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Aicinājums

Austrumu apgabala iedzīvotājiem par brīvprātīgu apģērbu nodošanu frontes cīnītājiem

Austrumu apgabala vīri un sievietes!

Kažokādu un vilnas apģērbu savākšanas kampaņai
armijas vajadzībai bija lieli panākumi. Ar savu zie-

došanās prieku jūs esat pierādījuši, ka jūtaties cieši

saistīti ar frontes karavīriem, kas roku rokā ar jūsu

pašu brāļiem cīnās pret boļševikiem. Visu vācu kara-

vīru vārdā es jums pateicos.
Esmu pārliecināts, ka jūs, tiklīdz tas būs nepiecie-

šams, būsiet gatavi nest arī tālākos upurus. Tāpēc es

jūs lūdzu, palūkojieties savos skapjos, vai tur nav at-

rodams vēl kaut kas mūsu karavīriem. Ziedojiet arī

to, pat ja jūs domājat, ka ir grūti no tā atteikties. Ar

to jūs ne tikai nododat ziedojumu karavīriem, kas

cīnās frontē, bet stiprinait arī to aizsargvalni, kas

jūsu dzimteni sarga no boļševisma.
Tā kā karavīriem, kas cīnās frontes priekšējās lī-

nijās, dziļajā sniegā un lielajā salā nepieciešams liels

daudzums silta apģērba, viņiem par visām lietām vēl

vajaga kažoku jakas, siltas vestes, kažokādu (arī va-

tetas) bukses, kažokādu un ziemas cepures un visvai-

rāk siltus kažokādu un filca zābakus.

Tālab nododiet šos apģērba gabalus pēc iespējas
tūliņ, vēlākais līdz 1942. g. 8. februārim apgabala ko-

misāra vai arī pagasta valdes noteiktajās vietās. Šīs
lietas tūlītējai nosūtīšanai uz fronti saņems vācu ka-

ravīri. Apģērbu pieņemšana notiks pret attiecīgu sa-

maksu; ja kāds no tās atteiksies, šos naudas līdzekļus
nodos kādai vietējai labdarības iestādei.

Rādiet ar šo jauno ziedošanās prieku, ka jūs esat
vienis pratis ar mūsu karavīriem šai cīņā pret ko-
pējo ienaidnieku — boļševismu.

Mūsu karavīri pratīs jums pateikties, liekot ķīlā
savu dzīvību.

Austrumu apgabala reichskomisārs

Rīkojums parapgrozījuma nodokļa ņemšanu Austrumu apgabalā
1. §

Apgrozījuma nodoklim

pakļauti sekojošie apgro-

zījuma: 1. piegādes un citi

pakalpojumi, kurus uzņē-

mējs Austrumu apgabalā
izdara trešam personām

pret atlīdzību sava uzņē-
muma rāmjos; 2. pašpatē-
riņš ; 3. prečupāriešana vai-

rākpakāpju uzņēmumosno

vienas ražošanas pakāpes
otrā.

2. §
Uzņēmējs ir tas, kas pat-

stāvīgi darbojas saiminie-
tciski vai arodnieciski.
Saimnieciska vai arodnie-
ciska ir katra ilgstoša dar-

bība ienākumu gūšanai,
kaut arī peļņas gūšanas
nolūka nav.

3. §
No nodokļa brīvi:

1. Priekšmetu piegāde, cik-

tāl uzņēmējs šos priekš-
metus ieguvis un pārdod
tālāk vairumtirdzniecībā,

nemainot to īpašības.
Atbrīvošanu no nodok-

ļa var darīt atkarīgu

no zināmu papildnotei-
kumu izpildīšanas.

2. Lauksaimniecības, mež-

saimniecības un zvejnie-
cības ražojumu ražotāju

piegādes un pašpatēriņš.
3. Piešķirti krediti un nau-

das prasījumu (piem.,
vekseļu un čeku), vērts-

papīru, banknošu, papīr-
naudas un iekšzemes ofi-

ciālu vērtszīmju apgro-

zījumi.

4. Vācijas valsts apgrozīju-
mi pasta un tālruņu sa-

tiksmē, ieskaitot radio-

fonu un uz likumiempa-

matotus transporta uz-

ņēmēju pakalpojumus šai

satiksmei. Nav atbrīvots

personu transports ar

motorsatiksmes līdzek-

ļiem.
5. Zemes gabalu atsavinā-

šana un iznomāšana. īre

no viesnīcu uzņēmumiem
nav atsvabināta no no-

dokļa.
4. §

(1) Apgrozījumu aprēķi-
na pēc norunātās atlīdzī-

bas. Ja atlīdzību neizmak-

sā skaidrā naudā, tad no-

teicēja ir pretpakalpojuma
vērtība. 1. § 2. un 3. punk-

tā «minētos gadījumos no-

runātās atlīdzības vietā

stājas cena, ko apgrozīju-

ma vietā un laikā mēdz

maksāt atkalpārdevēji par

tā paša vai līdzīga veida

priekšmetiem.

(2) Ja uzņēmējs atmaksā-

jis atpakaļ norunātu atlī-

dzību par nodoklim pa-

kļautiem apgrozījumiem,
tad viņš var tos atskaitīt

no tās atlīdzības, kas pa-

kļauta tai pašai nodokļa
likmei tanī kalendāra ga-
dā, kurā šī atlīdzība at-

maksāta.

5. §

»(1) Nodoklis par katru

nodoklim pakļautu apgro-

zījumu ir 3% no atlīdzī-

bas.



(2) Nodoklis samazinās

līdz 2fl/o: 1. piegādēm vai-

rumtirdzniecībā, kas nav

minētas 3. § 1. punktā; 2.

pašpatēriņam saimniecis-
kām vajadzībām; 3. preču
pāriešanai vairākpakāpju

uzņēmumos.
Nodokļa pazeminājumu

var darīt atkarīgu no zi-

nāmu noteikumu izpildīša-
nas.

6. §
(1) Nodokļa maksātājs ir

uzņēmējs.
(2) Nodokļa maksātājam

nav tiesība līdztekus atlī-

dzībai atsevišķi prasīt no-

dokļa samaksu.

7. §
(1) Uzņēmējam 10 dienu

laikā pēc katra mēneša

beigām jāiesniedz iepriek-

šējs ziņojums, no kura re-

dzams nodoklim pakļauto
apgrozījumu lielums un

piemērojamās nodokļa lik-

mes. Uzņēmējiem ar ma-

ziem nodokļiem pakļau-
tiem apgrozījumiem var

atļaut vai noteikt iepriek-

šējo ziņojumu nodošanu

ik gada ceturksnī. Reizē ar

iepriekšējo ziņojumu jāie-
maksā avanss, kas atbilst

saskaņā ar iepriekšējo zi-

ņojumu maksājamai no-

dokļa sumai.

(2) Divu mēnešu laikā

pēc katra kalendāra gada

beigām jāiesniedz nodokļa
deklarācijas, no kurām re-

dzami apgrozījumi pagā-

jušajā kalendāra gadā. Ja

uzņēmēju apliek ar no-

vdokli, kas pārsniedz saska-

ņā ar 1. rindkopu maksā-

jamos avansus, tad starpī-
ba jānomaksā mēneša lai-

kā pēc nodokļa apmē-

ra paziņošanas (noslēguma

maksājums). Pienākums iz-

stāvošus avansus samaksāt

jau agrāk paliek spēkā. Ja

avansu maksājumi pār-
sniedz nodokļa parādu par

aplikuma laiku, tad star-

pību izlīdzina ar uzrēķinu
vai atmaksu pēc nodokļa

apmēra paziņošanas.

8. §
Ja uzņēmējam ir vairāk:

uzņēmumi vai darba vie-

tas', tad par atsevišķajiem

uzņēmumiem un darba

vietām jāiesniedz atseviš-

ķi iepriekšējie ziņojumi un

nodokļa deklarācijas. Uz-

ņēmējam var atļaut ie-

priekšējos ziņojumos un

nodokļa deklarācijās sa-

vilkt kopā visu vienā ģe-

nerālapgabalā atrodošos uz-

ņēmumu un darba vietu

apgrozījumus.
9. §

(1) Reichskomlsārs var

atbrīvot no apgrozījuma

nodokļa vai aplikt pēc aug-

stākām vai zemākām no-

dokļa likmēmnoteiktupre-

ču vai preču šķirņu pie-

gādes un citus pakalpoju-
mus, Reiehskomisārs var

noteikt, ka sīkuzņēmumiem
nodokli neaprēķina, tāpat
viņš va.r saistošā kārtā no-

teikt, kādi uzņēmumi uz-

skatāmi par vairākpakāp-
ju uzņēmumiem (pieli-

kums).
(2) Ģenerālkomisāri iz-

dod vajadzīgos izpildnotei-
kumus saziņā ar reichsko-

misāru.

10. §

(1) Šis rīkojums Lietuvas
un Latvijas ģenerālapga-
balā stājas spēkā 1942. g.

1. februārī.

(2) Ciktāl 1942. g. 1. feb-

ruārī spēkā esošās tiesī-
bas atšķiras no iepriekš

spēkā bijušām tiesībām,
jāpiemēro vēl pirms 1942.

gada ļ. februāra spēkā bi-

jušās tiesības tai gadījumā,
ja piegāde vai cits pakal-

pojums noslēgts pirms
1942. g. 1. februāra.

11. §

(1) Ja pec pastāvošiem
priekšrakstiem nodoklis jā-
maksā pēc augstākas vai

zemākas likmes nekā tās,
kas bija spēkā pirms 1942.

gada 1. februāra, tad tas

nedod tiesību grozīt noru-

nātas vai uz iestāžu rīko-

jumu pamata noteiktas ce-

nas.

(2) Nodokļa likmju gro-

zījumi nevar būt par pa-

matu līgumu atcelšanai.

Rīgā, 1942. g. 26. janvārī.

Austrumu apgabala
reichskomisārs

Lohse.

PIELIKUMS

pie 1942. g. 26. janvāra rī-

kojuma par apgrozījuma

nodokļa ņemšanu Austru-

mu apgabalā 9. § 1. rind-

kopas.
1) Apgrozījuma nodokli

aprēķina vienīgi, ja uzņē-
mējs kalendāra gadā sa-

ņem vairāk par RM 600,—

kopatlīdzības.

2) Atšķirībā no rīkoju-
ma 5. § sekojošo preču ra-

žotājiem nodokļa likmes ir

šādas:
dzeramā spirta . . Oproc.
dedzināmā spirta .

0
„

degvīna un degvī-

na ražojumu . . Oproc.
alus 40

„

cukura 25
„

rauga 35
„

sērkociņu ....22
„

tabakas preču:

cigarešu (izņemot
cigaretes no vie-

tējās tabakas) .60
„

vietējās tabakas

un no vietējās
tabakas

izstrādātu cigarešu 35
„

cigāru 35
„

cigarešu čaulīšu un

smēķējamā papī-
ra ražotājiem .40

„

3) Atšķirībā no rīkoju-
ma 5. § 2. rindkopas 1.

līdz 3. pantam nodokļa
likme gaļas, piena, zivju,
kartupeļu, dārzāju, augļu
un no tiem izgatavotu ra-

žojumu piegādēm ir 0

proc.

4) 3. § 1. un 2. pantā ne-

minētām labības un labī-

bas ražojumu piegādēm
nodokļa likme ir 1 proc.

5) No nodokļa brīvi

valsts un pilsētas teātru

ieņēmumi no biļešu pārdo-
šanas.

Rīkojums
par Austrumu apgabala zemes apsaimniekošanas sabiedrības

ar ierobežotu atbildību (Landbewirtschaftungsgesellschaft Ost-

land m. b. H.) nodibināšanu.

Izpildot reichskomisāra

1941. gada 19. augusta rī-

kojumu par PSRS mantas

nodrošināšanu (Verk. 81.

S. 5) un 1941. gada 24. ok-

tobra rīkojumu par fidu-

ciārās pārvaldes radīšanu

Austrumu apgabala reichs-

komisāriātā (Verk. 81. S.

45), nosaku sekojošo:
1. §.

Austrumu apgabala ze-

mes apsaimniekošanas sa-

biedrība ar ierobežotu at-

bildību (Landbewirtschaf-

tungsgesellschaft Ostland

m. b. H.) Rīgā ar šo nodi-

bināta par Austrumu ap-

gabala publiskās zemes

apsaimniekošanas ģenerāl-

pārvaldnieku.
2. §.

(1) Austrumu apgabala

apsaimniekošanas
sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību uzdots fiduciāri

pārvaldīt, apsaimniekot un

izlietot Austrumu apgaba-
la reichskomisāra pārval-

dītajos apgabalos visas

valsts saimniecības (sov-

chozus), techniskos blakus

uzņēmumus un mašīnu -

traktoru stacijas, kā arī

Austrumu apgabala reichs-

komisāra nosakāmos koi-

chozus un visus citus

lauksaimnieciskus uzņēmu-

mus un zemes gabalus,kas

apķīlāti ar reichskomisāra

1941. g. 19. augusta rīko-

jumu par PSRS mantas

nodrošināšanu (Verk. 81.

S. 5).

(2) Lauksaimniecībai šā

rīkojuma nozīmē pieskai-
tāmi visi lauksaimniecis-

kie ražošanas uzņēmumi,
tāpat dārzsaimniecības,
augļkopības, kā arī zvej-
niecības uzņēmumi un ka-

žokzvēru fermas.

(3) Savu uzdevumu veik-

šanai Austrumu apgabala

zemes apsaimniekošanas

sabiedrība ar ierobežotu

atbildību var izmantot vi-

sas īpašnieka tiesības un

var it sevišķi noteikt, ka

lauksaimnieciska uzņēmu-

ma vai zemes gabala īpaš-

niekam (nomātājam, lieto-

tājam v. t. t.)
_

jāpielieto
visi līdzekļi, ka arī jā-

pilda viss tas, kas vaja-

dzīgs uzņēmuma darba

spējas kāpināšanas, tā

kārtīgas apsaimniekošanas

vai Austrumu apgabala
reichskomisāriāta saim-

niecisko vajadzību intere-

sēs.

(4) Ja Zemes apsaimnie-

košanas sabiedrība fidu-

ciāri pārvalda privātīpa-

šumā esošus lauksaimnie-
ciskus uzņēmumus, tai tā-

pat pieder 1.—3. rindkopā
minētās tiesības.

3. §.
Austrumu apgabala ze-

mes apsaimniekošanas sa-

biedrība ar ierobežotu at-

bildību savā darbībā ir

atbildīga viena pati, un

vienīgi Austrumu apgaba-
la reichskomisāram.

4. §.
Austrumu apgabala ze-

mes apsaimniekošanas sa-

biedrība ar ierobežotu at-

bildību katrā ģenerālapga-
balā iekārto vienu nodaļu,
kuras vadītājam tanī pa-

šā laikā jābūt piekritīgāi
ģenerālkomisāra referen-

tam publiskās zemes ap-

saimniekošanas jautāju-
mos.

5. §.

(1) Savu izdevumu seg-

šanai Austrumu apgabala

zemes apsaimniekošanas
sabiedrība ar ierobežotu

atbildību var pieprasīt ņo

ietilpstošiem uzņēmumiem

piemērīgu pārvaldes izde-

vumu maksu, kuras apmē-

ru nosaka Austrumu apga-

bala reicnskomisārs.

(2) Austrumu apgabala

zemes apsaimniekošanas

Rīkojumu Vēstnesis 1. num., 1942. g. 1. februāri
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sabiedrība ar ierobežotu

atbildību darbojas pati uz

sava rēķina, un tai ikga-
dus jāiesniedz norēķini
Austrumu apgabala
reichskomisāram.

6. §
Austrumu apgabala ze-

mes apsaimniekošanas sa-

biedrība ar ierobežotu at-

bildību nekavējoties pār-
ņem līdz šim pie ģenerāl-
komisāriem pastāvošās
valsts saimniecību pār-
valdes, kā arī visus citus

publiski apsaimniekotus
lauksaimnieciskus uzņēmu-

mus un zemes gabalus.

7. §.
Šā rīkojuma izpildīšanai

Austrumu apgabala reichs-
komisārs izdod nepiecieša-
mos noteikumus.

8. §.
Šis rīkojums stājas spē-

kā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1942. g. 16. janvāri.

Austrumu apgabala
reischskomisārs

Lohse.

Rīkojums
par vācu bruņoto spēku aizdoto zirgu turēšanu un kopšanu
Vietējās lauksaimniecī-

bas r'cībā aizdoti daudzi

karaspēkam derīgi armijas

zirgi. Kā konstatēts kon-

troles apskatēs, šo zirgu

turēšana un kopšana bieži

atstāta novārtā, tā kā to

Idarba spējas ievērojami
mazinājušās. Lai to nā-

kotnē aizkavētu un no-

vērstu tālāku kaitējumu
rašanos lauksaimniecībai,
nosaku:

1. §•
(1) Vācu bruņoto spēku

aizdotie zirgi visādā ziņā
rŪD 7gi jākopj.

(2) P'e šīs konšanas p'e-
der tīrīgā novietošana, ik-

dienas sukāšana, kārtējas

kustības, kā arī vairuma

un sastāva ziņā pietieka-
ma barba (siens, auzas un

labi salmi) un pienācīgs

pakavu apkalums, kas lai-

kus jāa.t jauno pie zirgu

apkalēja.
2. §.

XI) Aizdevuma attiecību

uzte-*kuma termiņš ir 4

nedēļas.

(2) Kas sevišķu apstākļu
dēl nespēi viņam aizdotu

zirgu kārtīgi ' kopt, tam

par to nekavējoties jāziņo
piekritT srajai vietēiai vai

karalauka komandantūrai,
uzdodot iemeslus.

3. §.
(1) Par atdota zirga sa-

slimšanu tūliņ jāziņo tu-

vākajam veterinārārstam,

bet par slimības stāvokli

un uzsākto ārstēšanu —

oiekritīgajai vietēiai vai

karalauka komandantūrai.

(2) Ja aizdots zirgs no-

beidzas, tad par to neka-

vējoties jāziņo piekritīga-

vietējai vai karalauka

komandantūrai, iesniedzot

veterinārārsta apliecību.
4. §.

Ja zirga nobeigšanās ga-

dījumā ir vainīgs zirga

aizņēmējs, tad viņam pil-
nā apmērā jāsedz cēlušies

zaudējumi.
5. §.

Kas apzināti vai aiz

neuzmanības nepilda 1. §

paredzētos zirga kopšanas
noteikumus vai ari neiz-

dara 2. § 2. rindkonā un

3. § paredzētos ziņojumus,
sodāms ar cietumu līdz 3

mēnešiem un naudas sodu.

vai ar vienu no šiem so-

diem.

6. §.

Šis rīkoiums stāias spē-
kā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1942. g. 22. janv.

Austrumu apgabala

reichskomisāra vietā

Frundt.

Rīkojums par kaujamo lopu un gaļas apskati
Lai novērstu gaļas pa-

rādīšanos tirgū, kas nav

bijusi noteiktā kaujamo
lopu un gaļas apskatē, pa-

pildus vietējiem gaļas ap-

skates noteikumiem no-

teikts sekojošais:

1. §•
(1) Liellopu, cūku, aitu,

kazu un viennadžu gaļa,
kas lietojama cilvēku uz-

turam, pirms un pēc kau-

šanas pakļauta attiecīgu

amatpersonu izmeklēšanai

(kaujamo lopu un gaļas

apskate).

(2) Steidzīgas kaušanas

gadījumos kaujamo lopu

apskate, t. i. izmeklēšana

dzīvā stāvoklī var izpa-
likt.

(3) Izmeklēšanai (gaļas
apskatei) jāpiegādā viss

'ooa ķermenis, ieskaitot

iekšējos orgānus. Atsevišķu

gaļas gabalu izmeklēšana

nav uzskatāma par gaļas
apskati.

(4) Cūkas, kuru gala iz-

lietojama cilvēku uztu-

ram, pēc kaušanas attie-

cīgām amatpersonām jā-
izmeklē arī uz trichīnām

(triehīnu apskate). Bez

tam pēc nosa'ināšanas

uz trichīnām vēl jāizmek-
lē meža cūkas, lāči, lapsas
un citi galēdēji dzīvnieki,

kas varētu būt par trichī-

nu nesējiem, ja viņu gaļa
domāta lietošanai cilvēku

uzturam.

2. §.

(1) Tai kaujamo lopu
gaļai, kas domāta izlieto-

šianai vienīgi īpašnieka
paša saimei, var izpalikt
kaujamo lopu un gaļas
apskate, kā arī trichm-
ap?kate, ja lopiem un vinu

gaļai nav tādu slimību

pazīmes, kas norāda, ka tā

nrv derīga uzturam. Inaš-

nieka saimei pieskaitāma*

vienīgi tādas personas,

kas pieder pie saimes ko-

pības, vai kurām naudas

vietā pienākas naturāl-

atalgojums.

(2) Pirmās rindkopas iz-

ņēmuma noteiikumi ne-

attiecas uz lopu kaušanu:

a) kautuvēs, kur lopu
kaušana notiek arodveidā,

b) miesnieku, gaļas tir-

gotāju un viesnīcu turē-

tāju mājsaimniecībai,

c) iestādēs un iestādīju-
mos, kurās personas tiek

uzturētas un apgādātas.

(3) Gaļu, kas netiek iz-

meklēta sakarā ar pirmās
rindkopas noteikumiem,
nedrīkst laist apgrozībā
citiem nolūkiem, kā tas

paredzēts pirmā rindkopā.

3. §.

(1) Kas piedāvā, g'abā,
oārdod vai citādi laiž ap-

grozībā galu, kas nav bi-

'usi pakļauta kārtējai kau-

camo lopu un gaļas ap-

apskatei, kā arī triehīnu

apskatei, saskaņā ar 1. §
sodāms ar ieslodzījumu
cietumā līdz 6 mēnešiem

un ar naudas sodu vai ar.

vienu no šiem sodiem.

(2) Gaļu var atņemt ne-

atkarīgi no soda uzlikša-

nas.

4. §.

Šis rikoiums stājas spē-
kā Latviias un L'etuvas

*enerālapgabalos ar izslu-

dināšanas dienu.

Rīgā, 1942. g. 23. janv.

Austrumu apgabala

reichskomisārs

LOHSE.

PAZIŅOJUMS PAR AP-

GABALU SASTĀVA UN

ABRENES APRIŅĶAPIL-

SĒTAS VĀCU NOSAU-

KUMA GROZĪŠANU

Pļaviņu pilsēta un Pļavi-

ņu pagasts no Jēkabpils

apriņķa atkal pievienoti
Rīgas lauku apriņķim un

līdz ar to Rīgas lauku (Ri-

ga-Land) apgabalam.

2. §

Abrenes apriņķa pilsētas
vācu nosaukums noteikts

par Abrehnen.

3. §

Sie grozījumi stājas spē-

kā ar 1942. g. 1. februārī.

Rīgā, 1942. g. 22. janv.

Ģenerālkomisāra, Rīgā,

vietā BOENNER.

Rīkojums
par amatniecisko uzņēmumu aplikšanu ar

apgrozījuma nodokli Austrumu apgabalā
1. §.

Bez sociālizētajiem saim-

nieciskajiem uzņēmumiem
un organizācijām arī visi

pārējie amatnieciskie uz-

ņēmumi Austrumu apga-

balā pēc saviem preču

pārdevumu apgrozījumiem
pakļauti apgrozījuma no-

doklim pēc spēkā esoša-

jiem nolikumiem.
2. §.

Apgrozījuma nodokļa
maksāšanas pienākums
sākas līdz ar amatnieciskās

darbības uzsākšanu Aus-

trumu apgabalā.
3. §.

Netaisnu apgrūtinājumu
novēršanai ģenerālkomi-

sāri var pēc lūguma no-

teikt īpašas nodokļu lik-

mes līdz apgrozījuma no-

dokļa galīgai nokārtošanai.

4. §.
Šis rīkojums stājas spē-

kā: Lietuvas generāl-

apgabalā — ar 1941. g. 1.

augustu, Latvijas ģenerāl-
apgabalā — ar 1941. g. 1.

septembrī, Baltruteniias

ģenerālapeabalā — ar 1941.

g. 1. septembri, Igauniias
ģenerālapgabaiā — ar 1941.

g. 5. decembri.

Rīgā, 1942. g. 19. janv.

Austrumu apgabala
reichskomisāra vietā

Frundt.

Rīkojumu Vēstnesis1, num., 1942. g. 1. februāri
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Uzaicinājums

par aptumšoša-

nas priekšrak-

stu izpildīšanu
I Pretēji visiem atgādi-

nājumiem radiofonā, laik-

rakstos un policijas rīko-

jumos Rīgas aptumšošana
vēl nav apmierinoša. Šā
iemesla dēļ Rīgas iedzīvo-

tājus tagad pēdējo reizi

uzaicinu rūpēties par viņu
lietoto telpu pienācīgu ap-

tumšošanu.

II Policijai uzdots stingri
raudzīties, lai aptumšoša-

nas noteikumi tiktu izpil-
dīti.

111 Policijai tiesība se-

višķi svarīgos gadījumos
izdarīt piespiedu aptumšo-
šanu, noslēdzot elektrisko

strāvu un gāzi.
IV Par aptumšošanas

priekšrakstu neievērošanu

var sodīt ar naudas sodu

līdz PM 1000,—, vai ar ie-

slodzījumu cietumā līdz 6

nedēļām.

Rīgā, 1942. g. 28. janvārī.

Rīgas pilsētas apgabala
komisārs un komīis. liel-

vecākais

Dr. Windgassen,
pilsētas vecākais.

Rīkojums
par cietā kurināmā pieteikšanu

Lai iegūtu pārskatu par cietā kurināmā krāju-
miem Rīgas pilsētā, visiem Rīgas pilsētā atrodošamies

Rūpniecības uzņēmumiem un visu ar centrālapkuri

apgādāto namu pārvaldniekiem (ieskaitot namus, ku-

rus aizņem karaspēks) jāpieteic pēc pievienotā parau-

ga līdz š. g. 3. februārim Izdalīšanas un apgādes di-

rekcijai, Rīgā, Smilšu ielā 6, dz. 7, istabā Nr. 34, viņu
faktiskā rīcībā uz š. g. 1. februāri atrodošies cietā ku-
rināmā krājumi un paredzamais patēriņš līdz šā gada
30. aprīlim.

Pieteikšanās pienākuma nepildīšanu un nepareizu
ziņu iesniegšanu sodīs ar naudas vai cietuma sodu.

Pieteikuma paraugs:

Kurināmā Mēra Krājumā
p"«d»""*» p»teriņs

apzīmējums vienība 1942. 1.II
febr narlā aprjll

Akmeņogles . tonnas

Antracits
. . ,

Kokss
.... ,

Degakmens ,

Kūdra
.... ,

Kurināmā

malka
.
.

.
steri

Šāļu-latu
malka

...

Rīgā, 1942. g. 30. janvārī.

Ģenerālkomisāra, Rīgā, uzdevumā

Dr. Dr. v. BORCKE

ORR.

Tirdzniecības departamenta aizrādījums
mazumtirdzniecības privātizācijas lietā

Veidlapas lūgumam bi-

jušo nācionālizēto mazum-

tirdzniecības veikalu at-

gūšanai saņemamas Rīgā,
sākot ar 30. janvāri, Tirdz-

niecības departamentā,
Smilšu ielā 1, IV ieeja,
dz. 3 un pat. biedr. «Vie-

nība» veikalā Nr. 2, No-

metņu ielā 64 (Āgenskal-

na tirgū), un provincē —

visās pilsētu valdēs.

Veidlapu cena 30 feniņi

par komplektu (privatizā-

cijas lūguma formulārs, lū-

guma formulārs policijai

un inventāra saraksts).

Departaments aizrāda, ka

vispirms lūgums jāiesniedz
vietējai policijai dēļ ap-

liecībām un uz privatizā-
cijas lūguma veidlapas jā-
iegūst policijas atzīme par
lūguma saņemšanu.

Izpildīts privatizācijas
lūgums līdz ar nācionāli-

zētā inventāra sarakstu jā-
iesniedz vai jāiesūta . pa

pastu tieši Tirdzniecības

departamentam, Tirdznie-

cības daļai, Rīgā, Smiilšu

ielā 1, IV ieeja, dzīv. 7,

ist. 3, kur arī var griezties

pēc paskaidrojumiem, per-
sonīgi vai pa tālruni 20390,
darbdienās no pl.

Tikai uz šīm veidlapām

rakstītus lūgumus caurska-

tīs.Dažādi iepriekš iesnieg-
ti lūgumi nav derīgi.

Veidlapas izpildāmas sa-

lasāmi, ar tinti vai mašīn-

rakstā, bez svītrojumiem;
atbildes jādod uz visiem

veidlapas I—31—3 lp. uzstādī-

tajiem jautājumiem.
Lūgumami jāpievieno ap-

liecības, kas apstiprina lū-

gumā rakstītos datus. Kat-

rai apliecībai jādod līdzi

viens noraksts; norakstu

paturēs departaments, bet

oriģinālu izsniegs atpakaļ.
Arī citām iestādēm pa-

kļautie tirdzniecības uzņē-

mumi, kas nav saistīti ar

sīkrūpniecības vai amat-

niecības pasākumu, tiks

privatizēti pēc mazum-

tirdzniecības noteikumiem

un tādēļ lūgumi jāiesniedz
tieši Tirdzniecības depar-
tamentam.

Departaments lūdz ievē-

rot, ka pirmā privatizāci-

jas gājienā tiesība atgūt
savus agrākos uzņēmumus
ir vienīgi pēdējiem! īpaš-
niekiem vai viņu sievām

un to neapgādātiem bēr-

niem.

A. Ķikuts,
Tirdzn. dep. dir.

Rīkojums
visām ādu mītuvēm un kažoku darbnīcām

Saskaņā ar Austrumu

apgabala valstsfcomisāra

1941. g. 6. decembra «Rī-

kojumu par vilnu un dzīv-

nieku spalvu saimniecību

ādu mītuves un kažoku

darbnīcās» 4. un 6. § (publ.

«Tēvija» 1941. g. 24. de-

cembrī), Latvijas statisti-

kas pārvalde uzdod visām

ādu mītuvēm, sākot ar š.

g. janvāra mēnesi «Mēne-

ša produkcijas pārskatos

(RM)» uzrādīt dzīvnieku

spalvu un vilnas krājumus

pēc atsevišķām dzīvnieku

sugām. Visām kažoku

darbnīcām «Mēneša pro-

dukcijas pārskatos (RM)»
jāuzrāda kažoku vilnas

krājumi.

Rīgā, 1942. g. 29. janv.
J. Jurevics,

Latvijas statistikas

pārvaldes galvenais
direktors.

Uzsaukums

Rīgas

iedzīvotajiem

brīvprātīgi
nodot ziemas

drebēs

karaspēkam

Austrumu apgabala

reichskomisārs 29. janvāri
no jauna izdevis Austrumu

apgabala iedzīvotājiem uz-

saukumu brīvprātīgi no-

dot ziemas drēbes kara-

spēkam.

Šajā jaunajā vākšanā Rī-

gas iedzīvotāji negribēs at-
palikt.

Ir daudz jau darīts pē-
dējā ziemas apģērbu vāk-

šanā, bet tagad jādara vēl
va.rāk.

Tādēļ vēl reiz Rīgas ie-

dzīvotāji tiek lūgti visus

nepieciešamos ziemas ap-

ģērbus, sevišķi kažokjakas,
siltas vestes, kažokbikses

(ari vatētas), kažok- un

ziemas cepures, kā ari sil-
tus kažoka un tūbas zā-

bakus nodot tālāk minēta-

jās savākšanas vietās.

Vākšanai jādod, un tā
arī dos lielus panākumus.

Tāpat kā iepriekšējā
vākšanā, arī tagad par no-

dotajām mantām piemēro-
ti atlīdzinās. No atlīdzī-

bas atsakoties, naudu no-

dos vietējām labdarība»

iestādēm.

Savākšanas vietas ir tās

pašas, kā pēdējā vākšanā:

1. rajons — Kalēju ielā

Nr. 14/16, tālr. 24598; 2.

raļj — Wolt. f. Pletten-

berg'a (Elizabetes) gatvē
Nr. 37-3, tālr. 61935; 3. raj.
— Ādolfa Hitlera (Brīvī-
bas) ielā 51-3, tālr. 91016;
4. raj. — Ādolfa Hitlera
(Brīvības) ielā 84-2, t.97973;
5. raj. — Limbažu ielā

Nr. 1-16, t. 54176; 6. raj.—.

Latgale® ielā 68, t. 23553;
7. raj. — Ģertrūdes ielā

Nr. 46-1, t. 91757; 8. raj.—
Marijas ielā 70-8, t. 90390;

9. raj. — Latgales ielā 177,
t. 25165; 10. raj. — M. No-

metņu ielā 8, t. 44336; 11.

raj. — Slokas ielā 31-6,
t. 42424; 12. raj. — Tērba-

tas ielā 85.

Rīgā, 1942. g. 29. janvāri.
Apgabala komisāra un

komīisāriskā Rīgas pilsētas1
lielvecākā vietā

Dr. Windgassen,

pilsētas vecākais.

Rīkojumu Vēstnesis 1. num., 1942. g. 1. februārī
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Pārtikas preču devas no 1942. g. 2. februāra
līdz 8. februārim

«1. Gaļa vai gaļas iz-

strādājumi: a) uz smilšu un

rozā krāsas gaļas kart. 31.

kup. — 350 g, b) uz dzel-

tenās krāsas gaļas kart. 31.

kup. — 175 g. Gaļas kar-

tiņu 30. kupons derīgs līdz

1942. g. 1. februārim.

2. Sviests: a) uz smilšu

un rozā krāsas pārtikas
kart. As kup. — 200 g, b)
uz dzeltenās krāsas pārti-
kas kart. A» kup. — 100 g.
Pārtikas kart. kupons As

derīgs līdz 1942. g. 1. fe-

bruārim

3. Maize: a) uz smilšu

un rozā krāsas maizes kart.

34. un 35. kup. 750 g uz

katru kuponu, b) uz dzel-

tenās krāsas maizes kart.

34. un 35. kup. 400 g uz

katru kuponu.

4. Maize vai kūkas: Uz

smilšu un rozā krāsas pār-
tikas kart. El4 kup. — 100 g

maizes vai 3 kūkas, vai

75 g biskvītus, kēksu vai

citus cepumus.
Pret maizes kartiņu ku-

poniem un maizes talo-

niem drīkst iegādāties vie-

nīgi maizi un smalkmaizī-
tes. Pārtikas kartiņu ku-

pons El5 derīgs līdz 1942, g.
i. februārim.

5. Maize vai milti: a) uz

smilšu un rozā krāsas mai-
Izes kart. 53. kup. —

650 g
maizes vai 480 g kviešu

miltu, b) uz dzeltenās krā-

sas maizes kartiņu 53. ku-

ponu — 325 g maizes vai

240 g kviešu miltu. Mai-

zes kartiņas 32., 33. un 52.

kuponi derīgi līdz 1942. g.

1. februārim.

Veikaliem jānorēķināsar

saviem piegādātājiem par

laikā no 1942. g. 26. jan-
vāra līdz 1. februārim iz-

sniegtām pārtikas precēm
vēlākais līdz 1942. g. 3. fe-

bruārim.
*

Tirdzniecības departa-
ments paziņo, ka gaļas

kartiņu 39. kupons biez-

pi/ena saņemšanai derīgs
līdz 1942. g. 8. februārim.

Rīgā, 1942. g. 28. janv.
A. Ķikuts,

Tirdzn. dep. dir.

Cukura un saldumrūpniecības ražojumu
devas no 1942. g. 1.—28.februārim

1. Cukurs: a) uz smilšu,

rozā, zilās un zaļās krāsas

pārtikas kartiņu kuponu
Cs — 700 g, b) uz dzelte-

nās krāsas pārtikas karti-

ņu kuponu Cs — 350 g.

Smilšu, rozā, zilās, zaļās
un dzeltenās krāsas pārti-
kas kartiņu C4kuponi de-

rīgi līdz 1942. g. 31. jan-
vārim.

2. Saldumrūpniecības ra-

žojumi: a) uz smilšu krā-

sas pārtikas kartiņu kupo-
nu El2 — 150 g, b) uz rozā

krāsas pārtikas kartiņu
kuponu —

El3
—

200 g.

Smilšu un rozā krāsas

pārtikas kartiņu Ei6 kupo-
ni derīgi līdz 1942. g. 8.

februārim.

Rīgā, 1942. g. 30. janv.
A. Ķikuts,

Tirdzn. dep. dir.

Rīkojums
I Telpu izīrētāji (viesnī-

cas', pansijas, civilpersonas
v. t. t.) drīkst izdot ista-

bas visām bruņotiem; spē-
kiem piederīgām perso-
nām vienīgi tad, ja tās uz-

rāda bruņoto spēku dzī-

vokļu pārvaldes, Rīgā, dzī-

vokļa apliecību.

II Šī rīkojuma pārkāpē-

jus' sodīs saskaņā ar 1941.

gada 6. oktobra rīkojuma
par apgabalu komisāru ad-

ministratīvajām sodīšanas

tiesībām 4. §.
111 Rīkojums stājas spē-

kā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1942. g. 28. janvārī.

Rīgas pilsētas apgabala
komisārs un komļis. liel-

vecākais

Dr. Windgassen,
pilsētas vecākais.

Rīkojums
I Viesnīcu uzņēmumu

turētājiemaizliegts izsniegt
alkoholiskus dzērienus ie-

reibušiem.

II Sī rīkojuma

jus sodīs saskaņā ar 1941.

gada 6. oktobra rīkojuma

par apgabalu komisāru ad-

ministrātīvajāmj sodīšanas

tiesībām 4. §.
111 Rīkojums stājas spēr

kā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1942. g. 28. janvārī.

Rīgas pilsētas apgabala
komisārs un komīis. liel-

vecākais

Dr. Windgassen,

pilsētas vecākais.

Māksla
Rīgas opera. Svētdien,

1. febr., pl. 12 balets«Don-

Kichots», pl. 18.30 «Tra-

viata», pirmdien, 2. febr.

par labu Tautas Palīdzī-

bai baleti «Rudens» un

«Lakstīgala un roze». Rī-

gas Dramatiskais teātris.

Svētd., 1. febr. pl. 19 «No

saldenās pudeles», pirm-
dien, 2. febr. pl. 19 «No

saldenās pudeles», otrdien,
3. febr. pirmo reiz Z. La-

gerlefas luga «Purvenieka

imeita».. Dailes teātris.

Svētd., 1. febr. pl. 13 «Mai-

ja un Paija», pl, 18,30 «Mī-

la stiprāka par nāvi», otr-

dien, 3. febr. pl. 18,30 «Mī-

la stiprāka par nāvi». Tau-

tas teātris. Svētd., 1. febr.

pl. 11 bērnu rīts, pīkst. 14

«Nesoli man», pl. 19 ope-

rete «Reinas meitu-*,>•, pl.
19 M. Altonavas i

«Karogs aicina».

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA,

saskaņā ar Civīlproc. lik.

1575. p., ar šo paziņo, ka

1942. g. 4. februāri minē-

tās nodaļas atklātā tiesas

sēdē attaisīs Karlīnes Ma-

rijas Baumanis testāmen-

tu. Karlīne Marija Bau-

manis dzim. 1894. g. 2. au-

gustā un mir. 1940. g. 7.

decembrī, Rīgā.

Rīgā, 1942. g. 29. janv.
L. 294/42. g. II g.

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA,
saskaņā ar Civīlproc. lik.

1575. p., paziņo, ka 1942.

g. 4. februārī minētās no-

dabas atklātā tiesas sēdē

attaisīs Jāņa Priedīša tes-

tāmentu. Jānis Priedītiš

dzim. 1872. g. 21. maijā
un mir. 1941. g. 11. sept.
Iršu pag.

Rīgā, 1942. g. 24. janv.
L. Nr. 332/42. g. II g.

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA,

saskaņā ar Civīlpioc. lik.

1575. p., paziņo, ka 1942.
g. 4. februārī minētās no-

dafļas atklātā tiesas sēdē

aļtteisīs Jāņa Cenas tes-
tāmentu. Jānis Cena dz.

1861. g. 11. janvārī un

mir. 1941. g. 2. janvārī,
Baldones pag.

Rīgā, 1942. g. 24. janv.
L. 15/42. II g.

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA,

saskaņā ar Civīlproc. lik.

1575. p., paziņo, ka 1941.

g. *7. martā minētās no-

daļas atklātā tiesas sēdē
attaisīs Marietasi Apsitis,
dzim. Kaugurs, testāmen-

tu. Marieta Apsitis dzim..

1850. g. 2. septembrī un

imlr. 1941. g. 7. martā,
Rīgā.

Rīgā, 1942. g. 23. janv.
L. 445/42. g. II g.

RIGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz Civīlproc.
lik. 1584., 1628.—1631.p., un

1710. p. uzaicina visas per-

sonas, kam būtu kādi iebil-

dumi pret 1941. g. 14. janv.
Brača publiskā kārtībā

tiesas sēdē attaisīto Anža

1908. g. 17. maijā ar papil-
dinājumu 1914. g. 11. mar-

tā, taisīto mant. līgumu,
vai kam būtu kādas tiesī-

bas vai prasības uz 1941.

g. 11. augustā 97 g. vecu-

mā mir. Anža Brača man-

tojumu kā mantiniekiem,

legātāriem, kreditoriem v.

t. 1., pieteikt tās tiesai 3

mēnešu laikā pēc šī slu-

dinājuma ievietošanas «Rī-

kojumu Vēstnesī», un no-

rāda, ka personas, kas ne-

būs pieteikušas savas tie-

sības un iebildumus uz-

aicinājuma' termiņā, atzīs

par tādām1, kas zaudējušas
šīs tiesības vai atteikušās

no iebildumiem.

1942. g. 23. janvārī.
175. 1,

RĪGAS APGABALTIESAS
3. CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz Civīlproc.

lik. 1584., 1628—1631. un

1710. p., uzaicina visasper-

sonas, kam būtu kādi ie-

bildumi pret 1942. gada
21. janvāra tiesas sēdē at-

taisīto Anša Niedrīša pub-

liskā kārtībā 1933. g. 2. no-

vembrī taisīto testamentu

vai kam būtu kādas tiesī-

bas vai prasības uz 1941.

gada 1. decembrī Rīgā

mir. Anša Niedrīša, dzim.

1872. gada 19. martā,

mantojumu kā mantinie-

kiem, legatāriem, kredito-

riem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietoša-

nas «Rīkojumu Vēstnesi»,

un norāda, ka personas,

kas nebūs pieteikušas sa-

vas tiesības un iebildumus

uzaicinājuma termiņā, at-

zīs par tādām, kas zaudē-

jušas šīs tiesības vai at-

teikušās no iebildumiem.

1942. g. 28. janvārī.

333. 1.

Vicepriekšsēdētāja v.

(paraksts).

Sekretārs (paraksts).

f. num., 1942. g. 1. februāri Rīkojumu Vēstnesis
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RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA,
saskaņā ar Civīlproc. lik.

1575. p., ar šo paziņo, ka

1942. g. 4. februārī minē-

tas nodaļas atklātā tiesas

sēdē attaisīs Kārļa Spēles
mantojuma līgumu un di-
vus testāmentus. Kārlis

Spēle dzim. 1877. g. 2. no-

vembrī un mir. 1941. gada
15. oktobrī Valmieras pag.

Rīgā, 1942. g. 28. janv.
L 155/42. g. II g.

Vicepriekšsēdētāja v.

(paraksts).
Sekretārs (paraksts).

RĪGAS APGABALTIESAS
3. CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz Civīlproc.
lik. 1584., 1628.—1631. un

1710. p., uzaicina visas per-

sonas, kam būtu kādi ie-
bildumi pret 1942. gada
21. janvāra tiesas sēdē at-

taisīto Paula Michalovska

publiskā kārtībā 1935. g.
11". aprīlī taisīto testāmentu

vai kam būtu kādas tiesī-
bas vai prasības uz 1941.

gada 25. septembrī Rīgā
mir. Paula Michalovska,
dzim. 1888. g. 22. februārī,
mantojumu kā mantinie-

kiem, legatāriem, kredito-
riem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietoša-
nas «Rīkojumu Vēstnesī»,
un norāda, ka personas,

kas nebūs pieteikušas sa-

vas tiesības un iebildumus

uzaicinājuma termiņā, at-

zīs par tādām, kas zaudē-

jušas šīs tiesības vai at-
teikušas no iebildumiem.

1942. g. 28. janvārī.
197. 1.

Vicepriekšsēdētāja v.

(paraksts).
Sekretārs (paraksts).

LIEPĀJAS APGABAL-

TIESAS CIVILNODAĻA,
saskaņā ar Civīlproc. lik.
1575. p., paziņo, ka 1942.

g. 5. februārī atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1941. g. 31.
jūlijā, Liepājā mir. Vil-

helma Blūma, dzim. 1879.
g. 16. septembrī, testāmen-
tu.

Liepājā, 1942. g. 22. janv.
L. N. 30m/42.

Priekšsēdētājs:

(paraksts).
Sekretārs: (paraksts).

LTEP&JAS APGABAL-

TIESAS CIVILNODAĻA,

saskaņā ar š. g. 19. janvāra
lēmumu, uzaicina i941. g.
7. janvārī Liepāiā mirušā

Žaņa Ernesta Dziedātāja,

dzim. 1907. g. 23. septembrī
(v. st.), mantiniekus, kre-

ditorus, legātārus un per-

sonas, kam būtu kādas tie-

sības vai prasības uz at-

stāto mantojumu, pieteikt
tās tiesai trīs mēnešu lai-

kā pēc šī sludinājuma ie-

vietošanas «Rīkojumu Vēst-

nesī». Laikā nepieteiktās
tiesības un prasības atzīs

par zaudētām uz visiem

laikiem.

Liepājā, 1942. g. 21. janv.
25m/42.

Priekšsēdētājs

(paraksts).
Sekretārs (paraksts).

LIEPĀJAS APGABAL-

TIESAS CIVILNODAĻA,

saskaņā ar š. g. 19. janvāra
lēmumu, uzaicina i940. g.

30. maijā Liepājā mirušā

Jāņa Majora, dzim. 1890. g.
3. septembrī, mantiniekus,
kreditorus, legātārus un

personas, kam būtu kādas
tiesības vai prasības uz

atstāto mantojumu, pie-
teikt tās tiesai trīs mēnešu
laikā pēc šī sludinājuma
ievietošanas «Rīkojumu
Vēstnesī».

Laikā nepieteiktās tiesī-
bas un prasības atzīs par
zaudētām uz visiem- lai-

kiem.

Liepājā, 1942. g. 21. janv.
24m/42.

Priekšsēdētājs
(paraksts).

Sekretārs (paraksts).

LIEPĀJAS APGABAL-

TIESAS CIVILNODAĻA,
saskaņā ar š. g. 19. janvāra
lēmumu, uzaicina 1941. g.
27. jūnijā Liepājā mirušā
Jāņa Dārza mantiniekus,

kreditorus, legātārus un

personas, kam būtu kādas

tiesības vai prasības uz

atstāto mantojumu, pie-
teikt tās tiesai trīs mēne-

šu laikā pēc šī sludnāju-:-
ma ievietošanas «Rīkoju-
mu Vēstnesī».

Laikā nepieteiktās tiesī-

bas un prasības atzīs par

zaudētām uz visiem lai-
kiem.

Liepājā, 1942. g. 21. janv.
26m/42.

Priekšsēdētājs-

(paraksts).
Sekretārs (paraksts).

JELGAVAS APGABAL-

TIESAS CIVILNODAĻA

uz Civīlproc. lik. 1628..

1631., 1636. un 1710. p. pa-

mata uzaicina visus, kam

būtu uz 1941. g. 19. janvā-
r" nomirušā Jāņa Arāja
atstāto mantojumu kādas

tiesības kā mantiniekiem,

leģātāriem, fideikomisā-

riem, kreditoriem v. 1 t.,,

pieteikt savas tiesības šai

tiesai 3 mēnešu laikā, no

sludinājuma ievietošanas

«Rīkojumu Vēstnesī».

Termiņā nepieteiktās tie-

sības ieskatīs par spēku

zaudējušām.
Jelgavā, 1942. g. 26. janv.
M. L. Nr. 34/1942. g.

JELGAVAS APGABAL-

TIESAS CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz Civīlproc.
lik. 1628.—1631., 1636. un

1710. pantu, paziņo, ka ar

še minēto personu nāvi ir

atklājies mantojums un

tādēļ uzaicina visas perso-

nas, kam uz mantojumu
būtu kādas tiesības un pra-

sības kā mantiniekiem, le-

ģātāriem, fideikomisāriem

v. t. 1., pieteikt tiesai sa-

va_s tiesības un prasības 3

mēnešu laikā pēc šī sludi-

nājuma ievietošanas «Rī-

kojumu Vēstnesī» un norā-

da, ka uzaicinājuma ter-

miņā nepieteiktās tiesības
un prasības atzīs par zau-

dētām;

1) Annas Salmiņš, dzim.

Tenne, dzim. 1856. g. 28.

janvārī, mir. 1936. g. 26.

aprīlī. 47. 1.;
2) Jāņa Salmiņa, dzim.

1857. g. 26. septembrī, mir.

1932. g. 15. maijā, 50. 1. '
Jelgavā, 1942. g. 24. janv.

JELGAVAS APGABAL-

TIESAS CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz Civīlproc
lik. 1584., 1628.—1631. un

1710. pantu, uzaicina visas

personas, kam būtu kādi,
iebildumi pret 1942. g. 3.

janvāra tiesas sēdē attai-

sīto un nolasīto 1940. g.

24. janvārī nomirušā Jē-

kaba Kirkes, al. Kiršteina,

testamentu vai kam būtu

kādas tiesības vai prasī-
bas uz Jēkaba Kirkes, al.

Kiršteina, mantojumu kā

mantiniekiem, leģātāriem,
fideikomasāriem, kredito-

riem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietoša-

nas «Rīkojumu Vēstnesī»

un norāda, ka personas,

kas nebūs pieteikušas sa-

vas tiesības un iebildumus

uzaicinājuma termiņā, at-

zīs par tādām, kas zaudē-

jušas šīs tiesības vai attei-

kušās no iebildumiem.

Jelgavā, 1942. g. 21. janv.
37. m. 1.

JELGAVAS APGABAL-

TIESAS CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz Civīlproc.
nolik. 1584., 1628.—1631.un

1710. pantu, uzaicina visas

personas, kam būtu kādi

iebildumi pret 1942. g. 22.

janvāra tiesas sēdē attai-

sīto un nolasīto 1941. g.
3. februārī nomirušā- Kris-

tapa Gustava pub!iskā kār-

tībā 1940. g. 14. decembrī

sastādīto testāmentu vai

kam būtu kādas tiesības,

vai prasības uz Kristapa
Gustava mantojumu kā

mantiniekiem, .leģātāriem,

fideikomisāriem, kredito-

riem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietoša-
nas «Rīkojumu Vēstnesī»,
un norāda, ka personas,

kas nebūs pieteikušas saT

vas tiesības un iebildumus
uzaicinājuma termiņā, at-

zīs . par tādām, kas zaudē-

jušas šīs tiesības vai at-

teikušās no iebildumiem.

Jelgavā, 1942. g. 26. janv.
M. Lietai 75. num.

JELGAVAS

APGABALTIESAS
CIVILNODAĻA,

uz Civīlproc. lik. 1628.,
1631., 1636. un 1710. p. pa-

mata, uzaicina visus, kam

būtu uz ar Jelgavas apga-
baltiesas 1939. g. 23. nov.

lēmumu par mirušu atzītā

Dāvida Blankenburga
atstāto mantojumu kādas

tiesības kā mantiniekiem,
leģātāriem, fideikomisā-

riem, kreditoriem v. t. t.,

ņ:eteikt savas tiesības šai

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietošanas

«Rīkojumu Vēstnesī».

Termiņā nepieteiktās
tiiesības atzīs par spēku
zaudējušām.

Jelgavā, 1942. g. 23. I.

M. 1. 68/1942. ■

JELGAVAS

APOAFALTTESAS

CIVILNODAĻA,
uz Civ7loroc. l'k. 1628.,
1631., 1636. unl7lo. p. pa-

mata, uzaicina visus, kam

būtu uz 1940. g. 12. febr.

mirušā Jāna

atstāto mantojumu kādas

tiesības kā mantiniekiem,

'eeātārem, fideikomisā-

riem, kreditoriem v. t. t.,

p'eteikt savas tiesības šai
tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludināiurrua ievietošanas

«Rīkojumu Vēstnesī».

Terminā nepieteiktās

ties Tbas atzīs par spēku
zaudēiuš^m.

Jelgavā. 1942. g. 24. I.

M. 1. 38/1942.

JELGAVAS!

APOAI*ATTTFSAS

CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz C'vHproc.
Uk. 1584., 1628.—1631. un

1710. pantu, uzaicina vfcas

personas, kam būtu kādi

""ebildumi pret 1942. g. 15.

Janvāra tiesas sēdē attai-

sīto un nolasīto 1941. g. 1.

lūnijā mirušā Vasiliia Ko-

ro*eva privātā kārPbā

1941. g. 4. maijā sastādīto

testamentu, vai kam būtu

kādas tiesības vai prasības
uz Vasiliia Korol

eva man-

tojumu kā mantiniek'em,
leģātāriem, fideikomisā-

riem, kreditoriem v. t. 1.,
pieteikt tās tiesai 3 mēne-

šu laikā pēē šī sludināju-

1. num., 1942. g. f. februārīRīkojumu Vēstnesis6



ma ievietošanas «Rīkoju-
mu Vēstnesī» un norāda,

ka personas, kas nebūs

pieteikušas savas tiesības

un iebildumus uzaicināju-

ma- termiņā, atzīs par tā-

dām, kas zaudējušas_ šīs

tiesības vai atteikušas no'

iebildumiem.

Jelgavā, 1942. g. 24. I.

M. 1. 51.

LIEPĀJAS

APGABALTIESAS

CIVILNODAĻA

paziņo, ka ar tiesas 1942.

gada 19. janvāra lēmumu

ir nodibināta aizgādnība

promesošo Friča un Ženi-

jas Mucenieku atstātai

mantai. Viņu pēdējā zinā-

mā dzīves vieta bija Lie-

pājā, Sūnu ielā 25.

Liepājā, 1942. g. 21. I.

L. 8/42.

LIEPĀJAS

APGABALTIESAS

CIVILNODAĻA

paziņo, ka ar tiesas 1942.

gada 19. janvāra lēmumu

ir nodibināta aizgādnība

promesošās Karlīnes Šnei-

bis atstātai mantai. Viņas

pēdējā zināmā dzīves vie-

ta bija Liepājā, Brīvības

ielā 66—3.

Liepājā, 1942. g. 21. I.

L. 21/42.

: DAUGAVPILS

APGABALTIESAS

CIVILNODAĻA

pamatojoties uz Civīlproc.
lik. 1563. p., paziņo, ka ar

tiesas 1942. g. 16. janvāra
lēmumu ir nodibināta aiz-

gādnība še minēto prom-

esošo mantai: Teklas Boi-

ka, dzim. 1899. g. 19. aug.,

pēdējā dzīves vieta Barka-

vas pag. L. 55a/42; Anto-

na Šrnata, Kārsavā, Teātra

ielā 14. L. 61a/42; Leona

Mazura, dz. 1884. g., Viļenu

p. Šiliņos, L. 157a/42, Bro-

ņislava Marcinkeviča, dz.

1901. g. Viļēnu pag. J. Ri-

kovas s., L. 158a/42; Jēka-

ba Garijona, dzim. 1885.

g., Viļēnu pag. Marjano-
vas s., L. 159a/42; Donata

Lozdas, dzim. 1893. g., Vi-

ļēnu pag., V. Rikovas s.,

L. 160a/42; Jemeljana Kri-

mova, dzim. 1863. g., Viļē-
nu pag. Ostrones s., L.

l6la/42; Donata Salenieka,
dzim. 1908. g., Viļēnu pag.
Mizaiņu s., L. 162a/42; Pē-

tera Daukstes, dzim. 1896.

V^nu
pa§- Šķinumos,

L. 169a/42; Jura Lejina, dz.

1903. g., Līvānu
pag. Leji-

ņu m., L. 170a/42; Ādama
Gruguļa, dzim. 1886. g., Lī-

vānu pag. Strautiņos, L.

171a/42; Eduarda Jaunozo-

liņa, dz. 1898. g. 17. apr.,

Daugavpilī, Raiņa ielā 42,

L. 172a/42; Aleksandra

Meņšikova, Daugavpilī, L.

173a/42; Alberta Luksa,

dzim. 1903. g., Līvānu p.

Šalkās, L. 174a/42; Antona

Zvirbuļa-Geduša, dz. 1832.

g. 5. jūnijā, Līvānu pag.

Rusinovā, L. 175a/42; Pē-

tera Brūvera, dzim. 1902.

g., Līvānu pag. Vecbirza-

kos, L. 176a/42; Jāņa Krie-

vāma, Daugavpilī, Viestu-

ra ielā 22, L. 177a/42; Jā-

ņa Celmiņa, Balvu pag.

Ozolsalās, L. 178a/42; Leo-

nīda Privkas, Balvu pag.

Rezgaļu m., L. 179a/42; Er_

nesta Zariņa, Balvu pag.

Brieževā, L. 180a/42; Er-

nesta Zariņa, Balvu pag.

Brieževā, L. 180a/42; Pē-

tera Blauma, Balvu pag.

Āžadamba m., L. 181a/42;
Kazimira un Jevdokijas
Kulikovsku, Indrā, L.

182a/42; Jāņa Korsaka,

Maltas pag. Londas m, L.

183a/42;Antona Selicka, dz.

1905. g. 24. jūnijā,- Viļānos,
Dzirnavu 21, L. 189a/42;

Jāņa Seiicka, dzim. 1864. g.

Daugavpilī, dzīv. Viļānos,
Kārklu ielā 6, L. 190a/42;
Augusta Miezīša, Purvma-

ies pag. Liepkalnos, L.

193a/42; Sīmaņa Archipo-

va, Purvmales pag. Pakal-

nos, L. 194a/42; Eduarda

Grautiņa, Purvmales pag.,
L. 195a/42.

Daugavpilī, 1942. g. 21.

janvārī. L. 55a/42.

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA

pamatojoties uz CPL 1562.

p., paziņo, ka ar tiesas

1941. g. 14. un 21. janvāra
lēmumiem ir nodibināta

aizgādnība še minēto prom-

esošo mantai, kūpu pēd.
dzīves vieta bija: 1) Er-

nestīnes Miļevskis, dzim.

Ulpe, dzim. 1888. g. 3. mar-

tā, dzīv. Rīgā, PikOla ielā

40, 4. dz., L. 268/42.; 2)
Vilhelma Miķelsona, dzim.
1892. g. 27. septembrī un

Marijas Miķelsons, dzim.

Šķilsts, dzim. 1904. g. 13.

decembrī, Rīgā, L. 300/42.;
3) Jura Vāgeļa, dzim. 1861.

g. 14. decembrī, Melitas

Baginskis, dzim. 1896. g.

8. februārī un Kārļa Ba-

ginska, dzim. 1895. g. 23.

novembrī, Rīgā, L. 411/42.;
4) Jāņa Kurau'a, dz. 1904.

g. 28. oktobrī un Lilijas
Kurau's, dzim. Alksnis,

dzim. 1903. g. 30. septem-
brī, Rīgā, Vāgnera ielā 15,

6. dz., L. 368/42.; 5) Jāņa
Eizentāla, dzim. 1870. g. 14.

jūlijā, Rīgā, Nītaures ielā

1, L. 351/42.; 6) Richarda

Vabuļa, dzim. 1879. g. 8.

septembrī, Rīgā, Terēzes
ielā 10, L. 431/42.; 7) Jāņa

Liepas, dzim. 1901. g. 14.

jūnijā, Almas Liepas, dz.

Lejasmeijers, dzim. 1909.

g. 14. aprīlī un Marijas Lie-

pas, dzim. Saulīte, dzim.
1876. g. 6. jūnijā, Lauberes

pag. Kalnkangaru mājās,
L. 339/42.; 8) Jāņa Baltiņa,
dzim. 1906. g. 27. jūlijā un

Lilijas Baltiņš, dzim. Vī-

toliņš, dzim. 1914. g. 9. mai-

jā, Rīgā, Stabu ielā 107,
15. dz., L. 371/42.; 9) Alek-
sandra Michalovska, dzim.

1896. g., Rīgā, Dzirnavu ie-

lā 86-88, 6. dz., L. 378/42.;

10) Annas-Marijas Greņ-
ģis, dzim. Vaļenieks, dzim.
1891. g. 2. jūlijā, Rīgā, L.

412/42.; 11) Annas Bērzi-

ņas, dzim. 1892. g. 13. de-

cembrī, Rīgā, Avotu ielā

69, 33. dz., L. 399/42.; 12)

Lilijas Petersons, dz. 1915.

g. 31. jūlijā, Rīgā, Ģimna-
stikas ielā 52, 2. dz., L.

356/42.

1942. g. 26. janvārī.

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA

pamatojoties uz CPL 1562.

p., paziņo, ka ar tiesas

1942. g. 21. janvāra lēmu-

mu ir nodibināta aizgādnī-
ba še minēto promesošo
mantai, kuru pēd. dzīves

vieta bija: Kārļa Vanaga,
dzim. 1883. g. 29. martā,

Rīgā, Lāčplēša ielā 35, 23.

dz., L. 417/42.; 2) Pētera
Putniņa, dzim. 1888. g. 15.

janvārī un Jūlijas Putni-

ņas, dzim. 1889. g. 12. ap-

rīlī, Rīgā, L. 377/42.; 3)
Paula Ozoliņa, dzim. 1886.

g. 1. augustā un Annas

Ozoliņas, dzim. 1890. g.

14. novembrī, Rīgā, Vidus

ielā 4, 8. dz., L. 375/42.;
1) Kārļa-Vilhelma-Bruno

Krieviņa, dzim. 1894. g. 8.

aprīlī un Taisās Krieviņš,
dzim. Kamenskijs, dzim.
1897. g. 25. aprīlī, Rīgā,
W. f. Plettenberg'a gatvē
(Elizabetes ielā) 57, L.

379/42.; 5) Oļģerta GrOsval-

da, dzim. 1884. g. 13. aprī-
lī, Rīgā, „Romas" viesnīcā,
L. 415/42.; 6) Indriķa Frei-

maņa, dzim. 1897. g. 30. ap-
rīlī un Annas Freimanis,
dzim. 1901. g. 16. aprīlī, Rī-

gā, Ādolfa Hitlera (Brī-
vības) ielā 94, 21. dz., L.

437/42.; 7) Kārļa Apsīša,
dzim. 1903. g. 10. februārī,
Rīga, Miera ielā 111, 5. dz.,
L. 429/42.; 8) Kārļa Krieva
dzim. 1886. g. 10. decembrī,
Rīgā, Līdaku ielā 9, L.

376/42.; 9) Johana Pakuļā,
dzim. 1878. g. 2. oktobrī un

Annas_ Pakuls, dzim. 1890.

g.,Rīgā, Ģertrūdes ielā 135,
27. dz. L. 416/42.; 10) Jura

Gobzema, dzim. 1905. g.

22. aprīlī un Almas Gob-

zems, dzim. 1900. g. 16. jū-

lijā, Rīgā, Stendera ielā 1,
L. 380/42.; 11) Jāņa Liepiņa,
dzim. 1876. g. 6. oktobrī un

Mildas Liepiņš, dzim. Ši-

liņš, dzim. 1397. g. 1. de-

cembrī, Salacgrīvā, Rīgas
ielā 6, L. 432/42.; 12) Rū-

dolfa-Makša-Martiņa Ban-

denieka, dzim. 1899. g. 23.

aprīlī, Rīgā, Mārupes ielā

9,_ 40. dz., L. 144/42.; 13)

Jāņa• Sedlerova, dzim. 1892.

g., Rīgā, Miera ielā 93, 1.

dz., L. 414/42.

1942. g. 26. janvārī.

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA

pamatojoties uz CPL 1562.

p., paziņo, ka ar tiesas 1941.

g. 22. oktobra 3., 23. un 30.

decembra un 1942. g. 7.,
14. un 21. janvāra lēmu-

miem ir nodibināta aiz-

gādnība še minēto prom-

esošo mantai, kuru pēd.
dzīves vieta bija: 1) Rober-

ta Dumberga, dzim. 1902.

g. 4. decembrī, Rīgā, Jelga-
vas ielā 28, 4. dz„ L. 27/41.;
2) Jāņa Višņas, dzim. 1891.

g. 28. augustā un Līzes Viš-

ņas, dzim. Kozlovskis, dz.

1891. g. 18. septembrī, un

Gunas Višņas. dzim. 1920.

g., Rīgā, Avotu ielā 6, 28.

dz., L. 241/41.; 3) Rolanda

Ramaņa, dzim. 1903. g. 7.

decembrī, Rīgā, L. 769/41.;
4) Borisa Aleksejeva, dzim.
1910. g., Rīgā, Brīvzemnie-

ka ielā 9, 1. dz., L. 846/41.;
5) Metas Āboltiņš, dzim.

Višs, dzim. 1901. g'. 23. ok-

tobrī, Rīgā, Slokas ielā 9,
L. 210/42.; 6) Oto Upenieka,
dzim. 1901. g. 19. oktobrī

un Kates Upenieces. dzim.

Veits, dzim. 1899. g. 23.

februārī, Valmierā, Dzir-

navu ielā_ 5, L. 275/42.; 7)
Jāzepa Bērziņa, dzim. 1861.

g. 26. janvārī, Rīgā, L.

342/42.; 8) Jēkaba Vīganta,
dzim. 1892. g. 24. aprīlī (v.

st), Rīgā, Stabu ielā 25,
19a. dz., L. 167/42.; 9) Mar-

grietas Dimitrijevs, dzim.

Rāmus, dzim. 1921. g. 13.

martā, Rīgā, Ormaņu ielā

20, 6. dz., L. 329/42.; 10) Jā-

zepa Feodorova, dzim. 1910.

g. 20. decembrī, Rīgā, Lat-

gales ielā 48, 30. dz., L.

338/42.; 11) Stachija Stepa-
nova, dzim. 1896. g. 13. no-

vembrī, Rīgā, Ormaņu ielā

31, 2. dz., L. 373/42.; 12)
Herberta - Friča Jenerov-

ska, dzim. 1910. g. 25. mai-

jā, Rīgā, Katrīndambī 3,
9. dz., L. 388/42.

1942. g. 24. janvārī.

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA

pamatojoties uz CPL 1562.

p., paziņo, ka ar tiesas 1942.

g. 21. janvāra lēmumu ir

nodibināta aizgādnība še
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minēto promesošo mantai,
kuru pēd. dzīves vieta bija:
1) Andreja Frīdenberga,
dzim. 1875. g. 23. janvārī un

Martas Frīdenbergas, dz.

1894. g. 30. aprīlī, Rīgā, W.

f. Plettenberg'a gatvē (Eli-
zabetes ielā) 31, 7. dz., L.

374/42.; 2) Jāņa Kociņa, dz.

1888. g. 18. decembri un

Veras Kociņas, dzim. Go-

lovinas, dzim. 1890. g. 12.

jūlijā, Rīgā, Blaumaņa ielā

36, 10. dz., L. 103/42.; 3)
Zaņa Lagzdiņa, dzim. 1888.

g. 29. maijā, Emīlijas Lagz-
diņš, dzim. Ošleja, dzim.

1888. g. 17. septembrī un

Ārenda Lagzdiņa, dzim.

1919. g. 1. martā, Rīgā,
Ādolfa Hitlera (Brīvības)
ielā 151, 18. dz., L. 104/42.;

4) Feliksa-Aleksandra Eglī-
ša, dzim. 1911. g. 8. martā,

Rīgā, Baznīcas ielā 32, 6.

dz., L. 369/42.; 5) Kristīnes

šternmanes, dzim. Kukurī-

tes, dzim. 1890. g. 22. mar-

tā (v. st.) un Artura - Emī-

la - Leonīda Šternmaņa,
dzim. 1893. g. 7. oktobri

(v. st.), Mazsalacā, Baznī-

cas ielā 6, L. 172/42.; 6)
Otto Svelmes (īzaka), dzim.

1884. g. 10. maijā, Rīgā, Ād-

miņu ielā 11, 21. dz., L.

397/42.; 7) Alberta Lejava
dzim 1902. g. 23. novembri

un Franciskas Lejavas, dz.

1907. g. 19. decembrī, Rīgā,
Miera ielā 94, 10. dz., L.

358/42.; 8) Jāņa Spriņģa,
dzim. 1905. g. 18. februārī,
Rīgā, L. 360/42.; 9) Jēkaba

Eglīša, dzim. 1911. g. 20.

oktobrī, Rīgā, Parka ielā

4, 10. dz., L. 355/42.; 10) Jē-

kaba Upenieka, dzim. 1893.

g. 25. aprīlī un Elīzes Upe-
nieks, dzim. Sachs, dzim.

1901. g. 15. septembrī, Rīgā,
Miera ielā 16, 15. dz., L.

154/42.; 11) Friča Lasmaņa,
dzim. 1862. g. 17. oktobrī,

Rīgā, Kandavas ielā 27, 1.

dz., L. 168/42.; 12) Alek-

sandra Novika, dzim. 1918.

g. 18. janvārī un Mirdzas

Noviks, dzim. Laumanis,
dzim. 1918. g. 18. novembrī,

Rīgā, Matīsa ielā 40-42, 48.

dz., L. 370/42.

1942. g. 24. janvārī.

RĪGAS PREFEKTŪRA

izsludina par nederīgām:

Latvijas pases: 1) ser. MA

009205/331215, ko tā izdev.

1932. g. 8. II Katrīnei Ne-

ladus; 2) ser. BA 007385/

292595, ko tā izdev. 1928. g.

23. IV Fricim Treijam; 3)

ser. LL 000843/1293, ko

Kalnciema pag. valde 1930.

gada 8. apr. izdev. Helenei

Dudde; 4) ser. MJ 008649/

306273, ko tā 1930. g. 4. 111

izdev. Eiženijai Senkmanei;

5) ser. VA 018569/437666,

ko tā 1939. g. 15. aug. izd.

Herbertam Krūmiņam; 6)
personas apl. 6274, ko tā

1941. g. 30. IX izdev. Mor-

fai Ali-Ogli un 7) bezpa-
valstnieka Ivana Potemki-

na pers. apl. Nr. 637/309,
ko tā izdev. 1941. g. 9. XII.

RĪGAS PILSĒTAS TIRDZ-

NIECĪBAS PĀRV. APGĀ-

DES KARTIŅU NODAĻA

izsludina par nederīgām
viņas izsniegtās apgādes

grāmatiņas:

Ser. A 3040157, izd. Kar-

līnei Ābelei; A 088222, Lū-

cijai Abolai; A 123230, Ol-

gai Akmentiņai; A 512374,
Pēterim Arnoldam Api-
nim; A 106182, Veltai Va-

lijai Bajārei; A 298992, Or-

šulei Baldiņai; A 048643,
Andrejam Baumanim; A

045935, Helmutam Bērzi-

ņam; A 361396, Elgai Blfi-

mei; A 067966, Maksimam

Bogdanovam; A 288933,
Ļubovai Buļai; A 106726,
Zentai Ārijai Cirvītel; A

454392, Almai Elizabetei

Dampfai; A 031302, Edga-
ram Duncītim; A 108333,

Marijai Dudarenovai; A

035923, Līzei Gerconai; A

509406, Marijai Grostiņai;
A 017502, Riehardam Hirš-

feldam; A 004026, Bertai

Homjakovai; A 166363,Ha-

rijam Ivanovam; A 064107,

Nikolajam Jakovļevam; A

197118, Jānim Hugam Jir-

genam; A 061294, Imantam

Kamalam; A 149765, Tek-

lai Kemzei; A 376038, El-

māram Kincim; A 083793,
Kārlim Kinderevičam; A

582999, Raimondam Kin-

derevičam; A 233811, An-

nai Klucei; A 037396, Kār-

lim Krastiņam; A 377601,

Alvim Kraulim; A 377602,
Dzidrai Rūtai Kraulei; A

377607, Alīdei Kraulei; A

301671, Lībai Lankovskai;

A 062621, Lizetei Laukai;

A 085681, Annai Legzdai;

A 117224, Jevdokijai Lav-

relovai; A 179980, Geor-

gam Lemkem; A 038492,
Eduardam Linmeieram; A

086031, Mārtiņam Liljem;

A 146494, levai Matildei

Maierei - Hemeršiņai; A

297541, Jānim Mandrikam;

A 174058, Almai Aleksan-

drai Maiurerai; A 588420,

Elfrīdai Miķelsonei; A

044498, Hertai Otto; A

080234, Evai Octanei; A

588365, Alfrēdam Edga-

ram Ozoliņam; A 193551,
Rūdolfam Vilhelmam Pē-

tersonam; A 163670, Kon-

stantīnam Požarickim; A

429365, Atim Priedītim; A

418533, Annai Puriņai; A

000695, Katrinei Ruļukai;
A 000697, Jozefai Ruļukai;
B 531351, Ādamam Sobo-

ļevskim; A 017502, Mari-

jai Hiršfeldai; B 531254,
Jurim Šteinbergam; A

771522, Niko.ajam Sende-

lam; A 302853, Krišjānim
Voldemāram Šulcam; A

425108, Elizārami Švolkov-

skim; A 161950, Ārijai Taš-

kovai; A 161911, Lilijai
Taškovai; A 66928, Mari-

jai Treimanei; A 298265,
Arvīdam Valdmanim; A

598091, Staņislavam Ve-

ļičko; A 151637, Aivaram

Jānim Vilkam; A 363092,
Aleksandram Vorobjevam;
A 081995, Voldemāram Za-

riņam; A 060911, Antoni-
ņai Zēbergai; A 080874,
Reginai Terēzei Zundai;
A 080230, Elizabetei Zun-

dai; A 110901, Jāzepam

Zundam; A 298140, Jānim

Ķirķim.
Kalvenes pag. izsniegtās

apgādes grāmatiņas: 1)

ser. A 795713, Pēterim Leo-

nam Paukšam; 2) A 795722,
Konstantiņām Raudam; 3)

A 795710, Almai Raudai

un Liepājas pils. tirdzn.

nod. izsn. apgādes grāma-
tiņu ser. A 350397, Persi-

jam Voitkevieam.

LIEPĀJAS PILS. VALDES

TIRDZNIECĪBAS NOD.

izsludina par nederīgām
kā nozaudētas viņas izdo-

tās: apgādes grāmat. ser.

A 644867, izd. Vilhelmīnei

Mišels, maizes kart. ser.

A 161460, izd. Pēteram

Šmukšem un maizes kar-

tiņu A 361030.

BĒRZPILS PAG. VALDE

izsludina par nederīgiem
tās izdotos dokumentus,
kas nozaudēti: Latvijas pa-

ses: 1) ser. KZ 020461/4854,
izdota 1933. g. 21. apr.

Jānim Božam, 2) ser. KZ

020704/5097, izd. 1934. g. 5.

okt. Antonam Božam, 3)

ser. KZ 012853/4445, izd.

1930. g. 19. aug. Genovefai

Birkovičs, arī Birkovs; ap-

gādes grām: 1) ser. B

155852 un pārtikas kartiņu
ser. A 913186, izd. Annai

Bondars, 2) ser. B 155853

un pārtikas kartiņu ser. Ab

120163, izd. Antonijai Bon-

dars, 3) ser. B 155854 un

pārtikas kart. ser. Ab

120164, izd. Gelenai Bon-

dars; pārtikas kartiņu ser.

A 914569 izd. Izabelai

Klodžs; zirga pasi 077195/

853, ko Beļavas pag. valde

izsniegusi 1940. g. 12. apr.

Otto Viciņām.

BLĪDENES PAGASTA

VALDE

izsludina par nederīgām
nozaudētās apgādes grā-

matiņas un pārtikas kar-

tinas, ko šī pagasta valde

izdevusi: 1) Hermanim

Ansbergam apg. grām.

334238 un pārt. kartiņu
A 239874; 2) Vjai Ans-

bergs apg. grām. A 334227

un pārt. kart. Ab 193607;
3) Maivinei Ansbergs ap-

gādes grām. A 334226 un

pārt. kart. A 239869; 4)
Edgaram> Ansbergam apg.
grām. A 334240 un pārt.
kart. Ab 193649; 5) Artu-

ram Ansbergam apg. gr.
A 334239 un pārt. kartiņu
Ab 193670.

VAIDAVAS PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmati-

ņu Ser. B 091429, kuru tā

izsniegusi Annai Lauris.

LĪVĀNU PILSĒTAS
VALDE

izsludina par nederīgām:
1) gaļas kartiņu ser. A

467157, izd. Līvānu pils.
valde; 2) apgādes grāma-

tiņu ser. B 070079, izd.

Gārsenes pag. valde Al-

mai Vilāns.

KLOSTERES PAG.

VALDE

izsludina par nederīgām

apgādes grām. ser. A

799571 un pārtikas kart.

ser. A 119264, ko šī pag.
valde izsniegusi Voldemā-*

ram Braunam.

BLĪDENES PAGASTA

VĀLDE

atsauc savu sludinājumu

«Tēvijas» 1941. g. 29. dcc.

nr. par pārtikas kart. A

132085 nozaudēšanu, jo

minētā kartiņa atrasta un

ir derīga.

PILTENES PAG. VALDE

izsludina par nozaudētām

apgādes grāmatiņu 143755,

kartiņu 581212 A, Latvijas

pasi CZ 012649/948, ko vi-

ņa izdevusi Kristam Sul-

tem 1931. g. 19. decembrī.

BĪRIŅU PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmat.
ser. A 442571, ar pārtikas
kart. ser. Ab 025410, ko

viņa izd. Jānim Liniņam.

SARKAŅU PAG. VALDE

izsludina par nederīgām

pārtikas kartiņas, kuras

viņa izdevusi — Aldai Bre-

ģis Ab 181586, Norai Dzid-

rai Breģis Ab 181587, An-

nai Anetei Breģis Ab

181588.
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