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Paziņojums apriņķu pilsētu un pagastu vecākiem

Pārtikas nodrošināšanas departaments paskaidro, ka «Noteikumos par norēķināšanās kārtību tirdznie-

cībā ar racionētiem pārtikas produktiem Latvijas ģenerālapgabalā — laukos un pilsētās» («Rīkoj. Vēstu.»

Nr.. 82, 1942. g. 13. V) 3. § paredzētie pārskati iesūtāmi pēc sekojošiem paraugiem:

Pārskats

par racionēto produktu norēķiniem izdalīšanas periodā

laikā no 194 g.
„ ;

" līdz 194 g. „

"

.. .. apriņķis . . pilsēta

pagasts

P^^vecākais.
194 g. „---

" pagasta

Sekretārs

Paskaidrojumi pie izpildījuma:

2. ailē pie maizes pieskaitāmas arī kūkas, biskvīti un citi cepumi; pie gaļas pieskaitāmi gaļas izstrā-

dājumi.

4. ailei jārāda iegādei atļautā attiecīgā produkta kopdaudzums izdalīšanas periodā pēc izsniegtām iegā-
des atļaujām.

5,, 6. un 7. aiļu ierakstiem jāsaskan ar «Izsniegto iegādes atļauju rēķina» (Par. Nr. 5) attiecīgā produkta
6., 7. un 8. aiļu kopsummām par visu izdalīšanas periodu.

Pilsētu vecākiem pārskata. 1 eksemplārs līdz ar atļauju norakstiem iesūtāms departamentam.

Pagastu vecākiem pārskata 2 eksemplāri līdz ar atļauju norakstiem iesūtāmi apr. vecākam.

Apriņķu vecākie: a) rūpējas par savlaicīgu pārskatu saņemšanu nb pag. vecākiem; b) pārbauda

pārskatu pareizību un sastāda kopsavilkumu (Par. Nr. 6) par visa apriņķa pagastiem; c) kopsavilkumu

un pārskatus pa vienam eks. no katra pagasta līdz ar atļauju norakstiem iesūta departamentam 19
dienu laikā pēc izdalīšanas perioda beigām.

PND paraugs Nr. 6.
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Pārskats

par izsniegtām racionēto produktu iepirkšanas apliecībām izdalīšanas periodā

laikā no 194 g.
„

« līdz 194- g. „

«

pilsēta
- ---apriņķis

pagasts

-

8

P^^vecākais.

194 g m

- pagasta

sekretārs.

Paskaidrojums pie izpildījuma:

2. ailē par slimniekiem uzskaitāmas arī topošās un jaunās mātes. Ar vārdu iestāde jāsaprot:
veselības kopšanas iestādes, mācības iestādes, patversmes, cietumi v. t. t.

Dažādos — jāuzrāda tādas gadījumu grupas, kas pašas par sevi neizveido kaut cik ievērojamu dau-

dzumu, pretējā gadījumā viņas ierakstāmas brīvajās rindās.

3. ailē : gadījumu grupām, kurām ir vienreizējs raksturs, kā slimniekiem, svinībām v. c, rakstāms per-

sonu skaits, kas saņēmušas iepirkšanas apliecības. Gadījumu grupām ar periodisku raksturu, kā kopgal-

diem, iestādēm un taml., jāuzrāda uzņēmumu skaits.

4. un pārējās ailēs pret gadījumu grupām ar vienreizēju raksturu ierakstiem jāatbilst izdalīšanas

periodā vestam «lepirkšanas apliecību reģistra» (par. 8) attiecīgā produkta summai. Pret periodiska
rakstura grupām ierakstiem jāatbilst par šiem uzņēmumiem vestiem «lepirkšanas apliecību rēķina»

(par. 9) attiecīgo produktu kopsummai izdalīšanas periodā.
Pilsētu vecākiem 1 eksemplārs iesūtāms departamentam.

Pagastu vecākiem 2 eksemplāri iesūtāmi apriņķu vecākiem.

Apriņķu vecākie: a) rūpējas par savlaicīgu pārskatu saņemšanu no pagastu vecākiem; b) pārbauda

pārskatu pareizību un sastāda kopsavilkumu (par. Nr. 7) par visa apriņķa pagastiem; c) kopsavilkumu

un pārskatus (par. 7) pa 1 eksemplāram no katra pagasta iesūta departamentam 15 dienu laikā pēc

izdalīšanas perioda beigām.

PND paraugs 7.

Minētās veidlapas izgatavojamas uz vietas vai pērkamas Valsts tipogrāfijā Rīgā, Hermann'a Goring'a

(Valdemāra) ielā Nr. 6, tālrunis 25921.

Rīgā, 1942. g. 13. jūnijā. PĀRTIKAS NODROŠINĀŠANAS DEPARTAMENTS.

Ziepju un mazgāšanas līdzekļu devas 1942. g. jūnijā

Līdz 1942. g. 15. jūlijam iedzīvotāji var saņemt

sekojošas ziepju un mazgāšanas līdzekļu devas:

1) pilsētu iedzīvotāji uz brūngani svītrotās krā-

sas iepirkšanās kartīšu kuponiem 28, 2Z, 2M, 2V un

2S — 1 gab. putu ziepju vai 1 gab. «Vienības» ziepju;

2) lauku iedzīvotāji uz zaļgani svītrotās krāsas

iepirkšanās kartīšu kuponiem 28, 2Z, 2M, 2V un

2S
— 1 pac. mazgāšanas pulvera ā 250 g.

Pilsētu iedzīvotāji mazgāšanas pulveri saņems

nākošā mēnesī.

3) Uz dzeltenās krāsas 3. perioda pārtikas kar-
tīšu kuponu Fi — 1 gab. «Vienības» ziepju;

4) bez tam bērni līdz pilniem 3 gadiem laukos un

pilsētās uz brūngani svītrotās un zaļgani svītrotās

krāsas iepirkšanās kartīšu kuponu 428 — 1 gab.

putu-kodola vai kodola ziepju un uz kuponu 438 —

1 pac. mazgāšanas pulveri ā 250 g;

5) uz ziepju piedevas kartīšu 25. kuponu — 1 gab.

putu-kodola vai kodola ziepju un uz 26. un 27. ku-

poniem pa 1 pac. mazgāšanas pulvera ā 250 g, kopā
2 pac. Vai 500 g.

n

1) Koncentrācijas nometnēm pieprasījumi dēļ

ziepju un mazgāšanas līdzekļu atļaujām nometināto

vajadzībām jāiesniedz Koncentrācijas nometņu pār-
valdei («E. G. Verwaltung»); cietumiem cietumnieku

vajadzībām — Cietumu pārvaldei.

2) Bērnu namiem un nespējnieku patversmēm

ziepes un mazgāšanas līdzekļi to iemītnieku vaja-
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dzībām, kuriem nav izsniegtas apgādes grāmatiņas
vai kartītes, jāizprasa civiliedzīvotājiem paredzēto
devu apmērā no vietējām pašvaldībām. Atļaujas
izsniedz pilsētu un pagastu valdes.

3) Aptiekām pieprasījumi jāiesniedz Farmāci-

jas pārvaldei.

4) Apriņķu ārstiem deva 1 gab. putu-kodola vai

kodola ziepju un 1 pac. mazgāšanas pulvera jāpie-
prasa attiecīgā apriņķa vecākam.

5) Slimnīcām, viesnīcām, frizētavām, bērnu dār-

ziem, zīdaiņu namiem, Tautas Palīdzības veselības

kopšanas, punktiem, veterinārām ambulancēm ar

stacionāriem ziepes un mazgāšanas līdzekļi jāizprasa

iepriekšējos rīkojumos noteiktā kārtībā («Rīkojumu
Vēstneša» 1942. g. 15. 111 36. num., 1. IV 50. num.,

16. V 85. num.).
111

Veikaliem kartīšu kuponi un atļaujas jānodod pie-
gādātājiem līdz 1942. g. 20. jūlijam. Piegādātājiem

(Pašvaldības nosaukums)

194 g. „

Ziepju iegādes atļauja M

■ci Šīs atļaujas uzrādītājam -

5" (vārds, uzvārds vai iestādes nosaukums)

eS
_____ _ ..

ļļ cd (adrese)

atļauts iegādāties *) vajadzībām,
« (S

3
w

« person ,
šādas ziepju un mazgāšanas līdzekļu devas:

'n g 1) „Putu" ziepes . gab. ( —)
ii *ČJ (vārdiem)

•g g 2) „
Vienības" ziepes ..... - gab. ( )

N (vārdiem)

£ 3) Putu-kodola ziepes . . . . gab. ( -)

fjj ' ' " (vārdiem)

■O-. J ■
"

4) Kodola ziepes gab. ( )
k (vārdiem)
•o

O 5) ; (- --)
Jit (vārdiem')
V)

2 Atļauja derīga 1 mēneša laikā no atļaujas izdošanas dienas.

*) Piem., frizētavas, patversmes iemītnieku, zīdaiņu, melnstrādnieku, (izdevēja paraksts un zīmogs)

slimnīcām — veļas mazgāšanas v. c. vajadzībām.

Izpildāms veikalā: 194 g.
"

saņēmu: ziepes ■ gab.

(Saņēmēja paraksts)

- - 194 g. „

(Pašvaldības nosaukums)

Mazgāšanas pulvera iegādes atļauja Jē...

Šīs atļaujas uzrādītājam -

(vārds, uzvārds vai iestādes nosaukums)

(adrese)

atļauts iegādāties *) vajadzībām,

person :

Mazgāšanas pulveri ā 250 g pac. ( )
(vārdiem)

Atļauja derīga 1 mēneša laikā no atļaujas izdošanas dienas.

.*) Piem., frizētavas, patversmes iemītnieku, zīdaiņu, melnstrādnieku,
slimnīcām — veļas mazgāšanas v. c. vajadzībām. (izdevēja paraksts un zīmogs)

Izpildāms veikalā: 194 g.
„

"
saņēmu mazgāšanas pulveri ā 250 g - pac.

(Saņēmēja paraksts)

jānorēķinajas ar ražotāju līdz 1942. g. 30. jūlijam.
Atļaujas pie norēķina jāsagrupē pēc ziepju šķirnēm.

Atļauju izsniedzējām iestādēm pārskati par iz-

sniegtām atļaujām jāiesūta Tirdzniecības departa-
mentam iepriekšējos rīkojumos noteiktā kārtībā un

termiņos.
IV

_

Atļauju izdevējas iestādes turpmāk drīkst izrak-
stīt atļaujas vienīgi pēc sekojoša parauga, pie kam

katras ziepju šķirnes iegādei jāizraksta atsevišķa

atļauja (sk. paraugus).

Tirgotāji drīkst pārdot tikai tādas ziepes un tādā
daudzumā, kāds atļaujā minēts.

Piezīme: atļauju veidlapas var pasūtīt
5. spiestuvē, Rīgā, Doma lauk, 5.

Rīgā, 1942, g. 15. jūnijā.

Tirdzniecības departamenta direktora a. p. i.

cenu inspektors A. Plakans.
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SLUDINĀJUMI

RĪGAS

APGABALTIESAS

1. CIVILNODAĻA
uz C. P. L. 397., 401., 413.,
414., 416. p. pamata uz

Valijas - Johannas Mucas,
dzim. Zīdenes, lūgumu vi-

ņas prasības lietā pret
Augustu Mucu par laulī-

bas šķiršanu uzaicina pē-
dējo, kura dzīves vieta

prasītājai 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 atbildē-

tājs noliktā laikā neiera-

dīsies personīgi vai viņa
pilnvarnieks, noliks tiesas

sēdi lietas izklausīšanai

aizmuguriski.
Rīgā, 1942. g. 9. jūnijā.

L. Nr. 1331/42. 1. g.
R. 4433.

RĪGAS APGABALTIESAS

1. CIVILNODAĻA,
pamatojoties uz Civīlproc.
lik. 1450. pantu, paziņo, ka

1942. g. 5. jūnijā Tamāras

Grigales prasības lietā

pret Anatoliju Grigali par

laulības šķiršanu tiesa aiz-

muguriski nosprieda: uz

CL 76. panta pamata, ne-

atkarīgi no prāvnieku vai-

nas, šķirt laulību, kas

1941. g. 1. februārī Rīgā
noslēgta starp prasītāju

Tamāru Grigali un atbil-

dētāju Anatoliju Grigali,
piešķirot prasītājai pirms-
laulībasuzvārdu „Machan-
ko". Atļaut prasītājai iedo-
ties jaunā laulībā pēc šā

sprieduma spēkā stāšanās.
Ja atbildētājs Civīlproc.
lik. 83_4.L 839. un 859. p,

paredzēta laika neiesniegs
atsauksmi vai pārsūdzību,
tad spriedums nāks liku-

mīgā spēkā.
Rīgā, 1942. g. 10. jūnijā.
L. 634/42. 1. g.

R. 4539.

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

Jura Šerstoboja publiskā
kārtībā 1938. g. 4. I taisīto

testamentu vai kam būtu

kādas tiesības vai prasī-
bas uz 1941. g. 9. jūlijā.
Sventes pag. mir. Jura

Šerstoboja, dzim. 1865.

gadā, mantojumu kā

mantiniekiem, legātāriem,
kreditoriem un t 1., pie-
teikt tās tiesai 3 mēnešu

laikā pēc šī sludinājuma
ievietošanas «Rīkoj. Vēst-

nesī» un norāda, ka perso-

nas, kas nebūtu pieteiku-
šas savas tiesības un ie-

bildumus uzaicinājuma

termiņā, atzīs par tādām,
kas zaudējušas šīs tiesī-

bas vai atteikušās no ie-

bildumiem.

Daugavpilī, 1942. g. 9. VI.

L. Nr. 2489a/1942. g.

R. 4514.

DAUGAVPILS

APGABALTIESAS
1. CIVILNODALA,

pamatojoties uz Civīlproc.
lik. 397., 405. un 416. p. un

prasītājas Praskovjas Je-

meljanovas lūgumu viņas
laulības šķiršanas lietā

pret atbildētāju Archipu

Jemeljanovu, uzaicina at-

bildētāju, kura dzīves vie-

ta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā 2 mēnešu

laikā pēc šī sludinājuma
ievietošanas «Rīkoj. Vēst-

nesī» un uzdot savu dzī-

ves vietu. Ja atbildētājs
šinī laikā neieradīsies per-

sonīgi vai nesūtīs pilnvar-
nieku, pavēstes un citus

papīrus atstās tiesas kan-

celejā, bet lietu noliks tie-

sas sēdē un izskatīs aiz-

muguriski.
Prasības lūgumam pie-

vienoti tā noraksts un

prasītājas iesniegto doku-

mentu noraksti.

Daugavpilī, 1942. g. 8. VI.

L. 159p. R. 4515.

DAUGAVPILS

APGABALTIESAS

CIVILNODAĻA

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

1710. pantu, paziņo, ka ar

še minēto personu navi ir

atklājies mantojums, un tā-

dēļ uzaicina visas personas,

kam uz mantojumu būtu

kādas tiesības vai prasības
kā mantiniekiem, legātā-

riem, kreditoriem v. t. 1.,

pieteikt tiesai savas tiesī-

bas un prasības 3 mēnešu

laikā pēc šī sludinājuma
ievietošanas «Rīkojumu

LATVIJAS CEĻU DEP-TA 8. RAJONS,
Ventspilī, Dārza ielā Nr. 2, š. g. 18. jūnijā pīkst. 12

IZDOS RAKSTISKĀ SACENSĪBA

Vārves pārceltuves pār Ventas upi ekspluatācijas
tiesības līdz 1943. g. 23. aprīlim.

Nodrošinājums sacensībai RM 5,—.

_

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami līdz sacensības
sakumam rajona kanceleja, kur arī saņemami tuvāki

paskaidrojumi. R. 4608.

Vēstnesī» uo norāda, ka

uzaicinājuma termiņā ne-

pieteiktās tiesības un pra-

sības atzīs par zaudētām:

1) Agatas Začestas, 72 g. v.,

mir. 1918. g. 1. novembrī

Baltinavas pag., L. 184/42.

g.; 2) Donāta Tukiša, dz.

1872. g. 3. martā, miruša

1938. g. 9. aprīlī Asūnes

pag., L. 399a/42. g.; 3) Ge-

orgija Kalinina, dzim. 1878.

g. 26. oktobrī, mir. 1928. g.

20. martā Biķernieku pag.,
L. 679a/42. g.; 4) Jāzepa-
Franciska Dronkas, dzim.

1902. g. 19. martā, mir.
1941. g. 15. jūlijā Rubenes

pag., L. 1994a/42. g.; 5) Je-

zupa Keiša, dzim. 1882. g.

13. decembrī, mir. 1941. g.

29. oktobrī Tilzas pag. L.

2025a/42. ģ.; 6) Jāņa Dzal-

ba, dzim. 1884. g. 22. Jan-
vārī, mir. 1933. g. 6. jūnija

Aulejaspag., L. 2027a/42. g;.

7) Rajas Štokna, 59 g. v.,

mir. 1927. g. 30. decembrī

Balvu pag., L. 2273a/42. g.;

8) Eduarda Ravdives, 70_g.
v., mir. 1941. g. 1. februārī

Skaistas pag., L. 2274a/42.

g.; 9) Alfona Priževoita,

dzim. 1869. g. 27. februārī,
mir. 1941. g. 31. augustā
Galēnu pag., L. 2276a/42. g.;

10) Aloiza Molnieka, dzim.

1886. gadā, mir. 1941.

g. 2. aprīlī Galēnu pag.,
L. 2293a/42. g.; 11) Jā-

zepa Vucina, dzim. 1869. g.,

mir. 1942. g. 1. februārī Vi-

ļānu _pag., L. 2294a/42. g.;

12) Jāņa Michailova, dzim.

1860. g. 24. augustā, mir.

1942. g. 2. janvārī Silenes

pag., L. 2375a/42. g.; 13)

Jura Codara, dzim. 1870. g.

12. februārī, mir. 1940. g.

13. jūnijā Ciblas pag., L.

2376a/42. g.; 14) Augusta

Sondara, 75 g. v., miruša

1941. g. 24. jūnijā Galēnu

pag.; L. 2377a/42. g.; 15)
Kārļa Jegera, 50 g. v., mir.

1941. g. 8. aprīlī Daugav-

pilī, L. 2380a/42. g.; 16)
Eduarda Bērziņa, dzimuša

1914. g. 13. jūnijā, miruša
1942. g. 9. februārī Jēkab-

pilī, L. 2383a/42. g.; 17)
Voičika Lustika, dzimuša

1875. g. 21. novembrī, mir.

1942. g. 9. februārī Kārsa-

vas pag., L. 2407a/42. g.;

18) Ādolfa Lasovska, dzim.

1868. g., mir. 1941. g. 23.

decembrī Lašu pag., L.

2453a/42. g.; 19) Jefrosimiā
Judina, dzim 1893. g., mir.

1941. g. 26. decembrī Rē-

zeknē, L. 2470a/42. g.; 20)

Augusta Muiženieka, dzim.

1880. g. 27. oktobrī, miruša

1940. g. 2,1. jūnijā Krāsla-

vas pag., L. 2481a/42. g.;

21) Dominieka Podnieka,

dzim. 1865. g., mir. 1940. g.

9. jūnijā Atašienes pag.,
L. 2485a/42. g.; 22) lijas
Pačkajeva, 66 g. v., miruša

1941. g. 14. janvārī Aule-

jas pag., L. 2587a/42. g.;

23) Mikalinas Binderes, 26

g. v., mir. 1941. g. 13. jū-

nijā Sakstagala pag., L.
2500a/42. g.; 24) Nifonta

Kozlova, dzim. 1863. g. 23.

decembrī, mir. 1930. g. 22.

aprīlī Rēzeknē, L. 2588ia/42.

g.; 25) Donata Raudives,

dzim. 1868. g., mir. 1931. g.

20. novembrī Asūnes pag.,
L. 2686a/42. g.; 26) Franča

Kivlenieka, dzim. 1869. g.
5. septembrī, mir. 1940. g.

20. septembrī Vārkavas pa-

gastā, L. 2764a/42. g.; 27)
Zuzanas Matisanes, dzim.

1874. g., mir. 1941. g. 1. 111

Viļakas pag., L. 2792a/42. g.;
28) Jana Baikova, dzimuša

1857. gadā, mir. 1940. gada.
23. maijā Augšpils pag., L.

2794a/42. g.; 29) Staņislava
Bojara, dzim. 1889. g. 19.

decembrī, mir. 1942. g. 6.

janvārī Gaigalavas pag., L.

2797a/42. g.;
_

30) Bernada

Kamšs-Juzupana, dzimuša

1883. g. 31. oktobrī, miruša
1940. g. 3. septembrī Kār-

savas pag., L. 2817a/42, g.

Daugavpilī, 1942. gada
9. jūnija. R. 4516.

DAUGAVPILS

PILS. VALDE

izsludina par nederīgām:
a) šīs pils. valdes izsnieg-
tās apgādes grāmat, kas

izdotas: 1) ser. B 803833 —

Valentīnam Grigorjevam;
2) ser. B 803834 — Efrosi-

nijai Grigorjevai; 3) ser.

B 429785 — Valerjanam
Piperam; 4) ser. B 037902

— Olgai Deiko; 5) ser. B

540796 — Jānim Daugavie-

tim un b) Nīcgales pag.
valdes izsniegtu apgādes
grāmatiņu ser. B 854929

—

Valentīnai KostigovaL
R. 4548.

RITES PAG. VALDE

izsludina par nederīgām
nozaudētās kartītes: gaļas
— ser. M 3Nr. 410659; mai-

zes — ser. Ls Nr. 662159;
pārtikas — Ns Nr. 064259;
iepirkšanās — V, kuras

1942. g. 8. maijā Rīgas pil-
sētas tirdzniecības nodaļa
izdevusi Arturam Jakab-

sonam. R. 4474.
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SLUDINĀJUMU MAKSA: par vienslejigu parit rindiņu RM 0.10; tiesu sludinājumi RM 3.—; tiesu sludinājumi par promesošā mantas aizgādnības no-
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noMudāte dokumentu vai vērtspapīru issludināšanu, par katra dokumentu RM I.—; par nozaudēto apgādes dok. issludināš., par kairu dok. RM O.SO.
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