flf> Valdības Vēstnesi"

sākot no 1. Janvāra:

Saņemot ekspedloljā:
n

75 rbļ. - kap.
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Piesūtot mājā
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un pa pastu:
. 90 rbļ, - kap.
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Papildinājums

3
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pie instrukcijas

.
.

25
75

.
.

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

un ekspedīcija:
glpRI^Pli^^^f^
Rīgā, pilī No 2. Tel.Wš9-89 %SjUSB$S&*
Rīgā, pilī Ns 1. Tel. J*9-57
Runas stundas no 11—12
Atvērts no pulksten 9—3
W^3ņņ*Xtr

pie instrukcijas j?ar balsošanas kārtību

Saeimas vēlēšanās.

skaitot no
1922. g. 1. oktobra līdz
1923. g. 1. aprilim
sekošajs taksācijas
cenas par nogalināmiem un sērgās kri-

Zirgiem:
Tīrasiņu sugas ērzeļi,

Tīrasiņu
par 3

Saskaņ ā ar instrukcijas 11. pantu, pēc
taisu nodošanas urnas ar nesaskaititam
balsini ir aizzēģelējamas un atstājamas
vēlēšanu komisijas vai policijas uzraunolemj, ka urnas
dzībā. Ja komisija
atstājamas policijas uzraudzība, bet ja
daļa no komisijas locekļiem vēlas piedalities uzraudzībā, tad' viņiem, saziņa ar

Tīrasiņu

vecāki
gadiem — līdz
. .
sugas ķēves, vecākas
gadiem — līdz ._ .
sugas zirgi, vecāki
gadiem — līdz . .

par 3
Abējas kārtas

tīrasiņu sugas
kumeļi no 2 līdz 3 gadiem —
līdz. _.
Abējas kārtas tīrasiņu sugas

Sekretārs O. Nonācs.

līdz

pagastu valdēm par pagastu
darbvežu piedalīšanos iecirkņu
vēlēšanu komisijās.
Tanīs gadījumos, kad pagastu

iecirkņu

vēlēšanu komisijas nav ievēlēti pagastu
rakstveži un kad iecirkņu vēlēšanu komisija darba sekmēšanas nolūkā vēlas
darbveža līdzdarbību komisijā, pagastu
valdēm, saskaņā ar centrālās vēlēšanu
komisijas 22, septembra lēmumu ir jā«zdod pagastu darbvežiem līdzdarboties
iecirkņu komisijās.
Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs M. Skujenieks.

Rubļos.
75.000 —
55.000 —

līdz.

30.000.—

10.000.—

50.000 —

Rīgā, 1922. g. 27. septembri.
atvieglotu

Lai
jaunsaimniekiem ēku
celšanu, atceļu no 1922. g. 1. oktobra
1921. gada 16. jūlijā apstiprināto maksu
Par sūnu no valsts mežiem. Suņu plēšana izdarāma tikai ar mežziņu atjauju
un no mežziņiem ierādītās vietās.
Zemkopības ministrs A. Kalniņš.

/

Latgalē — 85

,

Sievietēm: Kurzemei
Vidzemē / 7U "
Latgale — 60 „
M
Mazgadeju un pusaudžu (līdz pilniem

_

''gadiem) algas pielīdzināmas sieviešu

algam .

Slimo kasu dslībnieki-ces, kūpi dienas
kopsuraa mine"tā laikā nesasniedz
anr~Hpradītā s normas,
no
ir atsvabināti

kasēs
ieSf Sāra'sIimo
s

un

vi9vieta

iz«lara darba devējs no saviem
im -,,
«dzekļiem.
1922- g. 27. septembri. Jti 16461.
Darba ministrs R. Dukurs.
D epartamenta direktors
R. Veidemans.

līdz
Buļļi,

_

neierakstīti cilts grāmatā, no 1 līdz 2 gadus
vecj _ īfdz
Govis, neierakstītas cilts grāmatā, vecākas par 2 gadieni — līdz

...._

Govis, neierakstītas cilts grāmatā, no 1 līdz 2 gadus
,.'?
vecas — līdz . .
Teļi, neierakstīti cilts grāmata,
no 6 līdz 12 mēnešus veci —
līdz

sugas

zir-

instrukcijas 25. pantam.

saraksti*).
B.

Saraksts par slimībām un kaitēm,

bina no
dienesta,

miesas būve vai skaidri re-

dējami vielu

maiņas

aktiva

Saraksts par

un kaitēm, kas ieskaita

bet.ieskaita
rezerve.

aktīvāārrindas dienestā,

1.

vājums,

kas ierobežodarba
spēju tādā mērā,
ka nevar izpildīt
aktivu
dienestu.

nedzie-

traucējumi,

18.000 —

šanās, pēc tam, kad slimības
neizdziedejamība pārbaudīta slimnīcā.

12.000 —

2. Pārmērīga tauku kaite (adipositas),
kas traucē kara gaitas izpildīšanu.

2. Pārmērīga aptaukošanās, kas trau-

6.000.—

Rubļos,

cē brīvas
kustības.

«

2.

miesas

3.

Adisona (bronzas) slimība.

3.

3.

4.

Cukura

4.

4.
5.

Myxoedema.

5.
6.
7.

Skaidri redzama limfu dziedzeru
tuberkuloze ar strutošanu vai sa-

8. Stipri neizdziedejams limfu dzie-

8.

slimība (Diabetes

un Diabetes insipidus),

5.
6.
7.
8.

mellitus

pēc pār-

baudījuma slimnicā.
Elefantiaais.
Spitālība.

mīkstināšanos,
mos

šaubīgos

6.
7.

dzeru

gadīju-

uztūkums,

(skroiuli) pēc pār-

pēc pārbaudījuma stimnicā.

baudīšanas

25.000.—

slim-

nīcā.
15 000.—

9. Bālasinība (Leukaemia), neīsta bālasinība

10.000.—

8 000.—

3.000.—
L000.—

8-000.—

mazasinība,

neap-

turama asiņošana (Haemophilia),
pēc pārbaudījuma slimuicā.
10. Labas dabas audzēji
(tumores

benigni),
12.000.—

6.000.—

*>.uw.
1.500.—

10. Labas

dabas au-

10.

dzeji (tumores be-

ja viņi spiež uz svarī-

nigni),

giem orgāniem vai traucē locekļu
darbību, vai padara neiespējamu
kara apģērba, cepures, apavu un
ieroču nēsāšanu.

kas iero-

%

bežo ķermeņa brīvas kustības un
traucē ierindas dieniesta izpildīšanu.

11. Visi

11.

11.

12. Idiotisms, iedzimta plānprātība un
stipri aprobežota garīga attīstība.
13. Ārprāts visos veidos un pakāpēs.

12.

12.

13.

13.

14. Nešaubāmi

kritamā

14.

14.

ehoreja un citas ilgstošas krampju kaites pēc pārbaudī-

15.

15.

16. Grūtas neirozes,
pēc pārbaudīša-

16.

ļaunas dabas audzēji (tumores maligni).

pierādīta

kaite.
15. Kroniska

5.000.—

9.

9.

(pseudoleukaemia), ļauna

progresējoša
20.000 —

juma slimnīcā.

16. Grūta un nedziedējama histērija,
kā arī citās ļoti grūtas neiroses
pēc pārbaudīšanas slimnīcā.
17. Attīstīta Bazedova slimība.
18. Trieka
visās attīstibas pakāpes
un_ citi
(paralvsis et paresis)
kustību
traucējumi,
sakara ar
*) 1921. g. .Valdības

Vēstneša'

slimībām

kara

miesas

atsevišķu locekļu neproporcionālā
uzbūvē, vajā un bālā ādā un zinepiemērotā
nticnļpn vecumam
Pilnīgi

C.

1. Vāja kaulu
un
muskuļu attīstība,
vai ari vispārējs

2 gadi

veci — līdz.
Tie paši līdz 6 mēneSWeci —
_
līdz
Buļļi, neierakstīti cilts grāmatā, vecāki par 2 gadiem—-

750.—

1 pielikums

kas cēlušies no pārciestām grūtām
slimībām, vai kroniskas saģiftē-

nas

Tie paši no
veci — līdz
Vietējie Latvijas buļļi'kuri
ierakstīti cilts grāmatas, vepar 2 gadiem — līdz .
cāki
Rīkojums.
paši no 1 līdz 2 gadus
Tie
Pamatojoties uz rūpniecības darba liveci — līdz
kuma 324. pantu
1922. g. 4. janvāra
Sugas govis, ierakstītas cilts
red^ Valdības Vēstneša" 12. J* darba
grāmatās, vecākas par 2 gaMinistrija nosaka šādus vienkārša strāddiem — līdz
nieka vidējo
algu apmērus, kā normu Tās pašas no 1 līdz 2 gadus
iemaksām slimo kasēs laikā no š. g.
vecas — līdz . . . . _ .
'oktobra līdz 1923. g. 1. janvārim.
Sugas teļi, ierakstīti cilts grāVīriešiem : Kurzemē ) ,__ ,,
matā no 6 līdz 12 mēnešus
100rbJVidzemē
. .^
.

tīrasiņu

5.000.—

veterinārārsts E. Cīrulis.

800.—

dzama fiziska neattīstība, kas noteikti parādās vāji attīstītā kaulu
un muskuļu sistēmā, šaurās krūtīs,

25.000.—

25.000 rbļ.

1 līdz

kazas,

Veterinarvaldes priekšnieks,

.

Saraksts par slimībām
un kaitēm, kas atsva-

miesas attīstībā.

Latvijas vaislas

(angelnas Fūhnu) un
melnraibas (Ostfrižu) un citas kulturelas sugas, kuri
ierakstīti cilts grāmatas, Vecāki par 2 gadiem — līdz .

,

Iekšlietu ministra biedrs
A. B i r z a i e k s.

2.000.—

A.

1. Vāja

40.000 —

ērzeļi, vecāki par 3 gadiem, kuji
nav uzņemti I. vai II. šķiras, taksējami kā darba zirgi un ķēves līdz
Ragu lopiem:
Vaislas buļļi, tīrasiņu un brū-

—

Rīgā, 1922. g. 26. septembrī.

klausības.

vietējas sugas

Vietējie

Par

.

,

giem, cūkām, aitām un kazām, kā
arī ārzemes un vietējas Latvijas
sugas vaislas buļļiem un govīm,
kuri ierakstīti cilts grāmatās, uzskatami tie, kuriem ir cilts apliecības.

3.000.—

kas atsvabina pavisam no kara

kumeļi no 1 līdz 2 gadiem —

Piezīme.

Piezīme.

2.000.—

Slimību

Vietējie zirgi un ķēves, vecāki

līdz......
....
Abējas kārtas vietējas sugas
kumeļi līdz 1 gadam — līdz

4.000.—

Apsardzības ministrs G. Zemgals.

........
35.000 —

Abējas kārtas

auni,

Apstiprinu.
1922. g. 27. septembrī.

Vietējas vaislas ķēves, vecākas
par 3 gadiem uzņemtas

par 3 gadiem — līdz . .
Abējas kārtas vietējas sugas
kumeļi no 2 līdz 3 gadiem —
līdz. . .

aitas,

10

—

40.000 —

Sekretārs O. Nona es.
Rīkojums.

līdz 4 mēnešiem — līdz

8.

teķi, jēri un kazlēni no
500 rbj. līdz
Vietējas aitas, auni, kazas,
teķi, jēri un kazlēni, no
200 rbļ. līdz

Rubļos
8.000.—

4 mēnešiem veci, — līdz .

25.000 —

Latvijas cilts reģistri — līdz

Rīkojums

Tīrasiņu

600.—

Cūkas, uzlabotas sugas ar tīrasiņu, vecākas par 1 gadu —
līdz
^
Cūkas,
uzlabotas sugas ar tīrasiņu, no 4 līdz 12 mēnešiem vecas, — līdz. . . .
Sivēni no uzlabotas sugas
^
cukam
ar tīrasiņu, no l/»

kumeļi no 1 līdz 2 gadiem —

Abējas kārtas tīrasiņu sugas
komisiju, uz to ir tiesības. Tāpat var
kumeļi līdz 1 gadam — līdz
uzraudzībā
Saeimas
piedalīties urnu
Vietējie vaislas ērzeļi, vecāki
vēlēšanu likuma 29. pantā paredzētie
par 3 gadiem, I. šķiras —
un
partiju
priekšstāvji,
organizāciju
v ._ .
līdz
iepriekš par to paziņojuši iecirkņa vai
ērzeļi, vecāki
Vietējie
vaislas
apakšiecirkņa komisijas priekšsēdētājam.
par 3 gadiem, II. šķiras —
Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs M. Skujenieks.

rindiņu

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu

Teļi, neierakstīti cilts grāmatā,

Rīkojums.

līdz 6 mēnešiem veci — līdz.
Pamatojoties uz 1920. g. 15. marta
likuma par atlīdzības izsniegšanu sērgu
Sīklopiem:
deļ~ nogalināto un sērgās kritušo lopu Tīrasiņu cūkas vecākas par
īpašniekiem, 8. punktu, kas izsludināts
1 gadu — līdz
....
„Valdības Vēstnesi" 66. N- — 1920. g, Tīrasiņu cūkas no 4 lidz 12
iekšlietu ministrija, saziņā ar zemkopīmēnešiem vecas — iīdz
.
bas ministriju, nosaka uz 6 mēnešiem, Tīrasiņu sivēni, no l/» līdz

maksa:

tiesa sludinājumi Bdz 30 vienslejīgām rindiņām .... 180 rbļ.— kap.
par katru tālāku rindiņu . .
6 . — .
b) citām iestādēm un amata personām, par katru vienslejīgu

Kantoris

par 3

Papildinājums

Sludinājumu
a)

svētdienas un svētku dienas

1Ķ& 1

tušiem mājlopiem:

Oaldlbas rīRojiiml m pa«

oficiāls laikraksts

Redakcija:

par balso-

šanas kārtību Saeimas velēšanas.
valdēm par pagastu
Rīkojums pagastu
piedalīšanos
iecirkņu velēdarbvežu
šanu komisjjās.,
ojicojums par sūnas maksas atcelšanu.
Atlīdzības rīkojums par sērgas kritušiem
lopiem.
Rīkojums par iemaksu normām slimo
kasēs.
Slimību saraksti.

j^,
^
Jļļffiffi

nas slimnīcā.
17.

239. J* iespiestie slimību saraksti

17.

ar so atcelti.

centrālās

rijas nervu sistēmas organiskām
pārmaiņām.
19. Progresīva muskuļu atrofija, progresīva vienpusēja ģimja atrofija
(atrophia et hemiatropbia facialis
progressiva), kā arī citas degenerativa rakstura muskuļu distrofijas.
20.

^8

vai perifē-

Neizdziedējām! neiriti un neiralģijas pēc pārbaudīšanas slimnicā.

19.

ferox, ichthyosis grāvis, psoriasis

traucē aktiva die-

vulgaris universalis, kā ari citas
kroniskas
nedziedināmas
ādas
slimibas.

nesta izpildīšanu.

Neizdziedejams galvas
kraupis
(favus) pēc pārbaudīšanas slimnicā.

b) abu acu ābolu.
izteikta acu ābolu raustoša40. Stipri
ar redzes spēju
aās (nvstagmus)
bez korekcijas,
0,5,
plr
mazāku
kaut ari viena acī.

20.

21.
21. Akromegalija.
22. Ādas tuberkuloze (lupus vulgaris), 22. Kroniskas
ādas
mvcosis
fungoides, molluscum
slimibas,
kuras
fibrosum multiplex, pempbigus
pēc viņu stāvokļa,
chronicus, sclerodermia prurigo
dabas un plašuma

23.

aris Hdz
orgāna
vam pārmaiņām redzes trieka
nervu
kustības
39 Pastāvīga acs
39'
htbalmus kaut
a) P aksfiņu : (lagop
acis un
vienā acī, ptosis abas

19.

20.

23.

21.
22.

kas

iekaisums

savienota

locitavu,

ar

deformējošs 26.
un

41

29.

28.

25. Rētas.kas traucē
ierindas
dienesta

izpildī-

sanu.

26.

27.

Galvaskausa kau-

28.

la iespiedumi un

audu trūkumi, kas
traucē bruņu cepures nešanu.

Ievērojams acu plakstiņu defekts, 29.

29.

stiņu malas iekaisums ar to sabiezējumu un skropstu zudumu,

dējams acu plakstiņu malas ie-

kā ari uz āru izgriesti plakstiņi,

kaisums

kopoti

sabiezējumu
un
skropstu zudumu.
kā ari uz āru iz-

ar

nelabojamu radzenes

un savienotājas plēvītes sabojāšanu.

ar

30.

stisanas
e8sp eja

33.

pannus vasculosus.
Acu plakstiņu saaugums,

31.

41. a) Kronisks abpu-

sejs pūžņojošs vidus auss iekarsums, pec parbau-

42. a) Abu ausu paliekošs pilnīgs
kurlums un pastāvīgs dzirdes spējas pamazinājums mazāks par 1,5
metr., priekš parasta runas stopruma, b) skaidri noteikta iekšējas
auss vestibula daļas nelabojama
saslimšana, pēc pārbaudīšanas
slimnicā.
43. a) Stipri attīstijušas smirdošas
kroniskas iesnas (ocaena), b) kroniskas komplicētas neizdziedejamas
deguna blakus tukšumu
(sinusu) pūžņojošas slimības.
44. Rinosleroma. Pilnīgs deguna trūkums. Paliekošās nedziedējamas
mutes, deguna un rīkles gala slimības, kas stipri apgrūtina elpošanu, rīšanu vai runāšanu.
45. Lūpu un vaigu saaugums ar
smaganām, pieauguse mele vai
viņas vienas daļas trūkums, mīksto
augšļeju defekts, kā arī žokļu
kaulu defekti vai maitajjimi, ja

42. Abu

šana

34.

43.

44.

44.

45. Abpusēja vai vienpusēja zaķu lūpa,
ja plaisa šķeļ visu
lūpu.

45.

46. Audzēji (tumores), vātis un citas 46.
organiskas kaites mēlē, kas stipri
traucē šī orgāna darbību.
47. Nešaubāmi pierādīts mēmums un 47. Pārmērīga stostīkurlmemums.
šanās ar skaidri

46.

no

minētiem

trūkumiem

traucē gremošanu, rīšanu vai runāšanu. Pūžņojošs vispārējs ne-

35.

36. Vienas acs aklums vai ari trūkums, 36.

Piezīme.
Acs ieskaitāma par aklu,
ja tās redzes spēja ar korekciju mazāka
par 0,05.

47.

Pārmērīga stostīšanāspēcpār-

redzamām krampveidīgām
kustībam un grūtu nesaprotamu izrunu

baudijumaslimnicā.

pēc pārbaudījuma
48. Arēja nelabojama siekalu fistuļa. 48.
49. Pilnīgs zobu trūkums pie stipras 49. Ne mazāk kā 10
miesas noliesēšanas.
zobu
trūkums

35.
Vienas acs aklums
vai trūkums, kad
otras acs redzes

spēja bez korekcijas

līdzīga

vai

lielāka par 0,5.
37. a) Pamazināta redzes spēja abās 37. Tuvredzībaun tāļacīs kad ar korekciju labākās acs
redzība abas acīs
redzes spēja mazāka par 0,3.
lidzīga vai mazāka
b) Tuvredzība vai tāļredzība abās
par 10,0D, bet
acīs lielākapar 10,0D, tāpat astiglielāka par 5,0D
matisms abās acīs lielāks par 5,0D.
un_ astigmatisms
abas acīs _ līdzīgs
vai mazāks par
5,0D bet lielāks
par3,0D, kad labakaja acī ar korekciju

redzes spēja

ne lielāka par 0,5
un

ne

P ar °>-

mazāka

48.
49. Ne mazāk kā
10 zobu iri

un

kūms vienāžok-

ne mazāk kā 14
zobu
trūkums
abos žokļos, bet

lī, un ne mazāk
kā 14 zobu trūkūms abos žokļos.

vienā

žoklī,

tikai pie ievērojamas miesas no-

pastāvīga nedziedējama asarošana.

ja otras acs redzes spēja mazāka
par 0,5 (bez korekcijas).

42. Paliekoša dzir
des_ pamazinašanas zem 5 m.
priekš sarunas
un zem 1,5 m.
priekš čukstē-

43.

stipru asarošanu;

kaut

skrie-

šanas.

Piezīme . Par zobu trūkumu skaita
viņa kronīša pilnīgu sadrupšanu. Gudrības zobus līdzi neskaita.

(Dacryocy-

stoblennorrhoea).
b) Asaru iistula ar

stafiloms,

ausu

mēlīšutrūkums.

slimnīcā.

34. a) Asaru maisiņu
kroniska
struto-

35. Acs priekšpuses
arī vienā acī.

sējs vidus Ju
iekaisums

vai augšējā pakaļējā daļā.

33.

saaugums ar acu ābolu vienā vai
abās acīs, kas traucē redzi, vai
stipri ierobežo acs kustības.
34.

41. Kronisks
m
?
ņojošs vienpt

dīšanas slimnicā.

32. Trachoms,
ja
nav pannus.

vai to 33.

abSs

acis Uelāka
par
°.f> bez korefc

vai pannus vasculosus.
Stipri attīstījies trachoms ar sākušos 32.

"

un nesaaugušas žaunu starpas.

rētas, ja bez tām vēl ir trichiasis,
32.

(

JagNus), iii
dz

kustēšanos, kā ari cieto un mīksto
augšļeju pāršķēlušus (Uranošisma)

vienotāja plēvīte.

Savienotājas plēvītes (konjunktīvas) 31.

acs abola triek?

dziedējams zobu bedrīšu iekaisums (pvorrhoea), kopots ar zobu

to

griesti plakstiņi,
ja nav maitāta ne
radzene nedz sa31.

a) Kronisks pūžņojošs vidus auss
edeju vai
iekaisums ar kaulu
pūžb)
kronisks
cholosteatomu un
ņojošs attika iekaisums.

kāds

30. Kronisks nedzie-

tn

augšējā priekšējā

kas neļauj apsegt acs ābolu.

30. Kronisks nedziedējams acu plak-

4a Acu āboliņ

art

iekaisums ar malas
perforāciju

apavu val-

Iedzimts galvas kausa kaulu trūkums vai iegūts galvas kausa
kaula zaudējums, ja kaula vietā
ir tikai saišu audu rēta.

40.

24.

podagra,

maiņām un citām organiskām
sekām, pēc pārbaudīšanas slimnicā.
27. Kroniskas kaulu, skrimšļu, mus27.
kuļu
un cīpslu kaites ar viņu
sekām,
kas apgrūtina locekļu
kustību, vai elpošanu, vai ari

28.

39. a) Kreisās

ņojošs vidus auss

nelabojamām

un

39.

b) Kronisks pūž-

muskuļu un cīpslu pār-

cepures, apģērba
kāšanu.

3».

cijas.

izpildīšanu.
locītavu

38.

23.

24. Neizdziedejamas sifilisa, skorbuta, 24.
tuberkulozes un citu cēloņu vātis,
pēc pārbaudīšanas slimnicā.
25. Plašas rētas, kas viegli čūlā vai 25. Plašas rētas, sasaaugušas ar dziļākiem audiem,
augušas ar dziļaja viņas traucē locekļu brīvu kukiem audiem, kas
stību vai apģērba un apavu valierobežo
brīvas
kāšanu.
kustības un traucē
aktiva
dienesta
26. Kronisks reimatisms,

abas
Redzes lauka sašaurinājums
30», atkarīgs no pastā-

_

pastāvīgam

36.

50. Stipri attīstīta kakla kontraktura
50.
vai viņa kustību ierobežojums no
nepareizas attīstības vai no viņa
mīksto daļu saslimšanas
(funkcionelas, traumatiskas vai iekaisuma).
ol. Kakla kontraktura vai viņa
iero- 51.
bežotas kustības no
mugurkaula
funkcionālam vai organiskām pārmaiņām (ievainojums — trauma,

liesēšanas.

50.

51.

37. a) Pamazināta
redzes
tuberkuloze un citas)
spēja
abās acīs, kad 52. Kākslis (struma), kas traucē kara
52.
52.
ar korekciju lavalkāšanu vai
or
dSu.
bakās acs redzēs spēja nav 53. Nedziedējamas balss un
elpas rīkles 53.
Organiskas slimī- 53.
lielāka par 0,5
s imības, kas apgrūtina
runāšanu,
bas, kuras rada
un ne mazāka
elpošanu vadāšanu.
balss _ rīkles
par 0,3. b) Tuvnedziedējumu
redzība un tāļaizsmakumu.pēc pārredzība
abās
acīs lielāka par
baudīšanas slim5,0D un astignīca.
54. Sašaurināta ēdama
rīkle vai mais54.
matisms
54.
abās
acīs lielāks par
3,0D, kad ar ko55. Stipri deformētas
krūtis, kā arīsa- 55.
rekciju
redzes
īsināts un izliekts
Deformētas krūtis, 55.
spēja labākajā
kamieša Tauls
ka arī saīsināts un
(clavicula) vai ribas, ja
acī ir lielāka par
tas
izliekts kamieša
elpošanu, kustēšanos Vai trauci
aP S
°> 5, c) pamavalkāšanu un kara
kauls (clavicula),
zināta
piederumi neredzes
ribas, vai ari izspēja labā acī
liekts mugurkauls,
ar korekciju makas
traucē aktiva
zāka par 0.5.
kāja dienesta iz-

s"

araae*

«««ai

pildīšanu.

56. Kroniska elpoja- 56.
56. Dilonis (plaušu tuberkuloze), kronisks plaušu karsonis, kronisks.i
mo orgānu katars
plaušu plēves iekaisums (pleuritis),i
ar vispārēju miestipra plaušu emfisema.
sas noliesēšanu,
vai piaušu emfisema.
57. Bronchu asthma, pēc pārbaudīša- 5757.
nas slimnīca.
58. Organiskas kroniskas sirds, sirds 58. Organiskas sirds, 58.
plēves un lielo asins trauku slisirds plēves un
mības, kuras atstāj kaitīgu iespaidu
lielo asins trauku
uz organisma vispārējo stāvokli,
slimības.
vai pie mazākās piepūlēšanās izsauc asins riņķošanas traucējumus.
59. Skaidri redzama arterioskleroze un 59.
S9 ;
aneirisma.
50, Organiskas aknu, liesas, kuņģa, 60.
'
60.
zarnu, nieru un citu vēdera un
bļodas (pelvis) orgānu slimības

75. Vairāk kā viens savilkts
pirksts 75. Pilnīgi
savilkts,
viena vai par abām rokām, vai
vai pilnīgi nekunespēja viņus kustināt
stinams
viens
pirksts.
'

61. Abpusēji

cirkšņu

un gurnu trūkumi,
kas viegli atturāmi ar bandāžu.

turami ar bandāžu.
Cirkšņu un gurnu kanālu
Piezīme:
izplešanas, _bez vēdera orgānu izspiešanās, nav trūkums (hernia).

(pes

79.

Lieki kāju vai roku pirksti, pirkstu
izliekšanas vai nepilnīga kontraktura, kas traucē rokas, vai pēdas

66.

pavisam

vai

ierindot

i

ļ

1922. g. 26. septembri.

Kara sanitārās pārvaldes priekšnieks,
67.

apģērba valkāšanu.

ārsts pulkvedis Dr. med. S n i ķ e r s.
Medicīniskās daļas priekšnieks,
ārsts pulkvedis Brambats.

67.

Viena vaiabu paatu

Valdības Iestāžu paziņojami.

68.

aizturēšanas

Darba ministrijas aizrādījums lielā
pasaules kara invalidiem.

kanaiā;

Darba ministrija aizrāda,
ar tagad

(varicocell), kas
traucē sava liela
apmēra dēļ aktiva
dienestā

izpildī-

69.

69. Nepareizi attīstījies mugurkauls, 69.
kroniskas mugurkaula
slimibas,
vai viņa ievērojamas deformācijas,
bļodas (pelvis) stipras abnormi-

ka

saskaņā

pēc ša termiņa

iesūtitie

vairs caurskatīti.

lūgumi

netiks

Darba ministrija.

tates.

71. Roku un kājas izliekšanas vai 71.
saīsināšanas kas traucē viņu pa. reizas un brīvas kustības vai apģērba un apavu valkāšanu; še
pieskaitāmi šādi gadījumi:

Kājassaīsināšanās
vairāk par 3 cmt

71. Kājas

šanas vairāk par

1,5 cmt

5 cmt. saīsināta

72.

Lielo locītavu ie-

72.

robežotas kustības, kas manāmi
darba
netraucē
spēju.

bību.
jama atrofija ar
bības traucējumiem.

74- Divu vai vairāk pirkstu trūkums
vienai rokai, vai abu īkšķu trū-

kums.
1-

piezīme.
Par pirksta trūkumu
skaitās: priekš īkšķa — naga posma
trūkums, citiem p irkstiem — divu
posma trūkums.

Kreisās rokas abu pēdējo
piektā) pirksta trūkums
neatsvabina no ierindas dienesta.

2. piezīme.
(ceturtā un

pagaidām par savu sēdekli izraudzīšoties
līdz kamēr
būšot iespējams
Koniju,
galīgi pārcelties uz Konstantinopoli.
LTA.

Grieķijā.

13 cmt.

nelabomanāmiem dar-

Kema'a paša va'dlbas sēdeklis.
Romā, 27. septembrī. Pēc „Corriere
della Sera" ziņām, Kemala pašā valdība

Notikumi Grieķijā.
Londonā, 27. septembri. (Reiters.)
Pēc autoritativu
avotu ziņām, Grieķijas
ķēniņš Konstantīns atteicies no troņa.
LTA.

2) Uz āru izliektas kājas (gēnu
varum) tik stipri, ka stāvot
galiem
attālums
starp ceļa
vairāk par 18 cmt.
3) Uz iekšu ieliektas kājas (gēnu
valgum), kad stāvot attālums
starp papēžiem vairāk par

rokas

saīsinā-

73.

Vienas rokas vai
paliekošs
kājas
nespēks (atrofija),
kas manāmi neviņu
pamazina
darbību.

74. Labās rokas īkšķa
trūkums.

73.

Kursi.

Rīgas birža, 1923. gada 23. septembri.

Revolūcijas kustība
Londonā, 27. septembri. _ (Reiters.)
Pēc ziņām no Atēnām, Grieķijā sākusēs
kurai
nopietna revolucionara_ kustība,
sevišķi Larisā, Mitilenās un Solonikos
bijuši panākumi, jo še arī armija un
Grieķijas
flote pievienojušās kustībai.
iekšlietu ministrs vakar paskaidrojis, ka
valdībai neesot zināms, cik kara kuģu
pārgājuši pie revolucionāriem.
Revolucionāri prasa ķēniņa Konstantīna
atLTA.
kāpšanos.

_____

Māksla.
Nacionālais teātris.

Ceturtdien,

Zelta lats (0,29032 gr.) .
Amerikas dolārs

.

.

50.00
254.50 — 260.50

Angju mārciņa

1127—1147

Francijas Iranka
Itālijas lira

19.25 — 19.75
10.50—11.00
18.25 — 18.75

Bejģijas Iranka

Šveices Iranka I
Zviedrijas krona
Norvēģijas krona
Dānijas krona
Čechoslovaku krona ....
Holandes guldenis
....
Vācijas marka

Ārzemes.

70.

70.

Tirdzniecība un rūpniecība.

pastāvošiem noteikumiem lielā

pasaules kara invalidi, kuri līdz 1923. g.
1. janvārim nepieprasa pensijas piešķiršanu, zaudē tiesību uz pensiju.
Ievērojot to, lūgumi pensijas dēļ iesūtāmi attiecīgām apriņķu karā cietušo
pensiju komisijām
visdrīzākā laikā, jo

šanu.

vai

ari izliekti kājas
pirksti, kas manāmi netraucē ro-

81. Citas kaites un slimības, kas nav
minētas augšējos paragrāfos, un
slimību kombinācijās, ja tās traucē

66.

hvdrocele un ļoti
lielas sēklas ceļu
vēnu
izplešanās

73. Vienas kājas

vai

zemessargos vai ārrindas dienestā,
vai arī atlikt iesaukšanu līdz vienam gadam.

cirkšņu

aprobežotas kustības vai nedarbošanās kronisku
slimību dēļ, atgriezuiski (habitueli) izmežģējumi, neīstas _ locītavas, nepareizi saauguši_ lūzumi,
kas traucē rokas vai kājas dar-

kājas

pirksti, kā

kara klausības izpildīšanu, var at-

slimības, kuras traucē iešanu vai

72. Lido locītavu

Lieki

rokas

kas un kājas darbību
un apavu
^
valkāšanu.

65.

pautu kules grūtas un nelabojamas

par

stipri at-

80.

kustības vai apavu valkāšanu.

63.

svabināt

slimnicā.
68. Pautu audzēji (tumores) un citas 68.
pautu, tā piedēkļa, sēklas vada un

1) Vairāk
kāja.

78. Plakanāspēdas,

80.

divu posmu trūkumu.

80.

tinentia urinae), pēc pārbaudīšanas

70. Rokas, plaukstas, kājas vai pēdas
trūkums.

dienesta

79.

Visu pirkstu trakums vienai kājai.

baudīšanas slimnīcā.
67. Pastāvīga mīzalu tecēšana (Incon-

77.

pēdas (pes plānus).
79. Lielā vai ne mazāk kā trīs citu
pirkstu trūkums.

Piezīme:
Par trūkumu skaita priekš
lielā pirksta naga posmu, priekš citiem

saknes līdz pus locekļam.
66. Mīzalu ceļu un orgānu akmeņu
kaites, stiprs nedziedējams kanāla
sašaurinājums (Strictura), pēc pār-

nerokas

tīstījušās plakanas

dāžu.

64.

kas

calcaneus),

kā arī

citi trūkumi, kas
viegli un pilnīgi

vietā (anus
64. Tūplis nedabiskā
praeternaturalis), ekskrementu fi-

65.

vai abu
kāju stipri izplētušās vēnas (varices), kas traucē

šņu, gurnu un

62.

stula.
C6. Dzimuma locekļa trūkums, nepareizi attīstīts mīzalu kanāls (epispadia et hvpospadia), kas rada
netīrību, nepareizi attīstījies pūslis (ektopia), nabas vai pūšļa fistula vai mīzalu kanāla fistula no

77. Vienas

61. Vienpusēji cirk-

62. Visu tūpļa zarnas kārtu ārā iz- 62. Tūpļa gļotadiņas
nākšana bez sevišķas
dzīšanas,
izspiešanās (protūpļa fistula. Sašaurināta tūpļa
lapsus
mucosae
zarna, vai sašaurināts tūplis pēc
ani) bez sevišķas
pārbaudīšanas slimnicā.
dzīšanas.
63. Grūtas hemoroīdu formas ar ļoti 63. Grūtas hemoroīdu
stipru miesas noliesēšanu.
formas bez miesas
noliesēšanas.

stīvums,
manāmi
traucē

izpildīšanu.
78. Stipri attīstījušās, greizas kājas ar 78. Mazāka mērā atpēdām uz iekšu (pes varus), uz
tīstījušas greizas
aru (pes valkus), uz zemi (pes
kājas ar pēdām uz
equinus), va augšu (pes calcaiekšu (pes varus),
neus).
uz āru (pes valgus), uz zemi (pes
equinus), uzaugšu

apturamiar ban-

64.

77.

aktiva

ar neapšaubāmu darbības traucējumu vai vispārēju vielu maiņas

^
traucējumu.
51. Vēdera sienas, cirkšņu, gurnu un
citi trūkumi (hernia), kas nav at-

76.

draud plīst.

Viena
pirksta
savilkums
vai

darbību.
76. Div* rokas pirkstu saaugums.

76. Īkšķa saaugums ar rādītāja pirkstu.
Vienas vai abu kāju stipri izplētušas vēnas _ (varices) ar vātīm
vai tik plānām sienām, ka tās

75.

47.50 — 48.50

67.75 — 68.75
43.25 — 44.25

5300 — 54.00
7.88 — 7.98

99.50—10100

0.14 75-0. 15.75

Somijas marka
Igaunijas marka
Polijas marka
Padomes rbļ.
10 Krievu zelta rbj. . . . .
Zelts (Londonā) par 1 unci tīra
zelta

5 65 — 5.75
0.73 — 0.76
0.00 — 0.04

—
1250.00
—

;;
Krievijassudrab. { JJ,
;
^
...
50/0 neatkar, aizņem.
20 zelta ir. 6°/o Rīg. hlp. Medī.
ķīla zīmes
50 zelta Ir. 6°/o Rīgas pils. b.
biedr. ķīlu zīmes ....
100 zelta ir. 6°/o Rīgas pils. kr.
biedr. ķīlu zīme*

p«
1 *L
}
100 — 105

gg

975
—2500
—5000

Rīgas biržas komitejas kotadjss komisijas
priekšsēdētājs A.' K a c e n a.
Zvēr. biržas mākleris M. Okniisi

Telegramas.
(Latvijas telegrala

aģentūras ārzemju telegramaa)

A t e u ā s , 27. septembri. (Reiters.)
Publicēts ofizials paziņojums, ka Griešoķijas karalis Konstantīns
dien parakstījis atteikšanos no
troņa.

28.

septembri, pulksten 7 vakara pirmajā
74. Kam katrai rotautas izrādē par lētām cenām Šekspira
kai trūkst pa komēdija . Vindzoras
jautras sievas".
vai Teātra humora cienītajiem liela bauda.
pirkstam
kreisai Piektdien, 29. septembrī, Soiokla liela
tikai
rokai īkšķis vai traģēdija «Ķēniņš Oidips", uz šo vareno
ari labās rokas darbu sevišķi griežam publikas vērību.
lādītāja pirksts. Sestdien — Mērnieku laiki Slātava".
.
Teātra birojs.

Literatūra.
Ilustrēts žurnāls. J* 9 — 1922. g.

Redaktors: M. Aroas.

Tiem slufflnājBuil.

Rjgss apgabaltiesa, 1. civiinod.,

ai dv. proc. Uk. 293, 295.298, 301,309..
311. n. 'p. pamata, uz Hermaņa Jāņa
d. Rlddera lūgumu viņa prasības '.lietā
[hltoia!i
pret Emiiiju Jevgrafa m. Ridder, dzim.
xz lik. par laul. 77. p. pamata, ar io Djakova, par iaulības šķiršanu, uzaicina
dara zināmu, ka tiesa 18. augustā 1922. g pedejo, kutas dzīves vieta prasītājam
Alvīnes T e 11 e r, dzim. Kneže prasības nav'zināma, ierasties
tiesā četru mēlieta pret Pēteri Tetteri par laulības šķirnešu laikā šo šī sludinājuma iespiešanu, aiztau g u riskj nosprieda: šanas dienas .Vsktības Vēstnesī*. "
Laulību, kura slēgta Araižos 13. aprīli
Pie lūguma pieliku': apliecība par ģi1914. g. starp prasītāju Alvīni Tetteri, menes stāvokli un noraksti.
dzim. Kneže, un atbildētāju Pēterī Tetteri,
Ja atbildētāja noliktā laikā nelera-

g.
Izsludina 14. Oktobri 1922.

= KONKURENCI =
ml 13.500 arš. brūnas vadmaas,
drēbes darba apģērbiem,
44OT , tumš.-zilas
un apkaklēm,
11 000 gab. nozīmju cepurēm
konduktoriem un
.
800 ,
pogu piegādāšanu.
62000

"

JWwai»iirai.

šķirt atbildētāja vainas dēļ, piešķirt pra-

JSaies personīgi vai caur pilnvarnieka,
sītājai viņas viņas pirmslaulības uzvārdu Bka nolikta tiesas sēde lietas klausī.Kneže* an piedzīt -no atbildētāja prašanai aizmuguriski.
sītajai par labu sešus simtus piecus
Rigā, 20. sept. 1922. g.
JS 435494
(605) rbļ. 25 kap. tiesas izdevumus un
četrus simtus divdesmit septiņus (427)
Priekšsēdētāja b. J. J a k s ti ņ š.
Sekretāra v. S t u r e.
rubļus lietas vešanas izdevumu.
Ja atbildētājs clv. proc. lik. 728., 731. Rīgas apgabait. 3. civilnodaļa,
.an 748. p. p. paredzēti laika neiesniegs
šiesai atsauksmi vai pārsūdzību, tad saskaņā ar civ. proc lik. 1958. p. ar
Si paziņo, ka 3. oktobri 1922. g.. a*lspriedums stāsies likumīgā spēkā.
nētās
nodaļas
atklātā
tiesas
sēdē
Rigā, 21. septembri 1922. g. N° 435531. nolasīs 11. septembrī 1918. g., Valmierā

Priekšsēd. b. J. J a k s t i ņ š.
Sekretāra

v. Stūre.

mirušā Pētera Kurie mājas testamentu.
Rīgā, 25. septembrī

uz civ. proc. lik. 293, 295, 298, 301,
309, 311. p. p. pamata, uz Annas
Elfrides Brachman, dzim._ Bandeniek,
lugomu viņas prasības lieta pret Jāni
Augustu Krišjaņa d. Brachmanpar laulības Šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura
dzīves
vieta
prasītajai
nav zināma,
Ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no sl sludinājuma iespiešanas dienas
. Valdības Vēstnesī*.
Pie lūguma pielikti: laulības apl'ecība

un apliecība

par atbildētāja

ar norakstiem.
Ja atbildētājs

noliktā

ilsies personīgi vai caur
aka nolikta tiesas

sēde

prombūtni,

laikā

netera-

pilnvarnieku,
lietas

ktattsi-

1922. g.

Priekšsēd. v. V e i d n e r ».

Rīgas apgabaltiesa, 1. civiinod,

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p., ar šo
paziņo, ka 10. oktobri 1922. g. minētās
nodaļas

atklāta

tiesas

sēde

attaisīs

un nojasīs 6. maijā 1922. gads, Alūksnē
mirušā

Jēkaba

Reiņa

dēla Miesnieka

testaments.
Rigā, 25. septembrī 1922. g.
Priekšsēd. v. V e i d n e r s.
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
iz clv. ties. kārt. 1967., 2011., 2014. an

2079. p. p. pamata, uzaicina visus, kam
lanal aizmuguriski.
1917. g. mhusas
autu uz 11. oktobrī
Rigā, 20. sept. 1922. g.
Jfc 435492 Rundāles pag. Emilijas Mencendorf
atstāto mantojumu kādas tiesības, kā
Priekšsēdei, b. J. J a k s t i ņ š.
mantiniekiem, iegatariem, iideikomisaSekretāra v. Stūre.
riem, kreditoriem un i. t., pieteikt

Rigas apgabaltiesa, 1. civiinod.,

savas tiesības šai

tiesai

sešu

mē-

nešu

i

izsludina

m KONKURSU 3&
pie

bankas saimniecības

Sekretārs v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesa, 1. civiinod.,

Madi, kup'em

d. Kante ar sievu
j>ašiem miesīgu bērnu

nav, ir adoptējusi pie Grašu pag. pied.

Jāņa Gusta d.Kantesun sievas Kristīnes
dēlu, Augustu Andreja Jāņa d. Kante,
dzim. 27. janvārī

1916. g. dodot viņam

visas miesīga bērna tiesības.
Personas, kurām pret šo adoptēšanu
būtu kādi iebildumi, tādi jāpieteic šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludļn. iespieš. trešo reizi

.Vaid. Vēstn".

Pec šī termiņa notecēšanas nekādi ie295., 298., 301.,
309., 311. p. p. pamata, uz Marijas bildumi un pretrunas netiks pieņemtas
Emmas Melnbārzd (Melnbārd), dzim. un _ adoptēšana tiks uzskatita par likum.
Zauer, lūgumu viņas prasības lietā pret speķa nākušu.
19. septembrī 1922. g. Ns 45.
Miķeli Teodoru Anša d. Melnbārzd (Melnbārd) par laulības šķiršanu, uzaic. pēdējo,
Priekšsēdētājs (paraksts).
kura dzīves
vieta prasītājai nav zi1
Darbvedis K. a ē n a 1s.
nāma, ierasties tiesā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicēšanas
Pociema pagasta tiesa,
dienas .Valdības Vēstnesī".
Valmieras apriņķī, pamatojoties uz sava
Pie lūguma pielikti: laulības apliecība lēmuma 9. septembrī 1922. g. un pag.
un noraksti.
tiesu ust. 222. un 224. p. p., uzaicina
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradī- visus ša pagasta Purmaļu mājās mirušā
sies personīgi vai caur pilnvarnieku, tiks īpašnieka — Kārļa Friča d. Beldava
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai mantiniekus, parādniekus, parāda deaizmuguriski.
vējus un citus, kam būtu tiepības uz
Rīgā, 20. sept. 1922. g.
N° 435493 nelaiķa atstato nekustamuīpašumu, piePriekšsēdētāja b. J. J a k s t i ņš.i; teikt šai tiesai sešu _ mēnešu laikā,
Sekretāra v. S t u r e. JJ skaitot no ši sludinājuma iespiešanas
trešo reizi
.Valdības Vēstnesī".
Rīgas apgabaltiesas 3. civi nod. Vēlāki pieteiktas prasības netiks ievērotas
un
ar atstājumu
daās
pēc
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.-2014. un
likuma.
2079. p.p. un Balt
privāttiesību
kop.
Pociemā, 20. septembri 1922. g.
2451. p. pamata, uz Dozēta Ring un
citu pilnv. zv. adv. P. Ņikanorov lūgumu
Priekšsēdētājs J. Pūriņš.
cuis
uzaicina visas personas, kūjām ir kaut
uasuv
J
.
^
kādas pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesa 19. septembri 1922. g. publicēto
13. jūlija
1919. g. Ptatigorskā
(Krievijā) mirušas kamllles Antona m.
Rings, alias Rinks, dzim. Andrejevskij
testamentu, kā arī visas personas, kūjām
ir
kaut
kādas
tiesības uz mirušās
Kamllles Rings, slias Rinks mantojumu, vai sakara ar šo mantojumu,
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisariem, parāddevējiem un t. t., pieteikt apmēram 200 pd. svaigas
savas tiesibas, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, liellopu gaļas piegādāšanu
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas par laiku no 1. oktobra līdz 1. dedienas.
cembrim š. g. pu'ka vajadzībām, ar
Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts, nodošanu Alūksne, Vecgulbenē, Lipnā
tad minējās personas atzīs kā atteikušās un Bolvos.
no ierunām un zaudējušas savas tiesibas,
Torgi būs muti s ki un notiks Alūksnē,
bet testamentu pasludinās par likumīgā pilī, pulka š*abā 5. oktobri 1922. g,
spēka gājušu.
Ns 2366.
pulksten 10 rītā.
Ar zīmognodokli nomaksāti lūgumi
Rīgā, 25. septembrī 1922. g.
dēļ pielnišanas torgos iesniedzami pulka
v.
V
e
i
d
n
e
r
s.
Priekšsēd.
saimniecības
daļai torgu dienā pirms
Sekretārs A Ka 1ve.
torgu atklāšanas.
Rīgas kāja apr. priekšnieks izsludina
G°ļas kondīcijas un gaļas piegādāšanas
par nederīgu nozaudēto karaklaus. izpild. noteikumus izsniedz puika saimniecības
apliecību
zem Ns 2409, uz Latgales daļā ikdienas no pulksten 9—14.
divizijas transp. kar. Osipa Mat.eja d.
Saimniecības priekšnieka v. i.
Alechne vārda.
kapteinis Andersons.
:
_1
uz civ. proc. lik. 293.,

dUHons

pārziņa

A. arī

rmlk.f»,, &

Valkas pagasta pnST
pšsSfā, ^Qr^
mazakprasītājiem

Vaikas

isiis rada ija; i,

.

kanciejāSaUkaS VirSmSŽnleCiiia teVn, pulksten 10 dienā, Virsmežn. vairuma:

Saukas meža muižā, kaltušcs un kritušus kokus pec sagatavota materiāla
malkas cena 1 kub. ass
būvkoku cena par 1 kub. pēdu z. sant.
zelta frankos _
līdz:
2
priežu egļu apšu bērzu
12* 8" 6*
1. iec. Seces novadā kvart. 45—48,
„" _.' '—.
„
6,7
5,4
4
8
. .'.
15 14 10
53-57, 61, 69 un 70
'' „-,.
2. iec. Seces novada kvart. 63—65,
4
8
5,4
15 14 10
6,7
71-73 un 80
15 14 10
10
8
6
12
66, 75, 76 un 81_
3. iec. Saukas novada kvart. 45, 46
10
9
6
5
4
3
6
56, 66, 67, 77, 78
5
10
13 11
8
8,4
6,7
16,17,26,27,36,37,47,58,68,79
5. iec. Saukas novadā kvart 3, 5, 6,
10
8
6
12
15 14 10
7, 8, 83—85, 97, 108 ... .
9—13, 15, 20—23, 25, 30—35,
61, 62, 73, 86, 89, 98, 101—109,
8,4
6,7
5
10
112, 117—120
13 11
8
40—44, 51—53, 55, 63—65,
74—76, 88, 99, 100, 111
. .
10
9
6
5
4
3
6
Solīšana mutiski un slēgtas aploksnēs.
Pircējiem jāiemaksā pirms solīšanas
Maksājumi —L rubļos.
Saukas virsmežniecība.
10°/o drošības naudas.

KONKURSS.
GiM artilērijas īliavai
vajadzīgi

Mii sjļļjinājii!,
Strazdes pagasšā,
Talsu apriņķī, I pakāpes pamatskolai
vajadzī gs

Un iii

K.-ndidati tiek lūsti pieteikties personīgi, s. g. 5. oktobra, padomes sēdē,
pulksten 12 dier.a, līdzņemot attiecīgus 1,
dokumentus.
Valodu (vācu, krievu) un muziķa}
pratējiem priekšroka. Alga pēc likuma.
Priekšsēdētājs J. Feidmans,
3eisavss amatniecības biedrības
krāl-alzdevu kase.

Kases

likvidācijas
dēļ noguldījumi
papīri,
krāj-grāmstiņas
m
martu 1923 g. tiek uitelktl, no

(augļu

31.

kuras dienas sakot procenti tālāk netiks
aprēķināti.

Jelgavā, 26. septembrī 1922. g.
U-tvfciecIlas komisija,

400 pudi siena.

Dikgu pag. valde

Minēta iegādāšana ari mazuma notiks
7. oktobri 1922. g. pulksten 10 rītā,
gaīvenā artilērijas noliktavas pārvaldē

(Valmieras apr), izsludina par nederīg.
sek. zudumā gāj'jšcs dokumentus:
142. verstē pie Rīgas-Daugavpils
1) Latvijas pasi, izdotu no Dikļu pag.
latsliežu dzelzsceļa, posmā TrepeĶeizarmežā, Hamburgas ielā Ns 7, uz valdes, 8. aprili 1920. g., zem te 751,
Eivāni, 115 kub. asis, kopvērtībā
uz Jāņa Gustava d. Dzime vārda:
138,000 rbļ.
2) Latvijas pasi, izd. no Dikļu pag.
2. Gatavus baļķus:
a) Leimaņu-Biržu iec. kv. >b 135,
vaUes, 3. jūlijā 1921. g., zem Nš 1259,
pavisam
1481 gab, saturošus kur ieintresētām personām ari griesties uz Ji-ņa Mārtiņa d. Podnieka vārda.
35534.7 kub. pēdas, kopvērtībā dēļ tuvākiem paskaidrojumiem un noteiTrlketss pagasta jralde ar so izslukumiem. Rikstiski piedāvājumi ar pa145,692 rbļ.
raugu un cenu Latvijas rbļ. franko galdina par nederīgu, ka passudStu pasi,
b) kv. N° 140, pavisam 382 gab,
vena artilērijas noliktavā Sīgā, aplikti izdotu no šis oagasta valdes 11. augustā
saturoši 10,129 kub. pēdas, kop1920. g., zem ' Jfc 1211, uz PaulfoeJ
ar 40 sant. zīmognodokli slēgtās apvērtība 41,529 rub.
loksnēs
ar
uzrakstu:
Pāva
meiias Krujel vārda.
ļ_
Sacensība notiks mutiski un rakstiski .
Rakstiski piedāvājumi,
nomaksāti
ar „Uz siena konkursu 7. okZasas pagasta vade i
40 sant. zīmognodokli, slēgtās aploksnēs
izsludina par nederisu personas aplietobri 1922. g.",
ar uzrakstu: „Uz sacensību 10. okt
cību, izdotu no Līvānu miesta valdes
i. g,", iesniedzam^ Jēkabmjesta virs- iesniedzami līdz 7.
oktobrim 1922. 8., zem Mš 918, 11. maijā 1922. g„ uzJani
mežniecības kancleja, caur Jekabmiestu, galvenās artilērijas noliKtavas
saimnieRitina v., un uz ta paša vardes karalidz augša min. laikam. Pie sacensības cības daļā, Rīga, Ķeizarmežā,
Hamburgas
5
klausības apliecību, izdotu no II. Ventstiks pielaistas personas, kūjas iemaksās ielā Ns 7.
pils kājnieku pulka zem Xs 611 j^jri:
pirms pārdošanas sākuma
sacensības
Pie konkursa
tiks pielaisti tikai tie,
komisijai
10°/o no piedāvātās sumas kuri iemaksa drošibas naudu noliktavas
Ružinas pag. valde
kā dr šības naudu par līguma kārtīgu kasē par katru piedāvātu pudu 20 rbļ
un galīgu izpildīšanu .
izsludina par nederīgiem, kā pazaudētas ,
Galv. art. nolikt, priekšn., artil.
Pārdodamie baļķi un dedzināmā malka
sekošas pases:
,3
pirot. pulkv.-leitņ. (paraksts).
apskatam! viņu atrašanās vietās.
no
1
1) iekšz. pasi zem K° 3238, izdotu
Jēkabmlesta virsmežniecība.
Rēzeknes apr. 3. iec pol. pr-ka uz Ma1. jauktu

dedzimmo

malku, 7' garu,

l
i
i
i
a raksti. Mn

Pila [$ inženieris llenispilī,

TORGI.

rinas Tiifona m. Kupcovas vārda;
2) iekšz. oasi zem Ns 3194, M°
U diena,
ta paša pr-ka un zirga pasi zem J* »»»'
lvaa»
Ns 23, caur
izdotu no Ružmas pag. v*:ldes uz
,„,„
Trilona d. vārda;
„ ,izdot»
' 3) iekšz. pasi zem Nš 6439,
no Rēzeknes apr. III iec. pol. P"«° :
(bez pēctorgiem).
un Vasilisas Nikita m. Cerny škoyas *?>
»»
1) 28 mtr. gara koka tilta
4) iekšz. pasi zem M 7706, -aM
būvi pār Jova
Fedora
ta
paša
uz
Užavas upi, pie Sists ciema;
priekšn.,
2) margu atjaunošanu pie kcka
„
. ,
tilta uz Pilščikovs vārda;
izdot» b»
Ventspils-Talsu bruģa;
5) iekšz. pasi zem Ns 5273,
uz Annas Semena ?»
3) caurtekas
remontu
uz Kandavas- ta paša priekšn.,
Ceres bruģa.
Mitros'nko
,
vārda;
.
izdot» n
6) iekšz. pasi zem J* 9276,
Pie sacensības iemaksājama drošibas
Dome»»
Michaila
ta
paša
priekšn.,
uz
II. 1.000, d. Brenča vārda;
m
111. — 500 rubļi. . 13-°°o.
„ . .„(„ a0
™
izdotu »»
7) iekšz. pasi zem I* 2168,
Tuvākas ziņas izsniedz turpat,
iom
darbStefānijas
dienas no 9-3.
2
Mb a7a no ta paša priekšn., uz
m. Dolgovas vārda.
...
Zagori* '
Priekšsēdētājs
SekretarsD^ iil

U;?._ ?

tu"'

oktobil 1922. g., pulksten
savā kancleja, Plosta ielā

i
i
i
! m rata ml
Kara Nīta pārvaldei l

vajadzīgs:
1) zoļada kruponos . .
. . 500 pudi,
2) zoļāda veselās vai pusādās 300
„

SuTElHui'. Mutiski un rakstiski torsi
7. SIddIi kājnieku pulks
Izdos mutiskos torsos

-

no

elektriskās venSacensības
dalībniekiem
interesentiem
iāiemat,.!
Sim^^lonkursam pievienojama no
120 volta_ tri]- 5000 rbļ. drošības nauda. Tuvāki nl
tilācijas aparāta uzstādīšana bankā, priekš kam vajadzīgs 4 z sp.
aP'oks
J'ļz».ok- teikumi pagasta valdē.
fazu motors. - Oiertes iesniedzamss bankas direkcijai slēgta a
r^
1
Pagasta valde.
krSi- un kredītbanka.
Valsts
2
tobrim 1922. g.

sacensībā

Gusta

4 I

407.

^'"'

JikaHesta iMMhi

pag. Andrejs

1

telpas.
eleMrisko ooda remonta , iekārtošana bankas
Feldmaņa katru
Tuvākas ziņas

torsus

M» 3. istabā

Valsts krāj- un kredītbanka

UZ

^

noturēs š. g. 7. oktobri, pīkst. 11
dj rakstiskus un mutiskus
^

(bez pēctorgiem) — Mēmelss tilta ii
launosanas darbu Izdošanai
BauSM
Pie piedalīšanās torgos
'
iemaksa
KSa
™'
50.OOOrbļ. drošības naudas.
Tuvākas ziņas valdē — G0p„r, .,.
,'*J*

__jļ 1vāJcazi*^^

laikā, skaitot no sludinājuma Ie«z civ. proc. lik. 293., 295., 298., 301., spiešanas dienas .Valdības Vēstnesī*.
309., 311. p. p. pamata, uz Emīlijas
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
Mārtiņa m. Emslņ, dzim. Kisei, lūgumu
pat spēku zaudējušām.
viņas prasības lietā
pret
Gothardu
Jelgavā, 19. sept .1922. g. L. M> 928/22.
Fridricha d. Emsiņ par laulības šķiršanu,
pārdos
Priekšsēdētāja v. A. L a u k e.
uzaicina pēdējo, kura dzīves vieta prasīSekretārs Zandersons.
tājai nav zināma, ierasties tiesā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma ieGrašu pag. tiesa,
spiešanas dienas . ValdībasVēstnesī*.
Pie lūguma pielikts: laulības apliecība Cēsu apr.ar šo dara zināmu, ka 10. oktobri s. g., pulkai 12 dienā,
29. augustā š. g., pie šās tiesas, Grašu Salas pag. nama, pie Jekabmiests,
un apliecība par atbildētāja prombūtni,
ar norakstiem.
Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai
caur pilnvarnieku, tiks
nolikta tiesas sēde lietas klausīšanai
aizmuguriski.
Rigā, 20. septembrī 1922. g. Ns 435491
Priekšsēdētāja b. J. lakstiņš.

Šoseju e zeira$

VIRSVALDE

DZELZSCEĻU

noti

k s

"

.

9. oktobri 1922. g., kara
saimniecības pārvaldes mantu daļā, Rīgā,
Nikolaja ielā Ns 23, dz. 6.
Ar zīmog-odokli
samaksāti lūgumi,
dēļ pielaišanas mutiskos torgos, iesniedzami toigu komisijai pirms torgu atklāšanas; rakstiski piedāvājumi, samaksāti ar zīmognodokli, .esniedzami slēgtās
aploksnes ar uzrakstu:
.Uz ādu torsiem 9. oktobri 1922. g.',
kara saimniecības pārvaloes mantu daļas
izdos
caur
apgādāšanas noda(ā, Rīgā,
Niko'aja ielā
Ns /3, dz. 6. istaba 5, līdz 9. oktobrim
TORGIEM
1922. g„ pulksten 10, izņemot svinamas
dienas.
Paraugi iesūtāmi kruponos un veselās
vai pusādas, kara saimniecības pārvaldes
mantu daļsi ne velaku, kā līdz 5. ok
tobrim 1922. g, puL sten 15.
Torgu noteikumus paziņo un ādu appulka tēšošām
rakstus izsniedz kija .-.aimniecības pār. vajadzībām , par laiku no
valdes mantu daļas apgādājas nodaļā
f' L?s»m
z 31 <"-«"-brlm
I
»•
k-,
pavisam
katru dienu no pu;ķ»ten 9 15.
— o««
900 pudu

.

.„

3. Jel^

mutiskiem

l
i
pllijālas
piegādāšana '

i«

Ventspis pilsētas policijas I.
a
priekšnieks izsludina par n e
^
nozaudētu iekšzemes pasi, IZ ein t)ii
2.
no
_
Ventspils policijas prefekta
Kari» d
1920. g. zem Nš 7425 uz Jāņa
Stankeviča vārdu.
—~f

Daugavpils

pilsētas

.^

Pfefe^u'a .j94,

dinapar n e d e rī g u usturas zinu
izdota no Iekšlietu ministrijas.?

daļas

uz

Akima Klimova

pieteikta par nozaudēm.

vata*,

^

^

wi

—-*j"ļ

Lielrendes pagasta valde >»l"% 4
dambS - s. g. 5. l'*
Rigas pilsētas lombards, aampja
j|.
oktobri, pīkst. 10
nederīgu Latvijas iekšzemes pa»
p
Kaļķu
Ua;as koņdicijas un
ielā Nr. 9,
izdotu 27. martā no šīs pag. y'",
uzņēmuma
noteikumus var lasīt ikd;e„as
Rīgas kara apriņķa
priekšnieks izsluno plkTt loi dz sonim Arvidam Auste tļ^ ^JjfL^ -^
Rīgas kara apr. priekšniek» izsludina
i^Pjil^sajrmiiecīb ^da^
dina psr nederīgu nozau.1. atvaļinājuma par nederīgu nozaudēto karaklausības
2
i
Nacionālais te*%T*\
apliecību zem N> 33502,11. juhjā 1921. g. apliecību zem J* 382/47345, 4. nov. i 2. oktobri 1922. g„ pulksten 10 rītā
kafa apr' Pri^šniekslzliudīna
vCeturtdien, 28. septem&rl s. gna?r^«.
izdotu no Rīgas kara apriņķa priekšn., 1921. g., izdotu no Rīgas kara apriņķa
l. tautss izrāde:
az Simeona Haima d. Magarama vārda, priekšn., uz Artura Jāņa d. Klipa vārda, j 1922. g., zem N°C 79547 līdz
^p
Nš C 80810
VtnOMm-wiaui*
1
a?*r;.
dzim. 1891, g.
dzim. 1899. g.
!ka ari izutrupesanai
s. g;,r
nodotās mantas!
septembrī
Piektdien, 29.
Iespiests vajsts tipogralījāT"
„3h£ēmtļ?
š Ciāip»
jj*aj*&BJjjtS?^^""Sj|BafĒ^|HB^^KE

"š» i8

a

štabā «
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'

