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Pārgrozījums
1922. g. 10 augusta. Slokas kūdras

fabrikas statūtos.
1922. g. 10. augusta Slokas kūdras

fabrikas statūtu (Rik. kr. 1922., 159.)
S. un 23. §§ pārgrozīt un izteikt sekosi:

§ 6. Uzņēmums pāriet autonomā uz-
ņēmuma, atdaloties no kūdras
izmantošanas valdes un pārņemot
no pēdējās visu uz vietas esošo
kustamo un nekustamo īpašumu
un purva iekārtu pēc starpresoru
komisijas nocenošanas. Purvu
pārņem zemju departamenta
purvu pētīšanas nodaļa, ar kuru
slēdzams atsevišķs līgums par
pareizu purva izmantošanu.

§ 23. No uzņēmuma pejņas atskaita
5% no transporta līdzekļu,
10°/e koka ēku, mašinu, darba
rīku un cita kustama inventāra,
20°/o no zirgu lietu un pajūgu
un 10% no nākošu gadu purvu
sagatavošanas darbu pirmatnējas
vērtības to amortizācijai. No
atlikušās tīrās peļņas ieskaita
rezervas kapitālā 30°/o varbūtēju
zaudējumu segšanai, līdz 20°/o ar
ministru kabineta piekrišanu
izmaksa kā tantjemas fabrikas
pārvaldniekam un citiem uzņē-
muma darbiniekiem, bet atlikušos
tīrās peļņas daļu iemaksā valsts
ienākumos.

Rīgā, 1923. g. 4. janvāri.
Ministru prezidents Z. Meierovics

Zemkopības ministrs A. Kalniņš

eslffite lemta pszigolsii

Darba ministrijas uzaicinājums
visām valsts, pašvaldības un

privātām iestādēm.

Darba ministrija uzaicina visas valsts,
pašvaldības un privātas iestādes, kā ari
uzņēmumus, griesties vajadzības gadī-
jumā ar pieprasījumiem pēc darba spēka
pie Rīgas pilsētas darba apgādes, Torņa
ielā Nr. 4, tālruņi Nr.Nr. 563 un 564.

Uz 1923. g. 1. janvāri darba apgādē
bija sekošs skaits bezdarbnieku:

Šuvējas 114
Tekstilstrādnieces... 29
Mājkalpotājas .... 371
Kantoristes 104
Higiēnas strādnieces. . 22
Laukstrādnieces _ _ 129
Ķīmisku vielu apstrādāt. 37
Nekvalificētas strādnieces 873
Citos arodos . . . . 114

Kopā . .1793

Metalstrādnieki. . . . 330
Transportstrādnieki . . 29
Kokstrādnieki .... 32
Būvamatnieki ....304
Kantoristi 58
Mājkalpotāji .... —
Maiznieki 36
Laukstrādnieki.... 41
Nekvalificēti strādnieki . 656
Citos arodos . . . . 64

Kopā . .1550
Departamenta vice-direktors H. Punga

Sludinājums.

Kara gūstekņu un bēgļu nodaļa no-
sūtīs ceturtdien, š. g. 18. janvārī 35. eše-
lonu uz padomju Krieviju ar Krievijas
bēgļiem un optantiem. Izceļotajiem ja-

īeronas stacija Rīgā I. pulksten 7 vakarā.
Mantas līdzi ņemt atļauts saskaņā ar
reevakuacijas līgumu (skat. «Valdības
Vēstnesī* 1920. g. 134. numurā).

Pašvaldības departamenta direktora
palīgs J. Eizenbergs.

Transporta nodaļas vadītājs,
vecākais sevišķa uzdevumu ierēdnis

Jakobsons.

Paziņojums.
Ēveles un Bīkovas telefona

sarunu punktos atklāta privātu tele-
gramu pieņemšana.

0 r i e kstes pasta palīga nodaļā,
bez vienkāršam vēstulēm, pieņems un
izdos ari ieraksītus sūtījumus.

Administratīvais finansu direktors
Krūmiņš.

Nodaļas vadītāja vietā K u z i s.

Valdības darbība
Pārskats par iekšlietu ministrijas

darbību 1922. g.
(Turpinājums.) .

II. Veselības departaments.
Pateicoties enerģiski spertiem soļiem

sanitārie apstākļi valstī tagad tiktāļu
uzlabojušies, ka lipīgām slimibām nā-
kamībā, cerams, vairs nebūs iespējams
pieņemt epidēmijas raksturu. Ja tomēr
bijuši epidēmiski saslimšanas gadījumi
ar lipigām slimībām dažos Latgales ap-
riņķos un Sasmaka, tad tas izskaidrojams
ar slimību ievazāšanu caur bēgļiem, optan-
tiem un citiem iebraucējiem no _ pa-
domju Krievijas. Nākamībā, sakarā ar
bēgļu ieplūduma mazināšanos, paredzams,
ka ari saslimšanas gadījumi ar lipīgām
slimībām ievērojami mazināsies. Ļoti
bieži bijuši gadījumi, ka Latvijā nelegālā
ceļā ieplūst daudz personu bez karantīnas.
Ņemot vērā Krievijā pastāvošos apstākļus
un sērgas, šādas personas gandrīz bez
izņēmuma uzskatamas par tiešām sērgu
ievazātajām. Pats no sevis_ saprotams,
ka pie šādiem apstākļiem mūsu aizsargu
punkti, piemēram Rēzeknes karantina, ne
pilnīgi un vienmēr var sasniegtsavu tiešo
mērķi — izsargāt valsti no sērgu ieva-
zāšanas no ārienes, lai arī cik priekšzī-
mīgi un intensīvi ta darbotos.

Vajadzīgo līdzekļu trūkuma dēļ depar-
tamentam pagaidām bija jāatsakās no
vairāku savu nodomu realizēšanas, pie
kādiem pirmā kārtā pieskaitāmi: _ venē-
risko slimību apkarošana, gara vaļo
ārstēšanas jautājuma nokārtošana plašā-
kos apmēros, cīņa ar kroniskām slimī-
bām (tuberkulozi, vēzi un t. t). Šos
nodomus departaments cer pakāpeniski
realizēt, piemērojoties valsts materiāliem
apstākļiem un tam nolūkam atvēlētiem
kredītiem.

Lai starptautiskā masštabā nokārtotu
sērgu apkarošanas un citus sanitarjauta-
jumus, Latvija ar pārējam Baltijas valstīm
un Krieviju nolēma noslēgt sanitarkon-
vencijas. Pirms savstarpējo sanitarkon-
venciju slēgšanas veselības departaments
1922. g. 23 februārī Rīgā sasaucastarp-
tautisko sanitāro konferenci, kura bija
uzaicinātas piedalīties: Lietava, Igaunija,
Polija, Somija an Krievija. Šinī kon-
ferencē bija nodomāts pieņemt veselības
departamenta papildināto 1912. g. Parizē
pieņemtās sanitarkonvencijas projektu,
attiecībā uz plankuma sn atgulās tifu.
kuru tomēr neizdevās pieņemt, jo Krie-
vijas priekšstāvji konference nebija iera-
dušies. Iztrūka arī Somijas_ priekšstāvji,
kuriem gjūtās satiksmes de] konference
nebija iespējams ierasties. Somiju kon-
ferencē neoficiāli reprezentēja viņas sūtņa
vietas izpiidītājs Silvandera kungs Pārējo
konferējošo valstu delegāti paziņoja, ka

viņi sūtīti (tikai informācijas nolūkā un
sanitarkonvencijas papildinājumu neesot
pilnvaroti parakstīt. Pats no sevis sa-
protams, ka pie šādas situācijas kon-
venciju nebija iespējams noslēgt, un kon-
ference aprobežojas tikai ar konvencijas
projekta papildināšanu, kā arī dažādu
sanitarjautājumu iztirzāšanu un attiecīgu
lēmumu pieņemšanu. Konferences dalīb-
nieki izteica vēlēšanos, lai konferejošās
valstis_ projektu pieņemtu un eventuāli
ratificētu. Pēc konferences, konvencijas
tekstu līdz ar protokoliem caur ārlietu mi-
nistriju piesūtīja visām tām. valstīm, kuras
piedalījās konferencē, ar lūgumu, to
pieņemt, eventuāli ratificēt. Konferences
sasaukšanas darbus un ari pašu kon-
ferenci vadīja veselības departaments.

Nākamo starptautisko sanitāro kon-
ferenci, kura uzskatama kā Rīgas kon-
ferences turpinājums, sasauca Polija
1922. g. 20. martā Varšavā. Šinī konfe-
rencē no veselības departamenta puses
piedalījās trīs priekšstāvji, kuri konferencē
referēja par Latvijas sanitāro stāvokli un
līdzekļiem, ar kādiem ved cīņu ar lipīgām
slimībām, kā ari iepazīstināja konferences
dalībniekus ar Rīgas konferencē papildi-
nātās sanitarkonvencijas projektu un tai-
sītiem lēmumiem. Starp citu Latvijas
delegāti, norādīdami uz Latvijai nu visai
Eiropai draudošām epidēmiju briesmām
no Krievijas, griezās pie tautu savienības
priekšstāvja Ncrman-White kunga ar
lūgumu sniegt materiālu pabalstu Lat-
vijai cīņā ar lipigām slimībām. Kā pa-
balstu Latvijai sērgu apkarošanas no-
lūkiem no tautu savienības puses Norman-
White kungs apsolījās izgādāt — 27.000
angļu mārciņas un 150 gultu kom-
plektus Daugavpils karantinas ierīkošanai
un jūras karantinas ierīkošanai Liepājā
vai citā kādā piejūras pilsētā, skatoties
pēc vajadzības, kā arī dažādus dezin-
fekcijas līdzekļus. Arī Varšavas konfe-
rencē sanitarkonvencijas projektu nepie-
ņēma, bet tikai apsprieda dažādus
starptautiski-sanitārus un sērgu apkaro-
šanas jautājumus un sakarā ar to pie-
ņēma dažādus svarīgus lēmumus.

Minētā darbības laikā departaments
noslēdzis sekošas sanitarkonvencijas
1) ar Igauniju 1922. g. 24. jūnijā —
Terbatā; 2) ar Krieviju un Ukraini
1922, g. 24. jūnijā — Terbatā un 3) ar
Poliju 1922

^
g. 7. jūlijā — Varšavā.

Visas minētās konvencijas iesniegtas
ratificēšanai Saeimai. Tuvākā sākotnē
sanitarkonvencijas būtu slēdzamas vis-
pirms vēl ar Lietavu, un pēc tam arī ar
citām ārvalstīm. Šinī jautājumā depar-
taments caur ārlietu ministriju griezās
pie Lietavas un Vācijas valdībām ar
attiecīgu ierosinājumu. Noslēgtās sanitar-
konvencijas, bez vispārējiem starptau-
tiskiem sanitāriem pienākumiem, uzliek
Latvijai vēl sekošus pienākumus: 1) ierīkot
robežu stacijās piemērots s mediciniskus,
resp. ārstniecības punktus, kuru iekārta
būtu proporcionāli piemērota parastās
kustības apmēram caur šiem tranzīta

punktiem (Latvijas-Polijas sanitarkonven-
cijas 16, pnt, Latvijas-Igaunijas un Latvi-
jas-Krievijas un Ukraines konvencija
22. pnt.). 2) Turēt kārtībā un tirībā
visus Ui robežām ejošos vilcienus, tos
dezinficēt un vajadzības _ gadījumā dera-
tizēt, kā ari attiec'gi gādāt par vilcienu
personāla tīrību (I atvijas-Polijas sanitar-
konvencijas pnt. 18. piezīme 1., Latvijas-
Igaunijas un Latvijas Krievijas un Ukrai-
nes sanitarkonvencijas pnt. 29. piezīme
a). 3) Uzturēt stingru sanitaruzraudzību
pierobežas apgabalos, stacijās un to ap-
kārtnē, rūpēties, lai stacijas būtu apgā-
dātas ar tīru dzeramo ūdeni, uzturēt kar-
tību staciju un vilcienu atejss vietās un
tīrību staciju bufetēs, aizliegt pa koleras
epidēmijas laiku tādu produktu pārdo-
šanu, kuri veicina infekciju (Latvijas-
Polijas sanitarkonvencijas pnt. 18. pie-

zīme 2; Latvijas-Igaunijas un Latvijas-
Krievijas un Ukraines sanitarkonvencijas
pnt. 29. piezīme b.). 4) Mēneša laikā
pēc konvencijas spēkā nākšanas
piesūtīt tai valstij, ar kuru kon-
vencija noslēgta, pierobežu apriņķu
sarakstu, norādot viņos esošās sa-
nitārās iestādes (Latvijas-Polijas sanitar-
konvencijas 21. pants; Latvijas-Igaunijas
sanitarkonvencijas 34. pants un Latvijas-
Krievijas un Ukraines sanitarkonvencijas
35.'pants). 5) Ierīkot ārstniecības resp. sani-
tārās uzraudzības punktus pie dzelzsceļu,
zemes ceļu un upju pārejas vietām,
apgādājot tos ar pietiekošām telpām un
iekārtu. Par vietām, kur uzraudzības
punkti ierīkojami,_ savstarpēji jāvienojas
centrālām sanitar-ārstnieciskam iestādēm
(Latvijas-Polijas sanitarkonvencijas 24.
un 25. pants, Latvijas-Igaunijas un Lat-
vijas-Krievijas un Ukraines sanitarkon-
vencijas 32. un 33. pants). 6) Nodibināt
vienā no ostām vismaz vienu sanitar-
ārstniecisku punktu, resp. staciju (karan-
tīnu) tn to iekārtot tā, ka ta varētu
uzņemt visādu kategoriju kuģus.

Sakarā ar tautu savienības fondā
iemaksāto sumu projektējamo sadalīšanu
un pabalsta piešķiršanu Latvijai —
karantinas ierīkošanai Daugavpilī un
jūras karantinas ierīkošanaļ Liepājā, ve-
selības departaments izstrādāja un iesū-
tīja tautu savienības priekšstāvim Norman-
White kungam vajadzīgos Daugavpils ka-
rantinas izbūves projektus, kā arī dažādas
ziņas, pārskatus un motivāciju par minē-
tās karantinas nepieciešamību. Reizē ar
to departaments caur ārlietu ministriju
lūdza mūsu sūtni Romā Dr. Valtera kungu
aizstāvēt tautu savienībā šīs karantinas
izbūves nepieciešamību un izgādāt va-
jadzīgo pabalstu Daugavpils karantinas
izbūves realizēšanai.

Pamatojoties uz ārlietu ministrijas tautu
savienības nodaļas ziņojumu, ka 1922.g.
13. oktobrī Varšavā tiks sadalītas starp

Baltijas valstīm un Rumāniju tautu sa-
vienības sērgu apkajošanas fondā iemak-
sātās sumas, veselības departaments ko-
mandēja uz Varšavu divus priekšstāvjus.
Satiekoties Varšavā ar tautu savienības
priekšstāvjiem, mūsu priekšstāvjiem tika
paziņots, ka nekāda pabalsta sadalīšana
nenotiks, bet notiks tikai apspriede jau-
tājumā, kādā mērā no Holandes valdības
priekš sērgu apkarošanas Latvijā tautu
savienības fondā iemaksātās 10.000 angļu
mārciņas būtu pietiekošas projektējamās
Daugavpils karantinas izbūvei. Tā ka
Daugavpils karantinas izbūve pēc iepriek-
šējā aprēķina, neieskaitot karantinas
iekšējo iekārtu, izmaksātu vismaz 39 000
angļu mārciņas, bet tautu savienība sim
nolūkam var izsniegt tikai 10.000 angļu
mārciņas, un papildu pabalsts nav pare-
dzams, tad mūsu priekšstāvji lika priekšā
Latvijai piedāvāto pabalstu izlietot
jūras karantinas ierīkošanai Liepājā,
kāda atī paredzēta noslēgtās sa-
nitarkonvencijas. Ši _ proporcija tika
pieņemta un ša jautājuma techniskai
noskaidrošanai, pamatojoties uz
ministru kabineta lēmumu, veselības de-
partaments 11. novembri komandēja uz
Vāciju un Dāniju veselības depaitamenta
direktoru Dr. J. Kivitcki un universitātes
profesoru inženieri Bīmani. Tie paši
priekšstāvji izbrauca arī uz Liepāju, laš
izraudzītu noderīgas telpas jūras karanti-
nas ierīkošanai un stātos šiuī lletā_ sa-
karā ar Liepājas pilsētas valdi. Ēkas
karantinas ierīkošanai tika izraudzītas

bijušā Liepājas kara ostas rajonā. Izrau-
dzītā vietā karantinu tomēr neizdosies ie-
rīkot, jopēc Liepājas pilsētas vaidēs aizrā-
dījumiem,caur to tikšot traucēta tajā rajonā
projektētās brīvostas attīstīšanās. Sakarā
ar to departaments no jauna griežas pie
Liepājas pilsētas valdes ar ierosinājumu
norādīt citu jūras karantinas ierīkošanai
noderīgu vietu ar vajadzīgām ēkām, var-

Maksa par .Valdības Vēstnesi* sākot no 1. janvāra:
Sagemot ekspedīcijā:
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Par 1 mēnesi . 1 lats 80 sani
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi lidz 30 vien-

siejīgām rindjņām 3 lat. 60 sant.
par katru Jāļāku rindiņu . . — . 12 .

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

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu — ,20 .



būt Liepājas ziemas ostā Atbilde līdz
šim vēl nav saņemta. Tamdēļ, kamēr
nebūs ierādīta ksrauiinas ierīkošanai p;e-
mērota vieta un no laatss savienības sa-
ņemts piedāvātais pabalsts, departamen-
tam pagaidām jāaprobežojas ar nepie
ciešamiem priekšdarbiem.

Aprija mēneša sākumā Daugavpils ap-
riņķī parādijās hs tumu tifs. J)eparta-
ments tūliņ noorganizēja un izsūtīja uz
sērgas apd.audētiem apgabaliem divas
kolonas — vienu uz Liksuas un otru uz
Līvānu rajonu. Kolonu vadītajiem pie-
komandēja ari vajadzīgo medicīnisko
personālu un iz'ūtija pirtsvagoriu un
dezinfekcijas kan.eras iīdz ar dezinfek-
cijas līdzekļiem. Pateicoties laika sper-
tiem soļiem, epidēmijas izplatīšanos sa-
mērā īsā laikā norobežoja un likvi-
dēja Jūlija mēnesī Sasmaka parādijās
asinssērga. Nekavējoties uz turieni no-
komandēja kolonu, izsutija medika-
mentus un dezinfekcijas līdzekļus, kā ari
izsniedza Sasmakas pilsētas valdei pa-
balstus kopsumā 150 OGO rbļ. slimnicas
ierīkošanai, uzturēšanai un raediciniskā
personāla atalgošanai. Norēķins un
pārskats par izsniegto pabalstu izlieto-
sanu saņemts veselības departamentā
Asinssērgas apkarošanai Sasmaka at-
vērtā slimnīca likvidēta 14. oktobri.

Ari plūdos cietušiem Daugavpilī un
tās apkārtnē departaments sniedzis pa-
līdzību, nosūtīdams uz Daugavpili deķus,
palagus un t. t.

Šinī darbības laikā departaments iz-
strādājis un publicējis: 1) instrukcijas
par kapsētu ierīkošanu, 2) noteikumus
par mirušo izrakšanu, pārvadāšanu un
apbedīšanu, 3) Noteikumus,_kādi jāievēro
valdības, pašvaldības iestādēm un privāt-
personām pie slimnieku sūtīšanas ārstē-
šanai uz valsts slimnīcām un Pastēra
institūtu pie I. Rīgas pilsētas slimnicas,
4) rīkojumu par ārstēšanas maksas pa-

Pie'""""s. Statistika par veselības departamentam padotām slimnīcām, leprozorijām un kūrvietām '
laikā no 1922. g. 1. janvāra līdz 1. decembrim.
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Piezīme. Valsts slimnica Jelgavā likvidēta 1922. g. 1. februārī.

*) Viena slimnieka uzturēšana dienā izmaksāja 736 rbļ. 81 kap., ievērojot to, ka ar slimnicas Ikvidaciju atlaistiem darbiniekiem izmaksātas algas par 3 mēnešiem uz priekSu.
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b) Valsts slimnica — Strenčos.
Laikā no 1922. g. 1. janvāra līdz 1.

decembrim ārstēti 329 slimnieki, no tiem
izrakstīti — 108,_ miruši — 12; uz 1
decembri slimnica paliek £09 slimnieki.
Iestādes uzturēšana pa minēto laiku iz-
maksājusi — 9 698.037 rbļ. 30 kap. vai
viena slimnieka ārstēšana un uzturēšana
dienā — 144 rbļ. 46 kap.

c) Valsts slimnica — Gintermuižā
(Jelgavā).

Laikā no 1922. g. 1. janvāra līdz
1. decembrim ārstēti 438 slimnieki , no
tiem izrakstīti — 73, miruši — 27, uz
1. decembrī slimnīca paliek 338 slimnieki.
Iestādes uzturēšana pa minēto lai^u
izmaksājusi — 12 136 809 rbļ. 15 kap.,
vai viena slimnieka ārstēšana un uztu-
rēšana dienā — 110 rbļ lO^sp,

d) Valsts slimnica — Jelgavā

1 ^ - ° }922',> L Ilvara
'

līdz1. februārim, t. 1. līdz slimnicas likvidā-
cijas dienai, ārstēti 20 slimnieki, mirušunav. Iestādes uzturēšana pa minētolaiku izmaksājusi 243884 rbļ. 15 kaovai viena slimnieka ārstēšana un uzturē-šana dienā - 736 rbļ. 81 kao kasizskaidrojams ar to, ka slimnīcu likvidējot

Dar
ai
3mlr-rbinJekleia a1^ '«Spar 3 menēs;em uz priekšu.

3) Valsts leprozorijas:
a) Rīgas leprozorija.

Laikā no 1922. gada 1. janvāra lid«
1. decembrim ārstēti 146 slimniek'»
no tiem izrakstīti — 34 miruši — 10J
uz 1. decembri leprozorijā paliek 10*
slimnieki. Iestādes uzturēšana pa nu*
neto laiku izmaksājusi — 2.294.498 rbļ.
vai viena slimnieka ārstēšana un uztu-
rēšana dienā — 66 rbļ.

— v

augsiināšanu vakts slimnīcās, 5) cbliga-
toīiskos noteikumus par lipīgu slimību
pieteikšanu un apkarošanu, 6) rikojumu
par baku potēšanu, 7) ssnitāros noteiku-
mus par plostošanu pa Daugavu, 8) rī-
kojumu apriņķu valdēm un_ apriņķu
ārstiem tergu apkarošanas lieta, 9) pa-
pildu rīkojumu par baku potēšanu, 10)
Ķemeru un Bsliiones sēravotu statūtus,
ir) sīkoļumu par feldšeru praksi, 12)
rīkojumu par bēgļu un optaotu ve
selibas stāvokļa pārbaudīšanu, 13) rī-
kojumu tanī pašā lietā visiem ārsiena,
14) rīkojumu par medikamentu pārvadā-
šanas kārtību pa Latvijas dzelzsceļiem,
15) note.kumus par tirgošanos ar ārst-
niecības līdzekļiem ārpus aptiekam ībh
dažus citus rīkojumus un noteikumus.
Bez tam departaments izstrādājis likum-
projektu par dzimuma slimībām un ve-
selības pārvaldes satversmes projektu.

Ievērojot taupības principu un liet-
derība, veselības departaments apvienoja
visas līdzšinējās Kurzemes leprozorijas
vienā leprozorijā — Talsos, likvidējot
1921. g. 23. oktobri Tukuma un Ārlavas

leprozorijas. Sakarā ar to Talsu lepro-
zorijā remontēta mūra baraka no likvi-
dētām leprozorijām pārvietojamo slim-
nieku novietošanai. Caur šādu apvieno-
šanu sau azinātās atsevišķu leprozoriju
saimniecību un medicīniskā personāla
skaits, panākti prāvi valsts līdzekļu ie-
taupījumi, kā ari dota iespējamība no-
stādīt pastāvošās leprozorijas uz la-
bākiem pamatiem, attiecībā uz viņu
labierīcību, saimniecību un t, t. Lielākā
daļa no leprozorijas slimniekiem pār-
vietota uz Rīgas, bet pārējie uz Talsu
leprozoriju.

Bez tam 1922. g, 1. februāri likvidēta
valsts Elisnica Jelgavā, kuru pakāpe
niski raka samazināt jau no 1921. g
Likvidējot šo slimnīcu, viņa esošie slimr
nieki pāivietoti uz Aleksandra Aug&tumu

slimnīcu. Slimnicas inventārs sadalīt

starp veselības departamentu un pa
dotām iestādēm, bet slimnīcas

bibliotēka nodota Latvijas unl , vers. "
tates medicīnas fakultātei.- Ukvidjag
izdarīja speciāli šim nolūkam sastādīta
komisija. Slimnicas ēkas nodotas tiešie u

ministrjas, resp. galvenās cietumu valdes

rīcībā ar noteikumu, ka nevajadzīgas nosim
ēkām tāļāknododamas zemkopības mini-

strijai. Gintermaižas vatsts _ slimnīca no
jauna uzstādīta veļas mazgājama mašīna,
c*ur ko radās iespējamība apvienot viena

līdz tam atsevišķi pastāvējušas ,Tabo/a
un Ointermuižas valsts slimnicas vejaa

raazgāta/as un, izdarot_ remontus, tapai
apvienot divas pastāvējušas virtuves
vienā; pie titn jāatzīmē, ka ietaupījumi,
kuri radās attiecīgo štatu samazinot, pus-
gada laikā sedza visus veļas mazgājamas
mašīnas iegādāšanas izdevumus. Ka lie-
lākais kapitals_ remonts Aleksandra Aug-
stumu slimnīca atzīmējams —_ kanalizā-
cijas ieiīkošana. Valsts slimnica Strenčos
izdarīti vairāki kapitālremonti pie slim-
nicas ēkām.

Saskaņā ar ministru kabineta lēmumu,
skaitot no 1922. g, 1. apriļa, autonomi-
zēti Ķemeru sēravoti un peldvietas un
Baldones sēravoti, kuros uzsāktas lielā-
kas pārbūves un" jaunbūves.

Bez iepriekš minētiem uzdevumiem un
darbiem departaments pēc iespējas veicis
visus uz viņu gulstošos uzdevumus, pie
kādiem pieskaitāmi: vispaiēja uzraudzība
par sanitāro »n tautas veselības stāvokli
(izdarīta muižu sanitarrevizija valstī),
kara gūstekņu un bēgļu transportēšanas
uzraudzība sanitārā ziņā, sanitārā uz-
raudzība par karantīna an dziednie-
ciskām iestādēm valstī, tautas vese-
lības jautājuma pētīšana, projektējot ta
uzlabošanu, sanitarpoHciskā uzraudzība,
tiesmedicinisku atsauksmju un slēdzienu
došanu un t. t.

Lai noskaidrotu valsts slimnicas esošo
slimnieku veselības stāvokli un sakars
ar to noteiktu atsevišķu glimnieku turn
māko nepieciešamību un lietderību atstāt
slimnicas, veselības departaments 192?
gada maija mēnesī sasauca valsit
slimnicas ā'stupsichiairu komisijas tJ*

pat nolūka maija sasauca leprozo.
rijās ārstu leprologu komisijas, kUra
noteica, kādi no leprozorijās esošiem
slimniekiem, skatoties pēc viņu Veselība»
stāvokļa, izrakstāmi no leprozorijām , vai
sūtāmi uz darba koloniju. Slimnieki
kuri no šim ar.tu komisijām atzīti PjJizārstētiem, vai apkārtni neapdraudošiem
un kurieni slimnica, vai leprozorijā turp.
māka uzturēšanas nav vajadziga, no
slimnīcām izrakstīti, nododot tos attiecīga
pašvaldības iestāžu apgādībā, skatoties
pēc slimnieka agrākas dzīves vietas.

Veselības departaments sadalās seko-
šās nodaļās: 1) siimnicu un kūrortu nr>
daļas ar departamenta kancleju, 2) stati,
stiski-sanitar-epidemioloģiskā nodaļa, 3)
ķimiskā nodaļa ar ķimisko laboratorija
un 4) aptieku pārvalde ar 29 ierēdņiem
visā departamentā, ieskaitot ķimisko la-
boratorijH.

Veselības _ departamentam padotas se-
košas iestādes (skaties pielikumu) ua
amata personas: 1) 17 apri ņķu ārsti, 19
apriņķu feldšeri, 1 pilsētas ārsts (Liepāji)
ar 1 feldšeri un

2) valsts slimnicas:

a) Aleksandra Augstumu slimnica.

Laikā no 1922.g. 1.Janvāra līdz 1922.
g. 1. decembrim ārstēti 791 slimniek^
no tiem izrakstīti — 481, miruši — 29,
uz 1. decembri paliek slimnica 281
slimnieks. Iestādes uzturēšana pa minēto
laiku izmaksājusi — 11.771.611 rbļ. 30
kap., vai viena slimnieka ārstēšana un
uzturēšana dienā — 124 ibj. 76 kap.



b) Talsu leprozorija.

Laikā no 1922. g. 1. janvāra līdz
j, decembrim ārstēti 90 slimnieki, no

4iem izrakstīti — 12, miruši — 4; uz
ļ. decembri leprozorija paliek — 74
fiimnieki. Iestādes uzturēšana pa mi-
nēto laiku izmaksājusi — I 562 559 rbļ.
55 kap, vai viena_ slimnieka ārstēšana
un uzturēšana diena — 67 rbļ. 89 kap.

c) Cēsu leprozorija.
Laikā no 1922_ g. 1. janvāra līdz

3. decembrim atsieti 71 slimnieks, no
tiem izrakstīti— 46, miruši— 4; uz
1. decembrMeprozorijapaliek — 21 slim-

nieks. Iestādes uzturēšana pa minēto
laiku izmaksājusi 754 988 rbļ. 25 kap.,
ivai viena slimnieka ārstēšana un uztu-
rēšana dienā 62 rbļ. 19 kap.

4) Kūrvietas:
a) Ķemeru sēravoti un peldvietas.

1922. g. sezonas apmeklētāju skaits —
3687. Izsniegtas: sēra vannas — 37 332
un dūņu vannas — 11.784, kopā 49.116
vannas. Sēravotu uzturēšana izmaksājusi
2331.951 rbl. 25 kap Ieņemts 2.695.257
tfbļ- 5 kap. Salīdzinot iestādes darbību
1922. g. sezona ar iepriekšējā gada dar-

bību, redzama apmeklētāju skaita vairo-
šanās, lai gan apstākļi no sākuma bija
ļoti nelabvēlīgi. Vācijas zemā valūta un
mūsu augstas cenas vilināt vilināja turī-
gākos Latvijas pilsoņus uz Vācijas peld-
vietām. Ļoti iepriecinoša bija parādība,
ia peldviesu starpafeija stipri lielāks lat-
viešu procents, neka agrākos gados. Tā
ka līdzšinējās peldu iestādes telpas ne-
apmierina visus pieprasījumus, tad ir jau
pagatavots plāns jaunas peldu ēkas izbūvei
kara laikā nodegušās vietā. £ku cerams
iesākt celt jau šinī gadā, ja tikai minētam
nolūkam izdosies savākt vajadzīgo kredītu.
Nolūkam, jepazīstināt ar Ķemeru peldu
iestādi ari ārzemniekus, izsūtīs prospektus
gan tiešiārzemju ārstiem, gan arī izplatīs
prospektus caur mūsu priekšstāvjiem ār-
zemēs. Analizējot 1922. g. sezonā Ķe-
meru sēravotus izrādījās, kā avoti ' ir
fadioaktīvi.

b) Baldones sēravoti.

Izsniegtas 3.770 sēra vannas. Sēravotu
uzturēšana izmaksājusi 463.189 rbļ.
50 kap. Ieņemts — 131.735 rbļ. 50 kap.
Baldones sēravotos paplašināta vannu
«ka, pavairojot sēru vannu skaitu pa-
gaidām līdz 20. Bez tam no jauna
ierīkotas dziedniecības vannas ar upes
ūdeni, kā piemēram ogļu skābes, sāls,
skuju ekstrakta, dūnu kompreses un t. t.
Ierīkotas lētākas telpas mazturīgiem slim-
niekiem un iesākta kūrmājas atjaunošana.
Satiksmes līdzekļi uzlaboti tanī ziņā, ka
sēravotu šaursliežu dzelzsceļš pagājušā
rudenī pagarināts no Daugavas līdz
Ikšķiles stadjai. Slimnieku skaits note-
cējušā sesona pavairojies par 50% pret
iepriekšējā gada skaitu.

Beidzot departaments atrod par vaja-
dzīgu atzīmēt Amerikas Sarkanā krusta
labdarības darbu Latvijā. Departaments
no Amerikas Sarkanā krusta saņēmis
lielu vairumu medikamentu, dezinfekcijas
līdzekļu, pārsienamā materiāla un trauku,
kuri pa lielākai daļai jau izsniegti valsts
slimnīcām, leprozorijām, kā ari valsts,
pašvaldības un labdarības iestādēm slim-
nīcu un ambulatoriju vajadzībām. No dā-
vāto medikamentu un dezinfekcijas līdzekļu
krājuma līdz šimizsniegti: medikamenti —
valsts iestādēm vērtībā par 1.524 903 rbļ.
pašvaldības iestādēm par — 230.817 rbļ.
un labdarības iestādēm par 165,288 rbļ.,
kopvērtībā par 1.921.008 rbļ., pārsienamie
materiāli valsts iestādēm vērtībā par
71 575 rbl. un pašvaldības iestādēm par
285.163 rbļ., kopvērtībā par 356.738 rbļ.

(Turpmāk vēl.)

iekšzeme
Stopinl.

Stopiņu pagasta valde sarīko 14. jan-

vāri, pulksten 2 dienā, priekšlasījumu par
piena lopu ēdināšanu un kopmodernie-
čībām. Runās Rīgas apriņķa lopkopības
instruktors J. V ī t o 1i ņ š.

Plātere.
Plāteres pagasta valde sarīko 14. jan-

vārī,pulksten 1 dienā,biedrības « Austrums*
telpās priekšlasījumu par zemes apstrā-
dāšanu un mēslošanu, Runās Rīgas ap-
riņķa agronoms A. Elks ne.

Latvija un citas valstis
Francijas legadja piesūtījusi ārlietu

ministrijai sekošu uzaicinājumu:
Francijas valdība, vēlēdamies veicināt

rūpniecības attīstību, pieņemot vienu tipu
priekš lielākās daļas priekšmetu, kurus
fabricē sērijas (dzelzelietas, citu metālu
izstrādājumi, darba rīki, dzelzsceļu mate-
riāli, aviācijas piederumi, motori,elektriskie
aparāti u. t. t. u. t. t), ir organizējusi
pie tirdzniecības un tūpdecības ministri-
jas pastāvīgu standartizācijas komiteju.

Standartizācija patlaban nodarbina vi-
sas valstis, bet ir nepieciešami, lai dažādu
zemju darbība būtu saskaņota.

Lai ar dažādu nevienādu metodu pie-
lietošanu nenonāktu pie pretējiem rezul-
tātiem, Francija ir nodomājusi organizēt
starptautisku sekretariātu. Šis sekreta-
riāts uzturētu pastāvīgus sakarus ar visām
standartizācijas komisijām un galvenam
kārtam būtu archivu birojs, informācijas
centis, kur sakopotos komisiju darbu
rezcltati.

Nacionālas komisijas paturētu pilnīgi
savu rīcības brīvību.

Galvenā komiteja, kura sastāvētu no
dalībnieču valstu komisiju prezidentiem,
viceprezideut em un sekretāriem un orga-
nizācijas ģenerālsekretāra, dotu sekreta-
riātam direktīvas un lemtu par starptau-
tiskā standartizācijas kongresa sasaukšanu
Šos kongresus noturētu pēc kārtas dažādu
apvienoto valstu galvas pilsētās.

Šis projekts sastādīts tikai pēc daudz-
kārtējam apspriedēm ar vairāk kā 15 valstu
standartizācijas komisiju locekļiem.

Francijas tirdzniecības ministrijas dele-
gātam. Millo bijusi izdevība par šo jau-
tājumu sarunāties ar Bļodnieka kungu.
Pamatojoties uz šīmiepriekšējām sarunām,
Francijas legacija lūdz Latvijas valdību
ziņot, vai latvju oficiālās iestādes, kuras
nodarbinātas ar standartizāciju, principā
piekrīt projektējamai organizācijai.

Franču standartizācijas komisija dotu
telpas kādā privātmājā ar visu nepiecie-
šamo iekārtu: mēbelēm, telefonu u. 1.1
Izdevumus personāla atalgošanai, ko-
respondencei un citām vajadzībām segtu
ar dalībnieču komisiju piedalīšanās maksu,
kura nedrīkstētu pārsniegt 100 līdz 500
dolāru no katras valsts.

Dalības naudas daudzums atkarātos
no ikvienas valsts vajadzību lieluma.
Konstituešanās sapulce varētu notikt Pa-
rizē 1923. g. sākumā. Tai_ būtu admi-
nistratīvs raksturs, tur izstrādātu organi-
zācijas statūtus, noteiktu sekretariāta
funkcijas, dalības maksas lielumu un
apzīmētu pirmā starptautiskā kongresa
vietu, dodot priekšrocības vienai no Eiro-
pas valstīm.

Galvenā komiteja lemtu ari par to,
kādās valodās jātulko visi techniskie do-
kumenti.

Francijas delegācija lūdz Latvijas vai
dība, gadījuma, ja ta būtu ar mieru pie-
vienoties itarptautiskam standartizācijas
sekretariātam, paziņot delegāta vārdu,
kuru viņa sūtīs uz Parizi 1923. gada
sākumā.

Ārzemes

Angļu prese par Francijas soļiem

pret Vāciju.
Londonā, 10. janvārī. Anglijas

vadošie laikraksti, izņemot konservatīvas
partijas labā spārna orgānu «Morning
Post", noteikti uzstājas pret Francijas
lēmumu lietot jaunas sankcijas. „Times."
raksta: «Nevar būt šauba par to, ka
Anglija ne mazākā mērā nepabalsta tos
soļus, kurus tagad sper Francija, lai no-
drošinātu sev dažus no sabiedroto kopīgi
izcīnītās uzvaras augļiem, Mēs varam tikai
palikt sāņus un nogaidīt. Mēs nopietni
vēlamies uzturēt saskaņu ar Franciju
cik tāļu vien iespējams un atstāt vaļā
ceļu uz ciešākas kopdarbības atjaunošanu,
tiklīdz apstākļi būs labvēlīgāki. Tādēļ
mēs ceram, ka Francija Rūras okopē
šanā ievēros mērenību, un ka nenotiks
nekārtības, kuras varētu pārņemt ari
pSrejos okupētos apgabalus. Stāvoklis
būtu ārkārtīgi nopietns, ja franču-
beļģiešu uzstāšanās, par kuru mēs
neesam atbildīgi, izsauktu nemierus
Ķelnes apgabalā, kur atrodas angļu
karaspēks.

«Morning Post" izsakās, ka Anglija

nožēlojamā kārta gribot atzīt Vācijas
mākslīgi radīto bsnkrotu. Francija rīko-
joties pareizi. Neesot saprotams, ka
Anglijai varētu būt izdevīgi tik bīstama
angļu rūpniecības konkurenta panākumi,
par kādu jāatzīstot Vācija. LTA.

Stāvoklis Vācijā.
Berlinē, 10. janvārī. Vācijas valsts

prezidents Eberts izlaidis uzsaukumu
Rūras apgabala iedzīvotājiem. Uzsau-
kuma starp citu teikts, ka Vācijas preti-
nieks no jauna iebrūkot vācu zemēs.
Varas politika apdraudot vācu saimnie-
cības serdi, vācu rūpniecības un strād-
nieku šķiras darba un maizes galveno
avotu. Miera noteikumu izpildīšana tagad
kļūstot galīgi neiespējama, Prezidents
uzaicina Rūras iedzīvotājus izturēties
aukstasinīgi un nogaidīt . taisnības uzvaru".

Valstskanclers Kuno vakar pēcpusdienā
pieņēma rūpniecības un visu vadošo
saimniecības organizāciju priekšstāvjus.
Tie vienbalsīgi apliecināja, ka visiem
spēkiem pabalstīšot valdību. LTA.

Rīga
Risas apriņķa kafā cietušo pensiju

komisijas sēde
notiks_25. janvārī, pulksten 9 no rīta,
Rīgā, Ērgļu ielā Ns 3 — Sarkanā krusta
slimnicas telpas.

Māksla

Anni Simson viesu izrādes
nacionālā teātri.

Pēc pāris dienām nacionālā teātri
dabūsim redēt otru mūsu skatuves
mākslinieci, kas ar ļoti, labiem panā-
kumiem darbojas uz ārzemju skatuvēm;
ta ir A n n i Simson no Vīnes Ro-
berta skatuvēm. Anni Simson latviešu
teātra publikai nav sveša, — daudziem
būs vēl atmiņā viņas darbības sākums,
kas jau toreiz soiija spožus panākumus.
Dažiss gadus pirms kara viņa uzstājās
uz Latviešu biedrības interimteatra ska-
tuves, drīz ieņemdama pēc savas lomu
nošķiras Daces Akmentiņ jaunākās
biedres vietu. 3 gadu laikā viņa uzstājas
vesela oriģinallugu un tulkojumu virknē
un viņas talents gūst arvien lielāku at-
zīšanu. Jaunā māksliniece tomēr ar
sasniegto neapmierinājās. 1913. gadā
viņa dodas uz Berlīni un mācās pee
Fr. Moesta, Reichera dramatiskās skolas
vadītāja. Pēc tam viņas ceļš paveras uz
tālumiem: viņu angažē uz 2 gadiem
ievērojamais Rūdolfs Kristieoas pie_ Ņu-
jorkas Irving Place teātra. Šeit māksli-
niece daudz manto; viņa_ uztājas starp
citu kā Greetiņa BFaustā" un uzreiz
izceļas turienes mākslas pasaulē
kā jauna zvaigzne. 1914. gada
pavasarī māksliniece atgriezās uz
Rīgu vasaras, atvaļinājumā un te
uznāca pasaules kara sākums. Tas ienes
viņas praktiskā teātra darbā traucējumu.
Dzīves apstākļi noved viņu tāli Krievijā,
bet arī te viņai laimējās ņemt stundas
pie nometinātā pazīstamā Vines aktiera
un režisora V. Loehra. 1919. gadā viņa
atkal dodas uz Vāciju. Pēc divu gada
darbības Augsburgas pilsētas teātrī viņa
dabū vienu uzaicinājumu braukt atkal uz
Ameriku, un otru angažēties pie Vines
Roberta skatuvēm. Māksliniece pieņēma
otro priekšlikumu un tagad viņa darbo-
jas reizē pie trim teātriem: »Neue Wie-
ner Biihne", „Renaissance Theater" un
„Kammcrspiele". Te darba ļoti daudz
un tas stipri dažāds. Te viņa ļoti labi
var sekot savai dziņai pēc personības iz-
veidojuma, kas katram māksliniekam ir
viņa galvenais uzdevums. Mākslinieces
skatuves princips ir dzīvais vārds, ko
viņa nostāda pretī nedzīvai pozai. Šo
dzīvo viņa ļoti labi varēs parādīt arī taī
lugā, ko viņa izvēlējusies savām viesu iz-
rādēm — Ģesharda Hauptmaņa dtamā
.Roze Bernd", kurā viņa ar spilg-
tiem panākumiem jau uzstājusies ārze-
mēs. Bez šaubām, ar lielu interesi sa-
gaidāmas šīs izrādes, kas rādīs toūsu
mākslinieces sasniegumus pa šiem ga-
diem. «Rozes Bernd" izrādes noliktas
šādās dienās: 12., 13, 16. un 18. jan-
vārī. Biļetes uz visām izrādēm jau
dabūjamas.

Nacionālais teatrs. Ceturtdien, 11.
janvārī, ierēdņu izrāde Aspazijas „V a i-
delote". Piektdien, 12. janvārī, Ger-
harda Hauptmaņa drima .Roze
B e r n d" ar A n n i Simson (no Vi-
nes) titula lomā. .RoziBernd* uz-
skata par vienu no vērtīgākiem un spe
cīgākiem Hauptmaņa darbiem. Drāma
koncentrēta uz pašu Rozi Bernd, kurā
varēsim vērot mūsu apdāvinātas māksli-
nieces īpatnējo spēli. Sestoien lugu iz-
rāda otrreiz. — Tā ka izrādes nacionāla
teātrī tagad gandrīz pastāvīgi izpardotas,

tad publikas pašas laba ieteicams apgā-
dāt biļetes laikus. _ Biļetes dabūjamas
iepriekš ari uz visam .Rozes Bernd"
viesu izrādēm.

iMniiiii aa mpiieciM
K u r 8 i.

Rīgas birža, 1923. gada II. janvāri.

100 Latvijas rbļ 2,~
Amerikas dolārs 506 — 5,11
Angļu mārciņa 23,59 — 23,83
100 Francijas Iranki .... 35,11—35,46
100 Beļģijas franki .... 32,08 — 32,40
100 Šveices franki 95,78 — 96,75
100 Zviedrijas kronas . . . 1S6.33 —137,71
100 Norvēģijas kronas ... 94,08 — 95,03
100 Dānijas kronas .... i02,57 —103,61
100 Holandes guldeņi . . . 200 78—202,81
10000 Vācijas markas . . . 4,80 — 4,86
100 Somijas markas .... 12,43 — 12,68
100 Igaunijas markas . . . 1.46 —1,50
100 Liti 50,27 - 51,30
10000 Polijas markas . . . 3.—
100 Čechoslovaku kronas . . 14 31 — 14 60
100 Itālijas liras 2504 — 25.55
Padomes rbļ
10 krievu zelta rbļ 25.50
Zelts (Londona) par 1 unci tīra

zelta —
Krievijas sudraba{^ļ. ; ; JJ|]parlrbL
5°/o neatkar, aizņem 2, 2,10
20 zelta fr. 6°/o Rīg. hip. biedr.

ķīlu zīmes —
50 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedr. ķīlu zīmes .... —
100 zelta fr. 6°/o Rīgas pils. kr.

biedi, ķīlu zīmes .... —
Rīgas biržas komitejas kotscijas komisijas

priekšsēdētājs A. Kacens
Zvēr. biržas mākleris P. Rupnen

Uo U&ņālm ostas izgājuši fcu®.
5 janvāri.

Gaid*, latvieša tvaikonis331 reģ. ton. brutto, uz
Ventspili ar jauktu lādiņu.

Lisa. zviedru motorkuģis, 903 reģ. ton. brutto, uz
Karlskrou ar balastu.

Claus, vācu tvaikonis, 302 reģ. ton. brutto, uz
Stetini ar jauktu lādiņu.

Baltriger, angļu tvaikonis, 1142 reģ. ton. brutto,
uz Dancigu ar jauktu lādiņu.

Duddingston, angļu tvaikonis, 2214 reģ. ton. brutto,
uz Rīgu ar jauktu lādiņu.

6. janvāri.
Frarne, vācu tvaikonis, 236 reģ. ton. brutto, ua

Dancigu.
Deutpetrol, vācu prāmis, 184 reģ. toņ. brutto, uz

Dancigu ar balastu.

Ventspils ostā ienāku!! ku£L
5 janvar.

Thyra S, dāņu tvaikonis, 119365 reģ ton. brutto.
no Koltnburgas tukša.

Pernigel, latviešu tvaikonis, 168,84 reģ. ton. brutto,
no Rīgas ar gabalu precēja.

Gaida latviešu tvaikonis, 33t reģ. ton. brutto, no
Liepājas ar gabalu precēm.

No Ventspils ostas fegājušl kuģi
4. janvāri.

Hugen, dāņu tvaikonis, 267 reģ. ton. brutto, af
Rīgu ai oglēm.

Biar.sa, vācu tvaikonis, 1375,34 reģ. ton. brutto»
uz Holandi ar kokiem.

5. jsnvarī.
Pernigel latviešu tvaikonis, 168,84 raģ. ton. brūti»,

uz Liepāju ar gabalu precēm.
Gaida, latviešu tvaikonis 331 reģ. ton. brutto, uz

Rīgu ar gabalu precēm.
6. janvārī.

Thyra S dāņu tvaikonis, 1193,65 reģ. ten, brutto,
uz Liepāju ar plankām.

Teleoramas
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramas).

Kauna, 10. janvārī. (ELTA) Visā
Klaipēdas apgabala šorīt sākusies
iedzīvotāju sacelšanās Nodibināta
Klaipēdas .augstāka aizsardzības pa-
dome", kura izsludinājuse sevi par ap-
gabala valdību un prasa Klaipēdas
pievienošanu Lietavai. Sacel-
šanās lozungs ir „Nost vācu brīvpilsētu I"

Parizē, 10. janvārī. Franču valdība
šodien pulksten 4 pēcpusdienā iesaiedza
Vācijas sūtnim Parizē nota, kurā paziņo,
ka ievērojot iztrūkumu Versaļas miera
līdumā paredzētās vācu akmeņogļu un
koku uodevās, — .Francija nolē-
musisūtīt uz Rūras raktuvju
apvidu ar sevišķām pilnvarām
savu inženieru komisiju kon-
trolēt vācu ogļu sindikāta darbību un
gādāt par nodevu kārtīgu izpildīšanu.
So komisiju pavada franču
karaspēks aprobežotā skaitā, vienīgi
lai nodrošinātu tai iespēju sekmīgi strādāt

Tāda pat satura notu iesniedz Vācijai
Beļģijas valdība. Arī Itālija, kā jau zi-
ņot? , sūtīs uz Rūras apgabalu savus inže
nierus.

Londonā, 10. janvāri. No Vaštņ-
tonas oficiāli ziņo, ka prezi-
dents Hardings parakstījis
rīkojumu par amerikāņa
karaspēka aizsaukšana no
R e i n a s.

Redaktors: It Ārons.



Tiesu ftoļpajuini.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-

riņķa tiesu pristavs
Andrejs Ozoliņš paziņo, ka saskaņā
ar tiesas spriedumu, 17. laavart S. s.,
pulksten 1 dienā, Lēdurgas pag.. .Lodes
muižā-, pārdos Alīdes Lutcau kustamo
mantu, sastāvošu no vienas ķēves un
govs, novērtētu par 12,000 r.

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

Tiesu pristava A. Ozoliņ s\
*

Ola ibKjžb sludinu).
Meža departaments

paziņo, ka izsludinātas pārdošanai 17. jan-
vāra 1923. g., torgos 17 vienības Nīcas
virsmežniecība (Valdības Vestn. Ns 2)

pārdotas netiks.
IķP nļ iBlsniem Rīsā,

Romanova ielā N» 24, dz. 7, 22. lanvari
i. g.. pīkst. 12, pirdos mutiska un
rakstiska

vairāksolīšanā:
1) Kara laika Daugavas tilta atliekas,

pie Pļaviņām. Drošības nauda 1000 r.
2) Bolderajas koka tilta izgriežamo daļu

līdz ar divām liellaivām. Drošības
nauda 3.000 rbl.

3) Liellaivas noplēšanu, kura atrodas
Balasta dambi, pret namu J* 34—36.

Tuvākas ziņas kanclejā katru dienu
no pulksten 9—15. 2

Pēctorgi notiks 25. Janvāri, pīkst. 12

Muta ce|B iužeiiieri. Rēzeknē,
Maza Ludzas iela 1* 6, 25. Janvāri
1923. 9., pīkst. II dienā, izdos mutiska
un rakstiska sacensība

mazākprasītājiem;
1) 16,5 mtr. gara koka tilta būves

darbus pār Lisinas upi uz Varaklanu-
Borchovas ceja. iemaksājama drošības
nauda 5.000 rbj.

2) 25,4 mtr. gāja k.ka tilta būves
darbus pār parteku starp Ludzas ezeriem
uz Ludzas-Korsovas ceļa. Iemaksājama
drošības nauda 8.000 rbļ.

Pēctorgi uz abiem darbiem notiks
29. Janvāri 1923. 8., pulksten 11 diena,
turpat. 3 N° 24.

Rīgas 11. polic. iec priekšn.
paziņo, ka 24 Janvāri 1923. a-, pulksten
10 rīta, Rīgā, Daugavgrivas ieta >fe 59,

vairāksolīšanā
otru reizi pārdos koku zāģētavas Drevs
un Hertvlga aprakstītas vienu liellaivu
J6 107, lt'6 p. garu, 24 p. plafu, no-
vērtētu par 50.000 rbļ. un vienu liellaivu
M 108, 90 p. garu, 21 p. platu, no-
vērtētu par 60.000 rbļ. — 106.385 rbļ
28 kap., piedzīšanai par labu 2. kopējri
Rigas pilsētas slimo kase'.

11. polic. iec. priekšn, (paraksts).

«Pi$e oļi inženieris Jelgavā
izdos 1923. g., 19. Janvāri, pulksten 12,
savā kanclejā, Jelgava, Upes Ielā 10,

mutiskos un rakstiskos

TORGOS ilpilāji
loselas tvaika rufja re-

monta darbus.
Pirms torgu sākšanās jāiemaksā 150

ut u drošības naudas.
Tuvākas ziņas kanclejā no pulksten

9—3 Pēcto:gi _ š g. '22. janvārī, pīkst.
12-os, tanīs pašas telpās. 1

Paies rajona valsts zemie pārzinis
savā kanclejā, Ungurpils muižā, Val-
mieras apriņķī, 25. Janvāri 1923. a,
pulksten 10 dienā,

Bias iffliišiā
?i- pret tuiīttju samaksu n

3 sekošss siena
preses:

1 tvaika presecenotapar27.000r,,
atrodas Pāles muižā, Pāles
pagastā.

1 tvaika prese, cenotapar 27.000 r.,
atrodas Arciema muižā, Pāles
pagastā,

1 rokas prese, cenota par 1500 r.,
atrodas Ungurpils muižā, Un-
gurpils pagastā
Pārdodeaus preses atrodas pilnīgā

kāri
Vair3k*oIīšana sāksies no cenotas

aumas. Proporcionālo tīmognodokli un
publikācijas iadevumiis sedz jsosoiītājs.
Preses apskatāmas iepriekš atrašanās
vietās

Pāles rajons valsts zemju
1 pārzini» (paraksts).

Trikates pagasta valde
ai šo izsludina par nederīgu pazaudētu
pasi, izdotu no šis pagasta valdes
28. oktobrī 1920. g. zem M> 1446, uz
Annas Jēkaba m. Sūrmen vārda. 2

flpriptii nu Ueris Rēzeknē,
m. Ludzas ielā Ns 6, izdos 22. ianvarl
1923. 8, pīkst. 11 diena, otrreizēja

rakstiska un mutiska sacensība

mazākprasītājiem
apmēram 1168 kb. mtr. grants pie
gādāšanu priekš Kuprovas - Upnas

ceļa remonta.
Iemaksājamā drošības nauda 25000 tbļ.
Pēctorgi notiks 25. janvārī š. g.,

pulksten 11 dienā, turpat. 1

Valsts rata ozisrai toitt
paziņo, ka uz 16. janvāri š. g., iz^ludin.
torgos, punktā 9. uzskaitītie priekšmeti

tīek Dopti so mii,
Priekšsēdētājs A. Ja gars.

Vec. teehniķis R. Sulcs.

Katlakalna pag.
6 kl. Pļavniekkalna pamatskolai vajadāj

sKolotfijs.
Pieteikšanās priekšvēlēšanām pie p>|

valdes, līdz 16. Janv. i. g„ vai arī vi
lēsanas dīenā 16. jartvarī, personīgi p
pag. padomes.

Katlakalnā, 9 janvāri 1923. g.
Pagasta vaide.

Mūru pag. valde
dara zināmu, ka ar 1. janvāri 1923. s
Mūru pagastā atvērta

jtataisi!! nodala"
at darbības raj. — Mūru pagasts.

Nodaļas sēdeklis Mūru pag. namā
Priekšsēdētājs M. Vīksna.

——————?M-»ifil.ved ' s K''-
_

mm sīpojuffli.
Daugavpils apriņķa valsts zemju

inspekcijā
var pieteikties

darbuedis
^il

kate?0r,j
- ) priekš KaPinu rajona

vtlt na
em!U P^kancl el a". dzīves

«sfi W fP«tt Ka P« Pa-
g™L,oIlf: Novij Dvor. Iecelšanas pa-balsts netiks izsniegts v

Kandidāti tiek lūgti līdz 20. Janvārim
* 9, iesniegt Daugavpils aprinķ "

valsts«mm inspekcijā kur ari notikfpieņTm*sāna (Daugavpilī , Teātra ielā Mīī)
Sffit u-J°t!^inodokl;
MrSfīhn ? TOI

- tal,tt no «PWeeibām!mS!Un ,SU a ^« Vbības
Daugavpils apr. valsts

—± zem iu inspektors Cnar«t.*c\

Svefciema kopmod. sat
ar šo paziņo, ka šī biedrība ar 8. mii
1923. g. Hicvld un Izbeidz savu dari
un tamdēļ uzaicina savus biedrus c
kreditorus līdz l. aprīlim i. g., pieiet
savss presības un iebildumus likvids
komisijai, Sveiciema Sprundēs, ca
Salaru Pēc šī termiņa nekādas pr
sības netiks ievērotas, 3

Likvidācijas kom.loc:
Fr. Langins, J. Btunzets. A.Bachmauj

fiivīa mmMM, 1
Pamatojoties uz mortiilkacijas lita

3. un 11. punktiem, būvju sabiedrib
.Struktor" likvidācijas komisija ar
izsludina vispārības zināšanai, ka _pi
mortif ieejamām akcijām, izsludinātā
.Valdības Vēstnesī" Nž 136, no 1922.;
21. jūnijā, pat

zudušām,
līdz šim vēl nav iebildumi celti, tāmi
pamatojoties uz minēto moriiiifcacij
likumu,, būvju sabiedrības .Stiaktc
likvidācijas komisija atzīs izsludināt
akcijas par nederīgām »n
sniegs nozudošo akciju vietā Jau"'
akcijas, _

Būvju sab. ,.Struktor" Hkvidac BU
Pamatojoties uz likumu 1921. g"

17. janvaia sabediība. paziņo, k» zenl
uzrādītās sab. akcijas ā 250 rbļ pJeteiki
sabiedr. mortifikacijai,kapazaudēta'Akc n.: 1521/1740. 2451/24G0 3421/3*

Visas personas, kufu rīcība "lineļ
akcijas atrodas, vai kam varētu }
kādas tiesības uz viņām, tiek uz&iciM 1

s e šu_ mēnešu laika, skaitot no zem
apzīmētā datuma, pieteikties sabiedno
likvidācijas komisijā, pēc fflin- tertn '
notecēšanas, augšmin. akcijas uzskatam
par nederīgām un tām personām , Ķuļ
zudumu pieteikuša», tiks ^ ec« ?,
vieta izsniegtas jsunas akcijas liuz
dividendu kuponiem.

Rīgā, 8 janvārī 1923. g-
Ukvidseiļas kemļsB».
lielā JēkabiielaŅšjM:

Dreiflņu pag. vstoe

izsludina par nederīgu Latvija P»*^
Annas Jura m. Govgan vārJa, iv>
no šīs valdes, "0. janvāri 1920. g:;
Jjfe 289, kufa pieteikta kārgjaudgļ.

Nacionālais i®&®$*
Piektdien. M. Janvar?. pulksten 1J$

Anni Simson viesu šzra*
Stone. @i&m* l- .

Sestdien, f3, ianvarl, pulksten 7 ^

Anni Simson viesa izrS*
lio^e. Šfrevnd"

Vietalvas miViet.-fldzl.Ba. pagastiem,
Cesu apriņķī, vajadzīgs

A S% _% 7 ^
s£_fŠ_-SS_-«5s-firet p^rssž 3""vietas zeme» kiītTi"'* Pur"
t^saptTekasļSSļ"M'ffiauzaicina pieteikties 27. jVnvarj«m"^pulksten 11 dieni ,».« ".WZ3-'>
gasta Padomēm "

vieta^ vasnt'T'r*
pa

"
Dcelzsceiu stac ia Pd?a namS-

verstis. ' C'- PJaviņas, 14

vW. pag. pnenfa. v. K. Lelveri

Bīriņu virsmežniecība
— _J __ _v k ___S__^_«_«J 9. febroarl 1923. sadS, pul^,

ĒISPCIOS lQ|«ļy«l 12 dienā. Biri ņu pagasta na
^

^ dedzamo malku ,ļ^«gožumrf«ļ£^ļfc_
^, I Kāda %%t Kub. I Novērtējums

Torga ., , . , „i.j aia cirsm. Suga gj»- pēdas ' Att «Uiii,
vien. No kāda novada, apgaita, kvartāla un ataaia i d ^ o uii Sant
?*>* j I I I 1 ' ! —-__

^

I. Iecirknis: bēKS
_ ļ - »24j,1 Pabažu nov. apg. 1. kv. 25. dedzin. malka |/»K - '? mQ meinalkšgu -' ļ f - . 59 38 6 ,. , %

2 . • } • 25 1920 apse - . ~
^

ļļ ? . .
3 . . .25 «/»

1920 priede . -— ** ™ r|. . , i

i : : :i:SŠ : : -?????% ? i £? - - 1 ?» - ?;! :
10 . . 4. . 33.43 . , 8"/12 1SWU egl '

\ ' III. Iecirknis: JOļ ; 4997 1060 r 7S, ' 3 ,
11 Krimuldas nov. apg. NŠ 2, Leijas mežā }*" ^{ļ , 34 743,5 65 05 3 " ]m

12 . & 2, . 1
2m nr ede 141 3428 796 05 3 . p.t«V13 Inciema un Turaidas nov. apg. 1 nu 3 kv. 1.52. 55.56 ļ 1923 priede J« 13 , &14 Ierkules nov. apg. 1 kv. 5.6 } Lielceja mala 923 priede ivz

^ ļQ . j, Q,as
15 ...1 .56 J 923 ejie

^ g337 ^
g{)

^16 Lēdurgas nov. apg. M 1 JadBiatet gab. gg
D"387 9791 1426 75 27 „ . .II Turaidas nov. aģ. 3

*
kv. 52 ^20

ļ
p/ede 167

[
5533 1282 95 .- . . Gaujas

Solīšana notiks mutiski un rakstiski, pie kam torgos pielaidīs un piedāvājumus atzīs no personām, kuras
^^^^^ļ^^^j^mIO0/0 drož. naudas no nosolāmo vienību vērtības. Rakstiskie piedāvāj. apliekami ar 80 sant. zīmognodokli. Tuvākus paskaidrojumus var uzz.nat vusmežn. kanclejj

B1 r i ņ o », Janvārī 1923. gadā. Bīriņu VlrmeŽ3liecSba.

«^ TORGI.^
Mežu departaments

18. janvārī 1923. gadā, pulksten 12 dienā,

pārdos torsos
dedzināmu malku,

atrodošos Rīgā uz Zvirgzdu salas. 18. janvāri š.g. nepārdotās
vienības pārdos torgos 23. ianvarl i. 9.

Torgi notiks uz salas.
Vienības Grēdas Kubik- . , Vienības Grēdas Kubžk- . ,

N«M J*J* asis a ** Nš M JN6 te asis a Ls-

1. 26 10 26 40. 41 2 38^
2. 26 11 25 41. M 2 38,5
3. 25 21/7 29 42. 41 1 38,5
4. 24 2i/7 29 43. 41 1 38.5
5. 23 21 29 44. 41 1 38,5
6. 22 21V7 29 45. 42 10«/r 38,5
7. 21 21i/7 32 46- 43 10»/j 38 5
8. 20 20</7 29 47. 44 11 38,5
9. 18 1 32,5 48. 45 6 30

10. 18 1 325 49. 45 5 30
11. I» 3 32,5 50. 49 2 38.5
12. 18 1 32,5 51. 49 2 385
<3. 17 201/7 29 52. 49 1 385
H. 16 201/7 29 53. 49 l/s 385
15. 15 202/7 32,5 54. 50 12 . 38 5
16. 14 201/7 32 55. 52 10 38517. 5 5 12 56. 35 3 385
18. 5 5 12 57. 35 3 38,5
19. 5 3 13 58. 35 2 385
20. 5 3 32 59. 35 2 38^21. 5 2 32 60. 34 9«/7 385
22. 5 21/7 32 6'. 35 2 38 523. 5 5 32 62. 35 2 385
24. 5 2 32 63. 35 2 335
25. 5 2 32 64. 35 1 38526- 5 3 32 65. 35 I §527. 3 322/7 30 66. 35 1 38528. 4 27 38,5 67. 35 1 38s29. 5 27<7r 30 6?. 93 253/7 32
3°- « 28 38,5 69. 103 30»/7 30
31- 7 282/7 385 70. 104 ^ g32. 8 5 40 71. 105 353/7 3233- 8 5 40 72. 106 35», 3034. 8 4 40 73. 45 1 3935. 13 13>/7 38,5 74. 55 v>36. 14 13 30 75. 46 2 *)37- 15 131/7 38,5 76- 46 1 ' to38. 41 2 38,5 77. 46 1 %>39. 41 2 38,5 78. 46 1 &

Torgi notiks mutisM un slēgtām aploksnēm, pie kam mežu d-ts oatutsev tiesība noņemt no torgiem izsludināto malku pēc sav iem ieskatiem Torgos
1^ntpLāvā&^aT'

atZi

"°
PefS

°' knf3S iemaksās tor«ta-B

bulv lIfd,f" '2SniedZ me2U d'ta n,ežsaimniec ī!'« da!ā, Rīgā . Todlebena
: : Matu deaartaments

Valsts spirta i degvīna Rīgas nita, PloBiera Ielā ir 4a
5_^Vy-K?W. PUlkSten 10"° * " p8cWffl^ P- »«-

jauktu sacensību
par 6 pildāmo mašīnu plegSdāSanu(3 gab. — 1, 20, un 3 — »/« spaiņ. pudelēm).

,_ ._ «akst'ski piedāvājumi samaksājami ar 80 sant zīmoenodoStli «n i».ni^slēgtas aplcks.es ar matota: .Uz pildāmo maslnuSSSmL^noliktavas kantorī ne vēlāk, kā 24. janvārī š g oulkšten ir» ' r? Vart ,M-
mutiskos torgos iesniedzami līdz tam pašsm la kfm,Knaftit ar 4fl «2|e^5anu
nolokh lūgumi. Iepriekš torgiem dalībniekiem iJiemaM'?« llta^nSS

Zln
!,"Tuvākas ziņas izsniedz noliktava no 9 līdz 3 tad JS BMk?tami "—"l"mjsinu paraugi. ' pat a P«K5tami ari ptid

»wi?«tta velsti tiposraHjī~

2000 JAUNUS CIRVJUS
pārdos vairāksolīšanā ARSENĀLA

24. lanvari S. %., II. no tīta. Solīšanā var piedalīties mutiski un rakstiski («
dējie iesūtāmi nomaksāti ar 40 sant. zīmognodokli un 40 santatbildei).

Pārdošana notiks partijās no ne mazāk kā 25 cirvjiem.
Dalībniekiem iepriekš solīšanas jāiemaksā' drošības nauda 10 tbļ. no citvii
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