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Likums par dažu noziedzīgu nodarījumu
pastiprinātu apkarošanu.
Pap ildinājums ārzemju iestāžu un organizāciju sarakstam, kas pilnvarotas
izdot preču ražošanas vietas apliecības.
Muitas departamenta rīkojums.
Valsts Zemes bankas instrukcijas grozījums.

Rīkojums par grants ņemšanu vietējo
vajadzībām
no valsts
iedzīvotāju
ierīkotām grants bedrēm.
Saeima ir pieņēmusi ur
Valsts Prezidents izsludim
šādu likumu:

Likums

par
noziedzīgu
nodarījumu
dažu
apkarošanu.
pastiprinātu
Iekšlietu ministrim

1.

pagaidām

589. p.
2. daļā
644. p.

paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem,
cik tāli pēdējie divi panti attiecas uz

Soiu likumu
ziedzīgiem

100. pantā paredzētiem no-

nodalījumiem.

Šo tiesību

var izlietot kā nākošās, tā

sastādīšanas,

iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:

bet pirms tiesas

lēmuma par lietas virzīšanu. Pēc attiecīga lēmuma par lietas iztiesāšanu
kara tiesā pēc kara laika likumiem kara
ministris lietu līdz ar šo lēmumu nosūta
kara prokuroram iesniegšanai tieši kara
tiesā.

apstiprinātas

Kara

tiesai

ražošanas

vietas

ministris, saziņā ar iekšlietu
un tieslietu ministriem.
v 2. Svarīgos valsis drošību apdraudošos gadījumos, bet tikai tad, ja lietas
apstākļi tiktāl noskaidroti, ka neprasa
vairs iepriekšēju
izmeklēšanu, Ministru
kabinets var nodot kara lauka tiesas iztiesāšanai pēc kara laika likumiem at-

sevišķas lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Sodu lik. 100.pantā.
So kara lauka tiesu ieceļ ar pavēli kara
ministris.
Ar šo atcelts likums par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu apkaro-

šanu (Lik. kr. 1923. g., 89.) un Pārgrozījumu labierīcības un drošības nolikuma
un likuma par dažu noziedzīgu nodarījumu pastiprinātu
kr.

apkarošanu (Lik.
1926. g., 179.) II nodalījums.
Sis likums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu.
^gā, 1927. g. 7. februārī.

Itālijā:

1. Tirdzniecības kameras
Camera di Coīnmercio
Les Cbambres des Commerce.
2. Muitas iestādes
Dogana
Les autoritoritēs douanieres locales.
Finansu ministris V. Bastjāns.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

J. Čakste.

Nr. 23.

1927. g. 31. janvārī.
Sarakstu

NsNs 2, 3 un 5 pārgrozījumi

un papildinājumi.
Sarakstā N°N° 3 un 5 strīpot:
Preču

Dunkti

ba«

33a

Vāramā sāls.

Sarakstus JSfsJVT» 2, 3 un

5 papildināt:

zemkopi.
Pēdējo

atrašanas

gadījumā

ņojot kāja prokuroram un
prokurora rīcībā.

izdot

u-

stne a" 193> un 276- numuros
p ubrl
*° Ārzemju
iestāžu un organizaciin
"
stu kurām tiesības izdot preču
«atf
'
Vjanas vietas
apliecības" paziņoju, ka
lestades atzīstamas par likumīgām
un njp
ņemamas sekošo ārzemju iestāžu
un nr

izdotās vai pēc būtības

apcietināt, pazitiesai, ieskaitot kara

1927. g. 4. februārī.
Ķaja tiesas priekšsēdētājs, kapteinis
H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis Š 1e s s e r s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava

1927. g.

2. februāra

lēmuma

pamata,
izbeidz pēc sodu lik. 440. p. un 613. p. 2. d.
apvain.
Jāzepa Leiboviča
meklēšanu.
(Skat.„Valdības Vēstneša" 1927. g. 19. numurā.)
1927. g. 3. februārī. N» 4261/11 g.
Tiesas loceklis F. B a u c e.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis
izbeidz
Jāņa Aleksandra d. O r 1o v a meklēšanu, par
ko publicēts
,,Valdības Vēstnesī"
1926. g. 22. novembrī 263. numurā, meklējamās
personas atrašanas dēļ.
1927. g. 3. februārī.

Preču

Dunkti

nosaukums

un literi

33 a
33b
33c

JVs 327.

Miertiesneša v. i. J. G e r t m a n s.
]. P i z i k s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Akmeņa sāls, neapstrādāta, ari
gabalos.
Jūras un izgarota, neapstrādāta.
Malta visāda.

Pamats:
Muitas likuma
379, un 385. p.

137., 356.,

ministra biedrs
J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.
Apstiprinu.

1927. gada 3. februārī.
Satiksmes

ministris
K.Krievs.

Rīkojums.

Par grants ņemšanu vietējo iedzīvotāju
vajadzībām no valsts ierīkotām grants
bedrēm.
Pamatojoties uz likuma
par
zemes
ceļiem 47. p., šoseju un zemesceļu valde

nosaka, ka ņemt granti no valsts ierīkotām grants bedrēm bez
maksas atļauts tikai ceļu un sabiedrisku ēku vajadzībām.
Grants ņemšana pārējam vietējo iedzīvietējās
votāju vajadzībām atļauta ar
pagasta valdes ziņu, pret samaksu četri
vezumu,
santimi (Ls 0,04) par
katru
kura iemaksājama pagasta valdei. Pagasta valdei ienākušās sumas jāiemaksā
valsts ienākumos uz šoseju un zemesceļu valdes rēķina E. N° 92.
Direktors, inženieris A. S i k s n e.
Inspektors, inženieris J. Melnalksnis.
Valsts Zemes bankas padomes
1927. gada 1. februāra sēdē.
Padomes priekšsēdētāja

Valsts Zemes bankas padomes 1924. g
4. novembra instrukcijā tauku nekustamu mantu iegūšanas birojam
(„ Valdības Vēstnesī" N<> 255.)
Instrukcijas 10. pantu grozīt un izteikt

sekosi ?

10. Pieteicot nekustamu mantu pārdošanai, jāmaksā bankai izdevumu segšanai no uzdotās cenas katriem pilniem
vai nepilniem tūkstots latiem 50 santimi.
A. S i e t i ņ s o n s.

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vienslējīgām
rindiņām
Ls 4,b) par katru _ tālāku rindiņu
—,15
citu iestāžu sludinājumi
par katru
vienslējīgu rindiņu
—,20
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) _ .
—,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no kairas
personas
— ,K<s

§ 2.

Kioskos, kā pilsētas, tā ari

pri-

vātpersonu ierīkotos, atļauts tirgoties no
pulksten 6 rītā līdz pulksten 1 nakiī
Šis tirgošanās laiks kioskos attiecas ari

uz svētdienām,
dienām.

svētku

un

svinamām

§ 3.
košām

Kioskos atļauts tirgoties ar seprecēm:
sērkociņiem, tabakas
precēm, laikrakstiem, rakstampapiri, ap-

loksnēm un pastmarkām, kā ari ar atspirdzinošiem dzērieniem, augļiem, konfektēm
un šokolādi (tikai ietītā veidā), krinģeļiem (krievu barankām) un vasaras laikā
ari saldējumu.

Tirgoties ar visāda veida

citām precēm kioskos stingri aizliegts
§ 4.

Šo saistošo noteikumu pārkāpēji

saucami

pie

atbildības

uz

pastāvošo

likumu

pamata par

saistošo

noteikumu
nepildīšanu. Tiem, kuri atzīti par vainīgiem saistošo noteikumu pārkāpumā,
pilsētas valdei ir tiesība izdoto atļauju

anulēt.
§ 5.

Ar šiem saistošiem noteikumiem

ir atcelti « saistošos noteikumos par tirdzniecības iestāžu, noliktavu un kantoru
atvēršanas un slēgšanas laiku Liepājā",
attiecinātie
§

6.

uz kioskiem

Sie

nosacījumi.

saistošie

noteikumi

stājas

spēkā pēc 2 nedēļām no viņu izpublicēšanas «Valdības Vēstnesī".

Liepājā, 22. janvārī

1927. g.

Liepājas pilsētas

valde.

Saistoši noteikumi

Rīkojums.

Pārgrozījums

reCu došanas
vietas apliecības.
dinot un grozot
1926. g. „Valdī-

ur §anizaciju

12. janvāra rīcības
sēdes lēmumu, meklē aps. uz k. s. 1. 128. p.
I. d. un 133. p. Boleslavu
Kazimirā d. Ž uraku, Daugavpils apr. Pridruiskas pag. piederīgo, dzim. 1899. g. 20. novembrī, katoļticīgu,

nosaukums

un liten

biedrs A.K a c e n s.

Papildinājums
iestāžu un organizāciju

tiesa,

š. g.

Sekretāra v. i.

Nr. 24.

1927. g. 7. februārī.

:

iestāžu paziņojumi

pamatodamās uz savu

Tarifa

Valdības rīkojumi un pavēles.

lakstam, kas pilnvarotas

Valdības

no pulksten 9—3

Sekretārs (paraksts).

Rīkojums

Pieņemts

«f*emju

Atvērts

Kara

Tirdzniecības kameras
Kamēr van Koophandel en Fabrieken
Les Chambers de Commerce.
(Līdz ar šo atceltas 1926. g. 30. augusta rīkojumā N° 149 minētās Holandes
tirdzniecības ministrijas apliecības.)

kara

Rīkojums

Rīgā, Pilī N$ 1. Tel. Na 20031

Holandē:

piekritīgās

lietas par šinī pantā norādītiem noziedzīgiem nodarījumiem nodod iztiesāšanai pēc kara laika likumiem

Valsts Prezidents

preču

H^*!M||jp*^U

11— 12

apliecības:

Finansu

Piezīme.

Kantoris un ekspedicija:

^^Si ^\^^^^^^

Rīgā, pilī te 2. Tel. J6 20032 *jyHfcggP|§^
Runas stundas no

un svētkudienas

JĒ^^S^M^Š^

Tarifa

ari jau iesāktās lietās, pēc apsūdzības
raksta apstiprināšanas vai kara prokurora

slēdziena

laikraksts
oficiāls
svētdienas

m%

pie-

šķirta tiesība, saziņā ar tieslietu un kara
ministriem, nodot kara tiesai iztiesāšanai
pēc kara laika likumiem atsevišķas lietas
par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri paredzēti Sodu lik. 100., 455. p. 3.. 4., 6.,
8., 9., 11. un 12. pkt., 558. p. 3. daļā,

562. p. 3. daļā, 563. p. 3. pk.,
2. daļā 1.—6._ pk. un 590. p.
1.—4. pk., ka ari par 643. un

Latvijas valdības

Sakarā ar Valmieras apriņķī parādījušos
trakuma sērgu, pamatojoties uz obligatoriskiem noteikumiem par trakumsērgas

apkarošanu (publicēti «Valdības Vēstneša"
1927. g. 7. numurā) 3. pantu, izsludinu:
Alojas, Puikules, Vilzenu, Pāles, Pociema,
Vitrupes, Viļķenes, Tūjas, Duntes, Katvares, Limbažu un Liepupes pagastus
līdz ar Limbažu
pilsētu par
trakuma
sērgas apdraudētu rajonu.
valdēm un pilsētas
Uzdodu pagasta

valdēm steidzami pasludināt iedzīvotājiem
šinī nolūkā izdotos obligatoriskos noteikumus par trakumsērgas apkarošanu 1.,
2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 12. pantu

„ Valdības Vēstneša" 1927. g. 7. numurā,
kuri iedzīvotājiem stingri jāievēro.
Ātrākai
sērgas apkarošanai uzdodu

policijai spert visus no viņas atkarīgus
soļus un attiecīgu rīkojumu un noteikumu
neievērotājus saukt pie atbildības.
Valmierā, 4. februārī 1927.p. N» 17145.
Valmieras apriņķa

priekšnieks
Lieve n s.

par gaļas un gaļas produktu izvadāsanu un iznēsāšanu Kuldīgas pilsētā
Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 15. februāra un 21. maija sēdēs un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. g.
27. augusta rakstu JNTs 107117.

§ 1. Iznēsāt gaļu atļauts vienīgi tīros
cinnētos vai emaljētos traukos, kuri pārklāti ar tīru audekli.
§ 2. Pārvadāt no lopkautuves gaļu
atļauts vienīgi tīrās cinnētās kastēs, ratos
vai vāģos, kuri pārklāti ar tīru audeklu
un_ no ārpuses krāsoti gaiši pelēkā eļļas

krāsā.

§ 3.
Pārdošanai pilsētā ievedamā
svaiga gaļa, vedot jāietin tīrā audeklā uti
nokauto lopu iekšas, ka: sirds, plaušas,
aknas u. t. t. ir ievietojamas atsevišķi.
§ 4. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie saucami pie atbildības
tiesas
ceļa un sodāmi saskaņā ar sodu likumiem.

_§ 5. Noteikumi stājas spēkā divu nedēju laikā pēc viņu publicēšanas «Vaid.
Vēstnesī".
Kuldīgas pilsētas valde.

Sekretārs Cepurnieks.
Rīkojums.
Sakarā

ar

Daugavpils

Aizputes
pilsētā

parādī-

sērgu, pamatojoties uz
jušos trakuma
obligatoriskiem noteikumiem par trakuma
sērgas apkapošanu, publicētiem « Valdības
Vēstneša" 1927. g. 7. numurā, 3. pantu,
izsludinu Daugavpils pilsētu par trakuma
sērgas apdraudētu.
Uzdodu visiem Daugavpils pilsētas
policijas iecirkņu priekšniekiem steidzami
pasludināt iedzīvotājiem šinī nolūkā izdotos
obligatoriskos
noteikumus
par
trakuma sērgas apkarošanu 1., 2., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10. un 12. pantu (Valdības

Vēstneša"

1927. g. 7. numurā), kuri
jāievēro, kā ari
stīn. ri
raudzīties par šo noteikumu izpildīšanu
no iedzīvotājiem un noteikumu neievēiedzīvotājiem

rotājus

nesaudzīgi

saukt pie atbildības.

Daugavpils prefekts B e r k i s.
Saistošie

noteikumi

par kiosku ierīkošanu un tirgošanos
kioskos Liepājas pilsētā.
Pieņemti Liepājas pilsētas domes 1926. g.
20. decembra sēdē un apstiprināti ar

iekšlietu ministrijas pašvaldības
tamenta
1927. g. 21. janvāra
Jfe 100395.

§ 1.

Kiosku

ierīkošanai

deparrakstu

ir vajadzīga

pilsētas valdes rakstiska atļauja.

saistošo

pilsētas

sanitāro

noteikumu
papildinājumi.
(Noteikumi publicēti «Valdības Vēstnesī
1925. g. 176. numurā).
Pieņemti Aizputes pilsētas domes 1926. g.
21. oktobra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1927. g.
19. janvāra rakstu Ne 100332.

Aizputes
noteikumus

pilsētas

saistošos sanitāro
papildināt ar šādiem jau

niem pantiem:

§

1.

Piezīme pie 11. panta: nojļfšinī pantā
minētas ielu tīrīšanas nav izslēgti Baznīcas kalna un_ dzirnavu dīķa
īpašnieki
resp. pārvaldītāji.
16. Zirgi un
pajūgi no tirgus laukuma
ir jānobrauc tūlīt pēc noteiktā
tirgus laika izbeigšanās, t. i. pulksten
2 diena.
17. Ja nekustamu īpašumu īpašnieki
neizvedJS., 5., 6. un 15. pantos minētos
ceļu, gfavju un trotuāru ierīkošanas un
uzturēšanas darbus noteiktā laikā, tad

pilsētas valdei ir tiesība uzdot tiem pietiekoši lielu laiku darba izvešanai, pēc
kura pilsētas valde izved tos uz attiecīgā
īpašnieka rēķina, piedzenot tiešo darba
izvešanas izmaksu no īpašniekiem nodokļu piedzīšanas kārtībā.

Ziņojumus, sludinājumus
tin?n
uzraugs uz rakstiski iesnieg,
tirgus
izdara
paziņojuma zem paraksta miesta valļpar kuru pareizību atbild iesniedzējs
šo
§ 31. Uzraudzība par
teikumu izpildīšanu piekrīt miesta valdei
tirgus uzraugam un vietējai policijai
šo
§ 32. Vainīgos par
pārkāpšanu sauks pie atbildības uz S0(J "
likuma pamata,
§ 33. Šie saistošie_ noteikumi nāk
spēkā divu nedēļu laika pec vi ņu iZi\ *
dināšanas „ Valdības Vēstnesī".
Siguldas miesta valdes
priekšsēdētājs Dr. A. R u b i
n
Sekretārs V. Roze-R0zīts

§ 30.

saistošo

Mūsu biedrs

noteikum

Ermanis Pīpiņš (Vizulis)
miris

1927. gada 2. februārī Rīgā.

Saistošie noteikumi

par tirdzniecības un rūpniecī bas
un noliktavu
iestāžu, kantoru
atvēršanas un slēgšanas laiku
Ainažu pilsētā
Pieņemti Ainažu pilsētas domes 1927. g.

Latvju Rakstnieku un Žurnālistu
arodbiedrība.

3. janvāra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta 27. janvāra rakstu Hs 100535.

ņiem

§ 2.

8.

Ja tirdzniecību

vai rūpniecību

ņēmumu turētāji un citi

īpašnieki

uzgrib

atļauts

pārdot

atzīmētas līgumā

vienīgi

preces,

kas

starp miesta valdi un

galdiņa vietas turētāju.

§ 20.

Trauki,

kuri

tiek

lietoti piena

un krējuma izmērīšanai, ietaisāmi tādā
osā, ka pie iesmelšanas traukā atrodošo
pienu vai krējumu neaizskar ar roku.
Ari visiem
traukiem
piemērojamas

pieļaut zirgu un pajūgu uzturēšanos savās, pie uzņēmumiem esošās sētās, tad

§ 8. Katram 7. pantā minētam tirgotājam jābūt izkārtnei ar viņa vārdu un

uz tām attiecināmi visi uz iebraucamām
sētām zīmētie sanitārie noteikumi. Tāpat
iebraucamām sētām zīmētie sanitārie noteikumi attiecināmi uz sētām un staļļiem,

tirgus vietas numuru pēc miesta valdes
reģistrācijas.
Savas tiesības atdot citai
personai bez
miesta
valdes ziņas nav

§ 21. Pienam, krējumam, sviestam,
sieram un citiem piena produktiem jābūt

atļauts.
§ 9. No tirdzniekiem un miesta teritorijā pārdošanai ievestiem
lopiem, kā

tīriem un bez jebkādiem piemaisījumiem
un tie nedrīkst būt viltoti. Pilnpienam
jāsatur ne mazāk kā 3% piena tauku,

zirgiem,

salda krējuma
būt zem 15%
krējuma
zem
piena traukiem

kuros notiek tirgošanās jeb kuros tiek
novietoti tirdznieciskā nolūkā iegādātie
zirgi un lopi, vai ari tirdznieciskās lopu
audzētavas, kā ari sētas, kurās tiek tu-

rēti vairāk par 5 liellopiem.
9.

Lopu aplokus

ir

noliegts

ierīkot

pie ielām, kājceliņiem, laukumiem un
kaimiņu robežām. Tiem jābūt vismaz
8 metri atstati un apvilktiem ar
māku
par
2'metri augstu
slēgtu (bez spraugām) žogu.

ne zepilnīgi

§ 3.

8.

Iebraucamo setu un palieveņu bru-

ģis vismaz 2 reizas katru vasaru, maija
un jūlija mēnešu vidū, ir jāizlaista ar
nedzēsta
cijas vai

kaļķa atšķaidījumu.
Uz polipilsētas sanitarkomisijas atzi-

numa visa vai daļa sētas bruģa aplaistīšana ar nedzēsta kaļķa atšķaidījumu ir
jāizved ari vairāk reizas.
Šie noteikumu
papildinājumi stājas
spēkā pēc 14 dienām no to izsludināšanas „Valdības Vēstnesī".

Aizputē, 1927. g. 31. janvārī.
Pilsētas galva E. K a n t s.
Sekretārs P. Šķ i 1 i ņ š

govim,

ņem nodokli
noteic dome.

aitām,

cūkām u. t. t.

miestam par labu, kuru
Tirgus nodokli
iekasē

tirgus nodokļa saņēmēji, tirgus uzraugs
vai rentnieks
§ 10
Pilnīgi noliegts uz ielām, ce-

ļiem, sētās un iebraucamās vietās pirkt
un pārdot sviestu, miltu izstrādājumus,
gaļu, gaļas produktus, kartupeļus, zirņus,
saknes, taukus, putraimus, piena produktus, augļus, putnus un olas.
§ 11. Tirgus nodoklis
ņemams no
personām, kuras tirgojas ari citās dienās

uz tirgus laukuma. Ari citās dienās ir
aizliegts tirgoties uz ceļiem, ielām un
iebraucamās vietās.
§

par tirgošanos nedēļas un gada tirgos
Siguldas miestā.
Pieņemti Siguldas miesta domes 1926. g.
6. decembra sēdē un apstiprināti ar
deiekšlietu ministrijas pašvaldības
partamenta 1926. g. 31. decembra rakstu
JNs

110319.

nedēļas tirgus
notur uz pastāvošiem tirgus laukumiem
Tirgus dienas, kuras
katru piektdienu.
iekrīt svinamās dienās, notur agrāki vai
vēlāki, saskaņā ar miesta valdes iepriekšēju paziņojumu.
§ 2
Kārtību tirgos uztur: policijas
kārtībnieki, no domes ievēlētais tirgus
uzraugs
un
tirgus nodokļa saņēmēji

§ 1.

Siguldas

miesta

Visiem tirgus apmeklētājiem jāpadodas
tirgus kārtībnieku
aizrādījumiem un nosacījumiem

§ 3
Uzbraucējiem uz tirgus jānostājas no kārtībniekiem norādītās vietās,
novietojami ar galvām
pie kam zirgi
pretī un pret košanu nodrošināmi ar uzpurņiem vai galvā uzmauktām kulēm.
Aizliegts atstāt tirgus laukumā uzbrauktos
zirsus
§

bez
4.

uzraudzības.

Uzbraukt

uz

tirgus

laukuma

bez tirgošanās vajadzībām, vienīgi atun paēdināt zirgus — aizliegts.
pūtināt

§ 5. Sīktirgotājiem ar galdiņiem un
uz tirgus laukuma jācitām tirgotavām
stāv

norādītā

vietā un kārtībā.

Tirgo-

šanos vietu iepriekš var aizņemt tikai ar
tirgus uzrauga norādījumu un piekrišanu.
§ 6. Atļauts
pa tirgu nēsāt apkārt
un izpārdo 't vienīgi augļus, saknes, olas,
sēnes un miltu cepumus_ Pārējāspreces minētā kārtībā
piedāvāt un pārdot
uz stingrāko aizliegts.
§ 7. Tirgoties uz tirgus laukumiem
kioskos, tirgus būdās, uz galdiņiem,
kastēm u. t. t. var vienīgi ar miesta valdes atļauju un samaksājot miesta valdei
par mēnesi uz priekšu noteikto tirgus
nodokli. Tirgošanās vietu ierada miesta
pilnvarotas personas. Uz galdivaldes

tauku vielu saturs nedrīkst
piena tauku
un
skāba
tauku.
Uz
20% piena
jābūt skaidri salasāmam
uzrakstam kāds piens, pilnpiens vai vāj-

piens viņos atrodas, pie kam trauki nostādami tā, ka pircējs uzrakstu var sa-

12.

Dzīvus

mājlopus

došanai

uzvest

uz

atļauts

tirgus

pār-

būros

vai

priekšvakaros līdz pulksten

traukos vai kurvjos.

atļauts

pārdot

uz

tirgus

no

miesta

un attiecīgu valdības rīkojumu par zvejas

iekārtu Latvijā.
§ 14. Žāvētas un sālītas jūras zivis (svaigas) atļauts pārvadāt un pārdot iepakātā

veidā no kastēm vai toveriem. Nesālītas
svaigas upju un ezeru zivis atļauts pārdot ari no kurvjiem un citiem traukiem.
Traukiem un kurvjiem

jābūt tīriem, pārklātiem ar tīru audeklu, pie kam, zivis
pārdodot vasaras laikā, drīkst atsegt tikai
to daļu, no kuras zivis tiek ņemtas

pārdošanai.

vielām.

§

vēžus bojātā

16.

Bojātas

veidā.

zivis

un vēžus uz

poli-

medicinas
un sanitārās pārraudzības pārstāvju pieprasījumu, bez atlīdzības iznīcina, aplejot ar petroleju un
aprokot uz pārdevēja rēķina, sastādot
par to attiecīgu aktu.
§ 17. Par bojātu zivju un vēžu iz-

cijas,

nīcināšanu sastādams attiecīgs protokols,
kurš parakstāms no policijas, medicīniskās
un sanitārās pārraudzības un miesta
pašvaldības

pārstāvjiem,

bet

pārdevējs

saucams pie likumīgas atbildības.
§ 18. Piena, krējuma un citu piena
produktu
pārdošana atļauta
uz tirgus
vienīgi piena ražotājiem.
Tirgotājiempiena un piena proatkalpārdevējiem

duktu pārdošana atļauta
uz

kupem

bez tam

uz

pārdod

galdiņiem,
vienīgi

vēl

olas, maizi, medu, miltu cepumus, konzervus neattaisītās bundžās un promnešanai

aiztaisītas

pudelēs

augļu

un

minerālūdeņus.
§

19.

Piena

un

krējuma

uzglabāšanai,

kā ari pārdošanai atvēlēts lietot tikai
alvu vai emalju pārvilktus
tīrus, ar

metāla, kā ari nebojātu glazūru pārvilktus
māla un
porcelāna
traukus.
Traukiem jābūt slēgtiem ar vāku, kura
ciešākai noslēgšanai var lietot sevišķi
tīrus audekla
gabalus vai pergamenta

papiri, bet nekādā ziņā lupatas, gumijas
riņķus

preču

vai citus priekšmetus.

pārdevējiem

bez

iebilduma jāatvēl policijas, medicinas un
sanitārās uzraudzības

pārbaudāmo

pārstāvjiem

pār-

preču un produktu

parauga

noņemšanu

priekš

šas pieskaršanās pie ratu sienām.

§ 23. Dārza augļu, sakņaugu pārdošanai jānotiek no ratos novietotām kastēm, traukiem vai kurvjiem; labībai un
viņas produktiem no maisiem un kastēm,
skatoties pēc mēra, svara vai skatoties
ari pēc preces gabaliem.
§ 24. Mēriem un svariem
jābūt apzīmogotiem'.
§25. Aizliegts uz tirgus laukuma izmētāt un atstāt dažādus preču atkritumus
un iepakājumus, kā salmus, pelavas, papīrus u. c, kas apgrūtina laukuma uzAizliegts

kārtībā.

drūzmēties

pie

pār-

devēju ratiem vai galdiem, lai pārējiem
pircējiem būtu iespējams piekļūt pie tiem.

§ 27.

Aizliegts uz

nedēļas tirgus saspēlēt uz
mūzikas instrumentiem, trokšņot vai citāda kārtā
traucēt tirdzniecību
un satiksmi. Gada tirgus dienās atļauts sarīkot dažādus priekšnsumus un spēlēt
uz mūzikas instrumentiem, bet sarīkojamie priekšnesumi nedrīkst traucēt satiksmi.
Sarīkojamiem priekšnesumiem
vajadzīga attiecīga policijas atļauja un
miesta valdes piekrišana.
rīkot dažādus

priekšnesumus,

_ § 28. Ne vēlāk kā stundu pēc nedēļas tirgus slēgšanas, t. i. līdz pulksten
14
visiem
galdiņu
turētājiem
jāatbrīvo
viņu
ieņemtās
vietas,
no
ratiem, galdiņiem
un
līdzpaņemtiem
citiem tirdzniecības piederumiem. Par
tirgus

laukuma

atstātiem

tirdzniecības
piederumiem miesta valde neatbild un
tie uz īpašnieka rēķina tiek novesti no

laukuma.
Piezīme.

Miesta valde pēc saviem
ieskatiem var piešķirt dažiem tirgotājiem uz galdiņiem ar pārtikas produktiem tiesību tirgoties ari pēc šī
punkta

§ 29.

atzīmētā

Tirgošanas

laika.

laiks

nedēļas tirgos

no pulksten 5 līdz 14
Tirgošanās lalk
gada tirgos no saules lēkta līdz saules

rietam.

4.

10 vakarā.

Kioskos ar drukas darbiem, avizēm

un tabakas precēm
vai ari augļu un
atspirdzinošu dzērienu pārdošanu, kā ari
kantorus un pārdotavas, kas tirgojas
vērt no pulksten 5 rītā līdz 11 vakarā.
Atvēlēs šo kiosku, kontoru un pārdotavas
atvēršanai izdod pilsētas valde.
5. Ēdienu un dzērienu veikali, tējnī-

cas, konditorijas, ēdienu nami un bufetes
bez

§ 22. Uzbraucēju ratiem, no kujiem
tiek pārdotas preces, jābūt tīriem un viņos novietotām precēm atdalītām no tie-

§26.

svētdienu,

atvērt no

rītā līdz pulksten 8 vakarā,
svinamo un
svētku dienu

tikai ar avizēm un žurnāliem, atļauts atun

turēšanu pienācīgā

§ 15. Uz visstingrāko aizliegts pārdot
zivis un

pār-

dodamām precēm un produktiem vajaga

labumu ar
analizēs.

jābūt

visām

būt nebojātiem, tīriem un bez jebkādiem
piemaisījumiem ar
krāsu
un garšas

pārpildīti.

kurvjiem

Tāpat

7

var

Sviestam un sieram jābūt ietītiem tīrā
baltā papirī un iepakotam
tīrās kastēs,

baudīt

Būriem resp.

līdz pulksten 7 vakarā.
3. Frizieru _veikalus

pulksten

kurvjos, ievērojot pie tam, lai tie nebūtu
tādā apmērā, ka putni viņos var stāvēt
kājās. Dzīvas
zivis atļauts pārdot no
traukiem ar tīru ūdeni.
§ 13. Visāda
veida zivis un vēžus

agrāki noteiktā laika.
2. Maizes, gaļas un piena produktu
veikalus var atvērt no pulksten 7 rītā

redzēt.

Produktu

valdes norādītās vietās, saskaņā ar likumu
Saistošie noteikumi

19. pantā uzstādītās prasības.

I, Tirgošanās Jaiks darba
dienas.
Tidzniecības
un rūpniecības vei1.
noliktavas,
u. t. t. var atveri
kalus,
vasaras laika no 1. aprija līdz 1. oktobrim no pulksten 8 rīta līdz pulksten 8
vakarā, bet ziemas laikā no 1. oktobra
līdz 1. aprilim no pulksten 8 rītā līdz
pulksten 7 vakarā, bet visu 8. punktā
svētku, svinamo un svētuzskaitīto
priekšvakaros Jīdz
dienu
7 vakarā.
Ainažu pilsētas galvenā tirgus dienā sestdienās no 1. apriļa līdz 1. oktobrim
atļauts atvērt no pulksten 7 rītā, slēdzot

reibinošu

dzērienu

pārdošanas -

atļauts atvērt no pulksten 7 rītā līdz
pulksten 10 vakarā.
6. Traktierus, bufetes ar reibinošu
dzērienu pārdošanu atļauts atvērt no
pulksten 9 rītā līdz 10 vakarā, bet sestdienās, svētku un svinamo dienu priekšvakaros līdz pulksten 12 dienā.
7. Tirgotavas reibinošu dzērienu pārdošanai-promnešanai atveramas no pulksten 9 rītā līdz pulksten 6 vakarā, sestdienās, svētku un svinamo dienu priekš-

vakaros līdz
II.

12 dienā.

Tirgošanās

dienās
8.

un

Tirdzniecības

svēt-

laiks

dienas..

svētku
un

rūpniecības

vei-

kaliem, izņemot tālākos pantos uzskaitītiem, jābūt slēgtiem visās svinamas
dienās: jaungada dienā, zvaigznes dienā,
de-jure dienā 26. janvārī, lielā_ lūdzamā
dienā, lielā piektdienā, pirmaun o\ū
lieldienu svētscu dienā, 1. maija, Jēzus
debessbraukšanas dienā, pirmā un otra
vasaras svētku dienā, varoņu pierniņaj
diena 22. jūnijā, Jānu dienā 24. junf
31. oktobrī, 18. novembrī, pirmā un otri
ziemas svētku dienā.
9. Svētdienās var atvērt dažādu jaukt»
preču
1.
tirgotavas vasaras laikā no
līdz
1. oktobrim no pulksten 1 »ļ
pulksten 5 vakarā un no 1. oktobra w
1. aprilim no pulksten 1 līdz pulksten

aP

vakara.

Svētdienās un svētku dienās , »
pirmās ziemas svētku, lieldienu
un vasaras sveiku dienas, lūdzamo dien"
lielo piektdienu — atļauts atvērt:

10.
ņemot

a) maizes, gaļas un pienu Vxoflļ
veikalus no pulksten 7 līdz 1UJ"
un no pulksten 1 līdz 5 vakara ,
b) ēdienu veikalus, konditorejas , ^m
nicas, bufetes (bez reibinošu^\
rienu
ntā

pārdošanas)

līdz

c) kioskus,

10 vakarā ;

kas

no

pulksten . „
vienlgl

tirgojas
tabakas precēm,

|ielJ

augi'
avizēm,
un atspirdzinošiem dzerienie"'
pulksten 5 līdz pulksten 12<
ari pirmos ziemas svētku , liej<ļ> ž
un vasaras svētku dienās, lu flZ -,
dienā un lielā piektdienā. AIV

go kiosku
valde ;

atvēršanai

izdod

pilsētas

§ 2.

un

(j) fotogrāfa iestādes no pulksten 9
rītā līdz 5 diena;
' frizieru veikalus no pulksten 7 rīta
'
līdz: 11 dienā.
_
un rūpniecības
tirdzniecības
Visus
I
izņemot ar reibinošu dzērienu
V-eikalus
Lļošanu, atļauts atvērt svētdienas priekš
pulksten 8
«ernas svētkiem visu dienuno
Zlīdz pulksten 6 vakara (šis pants
ealtiecas uz 10. panta uzskaitītiem uz-

ņēmumiem b un c).
noteikumi
neattiecas uz dar12 Sie
gadījumos,
aptiekām,
nelaimes
bjem
dzelzsceļu , teātru un izrīkojumu bufetēm,
iebraucēju nakts guļu_ vietām, viesnīcām

uiebraucamam vietām.
13 Šo saistošo noteikumu

atbildības uz sodu

saucami pie

pārkāpēji
likuma

Šie saistošie noteikumi nāk spēkā
nedēļu
līdzšinējo noteikumu vietā divu
laikā pēc viņu publicēšanas ,,Valdības
* 14.

Vēstnesi".

Pilsētas galva J. A s s a r s.

maizes

un tās nedrīkst tikt lietotas citam vajadzībām, bet vienīgi maizes cepšanai.
Iepriekš atļaujas izdošanas telpas apskatāmas no pilsētas sanitārās komisijas
(sanitarārsta).
Gaisa tilpriekšstāvja
strādnieku
uz
katru
jābūt
pumam
(kub. metr.) un
ne mazāk kā 15m^
un

sienām

grīdas laukuma.
jābūt gludam un

bez šķirbām.

sludinājumi.
r

^—.

Rīgas apgabalt. 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma
1958. p, paziņo, ka 15. februāri
1927. g. minētas nodaļas atklāta
liesas sēdē attaisīs un nolasīs
1925. g. 13. janvārī mirušā Vijciema pag. .Vec-Skripstu" mājas
īpašnieka Jāņa Kārļa d. Jurjana

dot pircējiem

nosviežama

maizes

maizi,

pārdotavā, tā turama uz tīriem aizsegtiem
plauktiem vai skapjos, pēc iespējas tālāki
no tādām precēm, no kurām maize var
tikt bojāta. Maizes griežamais nazis un

svari turami pastāvīgā tīrībā un kārtībā.
§ 8.
Katrai
maizes ceptuvei virs
durvīm jāpiestiprina izkārtne ar īpašnieka
uzvārdu un ceptuves numuru pēc pilsētas
valdes sarakstiem.
§ 9. Vainīgie par šo saistošo noteikumu
neizpildīšanu tiks saukti pie

Priekšsed. v. P. E f f e r t s.
24733
Sekretārs (paraksts).
apgabaltiesa

fATft'SJK

SMSSJS*""*

^ņa

'

10.

Šie

saistošie

noteikumi

stājas

KURSI.
Rīgas biržā,

Pilsētas valde.
1 Amerikas

Nacionālā opera. Teiko Kivas otrā viesizrāde nacionālā operā bija pārpildīta.
Ievērojamā, visā pasaulē zuminātā japāņu dziedātāja

vēstnesi

,

pieteiktās
iznīcinātām

pretēja

gadījuma

tiesības

skaitīsies par

ne-

un minētais lūdzējs

var tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri
par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotekarisku

5,184—5,194

nedalītākos cildinājumus.
Teiko Kivas pēdējā
viesizrāde otrdien, 8. februārī. — Trešdien, 9. februārī .Teika
par Kitežu,
galvenā diriģenta Emila Kupera vadībā. Šis ievērojamais
mākslas darbs, kurn izrāda tagad jau 17. reizi,
atron publikā vēl tikpat dzīvu interesi kā savos
pirmajos uzvedumos. — Ceturtdien, 10. februārī
.Raimonda". Piedalās baletmeistare A. Feodorova un visa baleta trupa. Diriģents Jānis
Mediņš.— Halevi operas .Žīdiete" pirmizrāde
15. februārī.

25,14—25,22

100 Beigas

20,20—20,60
71,85—72,55

100 Šveices franku

99,35—100,35

100 Itālijas liru

100
100
100
100
100

ari pie mums spēj valdzināt un aizkustināt klausītāju ; ari visa kritika māksliniecei
veltījusi

teātris.

dolārs

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franku

Māksla.

Nacionālais

1927. gada 7. februārī.

Devīzes

21,95—22,40

Zviedrijas kronu . . : . .
Norvēģijas kronu
....
Dānijas kronu
Čechoslovaķijas kronu
. .
Holandes guldeņu ....

137,95—139,00
133,40—134,49

137,80—138,85
15,25—15,55
206,75—208,30

100 Vācijas marku
100 Somijas marku

122,40—123,60
12,97—13,17

100 Igaunijas marku
100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

1,37—1,395
54,00—64,00

50,70—51,70

Dārgmetāli i
Zelts 1 kg

3425—3445

Sudrabs 1 kg

98—106

7. februārī,
Lilijas
Štengel

Pirmdien,

Vērtspapīri:
pulksten
7.30 vakarā,
viesu izrādē M. Lengieja komēdija „[Nakts s e - 5°/0 neatkarības aizņēmums . .
98—100
r e n a de". — Otrdien, 8. februāri, pulksten '4% Valsts prem. aizņēmums
.
98—100
7.30 vakarā, tautas izrādē Annas Brigader drāma
6% Zemes bankas ķīlu zīmes
.
92—93
„Dievišķā
seja". — Trešdien, 9. februārī, 8% Hipotēku bankas ķilu zīmes
96—97
pulksten 7.30 vakarā, Kārļa
Ieviņa komēdija
Rīgas biržas kotacijas komisijas
,.Putras Dauka precības". —Ceturtdien,
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c i,
10. februārī, pulksten 4.30 pēc pusdienas kara
vīriem O. Vailda komēdija .ideālais vīrs'.
Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.
Dailes teātris.' Otrdien, 8. februārī, pulksten
7.30 vakarā, par strādnieku izrāžu cenām K- Ābeles,.Stāsts par Gleichenes
grafu'-.—
Trešdien, 9. februārī, pulksten 7.30 vakarā jautrā
komēdija ,.Spaniešu dejotāja". — CeVadoni. " pa Latvijas
valsts mākslas muzeju.
turtdien, 10. februārī, pulksten 7.30 vakarā pirmo
1926. Valsts mākslas muzeja izdevums. Rīgas pilī.
reizi angļu rakstnieka Suttona Vāne luga „U z
nezināmo
ost u".
Latvju Raksti.
XXIV.
Smiltene.
Smil-

Literatūra.

tenes, Blomu, Plāņu, Bilskas,

Tirdzniecība
Uz Karalauču
pavasara

izstādi

un rūpniecība.

Mēra, Palsmaņa,
Rīgā, Valsts-

Rauzas pagasts, Valmieras apriņķī.

papiru

spiestuves izdevums.

Aleksandrs
Dauge.
Kultūras ceļi.
Cēsīs un Rīgā, 1926. O. Jēpes izdevniecība.

(Kenigsbergas)

(no 20.—23. februārim)

ārzemnieki dabon pa Vācijas dzelzsceļiem
braukšanas maksas pazeminājumu II. un
III. klases vagoaos par 25%, ari ātrvilcienos.

Kārlis

Starcs.

Latvijas

I.

pavasaraugu no-

teicējs 5. burtnīca Dicotvledoneae (turpinājums).
21—25 iespiedloksne.
Ar 197 figūrām 42 zīmējumos. Cēsīs un Rīgā.
1927.
O. Jēpes izdevniecība.
Redaktors: M. Arons.

apgrūtinājumu

tiesībām.

Daugavp.,1927.g. 8.janv. N°316
Koni. priekšsed. E. Hellvichs.
22724a Sekr.-darbv. .). Strads.

Latgales zemes grāmatu atjaunopaziņo, ka pēc viņas nodalu koptestamentu.
šanas komisija,
sapulces
1927. g. 22. janvāra
Rīgā, 4. febr. 1927. g. L.N°1989 lēmuma uz tiesa iek. lik. 338. p uz Antona Andreja d. Puduļa
un Jēzepa (Osipa) Jēkaba dēla
Priekšsed. v. A. V e i d n e r s. pamata Kirilam Pētera d. Ozo24819
Sekretārs A. Kalve. liņam
ir
p'ešķirtas privat- Stobovša lūgumu par nekustaadvokata
tiesības svešu lietu mas mantas, sastāvošas no VārRigas apgabalt. 4. civilnod., vešanai Latgales
apgabaltiesai kavas muižas ar folvarkiem Rožanovo, Močani, Zibergovo, Ksauz lik. par laul. 77. p. pamata, padotās miertiesu iestādēs.
paziņo, ka tiesa 1927. g 12. janDaugavp., 1927.g3febr. NŠ3171 verinovo, Timanovo. Michaiovo
un
Reuttovo
atdalītās
zemes
vāri Aleksandra Alberta
V i 1Priekšsed. J. Skudre.
tielmsa , prasibas lietā pret Idu
gabala ar nosaukumu ,,Micha24845
Sekretārs
P.
Dauge.
Lūciju Johana īuliusa Gustava m.
lovas folvarks", sastāvošu no trīs
Vilhelms, dzim. Hoffman par Balvu iecirkņa miertiesnesis dalām: Michailovas muižas, meža
gabala un Sukusinas
laulības šķiršanu aizmuguriski nourocisces,
ka ar viņa š. g.
sprieda: šķirt laulību, kūja slēgta paziņo atklātībai,
kopplatībā 150 desetīnas, atrodo1916. g. 27. martā Rīgas Jēzus 29. janvāra lēmumu, izdota no šās Daugavpils apr., Vārkavas
Eduarda Jāņa d. Šedneļa Jānim pag., kura īpašumā Antonam
toznicā starp Aleksandru Vilm un ap1
helmsu un Idu Luciju Vilhelms, Gustava d. P i 1 m a n i
Ptidulim pieder tiesības uz 2/3 da_
pag ļām,
dzta Hoffman atbildētajās vainas stiprinātā no Vecgulbenes
bet Jāzepam Stobovšam —
dēļ, piedzīt no atbildētājas par valdes 1925. g. 24. aprilī _ ar uz l /3 daļu un no kur/a īpašuma
anulēta.
Ns675/15
ģeneralpilnvara,
laba prasītājam Ls 15,87 tiesas
100 ha pārsniedzošā daļa ieskai24749 Miertiesneša v. (oarakstst. tīta Valsts zemju fondā, ievešanu
un Ls 13,33 lietas vešanas
izdevumus.
zemes grāmatu reģistri, — uzaiRīgas pilsētas 2. rajona
cina visas personas, kurām ir
Ja Atbildētājs
civ.
proc.
lik
un
731.
748. p. p. paredzētā
kādas tiesības uz minēto nekuīres valde,
'^
laika neiesnsegs tiesai atsauksmi uz likuma par telpu īri 1., 8. un stamo mantu, iesniegt komisijai
Vpārsūdzību , tad spriedums '1, p.p. un civilproc. lik. 293, par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā no izsludināšanas
dienas
stāsies likumīgā spēkā.
295., 298, 301., 309. un 311. p.p.
R'gā, 1927. g. 1 februārī. Ns931 pamata un Jēkaba _ H a aze lū- ,,Valdības Vēstnesī", pretējā gagumu viņa īres lietā pret Vasiliju dījumā nepieteiktās tiesības skai,.„-. Priekšsed. b Eglīts.
m) .2
Sekretāra v Stūre.
Marka d. Z i v u (Ziev) par īres tīsies par iznīcinātām un minētie
parādu sumā 330 ls ar °/o , uzai- lūdzēji var tikt ievesti Latgales
Jelgavas apgabaltiesa,
cina atbildētāju Vasiliju Marka zemes grāmatu reģistri par norāpamatojošies uz civ proc. lik dēlu Zivu Ziev), kura
dzīves dītās nekustamās mantas īpaš(.
niekiem bez kādiem aprobežoju'??? ,£, paziijo. ka šis tiesas vieia prasītajamnav zinamaie«de l927. g. 17.
miem ar neapstrīdamas pārdofebruārī attaisīs rasties īres valde četru mēnešu
šanas un hipotekariskti apgrūti™ no|a1925. <?. 24. nuijā laikā no šī sladin juma publicēJMš 1321
šanas dienas .Valdības Vēstnesī". nājumu tiesībām.
Daugavpilī, 1927.g. 18. janvārī.
Ja atbildētājs noteiktā l'ikaneJeļgavā, 1. iebruaiī
lv mi. priekšsed. E. Hellvichs.
1927. g.
ieradīsies personīgi vai caur pilnL.NŠ 1605/27.
varnieku. tHs nolikta īres valdes 23655a
Sekr.-darbv. j. Strads.
v. P. E f i e r t s tiesas sēde lietas klausīšana aiz247'ekssedē!ājs
v-!*ļ
Rīgas apgabaltiesas II iec.
Sekretārs (paraksts). muguriski.
tiesu izpildītājs
pielikti iesūdzības
Pie
lūguma
Jelgavas apgabaltiesa,
raksts, pilnvara un 3 pielikumi.
paziņo, ka 15. februārī 1927. g.,
Putojoties uz civ. ptoc. lik
pīkst. 1 diena, Rīga, _ Čiekurkalna
Rigā, 1927. g. 4. iebr. Nš 52
1 g. l'n. Ns 17a pārdos AnPriekšsed. Ž. Jumiķis.
dreja Buka kustamo mantu, saE.
S
t
e
n
d
e
r
s
24813
Sekretārs
stāvošu no ventilatora, drejbeņķa
nL"- ? olasis l92o.g. 11. juli,ā
Latgales zemes grāmatu arjaunoun t. t. un novērtētu par Ls 220.
šanas komisija,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Jeļgavā 1
februārī 1927. g.
uz Kirjana Kuzmas d. Rumjankā ari apskatīt pārdodamo mantu
1 1* 1414//.7.
ceva lūgumu par nekustamas varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Pri e«sēd. v. P. E f f e r t s mantas, sastāvošas no zemnie24791
Rīgā, 27. janvārī 1927. g
Sekretārs (paraksts).
kiem p iešķirtās zemes viensētas 24872 Tiesu izn. Ed. Kalniņš.
pēc plāna Nš 161, platībā 18 des.
Jelgavas apgabaltiesa
2184 kv. asis, vairāk vai mazāk, Rīgas apgabaltiesas
da
II iec.
««ošJ'T?P5ribai - ka pro- atrodošās Daugavpils apriņķa,
tiesu izpildītājs
ITZtt P8- Medesnieku Ungurmuižas pagastā, ievešanu
mii > i« paziņo, ka 14. februārī 1927. g.,
Laudana
zemes grāmatu reģistri, — uzaici?« «ibrt'S
niba
puikst. 10 diena, Rīgā, Mednieku
kurām
ir
kādas
personas,
na
visas
a
Jt
tiesības uz minēto nekustamo ielā Nš 6a, dz. 4, pārdos Elja
te^1i
L Ns 2521
Ceraachova kustamo mantu,
^
mantu, iesniegt komisijai par to
mēbelēm un cita un
jtfJ^ssS dētājaV P. Efierts.
paziņojumu 4 mēnešu laikā nu sastāvošu no
Sekretārs (paraksts).
iislu'dināšahas dienas ,,Valdības novērtētu par Ls 260.

5? !ļJura d Sture tes *a-

§

spēkā divu nedēļu laikā no viņu izsludināšanas dienas „Valdības Vēstnesī".

atbildības.

dara zināmu
vispāiībai, ka sr
tiesas 1926. g. 2. septembra nolēmumu nodibināta
aizgādnība
romesošā
Jāņa
Hermaņa
d.
Sūca mantai.
Jelgavā. 1927 g.31. janv.
L. Nš 1129/1926. g.

Latgales

aizsegtiem

Stingri

Jelgavas apgabaltiesa,

STicsm

aizliegts

Nosraršošanai

likumīgas
_

jābūt

aizliegts pārdot jēlu un
kā ari aizliegts pārdot
maizi ar dažādu surogātu piemaisījumiem,
kā piemēram : sēnalām, kartupeļiem un
citu.
§ 7. Ja maize tiek pārdota kolonial-

ceptuves, jābūt priekšzīmīgi tīrām, gaišām

4,5m(kvadrātmetri)

Plauktiem

ar tīru drēbi.
§ 5. Stingri

§ 6.

Daugavpils pilsētas domes
1926. g. 20. decembra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1927. g. 21. janvāra rakstu
N> K0390.

Grīdām

skapjiem.

neizceptu

Pieņemti

atrodas

ari baltas cepurītes.
Aizliegts turēt mājas kustoņus ceptuvēs
un piederošās pie viņām telpās.
4. Izceptā maize
novietojama atse^
višķas telpās vai pārdotavā uz tīriem
priekš tam ierīkotiem
plauktiem vai

prove.

par maizes cepšanu un pārdošanu
Daugavpilī

kurās

traukiem un
tīriem un tie

rīkiem jabut priekšzīmīgi
nedrīkst tikt lietoti citām vajadzībām.
Abrām jābūt ar vākiem.
Tāpat nedrīkst būt tuvumā pie atejas
bedrēm, mēslu kastēm, lopu kūtīm un
citam
netīrumu krātuvēm, caur ku^u
izgarojumiem varētu bojāt produktus.
§ 3. Pie nodarbošanās
ar
maizes
cepšanu nav pielaižamas personas, kuras
slimo ar lipīgām slimībām, bet saslimuDarbā jāietur
priekššas izraidāmas.
zīmīga kārtība un lietojami linu audekla
priekšauti, kuri sniedzas no krūtīm līdz
ceļiem un aizpogājami uz muguras, kā

ģinot.

Saistoši noteikumi

Telpām,

lietojamiem

maizi rokās nogaršošanai, kā ari taustīšanai rokām,
izmēviņas labumu

Sekretārs J. S 1 e s s e r s.

§ 1.

Visiem pie maizes sagatavošanas

cepšanas

Izzināt

sarakstu, novērtējumu,

luktura

ar

lampām

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

un novērtētu

„Buss un B-drs. ", kuras

līdzīpašn.

par Ls 300.
Arturs Vimba kustamo mantu,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, sastāvošu no skaliņiem un stenkā ari apskatīt pārdodamo mantu celem un novērtētu par Ls 860.
Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
varēs pārdošanas dienā vietas.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
74871
Tiesu izp. Ed Kalniņš.
Rīgā, 4. febr. 1927. g. L. Ns 47S kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Rīgas apgabaltiesas II iec. 24815 Tiesu izp. V.Požatisk ic . varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīga, 27 janvāri 1927. g.
tiesu Izpildītājs
Rīgas apgabaltiesas IV iec, 24878 Tiesu iznild J. Z i r g e I *
paziņo, ka 14. _ februāri 1927. g,
tiesu Izpildītājs,
pīkst. 10 diena, Rīga, Mednieku
Rīgas apgabaltiesas VI lec.
kancleja
atrodas
Rīgā,
ielā Ns 6a, dz. 4, p ā r d o s Elja kūja
tiesu izpildītājs
Andreja
Pumpura
iela
Ns
1,
paCemachova kustamo mantu,
paziņo, ka 15. februārī 192 7. g,
sastāvošu no ozolkoka bufetes un ziņo, ka 1927. g. 17. februārī, pulksten l
/2 W dienā, Rīgā, Brapīkst. 10 rītā, Rīgā, Brīvības bulv,
novērtētu par Ls 220.
nta eku iela Nš 20, dz. 43. Hirša
Jāņa GoldIzzināt sarakstu, novērtējumu, Ns 1, pārdos
"echtera lietā pārdos Getceļa
S
kā ari apskatīt pārdodamo mantu man a kustamo mantu, sastāvošu
Michelsona kustamo mantu, sastāno
skapja,
galda
un
krēsliem
un
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
vošu no _ mēbelēm, lampām un cit.
novērtēta par Ls 300.
Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, un novērtētu par Ls 780.
Izzināt sarakstu
novērtējumu,
24870
Tiesu izp E d. K a 1n i ņ š kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas. kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Rīgas apgabaltiesas II iec.
L Nš474 varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā 4. febr. 1927 g
Rīeā, 24 janvārī 192 ' g.
tiesu izpildītājs
248!6 Tiesu izp V P o ž a r i s k i ?.
248/7
Tiesu Izpild. J. Zirčels.
psziņo, ka 18. februārī 1927. g
pīkst.

12 dienā,

Rigā,

Brīvības

Rigas apgabaltiesas

liksa Ķīna
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm, drēbēm u. c.
un novērti par Ls 334.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 2. februārī 1927. g.
Tiesu 'Zri Ed Kalniņš.

24869

Rigas apgabaltiesas

II

IV iec. Rīgas apgabaltiesas VII iec.
tiesu Izpildītājs

tiesu izpildītājs,

ielā Nš 31, dz. 16, pārdos Fē-

kupa kancleja atrodas R gā, Andreja Pumpura ieiā Ns 1, paziņo,
ka 1927. g. 18. feHruarī, pulkst _
10 rītā, Rīgā, 1. Kandavas iela
Nš 18, pārdos Fridrkha _ T eb e 1 a kustamo mantu, sastāvošu
no raspuskas ar 4 atsperēm un
novērtētu par Ls 280.
Izzināt

sarakstu,

novērtējumu,

iec. kā ari apskatīt pārdodamo manta

varēs pārdošanas dienā uz vietas
tiesu izpildītājs
L Ns 144
Rigā, 4 iebr. 1927 g.
paziņo, ka 14. februārī 1^27. g., 24876 Tiesu izp V. Poza riski s.
Dzirnavu
II
dienā,
Rīgā,
i'lkst. V2
?elā Ns 41, pārdos Antoniusa Rīgas apgabaltiesas IV iec.
mantu,
G1 ā z n i e k a kustamo
tiesu izpildītājs,
sastāvošu no rakstāmmašīnas un kūja kancleja atrodas Rigā, Anrakstāmgalda un novērtētu par
dreja Pumpura ielā Mš 1, paziņo,
Ls 600.
ka 1927. g 18. februārī, pulksten
Izzināt
sarakstu, novērtējumu,
10 rītā, Rīgā, 1. Kandavas ielā
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Ns 21, dz. 1, pārdos Aksela
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
un Ernas H v i i d u kust. mantu,
Rīgā, 25. janvāri 1926. g.
sastāvošu no mēbelēm un citu
24910 Tiesu izr>. Ed. Kalniņš un novērtētu par Ls 330.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgas apgabaltiesas IV lec. kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
tiesu izpildītāji,
Rīgā, 4. febr. 1927. g.
L.NŠ84
;ura kancleja atrodas Rīgā, An24875 Tiesu izp. V Poza riski s.
dreja Pumpura ielā Ni 1, paziņo,
ka 1927. g. 17. februārī, pulksten Rīgas apgabaltiesas V iec.
bulvārī
10 rītā, Rīgā. Brīvības
tiesu izpildītājs
Nš 1, pārdos
Jāņa Goldka 11. īeb uarī 1927. g,
paziņo,
man a kusterjK mantu sastāvošu pīkst 9 diena, Riga, Bruņinienu
-to bronzas kroņluktura ar lampām,
ielā Nš 21, pārdos
11 torgos
gleznas un 6 sienas lukturiem Alfonsa Varka kustamo mantu,
un novērtētu psr ls 220.
sastivošu no skrūvsttķiem
deciIzzināt sarakstu, novērtējumu,
malsvariem un dreiļbeņķiem tn
apskatīt
pārdodamo
mantu,
kā ari
novērtētu par Ls 340
varēs pārdošanas dienā uz vietai.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
L. NŠ457 kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Rīgā, 4. febr. 1927. g
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
24814 Tiesuizp. V PoJariskis.
Rīgā, 3. februārī 1927. g.

Rigas apgabaltiesas IV lec. 2:9 1
tītu* izpildītājs,

Rīgas

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

R gā, 5. febr. 1927. g.
Tiesu izp. L. J a k s t i ņ š.

24880

Rigas apgabaltiesas VII iec.
tiesu izpildītājs
paziņo,

pltov

ka

14. februārī

1927

g.,

1 diena, Rīgā, Venls ils
Ns 52, II ūtrupe pārdos

?elā
A./S. .Vindoors" kustamo mantu,
astavošu no ēvelmašinas un novērtētu par Ls 3500.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

ka ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīeā, 3. februārī 1927. g.
24879 Tiesu izpild L. J a ks ti.-? !.
»

'

"Cttuž imstmŽM
sluMnmļumi.
?

?

Unu HM Lini.
Ar Meitenes muitas š. g. 31. jan-

vafa

lēmuma Nš 581, Latvijas
pilsonim
Ansim
Buševicam
aizturētās 25 gab. gumijas nūjas
— aukstie iercči — konfis.ēti, saskaņa armuit.

lik

1022. pantu.

Saskaņa ar muitas lik. 1141. p.,
minēt iis _ pilsonis šo lēmumu var
pārsudzet
uz
Lnansu mimstra
T'esu izp. E S ra e i 1 s. v;rdu, 3
nedēļu laikā m šī lēmuma izsludināšanas diena* . Valapgabaltiesas VI iec.

Itufa kancleja atrodas Rigā, Antiesu izpildītājs
dreja l'iiūpura ielā H 1, paziņo
ka 1927 g._ 17. februārī, pulksten paziņo, ka 12. februāri 1927 g,
10 rītā, Rīgā, Brīvības bulv. Ns 1, puikst. '/2 11 dienā, Rigā, Būu
tlrmas
pārdos
Jāņa
G 01 d m a ņ a ielā Nš 15, sab. zem
kustamo mantu, sastāvošu no kroņ-

paziyo, ka 15. februārī 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Ri ^ā , 1 Smilšu
iela Ns 7, II ūtrupē pārdos
kustamo
Ma'vines Pēterman
mantu, sastādošu no veikala iekār!as, naudas skapja u c. un
novērtētu par ' s 7379.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

.Minera*

lietā

p ā r d o s sabiedr.

dības Vēstnesī", apliek t
sū

*z

ar zimognodokii Ls 0 80 apmērā,
un ietnierizot to caur Me tines
muitu.
Muitas priekšn. J. Žiglevics.
24889 Darbvedis J Lugāvins.

3Ke.mc.ru sēravotu

Rīgas apriņķa priekšnieks
paziņo, ka 1927. g. 18. februārī,

direkcija

izdos mnzfiliprositOliem
tk.i*b āmim berza mmwm alfišņa malfoas pie-

%©

ģāriūša rm jĶemeru
sēravotu direfte. sēžā.
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zimognodokli, slēgtās
aploksnēs, iesniedzami Ķemem sēravotu direkcijai, Ķemeros, ne ve āk
kā līdz š. g. 23 februārim, pulksten 1 dienā.
1* 4542
Ar piegādāšanas noteikumiem var iepazīties Ķemeru sēravotu
direkcijas kancleja.
Pie piedāvājumu iesniegšanas jāpieliek drošības
24909
nauda 10% aomērā no iesnieguma uzrādītās kopsumas.

JtjpriņSza ceļu inženievs 3)au£avļ>ilī
11. februāri š. g., pulksten 10 no rīta, izdos galīgā jauktā
Ilūkstes pilsētas valdes telpās :

izsolē
Ns4543

grants piegādāšanu
uz

Grīvas-Ilūkstes

ll-a

540 kub. m no 14,347 lidz 18,347 km.
430 kub. m no 16,347 līdz 17,847 km.
290 kub. m no 17,847 līdz 19,038 km.
Tuvākas ziņas kancleja.

šķiras

ceļa

pārdos
Konstantīnam

V i n t e r a m piederošo kustamo mantu, sastāvošu
no vienas vijoles ieliekano kas'i,
un novērtēta par Ls 20,—. dēj
Ls 6,90 nomas parāda piedzīša
nas no Konstanbna Vintera, sa
skaņā ar Rīgasaprirjķa 1. rajsna
Valsts zemju pārziņa 1927. gada
14. janvāra rakstu Ns 32i)4.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā
ari
apskatīt
pārdodamo
mantu varās pārdošanas dienā
uz vietas.
24854

virsvaldes

mate-

riālu apgāde

pulksten 14, Ādažu pagasta Jaunciemā, Ns 9,

izsludina

rakstiskus torgus
1927. gada 21. februārī uz papīru koncepta, dažāda izmēra —
_ 21151) kg,
Torgu sakums

pulksten

11 no

rīta.
Torgu dalībn i ekiem jāiemaksā _10o drošības naudas_ no
piedāvājumu
vērtibas
Tuvākas
ziņas izsniedz Dzelzsceļu virsvaldē — Gogoļa ielā
Ns 3
istaba
01.
2*
24908

Prlekules pol. iec. priekšnieks

paziņo, ka, saskaņā ar PriekulesVaiņodes iecirkņa
miertiesneša
Rīgas apriņķa priekšnieks 1927. g5da 19. janvāra _ rakstu
paziņo, ka 19z7. g. 18. februārī, Ns 454, Vaiņodes pagasta, Vaiielā N? 16, —
pulksten
14,
Stopiņu
pagasta ņodē, Baznīcas
1927. gada 21. februāri, pulksten
Kulpu mājās,

Drošības nauda Ls

130. Pēterim
R u k a r a m (Kārļa GoeDrošības nauda Ls 120. šela rentnieka)
piederošo
kuDrošības nauda Ls 100. stamo mantu, sastāvoša no 1)
vienas brūnas tētes, 2) vienas
24907
bruņas govs, pirmā piena, un 3)
viena zirga, ķēves, rūdas spalvas,
5 g. v., 143 cm augstas, novērtētu par Ls 280,—, dēļ Ls 300,—
ienākuma nodokļa pai 1925 g.
piedzīšanas no Kārļa Goešela,
saskaņā ar Tiešo nodokļu departamenta rakstiem NšNs71539 un
35196. — Izzinot sarakstu, nover
pag. namā,
tējumu, kā ari' apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas.
24855

pirtos mutisku izsolē
augošu mežu.

Dorei

Jēkaba

m. Leja

piede-

rošās 2 aitas, vērtībā 151s

2»895

Priekules pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka, saskaņā ar Tiešo nodokļu departamenta 1926 gada
N« 5112i,
27. novembra rakstu
Bunkas pagastā iedzīvojošom Ernestam Herbstam, 1923. gada
18. februārī, pulksten 12 diena,
Priekules miestā,
kuma p S r d o s

uz

tirgus

lau-

muti mam

jirioi laiiHišaDJ

pārdos vairāksolīšanā

dažādu maksājumu piedzinējs patechniskā nodaļa
1927. g.,
ziņo, ka 8 iebruarī
paziņo,
ka zemkopības ministris
pulksten
12 diena, Rīgā, Brī1927. g. 25. janvārī ir apstiprivības ielā Ks 37/39, veikala,
nājis Ilūkstes apr., Lauceses pag.
Kalkūnes meliorācijas sabiedrības

pārdos ealrlsolfiino

statūtus.

Meverštein Hannas kustamo mantu,
Sabiedrība ir ievesta meliorācinovērtētu par Ls 404 un sa«ta- jas sabiedrību reģistra
11 daļas
vo?u no veikala iekā,t«s un spo69 1. p. ar t& 219.
1925 g g.
guļiem, dēļ viņas
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
*/o peļņas un ienākuma nodokļa Laucesas pag. Jeruzalemē, caui
segšanas.
Grivu.
Nod vad. A. Ķuze.
Rīgā, 25. janvārī 1927. g.
24866
Piedzin. De rings. 24503 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministr, kulturtechniskā nodala
paziņo, ka zemkopības ministris
1927. g. 21. janvaiī ir apstiprinājis Kuldīgas apr. Lutriņu pag.
meliorācijas sabiedrības .Līmenis*
statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sabiedrību reģistra II. daļas
59. 1. p ar J* 209.
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Lutriņu pagasta .Vīlītēs" c. Lutriņiem.
Nodaļas vadītājs A. Ķuze.

24 01

Darbvedis Briedis.

pārdos

pieņems

daraveša pailgu.
Alga pec kategorijas, brīvs dzī
voklis, apsildīšana un apgaismo
šana. Kandidāti (-tes) tiek lūgti
pieteikties rakstiski līdz vēlēšanas

dienai, iesniedzot attiecīgus dokumentus, vai ierasties personīgi
vēli šanas dienā ņemot lidzi dokumentus

2*

krogā,

24857

XI telegr.-telef. techn- rojona

priekšnieks

Ludzas

14. februārī 1927. g., puikst.
no rīta, izdos

10

mazāksolīšanā

izsludina
pīkst. 14,

mutisku izsoli

orpēclzsoil iistURr J:

I raj. valsts zemju pārziņa rakstu
Ns 2620, 13 oktobri 1926. g.

katrā 450 gab. telefonu stabu
un stutu sagatavošanai

Engures

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgas polic. VI iec. priekšnieks
6-klas. pamatskolai,
izsludina par nederīgu nozaudētu kā ari apskatīt pārdodamo mantu un izvešanai no apkārtējām mežniecībām
uz
Lubānas
ceļa
starp
Eugures pagastā, Engurcieaā , vakaraklausības apliecību >& 36456, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Juglu un Suntažiem
jadzīgs
izdotu 26. nov. 1925. g., ro Rīgts
Rakstiski lūgumi pielaist mutiskā
kara
apriņķa
priekšnieka
uz
Rīgas apriņķa priekšnieks sacensībā, apmaksāti ar 40 sant.
Faivuša Zalmana d. Aronstamma
18. februārī
š. g., zimognodokli un drošības nauda
24781 paziņo, ka
vardu.
pulksten 14, Doles pagastā, Eze10/o apmērā iesniedzami izsoles
21858
dienā rajona priekšstāvim Ropažu
riņa mājās,
un Suntažu pag. n*mā.
24853
Kandidāti
(vīrieši) ar pilnas
pārdos
pamatskolas skolotajā
tiesībām
Augustam Zvaigznēm piederošo Ilūkstes apr. pr-ka pal. I iec. var pieteikties rakstiski vai perkustamo mantu, sastāvošu no: izsludina, ka 1927. g. 16 febru- sonīgi vēlēšanas dienā pie pagasta
1) vienas gaiši brūnas
govs, ārī, pulksten 10 no riti, Laucesas padomes paeasta namā, 1927. g.
Likumu un Ministru kabineta
12. februārī pu'ksten 12 dienā.
noteikumu krājumam, 192a. g., 3. piena un 2) vienu teli, 2 gadus pag., pie vietējā pag. nama,
vecu un novērtētu par Ls 70, dēļ
1. līdz 24. burtnīcai (1. lidz
Pie lūguma pieliekami klāt doūtrupi,
Ls 63,04 nomas parāda piedzīšanas
192. skaitlim).
kumenti par izglītību, veselības
kurā
pārdos
vairāksolīšanā
Dino Augusta Zvaigznes, sasksņā
stāvokli un 80 sant. zīmogmarSaeimas kodifikacijas nodaļas saar Rīgas apr. 2. raj. valsts zemju fantija Šerstova un Otto Pernona kās.
kārtojumā
A'ga pēc valdības notei^
pārziņa
rakstu J* 1872, 5. okt. nekustanvs mantas, sastāvošas
24902
no 2 govīm — vērtībā Ls 190,—, kumiem.
1926.
g.
Šis satura rādītājs maksā:
Engurē, 1927. g. 3 febr. JMJ58
un
viena
zirga,
vērtībā
Ls
113,28,
Izzināt
sarakstu, novērtējumu,
Ls 0,20, ar piesūtīšanu Ls 0,22.
Engures pagasta valdes
kā ari apskatīt pārdodamo mantu nomas parāda un valsts nodokļu
varēs pārdošanas dienā uz vietas. piedzīšanai.
priekšsēdētājs M. K o I k r a b.
24763

skolas ods.

JUfabetistks
satura rādītājs

Iespiests

atklātā izsolē pārdos

Marijas T a g e r kustamo mantu,
sastāvošu no dažādam istabas
lietām un novērtētu par Ls 126,—
nekustamas mantas nodokļa par
1925 g. piedzīšanai. — Izzināt kura notiks š. g. 5. martā „„,,,
mantu sarakstu, novērtējumu un sten, 5 p.p , sab. valdes \S'
Rīgā, Bastejā bulv. 7, dz
apskatīt pārdodamo nuntu varēs
&
pārdošanas dienā uz vietas.
Dienas kārlība :

mmm

?—'

"

"Dažādi
sludinājumi.

god. akcionārus
š g. 12 febr.,
pīkst. 7 vak., valdes telpas, mazā
Kalēju ielā Ns 10/12, uz
valde

uzaicina

ierasties sestdien,

SAPULCI.
Dienas kartība:
1) divu jaunu revīzijas komisijas
locekļu velēšanas un
2) dažādi priekšlik. un jautāj .mī.
Valde.
24864

Akc, sab. Kalkūnu
rūpniec. iestādes

iUHtjfja*

1) valdes
gr.da
pārska< u „»
daibības apstiprinās .
nar
lm &
un 1925./26. gg,
2) valdes un reviz,jas komi ,
sii
pārvēlēšana, saskaņā ar statuiJ»
m3) tekošas lietas.

iq^„'

Saskaņā ar sabiedrības statni,
53. § akcijas jāpieteic ne vēl ?
kā 7 dienas pirms pilnas
sapulce,
ikdienas no P ;kst. '^-'/-.ir Jien '
sao. valdes teipas.
Gadījumā, ja noliktā uz j,
5. martu pilna sapulce neapji'
rinātu Pēterpils vagonbūves
lab
stāt. 55. § minētos noteikumnso»
nenotiktu, tad saskaņa ar to paš»

paragr., tiks sasaukta otra sapulce
š. g. 23. marta, taī pašā vieta nr,
laikā un to pašu jauti
Janu 3p.
spriešanai, kādi no ikti uz |. [
5. manu
Otra sapulce tiks uzskatīta par likumīgi notikušu or,
viņas lēmumi par
ga'īgiem,
^
skatoties uz priekšā stādīto akciju
skaitu.
24865
Valde

I Rīgas muz. instr. akc. sab.
Arnold Neumann un M

š. g. 1. martā, pīkst. 9, uzaisina cien. akcion. ierasties 112
Rīgā, Raiņa bulv. 9, dz. 11.
Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšanas,
2) 1926. g. pārskats, rev. komis
kura notiks š\ g. 6 manā, pulkziņojums pārskata apstipristen 11 diena, sab. telpās, lieli
nāšana un peļņas sadalīšana,
Smilšu ielā 22.
3) budžets un darbības plāns
Dienas kārtiba:
1927. g.,
1) valdes atsvabināšana no pie4) vēlēšanas un
nākumr izpildīšanas,
5) daž. jautāj. un priekšlikumi
2) jaunas vardes vēlēšanas,
Valde
24863
notiks

mi ip. «li,

Maksātnespējīgā parādn. K^iļa
Gempfera konkursa valdes priekšsēdētājs, zv. adv. N. Dmitrijevs
paziņo, ka maksātnespējīgā parādnieka Kārļa Gempfera

pilna kreditoru sapulce
notiks š. g. 11. februārī, pulksten 5Vp. p., Rīgā, Marijas
iela 15, dz. 14, ar sekošu dienas

3)

akciju

s-bas

maferido stāv

apspriešana,
4) izšķiršana direktora-kandidal)
E. Prāma iesnieguma lietā,
5) jautājums
dažu valdes loc
saņemto algu atmaksāšanā,

attiecībā uz kredit.
paziņoj. no š. g. 3
6) Tekošas lietas un
24862

pārstāvji
. janv, w
nriskšl.
Valde.

kārtību :

1) kreditoru
dīšana,

pretenziju pārbau24861)
2) konkursa valdes pārskats,
3) Kārļa Gempfera maksātnespejibas iemeslu apspriešana,
4) atalgojuma noteikšana konkursa valdei,
5) konkursa masas sadalīšana,
6) konkursa slēgšana un
7) saimniec. un daž. jautājumi.

Pārlabojums
. Sausnējas patēr. biedr. izglii
ned sludināj. .Vaid Vēstn." š.§
18. num. par bazāra listes >6 īi
nozaudišanu nepareizi iespiests,
kā listes zievotijiem vai artadējiem jāpieteicas 6 men. laikā:
vajaga būt un
jālasa
1 mēneši
laikā no pārlabojuma dienas.
24899
Nod pr-ks P. Grāvils

Akc. sab. „Latv. Privātais Lombards'

Valsts

tipogrāfijā.

valde, Rīgā, Teātra ielā Nš9, tāļr. 2-3-2-6-9.

Valde

24861

valsts vidusskola

1927. g. 11. februāri, 70 kub. asu labas zaļas bērza
Ropažu pagasta namā malkas piegādāšanu skolas apĀdažu zvejnieku biedrības kustamo un 12. februāri, pīkst. 14, Suntažu kurināšanai.
pagasta nama
mantu, sastāvošu no : 1) Biedrības
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs,
apmaksāti
ar
attiecīgu
zimogkaroga, 2) Valsts karoga no vilnas
nodokli, iesniedzami skolas kancdrēbes un 3) melnas ādas papifa
mapes un novērtētu par Ls 22,
leja lidz
12. februārim š. g.,
dēļ Ls 595,40 nomas parāda pieturpat iemaksājama ari drošīoas
dzīšanas no Ādažu
zvejnieku pāžu pag nama un
15 februāri, nauda Ls 300.
24891
Direktors.
biedrības, saskaņā ar Rīgas apr. pīkst
14, Suntažu pag. namā,

pārdos

soHiedrlb.

Darba laiks no 9—4 p. p,
Meņģeles pag. pils. Vilim R e s - nolikusi ūfoupj uz 11. fefit S. g.. plfzs*. 1 dienā
čevskim
aprakstītu:
viena
Pārdošana nāks akc. sab. Latvijas Privātais lombards telpas, leaw
tvaika katlu ,Roby" firm., 16 zirgu iela M 9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna k-gu, ieķīlātas, bet nespeķa, LslOCO taksēta vērtība; izpirktas vai nepagarinātas ķīlu zīmes līdz Nš ZU&151. sastāvošas
vienu
meslu
sējamo
mašinu no briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietam , galdi
.Pracner
firmas,
Ls
135,42 sudrabu dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem un 1.1 Uj
taksēta vertiba, ienākuma nodokļa ūtrupi nozīmēto ķīlu pagMināš jāizdara ne vēlāk par JO fe&niati
parāda nomaksai.
š. JŽ. pulksten 2 dienā. Zelta un sudraba liet'! pagarināšana v»
izpirkšana izdarāma 3 dienas
24893
Priekšnieks (oarakstsl.
ūtrupes, "«ļf
pirms
gadījuma jāmaksā proves valdes izdevumi. Ūtrupes diena, 11. ieDi
š. g., lombards tiks priekš visām operācijām slēgis puikst. 12 dien»

24903

Rīgas apriņķa priekšnieks
paziņo, ka 18._tebruarī 1927. g.,
pulksten 14, Ādažu pag., Vadžu

atklātā vaīīāksollšanā

Pēterpils

vagonbūues fati %
va'rfe ar šo uziicina sabied,;s
akciona us ieras'i s U/ 3i

Zvērināts adv, N. Dmitrijevs,

19. iebruarī š. g., pīkst. 11 dienā,

pagasta undarbvedi

paziņo, ka . 1927. g. 18. februārī,
pulksten 12 rītā, Rēzekne, Atbrī24760
vošanas aleja Ns 1,

pārdos

mežniecībā, Ēdoles novadā, pēc celmu skaita 3 vienības no
Rīgas apriņķa priekšnieks
88—186 kokiem, vērtībā no Ls 88-136.
V iec. mežniecībā, Biržu novadā, pec platibas 7 vienības no 1,0—3ha, paziņo, ka 1927. g. 14. februārī, 1 zirgu, bēras spalvas, Ls 300,—
vērtībā no Ls 1240—594, Tadaižu novada, pec platības 6 vie- pulksten 14, Doles pagasta Ķevērtībā, vienjūga ratus jiz dzelzs
Kavas biedrības namā,
nības no 0,52—2,53 ha, vērtibā no Ls 62—251, Liel-Ivandes
asīm, Ls 100,— vērtībā, divjūga
novadā, pēc celmu skaita 1 vienība 245 koki, vērtībā Ls 108
ragavas, Ls 100,— vērtība, »n
pārdos
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un Hermanim Lindem
piederošo vienu velosipēdu. Ls 200,— vēr4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
24896
kustamo mantu, sastāvošu no tibā.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
vienām tumšām kamanām un 1
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsolēs komisijai dzelzsasu raspusku, zaļas krāsas, Jaunlatgales apr.priekšnieka
palīgs I iecirknī
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. un novērtētu par Ls 110,—, deļ
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas, Ls 101,— st da naudas piedzīpaziņo, ka 18. feb uarf 1927. g.,
par kuru vienība nosolīta.
šanas no Hermaņa Linde, sapclssten
10 rītā, pie Viļakas
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo skaņā ar Rīgas pilsētas
valdes pagasta nama tiks izpaidotas
zīmes un nodokļa nodaļas 1926. g. 21. deaizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību cembra rakstu Ns 4023. — Izzivairāksolīšana
garantijas.
nāt sarakstu, novērtējumu, kā ari tā paša pagasta Viļakas miestā
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt apskatīt pārdodamo mantu varēs dzīvojošam
pilsonim
Joselam
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
pārdošanas diena uz vietas. 24856 Šrtisteram piederošas un apun pie attiecīg»
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancleja
Rīgas polic. Jūrmalas iec. rakstītassekošas mantas:
iecirkņu mežziņiem.
viens drēbju skapis, apv. Ls' 10
manģati
drsmečniecī6a.
245a5
Jttš
priekšnieks
viens trauku skapis, apv.
. 10
paziņo, ka 1927. g., 18. februārī, četri misiņa sveču lukturi.
Zemkopības ministr, kulturNodokļu departamenta
pīkst. 10 rītā, Kaugurciema,
apvērtētī _ . ...
,4
techniskā nodaļa
dažādu maksājumu piedzinējs paviens patvāris, apvērt. . .
.4
192/.
g.,
dēļ Ls 28 līdz ar proc. procenziņo, ka 12 februārī
paziņo, ka zemkopības ministris
Marijas
pulksten 12 dienāRīgā,
1927. g. 25. janvārī ir apstiprituāla peļņas nodokļa piedzīšanas
ielā Nš 41, veikala,
piederošo saskaņa ar tiešo nodokļu deparnājis Tērvetes meliorācijas sabie- Katrinei B o i tm a n
oša koka, gaiši pulierētu divdrības statūtus.
tamenta 10. jūlija 1926. gada
durvju drēbju skapi, novērtētu rakstu Ns 182268.
Sabiedrība ir ievesta me'ioraciieķīlāto kustamo jas sabiedrību reģistra
koka
Br. Leikina
II daļas par Ls 42,-—, un rieksta
Jaunlatgalē, 4. februārī 1927. g.
krāsā pulierētu, ar piecām at- Nš 4918/26.
manti, novērtētu par Ls 300 un 68. 1. p. ar Ns 218.
24898
iekšrtas,
vilktnēm
novērtētu
par
sastāvošu no veikala
kumodi,
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
Priekšn. pal. E. Kirknms.
peļņas
noLs
20,85,
saskaņā
ar
Tiešo
noviņa 1925 g. °/u%
Jelgavas apr., Glūdas pag, caur
dokļa parada segšanai
Jelgavu.
dokļu departamenta šī gada rakMadlienas pol. iec. priekšn.,
stu Ns 28049.
24890
Rīgā, 5. februāri 1927. g.
Nodaļas vad. A. Ķ u z e.
Rīgas apr., 1927 g. 19. februārī,
24868 Piedzinējs Pētersons. 24502 Darbvedis F. B r i e d i s.
Skaņkalnes pagasta puikst. 12, Meņģelē, pie ūdensdzirnavām pret tūlītēju samaksu
padome

Zemkopības ministr, kultur-

policijas

priekšnieks

akc. sab., senāk

1 ite

Nodokļu departamenta

Rēzeknes pilsētas

Ķīmisku formoceit.
ii vairālsolišanā J. Holsteln un Co.
12 dienā,

pārdos

Alšvansas virsmežniecība

8. martā š. g., Ēdoles

Dzelzsceļu

Liti! aldju sabiedrība jinf, I
Bilance ui 30. sept.
A k t i v s.
Kase
ļ
Bankas
.
.
. ļ
Valūta
....
Vērtspapīri ....
Vekseļi

...

,

Debitori

Avansi
;
Iemaksas kreditor. . 1
Preces . .
Inventārs. .
. .
Drošības nauda . .*
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255.714,19
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Pārejošas sumas .
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1.802,11
12.134,74
1.000,85329,64
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Akciju kapitāls
Rezerves kapitāls
Amortiz. kapit.
. .
Kreditori
Avansi no pircēj ,
Saņemtas drošības

1.818 33
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143.405,83
10.935 81
7.133,48
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Debets.
Norakstījumi no pre-

no apšaubāmiem debit
Norakstījumi no inventara
.
.
Zaud. uz montāžām
..

Vispa eji tirdzn. izd
Nodokļi

valstij

pašvaldība. . .
Pelva

1.622,54

j.222,96
412,34
1.409,16
208.037 76
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1925./26.op. gada
Peļņa no pārdotāmi
precēm
. ...
Provīzija
Procenti
.
Kursu starpības
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Dažādi ienākumi . i
Agrākos gados norakstitu šaubīgu,
parādu atmaksas]

4.265.78

245.100,67
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