiesu izpild. L. J « k s t i ņ š.

"Sīgas aoyaPaaie<*dta R)ga& <? ????

riņķa 2. iec. tiesu izpildītājs
paziņo, ka saskaņā ar tiesas spriedumu,
II. novembrī 1925. g., pulkst. 12 dienā,
Vildogas pag īsta, , Plučot", pārdos
Eduarda Rāceņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no 3 govīm un novērtētu
par Ls 560.

izzināt sarakstu, novērtējama, ki arī
pskatīt pārdodamo manta, varēs pār
loianaa dienā uz vietas'.
16091 Tiesu izpildīt. L. J a k s t i ņ ?

Rīgas apgabaltiesas Rgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka saskar,! ar tiesas spriedumu,
11. novembrī 1925. g, pulksten
12 dienā, Vildogas pag, .Plučos",
pārdos otrā ūtrupē Eduarda Rāceņa
kustamo mantu, sastāvošu no 1 zirga
un novērtētu par Ls 600

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs redsēt
pārdošanas dienā uz vietas.
16092 Tiesu izpild. L. J a k s t i ņ ž.

Rīgas apgabaltiesas Valkas
apriņķa tiesu izpi'd tāj»

kura kanclejā atrodas Alūksnē, paziņo
1) ka a) Valsts zemes bankas prasībā

par Ls 1941,42 ar °/° un soda naudu,
b) Latvijas zemnieku bankas prasībā
par Ls 2950 ar °/o un izdevumiem,
c) Jāņa Kruklanda pra ībā par Ls 220
ar °/o un izdev., d) Alireda Cīruļa pra-
sībā par Ls 500 ar °/o un Izdevumiem,
e) Latvlan Timber Co. par Ls 12,000 ar
°/o un izdev., i) Kārļa Kar lina par
Ls 179,14, 14. janvārī 1926. g.
pulksten 10 rīta, Rīgas apgabaltiesas
civilnodaļas sēžu zālē, uz

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Ārlietu ministrijas ārzemju pasu nod.
izsltdina par nozaudētu 1921. g. 16. jan-
vāri no Kunemes artiler. pulka liepājā
izdoto karaklausības apliecību N° 395
uz Aleksandra Miklava vārdu 1K048

Rīgas polic. 6. iec. priekSn.
izsludina par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību N° 60625, izdotu no
Rīgas kara apr. priekšn. 19S2. g. 7. martā
uz Andreja Teodora d Buša v. 16101

Rujienss iec. tol. priekšn.
izsludina par nederīgiem sekošus doku-
mentus, kuri pieteikti par nozaudētiem:

a) iekšzemes pases:
1) Nš 1009 uz Jāņa Eduarda dēla

Jurgensona vārdu, izdotu no Pāles pag.
valdes 1920. g,;

2) NU 1201 uz Erasta Indriķa d.
Lavela v. no Jēru pag. valdes 24. no-
vembrī 1922. g.;

3) M 242 uz Olgas Ādama m. Ritten-
berg vardu no Rūjienas pagasta valdes
13. martā 1920. g.;

4) JN6 591 uz Karlines Friča meitas
Alksnis vārdu ņo Naukšēnu pag. vaid.
1920. g.;

5) J* 1154 uz Olgas Marijas Jēkaba
meitas Lument vardu no Rūjienas iec.
pol. pr-ka 10 aprilī 1920. g.;

ļ Otu Mža toOBĒļBaC,
Rīgas 1. pol. iec. pr-ks

paziņo, ka 12. novembrī 1925. g.,
pulksten 10 rītā, Šķūņu iela t& 17,

pārdos voīrfiksoliianfl
Ādolfam B i r k piederošas sekošas
mantas: vienu drāts aptinamo masinu,
vienu šņores griežamo mašinu, vienas
steles un vienu vilnas spolējamo ratu.

Rīgā, 2. novembrī 1925. g.
16063 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas polic. 5. iec priekēnieKs
dara zināmu, ka II. novembrī 1925. g.,
pulksten 10 ritā, Tvaika ielā Jft 49, dz 1

otriiiliii pārdos
Voldemāram Jonasam pļederošo vienu
velosipēdu, dzeltenā krāsā, novērtētu
par Ls <>0.— Kārļa Krūmiņa prasības
dzēšanai, saskaņā ar Rīgas pils tas
III. raj. īres valdes izpild. rakstu Jfe 2/"14
no 21. jūlija š. g.

Pārd damais velosipēds apskatāms
pārdošanas dieni uz vietas

Rīgā, 30. oktobrī 1925 g
16064 Priekšnieks (paraksts).

īlsio EOtMle aiparitHa
dažādu maksājumu piedzinējs paieta
ka 10. n o v e m b r ī 1925 g., pulkst ri
1 diena, Rīgā, Brīvības iela /& 25,

pāi; liiknini
Alfonsa Kuvalda kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 320.— un sastāvošu no
d ;žādām mebe ēm, deļ viņa 1925. g.
fraktiera nodokļa segša as.

Rīgā, 3. novembri J955.' g.
16093 Piedzinējs Heibovič s.

Tiešo nod.departamenta
StttMa maksājumu piedzinējs pazītu),
<a 10. novembrī 1925. g., palkstr»
12 dlejiā, Rīgā, L. Smilšu ielā >* 22,
dz. 7 un pulksten 2 dienā, Rīga, Skola»
ielā J* 10, ds. 11,

pārdos liHišiol
firm. .Talc un Stollers* un Hir*as
Stollera «ostāmo muar»\ novēriētu. par
Ls 746.— un sastāvošu ko dažādām
mebelm un pianino firmas ,Jut. Hein-
rich Cimmermann*, dēļ viņa 1924. g.
proc. p vļņas nodokļa segšanas

Rīgi, 3. novembrī 1925. g.
16094 Piedzinējs Heibovičs

Lauksaimniekiem noderīgus

4 zirgus un 1kumeļu
pirtos Burtiska Izsolē vnlrBKsoīnailem

3. Jelgavas kājnieku pulks, Jelgav? , Pulkveža Brieža ielas kszarmēs, š. g,
17. novembrī, pulksten 10 no rīta. 16058

Gaiķu pagasta,
Kuldīgas aprņķī (pasta st. caur Saldu),

6-kl. pamstsholai vajadzīgs

skolotais (-ia).
Kandidāti ar pilnas pamatskolas sko-

lotāji tiesībām tiek lūgti pieteikties
(vēlams personīgi) 12 novembrī š. g,
oulkstcri 1 dien*, pie pagasta padom-s
Gaiķu pag. namā uz vēlēšanām, iesnie-
dzot dokumentus par izglītību, līdzšinējo
darbību un veseiības apliecību no ārsta

Aiga pēc valdības noteikumiem, brīvs
dzīvok is, apkurināšana, apgaismošana
un 1 ha zemes.
:59?4 1 Pagasta valde.

HBhiali Aiiiiii SSK^-SS::
19. novembrī 1925. g., uz sienas pulkste-
ņiem — 100 g«'b. un rakstiskas kon-
kurences 16. novembiī 1925. g, uz
kabeli, vara >zol tu — 200 gab.
21 novembrī 1925. g., uz oglēm, koka
— 5000 kgr. 26. novembrī 1925. g,
1) ar roku dzenamo matrica kalantiu —
1 gab. 2) mafinu klišeju aprāģ šanai,
urbšanai un nolīdzināšanai .Uaiversal-
masehine Atlas* — piedzenami caur
transmisiju — 1 gab.

Torgu un konkurenču sākums pulksten
10 rītā. Torgu un konkurenču dalīb-
niekam jāiemaksā drošības nauda 10°/o
ispmērā no piedīvājuma vērtības Tuvā-
kas ziņas izsniedz dzelzsceļu virsvaldē,
Oogoļa ielā Ks 3, ist.101. 2 16122

Rigas pilsētas HaA
Ka|ķu Ietā Nr. 9,

izūtrupēs
1925 g. 10. novembrī,

pulksten 10 rītā, zelta un sudraba lietas ,
drēbes, apavus, tepiķus, veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, dažādas metāla
un c. neizpirktas un nepagarinātas lietas,
kas ieķīlātas no 1925. g. 11. maija līdz
24 maijam ar J*N° C 306j0—311963,
ka ari izūtrupēšanai nodotas mantas.

Pagarināšana jāizdara vļenu nedēļu
priekš galīgā termiņa, notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarināta'. 16095

Dažādi sludinājumi.
Valmieras Šaursliežunsvedceja

akciju sabiedrības valde
uzaicina savus akcionārus uz

akcionāru ārkārtējo
pilnu sapulci,

kura notiks 8. decembrī 1925. g.,
pulksten 6 vakarā, sabiedrības telpāsv
Rīgā, Jēkaba ielā Mi 16.

Dienas kārtība:
1) 1923. g. budžeta apspriešana un ap-

stiprināšana.
2) Statūtu §§ 10., 47, un 67. grozīšana

attiecbā uz akcionāru kārtējo pilni»
sapulču sasaukšanas, kā ari budžeta
un pilno sapulču protokolu valdībai
priekšā stādtāan>is termiņiem.

3) Dažādu pret akciju sabiedrību verstu
pretenziju iztirzāšana un pilnvaras
piešķiršana

^
valdei šo jautājv,mu_ ga-

līgai regulēšanai ar visām no tā iz-
rietošām sekām.

4) Dažādi jautājumi.
Saskaņā ar statatu § 54., akcionāriem,

kūļi vēlai piedalīt es minētā ārkārtēja
sapulcē, jāpieteic savas akcijas sabiedrības-
telpās, Rīgā, Jēksba ielā Xa 16, vismaz
7 dienai pirms sapulces sasaukšanas
dienas. Pieteikšanu pieņems ik dienas,
izņemot svētdienas no pīkst. 10 līdz 14.
16096 V a 1d e _

Rīgas tirgotāju bankai akciju
sabiedrības valde

pagodinās uzaicināt akcionārus uz

atkārtiiii m\i
kura notik» sestdien, 28. novembri
1925. g., pulksten 9 rīt», Kaļķu ielā.
Ns 30, dz. 2.

Dienas kartība
1) Akciju kapitāla palielināšana un jauni»

akciju izlaišana.
2) Statūtu grozīšana.
3) Dažādi pr ekšlikumi un paziņojumi-
ie097 Valde.

Bij. Baltijas technlskās biedrības-
krSj-alzdevu kases

likvidācijas komisija

izaiciia iliu parādnieku.
nomak*āt savus aizņēmumus, pretēji
gadījumā paradu piedzīs tiesas ceļa.

Tāpat likvidācijas komisija uzaicina

liras prasītas pret kasi
pieteikt sešu mēnešu laiks, skaitot no
šī sludinājuma iefpiešanas .dienas .Vaid
Vēstnesī". Prasibas, kuras ienāks pēc
šī termiņa notecēšanas, netiks ievērotas.

Likvidācijas komlsiji pieņem katru
nedēļu, ceturtdienā no pulksten 15—17,
Avotu ieli M 4, dz. 22.
16098 Likvidācijas komisija.
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