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Saeima.
Saraksts patentētiem ārstniecības līdzekļiem, kurus atļauts ievest Latvijā.

SAEIMA.
Sēde

1.

Latvijas valdības

oficiāls laikraksts

iznāk katru dienu, izņemot

svētdienas un svētkudienas

Redakcija:

49.
*50.
51.
52.
*53.
54.

55.
56.

marta.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņ š pulksten 5.10.
Ministru kabineta piesūtīto papildu
projektu likumā par radiostaciju ierīkošanu un lietošanu nodod publisko tiesību
un valsts pārvaldes

iekārtas komisijām.
Uz tirdzniecības-rūpniecības komisijas
lūgumu Saeima nolemj, likuma par nekustamas mantas atsavināšanas caurskatīšanas termiņu, kurš izbeidzas š. g.
28. februārī, pagarināt līdz š, g. 28. martam.
Tad turpinās debates par finansu ministra atbildi uz iesjiiegto pieprasījumu
lauksaimniecības lietas.

Runā: K. Ulmanis, K. Bachma n i s, J. Celms, V. Firkss,
F, MendersuuK. Pauluks.
Tā kā pieteikušies vēl seširunātāji, tad
sēdi slēdz pulksten 10.45
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

57.

58.
59.
60.

61.
62*63.
* 64.

Apstiprinu.
Finansu ministris
V. Bastjānis.

Tautas labklājības ministris
A. Rudevics.

Rīkojums

Nr. 38.

Saraksts
patentētiem ārstniecības līdzekļiem,
kurus atļauts ievest Latvijā.
1. Abijan-Inject

2.

3.
4.
5.

(Saechs.

Serum

Werk)
Abosan-Impfstof
Acidol Tabl.
Adalin tabl.
Adamon tabl.

69.

*9. Alival-Amp.
MO. Alival-Tabl.
11. Alaunstifte

Casbis
Cascara Midy
Cascara Sagrada Barber tabl.
Cascarine Leprince
Caseosan amp.
Cataplasma Langlebert
Cataplasma Lelievre
Cataplasma Volkhausen

Cornina
Cotarnin tabl.

80.
81.

Cryogenine Lumiere
Cuprex

82.

Cuprum Stifte

:Antiperiostin
16. Antithyreoidin Moebius
!7. Antithyreoidin Moebius tabl.
8. Antithyreoidin Moebius amp.
19. Anusol-Supposit. Goedecke
20. Aolan amp.
21. Aperitol tabl.
,«• Argent. nitric. Stifte
'«3. Argochrom in Amp.
24. Arheol
Caps. Astier
25. Arsenferratose
^ 26, Arsenobenzol Billon
Elektroierrol

2«. Arthigon
29. Artosin tabl.
*• Aspirin tabl.

, °J Asthmaitrin
, «. Asthmolysin amp.
«? Asthmolysin tabl.
£? Atophan tabl.
* Atophanyl amp.
*• Baume Benguē
*' Belloc. Pastillen
,«? Billiner Pastillen
«? Bisuspen

Soude

Clin

245.

246. Lecithin Perdynamin

155. Gonococcenserum
156. Gonosancapseln
157. Gonovaccin

248. Leucoplast

163.
* 164.
165.
* 166.

247. Lecithol ampul.
249.

Levaretin

250. Levaretin tabl.
251.
252.
253.
254.

Guttaplaste, Beiersdorf & Co
Hedonal tabl.
Helminal tabl.
Helmitol tabl.

* 167. Hetralin tabl.

* 168. Hexal tabl.
* 169. Hexeton
* 170. Hexetonlosung
171. Hexophan tabl.
172. Homburger Quellsalz natiirl.

173. Dr

Lecithin Tabletten

255
* 256.
*257.
* 258.

Levurinose
Levurine Couturieux
Linycol Chatelain
Lipatren

Lipojodin tabl,
Liquidrast
Liquitalis
Lobelin amp.

*259. Luminal tabl.
* 260. Luminaletten
261. Luteoglandol amp.

262

Luteoglandol Dragees

263.

Lymphangitis Serum

264. Magnes-Perhydrol tabl.
265. Magnocidtabletten

Homela Haematogens

177.

Degrasin tabl.
Dial

87. Dialysata Golaz
*88. Dicodid. tabl.
*89. Digalen
* 90.
„
Ampullen

91.

„

Tabletten

92. Digipurat pulv.
* 93.
„
Ampullen
*94.
„
Tabletten
*95.
„
Liquidum
:;: 96. Digitaline Nativelle 1) solut.
2) granules
* 97.
„
„
* 98.
„
„
3) ampoules
;

99.

104.
:!: 105.
106.
107.

Uigitalis

Dispert

Diplosal tabl.
Diuretin tabl.
Druse Serum
Duanti

108. Dysenterie Serum

:i: 109.
110.
111.
* 112.
113.
*114.
*115.
*116.
*117.
118.
119.
120.

Eisen-Elarson tabl.
Eisen-Somatose
Ektebin
Elarson tabl.
Elbon
Elektrargol in Amp.

Elektrocollargol in Amp.

Electroferrol amp.
Embarin
Embial
Empl. anglican
Emser Pastillen
121. Emser Salz naturale
* 122. Enesol en Tubes Clin (Ampoules)
123. Eno's Fruit Salt
* 124. Enterovaccin antityphique

* 134.
135.

.]'

153. Glidin tabl.

154. Glycerophosphate Robin

* 85.
86.

* 132.
* 133.

°- Bromural tabl.

243. Lecithin Amp Glin
244. Lecithin Emulsion Merck

267. Mallein

* 181.

°- Brustseuche Serum

151. Genickstarre Serum
152. Glandul. suprarenal Tabl.

266

129. Eumenol

Bismuto-Vatren
?*? Borovertin tabl.
^- Bromalin tabl.

Laudanon Tabl.
Laudanon pulvis
Laudanon Scopolamin Amp.
Laxinconfect

175. Humagsolan tabl.
176 Hundestaupe Serum

130. Eumenol

,Jf

* 239.
*240.
? 241.
242.

*83. Cyarsal
*84. Degalol tabl.

125. Epilepticon Weil

;'Bismophanol

236. Lactobacillin en tabl.
237. Lahman's Preparate
238. Larosan

174. Hormonal

* 126. Erystypticum
* 127. Erythrol Tetranitrat tabl.
* 128. Eukodal tabl.

JJ- Bismogenol

235. Lactobacillin en pate

160. Grippe Serum
161. Grippe Vaccine
162. Gripp-Kalen
d'Exibard

tabl.

Euphyllin tabl.
Euphyllin pulv.
Eustenin amp.
Eustenin tabl.
Fermocyl tabl.

136. Ferratin tabl.
137. Ferratose
138. Ferroglidin tabl.
139. Ferrovarial tabl.
140. Fibrolysin in Amp.

Impfstoif
* 178. Hydrarg. bichlorat. tabl.
* 179.
„
oxycyanat. tabl.

*
*
*
*

180.
181.
182.
183.

„

Hydrargyroglidin tabl.
Hypophen
Hypophysenextract Amp.
Hypophysin Amp.

* 184.
185

,

tabl.

Ibol

Ichtalbin tabl.
Icterosan
Immunvollvaccine
Incarbon Merck
Insipin tabl.

'?? 268. Mammin
. 269. Marienbader
Barnay
270.

. * 199.

Joddiuretal tabl.

n. Prof. Much

200. Jodferratose
201. Jodferroglidin tabl.
202.

Jodglidin

203. Jodipin tabl.
204. Jodisan
205.
206.
207.

Jodival tabl.
Jodocithin tabl.
Jodomenin tabl.

208. Jodone Robin
209. Jodostarin tabl.
210. Jodurase

211. Jubol Chatelain
212. Kālberpneumonie

213. Kālberruhr Serum
214. Kalzan tabl.

215. Kalzine Amp.
216. Kaninchenseptikaemie Serum
217.
218.
219.
* 220.

Karlsbader Sprudelsalz natiirl.

Kefyrpastillen
Kefyrferment tabl.
Kephaldol tabl.

* 221. Kephaldol pulv. (nedoz. veida)
222. Kissinger Pillen
223. Kissinger Pastillen
224. Kissinger Salz, Boxberger

225. Kleeweins Pillen
*226. Klimakton
*227. Klimasan
228.

Kneipps Pillen

229. Kolatabletten Dallmann
230. Kola granulee Astier
* 231. Krysolgan

232. Lacalut

Schindler

Pillen

Ģuellsalz

Marienbader

:i: 271.
:;: 272. Melubrin tabl.

273, Meningokokkenserum

*277.
278.
*279.
280.
281.

194. Isacen tabl.

īso-Arheol
Istizin tabl.
Jodelarson tabl.
Jodferratin tabl.

Pillen

natiirl.
Medinal tabl.

* 192. Insulin
193. Irrigal tabl.
195.
196.
* 197.
198.

Maltaiieberserum S. S.

*274. Menolysin tabl.
*275. Menolysin comp. tabl.
*276 Mergalcapseln

186. Ibolstābchen
187.
* 188.
189.
190
191.

—,80

234. Lactobacillin en poudre

148. Geflīigel-Cdolera-Serum
149. Gelatina sterilis Merck u. Riedel
150. Gelonida Alum. subacet. 1. II. 111.

Cholera Serum

—,25

233. Lactagol

158. Gono-Yatren
159. Granugenol

74.
„
rectal.
* 75. Clavipurin
76. Colivaccin
77. Coli-Yatren
* 79.

veterinar.

145. Formamint tabl.
146. Fortossan
147. Furunkuline

'

103. Diphtherie Serum

H. Antigourmin

Butolan tabl.
°- ^acodylate
de
Ampoules

Carmin-coerul tabl.

Cerebrin
Cerolin Pillen
Chinosol tabl.
Chloramin

usu

(par obligat. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

143. Flavicid. tabl.
144. Formalin Pastillen

102. Dijodyl-Tabletten

* 13. Amphotropin-Tabl.

Arsen

Capsules Goudron

* 100. Digotin
101. Dijodyl Caps.

*12. AllonalTabl.

«'

141. Fibrolysin in pro

9—3

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu

* 142. Filmaronoel

* 72. Cylotropin
73. Citobarium intern.

:i;

*6. Adrenalin solutum
7. Aglutinierende Sera des S. S. auf
Typhus u. s. w.
*8. Afenyl-Inject

Atvērts no pulksten

Cadechol tabl.
Calcium Diuretin

* 70. Cigarettes d' Espic
*71. Cigarett d' Abyssinic.

Apstiprinu.
1927. g. 16. februāri.

1927.g. 23. februāri.

Rīgā, Pilīti. Tel. K» 20031

65. Cholaktol tabl.
66. Choleflavin
67. Cho!elysin tabl.
63. Cholera Impfstoft

78.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ka 2. Tel. Nb 20032
Runas stundas io 11—12

Sludinājumu maksa:
tiesu sludinājumi līdz 30 vienslējlgām
rindiņām
. Ls 4,—
b) par katrutalaku rindiņu
—,15
citu iestāžu Sludinājumi
par katru
vienslējīgu rindiņu .
—,20
a)

Merjodin tabl.
Mesurol
Migraenintabl.
Milzbrandserum
Milzbrandvaccine

282.

Miradium Salz

283.
284.

Miradium Tabletten
Mitigal

285. Mitin pur
* 286.

Modenol amp

* 287.
288.
289.
290.

Modenol stark amp.
Mbthersiles Seasick Remedy
Mouches de Milan
Mesothan

*291. Muthanol

*292. Myrmalyd tabl.
293. Nastin apm. Kalle

:i:

294.

*295.

Neo Bornyval Perlen

Neo-Hexaltabletten

296. Neo-Hormonal

297. Neolyse
298.
*299.
*300.
* 301.
;: 302.
303.
*304.
*305.
306.

Neo-Riodine
Neo-Salvarsan
Neo-Salutan
Neo- Silbersalvarsan
Neo-Trepol
Nervinum Weil
Neu-Cesol amp.
Neu-Cesol tabl.
Neuro-Yatren

* 307. Neu Urotropin tabl.
308. Nevrosthenique Dausse amp.
*309.

Nitroglycerin tabl.

310. Normacol
* 311. Novalgintabl.
:;: 312. Novarialtabl.
* 313.

*314.

Novasurol amp.
Novatophantabl.

315. Novacyl
:i= 316. Novamidon
* 317. Novarsenobenzol L. Spiess.

* 318. Novoprotin
H 319. Novothvraltabl.
;: 320. Normosal (Steriles Serumsalz) S. S.
321. Normal-Pferde Serum

-322. Nucleogen tabl.

-323.
324.
*325.
326.
* 327.
328.
- 329.
*330.
331.
* 332.

Olesal
Omnadin (Immun Vollvaccine)
Oophorin tabl.
Ophalmo Tuberculin
Opozones Lumiere
Opsonogen amp.
Optarson amp.
Orexin tabl.
Otosclerol tabl.
Quabaine amp. Arnaud.

:i: 333.

Ovaraden tabl.

-334.
-335.

„
Triferrin tabl.
Ovarial tabl.
Ovogalcapseln
Ovoglandol amp.
Drage'es
„
Pageol Chatelain
Panflavin
Panglandine Cauturieux

336.
?? ' 337.

338.
339.
340.
? 341.
343.

tabl.

„

* 345.
* 346.
:i:

,

tabh

Pantoponkausejuraa .izņemotamp.

347. Pantosept
348. Papier Fayard
349.
„
Wlinsi
*350. Paracodin tabl.

351. Parathyhus Serum

Sanguinalpillen c. Quajacol. carb.
Sanguinalpillen c. Lecithin
Sanguinalpillen c. Rheo
Santai Midy

425. Santai Monal
*426.
*427.
* 428.
429.
430.
431.

342. Pankreon
?''' 344. Pantopon

431.
432.
423.
424.

Santyl

Santyl Capseln
Sarhysol amp.
Savon Medical Bactericide
Scavulin Pillen

432. Schweinerotlaufserum (Sesserin)
433. Schweineseuchen Serum
Impfstoff
434.
„
435. Schweirieseuchen-Bacillen-Extr.
* 436. Secacornin amp.
*437.
„
liquid.
tabl.
* 438.
„
439. Seurenaline (Usines du Rhone)
440. Sedobrol
441. Sel de Lecithin, Le Perdriel
442. Sen-Sen
443. Sennax tabl.
* 444. Silbersalvarsan
445. Silistren
446. Sirolin Roche
447. Sodener Pastillen
448. Sokial Weizen
* 449. Solarson Amp. I. u. II.

Parathyreoidin tabl.

*450.

Solubaine

353.

Partigene Kalle

354'.
355.

Paveron amp. Boulanger
Pepsin-Glycerin Grubler
Peptonate de fer Robin
Perdynamin

451.
*452.
453.
* 454.
* 455.
* 456.
56 457.
458.
* 459.
* 460.
461.
462.
463.
464.
465.

Somatose
Somnifen
Soxleths Nāhrzucker
Spasmalgin amp.
Spasmalgin tabl.
Spasmolysin amp.

* 352.

356.

357.

* 358. Perichol
* 359.

„

tabl.

* 360.

Peristaltin

361.
362.
363.
364.
365.
* 366.

Perlsucht Tuberculin
Perovetten
Pestserum- u. Impfstofi
Phanodorm tabl.

tabl.

*367.

Physostol

Phlogetan amp.
Physormon amp.

368.
369.

Phytin Capseln
Phitin-Chinin tabl.

370.

Phytin liquid.

*466.

:f: 469.

379.
*380.

Pituitrin
Pituitrin

sol.
amp.

381.
382.
383.

Plasmon
Pockenlymphe

384.

Pollantin

477.

Pollantin Pulver
Salbe

385. Pondorf Impfstoff A. u. B.
386. Pneumokokken Serum
387. Pneumokokken Vaccine
., 388. Poudre d'Abyssinie d'Exibard
389. Porai Chatelain
390.

Praeceptierend. Serum

auf

* 478.
479.
* 480.
•• 481.
* 482.
483.
* 484.
*485.
•? 486.
*487.

Men-

488.
489.

schenblut

391.
392.
* 393.
394.

395.
* 396.
397.
398.
399.

490.
491.
* 492,
*493.

Promonta
Promonta tabl.
Proponal tabl.
Protvlin

Protylin tabl.
Prove'inase Midy

494.

495.
*496.

Purgen tabl.
Purgen ffir Bettlāg.
Purgen fQr Kinder (Baby-Purgen)

400. Pyocyanase
* 401. Pyramidon tabl.
* 402. Pyrazoline
403.

Pyrenol

404.

Quatoplasme

* 405.
406.
407.

408.
?' -?
409.
410.

* 411.
412.
413.
*414.
415.

Reargon Norgine
Regulin
Regulin

Rhodine

„Usines

du

422.
???' 423.
* 424.
* 425.
* 426.
427.

428.
:: 429.
430.

*5T6.

SalicyIoplast
Salvarsan
Salvarsan-Natrium
Salyrgan
Sanarthrit amp.
Sanatogen
Krewel

Sanguinalpillen c. Arsen
Sanguinalpillen c. Chinin

*

517.
518.
519.
520.
521.
522.
523..
524.
525.
526.

Wundpulver

Voghurt tabl.
Vohimbin tabl.
Yohydrol tabl.

II.

revizijām

nav

minēti

Tetanus

atrastie

patentlīdzekļi,

sarakstā

vai

dzekļiem
2.

160,—

80,—

skolēniem

.

253,—

ķimijas biedrībai
pētījumu turpināšanai . .
Latvijas universitātes botā-

1000,—

Zinātņu

2.

biedrībām.

Latvijas

niskam

dārzam

pētījumu

publicēšanai
3.

150®,—

Latvijas būvinženieru biedrībai savu pētījumu publi-

cēšanai
4.

1000,—

Vidusskolu
skolotāju biedrības bibliotēkas paplašināšanai un kursiem . . .

500,—

Budž. 7, a.
Prēmijas

zinātn.

1. Prof. V. Fišeram par rakstu
,Studien
an ūbersāttigten
Losungen I.
2. Doc. P. Ķiķaukam par darbu
(sengrieķu valodā) pargrieķu

metriku*
grieķu
3.

un

10.00,—

viņa sastādīto

gramatiku ....

1000,—

Cand.
jur. Arv. Švābem
par Pagastu vēsturi . . .

1000,—

Budž. 7, c.
Prēmijas

skaņu

mākslas ražojumiem.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kultūras

fonda domes sēde

I. Dome nolemj izsniegt
balstus un prēmijas:

un darbiem pūtēju orķestrim

2.

sekošus pa3.

Budž. 2, c.

Pabalsti

skolām:

Poļu

1.

līdzekļiem
4. VI poļu

2.

40,—

3.

(Usines7.

svētku piemiņai

1.

māc

līdz.

60,—

40,—

Poļu pamatskolai Pušā, Andrupenes pag., trūc. skol.

un māc. līdz
10. Nīderkūņu poļu I pak. pamatskolai inventāram, māc.
līdz. un trūc. skol.
.
. .

Kanclejas

....

vajadzībām

Rezerves

Judovkā,

......

par

VI dziesmu

750,—

1.

80,—

. 1351,-0

fonds.

Valsts bibliotēkai V. Caunes
„Autoru tabeļu" izdošanai

2. Mazajai Domei atsevišķam
vajafondam
ārkārtējām
dzībām
. :

_
300.

l°°"

sēde
II. Nākamā Kultūras fonda domes
1927. g. 28. martā.
Kultūras fonda darbvedis

60,—

.

Budž. 13.

40,—

Lauceses pag, trūc. skol. un
9.

750,—

Budž. 12.

40,—

Poļu pamatskolai

750,—

Kanclejai un kontrolei.

60,—

III poļu pamatskolai Daugavilī trūc. skolēniem un
māc. līdzekļiem
....
IV poļu pamatskolai Daugavpili trūc. skolēniem un
māc. līdzekļiem
....
Poļu
pamatskolai Jelgavā
trūc. skolēniem un mācības

Zaļkalnam

Latvju

Rīgā

līdzekļiem

8.

Teodoram
medali

trūc. skolēniem un mācības

līdzekļiem

500 —

750 —

klājam
4.

40,—
pamatskolai

Profesoram R. Tilbergam par
.
. .
Kārlim
Miesniekam
par
gleznu „Julija vakarā" . .
Jūlijam Maderniekam par
kompoziciju izaustam
pa-

gleznu „Čiganiete"
40,—

1000,-

Prēmijas tēlojošo
mākslu ražojumiem.

100,—

pamatskolām:'

1500,-

Budž. 7, d.

pamatinstru-

1. II poļu
papatskolai
Rīgā
trūc. skolēniem un mācības
līdzekļiem
......
2. III poļu pamatskolai Rīgā
trūc. skolēniem un mācības
līdzekļiem
3. IV poļu pamatskolai Rīga
trūc. skolēniem un mācības

6.

„ Dancis"
Alfr. Kalniņam par 6 dziesmu burtnīcām N° XXIV—XXIX .. ?- .../ ..
Prof. Jāzepam Vītolam par
darbiem
pūtēju
orķestrim
„Sēru maršs" un „Poloneze"

pamatskolām:

1. Kalsnavas
II pak.
skolai
mūzikas
mentiem

5.

Jānim Mediņam par simfoniskugleznu „ZilaisKalns"
„Dzimtene", „Divi ievadi",

(Izvilkums no protokola.)

nach Prof.

Urazine comp. et gran
du Rhone)
Urotropin tabl.
Uzara liquid

1.

1927. g. 28. februārī.

Latviešu

Uraseptine Rogier
Ureabromin tabl.
Urodonal Chatelain

Vamiamin Chatelain
Velt

140,—

Budž. 6, a.

Muitas departamenta direktors
E. Dundurs.

diagnost. nach VVblf-

Valylcapseln

110 —

253,—

un mācības līdzekļiem .

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.

alt „Koc h«
Rosenbach
J. K. „Spengler"
diagnost. nach Koch
diagnost. nach Pirquet
diagnost. nach L6wen-

Vaccineurin S. S.
Valamin Perlen
Valda Pastillen
Validol Perlen
Valisan Perlen

100 —

grāmatām.

Rīgā, 1927. g. 16. februārī.

Triphal
Trophil

Vaccigon

95 __

Valsts Rēzeknes poļu vidusskolai trūcīgiem

viņa

150., 223., 236. un 1926. g 47. un 98.
numuros izsludinātie
Latvijā
ievešanai
atļautu kombinētu ārstniecības zāļu, preparātu un patentlīdzekļu saraksti.

Tricho-Vatren

diagnost.

II pak. pa-

80,-

1. Valsts
Daugavpils
poļu
vidusskolai trūcīgiem skolēniem
un
mācības
lī-

tirgošanos ar

„Valdības Vēstneša" 1925. g. 22., 72.,

Tierstreptokokken Serum
„
Impfstoff
Tiodine Cognet Amp.
Pillen
„
„
Tonophosphan
Trepol

Tuberkulin

poļu

matskolai inventāram, māc.
līdz. un trūc. skol.
. . .
16. Posiņas poļu II pak. pamatskolai inventāram, māc.
līdz. un trūc. skol.
. . .
17. Poļu nodaļai pie II pak. pamatskolas Grīvā inventāram,
māc līdz. un trūc. skol.
.

līdzekļi, kuri

Līdz ar šo tiek atcelti:

Tetrophantabletten
Thapsia Le Perdriel
Theacylon Caps.
„
tabl.
Theolactin tabl.
Thiocol tabl.
Thymoglandol tabl.
Thyraden tabl.
Thyrevidin
Thyreoidin tabl.

Tuberkulin

Rēzeknes

V.

Serum

Tuberkulin
Tukerkulin
Tuberkulin
Tuberkulin
Tuberkulin
Tuberkulin

par

šinī

15.

.1.

apzīmētie

likumu

Ludzas poļu II pak. pamatskolai inventāram, māc. līdz.
un trūc. skol

Ls

Poļu vidusskolām:

Visi šai sarakstā uzskaitītie patentētie
līdzekļi muitojami pēc ievedmuitas tarifa
113. p. attiecīgiem
punktiem, izņemot
tādus šai sarakstā uzskaitītos līdzekļus,
kuri
minēti
citos
ievedmuitas
tarifa
pantos vai kuri pēc viņu īpatnībām attiecināmi uz citiem attiecīgiem tarifa pantiem.

Styptol tabl.

Tuberkulin albumosefrei

515.

Salforkose

Sanguinalpillen

amp.

499.

512.
513.
514.

Vatren

548.
*549.
*550.

14.

papildinājumos un grozījumos — konfiscējumi, ja netiek dokumentariski pierādīts, ka tie ievesti pirms attiecīgā saraksta
izdošanas.

511. Thyphus-Serum

Paris"

Vatren Staphylo A. B. C.

547.

kuri

Moro

Rhone-

546.

Pie

508. Tuberkulinlinimenta Petruschky
509. Tubolytin
510. Thyphus Impfstoff

416. Riodine Astier
417. Rodagen
418. Ruhr-serum
419. Sajodin tabl.
-420. Salen
* 421.

Strophantin

Serum

Eisner

R hodarzan

Casein schvvach i. Ampull.
Casein stark
Losung
Pillen

545. Vatren Puder

saskaņā ar

Tuberkulin in Amp.

507.

Vatren
Vatren
Vatren
Vatren

aptiekām
ārstniecības līdzekļiem, ārpus
nav atļauts drogu tirgotavās turēt un pārdot tieši publikai.
IV.

Trypanblau

506.

Vatren Casein

541.
542.
543.
544.

Salz

Staphygen
Staphylosan
Streptokokken
Streptosan
Streptovaccin
Streptoplast
Strepto-Vatren

stein

Renoform Schnupfpulver
Renoform solutum
Resorbin
Revonal amp. Merck
Rheantine
Rheumasan

540.

Ar zvaigznēm

497.

tabl.

537.
538.
539.

Vichy Etat-Sel
Vichy Etat-Comprirae' e
Wiesbadener. Kochbrunnen
Wiesbadener Tabletten
Wassermann's Reagenzien
(Antigen u. Amboceptor)
Xifal-Milch
Vatren pur.
Vatren in Ampull.

satur stipri darbojošās vielas un kādas,

498.
500.
501.
502.
503.
504.
505.

532.
533.
534.
535.
536.

Spasmyl
Spirobismol

*470. Sublamin tabl.
*471. Sulfoxyl-Salvarsan
* 472. Suprarenin Sol.
473. Tamar-Indien Grillon
* 474. Telatuten amp.
* 475. Tenosin amp.
liquid.
* 476
„

? 378.- Pituglandol Dragees

:i

Vichy Etat-Pastill

III.

* 467. Strophantine comprim.
*468. Stypticin tabl.

371. Phytin tabl.
372. Pilules Cauvin
373. Pinofluol tabl.
374. Piperazin Midy
375. Piperazin tabl.
376. Piperazyl Lerat
i:
377. Pituglandol amp.

531.

Scharlachserum

Juchniku, Skaistas
pag.,
poļu I pak. pamatsk inventāram, māc. līdz. un trūc.
skol.
. . _
12. Griškanu, Reznas pag., poļu
I pak. pamatsk. inventūrām,
māc. līdz. un trūc. skol.
.
13. Krāslavas poļu II pak. pamatskolai inventāram, māc.
līdz. un trūc. skol. . . .
11.

* 527. Verodigen-tabl.
:i:
528. Veronai tabl.
:
529. Veronai Natr. tabl.
530. Vesicatoir d'Albespierre

J. Kauliņš.

i

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde
1927. g. 1. martā,
Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
; likumprojektu par Jelgavas pilsētas
administratīvam robežām un
par rīcības kapitāla
21 likumprojektu
un
izlietošanu.
šanu
izsnieg
i

9

Ieceļ par Augstākās disciplinartiesas

igķšsēdētāju uz

vienu

jautājumu
panākta
vienoš a n a s. Pulksten 2 Latvijas ārlietu ministris Cielens latvju sūtniecībā, deva brokastis, kurās piedalījās Igaunijas ārlietu
ministrijas augstākie ierēdņi; ministris
Dr
Akels
personīgi bija
aizkavēts
ierasties.
Nekāds
oficiāls
ziņojums
par
sarunām
nav
izdots.
Pulksten
6 vakarā Latvijas ārlietu ministris izbrauca atpakaļ uz Rīgu.

gadu senatoru

jani Kalaci.
3

Jaunas valstis.

Atsvabina, uz paša velēšanos, prof.

no dekāna amata Latvijas
Universitātes matemātikas un dabas zinātņu fakultātē un apstiprina viņa vietā
docentu R. Putniņu.
4 Atļauj Polijas pavalstniekam Indras

F Lejnieku

Jāzepam Gaiļevičam
baznīckungam
katoļu
ticības mācību Daugavt
oasnieg
baltkrievu
pamatskolas.
apriņķa
pils

Latvija un citas valstis.
Latvija un Igaunija.
Tallinā, 1. martā. Šodien no pulkun
sten 11 līdz Va 2 Latvijas
s
ārlietu
ministri
n
i
ja
Igau
turpināja savas _ apspriedes. Pec ETA
rinda
tekošu
^inārn vesela
^*-??——«—«^

( Tiesu
sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas I iec.
tiesu izpildītājs
10. m*rtā 1927. g.,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Kalēju
dz. 6, fiimas:
ielā J* 18/20
.Kerkovius un Intelman" prasības
Emmas _ Šķipsna
pārdos
kustamo mantu, sastāvošu no mēbelēm un novērtētu par Ls 1000.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

paziņo, ka

kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. februārī 1927. g.
71019 Tiesu izo J. G r i n f e 1d s.

Rīgas apgabaltiesas

I iec.

tiesu izpildītājs

Valsts Prezidents dienā jutās apmierinoši, turpretim pret vakaru pieņēmās
sirdsdarbības novājināšanās.
Stāvoklis
nopietnāks. Temperatūra pusdienā 37,4,
vakarā 37,1 ; elpošana pusdienā 30,
vakarā 40—42; pulss dienā 108, vakarā 132—142.
Pilī, 1927. g. 1. martā, pulksten 21.

iec.

paziņo, ka
10. martā
1927. g,.
Pīkst. 11 dienā, Rigā, Vidzemes
šosejā M 72, otrreizēji ūtrupē
Pārdos Otto Rutenberga
kustamo mantu,
salvešu no
drējbeņķa, decimalsvariem un cit.
«n novērtētu par Ls 1705.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
«ā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 17 februārī 1927. g.
27Tiesu izo Ed. K a 1 n i ņ š.

puM. torsiem pBrdos

Rīgā, 2o. febr. 1927. g.

27065

Tiesu izp J. Kazubierns.
%s apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs
Rīgas apgabaltiesas IV iec.
Pa%, ka 10. martā 1927. g.,
Pīkst. 12
dienā, Rīgā. Vidzemes
1. Vi
f*Jā Ni 35a, pārdos
«zemes ādu fabrikas a/s kustamo
mantu, sastāvošu no dažādām
a<1am un falcrnašinas
un novērtētu
Par Ls 8400.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
"«i apskatīt pāidod-imo mantu
va
'M pārdošanas dienā uz vietas.
februari '927. g.
97A«'i2
27»62 Tiesu izo.
Ed. Kalniņš.

%»s apgabaltiesas II iec.
tiesu izpildītājs,

tiesu izpildītājs,
kura kanclejā atrodas K ga, Andreja Pumpura ielā Ns 1, paziņo,

ka 1927. g. 19. martā, pulksten
10 rītā, Rigā, Milgravī, Ādažu
ielā X° 1, kantorī un noliktavas,
„V. _ M. Zīv
pārdos
A/S
kustamo
mantu, sastāvošu no
kantora mēbelēm noliktavu iekārtas, mašinām un cit un novērtētu par Ls 12.027.
Izzināt
sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo manta
varēs pārdošanas diena uz vietas
Rīgā, 28. febr. 1927 g. L.Xs603

^deja atrodas Rīgā, Andr. 27066 Tiesu izo V. Požariskis
™Pura ielā M 1, paziņo:
apgabaltiesas IV iec.
Latviias hipotēku bankas, Rīgas
Uti^iļas lauksaimniecī b as centraltiesu izpildītājs,
kura kanclejā atrodas Rigā, An
kreditbie
4« Latvījas
i favtarpējās
bankas un citu drēja Pumpura iela J*_ l, paziņo,
nrTOibas
Jkpar Ls 59.15/70 ar o/„ ka
1927. g. 14. marta, pulksten
4,
R ^riVl 27, 8- Pīkst 10 riti, 10 rītā, Rīga, Dārza ielā N°
sggp^Pgabaltiesas civilnodaļas dz. 1, pārdos Jēkaba Dimzes
sastāvošu no
kustamo mantu,
mēbelēm, pārtikas precēm galda
^
svariem u. c. un novērtētu par
Ls 390.
^rļa Jura d. R u ž e s
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas diena uz vietas,
a'r
Rīpā, 28. febr. 1927. g L Ns 132
ažu
ielā
R
°P
to9a vRT?ā'
ze«e,0,; hlPoteku iecirknī ar 2"068 Tiesu izp. V Požariskis.
Ko
reg.
1014
&?*"
apgabaltiesai IV lec.
Stāv n ' gmntS **') un Sa" Rīgas
Izpildītāja ,
i
t
esu
Pletās
dzimt.rentes
Srantsol ,
« w &"°- asu
tara kanclejā atrodas Rīgā, Anelumā
"
dreja Pumpuraļ ielā J* 1, paziņo
2) k 'la atrodoš&mies ēkām;
lpašuffls priekš publiskiem ka 1927 g. 15. martā, pulksten
Vipm
K*m apvēnēts
par Ls 35.000; 10 rītā, Rīgā, Brīvības bulv. N? 3,

H>

Misko! torsos pāiis

[kustamu īpašumu,

99,30—100,30
22,50—22,95

100 Itālijas liru

100
100
100
100
100

Zviedrijas kronu
Norvēģijas krtnu
....
Dānijas kronu
Čechoslovaķijas krenu
. .
Holandes guldeņu ....

100 Vācijas marku

138,10—139,10
134,05—135,05
137,75—138 80
15,25—15,55
206,95—208,55
122,45—123,65

Dr.
Dr.

58,00—64,00

100 Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

50,70—51,70

I. Feiertags.
Kurt
Hachs.

125—130,

elpošana

Ārlietu ministris

1,37—1,395

Dārgmetāli)
Zelts 1 kg

3425—3445

Sudrabs 1 kg

94—102

Vērtspapīri!

36—40.

1927. g. 2. martā, pulksten 9.30.
Dr. A. Butuls.
Dr. J. Feiertags.

5% neatkarības aizņēmumi . .
4% Valsts prem. aizņēmumi
.
6% Zemes bankas ķīlu zīmei
.

98—10€

v 98—10 J

8% Hipotēku bankas ķīlu zīmei

F. Cielens

92—93
96—97

Rīgas biržas kotacljas komisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v i c s.
Zvērināts biržas maklers M. Okmiani.

no sava brauciena uz Igauniju atgriezās
šorīt Rīgā. Priekšpusdienā ministris pieņēma preses darbiniekus.

Kārļa Meija
sastāvošu no

paziņo, ka 14 marta _ 1927. g.,
pīkst. 10 dienā, Rīga, Marijas
A./S. Latvijas nacionālā koku
ielā M 31, dz. 29 Vulfa Leikina
prasībā pārdos Cilās K o v a r centrāle
s k i kustamo manlu, sastāvošu nekustamu īpašumu,
no mēbelēm, gramafpna un šuj- kurš atrodas
Rīgā, Katrīnas dambī
mašīnas un novērtētu pat Ls 310. K»
35, Mellen muižas obioka
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
zemes grunts gabals ar zemeskā ari apskatīt pārdodamo mantu grāmatu
reģ. N» 472 (^rupa 12,
varēs pārdošanas dienā uz vietas. grunts Ns 3) un sastāv no grunts
Rīgā, 25. febr. 1927. g.
27064 gabala dzīvojamās un fabrikas
Tiesu izp. J. Kazubirrns
ēkām;
2) ka īpašums pnekš publiRīgas apgabaltiesas III iec.
skiem torgiem
apvērtēts
par
tiesu izpildītājs
Ls 5000;
paziņo, ka 15 nurta 1927. g.,
3) ka bez augšminētās prasības
pīkst. 10 dienā, Rīga, Dzirnavu īpašums apgrūtināts ar hipotēku
ielā K° 92, dz 3, frmas,„Vilijām parādiem par Ls 7500;
Miller un Co.' pārdos Simona
4) ka personām, kuras vēlas pie
S e i n i n a kustamo mantu, sastātorgiem dalību ņemt, jāiemaksā
vošu no mēbelēm un cita un no- zalogs — 10 dala no apvērtēvērtētu par Ls 619.
šanas sumas un jāstāda priekšā
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
apliecība par to, ka notieslietu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
ministrijas puses nav šķer?Ju mivarēs pārdošanas dienā uz vietas. nētām personām iegūt nekustamo

25,14—25,22
20,10—20,50
71,80—72,55

12,97—13,17

veikalā, otrreizējā izsole pārdos Rīgas apgabaltiesas
V lec.
kustamo mantu,
tiesu izpildītājs
150_ rn linoleuma,
4) ka personām, kuras vēlas 10 linoleuma grīdsēgamun 90 m oaziņo. ka 18. martā 1927. g. pīkst.
pie torgiem dalību ņemt, jāie- vasku drānas un novērtētu par 9 dienā, Rīgā. Brīvības iela Jsfe 132,
pārdos
Roberta
Ašmaņa
maksāzalogs — desmitā daļa no Ls 3000.
sastāvošu no
apvērtēšanas sumas un jāstāda
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kustamo mantu,
priekšā apliecība par to, ka no kā ari apskatīt pārdodamo mantu 100 pudiem auzu un novērtētu
par Ls _ 26Q.
tieslietu ministrijas
puses nav varēj» pārdošanas dienā vietas
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Rīgā, 28. febr. 1927. g. L.J\f2l57
šķēršļu minētām personām iegūi
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
nekustamo īpašumu; un
27067 Tiesu izp. V.Požariski».
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
5) ka zemesgrāmatas uz šo
V iec.
Rīgā. 23 februārī 1927. g.
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val- Rīgas apgabaltiesas
mieras zemesgrāmatu nodaļā.
27078 Tiesu izp. E. Smeils
tiesu izpildītājs,
^
Personām, kurām ir kādas tie- kūja kanclejā atrodas Rigā, Andr.
Rīgas apgabaltiesas
VI lec.
ši bas uz pārdodamo īpašumu, kas
Pumpura iela Mš 1, paziņo:
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
tiesu Izpildītājs
1) ka saskaņa ar Rīgas apgajāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
baltiesas 3. civilnodaļas pavēli no paziņo,
ka noliktā 10. martā
Visi papiri un dokumenti, at15 februāra 1927. g. Ns 34748 1927. g., pīkst. 11 rītā, Rīgā,
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Latvijas amatnieku krāj-aizd. sab. Teibatas ielā Ns 37, kustama
ir ieskatāmi Rīga; apgabaltiesas
un citu prasības lietās no A./S. īpašuma pārdošana pie s-bas . Aka*
3. civilnodaļas kanclejā.
Latvijas nacionāla koku centrāle parāda samaksas dēļ
Rīgā, 28 februārī 1927. g.
par Lš 23.900 _ ar °/0 un izdevu27063 Tiesu izp. Ed Kalniņš
ir
miem 2. jūnija 1927. g., pulksten
apgabaltiesas
civilRīgā,
1.
martā 1927. g.
10
rītā,
Rīgas
Rīgas apgabaltiesas III iec.
nodaļas sēžu zālē uz
27072
Tiesu izp. J, Zirģels.
tiesu izpildītājs
ar hipotēku
parādiem par Ls 28 .6C0 at °,o;

5,184—5,194

100 Polijas zlotu

3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts

1 Amerikas dolārs

1 Anglijas mārciņa
100 Francijas franka
100 Beigas
100 Šveices franku

100 Somijas marku
100 Igaunijas marku

Nakts pagāja liela noguruma.
Pilī,

2. martā.

Dr. A. Butuls.
Prof. M. Zīle.

Prof. Kļ i m en k o.
Prof. R. Adelheims.
Valsts
Prezidentam
temperatūra šodien pulksten 8 no rīta
37,
pulss

1927. gada

Devīzei

stāvoklis.

Attiecības ar Vāciju

īpašniekiem-ārzemniekiem. Bez
tam igauņu valdībai tiekot pārmesta TalLTA.
linas Doma baznīcas lieta.

Rīgas biržā,

Prezidenta veselības

atcelta.

paziņo, ka 10. mattā _ 1927. g.,
pulksten 10 dienā, Rīga, 1. Kalēju
ielā r* 60
noliktavā H. Stieda
un citu kreditoru prasības p ā rdos otrā izsolē No.liuma Hurvica kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un rakstāmmašīnas
un novērtētu par Ls 1398
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 28. februari 1927. g
2706O Tiesu izo. J. G r i n i e 1 d s.

Rigas apgabaltiesas II
tiesu izpildītājs

Valsts

Igaunija.
Tallinā, 1. martā.
„Waba Maa"
zin vēstīt, ka ģenerāļa Laidonera un ekonomista Kestnera izbraukšana ārkārtējā
misija uz Žeņevu
stāvot sakarā ar
šķēršļiem, kādus
Vācija
ceļ
Tautu Savienības aizdevumam
Vācu valdība vēloties, lai
Igaunijai.
šī aizdevuma piešķiršanas probletns tiktu
pārbaudīts
vēlreiz aiz tā iemesla, ka
Igaunija vēl neesot nokārtojusi jautājumu
par atlīdzību
atsavināto muižu

KURSI.

Rīga.

Redaktors: M. Ārons.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Nodokļu departamenta
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
dažādu maksājumu piedzinējs pavarēs pārdošanas dienā uz vietas.
ziņo,
ka
8. martā
1927. g.,
Rīgā, 1. martā 1927. g.
pulkst. 11 dienā, Rīga, Marijas
27081 Tiesu izp L. Jakstiņš
iela N° 21-a,

Rīgas apgabaltiesas

tiesu izpildītājs

VII iec.

pārdos vairāksolīšanā

Zaļmana
Jachnina
kustamu
1927. g., mantu, novērtētu par Ls 6356 64,

paziņo, ka
12 martā
pīkst. 10 diena, Rīga, Kalnciema
ielā Ne 46, pārdos
Ādolfa

un sastāvošu no 200 ziemas mēteļiem, viņa 1925. g. ienākuma
un nekustama īpašuma nodokļa
parada segšanai.

Avota kustamo mantu, sastāvošu no grūbu gaņģa un novērtētu
par Ls 2000.
Rīgā, 1. martā 1927. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
27P58
Piedzinējs Pētersons.
ķā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Zemkop. departam,
R.-gā, 26. febr. 1927. g.
27082

Tiesu izp. L. Jakstiņš.

kulturtechnisk.

nod.

izdos

Rīgas apgabaltiesas

Rīgas apr. II iec. tiesu izpild., š. g. 7. martā pīkst. 11, Ventsķufa kanclejā atrodas Rigā, Andr.
Pumpura ielā JVsl, paziņo :
1) ka Pētera Laumaņa prasībā

pils

apr.

valdes
agronomiskās
nodaļas telpās

mūzaksolSanfl

pret Jani Kiastiņu par Ls 300O ar
°/o un izdevumiem 2 jūnija 1927. g, bagarmašinas pārvešanu no Ven'sRīgas apgabaltiesas VI lec. pulkst. 10 rītā, Rīgas apgabali,
pils dzelzsceļa stacijas līdz Užavas
civilnodaļas sēžu zāle,
tiesu izpildītājs .
muižas tiltam
(apm. 25 klm.\
Bagarmašinas kopsvars ar piedepaziņo,
ka
noliktā
5 martā
rumiem apm. 328 kvintali (2000 p.)
1927. g., pīkst. 2 dienā. Rīgā,
Kuģu ielā .Ns 13, dz 36, kustama Jāņa K r a s t i ņ a un Kārļa T u Smagākas
daļas
24,6
kv.
īpašuma pārdošana
pie Elgas
(150 pudi),
19,5 kv. (120 pudi)
r auska
un 18_ kv. (110 pudi).
Garn
nekustamu īpašumu, Tuvākas
ziņas un paskaidroj.
ir atcelta.
kurš atrodas Rīgas apr., Zaubes izsniedz Ventspils apr. agronom.
pagastā ar zemesgrāmatu reģistra nodaļa Ventspilī un Kulturtechn.
Rīgā, 1. martā 1927. g.
Nb 1389 un sastāv no Melderu nodaļa Rīga,
Antonijas ielā 15a.
27083 Tiesu izpild, J. Z i r ē e 1s.
mājam, kas atdalītas no Jaunpils
Rakstiskus piedāvājumus var
Rīgas apgabaltiesas VI iec. muižas zemnieku zemes;
iesniegt
augšā minētās vietās:
2) ka ipašums _ priekš publiskiem Rīgā — līdz
tiesu izpildītājs
š. g. 5. martam
torgiem apvērtēts par Ls 9.000; pīkst. 13, bet Ventspilī līda š. g.
paziņo, ka 8. martā 1927. g.,
3) ka bez augšminētās prasības 7. martam pīkst. 14.
27032
pulkst. 10 dienā, Rigā, Blaumaņa īpašums apgrūtināts ar hipotēku

gailos top gardai

ielā Mi 3, dz. 5 un noliktavā Helsingborgas Gumifabrik Aktiebolog

Hels'niborgā un c tu lietās pār-

firmas „J. Kaplam un dēli*
kustamo
mantu, sastāvošu no
galoščm, diegiem, dzīvokļa un
kantora iekārtām un c. un novērtētu par Ls 17430,34.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
īpašumu; un
5) ka zemesgrāmatas uz šo kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
īpašumu tiek vestas Rīgas-ValRīgā, 28. februārī 1927 g.
mieras zemesgrāmatu nodaļā.
Tiesu izp. J Zir ģ e 1s.
Personām, K.urām ir kādas tie- 27070
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
Rīgas apgabaltiesas VII iec.
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
tiesu izpildītājs
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi papiri un dokumenti, attiepaziņo, ka 8. ma tā 1927. g,
cošies uz pārdodamo ipašumu, ir oulksten
10 dienā, _ Rīgā, liela
ieskāt mi
Rīgas _ apgabaltiesas Smilšu ielā N° 6, pārdos Teo3. civilnod kanclejā.
dora M ii 11 e r a kustamo mantu,
Rīgā, 2i. februārī 1927. g.
sastāvošu no kanto a iekārtas un
Tiesu izp E. Smēlis, novērtētu par Ls 390.
27069
sarakstu, novērtējumu,
Rīgas apgabaltiesas V iec. kā Izzināt
ari apskatīt pārdodamo mantu
tiesu izpildītājs
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
paziņo, ka 4 martā 1927. g,
Rīgā, 1. martā 1927. g.
pīkst. 9 rīta, Rīgā, Brīvības ielā
27079
Tiem Izp L. lakstiņš
pārdos
VulfaOlš
Nš 64/66,
v a n g a kustamo mantu, sastā- Rīgas apgabaltiesas VII lec.
vošu no dažādām vilnas un koktiesu izpildītājs
vilnas drānām un novērtētu pai
paziņo, ka 10. martā 1937. _g,
Ls 687.
Rīga, I. Kalēju
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pīkst. 10 dienā,
II ūtrupē pārdos Kārļa
kā ari apskatīt pārdodamo mantu ielā Ns 9/11,
kustamo
mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas. Past'aruša
sastāvošu no naudas skapja un
Rīgā, 11. febr. 1427. g. 27077
novērtētu par Ls 100Q
Tiesu izpild. E. S m e i 1 s.
Izzināt .-arakstu, novērtējumu,
V iec. kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Rīgas apgabaltiesas
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
tiesu Izpildītājs
Rīgā, 26. februari 1927. g.
paziņo, ka 8. martā _ 1927. g„
27080
Tiesu izp L Jakstiņš
pulksten 9 diena, Rīga. Brīvības
^
Jozefa Rīgas apgabaltiesas VII iec.
Ns 124, pārdos
ielā
Jankeļa O o 1 d m a ņ a kustamo
tiesu izpildītājs
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 300
paziņo, ka 10_ . martā 1927. g
^
Izzināt sarakstu, novērtējumu, pīkst. 1 diena RīgāL._ Jauna
kā ari apskatīt pārdodamo mantu ielā J* 33, I un II ūtrupē pārdos
S tei n a
kustamo
varēs pārdošanas dienā uz vietas, Fridricha
mantu, sastāvošu no krasas un
Rīgā, 8. februārī 1927. g.
Tiesu izp. E. S m e i 1 s. novērtētu par Ls 1027.
27076
dos

parādiem par Ls 7000;
4) ka personām, kuras

veļas Dzelzceļu vlrsv.mot. apgāde
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā izsliMfi. ma&st. ttnģtms
zalogs — desmitā daļa no apvēr- 21. martā 1927. g. uz karbidu
tēšanas sumas un jāstāda priekšā

apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas
puses nav
šķēršļu
minētām
personām ieglt
nekustamo īpašumu; un

5)

ka

zemesgrāmatas

16 000 kg
21. mattā 1927.

g. uz svecēm,
kompozīcijas 2500 kg.
Torgu sākums pīkst. 11 rītā

Torgu

dalībniekiem

jāiemaksā

uz

šo !C°/0 drošības naudas no piedāipašumu tiek vestas Rīgas -Valvājumu vērtības.
Tuvākas ziņas
mieras zemesgrāmatu nodaļā.
dzelzsceļu virsvaldē, Gogoļi ielā
Personām, Kuram ir kādas tiesī- 1*3 ist. 101. M4812 2* 27074
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu, ir (pasta nod. .Dunika*, dz.-stac.
ieskatāmi
Rīgas
apgabaltiesas ,Ječi'), i z d o s š. g. 26. martā,
3. civilnodaļas kanclejā.
pulksten 12 dena, Dunikas pa-

Duoikas pagasta padome

28. februārī

27071

1927. g.

Tiesu izp E. Liepiņš.

gasta namā,

mazflkīolišaiia

Liepājas apgabalt. tiesu izpild.
pār Liepājas pils. II iec,
Dunikas-Siksnu
kura kanclejā atrodas apgabalt.,

pa-

matskolas būvi
istaba Ns 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 103;!. p. paziņo, ka š. g.
(no betona)
? 4. martā, pulksten 10 ritā, Liepājā, atsevišķās darba vienībās: mūrFeniksa ielā Jfe
1/3, pārdos
nieku, namdaru, galdnieka un
pirmā
a*klātā ūtrupē
kustamo jamta darbus.
mantu, piederošu Rigas kokrūpn.
Ar tuvākiem nosacījumiem un
un tirdzniec akc. sab. ,Plywood", buvplanu var iepazīties
pagasta
sastāvošu iz veciem
dzelžiem, valde? kanclejā
darbdienās
no
instrumentiem, malkas un koia pulksten 9 -16.
materiāliem, kā ari finieriem
un
27045
2*
Pagasta valde.
novērtētu par Ls 44304.
Lieprjī, 26. febr. 1927. g. J6 497 Baltinovas iec. polic.priekšn.
27028 Tiesu izp v. J. P ē t e r s o n s. dara vispārībai zināmu, ka
•
> 10. martā, pīkst. 10,

*£itu iestāžu
sludinājumi.

š. g.

pārdos

(pie) Tilzas pag., Ztlcov's ciema
pils Eddei Kalve pied. nekustamo
Jelgavas apr. pr-ka pal. 1. .iec. mantu, sast. no 1 zirga , 3 govīm
izsludina par nede īgu nozaudēto un 1 teles, novērt, par Ls 360,-,
iekšzemes pasi N» 486, izdotu no neapstrīdamu parādu piedzīšanai.
bij.
Pienavas
pagasta
valdes
Pamati: Jaunlatgales apr. V. Z.
1920. gada 3 jūnijā uz Augusta insoektora raksts no 30. jūnija
Kārļa d. Liģera v.
27037
1926. g. J* 504.
26965

izsludina š. g. 10. martā, pulksten

11 diena,

rakstisku sacensību
zemāk uzrādīto dezinfekcijas
piegādei:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Calcaria hvpochlorosa (chlorkalk)
Lvsolum
Acid carb. crud
Tabl. sublimati a 1,0
Sulfur in baciliis (gabaloi)
Sapo viridis, I šķ.
,
II Šķ
.
Formalinum

. .

līdzekju
350
200
280
6000
385
60

kg.
.
.
tabl.
kg.

,
170 ,

415 »
5000 tabl.
I., 2, 3 un 4. p. p. uzrādītiem dezinfekcijas līdzekļiem jāatbilst
bij. Krievijas farmakopejas VI izd. prasībām.
Formalīna šķīdinajumam jāsatur ne mazāk kā 38% formaldehvda.
Rakstiski piedāvājumi, slēgtas aploksnēs, ar uzrakstu: . uz dezinfekcijas līdzekļu konkursu š. g. 10. martā, apmaksāti ar Ls —.80
zīmognodokli, iesniedzami vesel bas departamentā, Rīgā, Skolas
ielā te 28, ist. 40, līdz sacensības atklāšanai. — Tuvākas ziņas
sniedz veselības departamentā ist. te 40, tāļr. te 90807. Pie piedāvājumu iesniegšanas jāiemaksā drošības nauda 1C% apmērā no
iesn'egumā uzrādītās ko/sumas.
27053
Veselības departaments.
,

9. ftczetzMies naļnienu nulns

izdos atklātā

mazāksolīšanā

24.000 kg liellopa gaļas plejādflJsnu

pulka tekošam vajadzībām par laiku no I. apriļa līdz 1. jūlijam 1927. g.

Izsole notiks pulka štābā, Rēzeknē, Viļānu ielā te 21, š. g
10
Ar izso'es noteikumiem var iepazīties pulka štābā saimniecības
dfļs. tur pat, katru dienu no pīkst. 9—15, izņemot svētdienas. 27049
14. marta, pīkst

Apriņķa

ceļu inženiers

Rēzeknē,

izdos savā kanclejā, Atbrīvošanas alejā te 65;

12. martā 1927. g.,

jauntā izsolē:
1) Dzelzsbetona

noteku

caurules

būvi, Rēzekne,

— Drošības

nauda — Ls 370.
Jsfs 4843
2) Koka dzīvojamas ēkas būvi, Augšpilē. — Droš. nauda Ls 860.

3) 15,70 gara koka tilta būvi pār Lādas upi uz Augšpils-Baurausu II a šķ. ceļa. — Drošības nauda Ls 590.
Tuvākas ziņas kanclejā ikdienas no pīkst. 9—15
27075

Valsts spirta un degvīna Rīgas noliktava.
Pionieru ielā 4 a, izdos š. g. 10. marta, pīkst.

10 rīta

jaukta izsolē spirta pārvadāšanu
no A. S. .Wolfšmidts* fabrikas uz valsts noliktavu un no pēdējas uz
Aleksandra vārtu staciju.
2'052
Tuvākas ziņas un noteikumi valsts noliktavā no pīkst. 9—15.

Gulbenes

virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
29 martā 1927. g, pulksten

12 dienā, Vecgulbenes pagasta nama

63,36 ciešmetrus bērza, melnalkšņa finieru
klučus un apses sērkociņu klučus,

Sludinājuma

izlabojums.

Kaist *l*s virsmežniecības
izsoles sludinājuma, kas iespiests 9. februāra 1927.

mutiskās

_ g

,Vald. Vēstn." te 31, strīpots „32. apgaitā 2 vienības,
Ls 60 un Ls 169°, bet tanī vietā jālasa:

novērtētas

,31. apgaitā 2 vienības novērtētas
un Ls 191'.

Ls 131

liikiiiiiiL
Saldus

pilsētas

valde
ar šo uzaicina visas t?s personas, kuras pieprasījušas apbūves gabalus ar rozā listēm, nomaksāt apbūves gabalu uzmērīšanas izdevumus Ls 10,— un uz-

Krustpils virsmežniecība.

Jēkabpils virsmežniecība

augošu un atmirušu mežu.

nam

Sfažādi
sludinājumi.

Jitm.HanutBr kiav. līnija"

pildos ittolišaia

Krāslavas virsmežniecība

pfirtl. otrreiz, mutisko izsolē

augošu mežu

platlb.

4fO°/°.

pāis lisiaoā

pārdos vairāksolīšanā

jauktā izsolē
kioskus,

jauktā izsolē

Lipnas virsmežniecīoa

Eglaines maita,

iliin laiiiisolliaoi

nepārdotais ausoiais mežs

ku-

Dzelzceļa Tlrs?al<n maferfila a gāde

caurskatījusī Lietuvas pavalstnie- stamo mantu, sastāvošu no viena pārdod rakst. ftonfturence
ces Irles R u b i n e s kontrabanzirga, novērtētu par Ls 15.
17. martā š. g., jauktas, dažādu
Izpildot Madonas apr I iecirkņa metālu skaida — apm. 18000 kg.
pēc platības uz jaunsaimniecību likvidējamiem gabaliem. das lietu no 1926/27. g. te 15
uz muitas likuma p. 1022.
miertiesneša spriedumu 16. leb:uari
Konkurences sākums pl 11 d.
I iec mežn., Čistigu novadā 1 vienība, platībā 4,20 ha, vērtībā
1927. g. ar te 150626.
Konkurences dalībniekiem jānolēma:
par Ls 400,—.
atsevišķas iemaksā 10% drošības naudas
Izzināt
sarakstu,
II iec. mežn., Katlešu novadā
1 vienība, platība 10,78 ha, aizturētās mantas konfiscēt. mantas nocenējumu, kā ari apno piedāvājumu vērtības. Tuvāvērtībā par Ls 616,—
Šis lēmums skaitās par pasludi
skatīt pārdodamo mantu
varēs kas ziņas Dzelzceļu
virsvaldē,
jCfpnas vtrsmeSnleciAa.
nātu no viņa iespiešanas dienas pārdošanas dienā uz vietas. 27040
26958
Gogoļa iela te 3, ist. 103. 27073
Iespiests

Valsts tipogrāfijā.

pilnu biedru sapulci
18. martā š g. pīkst.
10 no rīta
1. Pils ielā te 21 ar sekošu
dienas kartību:
1) Sapulces darbinieku vētīšanas.
2) Valdes ziņojumi.
3) Revizijas konisijas ziņojumi.
4) 1926. darbības gada
pieņemšana.

p ārskata

komisijas
5) Valdes un revizijas
vēlēšana.
6) 1927
darbības gada budžeta
pieņemšana.
7) Biedru izslēgšana.
8) Dažādi jautājumi.
Valde
27055

Ādažu piensaimn.
s-ba „Gauja"
sasauc

š. g.

13. martā, pl. 10»

Ādažu muiža,

Latgales lijai itab

IZSOLĒ

pārdots

pārdos viāttiaoi
pi s. Pēteram Vijuma

pārdos mutisko izsolē

Kalsnavas virsmežniecība

augošu mežu:

paziņo, ka 9. martā 1927 «
pulkst. 10 rītā, pie Lazdonas paV
s'
nama,

d. Indapiederošu kustamo mantu
sastāvošu no vieniem darba
ratiem — lietotiem, novertītu Ls
50
rādīt zemes gabalu numu.us līdz
Izpildot
Rīgas
apgabaltiesas
II kriminalnodaļas spriedumu š o
šī gada 22. martam.
1927. g. 25. marta, Ābeļu pagasta namā,
Tāpat uzaicina ieinteresētas per7. februārī ar te 23512/6.
sonas iesniegt līdz šī g. 22. marIzzināt
sarakstu ,
atsevišķas
tam zemes pieprasījumus ar rozi mantas nocenējumu, kā ari aplistēm uzSaldus apbūves gabaskatīt pārdodamo mantu varēs
liem, uzradot ?nm kāda numura pārdošanas dienā uz vistas. 27042
vēlas zemi iegūt
»™»*^——————____^^
Personām, kuras līdz minētam
I iec. mežniecībā, Jēkabpils novadā pēc platības 4 vienības no datumam nebūs uzrādījušas ap2,10—2,62 ha, vērtībā no Ls 820,— lidzLs 1380— un pec celmu būves gaba'u nurrurus — zemi
skaita 2 vienības no 24—89
kokiem, vērtibā no Ls 59,— līdz piešķirs pašvaldības pēc saviem
ieskatiem.
Ls 127,—.
Tirdzniecības akc. saoiedrība
Pēc augšminētā termiņa noteII iec. mežniecībā, Jēkabpils novadā, pēc platības 9 vienības
cēšanas, listes vairs nepieņems
no 0,96—10,94 ha, vērtībā m Ls 21—1577,
un apbūve» gabali tiks piešķirti
III iecirkņa mežniecībā, Dignājas novadā, pec platības 1 vieno Saldus, Cieceres pagastu un valde pagod. ielūgt savus akcion.
nību 3,59 ha, vērtībā Ls 472,—.
pašvaldībām, uz
pilsētas
IV iec. mežniecībā, Dignājas novadā, pēc platības Svienības no Saldus
1,75—7,70 ha, vērtībā no Ls 355—678; un pēc celmu skaita 1 vie- dienā, kuru izziņos atsevišķi.
vispārējo sapulci
nību no 76 kokiem, vērtibā Ls 1146,—.
Saldū, 1927. g. 22. febr.
kura notiks ceturtdien, 31. marti
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1924. g. 14. maija un 26841
Saldus pilsētas valde, š. g. pīkst. 4 p. p. akc.
sabiedr.
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
valdes
telpas, Rīgā, Pulkveža
Madonas apr. priekšn. jāļUMd Brieža iela te 11.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
p*.Dienas
kārtība:
palīgs I iec.
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
1) 1926. g. pārskata apstiprināšana
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas, paziņo, ka 11. martā š. g., pulkst.
revīzijas komizijas ziņojums un
11 dienā, pie manas kanclejas,
par kuru vienība nosolīta.
valdes atsvabināšana no atKā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
bildības par notecējušo gadu.
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
2) Darbības plāns un budžets
Valsis zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
1927. g.
pils. Robertam Jēkaba d. Vietgarantijas.
3) Velēšanas.
piederošo
kustamo
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt niekam
4) Priekšlikumi un pieprasījumi.
mantu, sastāvošu no 1) viena
no izsoles pēc saviem ieskatiem.
52 § statūtos:
sievieša velosipēda, 2) decimalTuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežVārda akciju īpašnieki balstiesvariem, 3) viena kabinetspoguļa
ziņiem.
sību vispārējās sapulcēs bauda
un 4) viena sienas pulksteņa, noTiētītubttil»ufasmešnleciSa.
26962
tikai tad, ja viņi vismaz septiņas
vērtētu par Ls 150.
dienas pirms vispārējās sapulces
Izpildot Tiešo nodokļu departamenta rakstu 30. decembri 1926. g. sanākšanas pieteiktši savas akcijas valdei, pie kam, lai piedaar te 33230.
1927. gada 22. martā, Dagdas pag. valde,
sapulcēs, vārdi
atsevišķas lītos vispārīgās
Izzināt
sarakstu,
nav jāuzrāda. Bezvārda
mantas nocenojumu, kā ari ap- akcijas
skatīt pārdedamo
mantu varēs akcijas dod balstiesību tanī gadīpārdošanas dienā uz vietas. 27041 jumā, ja tās iesniegtas sabiedrības valdei vismaz septiņas diepēc
uu celmu skaita Madonas apriņķa priekšnieka na? pirms vispārējas sapulces sanākšanas un nav ņemtas atpakaļ
palīgs I iecirknī
ar tafcses va%eminājmnw par
pirms sapulces beigām. Akciju
pa:iņo, ka 9. martā š g., pulkst. vieta var uzrādīt apliecības (kviI iecirkņa mežniecībā:
10 rītā, pie Kalsnavas pagasta tēs) ka akcijas nodotas glabāšanā,
Astašovas novadā 6 vienības, vērtibā no Ls 96—193,
vai ieķīlātas valsts vai ari iekšnama,
Magnusovas novhdā 5 vieiības, vērtībā no Ls 15—251,
zemes privātās k'editiestādēs, vai
Ignatovas novadā _ 1 vienību, vērtībā Ls 74,—,
ārzemju bankā», kūjas šim nolūBukrruižas nevadā 1 vienību, vērtībā Ls 59,— un
kam izraudzījusies akcionāru visMariampoles novadā 1 vienību, vērtībā Ls 156
pārīgā sapulce un ja finansu miMežu pārdos _ uz zemkopības ministra
1924. g. 14. maija un pils. Vladimiram Auzukalnam
šo izvēli apstipp'nājuse.
piederošu kustamo mantu, sastā- nistrija
4. jūnija apstiprinātiem nosacījumiem.
vošu no viena zirga 12 g. veca, Apliecībās (kvitēs) uzdodami akIzsole sāksies pīkst. 12 dienā.
ciju numuri un tās atzīstamas tinovērtētu par Ls 85.
Izsolē pielaidīs personas, kuras
iemaksās izsoles komisijai
Izpildot
Rīgas
apgabaltiesas kai tad, ja izdotas pēdējā galā,
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. I civilnodaļas rakstu 30. decembrī pirms vispārīgās sapulces.*;
Pec nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
27057
Valde.
1926. g. ar te 423852.
par kuru vienība nosolīta.
Izzināt
sarakstu,
atsevišķas
Kā drošības naudu pieņems: 1) Latvijas valsts iekšējo aizNacionālās darba savienības
mantas nrcenojumu, kā ari apņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts skatīt pārdodamo mantu varēs
transporta kooperatīva valde
zemes bankas 6°/o ķiiu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.
pārdošanas dienā uz vietas. 26966
sasauc gadskārtēju
27030

sagatavotus tekošā ziemas _ sezonā un izvestus pie Vecgulbenes stacijas, novērtētus par Ls 19 par ciešmetru.
Izsolē pielaidis persona;, kuras iemaksās .izsoles komisijai 10%
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludidrošības naudas no izsludinātās vienības vērtības, kura pēc nosolī- nātās vienības pēc saviem ieskatiem.
Madonas apr. priekšn.
šanas jāpapildina līdz 10°/o no pilnas nosolītās sumas.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā
un pie
iecirkņa
palīgs I iec,
Virsmežniecība patur sev tiesību noņemt no izsoles izsludināto mežziņa.
vienību pēc saviem ieskatiem.
26957
Jf£wāaĪ€tmas virsmeiniecī6a.
paziņo, ka 1927g. 9. mar!ā,
Kluču pieņemami 7 dienu laikā, skaitot no izsoles dienas
pie Vietalvas
pulksten 10 rīta,
Vēstnesi" un to triju
Tuvākas ziņas Gulbenes virsmežniecībā un pie I Vecgulbenes Rigas
Jūrmalas pil- .Valdības
nedēļu laikā var pārsūdzēt uz pagasta nama,
mežziņa
26705
iecirkņa
Gulbenes virsmežniecībā.
sētas valde
Finansu ministrijas Muitas departamenta vārdu, pie kam pārsūiznomās 1927. gada 15. maitā,
dzība, apmaksāta it 80 sant.
pulksten 12, pilsētas valdes teliesniedzama caur pilsonei Emmai Andreja m. M e žpās, Dubultos, Mellužu ielā Ns 17, 7īmognodokli,
Eglaines muitu.
s ē t piederošu kustamo mantu,
1927. g. 23. februāri, te 437
sastāvošu _ no viena zirga 6 g.
veca, novēitētu par Ls 200.
Mui'as
priekšnieks
4. aprīlī 1927. £., Pļaviņu miesta valdes telpās
Izpildot Tiešo nodokļu depart.
A. Zvaigzne,
1926. g.
26713
Darbvedis G e n sens. rakstu 30. decembrī
ar te 32904.
uz 1927. gada vasaras sezonu
Izzināt sarakstu, atsevišķu _ noRīgas Jūrmalas pils.
I iec. mežniecība, Ļaudonas un Mārcienas novados pēc celmu
cenojumu, kā ari apskatīt pārdoskaita 18 vienības no 7 — 481 kokam, vērtībā no Ls 2 -719.
valde
damo mantu varēs pārdošanas
II iec. mežniecīcā, Laudonas-Odzienas novadā 1 vienību, plāt.
izdos
š. g._ 22. martā, pulkdienā uz vietas.
26967
15,19 ha, vēitībā Ls 1143.
sten 12, pilsētas valdes telpās,
kuri atrodas:
III iec. mežniecībā, Veckalsnavas novada p?c p'atības 1 vienību
Dubultos, Mellužu ielā 17,
1 33 ha, vērtibā Ls 38 un pēc celmu skaita -i vienības no 8—763 1) Bulduros, Lielā prospektā, 7.
kokiem, vērtībā no Ls 30—1215
līnijas stūrī, _
V iec. mežniecība, Vietalvas, Vietalvas Odzienas un Iršu novados 2) Bulduros, Rēzeknes prospektā,
izdos
pēc celmu skaita
10 vienības no 3—130 kokiem, vērtibā no
pie pils. Bindera mājas,
sekošus darbus:
Ls 33—498 un gatavus materiālus III iec. mežniecības Jaunkalsnavas 3) Edinburgā, Edinburgas parkā,
un mutiskā
Majoru
apstādījumu laukuma rakstiskā
nov., 1 vienību, sastāv, no 59 baļķiem, vērtībā Ls 87.
pie launtenisa laukuma,
Izsole sāksies pīkst. 12 diena.
4) tdinburgā, Robežu ielā, pie apkopšanu šinī gadā ro 1. apriļa
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles komisijai
līdz 15. oktobrim un ari Dubultu
pareizticīgo baznīcas,
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības 5) Majoros, Jomas un Tirg:ņu piemiņas dirziņa apkopšanu.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no sumas,
ielu stūrī,
kasē
drošības
nauda
par kuru vienība nosolīta.
6) Mellužos, Mellužu parka pa- pilsētas
Ls 100,-.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizviljons.
svaigas liellopu gaļas
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
Rakstiski piedāvājumi, apmakIzsoles dalībniekiem jāiemaksā
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.
sāti ar 80 sant. zīmognod., iešūt,
piegādi
pilsētas kasē Ls 20,— drošības pilsētas valdei līdz š. g 22. marVirsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
nauda.
par laiku no 1. apriļa līdz 1. jū?o izsoles pēc saviem ieskatiem.
tam, pīkst. 12.
lijam 1927. g. 1300 kilogramus.
Rakstiski piedāvājumi, apmak26717
Pilsētas valde.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu meJsāti
ar
Ls
—,80
ļģzīmognodokļa
,
zlņiem.
27» 29
Kalsnavas virsmežniecība.
Izsole notiks
divīzijas štābā
iesūtāmi pilsētas valdei līdz šī Madonas apr. priekšn.
Pļaviņas, Daugavas ielā te 27,
gada 15. martam, pulksten 12.
šī gada 15. maitā, pulksten 10
palīgs I iec.
Dubultos, 1927. g. 23. febr. te 2
no rīta.
paziņo, ka 11. martā 1927. g.,
26718
Pilsētas valde
Ar kondicijām un izsoles nopaziņo vispārībai, kā š. g. 15. marta izsolē tiks
pīkst. i0 rīta, pie manas kanclejas, teikumiem var iepazīties
štābā,
saimniecības daļā darbdienās no
pulksten 9-15.
3
27031
bez jau š. g. . Valdības Vēstneša' 35. num. izsludinātām vienībām
pilsonim Rūdolfam
Mārtiņa d.
ari š. g. 25. februārī mežu departamenta izsolē
Burkevičam
piederošo

pārdos mutiskā izsolē

Madonas apr. priefešn .
palīgs I iec.

"

Veselības departaments

pilnu

niedru saulei.
kartība.
1) prezidija vēlēs; 2) valdes zikomisijas
ņojumi; 3) revizijas
pieziņojumi; 4) gada pĒrskata
,
ņemšana; 5) statūtu pārreģistrēs
priekš6) dažādi jautājumi un
likumi; 7) vēlēšanas.
Dienas

27054

__VaWe._

Rīgas apdroš. b-bas
(dib. 1804. g.)
akc 10"
valde
uzaicina b-bas
narus, š. g. 30. martā, pl- W »?'
?»
b-bas telpās, L. Smilšu ielā 20,

Kiju pilnuii
Dienas kārtība:
nerēkto»
1) gada pārskats un
par 1926. g. un rev. *om- f?I
jums; 2) peļņas sadalīs.; 3) b*
džets un darbības plāns 1^'A'
Piedaloties pm»
4) vēlēšanas.
sapulcē, akcionāriem- pec staļo
«<*
20. § jāstāda valdei priekša
\»
šī gada 23. martam akcijas
ķreui
kvītes par to noguldīšanu
Valde.
iestādē.
27056

