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Pārgrozījumi noteikumos par arodnieciskās saimniecības

pašpārvaldību Austrumu apgabalā

Pamatojoties uz ieņemto austrumu apgabalu
reichsministra 1942. g. 21. februāra noteikumu par

tiesību noteikšanu ieņemtos austrumu apgabalos (V.
BL R. M. Ost. 11. lapp.) 2. §, noteicu sekojošo:

' -1. §

1941. g. 29. novembra noteikumus par arodnie-

ciskās saimniecības pašpārvaldību Austrumu apga-

balā («Tēvijas» 1942. g. 1. nr.) grozīt šādi:

1.

1. § izteikt tā:
Uzbūve.

(1) Austrumu apgabala reichskomisāra pārzināmai

territorijai nodibina Austrumu apgabalā galveno
saimniecības kameru («Hauptwirtschaftskammer Ost-

land») ar sēdekli Rīgā. Austrumu apgabala galvena
saimniecības kamera ir publisko tiesību vienība un

ir pakļauta Austrumu apgabala reichskomisāra uz-

raudzībai.

(2) Pie ģenerālkomisaru sēdekļa nodibina saimnie-

cības kameras. Tās ir tiesībspējīgas un pakļautas
ģenerālkomisāru vai viņu pilnvaroto orgānu die-

nesta uzraudzībai. Arodnieciskās un financialas lie-

tās tās ir pakļautas Austrumu apgabala galvenās

saimniecības kameras norādījumiem.

(3) Austrumu apgabala galvenā saimniecības ka-

mera un saimniecības kameras sadalās pēc arodu un

lietu novadiem. Pie saimniecības kamerām jānodi-
bina arodnodaļas, sevišķi rūpniecībai, amatniecībai,

tirdzniecībai, bankām un apdrošināšanai, kā arī sa-

tiksmei.

4. § 2. daļu izteikt tā:

Katrai saimniecības kamerai ir vadītājs un pec

vajadzības viens vai vairāki vietnieki. Viņus ieceļ
un atceļ piekritīgie ģenerālkomisāri pēc reichskomi-
sāra piekrišanas.
' 3. -
5. § 2. daļu izteikt tā:

Saimniecības kameru galvenos lietvežus ieceļ un

atceļ kameras vadītājs pēc Austrumu apgabala gal-
venās saimniecības kameras vadītāja piekrišanas.

\ 4;,

7. § izteikt tā: ,

lemaksas.

Arodnieciskās saimniecības pašpārvaldības organi-
zāciju biedriem jāizdara iemaksas vietējai piekritīgai
saimniecības kamerai lemaksas ir publiska nasta.

2- §
Pastāvošos tiesību priekšrakstos Austrumu apga-

bala_ saimniecības kameru un saimniecības apvienību
vietā stājas Austrumu apgabala galvenā saimniecī-

bas kamera un saimniecības kameras.

3. §

_

Sie pārgrozījumi stājas speķa līdz ar to izsludi-

nāšanu. Tie piemērojami vispirms Latvijas, Lietu-
vas un Igaunijas ģenerālapgabaliem.

Rīgā, 1942. g. 28. maijā.

Austrumu apgabala reichskomisārs

LOHSE.

Paziņojumspar īres maksu veidošanu biroju, tirdzniecības

unrūpniecības,noliktavu u. c. saimnieciska rakstura telpām
Saskaņā ar Austrumu apgabala reichskomisāra

1941. g. 11. septembra vispārējo noteikumu par, ceņu

un algu nokārtošanu Austrumu apgabalā (V. 81.

RKO. 7. lapp.; «Tēvijas» 66. nr.) 3. § noteicu ar viņa

piekrišanu Latvijas ģenerālapgabalā šādas maksimā-

lās īres maksas:

1. §
(1) īres maksa biroju, tirdzniecības un rūpniecī-

bas un noliktavu telpām par 1 kv. m mēnesī:
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a) Rīgā . 0,75 0,60—1,05 0,20—0,35

b) Liepājā, Daugavpilī, ,
Jelgavā un Rīgas
Jūrmalā 0,60 0,50—0,90 0,15—0,25

c) pārējās pilsētās • • • 0,40 0,40—0,75 0,10—0,20

d) mazākās vietās . . . 0,30 0,40—0,75 0,10—0,20

(2) īres maksa citām saimnieciska rakstura tel-

pām par 1 kv. m mēnesī ir:
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a) Rīgā .... 0,40—0,60 0,14—0,17 0,10 0,08

b) Liepājā, Daugav-
pilī, Jelgavā un

Rīgas Jūrmalā 0,35—0,50 0,12—0,15 0,08 0,07

c) pārējās pilsētās 0,30—0,45 0,10—0,13 0,07 0,06

d) mazākās vietās 0*25—0,35 0,08—0,10 0,06 0,05:

_

2
- §

(1) Maksimālā maksa par tirdzniecības un rūpnie-
cības telpām ņemama tikai par labi ierīkotām tel-

pām, kas atrodas pilsētas centra tuvumā vai stūra

namos uņ galvenajās ielās. Telpas, kas neatbilst šīm



prasībām, ņemot par pamatu minimālas maksas, jā-
novērtē zemāk.

(2) Maksimālā maksa par noliktavām tāpat attie-

cās tikai uz labā kārtībā uzturētam telpām, kas at-

rodas pilsētas centra tuvumā un pie laba piebrau-
camā ceļa. Par slikti ierīkotām, tālu no pilsētas
centra esošām noliktavām, bez laba piebraucama

ceļa, kā arī par visām telpām, kuras lieto sakņu uz-

glabāšanai ziemā, ņemama minimāla maksa.

(3) Ja tirdzniecības un rūpniecības telpas, kā arī

noliktavas atrodas viduvējā stāvokli, tad, ievērojot
1. un 2. § minētos apstākļus, ņemama caurmēra

maksa.

3. §

(1) Par mūra staļļiem un kūtīm ar labu ierīko-

jumu un ūdens apgādi drīkst prasīt maksimālo īres

maksu. Par koka staļļiem un kūtīm bez_ ūdens ap-

gādes ņemama minimālā maksa.. Par citādiem staļ-

ļiem un kūtīm aprēķināma caurmēra maksa.

(2) Par šķūņiem ar nedegamu jumtu un grīdu

drīkst prasīt maksimālo īres maksu. Šķūņiem ar

ugunsziņā nedrošu jumtu un bez grīdas ir speķa mi-

nimālā maksa. Par citādiem šķūņiem aprēķināma
caurmēra maksa.

4. §

īrnieks un izīrētājs var novirzīties no 1. un 2. §

un vienoties par zemāku īres maksu.

5. §

(1) Sākot ar 1942. g. 1. augustu, īre maksājama

uz priekšu un ne vēlāk kā mēneša 10. diena.

(2) Virs īres maksas nedrīkst prasīt nekādu citu

atlīdzību.

6. §

Šis paziņojums attiecas uz visām privātam un

nacionālizētām celtnēm.

7. §
Strīdus par īres maksas augstumu izšķir pilsētas

vecākais, bet pagastos apriņķa vecākais.

8. §'
Ša paziņojuma priekšrakstu pārkāpējus sodīs pec

Austrumu apgabala reichskomisāra 1941. g. 11. sep-

tembra vispārējā rīkojuma par cenu un algu no-

kārtošanu Austrumu apgabalā (V. 81. 7. lapp.; «Tē-

vijas» 66. nr.) vai pēc 1941: gada 6. oktobra rīkoju-
ma par novadu_komisāru tiesībām uzlikt administra-

tīvus sodus («Tēvijas» 1942. g. 1. nr.).

9. §
Šis paziņojums ir spēkā ar 1942. g. 1. jūniju.

Rīgā, 1942. g. 10. jūnijā!

Ģenerālkomisāra, Rīgā? uzdevumā
Dr. BRÖGSLER

Paziņojums
par cukura izsniegšanas kārtību uz lauku paš-

ražotāju pārtikas kartītēm

Pārtikas nodrošināšanas departaments paziņo, ka

lauku_ pašražotājiem izsniegto ķiršbrūno un zilās krā-

sas pārtikas kartīšu kupons Oi
—

600 gr cukura sa-

ņemšanai — pagarināts līdz š. g. 28. jūnijam.

Rīgā, 1942. g. 18. jūnijā.
Pārtikas nodrošināšanas departamenta

direktors J. Volmārs.

Māksla

Rīgas opera. Sestdien,
20. jūn., «Traviata»; svēt-

dien, 21. jūnijā, pl. 18.30

«Gulbju ezers»; pirmdien

«Baņuta». Rīgas Drama-

tiskais teātris. Sestdien

«Vermlandieši», svētd. vak.

«Kad sievas spēkojas».
Dailes teātris. Sestdien

«Dzejnieks un roze», svēt-

dien «Ciko». Tautas teāt-

ris. Sestdien «Jāņugunis».

SLUDINĀJUMI

RĪGAS APGABALTIESAS

1. CIVILNODAĻA

uz CPL 397., 401., 413.,

414., 416. p. pamata
_

uz

Mārtiņa Martinova lūgu-
mu viņa prasības lieta

pret Dārtu Martinovu, dz.

Bradzenieks, par laulības

šķiršanu uzaicina pē-

dējo, kuras dzīves vieta

prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 2 mēnešu

laikā pēc šī sludinājuma
ievietošanas «Rīkoj. Vēst-

nesī».

Lūgumam pielikti no-

raksti no iesūdzības rak-

sta un tam pievienotiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā

laikā neieradīsies personī-

gi vai viņas pilnvarnieks,
noliks tiesas sēdi lietas iz-

klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1942. g. 12. jūnijā.

L. 943/42. I g. R. 4565.

RĪGAS APGABALTIESAS

1. CIVĪLNODAĻA,
pamatojoties uz Civīlproc.
lik. 1450. pantu, paziņo,
ka 1942. g. 5. jūnijā Sofi-

jas Bērziņas, dzim. Stā-

veres, prasības lietā pret
Aleksandru Bērziņu par

laulības šķiršanu tiesa

aizmuguriski nosprieda:
uz Civillikuma 76. p, pa-

mata, neatkarīgi no laulā-

to vainas, šķirt laulību,

kas noslēgta 1940. g. 31.

decembri Salacgrīvā, Sa-

lacgrīvas pilsētas dzimt-

sarakstu nodaļā starp pra-

sītāju Sofiju Bērziņu,_ dz.

Stāveri, un
_

atbildētāju

Aleksandru Bērziņu; pie-

šķirt prasītājai Sofijai

Bērziņai atpakaļ viņas

pirmslaulības uzvārdu Stā-

vers.

Ja atbildētājs Civīlproc.
lik. 834., 839. un 859. p.

paredzēta laikā neiesniegs
atsauksmi vai pārsūdzību,

tad spriedums naks liku-

mīgā spēkā.

Rīgā, 1942. g. 11. jūnijā.
L. 318/42. I g. R. 4566.

RĪGAS APGABALTIESAS
1. CIVILNODAĻA

uz CPL 397., 401., 413.,

414., 416. p. pamata uz

Antoniņas Daņilēvičas,
dzim. Stepanovas, lūgumu

viņas prasības lieta pret

Jūliju Daņilēviču par lau-,

lības šķiršanu uzaicina

pēdējo, kura dzīves vieta

prasītājai nav zināma, ie-

rasties tiesā 2 mēnešu lai-

kā pēc šī sludinājuma ie-

vietošanas «Rīkoj. Vēst-:

nesī».

Lūgumam pielikti no-

raksti no iesūdzības rak-

sta un tam pievienotiem
dokumentiem. Ja atbildē-

tājs noliktā laikā neiera-

dīsies personīgi vai viņa

pilnvarnieks, noliks tiesas

sēdi lietas izklausīšanai

aizmuguriski.
Rīgā, 1942. g. 12. jūnijā.
L. 1346/42. I g.

R. 4567.

RĪGAS APGABALTIESAS

1. CIVILNODAĻA

uz CPL 397., 401., 413.,

414., 416. p. pamata uz

Ludviga Paegles lūgumu
viņa prasības lietā pret
Feodoru Paegli, dzimušu

Miranovu, par laulības

šķiršanu uzaicina pē-
dējo, kuras dzīves vieta

prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 2 mēnešu

laikā pēc šī sludinājuma
ievietošanas «Rīkoj. Vēst-

nesī».

Lūgumam pielikti no-

raksti no iesūdzības rak-

sta un tam pievienotiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā

laikā neieradīsies personī-

gi vai viņas pilnvarnieks,
noliks tiesas sēdi lietas iz-

klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1942. g. 12. jūnijā.
L. 1357/42. I g.

R. 4568.

RĪGAS APGABALTIESAS

1. CIVILNODAĻA
uz CPL 397., 401., 413.,

414., 416. p. pamata uz

Augustina, pase Augusta,
Matika lūgumu viņa pra-

sības lietā pret Rāšu Ma-

tiku, dz. Ratņeri, par lau-

lības šķiršanu uzaicina pē-

dejo, kuras dzīves vieta

prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā 2 mēnešu
laikā pēc šī sludinājuma
ievietošanas «Rīkoj. Vēst-

nesī».

Lūgumam pielikti no-

raksti no iesūdzības rak-

sta un tam pievienotiem
dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā

laikā neieradīsies personī-

gi vai viņas pilnvarnieks,
noliks tiesas sēdi lietas iz-

klausīšanai aizmuguriski.
Rīgā, 1942. g. 12. jūnijā.
L. 1349/42. I *g.

R. 4569.

JELGAVAS

APGABALTIESAS

CIVILNODAĻA,

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

1710. pantu, uzaicina visas

personas, kam butu kadi

iebildumi pret 1942. g. 21.

maija tiesas sede attaisīto

un nolasīto Dāvida Ma-

novska privātā kārtībā

1942. g. 21. janvārī sastā-

dīto testamentu vai kam

būtu kādas tiesības vai

prasības uz 1942. g. 7.

martā nomirušā Dāvida

Manovska mantojumu kā

mantiniekiem, legātāriem,

fideikomisāriem, kredito-

riem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietošanas

„Rīkojumu Vēstnesī" un

norāda, ka personas, kas

Rīkojumu Vēstnesis 114. num., 1942.
g. 20. jūnija590



nebūs pieteikušas savas

tiesības un iebildumus uz-

aicinājuma termiņā, atzīs

par tādām, kas zaudējušas
šīs tiesības vai atteikušās

no iebildumiem.

Jelgavā, 1942. g. 11. jūnijā.
246. 1. R. 4612.

JELGAVAS

APGABALTIESAS

CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz CPL 397.,

399., 401., 405., 413.,_ 416.

pantiem un saskaņā ar

prasītāja Silvestra Vojcie-
chovičza lūgumu lietā par

viņa laulības šķiršanu ar

Chrvstinu Vojciechovičzu
uzaicina atbildētāju Chry-

stinu Vojciechovičzu, ku-

ras dzīves vieta prasītājam

nav zināma, ierasties tiesā

2 mēnešu laikā pēc šī slu-

dinājuma ievietošanas «Rī-
kojumu Vēstnesī" un uz-

dot savu dzives vietu. Ja

atbildētāja šinī laikā neie-

radīsies personīgi vai ne-

sūtīs pilnvarnieku, tad pa-

vēstes un citus papīrus at-

stās tiesas kancelejā, bet

lietu noliks tiesas sēdē un

izskatīs aizmuguriski.
Prasības lūgumam pie-

vienoti tā noraksts un

prasītāja iesniegto doku-

imentu noraksti.

Jelgavā, 1942. g. 11. jūnijā.
339. 1. R. 4613.

LIEPĀJAS

APGABALTIESAS

CIVILNODAĻA
paziņo, ka ar šis tiesas

1942. g. 20. aprīļa lēmumu

ir nodibināta aizgādnība
še minēto promesošo man-

tai, kuru pēdējā dzīves

vieta bija: 1) Kriša Pette-

ra Aizputē, L. 135/42.; 2)
Elfrīdas - Marijas Grin-

bergas Rudbāržu pag. L.

136/42.; 3) Zilvio Mīrama

Kalvenes pag., L. 137/42.;
4) Ernesta Birznieka Rud-

bāržu pag. Raņķu mājās,
L. 138/42.; 5) Broņislava
Lubāna Rudbāržu pag.

Ozoldruvu mājās, L. 139/

42. g.; 6) Jēkaba Pilskalna

Rudbāržu pag. Ķeiru mā-

jās, L. 140/42.; 7) Kārļa
Birznieka Rudbāržu pag.

Zīles mājās, L. 141/42; 8}
Arvīda-Teodora Grinberga
Rudbāržu pag. namā, L.

142/42.
_

Liepāja, 1942. g. 12. jūnijā.
R. 4611.

DAUGAVPILS

APGABALTIESAS

2. CIVILNODAĻA,
pamatojoties uz ' CPL

1584., 1628.—1631. un 1710.

p., uzaicina visas perso-

nas, kam būtu kādi iebil-

dumi pret 1942. g. 24. feb-

ruārī tiesas sede attaisīto

Jegora - Georgija Šidlov-

ska publiskā kārtībā 1913.

g. 19. XII taisīto testamen-

tu vai kam būtu kādas
tiesības vai prasības uz

1940. g. 28. oktobrī Balti-

navas pag. mirušā Jegora-

Georgija Šidlovska, 64 g.

v., mantojumu kā manti-

niekiem, legātāriem, kre-

ditoriem un" t. 1., pieteikt
tās tiesai 3 mēnešu laikā

pēc šī sludinājuma ievie-

tošanas „Rīkojumu Vēst-

nesī" un norāda, ka per-

sonas, kas nebūtu pietei-
kušas savas tiesības un ie-

bildumus * uzaicinājuma

termiņā, atzīs par tādām,
kas zaudējušas šīs tiesības

vai atteikušās no iebildu-

miem.

Daugavpilī, 1942. g.

10. jūnijā.
L. Nr. 1161a/1942. g.

R. 4596.

DAUGAVPILS

APGABALTIESAS

2. CIVILNODAĻA,
pamatojoties uz CPL

1584., 1628.—1631. un 1710.

p., uzaicina visas perso-

nas, kam būtu kādi iebil-

dumi pret 1942. g. 31. mar-

tā tiesas sēdē attaisīto

Andriva Stroda privātā
kārtībā 1941. g. 18. II tai-

sīto testamentu vai kam

būtu kādas tiesības vai

prasības uz 1941. g. 29.

martā Nautrēnu pag. mir.

Andriva Stroda, 31 g. v.,

mantojumu kā mantinie-

kiem, legātāriem, kredito-

riem un t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietoša-

nas „Rīkoj. Vēstn." un no-

rāda, ka personas, kas ne-

būtu pieteikušas savas tie-

sības un iebildumus uzai-

cinājuma termiņā, atzīs

par tādām, kas zaudējušas
šīs tiesības vai atteikušās

no iebildumiem.

Daugavpilī, 1942. g.

10. jūnijā.
L. 2184a/1942. g.

R. 4597.

DAUGAVPILS

APGABALTIESAS

2. CIVILNODAĻA,
pamatojoties uz CPL

1584., 1628.—1631. un 1710.

p., uzaicina visas perso-

nas, kam būtu kādi iebil-

dumi pret 1942. g. 28. ap-

rīlī tiesas sēdē attaisīto

Staņislava Birska publiskā
kārtībā 1933. g. 6. martā

taisīto testamentu vai

kam būtu kādas tiesības

vai prasības uz 1940. g.

12. augustā Brigu pag.

mir. Staņislava Birska,

dzim. 1859. g., mantojumu
kā mantiniekiem, legātā-

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

šu laikā pēc šī sludināju-
ma ievietošanas «Rīkojuma
Vēstnesī» un norāda, ka

personas, kas nebūtu pie-
teikušas savas tiesības un

iebildumus uzaicinājuma

termiņā, atzīs par tādām,
kas zaudējušas šīs tiesības

vai atteikušās no iebildu-

miem.

Daugavpilī, 1942. g.

10. jūnijā.
L. 2471a/1942. g.

R. 4598.

DAUGAVPILS

APGABALTIESAS

2. CIVILNODAĻA,
pamatojoties uz CPL

1584., 1628.—1631. un 1710.

p., uzaicina visas perso-

nas, kam! būtu kādi iebil-

dumi pret 1942. g. 21. ap-

rīlī tiesas sēdē attaisīto Il-

zes Sauskājes publiskā
kārtībā 1936. g. 3. XII tai-

sīto testamentu vai kam

būtu kādas tiesības vai

prasības uz 1940. g. 17. ok-

tobrī Rubenes pag. mir.

Ilzes Sauskājas, dzim.

1879. g. 5. martā, mantoju-
mu kā mantiniekiem, le-

gātāriem, kreditoriem un

t. 1., pieteikt tās tiesai 3

mēnešu laikā pēc šī sludi-

nājuma ievietošanas «Rī-
koj. Vēstn." un norāda, ka

personas, kas nebūtu pie-
teikušas savas tiesības un

iebildumus uzaicinājuma
termiņā, atzīs par tādām,
kas zaudējušas šīs tiesības

vai atteikušās no iebildu-

miem.

Daugavpilī, 1942. g.

10. jūnijā.
L. 2408a/1942. g.

R. 4599.

RĪGAS APGABALTIESAS

7. lEC. TIESU

IZPILDĪTĀJS,

kura kanceleja ir Rīgā,
Pleskavas (Marijas) ielā 6,
6. dz., paziņo, ka 1942. g.
30. jūnijā pīkst. 11 Rīgā,
Kaļķu ielā 2729, 4. dz. 1.

publiskā izsolē pārdos

prombūtnē esošā Jura

Vīksnes dzīvokļa iekārtu,
drēbes un grāmatas, kas

novērtētas par 222 RM.

Apskatīt pārdodamās
mantas, ieskatīties mantu

sarakstā un novērtējumā
varēs pārdošanas dienā un

vietā.

Rīgā, 1942. g. 10. jūnijā.
42. 1. R. 4616.

RĪGAS APGABALTIESAS

5. lEC. TIESU

IZPILDĪTĀJS,
kura kanceleja ir Rīgā,
Ādolfa Hitlera alejā 1,
9. dz., paziņo, ka 1942. g.

30. jūnijā pīkst. 12 Rīgā,
Krāslavas ielā 34, 1. pub-
liskā izstādē pārdos mir.

Annas Dulibo mantas, sa-

stāvošas_ no vecām mēbe-

lēm, drēbēm un traukiem,
kas novērtēti par 111,10
RM.

Apskatīt pārdodamās
mantas, ieskatīties mantu

sarakstā un novērtējumā,

varēs pārdošanas dienā un

vietā.

Rīgā, 1942. g. 12. jūnijā.
69. 1. R. 4617.

LATVIJAS UNIVER-

SITĀTES

1940. g. 28.
- augustā ar Nr.

743 Jānim Miesniekam iz-

dotais diploms par Uni-

versitātes paidagoģijas no-

daļas kursa beigšanu pie-

teikts par pazaudētu un

universitāte to izsludina

par nederīgu. R. 4630.

LIEPĀJAS PILS. VALDES

TIRDZNIEC. NODAĻA

izsludina par nederīgām

apgādes grāmatiņas, kas

izsniegtas: 1) ser. A Nr.

635744
_

Jānim Malkcir-

tim; 2) ser. A Nr. 661708
— levai Gutmanei; 3) ser.

A Nr. 357690 — Fricim

Eglītim; 4}
*

ser. A Nr.

628218 — Reinholdam Vel-

kam; maizes kart.: 5) ser.

A Nr. 693826
—

Ernestam

Ķipstam; 6) ser. A Nr.

693827 — Grietai Ķipstai;

7)_ ser. A Nr. 604687 —

Jānim Gojam; gaļas kar-

tītes: 8) ser. A Nr. 789547
— Aleksandram Tarvi-

dam; 9) ser. A Nr. 608108

— Annai Šķitai, un 10)

lopbarības kartīti ser. Z

Nr. 000069. R. 4632.

LIEPĀJAS PILSĒTAS

BĀRIŅTIESA

izsludina par nederīgu šīs

tiesas 1939. g. 5. decem-

brī Ermanim Ziemelim iz-

doto aizgādņa apliecību
Nr. 79-11-30/1182, un 1940.

g. 2. janv. tam pašam Er-

manim Ziemelim izdoto

aizgādņa apliecību Nr.

154-11-40/10.

R. 4633, 4634.

DAUGAVPILS PILS.

VALDE

izsludina par nederīgu ap-

gādes grāmatiņu ser._ B

Nr. 803058, ko šī pilsētas
valde izdevusi Jevgeņijam

Karpovam. R. 4628.

VENTSPILS PILS.

VALDE

izsludina par nederīgam:

a) viņas izdotās apgādes

grāmatiņas: ser. A Nr.

746412 — 1941. g. 5. sept.
Nēzei Ziemelei; ser. A Nr.

605956 — 1941. g. 30. okt.

Almai Ezerkalnei; ser. A

Nr. 746218 — 1941. g. 3.

sept. Fricim Šēniņam; ser.

A Nr. 747209 — 1941. g. 6.

sept. Alidai Litkei; ser. A

Nr. 741890 — 1941. g. 3.

sept. Arnoldam Vembrim;

b) Rīgas pilsētas tirdzniec.

nod. 1941. g. 23. sept. An-

sim Kronbergam izdoto

grāmatiņu — ser. A

505811. Tāpat Ventspils
pils. valde izsludina par

nederīgu nozaudēto lopba-
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rības kartīti — ser. Z

Nr. 001088, ko viņa_ 1941.

§. 20. dcc. izdevusi Pēterim

Solncevam. R. 4745.

CĒSU PILSĒTAS
PAŠVALDĪBA

izsludina par nederīgām
sekošas kartītes: gaļas-
sviesta kartīti ser. Ms Nr.

519565, kas izd. Jānim

Gražanskijam; gaļas-svies-
ta kart. ser. Ms Nr. 519564,
izd. Annai Irbītei; apgā-
des grāmatiņu ser. A Nr.

472116, izd. Kārlim Krū-

zēm. R. 4629.

BAUSKAS PILS. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmati-
ņu ser. A Nr. 914239, kas

1941. g. 2. X izdota Vasi-

lijam Cizam. R. 4623.

LUDZAS PILSĒTAS

PAŠVALDĪBA

izsludina par nederīgu
Andreja Lotko nozaudēto

apgādes grāmatiņu ser. B

Nr. 325964, kas izdota
1941. g. 15. oktobrī.

R. 4627.

RĪGAS KARTĪBAS
DIENESTA SATIKSMES

lECIRKNIS

izsludina par nederīgu no-

zaudēto administratīvo so-

du lēmumu grāmatiņu Nr.

335 (lapas numurētas no

11651 līdz 11700), ko sa-

tiksmes iecirknis 1942. g.

20. marta izdevis uzrau-

gam Robertam Feldma-

nim. R. 4635.

RĪGAS PILS. VETERINĀ-

RAS DIREKCIJAS

LOPBARĪBAS SADALES

NODALA

izsludina par nederīgu 111

kat. lopbarības kartīti ser.

Z Nr. 000188, ko tā izde-
vusi Ernai Rullei, un at-

s a v c sludinājumu «Rīk.

Vestn.» 109. num., ar ku-

ru Veterinārā direkcija iz-

sludinājusi par nederīgu
111 kat. lopbarības kartīti

ser. Z Nr. 000029, kas iz-

dota Jānim Balodim, jo
minētā kartīte atrasta.

R. 4621.

LUDZAS APR. POLIC.

2. lEC. PR-KS

izsludina
_

par nederīgām
nozaudētās Latvijas iekš-

zemes pases: 1) ser. TL

Nr. 022144, ko izsniegusi
Mērdzenes pagasta valde

1939. g. 13. martā Antoņi-
nai Larionovai; 2) ser. MZ

Nr. 017556/7556, ko izsn.

Kārsavas pag. valde 1933.

g. 25. aprīlī Broņislavam
Naļivaiko. R. 4626.

VALMIERAS APR.

POLIC. 3. lEC.

PRIEKŠNIEKS
izsludina par nederīgu no-

zaudēto Latv. pasi — ser.

ZL Nr. 17129/1029, ko Maz-

salacas pag. valde 1928. g.

15. maijā izdevusi Alekse-

jam Šoriņam.
R. 4744.

LUDZAS APR. POLIC.

4. lEC. PR-KS

izsludina par nederīgām
nansenista personas aplie-
cības: 1) Nr. 202/6148, ko

izdev. Ludzas apr. pr-ks
1927. g. 27. maijā Tatjanai
Kiselevai; 2) Nr. Z 006546/

10/327 2. 111 34., ko iz-

dev. Ludzas apr. pr-ks
1935. g. 17. janv. Jānim

Sinskim; 3) Nr. 002453, ko

izdev. Ludzas apr. pr-ks
(datums nav atzīmēts) Pē-

terim Kiselevam; 4) Nr.

123/5698, ko izdev. Lu-

dzas apr. pr-ks 1929. g.

30. martā Klementinai

Sinskai; 5) ārzemnieka pa-
si Nr. 666272, ko izdev.

Broslovskas apriņķa pr-ks
1927. g. 3. apr. Timofejam
Pavlovam. R. 4625.

DEMENES PAG. VALDE

izsludina par nederīgam
šīs pag. valdes izdotās: 1)
Latvijas iekšz. pasi ser.

KN Nr. 004340/1139, izd.

1928. g. 8. marta Anasta-

sijai Pučinskai; 2) apgā-
des grāmat. ser. A Nr.

267978, izd. 1941. g. 15.

okt. Anelei Bickovskai.

R. 4557.

BRUKNAS PAG. VALDĒ
izsludina par nederīgiem
nozaudētos dokumentus,
ko izsniegusi šī pag. val-
de: 1) apgādes grām. ser.

A Nr. 921036, izsn. 1941.

g. 25. sept. Annai Arajai;

2) pārtikas kartīti S2 Nr.

828583 un 3) iepirkšanas
kartīti (zaļā krāsā) S,
izsn. 1942. g. 18. maijā
Annai Arājai; 4) pārtikas i
kart. S 2 Nr. 828584 un 5)

iepirkšanas kartīti (zaļā
krāsā) V, kas izsn. 1942.

g. 18. maijā Mārtiņam
Arājam. R. 4559.

BĪRIŅU PAG. VALDE

izsludina par nederīgam
šīs pag. valdes izdotās

apgādes kartītes, kas no-

zaudētas: 1) gaļas un svie-

ĢIMEŅU LIETU ARCHĪVS

š. g. 26. jūnijā pīkst. 12 diena savas telpas Rīga,
Alfrēda *Rosenberg'a gatvē Nr. 15,

izdos rakstiskā sacensībā remontdarbus

namam L. Pils ielā Nr. 21.

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami archīva kance-

lejā līdz augšminētam sacensības laikam. Ar darbu

sarakstu un noteikumiem var iepazīties archīva kan-

celejā darba laikā. R. 4746.

sta
— ser. Ma Nr. 390007;

maizes — ser. La Nr.

253007; pārtikas — ser.

N3 Nr. 226007 un iepirkša-
nās — V, izsn. Antonam

Blaževicām; 2) gaļas un

sviesta — ser. Ma Nr.

390008; maizes
— ser. La

Nr. 253008; pārtikās —

ser. Na Nr. 226008 un ie-

pirkšanās — S, izsn. Ma-

rijai Blaževicai; 3) gaļas
un sviesta — ser. Ja Nr.

177803; maizes — ser. D3
Nr. 015003; pārtikas —

ser. Ka Nr. 003903 un ie-

pirkšanās — Z, izsn. Pēte-

rim Blaževicam; 4) gaļas
un sviesta — ser. Ja Nr.

177804, maizes — ser. Ds

Nr 015004, pārtikas —ser.

Ka Nr. 003904 un ie-

pirkšanās — M, izsn. Ma-

rijai Rlaževicai un 5) ga-

ļas un sviesta — ser. Ba

Nr. 064102; maizes — ser.

Aa Nr. 006802; pārtikas —

ser. Ca Nr. 018602 un ie-

pirkšanās — B, izsn. Jā-

zepam Blaževicam. Visas

šis kartītes izsniegtas 1942.

g. 19. V.

Tāpat izsludina par ne-

derīgiem šādus dokumen-

tus: 1) apgādes grāmatiņu
— ser.. A Nr. 503206 un

pārtikas kart. — ser. A

Nr. 841842, kas izsn, 1941.

g. 13. okt. Petrom Bilt-

chenko; 2) zirga pasi, izsn.

1938. g. 12. sept. ar re_ģ.
Nr. 596, kumeļu reģistrā-

cijas zīmi Nr. 208, izsn.

1938. g. 17. jūnijā, un ku-

meļu reģistrācijas zīmi

Nr. 234, kas izsn. 1939. g.
8. apr. Hugo Dzelzītim un

3) kumeļu reģistrāc. zīmi

Nr. 232, kas izsn. 1939. g.

8. apr. Birutai Dzelzītei.

R. 4560.

BIKSTU PAG. VALDE

izsludina par nederīgam

sekojošas kumeļu reģis-

trācijas zīmes: 1) Nr 164,
izd. 1938. g. 1. martā; 2)
Nr. 177, izd. 1938. g. 14. jū-

nijā; 3) Nr. 178, izd. 1938.

g. 21. jūnijā; 4) Nr. 197,
izd. 1939. g. 13. jūnijā; vi-

sas izdotas Ansim Meie-

ram. R. 4561.

BALVU PAG." VALDE

izsludina par nederīgam
nozudušās Latv. iekšz. pa-

ses: 1) TK Nr. 016891/

9491, ko šī pag. valde izde-

vusi 1936. g. 28. dcc. Vol-
demāram Zacharovam, un

2) KZ Nr. 005425/6225. ko

šī pag. valde izdev. 1928.

g. 31. jūlijā Rozālijai Ro-

gai. R. 4562.

AIZKRAUKLES
PAG. VALDE

izsludina par nederīgu ap-

gādes grāmatiņu A Nr.

226161, ko tā 1941. g. 4. ok-

tobrī izdevusi Osipam Bu-

kam. R. 4563.

GALGAUSKAS PAG.
VALDE

izsludina par nederīgām
šīs pag. valdes izsniegtās
apgādes grāmatiņas, kas

nozaudētas: 1) ser. B Nr.

679503, izsn.l94l. g. 10. X

Arvīdam Bērziņam, un 2)
ser. B Nr. 678518, izsn.

1942. g. 16. X Emmai-Ma-

rijai Ozolinai.

R. 4580, 4581.

GAROZES P4G. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmati-
ņu — ser. A Nr. 398849, ko
izd. Platones pag. valde

Žanim-Eduardam Silau-

sim. R. 4582.

GROSTONAS PAG.

VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmatiņu
—- ser. B Nr. 598297 un

pārtikas kart.
— ser. A Nr.

323695, ko šī pag. valde

izdevusi Jānim Brokam.

R. 4583.

GALĒNU PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmati-
ņu — ser. B Nr. 388265, ko

šī pag. valde 1941. g. 2. X

izdevusi Izidoram Kalnī-

šam. R. 4584.

IRŠU PAG. VALDE

izsludina par nederīgu ap-

gādes grāmatiņu — ser. B

Nr. 342910, ko šī pag. val-

de 1941. g. 1. X izdevusi

Veronikai Orbidānei.

R. 4585.

JAUNSAULES PAG.

VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudētu kumeļa reģistrāc.
zīmi Nr. 638, ko šī pag.

valde izdevusi 1939. g. 9.

jūlijā Andrejam Veišū-

nams R. 4587.

JAUNPIEBALGAS

PAG. VALDE

izsludina par nederīgu no-

zaudēto apgādes grāmati-
ņu — ser. A Nr. 714943, ko

izdeva šī pag. valde 1941.

g 9. X Maijai Rusovai.

R. 4588.
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SLUDINĀJUMU MAKSA: par vienslejigu petit rindiņu RM 0.10; tiesu sludinājumi RM 3.—; tiesu sludinājumi par promesošā mantas aizgādnības no-

dibināšanu vai apstiprināšanu, no personas RM 0.50; tiesu sludinājumi par mantojuma atklāšanu, no lietas {bet ne mazāk kā RM 3.—) RM I.—; par

nozaudēto dokumentu vai vērtspapīru izsludināšanu, par katru dokumentu RM I.—; par nozaudēto apgādes dok. izsludinās., par katru dok. RM 0.50.
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