
Mitrais leflBža paziņojumi.
Uzaicinājums.

Zemju departaments ar šo uzaicina
personas un ^abiedribas, kuras vēlētos
ierīkot valsts ūdeņos mākslīgu zivju
«er i n a t a v u, iesniegt savus priekšli-
kumus vēlākais līdz š.g. 20. novembrim
zvejniecības un zivkopības nodaļai, Rīgā,
Noliktavas iela te 1, d?. 8, kur sniedz
Jajā lietā tuvākus paskaidrojumus.

Zemju departaments uzaicina pieteik-
ties 2 zvejniecības pārraugus
(dzīve uz vietām) ar XIV. algas katego-
riju. Lūgumi ar īsu dzīves aprakstu,
dienesta apliecību un izglītības cenza
norakstiem, iesniedzami zvejniecības un
zivkopības nodaļai, Rīga, Noliktavas
ielā J^ i, dz. 8.

Departamenta direktors P. Grāvs.
Nodaļas vadītājs V. Miezis.

1922. s septembra mēnesi
konstatētas mājlopu sērgas

sekošās saimniecībās:

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

Lauzeņos, b) Lēdmanes pag. Vecgaveņos„
c) Kiapes pag. Rūcējos un d) Lielā pa-
gasta : a) Tapiņos un b) Uķenos.

2) Cēsu apriņķī: a) Liepas pagasta
Liepas muižā, b) Jaunpiebalgas pagasta
Vecdzirkstinos, c) Brinģu pag. Briņģu
muižā un d) Veļķu pagastā: a) Veļķu
muiža un b) Suiģos.

3) Valmieras apriņķī: a) Rencēnu pa-
gasta: a) Augitos un b) Lejasspīrītēs,
b) Koku pagasia Gliimēs un c) Svei-
ciema pagasta Dambos.

4) Valkas apriņķī: a) Trikates pag,
Meļķos, b) Vecgulbenes pagasta Blomes
muiža un c) Korvas pag. Jakopenēs.

5) Jelgavas apriņķī: a) Dobeles pag.
Teņos un b) Mežmmžas pag.— 1punktā.

II. Ļaunie ienāši (Malleus).
1) Cēsu apriņķī: a) Drustu pagasta

Lieperos un b) Ramkas pag. Ērkalnos.
2) Valmieras apriņķī: Stienes pag.:

a) Ani ņos un b) Odriņos.
$) Talsu apriņķī: Kandavas pag. Kaln-

aizupjos.
4) Liepājas apriņķī: Durbes pagasta

Mārkos.
5) Ilūkstes apriņķī: Borovkas miestā —

1 punktā.

III. Zirgu iniluenca.
(Influenca equorum).

1) Valkas apriņķī: Golgovskas pag.
Lieckalnos.

2) Rēzeknes apriņķi: Kaunatas pagasta
lolverkā Goliševkā.

IV. Kumeļu ienāši.
(Adenitis equorum).

1) Ventspils apriņķī: Ventspils pilsētā
— I punktā.

2) Kuldīgas apriņķī: Pampāļu pag.
Pīpjos.

3) Aizputes apriņķī: a) Aiviekstes
Pagasta Aiviekstes muiža un b) Alšvangas
Pagasta Dīķeniekos.

4) Daugavpils apriņķī: Pridruiskas
Pagasta Aleksandrovā.

v- Mutes un nagu sērga
(Aphtae epizooticae).

ļ) Jelgavas apriņķī: a) Ukru pagasta
plaisās, b) Kalnamuižas Labrenčos un
9 ^enkules pag. :

a)
Putnos, b) Romju-

Skultes, c) Romju-Klosteros un d) Putras.
v 4)

--Tukuma apriņķī: Lielauces pag.:
a1-ēnes muižā un D) Lapsenos.
*'Cūku roze (Erysipelas suum).

0 Rīgas apriņķī: Ropažu pag. Lig-

v 2) Cēsu apr. a) Līvu pag.: a) Panei-
gs un b) Muižniekos, b) Sarkan pag.

Uf va Smeņos , c) Lubejas pag. Kupros,

Darba ministrijas uzaicinājums visām valsts un pašvaldības Iestādēm, kā ari privātiem uzņēmumiem.
Darba ministrija uzaicina visas valsts un pašvaldības iestādes, kā arī privātus uzņēmumus pie darbinieku pieņemšanas

dot priekšroku sekošiem Cēsu, Valmieras un Valkas pilsētās un apriņķos dzīvojošiem kara invalidiem.
« 2.

gjg Invalida uzvārds un § Agrākā
žf* .^«4» a? Adrese Izglītība ..-_ Veļama nodarbošanāsAvaras - & nodarbošanās

Cēsu pilsēta un apriņķis.
1. Leitis, Jānis. II. Cēsu apr, Vecraunas pag. Pamatskola. Zemkopība. Mežsarga vietu.

Raunas muižā.
2. Miķelsons, Jānis. IV. Cēsu apr, Drabužu pag. Pagastskela. Mežkopība. Mežsarga vietu.

Ozolos, caur Cēsīm.
3. Bērziņš, Vilis. IV. Cēsu apr,, Skujenes pag. Pamatskola. Vecākā mežziņa Mežsarga vietu.

nama, caur Dzērbenes pārziņa palīgs,
staciju.

4. Sirmais, Pēteris. IV. Cēsu apr., Skujenes pag. Pagastskola. Mežsargs. Mežsarga vietu.
Šķeperos.

5. Dandens, Augusts. IV. Csu* apr., Gatartes pag. Draudzes skola. Zemkopība. Mešsarga vietu vai arī
Vijumos, caur Dzērbeni. uz dzelzsceļa.

6. Burijots, Augusi IV. Cēsu apr.,Skujenes pag., I. pakāpes vidus- Zemkopība. Mežu valdē.
» Skroderos",c.Dzērbeni. skola.

7. Plauks, Jānis. II. Cēsu apr.,|Mārsnēnu pag., Pagastskola. Zemkopība. Kādu nodarbošanos.
Gubatos.

8. Grunduls, Rūdolfs. II. Cēsu apr.,Jaunraunaspag., Vispārizglit. kurs. Zemkopība. Kādu nodarbošanos.
Smuiģos, caur Cēsim.

9. Zariņš, Pēteris. IV L. Cēsu apr., Lenču pag., Pagastskola. Maiznieks. Kādu nodarbošanos.
Lenču muižā.

10. Reinis, Pēteris. " IV. Cēsu apr., c. Mārciemu, Draudzes skola. Miesnieks. Kādu nodarbošanos.
.Kaņepenos".

11. Godiņš, Jānis. IV. Rāmuļu pag., Veitos, Pagastskola. Strādnieks. Valsts dienesta.
Cēsu apr.

12. Grunduls, Voldemārs. V. Cēsu apr., Jaunraunas II. pakāpes pamat- Zemkopība. Darbu valstsvai ko-
pag ,Smurģos,c. Cēsim. skola. munaiiestādes.

13. Feldmans, Voldemass. III. Cēsu apr. Vestienas pag. Pagastskola. Atslēdznieks. Mašinista vietu.
Talkas Stimes krogā, c.
Madoni.

Valmieras pilsēta un apriņķis.
1. Mizers, Pēterim III. Valmieras apr. Vainišu p. Pagastskola. Zemkopis. Mežsarga vietu.

Iesalkaju pusmuiža,caur
Limbažiem.

2. Šmits, Jānis* III. Valmieras apr. Valten- Draudzes skola. Zemkopis. Mežsarga vietu.
bergu p. Silauniekos.

3. Bitte, Kārlis. III. Valmieras apr. Katvaru Pagastskola. Zemkopis. Mežsarga vietu.
pag. Piķos.

4. Pūriņš, Jānis. V. Valmieras apr. Dikļu pag. Pagastskola. Lopkopība. Mežsarga vietu.
Lāčos.

5. Laazo, Andreja. V. Valmieras apr. Vecsalaces Pagastskola. Strādnieks. Mežsarga vietu.
pag. Irmejos.

6 Vītols Jānis. V. Valmieras apr. Limbažos, Pagastskola. Kurpnieks. Mežsarga vietu.
' Dārza ielā J\fe 22, dz. 5.

7. Nepards, Jānis. VI. Valmieras apr. Vainišu Pagastskola. Galdnieks, zem- Mežsarga vietu. '
pag. Selkuļos, c. Lim- kopis,
bažiem.

8. Poguīs, Mārtiņš. H. h. Valmieras apr., Limbažos, Pagastskola. Strādnieks. Darbu valsts iestāde.
valsts vidusskolā.

9. Reķis Pēteris. IV. L. Valmieras apr. Kauguru Pagastskola. Strādnieks. Darbu valsts iestādē.
' pag. Kauguru muiža,

caur Valmieru.

10. Vigants, Mārtiņā, B. Valmieras apr. Rozbeķu Pagastskola. Zemkopība. Kādu nodarbošanos.
pag. Rozbeķu muiža,
pasta nod. Mazstraupe.

11 Čika Antons. H. Valmieras apr. Bartnieku Pagastskola un grā- Zemkopība. Kādu nodarbošanos.
' pag. Briedēs muiža, matvešanas kursi,

raur Valmieru.
12, Ottis Jānis. Valmieras apr., st. Puiķele, Pagastskola un tech- Maizes cepējs. Kādu nodarbošanos.

' ' Pniķeles muiža. niakas zīmēšanas
kurss.

n Norinš Ernest». HI Valmieras apr. Pāles pag. 4 kl. pag. sk., grā- Strādnieks. Piemērotu nodarbo-
1 v ' Šķirstiņu muižā, caur matvešanas kurss, sānos.

Valmieru. pag. darbv. kurss.

,* nsiinč Rnis IV. Valmieras apr., Dauguļu Pagastskola. Dzelzsceļa strad- Dzelzsceļa pārmija.
14. Baliņs, Jams. ^.^ pnsm ^JĶ nieks- vietU f jaUn. polic.

caur slaciju Dauguļi. kārtībnieka vietuu.t.

15 Efflīts Augusts. V. Valmieras apr, Valmieras Pagastskola. Zemkopis. Kaut kādu vieglāka
io. cg » s pagi Valmieras muiža. vietu.
,, M,„;!« Artur* V. Valmieras apr., Valten- 3-klasīga ministrijas Dārznieks. Dārznieka vietu kādā
16. NurmiK., ahui»,

^^ ^ ^^ ^ skoļa vaIs{j . piederošā
Mazsalaci. muiža.

Valkas pilsēta un apriņķis.
i «„!,,«« Tultu* II. Valkā, Kū»u ielā Ns 1. Ministrijas skola. Uz dzelzsceļa kā Kādu nodarbošanos.
1. marKovs, jui.ua. vagonu pavad.

Osis Jūlija III. Valkas apriņķi,Lejasciema Draudzes skola. Zemkopis. Mežsarga vietu.
^ pagasta BAmšos".
« Priede Eduards. līt Valkas apriņķī, Lejas pag. Pagastskola. Zemkopis. Mežsarga vietu.
°' ' «Līves" pasta nod.

Lejasciems. „

Inrens Pēteris. IV. Valkas apriņķa Lejas pa- Draudzes skola. Zemkopis. Mežsarga vietu.
4. jozep ,

gasta salmiņos. _

* v «i,. Rūdolfs IV. Valkas apriņķī, Ēveles Pagastskola. Drēbnieks. Mežsarga vietu.
5. Kazeics, «uuu .

p. Bērtulišos, c. Strenči.

nukaipai .VsldšbnsVēstnesi* sākot ao 1. janvāra:
Sasesrtot ekspedīcijā:

pgj i mēnesi 75 rbļ. — kap.

PiasStot mājā un pa pastu:

m l mēnesi . 90 rbļ. — kap.
nu atsevišķa numura: saņemot

efcšpeciJdli 3 . 25 .
fk atkalpārdevējiem 3 , 75 .

Latvijas valdības ?šgm . oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jfeJ^^^B^^

svētdienas
un dienas

Redakcija: ^^kSII^^^^^ un ekspedīcija:
Rīga, pili Na2. Tel. Nb 9-89

^^^^^^^^^ Rigā, pili Ks 1. Tel. Na 9-57
Runas stsadas ao 11—12 Tr^ļ^M Atvērts ao pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesa sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām .... 180 rbļ. — kap
par katru tālāku rindiņa . . 6 . — .

b) citām iestādēm un amata per-
sonām, par katru viensiejīgu
rindiņu 8. — ,

c) privātiem par katru viensiejīgu
rindiņu 10 . — .



d) ,Oiu-Apeltienes pag. Jaudzumos, e)
Praulienas pag. Biižģos, ?) Jaunpiebalgas
pag.: a) Dzbkstioos un b) Lielmežos,
h) Drusts pag. Lieduliešos, k) Ramkas
pag.: a) Siieniekos un b) Luferskoiā, 1)
Vecpiebalgas pag.: a) Sinepos un b)
Veveros.

3) Valmieras apr.: a) Kauguru Vaga-
ļos, b) Daaguļu Pakemdzecos, c) Lim-
bažu pag.: a) K*uku)os un b) Spurģos,
d) Um, Sārmua pag. Unguros, e) Lādes
pag. Buļļos, i) Limbažu pilsētā 1 punktā,
h) Naukšeau pag. 2 punktos, k) Valten-
berģu pag.: a) Sķobas un b) Dozenos_
1) Kārķu pag. Lejas Naglās un m) Rūjie-
nas, pilsēta 1 punktā.

4) Valkas apr.: a) Golgovskas pag. 3
punktos .b) Vecgulbenes pag. Svelbergu
pusmuižā, c) Jaungulbenes pag. Dauk-
stes, d) Tirzas pag. Ažu dzirnavās,

5) Jelgavas apriņķī: a) Lielsesavas
pag. Svirkaļu-laveniekos, b) Dobeles pag.
Brūveros, c) Šķibes pag. Kalēj-Bakuļos,
d) Bukaišu pagasta namā un Jaunraciņos.

6) Tukaa'.a apriņķi: a) Tukuma pil-
sēta 2 punktos un b) Vecauces pag.
Pesšikosi

7) Talsu apriņķī: a) Pastendes pag.
Jaunmuiža, b) Valdegales pag. Meža-
muižā un c) Talsu pilsētā 1 punktā.

8) Ventspils epriņķī: Vārves pag.
Vārves muižā.

9) Jaunjelgavas apriņķī: a) Dignājas
Saldos un b) Jekabmiesta pilsētā 1 punktā.

10) Daugavpils apriņķī: a) Līvānu
pag. 3 pankios, b) Mežamuižas pag.
1 punktā, c) Kolupes pag. 1 punktā,
d) Kapiņu pag. 1 punktā, e) Višķu miestā
1 punktā ua f) Preiļu pagastā 1 p>?nktā.

11) Ludzas apriņķi: Kārsavas pagastā
1 punktā.

12) Rēzekses apriņķī: Sakstagolas
pag. Sakstagoias ciemā.

VII. Cūku mēris (Pestis suum).
1) Rigas apriņķī: Ādažu pag. Kaijās.
2) Cēsu apriņķī: Vecpiebalgas Kai-

kažos.
VIII. Ļaunais galvas karsonis.

(Corvsa gangraenosa bovum).

1) Rīgss epriņķī: a) Allažu pagastā:
a) Zvugzd-Vēros trn b) Mores pagasta
Annas muižā, b) Bebru pag.: Rosās un
c) Kokneses pag. Kalna Šugņos.

2) Cēsu apriņķī: a) Lenču Pindēs,
b) Līvu Meiumos. c) Lubejas pag. Lu-
bejas muiža, d) Olu Apeltienes Vipuros,
e) Kuses pag. Žagaros, i) Saikavas pag,
Plešauniekos, h) Sērmūkšu pag. Lei-
stupos, k) Gatartas pag. Gatartas muižā
un 1) Drustu_ pagasta: a) Seišumos un
un b) Jaunperlēs.

3) Valmieras apriņķī: Burinieku pag. :
a) Bukas un b) Silvēveros,

4) Valkas apriņķī: Alūksnes pagasta
Laurencenos.

5) Jelgavas apriņķī: a) Ozolnieku pag,
Ozolmuižā, b) Bērzmuižas pag. Maz-
zarir^os un c) Mežtnuižas pag. Jaun-
stilbos.

6) Tukuma apriņķī: a) Vecauces pag.
a) Alberkšos un b) Vecauces muižā un
Lielauces Irbenos.

7) Liepājas apriņķī: Durbes Līgutu
muiža.

8) Kuldīgas apriņķī: a) Lutriņu pag.:
a) Kumbru muižā un b) Luktes mājās,
b) Cieceres pag. Dzirniekos, c) Saldus
pag. Lubeniekos, d) Rendas pagasta
Paipaļos, e) Kuldīgas pag. Prūšarajos.

9) Jaunjelgavas apriņķi: Biržu pagastā
1 punktā.

10) Ilūkstes apriņķī: Zasas pagastā
1 punktā.

11) Daugavpils apriņķī: Izvoltas pa-
gastā 1 punktā.

12) Ludzas jipriņķī: a) Zajmuižas pa-
gasta 1 punktā un b) Kārsavas pagasta
1 punktā.

13) Rēzeknes apriņķī: Makašānu pag.
Elkšņa ciemā.

IX.- Dilonis (Tuberculosis).

1) Rīgas apriņķī: Lēdmanes pagasta
Jaunklints Spārna dzirnavās.

2) Aizputes apriņķī: Bātes pagasta
Bākuņos.

3) Ludzas apriņķī: Eversmuižas pag.
1 punktā.
X. Asins mīšana (Pvroplasmosis

bovum).
3) Rīgas apriņķī: Bebru pag. Čuču

mājās.
2) Cēsu apriņķī: Priekules pagastā

1 punktā.
3) Ludzas apriņķī: a) Pildas pagastā

1 punktā un b) Zvirgzdienas pagastā
1 punktā.

4) Rēzeknes apriņķī: Makašānu pa-
gastā 1 punktā.

V mV4iO*4t* * ww~»w---— mi— ——-— - .-

ļ | ^ "'"

, - b »»^» Daffncfaknla Strādnieks. Mežsarga vietu
6. Sauva, Jānis. IV. Valkas apriņķi. Ēveles PagattsKoia. s vietu.

pag. Ķemeres muiža,

7. Krievs, Kārlis. IV. L. Vatos ?ļ%&Lejas pag. Pagastskola. - Zemkopis. M^arga vietu.
Predbenē, caur Lejas-

8. čams. Aifreds. IV. L. VaSaTapr., Lejas pag. Pagastskola. Zemkopis.
^^^.ļll„Livēi", caur Lejas- JJOUC> «nibuieb,

9. žigurs, Roberts. V. L. Val&Tapr., Dūres pag. Ministrijas skola. Skolnieks. P^g»
^ ^Kalna Malicos, c. Lejas- "iczmeciDa.

10. Zuttis, Edgars. III. L. VallaTapr.Jērcenu „Ga- 4 kl. ģimnāzija. Skoimeks. Piemērotu nodarbe*.

11. Krieviņš, Jānis III. L. vSST^S^am^ Pagastskola. Zemkopis. Kādu '
nodarbpšanos.

12. Reinsons, Augusts. IV. ValkTap^ķiTstreuču Pagastskola. Zemkopis. K^«vieglāku „d«.
miests, Rīgas ielā 8. oosanos.

L. = Latvijas atbrīvošanas kara invalīdi.
Departamenta vice-direktors O. Sīlis.

Vecākais statistiķis J. Baltais.

P apildinājums
pie š. g. 19. oktobra «Valdības Vēstneša" 236. numurā ievietotā darba ministrijas uzaicinājuma.

Darba ministrija uzaicina visas valsts un pašvaldības iestādes, kā ari pvivatus uzņēmumus pie darbinieku pieņem,
šanas dot priekšroku vēl sekošiem Rīga dzīvojošiem kara invalidiem.

i,nVa»„UrtAdreseI.,IIt.l,.JSSL,V51mŽ»****

1. Splite, Richards. III. L. Lielā Paiisadu ielā J* 29, 5 kl. pilsētas skola. Strādnieks. Pie rakstu darbiem, kā
dz. 35. reģistrat. vai tam!.

2. Liepa, Kārlis. III. L. Krautuves ielā Ne 5, dz. 3. Pagastskola un gra- Feldšera palīgs, Pie rakstu darbiem.
matvešanas kursi. . darba uzraugs.

3. Vilde, Aleksandrs. III. Basteja bulvārī Ka 11, 4 kl. pagastskola. Zemkopība. £ie rakstu darbiem.
dz. 9.

4. Vekters, Kārlis. 111. Bruņinieku ielā J* 71, Pagastskola. Pastnieks. Pasta ierēdnis.
dz. 3.

5. Upenieks, Voldemārs. II. Dārtes ielā M 14, dz. 17. Mf'Ilera realsk. Rīga. Skolnieks. KMu nodarbošanos.
6. Sarķis, Dāvids. II. Spitaļu ielā J* 22, dz. 86. Pagastskola. Zemkopis-stradn. Ka kurjers,durvju sargj

vai taml. (ar 1roku).
7. Cīrulis, Jānis. II. Lielā Maskavas ielāNe221, Draudzes skola. Galdnieks. Ka karjers vai taml.

āz. 19.
8. Hūbbe, Oskars. III. L. Zvaigžņu ielā J*ē 30, 3 ki, pilsētas skola. Strādnieks. Ka kurjers vai taml.

dz. 44.
9. Bisons, Jānis. III. Ventspils ielā Ns 8, dz. 9, Pamatskola. Atsiedzn, kalēja, Kaut kādu nodarbo-

Āgenskalnā. malderaun citu šanas.
darbus.

10. Mozers, Andrejs. V. L. Lauku ielā Ns 3, āz. 36. Pagastskola. Strādnieks. Kaut kadit nodarboš.
11. Bērziņš, Augusts. VI. Maaā Ūnijas iela Jfc 4. 3klās. komercskola. Skolnieks. Kaut kādu nodarboš.
12. Maziks, Kārlis. — Vidus ielā M 11, dz. 36. Pagastskola. Strādnieks. Kādu nodarbošanos

valsts iestādē.
13. Pumsevics. III. Eliasa ielā J* 9, dz. 4. — Strādnieks. Sarga vietu.
14. Vītiņš, Kārlis. III. L. Tvaika ielā J* 88, dz. 3. 5 klās. draudzessk. Koku brāķeris. Tamlīdzīgu nodarboš.
15. Kļaviņš, Aleksandrs. V. Vecmilgravi, II. Hnijā 45, Pirmmācības skola. Kokstradnieks. Piemērotu nodarbo-

dz. 8. sānos.
16. Bērziņš, Pēteris. V. Jaroslavas ielā Na 56, 3 klās. pagastskola. Zemkopis. Uz tramvaja par koo-

dz. 11. dūkt. vai taml.
17. Odiņš, Jānis. VI. Stabu ielā J\Ta 55, dz. 21. Pagastskola. Zemkopis. Mežsarga vietu.

L. == Latvijas atbrīvošanas kara invalidi.
Departamenta vicedirektois O. Sīlis.

/ Vecākais statistiķis J. Baltais.

XI. Stīvuma krampis (Tetanus).
1) Jelgavas apriņķī: a) Lielvircavas

pagasta Skursteņu muižā un b) Zaļenieku
pagasta Kūiaiņos.

2)_ Daugavpils apriņķī: Krustpils pa-
gasta 1 punkta.

XII. Galvas un mugurkaula
smadzeņu iekaisums
(Meningitis cerebro spinalis.)

Valkas apriņķī: Golgovskas Āriņos.

XIII. Lipīgais maksta katars.
(Voginitis infectiosa.)

Jelgavas apriņķī: Penkules pag. Vec-
vagaros.

XIV. Nikna tūska (Oedema
maligna),

1) Valkas apriņķī: Jaungulbenes pag.
Daukstes.

2) Jelgavas apriņķī: Kalnamuižas pag.
1 punkta.

XV. Plankuma drudzis
(Morbus maculosus).

1) Ventspils apriņķī: Užavas pag.
Mazperkoņos.

2) Kuldīgas apriņķī: Saldus Jāun-
zemos.

3) Aļzputes apriņķī: Valtaiķu pag.
1 punkta.

XVI. Lipīgā aknu kaite

(Hepatitis ensootica porc.)
Rīgas apriņķī: Stopiņu-UIbroku Vec-

zavodā.

XVII. A ci ino mveosis. *
Rīgas apriņķī: Lēdmanes Jaunklints

spārna dzirnavās.

XVIII. Kašķis (Scabies).
1) Kuldīgas apriņķī-— 1 punktā.
2) Jaunjelgav. . — 1 ' „
3) Daugavpils „ — 1
4) Ludzas „ — 1 „
5) Rēzeknes „ — 1 „

Bez augšāminētiem reģistrētiem punk-
tiem vel tiek turpināta karantīna se-
košos «liellopu plaušu sērgas punktos",
kuri agrāk reģistrēti:

1) Valkas apriņķī: a) Vecgulbenes
Svelbergu pusmuižā, b) Beļavas Kubul-
niekos un c) Alsviķu Lapšos.

2) Ludzas spriņķī: Kārsavas pag.
Novoselki sādžā.

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.

Darbvedis Graudi ņš.

Ieejas kartes Saeimā
uz piektdienasun nākošām sēdēm saņe-
mamas pagaidām sēžu dienās Saeimas
nama pie adjutanta, virsleitnanta Kup-
lais — deputātiem no pulksten 12 līdz 1
un publikai no pulksten 1 līdz 2 dienā.

iecelšanas.
Rezolūcija.

Atlaižu būvvaldes vecāko arehitektu, inženieri

no š g 9oktob°a
e"eSta "*lūgamu ' skaitot

Rīgā, 1922. g 1. novembrī,
n- u I*šlietu ministrs A. Kviesis .Būvvaldes priekšnieks, inženieris E. Kolpaks .

Rezolūcija J\6 134.
Ieceļu Jāni Aumali par Tukuma apriņķa nriekš-m ffiy- ^'W^^K s-A™vSbT«.Kiga, 1922. g. 4. novembri. J* 18574.
. _, . . , ļekšlietu ministrs A. Kviesi*Administratīvā departamenta direktors J. Ieva.

*
R e z o J u c i J a J*50. 8

1922. g 6. novembiī.
Atsvabinu mācības līd;ekļu nodala rokdarh,,instruktoru Voldemāru Miezīti no nodaļas tech.

niskas daļas vadīšanas, atstājot viņa par rokdarbu
paraugu darbnicu instruktori!, tkaitot no 1922. g.
1. novembra, ar atalgojumu pec amatu saraksta
X. kategorijas.

Izglītības ministrs A. Dauge.
Skolu departamenta direktora palīgs P. Zālīti.

Rezolūcija J* 5024.
1922. g. 6. r.®vembrī.

Apstiprinu Pēteit Kūli pat direktora palīgt
valsts vidusskolā pieaugušiem Rīga, skaitot no
š. g. 1. jūlija ar algu pēc VIL kategorijas bez
tiesības saņemt dzīvokļa nauda.

Izglītības ministrs A. Dauge.
Skolu departamenta direktors L Ausējs.

*
Rezolūcija 3* 5039.

1922. g. 7. novembrī.
Apstiprinu universitātes padomes š. g. 18. o»"

tobfa sēdē ievēlēto Dr. Ferdinandu Neare,tefl
par docentu tiesu medicinā, skfiitot no š. g-ļ-seP/
tembra, ar atļauju 3 gadus lssīt vācu valoda, pec

kam viņam jāpāriet uz latviešu mācības valodu
Izglītības ministrs A. Dauge.

Kanclejas pārvaldnieks J. Ļau dams-

Latvija un citas valstis.
Anglijas sūtnis Latvijā.

Londonā, 7. novembri. (Reiters.)
Ķēniņš apstiprinājis sera Vona (Vaughaūj
iecelšanu par Anglijaspilnvarotominis»Latvija un Igaunijā un par komisionāra -
ģenerālkonsulu Lietavā. lTa'

Jaunas valstis.
Polija.

Poļu seima vēlēšanas.
(Neoficiāli.) Vēlēšanu rezultāti 49 ap-

riņķos sekošie: labie — 117 rnanM»»'
Vitosa tautas partijai — 44, sociālisti — »< \
radikāla zemnieku grupa „ Wy£wolenie

^30, Stapinska radikālāzemniekuPbja — 4, darba partija — 11, centrs - *



jjjinontatu bloks — 31, žīda nacionā-

listi — 9. židi {olkisti — 1. radikālie
nīsiņi — 4, žīdu ūnija — 1, komu-
nisti — 2. Līdz šim nav ziņu par 15
austrumu apriņķiem.

Auītmmgaliciia rusiņi balsoja vai nu
par radikālo rusi _ ņu partiju, (uesen no
teroristiem nonāvēta profesora Tverdoch-
i[ba partija), vai atkal par poļu progre-
sīvo partiju, vai atkal par nacionālo
rūinoritatu bloku.

Turcijas izturēšanās.
Lifildā, 7. novembrī. (Radio.) Jau

pirmie soļi, kurus speiuse jaunā kema-
listu administrācija Konstantinopolē, pie-
rāda noteiktu vēlēšanos .likt minas" zem
tabiedroto _okupacijas pamatiem. Ja sa-
biedrotie šādu rīcību cietīs, būs nopietni
apdraudēts Konstantinopoles saimnieci
ikais stāvoklis. Jaunais i muitas tarifs,
kuru Angoras ieceltie orgāni jau sākuši
piemērot, izsauc ārkārtēju dardzībss pie-
augšanu. Maizes un citu nepiecieša-
māko produktu cenas jaa dubultojušās.
Muitas direktoram dots rīkojums turp-
māk vairs nemaksāt 3% no ienākumiem
parādu dzēšanai, bet izsniegt visas sū-
nas pilnīgi Angoras valdībai, nevis Oto
maņu bankai. Ar to kemalisti spēruši
pirmo soli, kuram sekos laikam paziņo-
jums, ka vigi Turcijas vecos parādus
vairs neatzīst. LTA.

Anglija un Turcija.
Londonā, 8. novembri. (Reiters.)

Anglijas ministru kabinets naktī noturējis
Irkārtejis sēdi sakarā ar nopietno stāvokli
tuvos austrumos

^
„Dai?y Chrouicle'' ziņo:

„Kabinets nolēmis, kategoriski atraidīt
Angoras prasību izvākt sabiedroto kara-
spēku no Konstantinopoles. Angļu kara-
spēks paliks ua, ja vajadzēs, aizstāvēsies."

No Kostantinopoles ziņo, ka sabiedroto
virskomisari saņēmuši jaunas instrukcijas
so savām valdībām, kuras tos pilnvaro
izgludināt aplenkuma stāvokli kārtības
uzturēšanai. LTA.

Vēlēšanas Saksljā.
Drezdenē, 6. novembri. Saksijas

'landtāga vēlēšanās sociāldemokrāti iegu-
vuši 4-1 vietu, komunisti — 10, vācu
nacionālisti — 19, vācu tautas partija — 18
un demokrāti 8 vietas. Centrs, saimnie-
ciskā partija un vācu sociālisti paliek bez
mandātiem. Pēdējās vēlēšanas 1920. g.
vairākuma sociālistiem landtāgā bija
27 vietas, neatkarīgiem — 13, komuni-
stiem — 9, vācu nacionālistiem — 20,
vācu tautas partijai — 18, demokrātiem
— 8 un centram 1 vieta. LTA.

Vēlēšanas Savienotās valstis.

Ņujorkā, 7. novembrī. (Reiters.)
Vispārējās vēlēšanās Savienotas valstīs
vakar ievēlēti 435 tautas vietnieku nama
locekļi, 37 senatori, 32 štatu gubernatori,
valstu atsevišķie parlamenti un augstākie
ierēdņi. Ziņas par rezultātiem vēl ļoti
nepilnīgas. Ņujorkas valsts pilsētas
uzvaru guvuši* demokrāti. Arī no
Čikāgas ziņo, ka uzvarējuši demokrāti
pat tādos iecirkņos, kuri līdz šim bija
noteikti _ republikāniski. Par Ņujorkas
priekšstāvi senātā ievēlēts demokrāts
Koplends; repubiikaņu kandidāts Kolders
cietis neveiksmi. LTA.

Notikumi Itālija.
Bordo , 7. novembrī. (Radio.)

-Itālijas ministru prezidents Musolini no-
lēmis spert stingrus soļus, lai novērstu
Sasistu varmācības Fiumē. Karabinjeri
izraidījuši fašistus no Kjoatu kluba _ēkas,
*uru leģionāri bija patvarīgi ieņēmuši.

LTA.
Nemieri Portugālē,

Lisabonā, 7. novembrL (Reiters.)
Pagājušo nakti pilsētā vairākas vietas
"«otikuši bumbu sprādzieni. Valdība pār-
liecināta, ka tai izdosies nemieru kustību
?apspiest. LTA.

Rīga
Aizrādījums lauksaimniekiem.

Aizrādām uz šīs dienas lauksaimniecī-
bas departamenta sludinājumu par lauk-
saimniecības mašiau likvidāciju.

Valsts Ierēdņu kooperatīvs
«izrāda biedriem un citiem ieiēdņiem, ka
maize uz kuponiem jāizņem Iwz š g.
!5. decembrim. Pēc mineia termiņa
Maizes izsniegšanu pārtrauks.

Salstoši noteikumi
par lipīgu sl mību apkarošanu Rīgā.

Pamatojoties nz pilsētas no-
likumu 108. p. 16. punktu,
pieņemti Rīgas pilsētas domes
sēde 1922. g. 5. oktobri un
apstiprināti no_ iekšlietu mini-
strijas, saskaņa ar pašvaldības
departamenta š, g. 6. no-
vembra paziņojumu Jfe 111673.

1. Visiem ārstiem tiek uzlikts par
stingru pienākumu paziņot pilsētas val-
des veselības nodaļai ar teleionogramu,
vai rakstiski (acumirklīgos apstākļos pa-
ziņošana caur pastu nav pietiekoža) ne
vējāk^ kā 24 stundās pēc diagnozes uz-
stādīšanas par viņu praksē priekšā nā-
kušiem saslimšanas gadījumiem ar seko
šam infekcijas slimībām: mēri (pestis),
koieru (eholera asiatica), bakām (variola),
izsituma tifu (febris exan!hemat.), vēdera
tifu (lyphus abdomin.), atgulās tifu (tvphus
recurrens), epidēmisku smadzeņu plēves
iekaisumu (meningitis epidemica), šarlaku
(scarlatina), masalām (morbilli), asins
sērgu (dvienteria), ditteritu (diphteria)
resp. krupu (croup), liesas sērgu (an!rax),
ienāšiem (malleus), gajo kāsu (tussis
convulsivs), spitālību (lepra), atklāto
pļaušu tuberkulozi, trakuma sērgu (!yssa),
ka ari par sakošanas gadījumiem no
trakiem dzīvniekiem. Paziņojumos jā-
uzdod slimnieka» vārds, uzvārds, vecums,
dzīves vieta un saslimšanas diena.

Piezīme. Ja ārsts nav aicināts pie
slimnieka, tad šis pienākums, ziņot
par saslimšanu, krīt uz slimnieka
piederīgiem, dzīvokļa īpašniekiem,
personām, kuj-as -ieņem to pašu dzī>
vokli, mājos pārvaldniekiem resp.
īpašniekiem, viesnicas vai citas ie-
stādes pārvaldītājiem un īpašniekiem,
cik drīz augšā minētās personas
dabū zināt par saslimšanas gadī-
jumiem.

2. Mēra un koleras gadījumos slimie
obligatoriski jāievieto slimnīcās. Tas
pats attiecināms uz febris exanthem.
recurrens, variola un antrax, tomēr, iz-
ņēmuma gadījumos, saslimušos ar šīm
slimībām var ari atstāt ārstēšanā mājās,
ja ir izvesta stingra izolācija un ja ap-
stākļi ir tādi, ka ir droša garantija par
slimības tālāk neizplatisanos. Saslimušos
ar scarlatina, diphteria, ocoup, dvaenteria,
meningitis epidemica, tvphus abdomin.,
lyssa — var atstāt ārstēšanai mājās ar
noteikumu, ka tiek izvesta stingra izo-
lācija un tiek izpildīti visi no sanitar-
ārsta dotie priekšraksti slimības izplatī-
šanās novēršanai. Pretējā gadījusiā
veselības nodaļai ir tiesība ari šinīs
saslimšanas gadījumos ievietot sasli-
mušos slimnicās. Pilsētas valdes vese-
lības nodaia izšķir jautājumus, vai slim-
nieks ievietojams slimuicā, vai izolācija
pietiekoša, vai apstākļi _ tādi, ka ir ga-
rantija par slimības tālāku neizplatīšanos.

3. Gadījumos, kad sanitarārsts resp.
veselības nodaļa ir pieprasījuši slimo
ievietot siimnicā, bet slimais vai viņa
piederīgie tam pretojās, tad ievietošana
siimnicā jāizdara spaidu ceļā.

4. Par to, ka visi noteikumi, zem
kuriem atļauts saslimušam ārstēties
mājās, tiktu stingri izvesti un izpildīti,
ir atbildīgi slimnieks un viņa piederīgie
resp. mājas mājas pārvaldnieks.

5. Gadījumos, ja saslimušie ar šarlaku
vai difteritu brīvprātīgi ierodas pilsētas
slimnīcās, ka ari" gadījumos, kad slimos
ievieto slimnīcas uz veselības nodaļas
pieprasījumu, visus izdevumus _ par
transportu, ārstēšanu slimnīca, ka ari
par dzīvokļa un lietu desinfekcilu nes
pilsēta resp. attiecīga pašvaldības iestāde.

6. Personas, kuras dzīvojušas kopa,
vai bijušas tuvākā satiksmē ar saslimu-
šiem ar febris exanthem., vai tvphus
recurrens, uz sanitararsta pieprasījumu
pēc iespējas driz dezh,fecejamas par
brīvu kādā no pilsētas dezinfekcijas
iestādēm; pretošanās gadījumā dezin-
fekcija jāizdara spaidu kārtā.

7. Kad persona, kura saslimuse ar

kādu šo noteikumu J. p. minēto slireibu
un ārstēdamās mājas, ir izveseļojuses
resp. miruse, tad slima istaba un, va-
jadzībās gadījumā, viss dzīvoklis irjā-
dezinf:cē veselības nodaļai uz pilsētas
rēķina. Paziņot veselības nodaļai par
slimā izveseļošanos respt nāvi tiek uz-
likts par pienākumu personām, pie
kurām slimais piedzīvo, ka atī mājas
pārvaldītājam resp. īpašniekam.

8. Ja kādā dzīvoklī kāds miris no
atklātās platīšu tuberkulozes, vai ari, ja
kāds saslimušais ar atklātu plaušu tu-
berkulozi pā'gij's uz ci<u dzīvokli, tad
vecais dzīvoklis jādezinficē. Tas pats
attiecināms uz lepru. Dzīvokļa dezin-

fekciju izdara par brīvu Rīgas pilsētas
veselības nodala.

P i e z ī m e._ p. I. minētām personām,
kuru pienākums ir ziņot veselības
nodaļai par saslimšanasgadījumiem,
tiek uzlikts par pienākumu ziņot
veselības nodaļai nedēļas laikā par
katru ar atklātu plaušu _ tuberkulozi
vai lepru slimojoša nāvi, vai pār-
iešanu uz citu dzīvokli.

9. Personas, kuras dzīvojušas vienā
dzīvoklī ar baku slimnieku, ir obliga-
toriski polējamas; pretošanās gadījumā
potēšana izdarāma spaidu kārtā. No
potēšanas var tikt atsvabinātas personas,
kuras uzrāda ārsta apliecību, ka ir
potetasbeidaamo 5 gadu laikā un pote
ir pieņemusēs.

10. Ja ar šarlaku saslimušais apmeklē
kādu skolu, bērnu dārzu vai strādā
valdības, pašvaldības vai citās iestādēs,
tad 1. p. minētām personām, kuru pie-
nākums ir ziņot par saslimšanas gadī-
jumiem veselības nodaļai, ir jāziņo par
šo gadījumu arī attiecīgās iestādes va-
dītājam. Iestādes vadītājamir jāgādā
par to, ka attiecīgā klase, vajadzības
gadījumā visa iestāde, tiktu desinficēta
ar veselības nodaļas palīdzību.

11. Personas, kuras dzīvo vienā dzī-
voklī ar masalu, šarlaka, baku vai difterita
slimniekiem, nedrīkst apmeklēt skolu
resp. bērnu dārzu; šim personām arī
aizliegts apmeklēt izrīkojumus un sapul-
cēšanās vietas,

12. Personas, kuras pārvestas uz citu
dzīvokli no tāda dzīvokļa, kurā atradies
šarlaka slimnieks, nedrīkst apmeklēt
skolu, bērnu dārzu etc. 12 dienu laikā;
masalu gadījumos šie paši noteikumi
jāievēro 3 nsdeļu laikā.

13. Gadījumos, kad saslimst persona,
kūjas dzīvoklis ir skolā, bērnu dārzā vai
citā tamlīdzīgā iestādē, ar vienu no
p. 2 minētām slimibam vai arī ar masa-
lām vai garo kāsu, tad veselības nodaļai
ir tiesība pieprasīt slimā ievietošanu
siimnicā vai- arī viņa pārvešanu uz citu
dzīvokli. Kamēr tas nav noticis, skola
un bērnu dārzs slēdzami.

14. Epidēmiju gadījumos pilsētas
valdes veselības nodaļai ir tiesība pie-
prasīt s^rolu slēgšanu.

15. Šo saistošo noteikumu neizpildī-
tājus sodīs saskaņā ar attiecīga likuma
noteikumiem.

16. Še noteikumi stājās spēkā divu
nedēļu laikā pēc viņu publicēšanas
.Valdības Vēstnesī".

Rigas pilsētas galva A. Andersons.
Pilsētas sekretārs A. P ļ a v i n s k i s.

Māksla
Nacionālais ttatrs. Ceturtdien, 3. no-

vembrī, pulksten 5 pēc pusdienas, ka-
reivju izrādē Raiņa tautas dziesma
.Pūt, ve j i ņ i". Piektdien10. no-
vembrī, Ed. Vulfa populārā komēdija
„Sen s aci j a". Sestdien, 11. novem-
brī, pirmo reizi šinī sezonā J. Raiņa
.Krauklītis". 25% no ienākuma
nāks par labu kara invalidu savienībai,
uz ko griežam publikas vērību. Svēt-
dien, 12. novembri, pulksten 2 dienā
Žemkalna r81inda", pulksten 7 vakarā
Nagi komēdija „M i n i st r u pre-
zidents". Teātra birojs.

TirtteOfg un rflpnleeffis

Rīgas ostā Ienākuši kuģi.
6. novembri,

Ostsee, vācu tvaikonis, 816 reģ. ton. brutto, no
Stetšr.as M gabalu precēm.

Corvus, norvēģu tvaikonis, 1317,3"! reģ. ton brutto,
no Londonas un D*ncfgas ar gabalu precēm.

Vidzemnieks, latviešu bitenieks, 158 reģ. ton.
brutto. no Enguriem ar malku.

Alberts, latviešu burenieks, 54 reģ. ton, brutto, no
Pabažiem ar malku.

7. novembri.
Cometa. norvēģu motorkuģis, 3793 reģ. ton bruito,

no Brevikas ar gabalu precēm.
Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. ton. brutto,

no Liepājas ar gabalu precēm.
Eddi. vāca tvaikonis, 1121,39 reģ. ton. brutto, no

Stetines ar gabalu prīcem.

No Sīgas ostas Izgājuši kuģi.
6. novembri

Fram, igscņa motorkuģis, 57,47 reģ. ton. bmtto,
uz Rēveli ar gabalu precēm.

Anna, latviešu burenieks, 64 reģ. toa. brutto.
7. novembrī.

Gosta, zviedru motorkuģis, 287 reģ ton brutto,
uz Goteborgu ar ozoiknkiem.

Ragnhild, dšņu tvaikonis, 1138 reģ. ton. brutto,
uz Londonu ar kokiem.

Elin, vācu tvaikonis. 59» reģ. ton. brutto, uz
Klaipēdu ar gabalu precēm

Baliijo. latviešu motorkoģ's, 79 reģ. ton. bratto,
i z Lilas'.i tukšā.

Nikolais, latviešu burenieks, 65 reģ. ton. brutto.
uz Valgalciernu luksa.

Neubad, latviešu tvaikonis, 95 reģ. ton. brutto, nz
Ainažiem ar gabalu precēm.

Michail, latviešu burenieks, 125 reģ. ton. brutto,
uz Ķesterciemu tukšā.

8. novembri.
Estrid, dāņu tvaikonis, 1048 reģ. ton. brutto, uz

Londonu ar kokiem.

Liepājas ostā Ienākuši kuģi.
4. novembrī.

Skjold, dāņu tvaikoni?, 1299 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar jauktu lādiņu.

Carmen, norvēģu tvaikonis, 19*4 reg. ton. brutto,
no Hules ar oglēm.

Gaida, latviešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar malku.

5 novembrī.
Teodor, vācu tvaikonis, _ 918 reģ. ton. bmtto, ne

Stetines ar jauktu lādiņu.
Svaw, dāņu tvaikonis, 1212 reģ. ton. brutto, no

Hullas ar akmeņu oglēm.
6. novembri.

Baltabor, angļu tvaikonis, 1319 reģ. toa. brutta,
no Londonas ar jauktu lādiņu.

Elza, zviedru tvaikonis, 144 reg. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar balastu.

Jane, zviedru tvaikonis, 792 reģ. ton. brutto, no
Jarmouthas ar siļķēm.

Nova, norvēģu tvaikonis, 972 reģ ton. brutto, ne
Pēterpils ar balastu.

Lindhrlm, dāņu tvaikonis, 269 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar korķa malku.

no Liepājas ostas Izgājuši kuģi

4 novembrī.
Velta, latviešu tvaikonis, 2347 reģ. ton. brutto, uz

Ventspili ar balastu.
Charlotte, vācu,motorkuģis, 424 reģ lon. brutto,

uz Karalaučiem ar malku.
Henny, vācu tvaikonis, 763 reģ. ton. brutto, uz

Stetini ar jauktu lādiņu.
Pernigel, latviešu tvaikoni*. 168 reģ. ton. brutto,

uz Ventspilī ar jauktu lādiņu.
6. novembri.

Kstholm, dāņu tvaikonis, 1510 reģ. ton. biutto, uz
Kopenhāgenu ar jauktu lādiņu.

Baltabor, angļa tvaikonis, 1319 reģ. toa. brutto,
uz Rīgu ar jsuktu lādiņu.

Ventspils ostā Ienākuši kuģi.
4. novembrī.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84reg. toa. biutto,
no Liepājas ar gabalu precēm.

Velts, latviešu tvaikonis, 2347,31 reģ. ton, brutto,
- no Liepājas tukšā

Telegramas
(Latvijas telegrāfa aģentases ārzemju telegtsffisa.S

B e r I i n ē , 8. novembri. Divi vācu
tvaikoņi, katrs ar 29 kuģa ļaudīm, ceļā
no Anglijas uz Hamburgu nogrimuši
Ziemeļjūrā lielā vētrā,

Beilinē, 8. novembri. Pēc ziņām
no Konstantinopoles, gubernators Rafets-
pašā iesniedzis notu, kurā pieprasa visu
Anglijas pavalstnieku izraidīšanu no
Konstantiaepo'.es.

Pēc Reitera ziņām, daudz simtu
muhamedāņu, starp kuriem ir ari
agrākais Ul Islama seiebs, meklējuši
pēc patvēruma angļu sūtniecībā. Sultāns
atrodoties uz kāda no angļu bruņu
kuģiem.

Romā, 8. novembrī. Pēc laikraksta
ziņām Musolini nodomājis apmeklēt sa-
biedroto lielvalstu galvas pilsētas, lai
noturētu apspriedi par ciešāku kopdar-
bību pasaules politikas jautājumos.

Vašiņtonā, 8. novembrī. (Reiters.)
Amerikāņu drednants .Piitsburgn" sa-
ņēmis pavēli izbraukt no Gibraltaras nz
Konstantinopoli, lai vajadzības gadījumā
aizs:rgā:u Savieno'o vaislu pilsoņus.

Kursi

Rlgaa btria, 1982. gada 9. novembri

100 Latvijaa rbļ. %—
Amerikas dolārs 5,14 — 5,19"
Angļu mārciņa 22,93 — 23,16
100 Francijas IraaH .... 31,83 — 32,10
1.0 Itālijas liras .... 23,35—21,79
100 Beļģijas franki .... 28,79 — 29,08
100 Šveices Iraski 93,77 — 94,72
100 Zviedrijas kronss . . . 137 75—13918
100 Norvēģijas kronas . . . 94 64— 95,60
100 Dānijas kroti»« .... 103,40 — 104,44
100 Cecboslovaic kronas . . 16,33 — 16,66
100 Holandes glfekfi . . . 20065 — 2C2.68
1000 Vādjas martos .... 0,498 — 0.498
100 Somijas maikts .... 13,04 — 13,31
100 Igaunijas raatkis. . . . 1,48 — 1,52
1000 Polijas mark/s . . . 0,40
Padomes rbļ. —
10 krievu zelta rbļ 25,
Zelts (Londona) par 1 nod 6ra

zelta —
Krievijassadrab.

^
• ?

JJjj }
par i rt*.

5°/o neatkar, aizņem. . . . 2, 2,18
20 zelt* Ir. 6°/o Rig. hip. Medr.

ķīlu zīmes —
50 zelta fr. 6°/» Rigas pils. kr.

bisdt. ķīla zīmes . . . .| —
100 zelta it. 6/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīla zīmes —
Rīgas biržas komitejas kotecijas komisijas

priekšsēdētāj A. Kaceas
Zvēr. blria« mākleris M Ok m i a n s.

Redaktors: M. Arooa.
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Tiesu slajpfijHBiL
ligai «Mi. i. Ir.Utu mm

paziņo, ka 16. novembri S. s, pīkst. 9 rītā,
Rīgā, Aleksandra ielā Mš 89, dz. 21,
pārdos uz otriem torsiem Jēkaba
Helmaņa kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par 12.000 rbļ.

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

Tiesu prlstavs E. S m e i 1 s.

līgas apkalta 5.!«. tie» prlifan
paziņo, ka 14. novembri i. g., pulk-
sten 9 rīta, Riga, uz Alekiandra tirgus,
būda J* 90, pārdos Albinas Smldt
kustamo mantu, sastāvošu no gaida
svariem un vienas tirgus būdas no-
plēšanai, novērtētu par 1.000 rbļ.

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

Tiesas pristavs E. Smeils.

Daugavpils apriņķa 6. iecirkņa
miertiesnesis,

saskaņā ar krim. proc. lik. 59' un
846—852. p. pun savu š. g. 20 sept.
lēmumu, meklē uz sod. lik. 581. p.
apvainoto Kārli Pētera d. Kodlsu, 36 g.
vecu, kurš 1922. g. aprija men. dzīv.
Daugavpils apr., Krāslavas pilsēta. Tu-
vākaspazīmes trūkst.

Visām iestādēm un personām, kurām ir
zināma minētā Kodisa atrašanās vieta,
Jāpaziņo miertiesnesim Krāslavā.

Krāslavā, 6. nov. 1922 g. J* 2885.
Miertiesnesis Āboliņš.

Sekretārs (paraksts).

latas apr. IV. iec. iertien,
sasksņa ar krim. proc. lik. 59i. un 846.—
851. p. p. un _ savu š. g. 22, augusta
lēmumu, meklē uz sodu lik. 574. p. 1. d.
apvainoto personu, nosaukto par Otto
StrickiJ, kura _ personība un piederības
vieta nav tuvāk noskaidrota.

Visām iestādēm un personām, kūjām
ir zināma min. Strickij atrašanas vieta,
jāpaziņo miertiesnesim Lizumā.

Miertiesnesis (paraksts).

Cita ieilgs «nai.
Risas XI. pol. iec. priekšn.
paz'ņo, kā 21. novembri i. g., pulkst.
10 no rīta, Rīgā, XI. polic. iecirkņa telpās
Daugavgtīvas ielā N° 5,

pārdos
pilsoņa Pētera Pētera dēla SALTUPA
mantu, sastāvošu no 28i/a pudelēm
dažādu šņabju un liķieru, novērtētu kopā
par 4,400 rbļ.
RīgasXI. pol. iec. priekšn. Grinbergs.

Darbvede Vekšņe.

Cēsu apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī

dara zināmu, ka 15. novembri 1922. g„
pulksten 10 rītā, pie Ramkas pagasta
nama noturēs

ŪTRUPI,
kurā pārdos atklāta vairāksolīšana,
pret tūliņsamaksu Pēteram Daudzinām
aprakstītas sekošas mantas:

vienu zirgu,
aovērtētn par 1,000 rbļ., deļ ienākuma
nodokļa piedzīšanas.

Mantu apskatīšana ūtrupes dienā uz
vietas. Ns 7085.

Vecpiebalgā, 4. novembrī 1922. g.
Apriņķa priekšn. pal. v. i. P r i e d i t s.
? Par darbvedi (p°rak>ts).

i imlm kājnieka miiks
20. novembri 1922. g., pulkst. 10 rītā,

Imiksoiilīīi"
apm. 2,500 pudu skābu

kāpostu piegādāšanu
pulki vajadzībām par laiku no 1 de-
cembra 1922 s- līdz 1. augustam
1923. g Rakstiski lūgumi, deļ pie-
laišanas torgos un piedāvājumi slēgtās
aploksnēs iesniedzami līdz pulksten 10,
20. novembri 1922. g. Katra atsevišķa
persona tiks pielaista tikai vienā no
sacensības veidiem.

Pirms torgiem iemaksājama č ošības
mauda 25.000 rbļ. bet līguma slēdzējam
lC/o no piegādā amo kāpostu vērtības
līgumsods nodrošināšanai.

Torgi tiks noturēti puika stabā,
Rēzekne, VilSņu Ielā Nr. 21, kur ari
dabūjami tuvāki noteikumi.

Sapieru bataljons
Solderaļi. 15. novembri 1922. g.
pulksten :0 diena,

pārdos vairāksolīšanā

= 2 kume|us=
3 un 6 me ešus vecus.

Pie solīšanas tiks pielaisti zemkopji,
turi izrādīs apliecības par zirgu vajadz.

Sapieru bataljona komandieris,
pttlkvedis-' eitnantg (paraksts).

'— ^^^^^——

29. novembri 1922. 8. p īkst. 12 dienā,
Ventspilē, Katrin-s ielā 5, tiks pārdots ro

auttciena imūMM)
,„„„ ,.Kūle & Klimous"

uzdevumā uz saņēmēja rēķina, atrodošas
Venispils muitas dārzā, mineral eļļas
partija, sastāvoša no:

319 mut vagonu eļ|as.
(Analizē: īp. sv. 0,93; uzliesm. punkts
150'C; viskus., pie 50°C. 6,9; sa&ting-
šanas punkts — 16°C ; darvas saturs

pēc krievu akcīzes metodes 16°/o.)

300 muc cilindru eļļas.
(Analizē: ip. sv. 0,92; uzliesm. punkts
280°C; viskusitat 5,6, pie ĪOG^C; darvas
saturs pēc krievu akcizes metodes 4,2°/o.)

Tuvākas ziņas pieprasīt Basteja bulv.
J* 11, dz. 4. 2

Rīgas p lsētas ūtrupnieks K. Urbāns.

Itdnap iet. policijas piujf
dsra zināmu, ka 23. novembri iompulksten 10 dienā, pie iecirkņa kancfJ"
noturēs uc!a' .

Otrupi,
kufa pārdos atklāta vajraksoīii.,,.
pret tūliņnomaksu, Eduardam stiiaprakstītas seltošas mantas, kā:
vienu lietotu vīrieša mēteli
vātetu, vienu jaunu vīrieša

uzvalku, vadmalas,
vērtētus kopā par 2.200 rbļ., dēl tufoniecības nodokļa piedaīSanas. m.Jmts
ar Risas apriņķa priekšnieka lēm um„
š. g. 30. oktobra, Ns 11173)1. "

Mantas apskatāmai ūtrupes dienāuz vietas.
Pļaviņās, 6. nov. 1922. g. j$ 2972

Stukmaņu policijas
priekšnieks (paraksts).

Kursīšu virsmežniecība
, = pārdos =

torgos
14. decembri 1922. g„ pulksten 12-os
dienā, Žvardes pagasta valde,

9002 gab. g

?utu sioiip m
Kopejskubik saturs — lktkoku 290,037
kub. ped., malkas 63,964 kub. pēd., no-

vērtējums 35.316 ;eī:a franki.
Koki sadalīti 19 torgu vienībās.
Torgos jāiemaksā 10°/» drošib. naudas.
Torgi notiks mutiski un ar slēgtām

aploksnēm.
Tuvākas ziņas Kursīšu virsmežniecībā.
1 Kursīšu virsmežniecība.

mm tmsmi
llzu pagasta,

I. pakāpes pamatskolai , Jaunjel gava»
apriņķi, (caur Ekengravi) ir vafsdzīgs

EltolotUjs-pērzinis.
Kandidāti tiek uzaicināti ieiastiM

17. novembri 1922. g., pīkst. 12dieni,
llzu pagasta valdes telpās, llzu Kalvām
malās, pie padomes pieņemšanai. Muti-
ka'iskiem un sabiedriskiem priekšroka.

Pag. priekšnieks (paaksts).
Darbv. B. Oltiņj.

Stelpes pagastam,
(Bauskfs apriņķī, caur Vecmuiža)

.Nlzeres" 2. pakāpes pamatskolai
ir vajadzīgs

ttitf (i)
ar pilnu pamatskolas kursa tiesībām.

Kandidāti -tes tiek lūgti ierasties pie
padomes sēdes, līdzi ņemot dokumenti»,
21. novembri S. g., pīkst. 12 dienā,
Stelpes pagasta nama. Alga pec kate-
gorijām, dzīvoklis ar apgaismošanu m
apsildīšanu. A4rese: caur Vecmuiža,
astoņas (8) verstes no Vecmuižas stacijas.

Priekšsēdētājs K. Ķīsēls.
Darbvedis J. Skābuliiļ_

ias pilsētas \m. i 4ĪAfr
p«a oHistiii izpiii.

Rīgas pilsētas valde, saskaņa «

pilsētas domes lēmumu no 7. sepieram*
1922. g. un pamatojoties uz Rīgas pil-

sētas 1894. gada 1. izlaiduma 4'/W
aizņēmuma par 2,000,000 rbļ. noteikumi
13. pantu, ar šo pasludina vel neliplrt»
ausjmlnēto obligāciju turētājiem , »

pilsēta šīs obligācijas izpirks t>n IzneM

no apgrozības pēc 6 mēnešu notecēša-
nas, skaitot no š. g. 14. novembra.

Rīgas pils. galva A. Andersoņ»-
3 Pilsētas sekretārs A. Pļa vinskiļ,

1MM lelli inženieris Jelgavā,
Izdos 20. novembri 1922. g„ pulksten1 dienā, sava kanclejā, Jelgavā, Upes

mazākprasītājiem
2 mutlskS un rakstiska

sacensībā
bez pgctorgiem, sekošus darbus:

1) 12,75 metru gara koka tilta
pārbūvi _ par Slocenes upi,
10. verste uz Tukuma-Smārdes

«n^ln Pil JSņu kr°Sa un
4) ldOkub. asu akmeņu sadru-

pmašanu ķījos Praviņmuižasakmeņu drupinātavā Tukumaapriņķī.
SMoSj. "aUda katMm darbam

Tuvākas ziņas turpat no olkst. 9-3

Rīgas pilsētas 1897.gada 4/»/•?

aizgēmuma obligāciju izpjjkSana.
Rīgas pilsētas valde, saskaņā u pJJ"

sētas domes lēmumu no 7, sePte"! D^
1922. gadā un pamatojoties uz M»

pilsētas 1897. gada II. izlaiduma 4'/» /•
aizņēmuma par 500000 rbļ. noteiku»»
6. pantu, ar šo pasludina vēl nel?P'"Z
augšminēto obligāciju turētajiem , ka p
sēta šīs obligācijas izpirks un izļ*°'™
apgrozības ore 6 mēnešu noteci*™'
skaitot no 5. g. m. novembra.
Rīgas pilsētas galva A. Anderso
Pilsētas sekretārs A. P la vinakJl-

te nu inženieris lmMt
puiilT,Sā!>21 - novembri*-«-'

iii lipiaiļii
KKSem"? fakSt,Skā Mba'bez
i.»!?»

20' 40 mtr 8fa k0'« t'Ua būvi nār
SnS^'^^'^ DSfi.
r^i?l *

Koka til,a remonta darbus oāi

s^^-fijr^^^vp^
2,000 tbļ

boseJ*s- Droši,as naudas

-e^SĒt S kanc!ejākatr " *«^

Rīgas Jāņa ģildes krā}'^16^
kases sabiedrības

30. oktobrī 1922. g„ noliktā ?««»"'
pulcē nevarēja notikt biedru nepie^
košas piedalīšanas labad, kaaeļ ai

tiek noteikta

otu namu pilna m\
uz otrdien, 14. novembri *?kaB
pulksten 6 vakarā, biedrības te'P^Vait»
katrā ziņā un pie katra biedtui *

tiks ieskatīta par lēmumu sļ>ell&'
Dienas kārtība:

Statūtu grozīšan*. Wre(cd|a.

Eesti Bnvvalst ^ Konzulat? "mļ"fi
ziņo, ka pils. Leonīdam reoaoĻ$
Issajev kgm izdota ārzemes Pase,^«.
pazaudēta un tiek skaitīta paf_n£^>

Nacionālais teātri-
Ceturtdien, 9. novembri, P&8'-f

3. kareivju izrādē: t
»(?ūt. vējiņi- ,

Piektdien, 10. novembri, pulksten i

tfensaeij**.

Sludinājums.
Priekules miesta valde,
saskaņā ar savu lēmumu 19. augustā
š g. un Liepājas apr. padomes lēmumu
26. oktobri s. g., dara zināmu vispārībai,
ka visi miests veikali un reibinošu dzē-
rienu pārdotavas var būt atvērtas darb-
dienās no pulkst. 8 rītā līdz pulkst.
7 vak., bet svētdienas no pulkst. 1 līdz
4 pēc pusdienas, izņemot maiznīcas,
kūjām svētdienas it tiesības tikai būt
atvērtam priekš pusdienas no pulksten
8 līdz 11 dienā, un ka nedēļas tirgus
laiks priekš tirgošanās tiek nolikts no
rīta līdz pulkst. 1 pēc pusdienas, un
uzpircej,em līdz pulkst. 11 priekš pusd.
nav tiesības uz tirgus uzpirkt, pie kam
tirgus dienas uz ielām nav tiesības nedz
pirkt, nedz pārdot, ka tikai uz tirgus
laukuma.

Priekulē, 4. novembrī 1922. g
Priekšsēdētāja b. Miliers.

1 Sekretārs G. Freimanis.

Ta^UIIBO »»»nw— —

Lauksaimniecības departaments
uzaicina lauksaimniekus, lauku rūpniekus, biedrības un sabiedr., kufi -as vēlas iegnt

dz izmaksu ziihitlišsmišas pai savu īpašuma.
iesūtīt viena mēneša laikā, skaitot no 8. novembra 5. 9-. lauksaimn. depart^m ,;
RfgS. Todlebena bulv. Nr. 6, lūgamus (nomaksātus ar 80 fani. zīmognodokit, ), ļ
uzrādot no kādas vie-as un kādas mašin«s _ vēlas iegūt. Tiem, kuf Mugumus jau
iesūtījuši un nav uzrād. noteiktu mašmu, japapild lūgums, uzradot veļamo masmu.

Valkas apriņķi.
1) Annas pagastā, Vecannas muižā — dzirnavu gaņģis ar transmisjju.

2) Pils-Lugažn pag., Burgas , — lokomobile 8 HP un kuļmašīna.
3) Pedeles , Pedeles , — labības kūlējs 5 HP.
4) Zvārtavas , Zvārtavas. — iab. kūl. ,Lanc* un maļam. gang.ar trans.
5) Ilzenes , Ādama » — 2 dzirnavu gaņģi.
6) Ziemeru . Māriņkalna muižā — dzirnavu gaņģis ar transmisiju.
7) Jaungulbenes pag., Stukmaņu-Līgo muižā — lokomobile 12 HP, lokomobile

8 HP, kūlējs 8 HP. _
8) Ziemeru pag., Ziemeru muižā — lokomobile 10 HP, kulejs 8 HP.
9) Gaujenes , Gaujenes „ — dinamo 110 voltu ar piederumiem.

10) Alsvtķu . Korvas . — lokomobile 12 HP, gaters .Pirvilc' ar 30 zā-
ģiem un transmisijām, duburtzeimer .Pirvitc* un pendelzāģis.

11) Korvas pag., Režakasm. (Alsviķu pusm.) — lokomobile.
12) Jaungulbtnes pag., Jaungulbenes muižā — dinamo mašina 10 HP, 220 voltu.
13) Ziemeru . Slukuma . — dzirnavu ietaises daļas (ūdens

rati, ķexmrati un vebomi).
14) Alsviķu pag., Alsvlķu-Baliņ pusmuižā — lokomobile 8 HP, lab. kūlējs 8 HP.
15) Beļavas . Beļavas . — . 8 HP, , . 8 HP-
16) Golgovskas pag, Eriņu mājās — diasmo 220 voltu. 10 z. sp,pilna_darba kārt.
17) Ilzenes . Ilzenes muižā — lokomobile 10 HP, labības kūlējs 8 HP.
18) Smiltenes , Vecmežu , — labības kulejs 6 HP.

VaBmieras apriņķi.
1) Katvares pag., Tiegažn muižā — lab. kūlējs 8 HP.
2 Braslavas , Braslavas , — lokomobile 6 HP, kūlējs 6 HP.
3) Sēļu . Pantenes , — maļamais gaņģ;s.
4) Puiķeles » Krieviņa mājās — loki mobile 6 HP, kūlējs 6 HP.

Cēsu apriņķi.
1) Veistnaņu pag., Veismaņu muižā — lab. kūlējs 8 HP.
2) Branta . Launkalna , — lab kūlējs 8 HP.
3) Raiskuma , R*iskuma » — lokomobile 10 HP.
4) Jaunpiebalgas , Jaunpiebalgas » — gatera čuguna daļas.
5) Rāmuļu . Rāmuļu , — lokomobile 8 HP, lab. kūlējs 8 HP.

Tukuma apriņķi.
1) Remtes pag., Remtes muiža — lokomobile 1* 5121, tvaika katlis ar cilindri

J* 4299, dinamo 100 amp
^

katlis ar tvaika mašinu ,Nš 232, transm. un citi pied.
2) Reņģes pag., Reņģes muižā — labības kūlējs N» 12446.
3) Stūru , Dūru „ — riņķa zāģis ar stellēm un velti.
4) Praviņu , Spirgus . — āboliņa kūlējs .Garret* Ms 14696.
5; Jaunpils , tuvākas ziņas Jaunpils ražotāju un patērētāju biedrība — lokomobile

8 HP un kuļmašīna.
Talsu apriņķi.

1) Mūrmuižas pag, Odres muižā — labības kūlējs ,Lanc*. _
2) Zemites , Zemītes . — lokomobile, labības kūlējs, riņķu zāģis.
3) Strazdes , Strazdes . — , 8 HP, labibas kūlējs.
4) Nogales , Nogales , — , labības kuļmašīna.

Lauksaimniecības departaments.

"

|LAT?iJA$BAUgfā""""
!noliek uz ceturtdienu, 16, novemferT 1932, sļ 2 pulksten 2 diena, bankas telpas, 8h
! —,^W «nrfnrniis vecu bojātu kapāja katlu, to vāku Ur, ri,i mutiskus pKloiiB. žadu ^fļaii,^^^^^^ **£dalām, apmēram 110 pudu, pārdošanai vsjrāksoifgjīpj

' Tuvākas ziņ*s pie bsjjtasjgtmn. Par;iņa A. Feldmaņa. Ļegļi,,ļ*<

Bolvu virsmežniecība

pārdos torsos
8. decembri š. g , pulkst. 10 no rīta, virsmežniec. kanclejā,

Bolvu iec. mežniecībā sekošas cirsmas:

rH2=g „ Sg Cirsmu |« * . Novērtēj.

~ « Šis >^ Ns Ns < ^ E Latv. rbļ.

1 5 Klegers 21 1921. g. N5 7 — 0,90 5,000
2 5 r 21 1921. g. J* 8 — 1,09 6.250
3 5 , 21 1921.g.N?l — 0,29 1,250
4 5 , 21 1921. g. J* 4 — 0,40 1,800
5 5 21 1922.g.Ksl — 1,37 7,250
6 6 Vītols ........ 41 1920.g.Nsl — 1,50 5,850
7 0 41 1920. g. ^2 — 1,55 4,000
£ 6 . 41 1921. g. Nšl 1 0,70 6,250
» 6 41 1921.g.N«l 2 0,79 5,000

10 5 Klegers 3 1920 g.Ns2 l 1,09 3,750
11 5 3 192t).g.N»2 2 2,18 8,250
12 5 3 1920. g.N?3 3 1,69 7.750
13 5 3 1970. g. J* 4 — 2,40 9,000
14 5 3 1920. g JN?3 1 2,0 10,650
15 5 3 1920. g.}&3 2 2,37 10,000
16 5 3 1920. g. K»1 — 1,36 5,000
|7 5 3 l«21.g.NH — 0,63 2,250
18 5 3 1922.g.Nsl — 1,37 8,000
19 5 21 1920. g.N«l — 4,28 11,250
20 7 Apkalds 24 1920.g.J*l — 6,54 21,750
21 7 25 1921.g,Jfel 1 0,50 8,000
22 7 25 1921.g.Jfcl 2 0.50 2,100
23 , 25 1921. g. NU 3 0,49 1,250
24 7 25 1921. g. J*l 4 1,0 8,250
25 7 25 1921.g.J&4 — 0,40 3,250
26 7 . 25 1921.g.W»5 - 0,45 5000
27 8 Stamslavskijs 27 1921.g.J>fe3 1 1,45 12000
28 8 . 45 1921. g. i* 1 — 1,18 1350
29 6 Vitols 39 1922.g.J*l 1 1,36 5000
30 I 6 39 1922 g. tai 2 1,37 5.00J

Kopā . . (43.20 191,500
Torgi mutiski un rakstiski. Torgos pielaidīs personas, kas iemaksās toreu

komisijai 10°/» drošibas naudas no pārdošanas sumas.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā.

Bolvu virsmežniecība.

Dzelzsteju virsvaldes materiālu apgādība
izdos š. g. 21. novembrī, mazSksolīšanā
IV. rajona stacijas un uz posmiem, uz Iinijām Jelgava Torņakalns
Jelgava-Ventspils ar Ventspils-Stendes pievedcelu un atzarojumiem
uz Roju, Enguri un Cukuriņtem, Jelgava-Daudzeva ar Daudzevas
Eķengraves un Jekabmiesta pievedceļiem un atzarojumiem un

Tukums-Buļļi. sekošus darbus:
1) malkas, kūdras, akmeņogļu un briketu ielādēšanu un izlādēšanu, kā ari pār-ladēšanu no vagoniem vagonos;
2) malkaf, kūdras un akmeņogļu piegādāšanu stacija robežās;
3) malkas, akmeņogļu un briketu padošanu uz lokomotīvēm; '
4) malkas sazāģēšanu, saskaldīšanu un sakraušanu un
5) kūdras žāvēšanu un sakraušanu.

Konkurences dalībniekiem jāiemakaa materiālu apgādības kasē 75 000 rbldrošības naudas. ''
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzsceļa virsvaldē, istabā N° 125.

Iespiesta valsta ttpcsia«s.
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