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Instrukcija par spirta dedzinātavām, spirta

tīrīšanas nodaļām vai spirta tīrītavām
un rauga fabrikām ar un bez spirta
dedzināšanas. (Beigas).
Instrukcija

pie skolotāju pensiju likuma.

Valdības rīkojumi

un pavēles.

Instrukcija

par spirta dedzinātavām, spirta
tīrīšanas nodaļām vai spirta tīrītavām un rauga fabrikām ar un
bez spirta dedzināšanas.
(Beigas.))

Kontrolaparata

matošana
fabriku

norādījumu

iegrā-

dedzinātavu
un rauga
ar spirta dedzināšanu
grāmat ās.

62.

Kontrolaparata

skaitītāju

norādī-

jumi par pārtvaikošanas
rezultātiem
katru dienu iegrāmatojami dalu skaitļu
veidā: virs strīpas skaitītāju norādījumus
pirms pārtvaikošanas un zem strīpas —

pēc pārtvaikošanas.
Skaitītāju
rasti

ar

norādījumus

cipariem,

bet

iegrāmato
ar

cipariem

paun

burtiem sekošos gadījumos:
a) dedzinātavas vai rauga fabrikas darbību uzsākot un beidzot:
b) visos gadījumos, kad kontrolaparatu

attaisa (sk. 61. panta 15. punktu)
izdara dedzinātavas vai rauga fabrikas reviziju vai apskati.
Skaitītāju norādījumu lasīšana un rak-

stīšana notiek sekošā kārtā:
a) Spirta un alkohola skaitītāju mechanisms sastāv no riteņu sistēmas, kuri
savā starpā stāv sakarā un savienoti ar

ciparnīcām, uz kuriem

uzrakstīti

ci-

pari no 0—9, izņemot litra sistēmas

aparāta spirta skaitītāja pirmo lodziņu pa labi, kuras ciparnīcai uzrakstīti cipari 00, 20, 40, 60, 80.
Riteņiem

griežoties,

griežas

ari

cipar-
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sis

ciparnīcas

var

vest

rēķinu

ari

pus-

kumu

spirta

uzņēmējā ar spirta

norādīju-

spaiņiem, t. i. mazākajam mēram, kādu
nosaka aparāts (bungu katra nodaļa at-

miem ; 5) vajadzības gadījumā attaisa un
iztīra filtru. Par visu to ieraksta dedzinātavas grāmatā. Par filtra attaisīšanu un
tīrīšanu sastāda aktu 3 eksemplāros: 6) izdara pagraba reviziju, uzņemot spirta krājumus visos traukos, nosakot tā daudzumu
pēc mērkoka un stiprumu pēc metāla spirtmēra, tādā kārtā noskaidrojot alkohola
saturu tajos. Krājumu uzņemšanas rezultātus ieraksta atsevišķā numuracijas grāmatā (katru trauku atsevišķi), noskaidrojot
alkohola daudzumu visos traukos kopā. Salī-

alkohola

kuram revizijas

lielāks, piemēram: kad
simtnieku ciparnīcas vidū atrodas cipars 6,
tad uz iepriekšējās desmitnieku ciparnīcas
parādīsies visi cipari, sākot no 1 līdz 9
(litra sistēmas aparāta spirta skaitītāja —
cipars 6
00 — 80), pie kam simtnieku
lēnam aties no lodziņa vidus un tam tuvosies cipars 7 un kad desmitnieku lodziņa
vidu ieņems 0 (sekojošā pēc 9, (litra sistēmas aparāta skaitītāja 00 sekojošā pēc
vienu

vienību

80), tad simtnieku lodziņa vidū būs redzams
cipars

7.

Spaiņa sistēmas aparāta spirta
vieninieku ciparnīcai ir strīpas ar
kuri nozīmē veselus spaiņus.
bez
pariem vidū
ir strīpas
kuras nozīmē pusspaini.

skaitītāja

—

lasa

un raksta, atzīmējot pēc

dienā vajaga

būt.

Tādā kārtā pēc

b) citu iestāžu sludinājumi
par katru
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katra»
personas

4.—
—.15

trolaparati

praksē

darbosies

—.20
, —.25
—.80

tomēr

ar

salidžinot spirta atlikumu pēc grāmatas
ai krājumu uzņemšanas rezultātiem pēc
numerācijas grāmatas, dabū iztrūkumu,

mazākais cipars. Šinī gadījumā 9 (80) ir
mazāk par 0 (00). Sevišķi jābūt uzmanīgam, ja kādā lodziņā stāv skaitlis 9;
iepriekšējā lodziņā tad jābūt redzamiem
diviem cipariem, no kuriem
mazākais
dažreiz jau gandrīz nemaz nav vairs re-

kurš rodas spirtam izgarojot un iztekot.
Ja iztrūkums pārsniedz normālās robežas,
tad izdarāma izziņa. Ja otrādi, salīdzinot
atlikumus, izrādās pārākums, tad tas
ierakstāms ienākumā un par tā izcelšanos
izdarāma

izziņa.

dzams, bet tas tomēr atzīmējams (ņemams)
Spaiņa sistēmas spirta skaitītāja vieninieku lodziņā ciparus lasa un raksta, kā
augšā teikts, pie kam, ja pusspaiņa strīpiņa
sakrīt ar rādītāju, tad atzīmē zemāko

rezultātiem

ciparu un vēl pusspaini, atdalot

bandroļu

veselus

spaiņus no pusspaiņa ar komā.
Spaiņa

sistēmas

aparāta

alkohola

stopu ciparu lodziņā lasāms tas
cipars, kurš no diviem redzamiem cipariem
mazāks. Stopus no veseliem spaiņiem atdala ar komā un visu rēķinu ved spaiņos.

Kontrolaparata atvienošana no
pārtvaikojamā aparāta.
Kad dedzinātavas vai rauga fabri-

kas ar spirta dedzināšanu darbība zināmā
darbības periodā izbeigta, kontrolaparatu
atvieno no pārtvaikojamā aparāta, pie
kam kontrolaparatu un filtru atbrīvo no
spirta, aplūko un tīra tos, uzstādot kontrolaparata skaitītājus uz nullēm.
Kontrolaparatu, kad tas atvienots, var atstāt

revizija

un

uzraudzība.

akcizes
ierēdņi
izdara
dedzinātavas vai fabrikas atbildīgās personas klātbūtnē.
Izdarot reviziju: 1) ap64.

Reviziju

lūko visus pie kontrolaparata un pārtvaikojamā aparāta pieliktos nodrošinājumus
un pašus aparātus; 2) pārliecinās, vai dar-

salīdzinot

norādījumu

izdedzinātā

spirta

parei-

iznā-

1. Salīdzina

fabrikās

ar

kontrolaparata

drojot nebandrolēta
faktisko

rauga

izdevumu

norādījuma.

aparata norādījumiem.
Ja starpība
abos gadījumos pārsniedz 0,3° pēc
I tabeles, tad tas norāda, ka aparāts
pareizi

un presēta rauga un

nedarbojas.

Šādā gadījumā

kontrolaparats attaisāms un izdarāma

Salīdzinot

tā apskate

,t. i. raugu, kurs

ņemts aplikšanai ar bandrolēm un ieraugam, ar presēta rauga ienākumu , un izpirkto bandroļu
daudzumu, pieskaitot

rau-

ar spirta vidējo stiprumu pēc kontrol-

dedzināšanu

atlikumu.

vai viena

2. Salīdzina ierēdņa ierašanās laikā dedzinātavā, aparātam darbojoties, spirta
stiprumu pēc 1 tabeles spirta uzņēmējā

pagraba revizijas

spirta

visas dienas

dzējamā kubla spirta iznākumu spirta
uzņēmējā ar spirta iznākumu pēc

ierakstāms pagraba grāmatā.

Pārbaude pēc

un tarēšana.

1 pārbaudes metodes.

66. Iekams vēl nav uzsākta spirta
atlikumu pie ieprikšejas revizijas, dabū pārtvaikošana, spirta uzņēmējs pilnīgi atpresēta rauga un bandroļu atlikumus pēc brīvojams no spirta un aizzīmogojams, bez
grāmatas, kuru salīdzina ar faktiski atratam jāatzīmē kontrolaparata
skaitītāju
stiem atlikumiem. Tādā kārtā izdara ari norādījumi.
Spirta pārtvaikošanas laikā
rauga fabrikas reviziju bez spirta dedziskatās, vai spirta pārtvaikošana norisinās
nāšanas.
normālā gaitā un vai kontrolaparata skaitīDedzinātavas un rauga fabrikas ar spirta tāji pareizi griežas, novērojot pie kādas
dedzināšanu reviziju saistītu ar pagraba temperatūras filtrā pārtvaikošana notiek.
reviziju, kā ari rauga fabrikas reviziju, Visas temperatūras pārmaiņas filtrā atzīmē
izdara inspektora palīgs vienu reizi mēnesi. un pārtvaikošanai beidzoties, nosaka tās
Neatkarigi no tam minētās ražotavas ap-

dezināšanas reviziju saistītu ar dedzinātavas pagraba reviziju pēc vajadzības, bet

ne retāki par vienu reizi periodā.
Revizijas

nedrīkst atkārtoties

vienā un

pašā noteiktā laikā, bet tām jābūt
nejaušām;
Bez tam akcizes valdes inspektors, pēc
bība dedzinātavā vai fabrikā norisinās iespējas, ņem dalību dedzinātavu un rauga
noteikumiem ; spirta fabriku atklāšanas darbos, lai viņš
saskaņā ar paziņojuma
3) izdarot pagraba reviziju, konstatē, cik kā vecākais un piedzīvojumu bagātākais
spirta izdedzināts par laiku no pēdējās ierēdnis apgabalā dotu vajadzīgus pie tam
revīzijas grādos. Šinī nolūkā no kontrolaizrādījumus.
aparata resp. dedzinātavas norādījumiem
Kontrolaparata
norādījumu
revīzijas dienā atvelk aparāta resp. dedzipārbaude.
nātavas norādījumus pie iepriekšējas revī65. Kontrolaparata darbība pieskaņota
zijas. Tādā kārtā dabū aparātam caurgā1 n
jušo spirtu un alkohola spaiņu vai litru normālai temperatūrai + 12 2 R. Kad
citas
aparāts
darbojas
pie
temperatūras,
Caurgājušo alkohola spaiņu vai
skaitu.
litru skaitu uzrāda spaiņa grādos : 4) pār- tas savos norādījumos dos nelielas kļūdas,
zību,

Lai zinātu, vai kontrolaparats pareizi
darbojas:

reizē ar dedzinātavas un pagraba reviziju
izdara ari rauga nodaļas reviziju, noskai-

presēta

skai-

tītāja

63.

Rauga

Par

mazām kļūdām.

Tālāk,

kārtas lodziņos parādījušos skaitļus, sākot
no kreisās puses. Pie tam jāievēro, ka ja
kādā lodziņā redzami 2 cipari, tad ņemams

cipariem,
cicipariem, bauda kontrolaparata

Starp

Ls

par katru tālāku rindiņu

Tā kā aparāts ne tikai
izmēra un nosaka caurejošā spirta daubilst pusspainim).
Pārējās ciparnīcas
dzumu (spirta skaitītājs), bet ari norāda tā
norāda veselus spaiņus.
stiprumu (alkohola skaitītājs), tad aparāta
Litra sistēmas spirta skaitītāja desmitkļūdas var būt tā spirta daudzumā, kā ari
nieku ciparnīcas iedaļa starp cipariem ar
stipruma noteikšanā. Šīs kļūdas palielināstrīpām sadalīta 3 vienlīdzīgās daļās,
sies aparāta daļām piesērējot vai maitājono kurām katra daļa atbilst 62/ 3 l 'tr.,
ties nelabvēlīgos apstākļos. Tādā gadījumā
kontrolaparats attaisāms un tā daļas, kā:
t. i. mazākajam mēram, kādu bungas izmēra (bungu katra nodaļa atbilst 6 2/ 3 ltr.).
pluksts, bungas, lēnekļa mechanisms, atAlkohola skaitītāja ciparnīcas iedaļas starp
speres, šifona caurule, kā ari alkohola norācipariem sadalīta uz pusi un katra puse
dījums ar vedriteņa palīdzību rūpīgi pāruz 5 daļām, tā tad katra dala atbilst dzinot spirta izdevumu pēc pagraba grā- baudāms, kā aizrādīts 58., 59. un 61. pantā
l/jo litra.
matas ar spirta ienākumu un atlikumu pēc par kontrolaparata pārbaudi, attaisot un
Skaitītāja norādījumus — tā spirta, kā iepriekšējas revizijas, dabū spirta atlikumu. tarējot to.

meklē kontroliers katru mēnesi vienu reizi,
nīcas līdz ar cipariem, kuri uz tām uzrakstīti. Tā spaiņu, kā litru sistēmas aparātu
atzimējot
kontrolaparata
norādījumus
skaitītājiem
ir pa 5 lodziņiem, tikai uz postamenta, aiztaisot ieej un izecauruļu ierēdņa ierašanās laikā, aplūkojot -pie
caurums
nodro(ar koka korķiem), kurus
alkohola skaitītājiem ir pa labi augšā
kontrolaparata, filtra un . pārtvaikojamā
šina ar plombām.
Atstājot aparātu uz
vēl viens mazs lodziņš. Spirta skaitītāja
aparāta pieliktos nodrošinājumus un pašus
pēdējais lodziņš pa labi ir sadalīts (ar postamenta, to pārklāj ar koka kasti, kiru aparātus, kā ari nodrošinājumus dedzinārādītāju) divās daļās. Lodziņi ir ar uz- nodrošina ar plombām vai zīmogu. Filtru tavas un fabrikas traukos, ja tādi ir, un
rakstiem, kuri norāda ciparu vērtību, kuri noņem un ieliek kastē, kuru ari nodrošina. pārliecinās vai darbi dedzinātavā, fabrikā,
Ja kontrolaparatu noņem no postamenta, notiek saskaņā ar apstiprinātu paziņojumu.
parādās lodziņos.
tad
tas iepakojams kastēs, kuras nodrošina Vajadzības gadījumā pārbauda kontrolSpaiņa sistēmas aparāta skaitītājiem,
ar
plombām.
Kruststieņa bultas, kā ari
sākot no labās puses, ir vieninieki, desmitaparata norādījumus pēc vienas no zemāk
enkura tapas bultu tādā gadījumā ari nonieki, simtnieki, tūkstošnieki un desmitaprakstītām pārbaudes metodēm. Dedzitūkstošnieki.
Alkohola skaitītāja sestais drošina ar plombām augšā aprādītā kārtībā. nātavas vai rauga fabrikas- aplūkošanas
Bez tam nodrošina dzesinātajā izejcaurules rezultātus ieraksta dedzinātavas grāmatā,
mazais lodziņš augšā ir priekš stopiem.
Litra sistēmas aparāta skaitītājiem, sā- caurumu ar plombu un noņem pārtvaikoatzīmējot
kontrolaparata
norādījumus
jamo aparātu, Brāgas un spirta kolonnu
kot no labās puses, ir desmitnieki, simtierēdņa ierašanās laikā un nodrošinājumu
stāvokli.
nieki, tūkstošnieki, desmittūkstošnieki un regardu vākus, nodrošinot dažus no cauruari pārtvaikojamā
aparāta
Alkohola
skaitītāja miem, kā
simttūkstošnieki.
Ja kontroliers dzīve dedzinātavas tuvutvaika ventili tādā veidā, ka nevarētu pārmazais lodziņš ir priekš litra vieniniekiem.
mā, tā ka pēdējās apmeklēšana nav saistīta
tvaikot spirtu, atzīmējot par to dedziar braukšanas izdevumiem, tad kontroliers
kārtā,
Skaitītāju riteņi ierīkoti
tādā
nāšanas (iejavu) grāmatā. Par kontrolapmeklē dedzinātavu ari vairākas reizes
ka pēc tam, kad uz mazākās ciparnīcas
aparata atvienošanu sastāda aktu 3 eksemmēnesī, pēc vajadzības.
Akcizes valdes
parādījušies visi cipari pēc kārtas no 1 līdz plāros.
inspektors izdara dedzinātavu, rauga fa9 (litra sistēmas aparāta spirta skaitītāja
Dedzinātavu
un rauga fabriku
briku ar spirta dedzināšanu un bez spirta
desmitnieku ciparnīcā no 00—80) un kad

iznācis cipars 0 (litra sistēmas spirta
skaitītāja desmitnieki — 00), tad tajā
pašā laikā sekojošās ciparnīcas vidā pa
kreisi parādīsies jauns cipars, kurš par

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām

tai

kurus palielināsies, pieaugot temperatūras

starpībai.

Tādā kārtā pilnīgi pareizi kon-

vidējo

temperatūru

un atzīmē kontrolAparāta norādījumu
rezultātus salīdzina ar spirta iznākumu
spirta uzņēmējā, izmērot spirta faktisko
daudzumu ar mērkoku un nosakot stiprumu
ar metāla spirtmēru. Spirta faktiskā daudzuma skaitli pavairo arspirta stiprumu pēc

aparata norādījumus.

1i

tabeles.

Iznākumu

salīdzina ar spirta

iznākumu pēc alkohola skaitītāja norādījumiem, nosakot starpību procentos.
Ja
spirta temperatūra uzņēmējā citāda nekā
spirta vidējā temperatūra filtrā, tad ari

spirta daudzums uzņēmējā būs citāds nekā
spirta skaitītājs norādījis.
Tādēļ spirta
daudzuma pareizai noteikšanai spaiņa iedaļām uz mērkoka jābūt sadalītām 10 daļās
(stopos). Kur šī prasība spirta uzņēmēja
formas dēļ nav izpildāma, t. i. kur ' spirta
dazuduma pareiza noteikšana mērkoka
spaiņa iedaļu šauruma dēļ nav iespējama,
tur var lietot paņēmienu, kāds norādīts
sekošā piemērā:
Spirta stiprums uzņēmējā pie + 3° R.
ir pēc I tabeles 91,6, 'pēc II tabeles 92,7.
Kontrolaparatam, pēc spirta skaitītāja
norādījumiem, gājuši cauri 4-! sp. spirta,
kura vidējā temperatūra pēc novērojumiem filtrā -f- 70 R. Tā kā spirta stiprums
uzņēmējā pēc I tabeles 91,6°, tad spirta
stiprums caurējot caur kontrolaparatu
pie - 7° R. pēc II tabeles 92,2'». tā tad
caurgājušā spirta daudzums 44x92,2 ==
4056,8". Dalot šo skaitli ar spirta stiprumu
spirta uzņēmējā pēc II tabeles 92,7", atron
spirta
faktisko
daudzumu
uzņēmējā
*
4056,8
,
.
.
,_.
= 4.3,/b sp., kuru ari pieņem kā

sp.
Šo paņēmienu var lietot katrā gadījumā,
kad pārbauda vai nosaka spirta daudzumu

spirta uzņēmējā, ja spirta vidējā temperatūra filtrā pie pārtvaikošanas pareizi noteikta.
Spirta faktisko daudzumu spirta uzņēmējā var noteikt ari ar tabeles palīdzību,

kura

dibināta

uz spirta

izplēšanās

koefi-

cienta grozībām atkarībā no temperatūras

mainas.
*

Pārbaude pēc

II pārbaudes metodes.

67. Ierodoties dedzinātavā, kad kontrolaparats darbojas, atzīmē tā skaitītāja
norādījumus un nosaka spirta stiprumu
uzņēmējā ar metāla spirtmēru pēc I tabeles.
So stiprumu salīdzina ar spirta vidējo
stiprumu _ pēc kontrolaparata norādīju-

miem ierēdņa ierašanās laikā un pirms
pārtvaikošanas
uzsākšanas.
Alkohola
skaitītāja norādījumu starpību -dala ar
spirta skaitītāja norādījumu starpību, —
rezultāts būs spirta vidējais stiprums.
Lai katrā laikā varētu pārliecināties
par kontrolaparata darbību un tā pārbaudes rezultātiem, ieteicams vest kontrolaparata darbības novērojumu grāmatu.
Nejauši starpgadījumi

ar

kontrol-

aparatu.
68.

Par

visiem

starpgadījumiem

ar

kontrolaparatu dedzinātavas vai raugaspirta fabrikās administrācijai nekavējoties jāziņo vietējam akcizes ierēdnim, kurš
ja no paziņojuma redzams, ka kontrolaparatu vajadzētu attaisīt, no savas puses
nekavējoties par to paziņo otram akcizes

69.

Kādi

aizrādījumi,

kuri

iever© -

jami kontrolaparatu uzstādot, tarējot, glabājot un pārvadājot.

Aparātu
a) Regulējamās skrūves.
tarējot, regulējamās skrūves pievelkamas
ciešāki, bet tā. kā izlabošana ar atslēgu
būtu iespējama. Tas vajadzīgs, lai tarēšana

skaitītāji.

d) Spirta

Nereti

nepa-

plukstu

no velteņa un atbrīvo pēdējo no

spirta. Pēc tam pilnīgi nosusinot velteni,
atjauno salodējumus, kuru izturību pār-

slikti tauki aparātam var kaitēt, bet ari aiz
tā iemesla, ka tauki grūti notīrāmi.
Lai rādītāja asi aizsargātu no bojāšanās,
to nedrīkst

ietīt drānas gabalā, bet

tās

konus var iesmērēt ar vazelinu vai izkausētu

parafinu

un

tad

iebāzt

atsevišķos

ar verdošu ūdeni.

ciešāki pievilkot savelkamās skrūves cauruļu savienojumu vietās, bet ja tas nebūtu
pietiekoši, tad atjauno ādas starpgabalus;

(nospiedējiem)

ripām

un iesūta netiešo
akcizes valde
nodokļu departamentam sarakstu, uzrādot
tajā kurš ierēdnis kādus nospiedējus saņēmis.
Pārtvaikojamā aparāta apskatei no visām pusēm un plombu pielikšanai rūpnieks,
pēc akcizes inspektora vai inspektora palīga
aizrādījumiem, ierīko paliekamas ērtas
turas (stalažas) ar trepītēm.
Nodrošinājumi ir divkāršas un vienkāršas sistēmas, t. i. divējāda un vienāda nospieduma plombas.
Pārtvaikojamā aparāta daļu un tā cauruļu savienojumi, kur tek spirtā flegma
(mazgradīgs spirts) vai riņķo spirta garaiņi, nodrošināmi pēc divkāršas sistēmas,
t. i. pieliekamas vismaz divas plombas
dažāda nospieduma. Bez tam to aparāta
daļu un cauruļu savienojumi, kur tek spirts
vai flegma, ja tie nav patentēti atloki,
pārklājami vēl ar (vara) aizsargiem, kuri
divkārši, pieliekot

aizsarga

plukstu.

Atsvarus ieliek ari rūpīgi noslau-

cītus un tītus papirī.

densatora

vai deflegmatora apakšējā daļā

sakrājas jau šķidrumā pārvērtušies spirta
garaiņi — mazgradīgs spirts jeb flegma ,
kura notek spirta kolonā, tad flegmas
cauruļu savienojumi ar deflegmatoru un
spirta kolonu, ja tie nav patentēti, pārklājami ar aizsargiem un nodrošināmi pēc
divkāršas sistēmas. Brāgas pietekas cau?
rules un ūdens pievedcaurules savienojumi
ar deflegmatora dibenu, kā ari caurumi
vāka tīrīšanai, nodrošināmi ar divām polmbām.
Spirta garaiņu pieved un Pievadcauruļu savienojumi, ja tie nav patentēti,
pārklājami ar aizsargiem un nodrošināmi

pēc divkāršas sistēmas, bet brāgas.novadcaurules savienojums nodrošināms vienkārši. Ūdens notekas caurules savienojums
ar deflegmatoru nodrošināms ar vienii

plombu.
Nodrošinot sevišķa vērība piegriežama
aparāta apakšējām daļām, kur sakrājas
jau spirts vai flegma, kuru neatļautā kārtā

var novadīt, apejot kontrolaparatu.

katra savienojuma vietā pa divām plobām
dažāda nospieduma.
Pārējās daļas un

reizi uzstāda spirta skaitītāju. Šīs parādības novēršanai jāraugās, lai ekscentrika caurules, kur tek brāga un ūdens, nodroskritulītim ieņemot visaugstāko stāvokli šināmas tikai pēc vienkāršas sistēmas.
uz kādas no rozetes spārniem un kādai no
Nepārtraukti darbojošos aparātu
bungu rādiusa vīlēm stāvot stāvus, skaitīnodrošināšana.
tāja rādītājs beidzamā lodziņā sakristu

korķos.
Kad kontrolaparatu atstāj uz postamenta, tad plukstu ar atsvariem glabā ne
b) Ja sūce atrodas velteņa dibena, tad
atsevišķā kastē, bet vislabāk spirta uzņērīkojas, kā teikts iepriekšējā punktā, noskrūvējot šim nolūkam velteni no pakāja ; mējā veltenī, kuru iepriekš rūpīgi izslauka.
Uz velteņa virsējās caurules papriekš uzc) Sūci spirta cirkulācijas cauruļu savieliek plānus šķērsdēlīšus un pēc tam uz tiem
nojumos savā starpā un ar velteni novērš
iepriekš rūpīgi noslaucītu un papirī ietītu
bauda

stangu

sastāda

būtu drošāka un pamatīgāka.
b) Piekaramās ierīces ābola skrūves. Katrreiz jāpārliecinās, vai piekarekļa
ābola skrūves pietiekošā mērā pievilktas,
lai tās nevarētu iznākt no savām gultnēm,
bet tā, ka piekarekļa svabada kustība
netiktu traucēta.
c) Rādītāja ass uzstādīšana. Rādītājs pareizi uzstādīts, ja tā ass svabada
tikai tādā mērā, ka, iekustinot rādītāju,
tas izdara vairākas pilnīgi brīvas un pareizas kustības. Lai to sasniegtu, dažreiz nav
pietiekoši līdz galam ieskrūvēt caurules
veidīgo gultni, bet jāsavelk ari statne tajā
vietā, kur atrodas rādītāja ass gultnes.
nodrošināmi

ar strīpu.
ierēdnim, lai kopīgi aparātu attaisītu starpglabāšana un
e) Kontrolaparata
gadījuma likvidēšanai.
Aparātu
iepakošana pārsūtīšanai.
Starpgadījumiem, kurus var likvidēt uz glabājot, tas nekādā ziņā nav iesmērējams
vietas, nenoņemot aparātu, pieskaitāmi: ar kādām tauku vielām, netikai tādēļ, ka

a) Sūce spirta uzņēmēja velteņa salodējumos.
Šinī gadījumā, nogaidot, kamēr
beigsies, akcizes
spirta
pārtvaikošana
ierēdnis attaisa aparātu, vērīgi izņem

Apmainītām

71.

Visvairāk

lietojamie

nepārtraukti

darbojošies aparāti ir Savaļa sistēmas, kup
sastāv no: 1) brāgas kolonas, 2) spirta vai
rektifikācijas kolonas, 3) kondensatora vai
deflegmatora, 4) dzesinātajā un 5) atgarotas
brāgas regulatora.
Brāgas

kolona.

Šīs kolonas savienojums ar rektifikācijas

kolonu nodrošināms pēc divkāršas sistēmas.
Ja atloks nav patentēts, tad vajadzīgs aizsargs.
Kolonas augšējās daļas caurumu
vāki (kolonas tīrīšanai) nodrošināmi sākot
no augšas līdz tam caurumam ieskaitot,

kurš atrodas zemāk par flegmas caurules
ieteku no rektifikācijas kolonas, ja tāda
caurule atrodas kolonas ārpusē; pretējā
gadījumā nodrošina, skatoties pēc vaja-

dzības, atkarībā no kolonas konstrukcijas
divu vai vairāku caurumu vākus.
Ieteicams vāku galviņu caurumiem laist cauri

.,Dzesinātā js.
Dzesinātajā

apsegam

jābūt

tādam, ka

būtu iespējams attaisīt dzesinātāju
uņ
apskatīt tā iekšieni.
Dzesinātajā dibens
un vāks nedrīkst būt pielodēti, bet tierh

jābūt savienotiem ar dzesinātajā sienām
atloku veidā, kuri sastiprināti ar bultām.
Dzesinātājs uzstādams tādā veidā, ka
tā

dibenu katrā

laikā

varētu

apskatīt

no ārpuses. Ja dzesinātājs cieši uzstādīts
uz mūra pamata, tad pirmais nodrošināms, lai

nebūtu

no vietas.

Pamats bieži apskatāms.

Dzesinātajā

iespējams to

dibena

un

novirzīt

vāka

savieno-

jumi nodrošināmi pēc divkāršas sistēmas,
ja atloki nav patentēti, tad vajadzīgi
aizsargi.
Spirta garaiņu, pievedcauruļu
un

novadcaurulu

nātāju,

kā

laišanai

ari

savienojumi

cauruma

no dzesinātajā

ar

vāks

dzesi-

ūdens

iz-

nodrošināmi pēc

divkāršas sistēmas; ja atloki nav paten-

tēti, tad vajadzīgi aizsargi.
Spirta izejcaurules savienojumu nodrošina divkārši.
Ja šis savienojums un spirta caurule
uz filtra nav segti ar filtra skapi, tad
savienojuma atloks un caurule pārklājami
ar vara aizsargiem, kuri nodrošināmi pēc
divkāršas sistēmas. Ūdens pievedcauruli
dzesinātajā un tās nozarojumus ar krāniem nodrošina līdz tādam augstumam,
kurš sakrīt ar dzesinātajā vāku, pēc vienkāršas sistēmas, jo pretējā gadījumā no
dzesinātajā var nolaist ūdeni, lai vieglāki

Lai novērstu bojājumus aparātu pārsūdzelzs rīksti ar galviņu augšgalā, pieliekot
tot, aparāts un tā daļas iepakojamas tādā lejas galā divas plombas. Pie brāgas caukārtā, ka tā daļas nekustētos.
Aparāts rules savienojuma ar kolonu pieliekama
skaitītājus un noņemot vedriteņa ass pārsūtīšanai
iepakojams trijās kastēs: viena plomba. Gaisa caurule, ja tā iziet
balstu, izņem vedriteni līdz ar visu lēnekļa aparāts ar visām daļām, izņemot bungas un
no brāgas kolonas augšējās daļas, kur
mechanismu, kuru izārdot notīra visas tā plukstu ar atsvariem, vienā kastē, bungas
riņķo flegma, nodrošināma divkārši.
Ja
daļas;
otrā un pluksts ar atsvariem trešā kastē. caurule' iziet no kolonas apakšējās daļas
piekļūtu tajā esošam spirtam.
Ūdens
e) Ja rādītāja ass koni sarūsējuši, tad
un stāv sakarā ar ūdens pievedcauruli krāni nodrošināmi, lai nebūtu iespējams
izņemot asi, notīra konus un gultnes ar Pārtvaikojamā
aparāta, filtra
un
dzesinātajā, tad to nodrošina vienkārši. tos izņemt.
drānas gabalu, apslapinātu mineraleļļā kontrolaparatanodrošināšanadedzigaisa caurule iziet no brāgas kolonas
72.
Pie citu sistēmu nepārtraukti dar(oleonafta).
nātavās un rauga fabrikās ar spirta Ja
apakšējās daļas un nestāv sakarā ar ūdens- bojošamies pārtvaikojamiem
aparātiem
f) Ja sviras ekscentriks pārvietojies aiz dedzināšanu, kā ari trauku nodrošipievedcauruli dzesinātajā, tad tā nemaz deflegmatori
tieši
uzstādīti
uz
rektifisavelkamās skrūves atslābuma, tad, panāšana dedzinātavās un rauga fabrinodrošināma. Brāgas regulators nav kācijas kolonas. No šiem aparātiem sevišķi
laižot pēdējo vaļīgāk, uzstāda ekscentriku kās ar un bez spirta dedzināšanas. nav
nodrošināms.

d) Ja vedriteņa ass un tās gultnes bojājušāsno netīruma un rūsas, tad noskrūvējot

kā aizrādīts;
g) Ja skaitītāju riteņi piesērējuši metāla

gabaliņiem vai citiem sīkiem priekšmetiem,
tad attaisa skaitītāju un atbrīvo
nepiederīgiem priekšmetiem.

to no

Par minēto aparāta daļu izlabošanu sastādams
Ja

akts.

aparāta

piederumi,

kā:

skrūves,

bultas, lodītes, skaitītāji, platforma, spirta

uzņēmējs veltenis, dzelzs aizsargs, lēneklis,
cinka kārba un filtrs, izņemot statni, bojājušies, tad tos uz vietas var atvietot ar
jaunām daļām, ja dedzinātavas īpašniekam
tās iespējams piegādāt.
Ja aparāta izlabošana vai to daļu atvietošana ar jaunām saistīta ar aparāta jaunu
pārbaudi izgatavošanas iestādē, t. i. ja
bojājušies pluksts ar atsperi, atsperes piestiprinājums, pluksta piekaramā ierīce,
skala, rādītājs ar asi, vedritens, sile, statne
un bungas, tad attiecīgas daļas vai viss
aparāts nosūtams izlabošanai attiecīgai
darbnīcai.
Ja pluksts vien bojājies, tad nav vajadzīgs izsūtīt visu aparātu, bet var aprobežoties izsūtot remontēšanai vai atvietošanai plukstu lidz ar atsperi un tās galvu,
Šajā nolūkā noskrūvē
kā ari atsvarus.
atsperes galvas ass priekšpuses uzgriežņi ,
izsit asi virzienā no sevis, izņem no statnes
atsperi ar galvu un iepako to līdz ar asi
ar atsvariem
atsevišķā kastē; plukstu
pēc
kam
šīs
daļas izsūta
kastē,
citā
iepako
attiecīgai darbnīcai. Piekaramo ierīci atstāj

70.

Pārtvaikojamo

aparātu

un

kon-

Ilgesa

Gadījumā, ja

brāgas kolona

tīrāma

un

trolaparatu ar filtru dedzinātavās un rauga kolonas piesērējums var radīt dedzinātavas
fabrikās ar spirta dedzināšanu nodrošina, darbības pārtraukumu, bet akcizes ierēdnis
lai nebūtu iespējams iegūt spirtu pirms laikā nevar ierasties vai tam nevar laikā
tā uztveršanas kontrolaparata, t. i. apejot paziņot, atļauts nodrošinājumus no kolonas
kontrolaparatu. Traukus minētās ražotacaurumu vākiem noņemt dedzinātavas
vās, kā ari rauga fabrikās bez spirta dedzi- administrācijai policijas ierēdņa, vai panāšanas nodrošina, lai nebūtu iespējams tos gasta valdes pārstāvja un triju liecinieku
lietot bez pieteikuma akcizes valdei, kad klātbūtnē, no kuriem vienam jābūt dedziražotava nedarbojas vai darbojas tikai pa nātavas strādniekam, sastādot par to aktu,
daļai.
kurš nogādājams vietējam inspektora palīKad dedzinātava un rauga fabrika ar gam vai vietējai akcizes valdei 48 stundu
spirta dedzināšanu nedarbojas, pārtvaikolaikā. Noņemto nodrošinājumu vietā piejamo aparātu, kontrolaparatu un filtru ari liekams policijas ierēdņa vai pagasta valdes

zināmā

lietot.

mērā nodrošina, lai tos nevarētu

Ka līdzekļi

pārtvaikojamā

vītas stiepules

vai auklas

palīdzību,

skatoties pēc vajadzības un plombas atrašanās vietas. Vītā stiepule sastāv no trim
stiepulēm : vara, dzelzs un misiņa ; auklā
ievīta loti smalka misiņa stiepulīte. Ja vītā
stiepule cieta, tad to,uz neilgu laiku ieliekot
ugunī, pataisa mīkstu. Traukus nodrošina
ar akcizes ierēdņa amata zīmogu lakas

zīmogs.

Rektifikācijas

aparāta, kon-

trolaparata un filtra nodrošināšanai noder
alvas plombu ķermeņi, kuras pieliek vai nu

ar

pārstāvja

Rektifikācijas

kolonas

kolona.

savienojums

ar

brāgas kolonu nodrošināms, kā aizrādīts
iepriekšējā pantā. Tādā pat kārtā nodrošināms

rektifikācijas

kolonas

vāks

un

savienojumi savā starpā. Ja atloki nav
patentēti, tad vajadzīgi aizsargi.
Spirta
garaiņu caurules, flegmas caurules un ūdens
pievedcaurules kolonas izskalošanai savienojumi ar rektifikācijas kolonu, kā ari
ūdens caurules krāns nodrošināmi divnospiedumiem un attiecīgām bandrolēm kārši ; ja atloki nav patentēti, tad vaja(birkām). Plombu ķermeņus, tos pieliekot, dzīgi
aizsargi.
Rektifikācijas
kolonas
saspiež ar atsevišķām stangām, pie kam uz caurumu
vāki
nodrošināmi
tāpat kā
plombas vienas puses jābūt valsts ģerbobrāgas kolonas augšējās daļas caurumu
nim un uz otras — plombas numura novāki.
spiedumam ; plombas malām jābūt ar
Rektifikācijas kolonas vāks uz tā cauruļu
rieviņām.
savienojumiem nodrošināms augšā aprādītā
uz vietas.
Plombu ķermeņus, vītu stiepuli un kārtībā aiz tā iemesla, ka šīs kolonas auglabuma un pietiekošā šējā nodaļā ietek flegma no deflegmatora.
Kad minētās daļas saņemtas atpakaļ, auklas vajadzīgā
uzstāda savā vietā, daudzumā iegādā rūpnieks uz sava rēķina.
atsperi ar tās galvu
Ūdens caurule kolonas izskalošanai jābūt
iedzen ass tievo galu aparāta priekšpuses Ar plombu stangām, kā ari ar amata zīmotās caurules nozarojumam, kura pieved
uzgnezni. giem akcizes ierēdņus apgādā netiešo noūdeni dzesinātajā vai deflegmatora, bet
virzienā un uzskrūvē priekšpuses
aparātu, 2) pardokļu departaments.
nedrīkst iziet tieši no ūdensrezervuara.
Pēc tam - I) rūpīgi tarē
Lai
novērstu
iespēju
plombas
viltot,
bauda ar vedriteņa palīdzību alkohola
Kondensators vai deflegmators.
norādījumu, griežot bungas ar roku vai plombu stangu ripas (nospiedējus) ar
plukstu pārbauda ar numuru uzrakstiem maināmas starp akcī3)
ūdeni.
Kondensators vai deflegmators uzstācai-rlaižot
'
stiprumu velteni zes ierēdņiem. Stangu ripu (nospiedējus) dams tā,
niru t i. salīdzinot spirta
ka tā dibenu varētu apskatīt.
uz skalas 58. panta apmaiņu starp ierēdņiem izdara akcīzes Dibens parasti
pielodēts. Vāks nodrošiZ rādītāja norādījumukārtībā.
valde
vienreiz gadā. otra pusgada sākumā. nāms pēc divkāršas sistēmas. Tā kā konpunktā norādītā
15

sistēmas aparāts pēc

strukcijas

un

materiāla

atšķiras no

Savaļa

Nodrošinot

šos

savas kon-

sastāva

sistēmas

stipri

aparātiem.

aparātus,

jāpiemērojas
ievērojot
aparātu konstrukcijas un materiāla sastāva sevišķības.
Kas attiecas sevišķi
uz automātiski darbojošos Ilgesa sistēmas
aparātu ar fuzeleļļas atdalītāju, tad tā
brāgas kolonā attīstās alkohola bagāti
spirta garaiņi un augšējā daļā riņķo
stipra flegma, kādēļ šī aparāta brāgas
kolonas augšējā daļa nodrošināma pēc
divkāršas sistēmas. Kur pēc dedzinātavas
iekārtas atgarota brāga pati no sevis
nenotek, tur ierīkots īpašs atgarotas brāgas paceļamais trauks — monši (montē
jus), kurā brāga caur brāgas regulatoru
satek.
No šejienes ar tvaika spiedienu
atgarotu brāgu iespiež atgarotas brāgas
savācamā traukā. Lai monši neizlietotu
kā pārtvaikojumo kublu, no tā izejošās
caurules galam jāatrodasļlīdzāsarsavācamā
trauka vāka iekšpusi.
Cauruļu savieno.augšā

dotiem

jumi ar trauku
Filtra

aizrādījumiem,

nodrošināmi

vienkārši.

nodrošināšana.

73. Filtra uzdevums ir kontrolaparatu
aizsargāt pret piesērēšanu; šo mērķi sasniedz, spirtam ejot flanela maisiņam
(zeķei) cauri.
Spirta caurulei no dzesinātajā uz filtru pievienojams Istratova
sistēmas gaiseklis.
Filtru nodrošina kā
aizrādīts noteikumos nar kontrolaparata
un filtra uzstādīšanu. Filtrs līdz ar gaisekli
pārklājams ar metāla vai koka aizsarji
(skapi), kurš reizē ar -to var apsi.
dzesinātajā spirta izejcaurules savienojuma atloku un spirta cauruli uz riltra.
Filtra skapis nodrošināms pēc div
sistēmas.

Kontrolaparata nodrošināšana.
74. Kontrolaparatu nodrošina pēc divkāršas sistēmas kā aizrādīts, noteikumos

par kontrolaparatu uzstādīšanu.- Spirta
ieej un izejcauruļu atloki pie k

^^^- ^^^?— ~^^— ——^—

aparāta,

kad

tie

nodrošināti,

_^—_«««_

pārklājami

ar viengabalainiem vara aizsargiem, kuri
sedz bultu uzgriežņus un atrodas pilnīgi
zem kontrolaparata cinka kārbas. Spirta
caurule uz spirta uzņēmēju, kā ari uzņēmējs nodrošināmi pēc vienkāršas sistēmas.

Paraugs N° 1.

SARAKSTS
privātām

par
„,
—

izglītības

Aparātu un trauku nodrošināšana,
kad dedzinātavas un rauga fabrikas |«£
ar un bez spirta dedzināšanas nedarbojas
vai
darbojas
tikai
pa *

skolām, kādas pastāv

_
t rKlašu

un

(zemākā,

sko.u nosaukums

vidējā,
augstāka)

Stundu

a) ar piln.

kop-

„edēļā

skaitg

Nodrošina kartupeļu
sutināmo
trauku, iejavu un raudzējamos (brāgas)
kublus, lai tos nevarētu lietot, kad ie-

2

J

3

stund

skaits

ar likumu

«?„_. •? * omisl)as
lēmums:

noteikumiem pie"ākasjz-

b)ar ne.
pilnam
,
stund .latiu^nt.)

(Skolām nav

5_ ___

daļai.
75.

Cik saskaņā

lota Jun valdības

Skolēnu

skaits

g. 1. oktobri.

192

C'k_ sko-

Skolas

izglītības iestāžu

|

iestādēm un

4

jāizpilda.)

šināšanu ierēdnis

ieraksta

kiem, iekams

minētiem

Ja akcīzes

noņemtu

ierēdnis

zīmogu

no

nevar

ierasties,

traukiem

to

Paraugs „N° 2.

par sumām, kas pašvaldībām jāizmaksā skolotāju algās par laiku no
līdz
, kā no saviem, tā ari
no valsts līdzekļiem.
W

darbību

?§

uzsākot un ari neierodas policijas ierēdnis,

|S

Pašvaldību nosaukums

tad dedzinātavas administrācija pate uz-

(pēc skolu valdēm)
%

Izmaksā
no pašvaldības

Izmaksā
no

Hdzekļiem

valsts līdzekļiem

Ls

snt.

Ls

Kopā

snt.

Ls

ļ

P e z> m e s
^
snt.

i

laikā.

Tādā pat kārtā aizzīmogo traukus

darbību izbeidzot.
Akcizes ierēdnim, ierodoties pēc tam dedzinātavā, jāpārliecinās,
vai darbība tiešām sākusēs vai beigusēs

ar

Valdības

iestāžu paziņojami.

Ziņojums.
Skolu virsvalde ziņo, ka pārbaudījumi

Skolu

Valdības

Finansu ministris J. Blumbergs.

Instrukcija

pie skolotāju pensiju likuma.
Pamatojoties uz « Skolotāju pensiju likuma" 31. pantu (Lik. kr. 1925. g. 48
num.), tautas labklājības ministrija saziņa
ar izglītības ministriju minēta lkuma 14.,
14'., 14. un 143 . pantu (pēc 1926. g.
15. aprija pārgrozījuma *n papildicājuma)
izpildīšanai nosaka sekošu kārtību:
1. Izglītības ministrija iesūta katru
gadu līdz 15. oktobrim tautas labklājības ministrijai sarakstu par visām privātām izglītības iestādēm un skolām, kādas pastāv 1. oktobri pēc zemāk uzrādītā
parauga (Ns 1) un bez tam līdz kaira
mēneša 10. dienai paziņo par notecējušā
augstāk
mēnesī notikušām pārmaiņām
minēto mācības iestāžu sastāvā.
Piezīme.
1926. gadā tāds pats saraksts nekavējoties iesūtāms ari par
stāvokli uz 1. aprili un ik mēnešus
par notikušām pārmaiņām laikā Iidz
1. oktobrim.

2.

Izglītības

ministrija

iesūta

tautas

labklājības ministrijai ne vēlāk par 1.aprili
paun 1. oktobri pēc zemāk uzrādītā
rauga (Ns 2) ziņas par sumām, kuras
pašvaldībām jāizmaksā skolotājiem algā
par iepriekšējo pusgadu, t. i. no 1. aprija
līdz 1. oktobrim un no 1. oktobra līdz
l.aprilim, kā no saviem, tā ari no valsts
līdzekļiem.
3. Privātskolām skolotāju algas apmēru, no kura izdarāmas iemaksas valsts
ienākumos turpmākā gadā, nosaka pec
stāvokļa, kāds ir katra gada 1. oktobri.
Algas apmēru, no kura
Piezīme.
izdarāmas iemaksas par ]926. g. II
un 111 ceturksni, nosaka pec > tāvokļa,
kāds tas bij minēlā gaaa 1. aprili.
4. Iemaksas valsts ienākumos izdara
viena mēneša laikā pēc katra notecējušā
pusgada, t. i. ne vēlāk par 30. aprili un
Iepriekš iemaksas tautas
31 oktobri.
labklājības ministiija piesūta apriņķuun
pilsētu valdēm un privātskolu uzturētājiem paziņojumu par iemaksājamās sumas lielumu.

5. Celtie iebildumi par maksājamo
sumu neaptur maksāšanu likumā un šinī
instrukcijā paredzētos termiņos.
Pielikums: 2 paraugi.
Rīgā, 1926. g. 25. jūnijā, Nb 33330.
Tautas labklājības mimstris
V. R u b u 1 s.
Departamenta direktors O. Sīlis.

abonentam strāvu,

tiesība prasīt

zaudē-

rāk par

Ja pārtraukums ilgtu vai3

dienām

no vietas,

tad

abonenti ar enerģijas aprēķinu pēc
apgabalus tarifa nemaksā par šo
laiku, sākot no pirmās pārtraukuma
dienas.
§ 19. Par strāvas pārtraukumiem bojā-

un

Jēkabpils

techniskie

noteikumi

virsvalde.

vietējo iestāžu

rīkojumi.

Pilsētai

ir

tiesība

šos

notei-

kumus grozīt un papildināt, pie kam
atbildības pret abonentu, ja pie kontroles abonentiem iepriekš tiek paziņots tertiktu atrasti trūkumi un bojājumi, kuru miņš, no kura šie pārgrozījumi un padēļ strāvas došana nebūtu pielaižama.
pildinājumi stājas spēkā.
atvienot pēdējo

vai

viņas daju bez kādas

§ 8. Strāva abonentam tiek piegādāta
skolotājiem izglītības cenza ar vai bez skaitītāja. Abos gadījumos
papildināšanai notiks laikā no i. g.
abonents iesniedz pieteikumu, uzrādot
9 līdz 14. augustam.
Pieteikšanās uz spuldžu skaitu un viņu lielumu normai-

1. jūliju.

Netiešo nodokļu departamenta
direktors K. Kalniņš.

nav

Piezīme.

§ 21.

š. g.

Rīgā, 1926. g. 16. jūnijā.

piegādāt

skaitās par šo noteikumu sastāvdaļu.

pārbaudījumiem tautskolu direkcijā.

spēkā

kārtīgi

tad pēdējam

stījis pieteikšanas formulāru.

matā.

stājas

1500 stundām

gadā. Ja pilsēta atrod, ka patērētājs
lieto strāvu vairāk par 1500 stundām
gadā, tad viņai ir tiesība minētam patērētājam uzstādīt skaitītāju jeb, ja patērētājs tam nepiekrīt, atvienot viņam strāvu.

pilsētas tarifi

pamatskolu

instrukcija

lietot strāvu ne vairāk par

noņēmēju parakstītiem un atzītiem par
līguma sastāvdaļu, ja noņēmējs parak-

saskaņā ar attiecīgu paziņojumu un jāpieliek savs zīmogs aizzīmogotiem traukiem, ierakstot par to dedzinātavas grāŠī

Patērētājiem ar apgabalus tarifu ir tiesība

jumu dēļ abonenta pievados un iekšējā
instalācijā pilsēta neatbild.
§20. Šienoteikumi skaitās par strāvas

par to aktu, kuru ieraksta aktu grāmatā.
Akts nogādājams vietējam inspektora palīgam vai vietējai akcizes valdei 48 stundu

šī

jumu atlīdzību par šādu pārtraukumu.

ZIŅAS

lai

aicina tuvāko policijas ierēdni, bet ja viņa
nav, pagasta valdes pārstāvi, kurš dedzinātavas administrācijas un triju liecinieku klātbūtnē, no kuriem vienam jābūt
dedzinātavas strādniekam, noņem
zīmogus no attiecīgiem traukiem, sastādot

Ārpus

bības traucējuma nebūtu iespējams kādu

trau-

darbība nav uzsākta, ierēdnis ari par
ieraksta grāmatā.

lēktam.

lietošana
ir atrasta
tāda aizliegta strāvas lietošana, samaksā
par tekošo mēnesi pēc 2-kārtīga
tarifa.

laiku

dedzinātavas

dedzinātavas vai fabrikas

saules

Tāpēc patērētājiem ar elektrības enerģiju

un aparātu nodro-

vai fabrikas grāmatā.
Noņemot zīmogus no

līdz

jārīkojas ekonomiski un, kad tā nav vajadzīga, nekavējoties jāizslēdz.
§ 18. Ja pilsētai dēļ neparedzēta dar-

stāde nedarbojas.
Par minēto trauku

rieta

laika šiem abonentiem strāvas
noliegta. Abonents, pie kura

svecēs.

Par

katru

pārmaiņu

spuldžu

vairumā pret to, kāds uzdots agrākā pieteikumā, abonents rakstiski paziņo pilsētai iepriekš pārmaiņas notikšanas, pie
kam abonents ar apgabalus (paušal) tariiu
paziņo ari sveču

skaitu.

Šādas pārmai-

B.

Maksas

noteikumi

par

strāvas lietošanu.
§ 22. Par patērēto enerģiju abonents
maksā pēc apgabalus tarifa vai ari pēc
skaitītāja.
§ 23
Skaitītājs tiek pielaists uzstādīšanai tikai tad, ja abonentam ir ne
mazāk, ka 2 gaismas punkti ar pie-

slēgto sveču kopskaitu ne mazāk kā 32
normalsveces.

ņas var tikt izdarītas vienīgi katra mēneša
§ 24. Abonentiem ar skaitītāju pastāv
1. vai 15. datumā.
Noteikumi
§ 9. Ja abonents atteicas no strāvas divejāds_ tarifs: apgaismošanai augstāks
par elektrības ierīkojumu izvepar to rakstiski jāpa- un dzinējspēkam lētāks.
šanu, abonentu pievienošanu un lietošanas, tad viņam
Piezīme.
Dzinējspēkam enerģija
jānokārto
visi maksājumi.
ziņo pilsētai.un
strāvas lietošanu Jēkabpilī.
tiek nodota tikai caur skaitītāju.
Piezīme.
Aizrādījumi par strāvas
Pieņemti
no Jēkabpils
pilsētas domes
§ 25.
Maksa par enerģiju
apgaismonelietošanu bez rakstiskas atteikšanas
1926. g. 7. maijā pēc protokola J* 237
šanai un spēkam kā pēc apgabalus
netiks atzīti.
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas paštarifa, tā ari pēc skaitītājiem maksājami
valdības departamenta š. f. 4. jūnija
§ 10.
Abonents, kurš nevēlas zināmu
katra mēneša pirmās dienās un ne vēlāk
rakstu Ns 104716.
laiku ņemt strāvu, var tikt atvienots no kā 10 dienu laikā, pēc kam abonentam
A. Abonentu pievienošanas un tikla noplombējot ievadu galus. Par ir jāmaksā 50 santimu soda naudas par
strāvas lietošanas noteikumi. šādu abonenta atvienošanu uz laiku un nokavēšanu. Ja abonents mēneša laikā
§ 1. Jēkabpils pilsēta piegādā iedzī- jaunu pievienošanu tiek ņemti 2 lati, nav nokārtojis savus maksājumus, tad
votājiem elektrības trīsfāzu 50 periodu kuri nomaksājami pie atvienošanas.
pilsētai ir tiesība viņu atvienot no elekmaiņstrāvu ar 220 voltu spriegumu apPiezīme.
Par šādu atvienošanu un trības tīkla, piedzenot parāda samu tiepievienošanu iesniedzami rakstiski sas ceļā.
gaismošanai un 380 voltu spriegumu
paziņojumi
spēkam.
§ 2b. Par katru pārmaiņas reģistrē§ 11. Pilsētai ir tiesība katram abo§ 2.
Abonentu
pievienojumi
pie
šanu, ja gaismas punktu skaitu pavairo,
tarifu uzstādīt abonents maksā pilsētai 50 santimus.
elektrisko vadu tikla var notikt vienīgi nentam ar apgabalus
ar pilsētas ziņu pēc rakstiska pieteikuma strāvas aprobežotāju, par ko abonents
§ 27. Pie skaitītāju saņemšanas aboiesniegšanas pēc noteikta formulāra.
maksā noteiktu nomas naudu.
nents iemaksā drošības naudu 20 zelta
§ 12. Pēc apgabalus tarifa elektrisko latus par skaitītāju līdz 5 apmēriem ; par
§ 3.
Pievienot
var vienīgi tās instapilsē:
as
enerģiju
atļauts lietot vienīgi apgaismolācijas, kuras izvestas saskaņā ar
lielākiem skaitītājiem — 75% no viņu
šanai. Lietojot to citām vajadzībām, faktiskās vērtības. Drošības nauda tiek
techmskiem noteikumiem.
Piezīme.
Pastāvošas ietaises, kuras abonents atbild tiesas priekšā par strā- atmaksāta abonentam pie viņa galīgas
neatbilst šim prasībām, abonentiem vas zādzību. Tāpat abonents tiek saukts atvieno š anas un skaitītāja noņemšanas,
ir jāpārtaisa līdz terminam, kādu pie atbildības, ja viņš lieto vairāk sveču ja pēdējais tiek atdots pilsētai pilnā
kārJbā.
noteic pilsēta.
Ja ietaise ir pilnīgi gaismas kā pieteikts.
§ 13. Pie apgabalus tarifa var tikt
nelietojama, tad pilsēta tādu neka§ 28.
Par pilsētas skaitītāja lie'.ošanu
vienīgi spuldzes ar enerģijas abonents maksā nomas naudu:
vējoties atvieno līdz viņas pārtai- lietotas
par
patēriņu ne vairāk par 1,2 vatiem uz skaitītājiem līdz 5 ampēriem 50 santimu
sīšanai.
vienu normalsveci. Nekādā ziņā netiek mēnesi
§ 4. Pēc pieteikuma iesniegšanas aboun
par
lielākiem
skaitītanents var stāties pie ietaises izvešanas, pielaistas spuldzes ar ogļu matiņiem. Ja jiem 10 santimu» mēneil no katra skaipie kam pils ;tai ir tiesība ietaisi kontrolēt uz spuldzes atzīmēts ne sveču skaits, bet tītāja ampēra. Šī nomas nauda tiek novatu patēriņš, tad s\eču skaita aprē- maksāta reizē ar maksu par enerģiju.
pa viņas izbūves laiku.
patēriņš Par skaitītāju pārbaudīšanu
§ 5. Pēc pazjņojuma p 1sētai par in- ķinam tiek pieņemts enerģijas
abonents
vfens vats uz vienu normalsveci.
stalācijas nobeigšanu pilsētas tīkla pār- —
maksā pilsētai 1 latu.
§ 14.
Ja elektriska enerģja tiek mēzinis kontrolē ietaisi vai \iņa ir izvesta
§ 29. Ja pilsēta uzstāda abonentam
saskaņā ar te:haiskiem noteikumien, pie rīta ar skaitītāju, tad pēdējo uzstāda pilstrāvas aprobežotāju, tad par pēdējā liekfm visi trūkumi, kādi atrasti, ir novēr- sēta un ņem par to noteiktu maksu. tošanu tiek ņemta nomas nauda 25 sanskaitītāji
tiek pielaisti,
ja timu mēnesī.
šami.
Tikai pēc tam instalāciju var Abonentu
un
ja
pievienot tiklam, ko izdara vienīgi pilsētas fabrikas plombas ir kārtībā
§ 30
Par patērēto elektrisko strāvu
lietots.
pēdējais
ir
jauns
vai
maz
montieris vai tikla pārzinis. _
abonents maksā pilsētai apgaismošanai
Piezīme.
Visi abonentiem piedeGadījuma, ja instalā0,40 zelta latus par kilovatstundu un
1. piezīme.
roši skaittāji tiek no pilsētas pār- motoriem 0,25 zelta latus par kilovatcija izrādītos par nepieņemamu, par
baudīti
Pārbaudīšana notiek pret stundu. Apgabalus maksa par normalkattu nākamo nepareizi izvestas inatsevi.ķu samaksu.
abonents
sveci sekolā:
pārbaudīšanu
stalācijas
§ 15. Ja izrādās, ka skaitītājs kaut
maksā 2 ze.ta latus.
Septembrī, oktobri, novembrī,
gan
2. piezīme.
Par patvarīgu pievie kādu iemeslu dēļ apstājies, kaut
decembri, janvāri, februāri un
enerģiju
nošanu abonents vai instalator.5 atbild strāva lietota, vai ja viņš būtu
martā vienā mēnesī par katru
nepareizi mērojis, tad enerģijas daadztms
tiešss ceļā.
normalsveci
Ls 0,12
tiek aprēķināts pēc pagājušā cn nākošā Augustā un aprili
§ 6. Pēc ietaises pieņemšanas un pie0,08
vienošanas pilsēta nekādā ziņā neatbild mēneša caurmēra.
Maijā, jūnijā un jūlijā. ....
0,05
§ 16. Pie rkaitltāja saņemšanas no
par viņas turpmāko pareizu ddrbību, nedz
C.
Techniskie
noteikumi
par
pilsētas,
abonents
dod
pēc
noteikta
ari par sekām, kuras varētu celties caur
instalāciju ierīkošanu.
formulāra parakstu par to, ka skaitītājs
Ietaises uzietaises nekaitīgo stāvokli.
§ 31. Pilsētas vadu tīklam pievienoraudzīšana un labošana pilnā mērā liek atradīsies tikai viņa rīcībā un tiks uzglabāts pilnā kārtībā.
jamos
elektrības
ierīkojumus
izvest
uzlikta pašam abonentam.
§ 17.
Apgabalus
tarifa
abonenti tiesība visiem tiem instalatoriem, kuri
§ 7. Pilsēta atstāj sev tiesību kūja
katrā

laikā kontrolēt

abonenta ietaisi un

drīkst strāvu lietot tikai

laikā

no

sadēs

noteiktā

kārtībā

pierādījuši

pilsētai

Valdības iestāžu paziņojumi.
Valsts zemes fondā ieskaitīto nekustamo īpašumu saraksts Nr. 83. *)

lai vads nepiedutto? un nerastos strāvas

(100. turpinājums.)
3 c
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pagasts

nosaukumi

ipašumu

wļ _ ipa§nieku

uzvārds,

vārds un tēva
vārds

§ 44. Pirtis lietojami tikai NGA vadi
uz izolatoriem, pie kam
slēdžiem un
nozaru dozēm jābūt kori dejos, vai kādā
citā sausākā telpā un kur publika ne-

C N

Latgales

7615. 5723

Ludzas

apr.

Zvirgzdenes
pag.

Grims mājas

7616. 5724

Tāpat.

7617. 5725

,

.

Cirmas Kalna mājas
M> 2).
Cirmas Lejas.
Ciim 'j J& 6.

7618. 6510

bajāti, piem. veikalos uz plauktiem un
Cauruļu
citādi, jābūt vadiem caurulēs
galos
jāliek porcelāna
piltuves
vai
metāla skārds jānoplēš 10 mm garumā,

(gab. N° 1). Kalnačs, Josiis Franča d.

(gab. Kalnačs, Konstantīns Franča
dēls.
Brics, Staņislavs Sīmana d.
Bric, Felicija Silveitra m.

varētu tiem piedurties; vadiem jābūt tādā
augstumā virs zemes,

lai ar rokām

tos

laku
Slēdžiem jābūt no
ūdenscieš'em un ievietotiem koka skapīšos vai ārpusē, Īsi lopi pieduroties ne-

Cirma N° 7.

,
„

Clrma Ns 8.
Cirma Nš 4 mājas.

Zofija Osipa meita.
Avseja, Eveiina Donata m. dabūtu strāvu no sabojātā slēdža un neCviklinskaja, Franciska Sil- tiktu nogalināti.

7622.

,

Cirmas N° 5 mijas.

Vojskaja, Vilhelmine
zeia meita.

vestra meita.

Jo-

Piezīme.

Ieteicams

formatoru

ar

lietot

spriegumu

trans-

§ 46.

Ierīkot

lampu

garā

Zemju pārvaldes priekšnieks E. Maciņš.

un

vajadzīgās

skābēm.
praktiskās

zināšanas

vai

§ 48.
augstums

var

šanas no pilsētas valdes instalēšanai jā-

krišanu.

dod raksiitks solījums stingri ievērot
pastāvošos noteikumus par
elektiībaa
ierīkojumu
izvešanu un
jāuzdod sava

adrese.
§ 32.

noteikts

pielaist

tikai

valdē tiek izlikts sa-

raksts, kam izdotas
stalācijas.

tiesības

izvest

in-

§ 33
Ja iustalators neievēro elektrības ierīkojumu drošības noteikumus, tad

pilsētas valdei tiesība, saskaņā ar pārkāpumu
lielumu atņemt tam darbu izvešanas atļauju
uz kādu
laiku vai
pavisam.
§ 34. Tiesības darbus izvest p īredzēts

1,6

līdz

ar pilsētas pie-

§ 38. Ja skaitītāja uzstādišanai neatrastu vietas, kur tas aizsargāts no mechaniskas bojāšanās, putekļu un netīrumu

iekļūšanas, tad šim
Pilsētas

no

1,8 metriem vīrs grīdas; izņēmumus

Rīgas pilsētas valdē izturējuši pārbaudījumu. Instalatoram pie atļaujas saņem-

nolūkam ir jāierīko

aizsargu skapītis.

caurulēs.

Vadiem, ejot no ārienes

atņemt sekošos gadījumos:
1) par patvarīgu plombu

caursienu,jābūtkatram vadam vilktamcaur
noraušanu atsevišķu porcelāna pīpi. Ārpusē vadi pieskaitītājiem, par p.ombu noraušanu aizlaisti Bergmaņacaurulēs tik vertikāli. Piesargiem un nepaziņošanu par to pilsētas vadam no staba jābūt pēc iespējas mājas
tikla pārzinim 24 stundu laikā;
galā vai sānos uz dzelzs kronšteina, kas
2) par
nepiemēroti stipru aizsargu paceļas augstāk par jumta kanti, bet ne
ielikšanu pie pēdēo izlabošanas;
pažobelē, kur, sniegam krītot no jumta,
3) par ierīkojumos pielaisto kjūdu nepēdējie var tikt sarauti. Gaisa pievads
izlabošanu noteiktā laikā:
nedrīkst atrasties zemāk par 4 metriem
no zemes pie mājas sētas pusē, bet ielas
4) par patvarīgiem
darbiem
pie pievadvadiem līdz skaitītājiem vai strāvas pusē ne zemāk par 5 metriem. Mājas
aprobežotajam, kā ari pie skaitītāja vai pievadus pievienot pie pilsētas gaisa
aprobežotajā paša;
Ūnijas drīkst vienīgi pilsētas montieris,
5) par
elektrības ierīkojumu pievieizslēdzot pēdējā strāvu. Pievienojumam
nošanu ar šim nolūkam ierīkotu vadu jābūt pielodētam vai saskrūvētam ar
savienojumu, apejot pilsētas likumīgai speciālu spaili.
strāvas lietošanai nolemto skaitītāju vai
§ 40.
Nozarojoties
no gaisa līnijas,
strāvas aprobežotāju;
pievads jāaizsargā ar gaisa vada . aiz6) par apgabalus konzumeņtu ietaisei sargu ; mājas iekšpusē jāierīko skaitītāju
nelikumīgi pievienotiem aparātiem, kuri aizsargs ar noplornbējamu skārda kapi;
tieši nekalpo apgaismošanai, kā ari par pec skaitītāja jābūt grupu sadalīšanas
neatļautu strāvas lietošanu bez pilsētas aizsargiem. Uz vienu strāvas grupu ar
uzstādītā skaitītajā vai strāvas aprobežotajā. 4 ampēru aizsargu pielaisti ne vairāk
Bez tam instalatoram
jāmaksā par par 12 degpunktiem.
Skaitītajā aizsargs
punktos 4., 5. un 6. minēto nelikumīgi līdz 25 degpunktiem, drīkst būt ne stipatērēto enerģiju, kuru aprēķina pēc apprāks kā 6 ampēri. Visi aizsarga eleJa patērētais ene.ģijas
gabalus tarifa.
menti montējami uz koka dēlīšiem un
daudzums nav droši nosakāms, tad pil- pieskrūvējami pie sienas uz porcelāna
sētas valdei ir tiesība pie zaudējumu apruļļiem. .Mignon" aizsargi nav pierēķināšanas pieņemt, ka pievienotie kilolaisti. Aizsargu puļķus pēc izdegšanas
vati ir lietoti bez pārtraukuma visu gadu. nedrīkst lāpīt, bet jāieliek jauni.
§ 41. Vienam fāzes vadam un nul§ 35. Mājas pievienojamo vietu noteic
pārzinis,
ievērojot pēc vadam ajļauts pievienot spuldzes ar kopilsētas tīkla
pīgu patēriņu līdz 1500 vatiem, bet pāri
iespējas pasūtītāja vēlēšanos.
par _ to slogojums jāsadala līdzīgi uz
§ 35. Filsītas valie patur sev tiesību
visam trim fāzēm. Pieviecojot ietaises
ar
strāvu
no
mājas
pieietaises
apgādāt
pie galveniem gaisa vadiem, jāraugās
vienojuma , kas atrodas pie sveši s mājas.
lai uz visām trim fazem būtu pēc iespējas
Tādos gadījumos pret vaļadzīgo elektrīpieslēgts vienāds spuldžu skaits.
izbūvi
mājas
īpašvadu
bas nozarošanas
apdzīvotājiem
nav
tie§ 42.
Mājas iekslenēr, sausās telpās,
niekam vai viņas
instalācija
pie aista ar NGA izolācijas
pie
kem
atlīdzību,
ja
ierunas,
sības celt
aukluuz rullīšiem un NGA
valde.
nosaka
pihētas
pamatota,
izolācijas
tāda būtu
novietošanas pilsētai jāievēro vienkāršiem vadiem Bergmaņa izolācijas
vadu
šo
pie
īpašnieka vai iedzī- caurulei vai sri uz rullīšiem.
Slēdži,
pēc iespējas mājes
iekavas un citi piederumi var būt vienvēlēšanās
votāju
kāršie, bet tikai
misiņa.
Mitrās
vai
& 37
Katrā ietaise vajadzīgo skaitīslapjas vietās instalācija
lielumu,
pielaista
aprobežotāju
tikai
tāju un strāvas
NGA
izolasijas vadiem uz atsevietu nosaka ar
daudzumu un uzstādīšanas
višķie n rullīšiem ar porcelāna ūdenspi
cieŠiem slēdžiem un iekavām.
^fme.Siājus drīkst uzstādīt
jābainav
kurās
$_ 43. Vadiem nolaižoties pie slēdžiem,
tikai tādās telpās,
un
kaut
kāda
jābūt
aizsargātiem
Bergmaņa caurules
bojāšanās
dās no viņu
traucējoša iespaida uz viņa darb.bu. 1 metra garumā, pie kam mitrās vietās
un priekšnami jā- pēdējai augšgals jāsaliec uz zemi, lai
Pagrabi, ķēķi
^
uzstādīša- mitrums nevarētu ietecēt. Visās vietās,
ielaižamam
skaita par nep
nas vietām.

Skaitītāja

uzstādīšanas

kur ar rokām vai citādi

var

tikt

vadi

skaistā

Iespaidi, ko guvu pa savas uztu-

laimīgi;kai nākotnei.
Prezidents Relanders.

Mūsu Valsts

Prezidents uz tam atbil-

dēja franču valodā tekoši:
Viņa Ekselencei Somijas Republikas
Prezidentam

Relandera

kungam

Helsinki.
Dziļi aizkustināts

Vadus velkot caur sienu, jālieto

no sisnīgajiem vār-

izolācijas caurules ar porcelāna piltuvēm
galos. Iekavas vai kādas citas armatūras

diem, kurus Jūm Ekselencei labpaticies
man adresēt tūlīt pēc Jūsu atgriešanās
Jūsu skaistajā zemē, lūdzu Jūs saņemt

jāpakar atsevišķā speciālā šņorē, kas piestiprināta pie griestiem ar āķi vai rozeti.
§ 49.
Spuldzēs ieslēdzama strāva

manu sirsnīgu pateicību par silto un uzslavas pilno novērtējumu
latvju tautas
neatlaidīgiem centieniem, iekārtot
savu

vienīgi

ar

speciāli

ierīkotiem slēdžiem,

bet nevis izgriežot pašu spuldzi.
§ 50.

Kailiem gaisa vadiem ejot

no

mājas uz māju jābūt no zemes ne zemāk
§ 39. Gaisa pievadiem, ejot no pilpar
5 metriem, bet ja tas nav iespējams,
sētas gaisa līnijas līdz mājai, jābūt ne
tievākiem par 4 mmun ne garākiem tad jālieto izolētie vadi, ne tievāki kā
4 mm.
par 20 m, pie kam, ja tie kiusto ielas
§ 51.
Vada aukla
nostipr nama
uz
vai telefona līnijas, jābūt izolētiem ar
ne
NGA izolāciju
Iekšienā no gaisa va- porcelāna rullīšiem ar atstatumu
Stūros
diem līdz skaitītājiem pielaisti vadi ns vairāk kā 80 cm vienu no otra.
tievāki par 2,5 mmun tiem jābūt Berg- un pie nozaru dozēm auklas jānosien uz
maņa

paliks

Man

vadā

*) Skaties .Valdības Vēstneša' 1923. g. 91., 101., 104., 106., 110., 117., 120., 121., 125.,
§ 47. Vadu nozarošanas izvedama
130., 131., 140., 151., 161., 178., 215., 249., 250., 251., 252., 253., 254., 270., 284., 287., 1924. g,
tikai caur nozaru dozēm; pievados var
11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 41., 43., 44., 45., 69., 75., 98., 100, 103., 104., 111., 112., 113.,
pielaist ari no'odēšanu.
Auklas galiem
114., 115., 139., 140., 146, 170., 171., 172., 173., 181., 182., 186., 187., 197., 198., 228., 229., 255.,
267., 278., 280., 281., 287., 1925. g- 12., 13., 14., 29., 48., 79., 82,
93., 102., 103., 106., 107., un citiem savienojumiem jābūt lodētiem,
110., 111., 136., 156., 193., 195., 197., 219., 252., 271., 1926. g. 1,2,17..27., 59., 92.,
94., 120. un pie kam lodēt atļauts bez kaut kādām
121. numura.

dzimtenei.

bērni.

var tikt bojāta un pieduroties, stāvot uz
mitras vietas, apdraudētu dzīvību.

Latgales zemes ierīcības da)as vadītāja v. H. Bērziņš.

manai

un saulainā atmiņā Jūsu tik patriotiskā
uu dziesmu mīlestības apgarotā tauta,
viņas drošsirdīgais bruņotais spēks, viņas
cītīgie zemkopji un daiļie spulgacainie
rēšanās laiku Jūsu tēvija, vēl vairāk pastiprina manu ciešo pārliecību, ka Latvija
un viņas brašā tauta ies pretim arvien

nēsāt no vienas istabas otrā stingri aizliegts, jo vada izolācijā durvis vai citādi

Zemkopības ministra b. A. E g 1 i t s.

Ekselencei
Latvijas
Viņa
Republikas Prezidentam Čakstes
kungam Rīgā.
Tikko atgrieziis Somijā pēc brīnišķām

apmēram

12 voltu.

(Turpmāk vēl.)

1926. g. 25. jūnijā.

un Somija.

dienām, _ pasteidzos
Latvijā pavadītām
Jums izteikt tās sirsnjgās jutas, kuras
saviļņo manu sirdi Jūsu Ekselences un
latvju tautas daudzkārtīgi izpaustās sirsnīporcelāna, bas un karstas zimpatijas apliecinājumi

„

6517

Latvija

Mūsu Valsts Prezidents saņēma no Somijas valsts prezidenta sekošu telegramu
franču valodā:

nevarētu aizskart.
§ 45. Staļļos lietojami NGA vadi uz
izolatoriem un nokrāsojami ar izolācijas

7619. 6511
7620. 6512
7621. 6516

Ošup,

Latvija un citas valstis

rullīšiem ar sienamo šņori.

nostenami

vz

atsevišķiem

NGA

vadi

rullīšiem ar

stiepuli, iepriekš vadu notinot

ar

izolā-

cijas lenti, lai stiepule nesabojātu izolāciju.

Caurules piestiprināmas ar klamburiem, atstatumos ne vairāk k5 80 cm.

§ 52.
pielaists

Mazākais vada šķērsgriezums
1 mmar vulkanizētās gumijas

garīgo un saimniecisko dzīvi tādā veidā,
kirš būtu viņas brīvības un neatkarības
ciņu un upuru cienīgs. Latvju tauta ir
himīga, ka Jūsu apciemojums tai devis

gadījumu izpaust tās sirsnīgas simpātijas
jūtas, ko tā jau no seniem la.kiem sajūt pret
varonīgo somu tautu, kuras
draudzībai tā piešķir izcilus nozimi.
Čakste,
Latvijas Prezidents.

Somu žurnālisti, kuri viesojās
Rīgā, pietūtījuši ārlietu min strijas prese»
nodaļas vadītājam sekošu telegramu:
« Pieminot

neaizmirstamos

Talaskiwi, Joensu, Lahdeasuo,
Tiihonen, Koiwula\

izolsc ju. Kailiem gaisa kapara vadiem
mazākais šķērsgriezums 6 mmun 4 mm-

ar atstatumu ne vairi k

par 20 metriem.

Bergmaņa izolācijas caurules lietojamas
ne tievākas kā 11 mm diametri iekšpusē

Tirdzniecība

tikai trlsfazu

motorus ar īsi

slēgtu

motori.

Trlsfazu

enkuru

(rotoru)

un rūpniecība.

KURSI.

§ 53. Vienfāžu motori pielaisti līdz
0,2 kilovatiem un lielākām darba'spējām
ņemami

Rīgas biržā,

1926. gada

tos darbā ar trīsspollgu slēdzi var līdz
vienam kilovatam, bet lielākus tikai ar

100 Francijas iranku. . . .
100 Beļģijas franku ....

§

pēc

5*. Motoru

uzstādīšana

atļauta

tikai

noskaidrošanas atļaujas saņemšanas

no pilsētas,

ka

pie

gaisa

vadiem

ir

iespējams tos pieslēgt.

§ 55.,

Zvanu ietaises var pieslēgt pie

stiprās strāvas tikla tikai ar zvanu transformatora palīdzību, pie kam jāievēro

jūnijā.
S

1 Amerikas dolārs
1 Anglijas mārciņa

vatiem palaižami ar reostatu.

28.

Devīzes:

atļauts lietot līdz 4 kilovatiem un palaist

zvaigznes-trlsstūra slēdzi, pie kam motoram tinumus saslēdzot uz trīsstūru
jābūt 380 voltiem, Lielāki par 4 kilo-

pārdzīvo-

jumus Rīgā, izsakām Jums un visiem
kolēģiem kopīgi dziļāko pateicību
un
nosūtām sirsnīgākos sveicienus.

100
100
100
100
100

. . . .
....

Šveices franku ....
Itālijas liru
Zviedrijas kronu . ...
Norvēģijas kronu . . .
Dānijas kronu
....

100 Čechoslovaķijas kronu
.
100 Holandes guldeņu ...

100 Vācijas marku

....

100 Somijas marku

.

.

.

100 Igaunijas marku . . . .
100 Polijas zlotu .
100 Lietavas litu
1 SŠSR červoņecs
....

5,179—5,189
25,20 — 25,27
15,10—15,30
14,80 — 15,10
99,90 — 100,80
18,65 — 19,00 .
13865 — 139,70

113,00—114,70»
136„45 — 138,£0>
15,25 — 15,55
207,60 — 209,15
122,80—124,10
12,97 — 13,17
1,37—1,395
43,00—53,00
$0,55 — 51,60
?

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg
sekošie noteikumi:
3425—3445"
Sudrabs 1 kg .
i . . . .
98—lOft
1) spriegums, lietojamais zvaniem, nedrīkst pārsniegt 15 voltus un strāvas paVērtspapīri:
tēriņš tukiā gaitā vienu vatu;
98 — 100
5°/o neatkarības aizņēmums .
98 — 10O
2) transformators ir ievietojams aiz 4°/o Valsts prem. aizņēmums
92 — 93
skaitītāja līdz ar 2 ampēru divpollgu 6% Zemes bankas ķīlu zīmes
bankas ķīlu
8°/o Hipotēku
aizsargu;
otrspriegums var būt
bez
zīmes
96 — 97
aizsarga;
Rīgas biržas kotacijas komisijas
_ 3) vadi līdz transformatoram ir jāierīko
priekšsēdētājs A. K a c e n fc
pec stiprās strāvas noteikumiem, turpreti
Zvērināts biržas māklera Th. Summers,
otrsprieguma vadiem var 1 e'ot zvanu
i adus, piestiprinot tos uz rullīšiem tā,
ka lai viņi nepiedūries pie apgaismoLiteratūra
šanas vadiem.

§ 56. Visi šie noteikumi stājas spēkā
pec strāvas pieslēgšanas 1926. gadā
jaunbuvetajos gaisa vados.

Pilsētas galva J. V i e s j ā n s.
i

Ilustrēts

cības

Žurnāls.

mēnešraksts.

gājums,

1926.

Lētas

Mākslas

un rakstnie-

Maijs.
VII gadaizdevums.
Rīgā.
Maksā

.Ns

5.

Ls 1,50.
Atpūta.

M 86.

Sekretārs E. Kornet.
Redaktors: M. Ārons.

šim numuram

6 lapas puse».

Jelgavas

Tiesa sludinājnmi.

(

apgabaltiesa,

uz 1921. g. 1. febr. lik. par laulību 50.,61..
civ. proc. lik. 339., 366. un 718. pantu
pamata, ar šo dara zināmu KsaveramKapa tiesa,
Fricim Vīzemanim, ka tiesa š. g.
pamatodamās uz savu rīcības sēdes lē- 31. maijā aizmuguras nosprieda viņa
mumu
un kara
tiesu lik.
951. un laulību ar Elizabeti
Vīzeman, dzim.
953. p.p., meklē 9. Rēzeknes kājn. Cīpa šķirt.
pulka kaprāli Jāni Pētera d. J a k o b Jelgavā, 1926. g 4. jūnijā. L Js's 49/26.
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
sonu, apvainotu uz K. S. lik. 128. p
5529a
I d., 129. p. un 133. p. pamata.
Sekretarapal. F. Kāps.
Jakobsons dzimis 1905. g. 17. jūnijā
Jelgavas apgabaltiesa,
1905. g., Cēsu apr., Priekuļu pag. piederīgs; agrāk dzīvojis minētā pagastā, uz 1921. g, 1. febr. lik par lau ību50.,6l.
Veselauskas muiža, latvietis, luterticīgs, civ. proc. lik. 339., 366. un 718. pantu
pamata, ar šo dara zināmu Arnoldam
ar 4. kl. vidusskolas izglītību, pēc no
Pārojam, ka tiesa š. g. 31. maijā aizdarbošanās telefonists.
muguras nosprieda viņa laulību ar Annu
Personām, kurām būtu zināma viņa
Paroļ, dzim. Purmal šķirt.
uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot
Jelgavā, 1926. g. 5. jūnijā. L JMs 102/26
kara tiesai vai tuvākai policijai, kurai
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
to apcietināt un ieskaitīt _ 4. iec. kafa
5767a
Sekretāra pal. F. Kāps.
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, par ko paziņot pēdējam un tiesai.
Rīgā, 18. jūnijā 1926. g.
Kara tiesas priekšsēdētājs,
kapteinis H. Jakobsons.
6597

Sekr. kara

Kļūdas

ier. A. R u m p e.

Izlabojums

.Valdības Vēstneša'

š. g.

25. jūnija

136. numurā ievietotā kara tiesas sludinājuma kareivjaTeodora Ievas d. Marcinkeviča
meklēšanas lietā ieviesusies
kļūda : sludinājuma beigās minēts sekre-

Jelgavas apgabaltiesas reģistrācijas nod.
pamatodamās uz civ. proc. lik. 146071.
panta paziņo, ka minētā tiesa civilnod.
31. maijā 1926. g. atklātā sēdē nolēma:
kooperatīvu sabiedrību reģistra pirmā
daļā 511. numurā, otrā iedalījumā atzīmēt, ka ar Bērzmuižas krāj-aizdevu
sabiedrības 1926. g. 24. tebr. pilnas

Rīgas apgabali, I. kriminalnod,

pilsoni Elju
Haima-Leibas
d. Lifu,
20 g. vecu, kura sevišķas pazīmes tiesai

nav zināmas.
Visām iestādēm un personām, kurām
zināms, kur atrodas minētais Elja Lits
un viņa manta, jāpaziņo par to Rīgas
apgabaltiesai un viņa atrašanas gadījumā
jāpieprasa
no
Lita
galvojums divi
tūkstoši (2000) latu apmērā, līdz kūja
priekšā stādīšanai viņš jātur apcietinājumā, kāds drošības līdzekļu veids pret
Litu

noteikts

saskaņā

ar

tiesas

š. g.

16. jūnija lēmumu.

Rīgā, 21. jūnijā 1926. g.

Ns 16825.

Piiekšsēd. b. B e r g t a 1 s.
6871

Sekretārs Kreicbergs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz ciy. pjoc. lik. 1958. p
paziņo, ka šis tiesss sēdē š. g. 8. jūlijā^
attaisīs un nolasīs
1926. g. 4. maijā

Priekšsēdētāja v. E. F e 1 d m a n s.
Sekretārs K. Pussars.

Nš 1077 — 1925. g)
Katram, kam 'zināma meklējamā per-

sona, viņa dzīves vieta vai kur atrodas
viņam piederošā manta, jāziņo bez kavēšanas min. miertiesnesim vai tuvākai
policijas iestādei.
Liepājā, 25. jūnijā 1926 g.
6880

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,
kūja kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, Ka 8 jūlijā
1926. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Tapešu
iela Ns 2, dz. 1, pārdos Oskara un
Konstances H e n J1 e r u kustamo mantu,
sastāvošu no divana ar spoguli un ncvērtetupar Ls 220.
Izzināt sarakstu , novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
6884
Tiesu izpild. V. Požariskis.

pieliktiem statūtiem.
Sabiedrības valdes

Rīgas

sapulces

sēdeklis

atrodas

Bērzmuižas pagastā.
Jelgavā, 2. jūnijā 1926. g.

apgabaltiesas

IV iec. tiesu

izpildītājs,
kura

kancleļa

atrodas

Rīgā,

Andreja

Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka 8. jūlijā
1926 g., pīkst. 10 rītā, Rīgā, Kalnciema

raksta,

koroborēta

10.

martā

1925

g.

ar zemes grāmatu žurnāla Nš 1245, sauzskaņa ar Jelgavas apgabaltiesas
devumu no 22. dec. 1925. g. Jvis 45619,
8. septembrī 1926. g., pulkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu

Mālupes pag. 6-ki. pamatskolai,
caur Alūksni, vajadzīgs

zāle, uz

publiskiem Anta. pārdos
r ridricham

meriem

un Johanam

(Jānim)

Zom-

piederošo

(vīrietis).
Vēlams

muzikāls,

spējīgs

pasniegt

mūzikas stundas un vadīt dziedātāju kori.

tiek uzaicināti ierasties perMālupes
Brenčos,
pagasta
Jaunās
skolas
pagastaar zemes grāmatu reģistra Ns 2868 telpās š. g. 5. jūlijā, pulksten 1 vai
un sastāv no Ozolmuižas zemes gabala, pieteikties rakstiski līdz minētai dienai,
ar uz viņu uzceltām māju ēkām ;
pieliekot attiecīgus dokumentus.
_2) _ ka īpašums publiskiem torgiem apAlga, pēc attiecīgas kategorijas, brīvs
vērtets par Ls 1C00;
dzīvoklis
ar malku, apgaismošana un
3) ka bez augšminētās prasības īpa- zeme.
1
6797
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
Ezeres pag. Kuldīgas apr.,
par Ls 66,000;
4) ka
personām, kuras vēlas piecaur Ezeri, dzelzsceļa piest. Reņģe,priekš
jāiemaksā
zalogs —
dalīties torgos
Ezeres VI kL pamatskolas ar 1926./27.
desmita^ daļa no apvērtēšanas sumas un mac. gada sakumu vajadzīgi
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslļetu ministrijas puses nav šķēršļu
minētam personām
iegūt
nekustamo
īpašumu, un
5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Jelgavas-Bauskas zemes grā- ar pilnam 6 kl pamatskolas skolotajā

nekustamu īpašumu,

Kandidāti

sonīgi

pagasta padomes,

pie

kufš atrodas Jelgavas apriņķī, Ozolnieku

ZfllOlOtBjl

matu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

*

tiesībām, muzikaliski.
Kandidati-tes, kas
vēlētos šās vietas ieņemt, top uzaicināti
š. g. 10. jūlijā, pulksten 12 dienā ierasties Ezeres pagasta

namā

pie pagasta

padomes uz vēlēšanām — personīgi vai,

Visi papiri un dokumenti, attiecošies uz līdz min. laikam pieteikties
rakstiski,
iesūtot attiec, savus dokumentus.
ielā Ns 193, pārdos Jāņa Pumpīša pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi JelgaJelgavas apgabaltiesas reģistrācijas nod. kustamo
mantu, sastāvošu no atsperu vas apgabaltiesas — civilnod. kancleja
Alga pēc _ kategorijas, brīvs dzīvoklis
pamatodamās uz 18. jLilija 1923. g. lik. ecēšām, ragavām, raspuskas, centrifūgas
Jelgavā, 16. jūnijā 1926. g.
ar apkurināšanu un apgaismošanu un
par biedrībām, savienībām un politiskām un kumodes un novērtētu par Ls 320.
viens hektārs saimnieciski izmantojamas
6697
Tiesas izpildītājs J. Vīksna.
organizācijām
17. panta paziņo, ka
zemes.
1
6784
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
'
minētā
tiesa civilnodajas 31. maijā
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār1926. g. atklātā sēdē nolēma reģistrēt
došanas dienā uz vietas.
Rubas pagasta izglītības biedrību ,,RoRīgā, 21. jūnijā 1926. g.
*-*
zas", ievedot viņu to biedrību reģistra 6827
.Valdības Vēstneša' š. g. 21. aprija
Tiesu izpild V. Požariskis
Tiešo nodokļu departamenta
pirmajā daļā, kurām nav pelņas iegū87. numurā ievietotā pag. valdes sludišanas mērķa.
Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka nājumā Valtera Jēkaba d. Lagzdiņa un
Biedrības
valdes
sēdeklis
atrodas
2. jūlijā
1926. g., pulksten 2
dienā, Marijas _ Lidijas Kārļa m. Vaserman pasu
izpildītājs,
Rubas pag., Rozas skolā.
nozaudēšanas lietā ieviesušās sekošas
Rīga,
Elizabetes
iela
Ns
dz.
3,
18,
kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Jelgavā, 1926, g 2. jūnijā.
kļūdas: sludin. virsrakstā minēta kā
Pumpura ielā Ns 1, paziņo, ka 9 jūlijā
Reģistrācijas nod. pārz. E. Feldmans.
sludinātāja — Aizputes pag. valde, kas
1926. g., pulksten 10 ritā, Rīgā, Julija
5531a
Sekretāra v. E. Freibergs.
nepareizi; vajaga būt un jālasa: Jlixielā Ns 2, noliktavā, otrreizējā izsolē
Tālāk minēts,
Jēkaba H o i m a ņ a
kustamo mantu, upes pag. vaf«le
Jelgavas apgabaltiesas reģistrācijas nod. pārdos
A/S . Jēkabs Beks' kustamo
ka pases izdotas no Aizputes pag. valdes,
pamatodamās uz 18. julija 1923. g. lik. mantu, sastāvošu no 80 puķu vāzēm un sastāvošu no dažādām mēbelēm , dēļ
kas nepareizi; vajaga but un jālasa: no
par biedrībām, savienībām un politiskām 300 aptieku pulveru bankām un novērtētu viņa parādu nodokļa segšanas
6842
Jļizuatres paž- nofdes.
Rīgā, 26. jūnijā 1926. g.
organizācijām
17. panta paziņo, ka par Ls _ 1080.
minētā tiesa civilnodaļas 31. ' maijā
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
6889
Piedzinējs (paraks's).
Kļūdas izlabojums.
1926. g. atklātā sēdē nolēma: reģistrēt apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārValdības Vēstneša" š. g, 25 jūnija
.
Rīgas
policijas
VI
iec.
priekšnieks
biedrību ,,TaImud-Tora" ievedot viņu došanas dienā uz vietas.

Citu iestāžu sludinājumi.

Kļūdas Izlabojums.

p ārdos ualrāKsoIišanB

to biedrību reģistra pirmajā daļā, kurām
nav peļņas iegūšanas mērķa.

6831

Biedrības
Jelgavā.

Rīgas apgabaltiesas

valdes

sēdeklis

atrodas

Jelgavā, 1926. g. 2. jūnijā.
mirušā Indriķa F o g e 1 a testamentu.
Reģistr. nod. pārz. E. Feldmans.
Jelgavā, 1926. g. 19. janijā. LKs 1900/26 5532a
Sekretāra v. E. Freibergs.
Priekšs, v. F e 1 d m a n s.
Liepājas apgabaltiesa
6874
Sekretārs K. Pussars.
uz sava lēmumu no 20. maija 1926.. g.
Jelgavas apgabaltiesa,
pamata uzaicina 29. maijā_ 1925. g.,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958. p., Aizputē mirušā Andreja Ādama d.
paziņo, ka šis tiesas sēdē š. g. 8. jūlijā Šatca (ari Šats) mantiniekus, kreditorus
attaisīs un nolasīs 1924. g. 31. janvārī legatarus, fideikomisarus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas tiesības
miruša Jāņa Mārtiņa d. Brazovskij
vai prasības uz atstāto mantojumu,
testamentu.
Jelgavā, 19. jūnijā 1926. g. L.Ns 1899/26 pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
6873

3, iec. miert.,

uz krim. proc lik 71,
846.-851. p.p. meklē:
Zani Krišjaņa d. Oarozu, latvijas pavalstnieku, apmēram 24 g. vecu, luterticīgu, sodītu uz sod. lik. 581. p. 1. d.,
20., 60„ 66 un 63p.p. pamata, ar ieslodzīšanu cietuma uz četriem (4) mēnešiem un trīs (3) dienām, (Krim. akts

nolēmumu pārgrozīti
šīs sabiedrības statūti saskaņā ar klāt-

biedru

tāra palīgs kafa ierēdnis A. Rumpe, kas
nepareizi, pareizi ir un jālasa: J'efireReģistr. nod. pārz. E. Feldmans.
Sekretāra v. E. Freibergs
t«ns.
ftoio
ierēdnis
Jl. 5530a
6592
gtumpe.

saskaņā ar savu 1926 g. 16. jūnija
lēmumu, meklē uz sod. lik. 51.» 129. p ,
1 d. 6 pkt. pamata apsūdz. Latvijas

Liepājas
pamatodamies

skaitot no sludinājuma iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām nebūs

paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
Jelgavas apgabaltiesa,
par zaudētām uz visiem laikiem.
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309'. p.
Liepājā, 3. jūnijā 1926. g. JN° 828m/20.
pamata uzaicina Aleksanderu A b a j e v u,
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Sekretārs A. Jansons.
kufa dzīves vieta nezināma', četru mē- 5533a
nešu laikā, Ierasties šai tiesā saņemt
Liepājas apgabaltiesa

Rīgā, 21. jūniji 1926. g.

Tiesu izpild. V. Požariskis.

IV iec. tiesu

izpildītājs,

paziņo, ka šī gada 5. jūlijā, pulksten
10 rītā, Zaķusalā,
ielā Ns 1,

Jumpravas

krasta

pārdos publiskā vairāksolīšanā

Rigā, Andreja Straucha un Krūmiņa kuģu būvētavai
Pumpura ieia Ns 1, paziņo, ka 10. julija
piederošu 1 motorlaivu « Direktor', gaj
1926. g., pulksten 10 rītā, Rīgā, Bolderajā, 14,10 mtr., plāt. 3,5 mtr. ar petrolejas
Kleistiņu muižā, Rīgas zivju izmantošanas motoru „Benc" 65 zirgu spēka, novērA/S fabrikā, pārdos Rīgas zivju iztētu par Ls 3000, dēļ sumas piedzīšamantošanas A/S kustamo mantu, sastā- nas, saskaņā ar darba inspe tora š. g
vošu no linu eļļas spiestuves presēm, 29. marta rakstu Ns 82965.
valču dzirnavām,
mašinām,
katliem
Rīgā, 26. jūnijā 1926. g Ns 11251.
motorlaivas akmeņoglēm, decimal- un 6898
Priekšn'eka v. (paraksts).
centimalsvariern u. c. un novērtētu par
Ls 7861.
Zemkopības min. kulturIzzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
techniskā nodaļa
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdošanas dienā uz vietas.
paziņo, ka zemkopības ministris š. g
27. maijā ir apstiprinājis UngurmuižasRīgā, 25 jūnijā 1926. g.
Savienas un Krustpils statūtus.
6885
Tiesu izpild. V. Požariskis.
Sabiedrība
ir
ievesta
meliorācijas
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa sabiedrību reģistra —. lp. ar Ns —.
kura

kancleja

atrodas

I iec. tiesu izpildītājs

Sabiedrības valdes sēdeklis Ungur10. julijā _ 1926 g., pulksten muižas pagasta namā, c. Krustpili.
uz
sava
lēmumu
no
3.
jūnija
1926.
g.
11 dienā, Ogres miestā, .Uzain-Kārkliņu*
vas, dzim. Ozof iesūdzības raksta viņu
Nodaļas vadītājs A. Ķ u z e.
pamata uzaicina 29. martā 1916. g. mājā, pārdos Pclejam P r a u 1i ņ a m 6722
laulības šķiršanas lietā un no pielikuDarbvedis P. Briedis.
Jēkaba d. Meijera manmirušā
Friča
miem, un uzdot savu dzīves vietu Jelpiederošo kustamo mantu, sastāvošu no
legatarus,
fideikodiviem zirgiem un vienas slaucsmas
gavas pilsētā. Ja minētā laikā aicinā- tiniekus, kreditorus,
kam
mais neierastos, lietu noliks uz termiņu misarus un visas citas personas,
govs un novērtētu par Ls 540.
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes,
ja varētu būt kādas tiesības vai prasības
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
atstāto mantojumu, pieteikt viņas apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdoieradīsies, bet savu dzīves vietu Jelgavā uz
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
2 Mm. no Jēkabpils - Aknišas šaursliežu
šanas dienā uz vietas.
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un
sludinājuma iespiedušanas dienas.
Rigā, 26. jūnijā 1926 g.
visus pārējos papirus atstās tiesas kanci.
dzelzsceļa Slates piestātnes, vajadzīgs
Tiesības un prasības, par kurām nebūs 688S
Tiesu izpild A. Ozol i ņ S
Jelgavā, 9. jūnijā 1926 g LJY° 313/26
paziņots tiesai minētā laikā, tiks atzītas
Priekšsēd. v. R. Mūllers.
par zaudētām uz visiem laikiem.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
5969a
Sekretāra pal. F. Kāps.
Liepājā, 7. jūnijā 1926. g.Ne 772m 26.
I iec. tiesu izpildītājs
norakstus no viņa sievas Marijas Abaje-

paziņo, ,ka

Dignājas pag., Jēkabpils apr. 6-11»

JeZiala" pamatskolai

skolai pāris.

136. numurā

ievietotā

Ilūkstes

apriņķa

priskšnieka palīga
Subatē sludinājuma
Antona Jāzepa Antona d. Tamaņa nozaudētās pases lietā ieviesusies kļūda:
slud'n. virsrakstā minēts, ka sludinātājs
Ilūkstes apr. priekšnieka 3. iec. palīgs,
kas nepareizi; vajaga būt un jālasa:
Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs

II iecirknī.

5704

Iekšlietu ministrijas

pasi

nodaļa

iz-

sludina par nederīgu nozaudēto Sigridas
Jankovskij ārzemes pasi Ns 4726, izdotu
Rīgā, 1924. g 7. jūnijā
6841
Iekšlietu ministrijas
pasu nodaļa izsludina par nederigu nozaudēto Līzas
Ābrama ro. Leibovitc
ārzemes
pasi
Ns 2556, izdotu Rīgā, 1922. g. 2 martā.
6815

Iekšlietu ministiijas pasunodaļa izsludina

par

nederīgu

maņa ārzemes
Rīgā 1924. g.

nozaudēto Viļā Her-

pisi

Ns 7855,

izdotu
6814

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa izslu-

dina

par

pasi uz

nedeiīgu

nozaudēto ārzemes
vardu, kura
1925. g. Liepājas pasu aģentūra
Vasilija

Surupova

izdota
hfe 46.) no 18. apr. 1925. g.

6813

Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudētu kara klausības
apliecību Np 35112, izd. no Rīgas kara
apr. priekšn. uz Georga Georga d. Lēr
vārdu, dz. Stabu ielā Ns 50, dz. rt. 5869a
Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto 3. daļas rezervistu aoiiečību, izd. no Daugavpils kapi
apr. priekšn. uz Leandera Anatolija

Konstantīna d. vārdu, dz. Popova ielā
5868
Ne 3. dz. 1.
paziņo, ka 10. jūlijā 1926. g., pulksten
Veļams muzikāls un sabi drisks daruz civ. proc. lik. 293-, 301. un 309'. p.
10 dienā, Ogres miestā, „Fuchsberga"
binieks.
Vēlēšanas
notiks
pag.
padomes
priekšnieks
izsludini
Rīgas
pol.
7.
iec.
Jāzepa
d.
Pučinspamata uzaicina Jāni
mājā, pārdos Otto F u c h s be r g a m
Liepājas
apgabaltiesas
ku, kuj-u dzīves vieta nezināma, četru
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no sēdē 27. juHjā 1926. g., pulksten 12 p.ir nederīgu nozaudēto karaklausības
mēnešu laikā ierasties šai tiesā saņemt civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g vienss
rakstāmgalda, dienā, Dignājas pag. nama, 5 klm. ne apliecību Ns 37Q% izd. no Daugavpils
zāles iekārta?,
kapi apr. priekšu, uz Borisa Zalmaņa d,
norakstus no viņa sievas Emilijas Pu15. jūlijā, pulksten
10 rīta, pasHidinas bufetes, pulksteņi, galda, kresl:em un Jerzika'! un 7 klm. no Līvānu stacijas.
Kandidāti ar pilnām pamatskolas tiesīGllersona vārdu, dz. Stabu ielā Ns 61,
činskas, dzim. Šprote iesūdzības raksta 1924. g. 17. martā mirušā Ādolfa Kristapa postamentiem un novērtētu par Ls 580.
tiek
uzaicināti
pieteikties
līdz dzīv. 76.
5867a
un no d. Šul t a testamentu.
viņu laulības šķiršanas lietā
Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari bām
pielikumiem, un uzdot savu dzīves vietu
Liepājā, 1926. g. 19. jūnijā. Ns 640 m/26 apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo- minētam laikam rakstiski, vai vēlēšanas
izsludina
Rīgas pol. 7. iec. priekšnieks
dienā personīgi pie pagasta padomes
Jelgavas pilsētā. Ja minētā laikā aicišanas dienā uz vietas.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
par nederīgu nozaudēto 3, daļas rezeriesniedzot attiecīgus dokumentus,
nāmais neierastos, lietu noliks uz ter- 6808
vistu apliecību NŠ 77632, izd. no Rīgas
Rīgā, 26 jūnijā 1926. g
Sekretārs A. Jansons
Dignājā, 23. jūnijā 1926 g.
miņu un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
6887
Tiesu izpild. A Ozoliņš.
kara apr. priekšn. uz Rusiņa Eduarda d.
'ieradīsies, bet savu dzīves vietu Jel6847
Priekšsēdētājs
A.
A
r
k
1
i
s
Ja
Liepājas apgabaltiesa,
Rozīša vārdu, dz. Lāčplēša ielā Ns 52/54,
Darbvedis (paraksts)
gavā neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi saskaņā ar laul. lik. 77. p., 1926. g Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
5866a
dzīv. 1.
I iec. tiesu izpildītājs
un visus pārējos papirus atstās tiesas 14. jumja aizmugure nosprieda: starp
izsludina
Rīgas
pol.
7.
iec
priekšnieks
Seces pagastam,
kancleja.
Aleksandru, Hermaņa d. Mageru un paziņo, ka 10 jūlijā 1926. g., pulksten
karaklausības
Jelgavā, 8. jūnijā 1926. g. L Ns 312 . 26. Mariannu, Franča m. Malinovski 6. maijā 12 dienā, Ogtes miestā, .Kacena" māja, Jēkabpils apr., vajadzīgs priekš vietējā: par nederīgu nozaudēto
apliecību Ns 14219, izd. no Jelgavasv.
R.
Miillers.
pamatskolas
Priekšsēd.
1908. g. caur Liepājas katoļu
draudzes pārdos Annai un Jurim Kac _ eniem
.
Bauskas kaia apr. priekšn. uz Aleksandra
5970a
Sekretāra pal. F. Kāps.
mācītāru noslēgto laulību šķirt; laulība piederošo kustamu mantu, sastāvošu no
Otto d. Krāce vārdu, dz. Ģertrūdes ielā
dzimušos bērnus _Stefaniju, _ Annu un vienas šujmašīnas, mīklas sadalāmas
5865a
Ns 113, dz. 45.
Jelgavas apgabaltiesa,
Percy atstāt pie mātes; pāreja prasības mašinas, miltiem, bodes iekārtas un
301.
un
293.,
309'.
p.
ar
pilnam
pamatskolu
skolotāju
tiesībām
uz civ. proc. lik.
BASUS pol 6. iec. priekšnieks izsludina
raspuskas, bet otrā ūtrupē no zirga un
daļā atteikt.
Vēlēšanas 10. jūlijā š. g., pulksten 12 par nederīgu nozaudēto 3. d. rez'.-rvistu
pamata uzaicina Dānieļu Danieļa dēlu
Liepājā, 1926 g. 19. jūnijā. Ns 400 1/25 govīm un novērtētu par Ls 2255.
dienā,
minētā
skolā.
Erdmani, kura dzīves vieta nezināma,
apliecību Ne 75488, izd. 5. dec. 1925. g.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
Kandidāti (tes), kas vietu vēlētos piečetru mēnešu laikā ierasties šai tiesā 6807
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdono Rīgas kara apr. priekšn. uz Jāņa
Sekretārs A. Jansons.
ņemt, tiek uzaicināti pieteikties
līdz Gustava d. Briedis vārdu.
saņemt norakstus no viņa sievas Eleo5902a
šanas dienā uz vietas
min. dienai rakstiski, iesniedzot savus
nofes Erdman, dzim. Šmidke iesūdzības
Rīgā, 26. jūnijā 1926. g.
valde
izsludina
pat
Liepājas
3.
iec.
miert.
Smiltenes
pagasta
dokumentus un aprakstu par savu līdzraksta viņu laulības, šķiršanas lietā un
6?88
Tiesu izpild A. Ozoliņš.
šinējo
darbību
vai
vēlēšana dienā nederīgu nozaudēto karaklausības apliesekošu personu meklēšanu
no pielikumiem, un uzdot savu dzīves izbeidz
1) Ignata Ignata d. Kezika,
izslud
ierasties personīgi pie pagasta padomes. cību Ns 129, izd. no Jātnieku pufka
vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā laikā
apgabaltiesas,
Jelgavas
Jelgavas
98
—
1924.
g
lietu
noliks
uz
Kandidātiem (tēm) ar augstāku iz- komand. 24. jun. 1924. g. uz Kārļa Pē
,Vald.
Vēstn.'
Ņš
aicināmais neierastos,
d. Bērziņa vārdu.
6069a
tiesu
izslud
Jāņa
m
Giantiņ,
glītības
cenzu un muzikāliem priekšroka.
vietu
Jelgavā
2)
Natālijas
termiņu, bet savu dzīves
Pasta adr.: st. Sece; tuvākās dzelzsc.
neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi un . Vaid. Vēstn.* Nš 5 — 1926. g.
Struteles pagasta valde izsludina par
kura kancleja atrodas Jelgava, Amas
3) Jāņa Jāņa d. Kušeļa, Izsl. . Vaid ielā Ns 10, paziņo:
stacijas: Sece 7 v., Koknese 9 v.
visus pārējās papīrus atstās tiesas kanci.
īgu un tamdēļ nozudušu Latvijas
Secē, 25. jūnijā 1926. g.
Vēstn.' J* 72 — 1926 g.
hipotēku
bankas
praiekšzemse pasi Ne 468, izd. no šīs pag.
1926.
1)
ka
Laivijas
g.
LJ*314/26
Jelgavā, 11. jūnija
Pag. vaid. priekšsēd. (paraksts).
valdes 20. apr. 1923. g. uz Jāņa Alfonsa
Liepājā, 25. jūnijā 1926. g.
sības apmierināšanai no Fridticha un
Priekšsēd. v. R. Miillers.
Johana
Zommeriem
pēc
ieķīlāšanas
6850
Darbvedis (paraksts).
Leonarda Jāna d. Rusrnaņa vārdu. 6068a
Miertiesnesis (paraksts).
6879
6078a
Sekretāra pal. F. Kāps.
Jelgavas

apgabaltiesa,

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
5974a
Sekretāra
1. Jansons.

ceturtais skolotais

apriņķa

Izpildītājs

10. jūlijā,

11 dienā,

pulksten

Valsis Jelgavas arodu skolas ikas remonta darbus.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiska izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, lidz ar Ls 300 drošības naudas, iesniedzami līdz izsoles
sākumam Skolu virsv. būvtechn. birojā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 36 a, III. st, fet.ll.
Darba

apraksti, noteikumi
dienas no pulksten 9 lidz 15.

Iekšlietu
izsludina

un tuvāki

paskaidrojumi

ministrijas

dabūjami

ik-

turpat
6901

(Brīvības ielā Ns 37/39)

šī gada 10. jūlijā

rakstisku un mutisku izsoli
var iepazīties būvvalde.

6836

3f£awa būvniecības pārvalde
Būvju

un īpašumu daļa, Citadelē Ne 24, izsludina

1926. g. 7. julija, pulksten 12,

mutisku salīgu konkurenci
uz Daugavpils intendanturas
noliktavas
vējamiem kubliem (betona)

jaunbū-

Pasta un telegrāfa virsvalde
1926. g., pīkst. 10 dienā, virsvaldes telpās,

architektam,

pievienojot

klāt

kvīti

{ar

drošības naudas iemaksu pasta tekošā rēķinā Ns 700: darbiem Rēzeknē Ls 10.000,—;
Smiltenē Ls 6.000,—; Valkā Ls 2.000, -; Ainažos Ls 120,—; Lejasciemā
Ls 400,—; Mārciena Ls 300,—; Pālē Ls 55 J,—; Palsmanē Ls 130,— ; Raunā
Ls 600,— un Vecpiebalgā Ls 700,—.
Tuvākas ziņas un paskaidrojami parastā darba laikā pie virsvaldes
architekta.
1
6541

izd. no Daugavpils apr. komend. 30. aug.
1920. g. uz Augusta Jāņa d. Tilgasa v.
pagasta

nederīgiem
mentus:

valde

izsludina

sekošus nozaudētus

par

doku-

1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 1528,
izd. no Liepājas apr. pr-ka 1. iec pal.
22. maijā 1920.g.uz Andreja Andreja d.
Šneidera vārdu un
2) rezervista apl. Ns 83, izd. no 12.
Bauskas kājn. pulka k-ra 13. janv.
1920. g. uz tā paša Andreja Andreja d.
šneidera vārdu.
6146a

Eduarda

Gusta

d. Vintera

vārdu.

6075a

_

Daugavpils prefekts izsludina
par
nozaudētu
Latvijas
iekšzemes pasi,
izd. 26. apr. 1923. g. Ns 21997 no
Daugavpils pils. prefektūras uz Staņislava Aleksandra d. Kanajeva vārdu.
*
6131a
Daugavpils

prefekts izsludina
par
pasi, izd. 24. sept1925. g. Ns 27446 no Daugavpils pref.
uz Annas Makovskas vārdu.
6130a
nozaudētu

Latvijas

Aizputes

apr.

pr-ks

izsludina par
nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, izd. no Apriķu pag. valdes

1920. g. 8. martā Ne 42 uz Annas
Ernesta m. Bauman vārdu.
6128a

Jūrniecību departaments
izsludina uz šī g. 7. jūliju, pfct. 12 diena, ar pārsoli

šī g. 10. jūlijā, pīkst. 12,

Rīgas pol. II. iec. pr-ks izsludina
nederīgu 3. daļas rezervistu apl.
12 tonnu akmeņogļu darvas par
Ns 79949, izd. no Rīgas kara apr.
IAIllr#ll IVCStli
jaUltlU
l£dWll
piegādei Rīgas ostā.
pr-ka 31. dec. 1925. g. uz Artura
Kriša d. Dišmana vārdu,. dzīv. JaunDrošības nauda Ls 120,—?
saules ielā N° 10, dz. 6, kā pazaudētu.
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz tfchniskā doļā, Valdemāra
.
6.126a
iela Ns 1-a, katru darbdienu no pulksten 9—12.
6838

Jūrniecības departaments
izsludina

uz

1926. gada

13. jūliju, pulksten

12 dienā,

rakstisku

izsoli

Mnašu ostas viļņfauša
atļaumosan. darbu izdošanai.
Drošības nauda Ls 2000.

Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsnkdz
darba dienu no 9 -12.
I
6728

techniska daļa, Valdemāra iela Ns 1 a, katru

Šoseju un zemescefu valde
izsludina

uz šī g. 5. jūliju, pulksten

11 dienā,

salīgu jauktu izsoli
Rušonu virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
1926. g. 14. julija, Andtepenes pagasta nama telpās,

augošu mežu
atgriezumiem virs 3 ha pēc platības par pazeminātu cenu.
uz jaunsaimniecību
mežniecības
Dorotpoles, Zelenpoles Andrepenes un Andzelmuižas
II iecirkņa
pavisam 27 vienības, vērtībā no Ls 22— līdz Ls 1.446,—.

novados

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas, kuras
komisijā 10°/o drošības naudas no no/ertētās sumas, kura pēc
Iemaksās izsoles
no pilnas nosolītās sumas.
nosoulanas jāpapildina līdz 10°/o
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pēc saviem ieskatiem.
kancleja, Eisbachova, un pie iecirkņu
Tuvākas Ziņas virsmežniecības
_

OTugonu *>irsmex .niecit>a

g843

'

sēdes apes resaļēšanas vojadzibfim,
sausas ozola šķautnes:
franko

Medzes pagasta valde dara

zināmu, ka

12. Bauskas kājnieku pulka bij. kareivim
Jānim Jāņa d. Kliņķim ,izd. atvaļinājuma apliecību, izd. no minēta pulka
1920. ģ. 17. martā Ns 367, uzskatama par
nederīgu, jo pieteikta pag. valdē par
zudušu.
5378a
Baldones pagasta valde izsludina par
zudušu un tamdēļ nederīgu Latvijas
pasi Ns 53, izd. no Mercendorfas pag.
valdes 1920. g. 13. apr. uz Emīlijās
Jāņa m. Brūverštamm vārdu.
5366a

un
nederīgām
divas zirgu
Adulienas pagasta valde izsludina par
pases izd. no šīs pag. valdes (agr
Kirbižu) 1920. g. 9. martā Ne 122 un nederīgu nozaudēto atvaļinājuma aplieNe 125 uz Ķristines Ķrūmiņas vārdu. cību Ns 4188, izd. no 2. Ventspils kājn.
Taurkalnes pagasta valde izsludina pulka komand. 23. martā 1921. g. uz
zudušām

nederīgu,

Alfrēda

kā

Pētera d. Pants vārdu.

5364a

Strenči, ir vajadzīgas

?*rr
„.0 31 m X 0,15 m un 2 gab. ā 4,5 m gar.^ 0,S6 m x 0,15 m
2 gab. V -ii lesnieoz
iesniedzami darbu vadītājam, c. Strenčiem, Ēveles pag., Vārnas
Piedāvājumi
g9o2
līdz s. gskola,
>
miestā, Krievu

20.

nov.

1920. g. no

valdes
ļānim
Ns 138.

Kazdangas pag.

Šmidtam

zirga
pasi
5372a

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 2. iec,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
iekšzemes pasi Ns 48, izd. no Pilskalnes
pag. valdes 1. apr. 1922. g. uz Julija;
6133a
Jāzepa m. Butkevičs vārdu.
Jelgavas apr. pr-ka palīgs 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto iekšzemes pasi, izd. no Kalnciema pag.
valdes 1924. g. 14. okt. Nš 1252 uz
Paulines Elzas Anša m. Ameter vārdu,

Rīgas spedic. akc. s-bas
„RIGA5A"

MM. pilna sīpulce
notiks otrdien, š. g. 20. julija, pl. 2 p.p.,
valdes telpās, Rīgā, Basteja bule. 11.

Dienas kārtība:
1) sapulces vadītāja vēlēšana;
2) divu valdes locekļu_ vēlēšana ;
Jēkabpils apr. pr-ka pal. 2. iec,
3) triju akcionāru vēlēšana protokola
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,
parakstīšanai.
iekšzemes pasi, izd. no Jēkabpils pol.
Akcionāriem, kuri vēlas piedalīties ārpr-ka 8. martā ,1921. g. Ns 3131 uz kārtējā
pilna sapulcē, kā balsstiesīgi,
vārdu.
Mārtiņa
Jana d. Aukmaņa
jāreģistrē savas akcijas s-bas valdē Rīgā,
Mazstraupes pagasta valde izsludina Basteja bulvārī 11, vēlākais 7 dienas
par nederīgu nozaudēto Latvijas ^ekšz. iepriekš ārkārt. pilnas sapulces.
pasi N2 2084, izd. 8. okt. 1919. g. no
Gadījumā, ja šinī ārkārtējā pilnā saRīgas 3. pol. iec. uz Agates Jāņa m. pulce piedalītos mazāk kā puse no
Pūtsep vārdu.
4944a akciju
kapitāla, tad saskaņā ar st tūtu
79. §, sasauks otru ārkārt. pilnu sapulci
Daugavpils apriņķa ,Aglones iecirkņa
pol. priekšnieks izsludina par nederīgiem, š. g. 10. aug., pl. 2 p.p., kūja būs pilntiesīga, neatkarīgi no klātesošo akciosekošus nozaudētus dokumentus:
un
reprezentētā
akciju
1) Latvijas iekšzemes pasi Ns 1343. nāru skaita
6893
Va 1 d e.
izd. no Izvoltas pag. valdes 25. martā kapitāla
1921. g. uz Pētera Jefima d. Pačkaja v.;
2) Latvijas iekšzemes pasi Ns 1583,
izd.

no

Izvoltas

pag.

valdes

27. dec.

1923. g. uz Vasilija Kirila d. Afanasjeva
vārdu ;
3) Latvijas iekšzemes pasi Ns 3175,
izd. no Izvoltas pag. valdes 26. jūnijā
1922. g. uz Veronikas Ignata m. Bleidel
vārdu;

Tirdzn. un rūpniecības
a. s. „Joseph Magaril",
agr. Š. Magaril,

igada sapulce
i

4) Latvijas iekšzemes pasi Ns 3799,
izd. no Izvoltas pag. valdes 1. augustā notiks š. g. 25. jūlijā, pl. 5 diena, s-bas
telpās, Rīgā, L. Grēcinieku ielā 5.
1922. g. uz Jāzepa Jāzepa d. Japina v.

Dienas kārtība:
1) sapulces amatpersonu vēlēšana;
Ventspils apr. pr-ka palīgs 2. iec. pasi Ne 666, izd. no šīs pag. valdes 27. 2j 1925./26. g. pārskata un bilances apstiprināšana ;
izsludina par nederīgu, kā pieteiktu maijā
1925. g. uz Augusta Pētera d
5385a 3) revizijas komisijas ziņojums;
par nozaudētu, Latvijas iekšzemes pasi, Tilnera vārdu.
4) darbības plāna un budžeta nākošam
izd. no Dundagas pag. valdes 1920. g.
Pampāļu pagasta valde izsludina par
gadam apstiprināšana;
25. nov. JVs 3172 uz Emīlijas Friča m.
nederīgu nozaudēto karaklausības apl.
5) mājas pirkšana;
Maurin vārdu.
6144a
Ns 5649, izd. no Aizputes-Kuldīgas kara 6) velēšanas;
Ventspils pilsētas pol. prtks izsludina apr. pārv. priekšn. 1922. g. 12. oktobrī 7) dažādi priekšlikumi.
uz Matīsa Jāna d. Lakstīgala v. 5384a
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš6891
Valde.
zemes pasi, izd. no Rīgas pref. 18. dec.
1919. g. Ns 45707 uz Annas Mārtiņa
6143a '

m. Talberg vārdu.

Pabažu

nederīgu

pag. valdes 1920. g. 25. martā uz Andreja Miķeļa d. Kārkliņa vārdu. 6140a
Valkas apr. pr-ka palīgs
1. iec.
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu,

Valkas

apr.

pr-ka

palīgs

1.

1926. gada

Burtnīca

62)

iec.

Mazstraupes

pagasta valde izsludina 67)
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz.
68)
pasi Ns 579, izd. no Stalbes pag. valdes
20. dec. 1923. g. uz Voldemāra Pētera d.
5377a

pagasta

valde,

Valkas apr.,
nederīgu, kā nozaudētu

izsludina par
iekšzemes pasi, izd. 15. aug. 1920. «.
no Sinoles pag. valdes Ns 281 uz Augusfa
Kārļa d. Ziemiņa _ vārdu.
5389a
Jelgavas apr. pr-ka palīgs 1.
iec.
izsludina par nederīgiem sekošus pi eteiktus par nozaudētiem dokumentus1) iekšzemes pasi uz Jāna Anša d
Jagura vārdu, izd. no Bērzmuižas pae
valdes 12. jun. 1920. g. JVe 716;
2) zirga pasi uz Jāņa Anša d.
Jēgura
vardu, izd. no Bērzmuižas pag. valdes
1. martā 1920. g. Ne 204 01704;
3) zirga pasi uz Malvīnes Grinvald
vārdu izd. no Bērzmuižas pag.
va'des
1. martā 1926. g Ns
189/01689. 5355a
īetptesU Vaut» tipografljaT~ —

8. burtnīca

maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,33
ar piesūtīšanu . . 0,38

par

Sinoles

par

Iznākusi un dabūjama Valsts tipograiijā
pilī, 1. istabā, kur ari vienīgi jāgriežas
ai pieprasījumiem.

Valkas apr. pr-ka
palīgs 1. iec.
65)
izsludina par nederīgu nozaudēto kafaklaus. apl., izd. no Valkas apr. apsardz.
pr-ka 25. nov. 1920. g. Ne 1588 uz Dāvā 66)
Jāņa d. Beises vārdu.
5705a

vārdu.

izsludina

Latvijas iekšzemes

notin kriK

izsludina par nederīgu, kā nozaudētu, 63)
Latvijas iekšzemes pasi Ns 3761, izd.
25. jul. 1924. g. uz Elmīras Julusa m.
Silak vārdu.
5882a
64)

Vīna

pagasta valde

nozaudēto

LikiD un inistni kiida

Priekules
pol. priekšnieks izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, Latvijas
iekšzemes pasi Ne 605, izd. no Asites

3 dzelzsbetona caurteku un 2 dzelzsbetona tiltiņu jaunbūvei uz Rīgss-Baldone. » Latvijas iekšzemes pasi Ns 2061, izd.
šosejas. Drošības nauda Ls 1.600,—.
6g59 25. aug. 1920. g. uz Emmas Jāņa m.
Tuvākas ziņas Gogoļa ielā Ns 3, ist. 403, darbdienās no pulksten 10—14. Draudziņi, dzim. Ceiger vārdu. 5883a

mežziņ iem.

iec.

pilno sapulce

uz

Rēzeknes un Smiltenes pasta-tel. kantoru r.tzu jaunbūves. Valkas pasta
tel. kantora ētztts nārttūv&s, Ainažu, Lejasc etna, Mārcienas, Pāles,
Palsmanes, Raunas uu Vecpiebalgas pasta-tel. kantoru ēftu ncmanta
darbus.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, kā ari lūgumi pielaist pie mutiskas solīšanas, apmaksāti ar Ls 0,40 zīmognodokli, iesniedzami atsevišķi uz katru
virsvaldes

1.

nozaudētu,
vecā
parauga karaklaus. apl., izd. no Ludzas
Bejas pagasta valde izsludina par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi Ns 1298, kafa apr. pr-ka 1921. g. 19. aug. Ns 10085
izd. no Kolberga pag. valdes 19. jun. uz Sebastjāna Pētera d. Rudusanova
6073a
1922. g. uz Eduarda Jēkaba d. Polits vārdu.
Maksātnespējīgā parādnieka Gerharda
vārdu, kura pieteikta kā nozaudēta.
Lībagu pagasta valde, Talsu apr., R a a s c h e konkursa valde ar šo paziņo,
6019a izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, ka š_ g. 6. jūlijā, pl. 7 vak., Rīgas apgt.
Madonas apriņķa priekšnieka 2. iec. atv. apl. Ns I3296,izd. 21. martā 1923. g. telpās notiks minētā parādnieka
palīgs izsludina par nederīgiem, zemāk no Tukuma-Talsu kara apr. pr-ka uz
kreditoru
Indriķa Friča d. Birzleja vārdu. 6153a
minētos dokumentus:
1) Latvijas iekšzemes pasi Ne 1377,
Asītes pagasta valde izsludina par
izd. no Litenes pagasta valdes 31. aug. nederīgu,
kā
nozaudētu,
10.
Art.
1920. g. uz Rūdolfa Otto d. Dzērves v.; di viz. k-ra apl. Ns 1343, izd. 15. martā
ar sekošu dienaskārtību:
2) Latvijas iekšzemes pasi Ns 47960. 1920. g. uz Jāņa Andreja d. Strautiņa
1) prasibu pārbaudīšana;
izd. no Rīgas pol. 12. iec. priekšnieka vārdu.
6015a
2) tekošas lietas un jautājumi.
8. janv. 1920. g. uz Elizabetes Lizetes m.
Kazdangas
pagasta
valde
izsludina
Klein vārdu;
Konkursa valdes priekšsēdētājs
3) karaklausības apliecību Ne 1235, par nederīgu, kā nozaudētu, izdotc 6894
zv. adv. B Noltens.

Viļķenu pagasta valde izsludina par
nederīgu nozaudēto karaklausības apl.
Ns 14441, izd. no Vidzemes-Latgales
gūst. nometnes pr-ka 1920. g, 6. okt.

Jaukto sallfiO izsolē

darbu līdz izsoles sakumam

Bejas pagasta valde izsludina par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi Ns 350, izd.
no Kolbergas pag. valdes izpildu komit.

Cīravas

Lūgumi dēļ piedalīšanos konkurencē, apmaksāti ar zīmognod;kli, iemaksājot attiecīgu drošības naudu Kara būvniecības pārvaldes kase uz kublu izbūves
darbiem Ls 2.400,— ( ar ari iesniegt paršo suņu Latvijas bankas garantijas rak
6835
stu), iesniedzami darbvedim šī g. 7. julija līdz pulksten V212-

izdos 2. julija

palīgs

Dažādi sludinājumi.

ar pecizsoli šī g. 13. jūlijā turpmākiem darbiem valsts Ģin'ermuižas slimnīcā:
1) pīkst. 10 dienā, dzelzsbetona žoga stabu piegādei; droš. ņaud. 100 ls;
2) pulksten 11 dienā, ēku ārpuses un logu krāsošanas darbiem; drošības
nauda 240 ls.
Ar noteikumiem

pr-ka

Rīgas kara

5. jul. 1920. g. uz Otto Andreja d. Dreiiiiana vārdu, kura pieteikta kā nozaudēt.
6020a par

būvvalde

apr.

*ipr. priekšn. izsludina par nederīgu nozaudēto 3. d.
karaklausības apliecību Ns 54741, izd. rezervistu apl. Ne 15842, izd. 11. dec.
1925. g. no Jēkabpils-llūkstes
kara
26. nov. 1924. g. uz Anša Jāņa d. Me'
barda vārdu, dzini. 1883. g.,' piederīgs apr. pr-ka uz Eliasa Leizeia d. Vasser5880a
pie Ērg|u pag., Cēsu apr., dziv. Artilēri- mana vārdu.
jas ielā Ns 50, dz. 9.
5903a
Kuldīgas pagasta valde izsludina par
nozaudēto zirga pasi, izd.
Skrīveru pagasta valde izsludina par nederīgu
nederīgu nozaudēto zirga pasi Ns 6, izd. no Padures pag. valdes Ns 162 uz
5373a
14. febr. 1920. g. no šīs pag. valdes uz Miķeļa Pašlaika vārdu.
6066a
Jorģa Friča d. Gulbis vārdu.
Vitrupes pagasta valde izsludina par
par nederīgu

izdof salīgā jauktā izsolē
1926. gada

Jēkabpils

Rīgas pol. 8. iec. priekšnieks izsludina

Skolu virsvalde

ministrijas

.

Izglītības

69)

71)

72)

73)

„STARS«uzaicina akcionārus uz

sili tt. sapulci

š. g. 19. jūlijā, pulkst. _ 18, valdes telpās,
Rīga, Kaļķu iela 1, dz. 4.

Saturs:
Likums par karavīru atvaļināšanu
Dienas kārtība:
no kāja dienesta 1926. gadā.
1) vfldes ziņojums par 1925. g. pārLikums par iepriekšējiem kredītiem
skatu, revizijas komisijas ziņojums,
ārkārtēju
izdevumu
segšanai
gada pārskata pieņemšana;
1926./1927. saimniecības gadā.
2) budžets 1926. gadam;
Papildinājums
civil- un krimināl3) velēšanas;
procesa likumos.
4) dažādi jautājumi.
Likums
par
pagasttiesu
likumu
Ja sapulcē minētā dienā neierastos
dažu pantu pārgrozījumiem.
Pārgrozījums likumā par alkoholu stāt. 52. § minētais akcionāru daudzums,
saturošu vielu ražošanu, aplikšanu jeb, ja kāds jautājums netiktu gaTīgi izlemts, tad nākošā sapulce būs 2. aug.,
ar nodokļiem un pārdošanu
Papildinājums karaklausības likumā. pl. 18, turpat, kur pirmā un pēc statūtu
Likums

par

dažās

kara

likumu

54. § skaitīsies pilntiesīga pie katra ieradušos akcionāru skaita. 68S0 Valde.

kopojuma grāmatās un vispārējos
norēķinu
likumos minēto sumu
Bauskas
pārrēķināšanu latos.
Pārgrozījumi un papildinājumi nolatviešu krāj-aizd, kase
teikumos par strādnieku un citu uzaicina savus biedrus, kuri nav pajas
algotu
darbinieku
nodrošināšanu līdz Ls 100,—_ papildinājuši, nekavējoši
slimības gadījumos.

70)

Akc. sabiedr.

Sabiles sērkociņu fabrika

pajas papildināt.

Likums par valsts satiksmes ceļu
Saskaņa _ ar pilnas
sapulces š. gun valsts sakai u līdzekļu mobili7. junija _ lēmumu, priekškāja biedriem
zāciju kāja vajadzībām.
jāreģistrējas
un pajas jāpapildina vēLikums par tirdzniecības un kuģ
lākais līdz 31. dec. 1926. ģ. Priekškara
niecības līgumu starp Latviju un
biedri, kufi nebūs līdz min. termiņam
Beļģijas - Luksemburgas
Saimniepajas papildinājuši, tiks uzskatīti kā no
cisko Ūniju (un pats līgums).
kases izstājušies un no biedru sastāva
Pastiprinātas apsardzības stāvokļa
izskaitīti.
6892
pagarinājums pierobežas joslā lidz
1926. g. 15. novembrim.
Pazaudēta akc sab. Latvijas privātā
Noteikumi par sējumu un mājlopu lombarda Daugavpils
nodaļas ķīlu zīme
reģistrāciju .
J* 380 par Ls 60,—, uz ieķīlātu kungu
Kļūdas izlabojums Noteikumos par velosipēdu 1925.
g. 22. dec, skaitīt par
avansiem (Lik. kr. š. g. 53).
nederīgu.
6840

