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DEKRĒTS

par apgādes un mitekļa ieskaitīšanu, dodot līdzapgādi
darbam nespējīgām Austrumu strādnieku ģimenēm

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ģenerālapgabalos

1944. g. 5. jūlija.

Ja darbā iesaistīto Austrumu strādnieku vai Austrumu

strādnieču" darbam nespējīgie ģimenes locekļi saņem no

darba devēja apgādi un mitekli, tad to ieskaitīšana izdarāma

pēc sekojošiem vadošiem norādījumiem:

1. Kārtējās darba attieksmēs esošam Austrumu strād-

niekam par viņa paša personu atvelkamas no darba izpeļņas

par apgādi un mitekli pilnās tarifa likmes, kas noteiktas uz

0,80 RM resp. 0,20 RM. Par līdzuzturamiem darbam nespējī-
giem piederīgajiem Austrumu strādniekam atvelkama pie-

šķirtās apgādes un mitekļa pašizmaksā.

2. Ja ir runa par lielām ģimenēm, atvilkumus par piede-

rīgo apgādi un mitekli var tiktāl samazināt, ka Austrumu

strādniekam paliek vēl skaidrā naudā 20% no savas darba

izpeļņas, bet vismaz 0,60 RM, nodarbojoties lauksaimniecībā

0,40' RM par katru kalendāra dienu, kurā nostrādāts pilns
darba laiks.

3. Par darba izpeļņu šo noteikumu izpratnē uzskatāma

no slimo apdrošināšanas naudas izmaksām arī slimo nauda,

nedēļnieču nauda, mājas nauda un kabatas nauda, kā arī no

bēru naudas tā summa, kas pārsniedz faktiskos apbedīšanas
izdevumus. Atbilstošais piemērojams arī darba devēja pie-

šķirtai slimo naudas piemaksai saskaņā ar 1943. g. 5. no-

vembra noteikumiem par piemaksas maksāšanu vietējiem

strādniekiem slimības gadījumā (AA. RKO. 72. lapp.; Rīk.

Vēstn. 304. nura.).

4. Darba devējam uz pieprasījumu var atlīdzināt summu,

kura viņam pēc Austrumu strādniekam pienākošās mini-

mālās naudas summas izmaksas bijusi jāpieliek, lai segtu paš-
izmaksu par Austrumu strādnieka piederīgo apgādi un mi-

tekli.

Izmaksas samaksā zemes vietējās pārvaldes.
Pieprasījumi iesniedzami:

Igaunijā: Saimniecības un finanču direktorijai Tallinā,
Latvijā: Sociālajam departamentam Rīgā,
Lietuvā: lekšlietu ģenerālpadomeiKauņā.

Rīgā, 1944. g. 5. jūlijā.

Austrumzemes reichskomisāra uzdevumā SCHÜTTE.

(Izslud. AA. RKO. 95. lapp.)

PAZIŅOJUMS

par jaunocigarešu šķirņu cenām

1944. g. 31. maija.

Austrumzemes Monopolu ģenerāldirekcija laiž apgrozībā
zemāk minētās jaunās cigarešu šķirnes.

Saskaņā ar 1942. g. 3. decembra noteikumu par tabakas

monopolu ieņemtos Austrumu apgabalos (VBI. RMOst.
92. lapp.; Rīk. Vēstn. 1943. g. 41. num.) 4. § 2. daļu ar cenu

iestādes piekrišanu noteicu par šīm cigarešu šķirnēm seko-

jošās cenas:

Mazumpārdošanas Kara piemaksa Mazumpārdošanas
cena 50°/o cena, ieskaitot

Šķirne: par gab. par gab. kara piemaksu•
par gab.

„Bauskas pils" .
.
. 0,24 RM 0,12 RM ' 0,36 RM

„Ardzes ķēniņš" . . . 0,20 „ 0,10 „ 0,30 „

„Amata". . .... 0,14 „ 0,07 „ 0,21 „

„HCD" . ...... 0,10 „ 0,05 „
0,15

„

„Melnais velns"'
.
.

. 0,10 „ 0,05 „ 0,15 „

„Tarantella"
.... 0,06 „ 0,03 „ 0,09 „

Uzņēmēji, kam nodota vairumtirdzniecība vai mazum-

tirdzniecība ar tabakas precēm, saņem peļņas tiesu, no kuras

viņiem jāsedz visi izdevumi.

Pamatojoties uz 1942. g. 3. decembra pirmo izpildnotei-
kumu pie noteikumiem par tabakas monopolu ieņemtos
Austrumu apgabalos (VBI. RMOst. 93. lapp.; Rīk. Vēstn.

41. num.) 6. § 1. daļu, noteicu peļņas tiesu vairumtirgotājiem

3%, bet mazumtirgotājiem 12% no mazumpārdošanas cenas

bez kara piemaksas.
Izsniedzot patērētājiem, jāietur mazumpārdošanas cena,

ieskaitot kara piemaksu.

Rīgā, 1944. g. 31. maijā.

Austrumzemes Monopolu ģenerāldirekcija
Dr. VIALON.

(Izsmel. AA. RKO. 84. lapp.).

IZLABOJUMS

Saskaņā ar izlabojumuAustrumzemes reichskomisāra iz-

devumā (AA. RKO. 1944. g. 97. lapp.) 1943. g. 31. decembra

ceturtā izpilddekrētā pie noteikumiem par lauksaimniecības

ražojumu puiblisko apsaimniekošanu (Rīk. Vēsta. 1944. g.

46. num.) III panta 4. daļas 4. rindiņā vārdi „likumīgai lik-

mei" atvietojami ar vārdiem ,,maksirnālai likmei".

PAZIŅOJUMS

par pārtikas un alkoholisko dzērienu iegādes dokumentiem

Novērots, ka dažos gadījumos evakuēto pilsētu un pa-
gastu vecākie, atrodoties ārpus savas pašvaldībās territorijas,
joprojām izraksta pārtikas un alkoholisko dzērienu iegādes
dokumentus.

Pārtikas nodrošināšanas departaments paziņo, ka minētā

rīcībā ir nelikumīga un ka veikali pret minētiem iegādes do-

kumentiem nedrīkst izsniegt pārtikas līdzekļus vai alkoho-

liskos dzērienus.

Rīgā pret citu pašvaldību vecāko izdotiem iegādes do-

kumentiem pārtikas līdzekļus un alkoholiskos dzērienus var

izsniegt tikai ar Pārtikas nodrošināšanas departamenta kat-

reizēju piekrišanu.
Līdz šā paziņojuma izsludināšanas dienai Rīgas veikalos

saņemtie citu pašvaldību vecāko izdotie pārtikas un alkoho-

lisko dzērienu iegādes dokumenti līdz š. g. 23. septembrim jā-
iesniedz Rīgas pilsētas Saimniecības un pārtikas valdei no-

rēķinam.

Šis paziņojums stājas spēkā ar izsludināšanas dienu

Rīkojumu Vēstnesī.

Rīgā, 1944. g. 16. septembrī.

Pārtikas nodrošināšanas departamenta

direktors V. Salnītis.



BEKANNTMACHUNG

betr. die Prüfung des zweckmässigen Arbeitseinsatzes der in
Gärinereien und landwirtschaftlichenBetrieben des Gebiets-

kommissariates Riga-Stadt beschäftigen Pferde

—fe-Ergipzu»g -vem 11.-Sept. 44

betr. die Pfferdemusterung m Riga (Rīk. Vēstn. Ņr. 214), ordne

ieh aņ,.; dass diezin, deri, Gartņereien und..ļandwvir.t.šcb-aftlichen
Betrieben der Stadt Riga beschSftigten Pforde zur genannten

Musterung nicbt vorzufūhren sind, dagegen sind die Ēigen-

.tūmer.dieser,.Pfērtie bzw. deren Stellvertreter...verpflich-tet,
Sieri bēirii Gebietslandwirt Riga-Stadt, iri 'Riga, Koriiģ-
strasse 5, Zimmer 128, zu melden, damit der zweckmāssige
Arfoeitseinsatz dieser Pfe.rde ūberprūft werdeņ kaņņ. .

:. Die Mēldūriģ"" hatari'' den fblgenden' 'Taģen* žwischeri
8 und 12 Uhr zu erfolģen, und zwar nach den Anfangs-
buchstaben des Familiennamens der Pferdebesitzer bzw.

deren Stellvertreter, ,am

20. September— Anfangsbuchstabe A, B,C,Č, D,
21.

„ „ „ E, F, G, H, I, J, X,
22.

„ „ „
L,M,N,O,P,

25.
„ •„ • ,;

*
*

R, S, Š, T,
26.

„ „ „ U, V, W,Z,Z.

Die die die Notwertdigkeit des Einsatzes des

Pferdes beim Pferdebesitzer oder dessen Stellvertreter nach-

weisen sollen, sind zu der Prūfung mitzubringen.
Fūr jedes Pferd, dessen Arbeitseirisatz als zweckmāssig

anerkannt wird, wird eine entsprechende Bescheinigung aus-

gestellt.

Wer' m Zukunft nicht im Besitze dieser Bescheinigung
ist und ohne sie angetroffen vvird, wird bestraft und hat

rmit der Beschlagnahme; des Pferdes zu rechnen.

■ Riga, den 18;. September 1944.

Der Gebietskorrimissar und komrn. Oherbürgermeister
der Stadt-Riga I. V. Dr. WINDGASSEN, Bürgermeister.

ANORDNUNG

über die Pflicht der männlichen und weiblichen Einwohner

der Stadt Libau zur Beteiligung an den Schanzarbeiten

Aile mannlichen und weiblichen Einwohner. der Stadt

Libau beteiligen sich an den Schanžarbeiteh:

Frauen vom 14. bis zum 55. Lebensjahr,
Mānner vom 14. Lebensjahr aufwarts.

Zum Zwecke des Arbeitseinsatzes hat sich dieser Per-

sonenkreiš bei dem Arbeitsamt m Libau. Ulichstrasse 33, zu

melden, fails dies nicht schon geschehen ist.

Zu Schanzarbeiten eingesetzte Personen erhalten num-

merierte gelbe Arbeitšausweise auf der Baustelle.

Personen, die infolge begrūndeter Antrāge von den'

Schāhžarbeiten-: befreit werden,: erhalten nummerierte grūne
Aušweise im Arbeitsamt m Libau. • f

Aile bisher ausgegeb'enen \yeissen ..Ausweise ohne Nuift-

mer sind ungūltig.
x
.

. Am Ende der geleisteten Schanzarbeiten werden die

ģelben Ausweise mit einen Kontrollstempel des Arbeits-

amtes m Libau versehen.

. Personen, die einen splchen gestempelten Ausweis nicht

āufweiseri konnen, erhalten sofort und m Zukunft:

1. keine Lebensmittelkarten,. .
2. keine Bezugscheine,

.

3. keine ārztliche Betreuung.

Darūber hinaus ist nach demErlašs des Reichskommissars

fiir das Ostiand vom 5. August 1944 mit schārfster Bestra-

fung, m schwersten Fallen mit der Vollstreckung der Todes-

strafe zu rechnen..

Libau, den 16.. September 1944.

Der Gebietskommissar in Libau MEENEN.

BEKANNTMACHUNG

über Ungültigkeitserklärung von Eisenbahnberechtigung-

ausweisen

Die Eisenbahnberechtigungsausweise F Nr. 11001—11500

sind beim Postversand verloren gegangen. Sāmtliche Aus-

weise mit den vorgenanntenNummern werden hiermit fūr

ungūltig erklārt. Personen,welche Ausweise mit:diesen Num-

mern benutzen, machen sich strafbar.

Wolmar, den 15. September 1944. . -

Der Gebietskommissar in Wolmar

HERM. HANSEN.

PAZIŅOJUMS

par Rīgas pilsētas novadā dārzkopībā un lauksaimniecībā

nodarbināto zirgu lietderīgas izmantošanas pārbaudi

Papildus manam 1944. g. 11. septembra paziņojumam par

zirgu apskati Rīga (Rīk. Vēstn. 214. num.) noteicu, ka dārz-

kopībā _un lauksaimniecībā Rīgas pilsētā nodarbinātie zirgi
uz. minēto apskati;nav jāved, bet šo zirgu īpašniekiem resp.

viņu vietniekiem jāpieteicas pie Rīgas pilsētas Gebiets-

. landwirt'a Rīgā, Ķēniņu ielā 5, ist. 128, lai varētu pārbaudīt
* 56'žirgu"lietderīgu izmantošanu.

Pieteikšanās jāizdara zemāk norādītās dienās no pulkst.
8 līdz 12 pēc īpašnieku resp. viņu vietnieku uzvārda sākuma

burtiem šādā kārtībā:

20. septembrī — ar sākuma burtiem A, R, C, CD,
21.

„
—

„ „ „ E, F, G, H, I, J, X,
22.

„
—

„ „ „
. L, M, N, O, P,

25-
„

—

„ „ „ R, S, Š, T,
26.

„
— ~. „ „ U, V, Ž, Z.

Uz pārbaudi jāņem līdzi dokumenti, kas pierāda zirga
izmantošanas nepieciešamību piē zirga īpašnieka vai viņa
vietnieka.

Par katru zirgu, kura izmantošanu atzīs par lietderīgu,
izdos atbilstošu apliecību.

Kam turpmāk nebūs šādas apliecības un ko atradīs bez

tādas, tas tiks sodīts, un tam draud zirga apķīlāšana.

Rīgā, 1944. g. 18. septembrī.

Rīgas pilsētas novada komisāra

un kom. lielvecākā vietā

Dr. WINDGASSEH, pilsētas vecākais.

RĪKOJUMS

parLiepājas vīriešu un sieviešu kārtas iedzīvotāju piedalī-
šanos nocietinājumu darbos

Visiem Liepājas pilsētas vīriešu un sieviešu kārtas iedzī-

votājiem jāpiedalās nocietinājumu darbos:

sievietēm no 14. līdz 55. mūža gadam,
"

vīriešiem no 14. mūža gada un vecākiem.

Lai iesaistītos darbā, šīm personām, ja tas vēl līdz šim

nav darīts, jāpieteicas darba pārvaldē Liepājā, Ulicha ielā 33.

Personas, kas iesaistītas nocietinājumu darbos, saņem

numurētās dzeltenas apliecības būvvietā.

Personas, kas uz pamatotu pieprasījumu atbrīvotas no

nocietinājumu darbiem, saņem numurētas zaļas apliecības
darba pārvaldē Liepājā. ■

Visas līdz šim izdotās baltās apliecības bez numura ir

nederīgas. ' ■ .
Pēc pabeigtiem nocietinājumu darbiem visas dzeltenās

apliecības apzīmogos Liepājā ar darba pārvaldes kontroles

zīmogu. ; -
-

Personas, kas tādu apzīmogotu apliecību nevarēs uzrādīt,

nesaņems ne tagad, ne nākotnē:

1. pārtikas kartītes,
2. iegādes zīmes,

3. ārsta palīdzību.

Bez tam vēl saskaņā ar Austrumzemes reichskomisāra

1944. g. 5. augusta dekrētu jārēķinās ar visstingrākiem so-

diem, smagākos gadījumos pat ar nāves sodu. ,

Liepājā, 1944. g. 16. septembrī.

Novada komisārs Liepājā MEENEN.

PAZIŅO.JUMS

par dzelzceļa braucamo atļauju nederīgumu

Dzelzceļa braucamās #atļaujas (Eisenbahnberechtigungs-
ausweise). F Nr. 11001—115C0pasta pārsūtījumā ir nozudušas.
Ar šo izsludinu visas atļaujas ar iepriekš minētiemnumuriem

par nederīgām. Personas, kas izlieto atļaujas ar šiem numu-

riem, ir sodāmas.

Valmierā, 1944. g. 15. septembrī.

Novada komisārs Valmierā HERM. HANSEN.

(Izslud. DZO. 258. num.).

RĪKOJUMU vēstnesis 220. num,, 1944.'g.20. septembrī
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PAZIŅOJUMS

par izsniedzamo rauga devu pilsētās un uz laukiem

Pārtikas nodrošināšanas departaments paziņo, ka nākošā

rauga deva, sākot ar š.~g. 18. septembri līdz turpmākam, iz-

sniedzama sekojošā kārtībā: ,

ļ. Uz 30. izdales perioda' pārtikas kartītēm pret visu ve-

cuma, grupu pārtikas kartīšu kuponu ~Pis" 25 g.

11. Uz lauku iedzīvotāju-pašražotāju pārtikas kartītēm

pret bērnu pārtikas kartītes kuponu „842", jauniešu pārtikas
kartītes kuponu „J42" un ņormālpatērētāju pārtikas kartītes

kuponu „N42" 25 g.

Rīgā, 1944. g. 18. septembrī.

Pārtikas nodrošināšanas departamenta
direktors V. Sainītis.

PAZIŅOJUMS
par izsniedzamo degvīna devu uz papilddevu kartītēm

Pārtikas nodrošināšanas departaments paziņo, ka deg-
vīna deva uz. 30. izdales perioda pārtikas papiļddevukartītēm

izsniedzama pret sekojošiem kuponiem šādā kārtībā:

pret: ilga/nakts darba, smaga darba un ļoti smaga .dafba
strādnieku pārtikas papiļddevu. kartītes kuponu ar , apzīmē-

jumu „Degvīns . X 1" izsniedzams x-ļi 1 degvīna pret katru

kuponu.
Papiļddevu kartīšu galvenie pasakņi ar minētiem degvīna

saņemšanai derīgiem kuponiem uzņēmumu vadītājiem, sākot

ar š. gļ. 18. septembri, jāizsniedz strādniekiem — papiļddevu

saņēmējiem, jo atsevišķi no pasakņa atdalīti kuponi degvīna
saņemšanai nav derīgi.

Rīgā, 1944. .g. 18. septembrī.

Pārtikas nodrošināšanas departamenta
direktors V. Salnītis.

SLUDINĀJUMI

Sīgas apgabaltiesas 3. civīl-

-nodaļa, pamatojoties uz Civīl-

proc.'lik. 1584., 1628.—1631. un

1710. p., uzaicina visas perso-

nas, kam būtu kādi iebildumi

pret 1944. g. 6. septembra tie-

sas sēdē attaisīto mir. Annas

Meieras 1941. g. 12. februārī

publiskā kārtībā pie II Rīgas

valsts notariālā ■ kantora no-

tāra taisīto testamentu vai

kam būtu . kādas tiesības vai

prasības uz 1941. g. 3. jūlijā
mir. Annas Meieras, dzim.

Mediņas, kas dzimusi 1871. g.

3. maijā, mantojumu kā man-

tiniekiem, legatāriem, kredi-

toriem v. t. 1., pieteikt tās tie-

sai 3 mēnešu laikā pēc šā slu-N
dinājuma ievietošanas Rīkoj.
Vēstn, un norāda, ka personas,

kas nebūs - pieteikušas savas

tiesības un iebildumus uzaici-

nājuma termiņā, atzīs par tā-

dām, kas zaudējušas šīs tiesī-

bas vai atteikušās no iebildu-

miem.

1944. g. 9.,septembrī
2202.1.

R. 7703. ■

, Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa, pamatojoties uz Civīl-

proc. lik. 1584., 1628.—1631. un

1710. p., uzaicina visas perso-

nas, kam būtu kādi iebildumi

pret 1944. g. 6. septembra tie-

sas sēdē attaisīto mir. Jāņa
Osīša un tā sievas Jetes Osītes

publiskā kārtībā 1930. g. 3. dcc.

pie Rīgas notāra J. Kreieberga
taisīto savstarp. testamentu

vai kam būtu kādas tiesības

vai prasības Uz 1943. g. 23". jul.
mir. Jāņa Osīša, kas dzimis

1853. g. 6. augustā, mantojumu
kā mantiniekiem, legatāriem,
kreditoriem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc šā

sludinājuma ievietošanas Rīk.

Vēstnesī un norāda, ka perso-

nas, kas nebūs pieteikušas sa-

vas tiesības un iebildumus uz-

aicinājuma termiņā, atzīs par

tādām, kas zaudējušas šīs tie-

sības vai atteikušās no iebil-

dumiem.

1944. g. 11. septembrī.
2269.1.

R. 7704.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa, pamatojoties uz Civīl-

proc. lik. 1584., 1628.—1631. un

-1710. p., uzaicina visas perso-

nas, kam būtu kādi iebildumi

pret 1944. g. 6. septembra tie-

sas sēdē attaisīto mir. Antona

Zara publiskā kārtībā 1938. g.
14. jūn. Rīgas notāra V. Kan-

ska kantorī taisīto testamentu
vai kam būtu kādas tiesības

vai prasības uz 1943. g. 1. martā

mir. Antona Zara, kas dzimis

1867. g. 3. jūnijā, mantojumu
ka mantiniekiem, legatāriem,
kreditoriem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc šā

sludinājuma ievietošanas Rīk.

Vēstnesī un norāda, ka perso-

nas, *kas nebūs pieteikušas sā-

vas tiesības un iebildumus uz-

aicinājuma termiņā, atzīs par

tādām, kas zaudējušas šīs tie-

sības vai atteikušās no iebil-

dumiem.

1944. g. 9. septembrī
2265. 1.

R. 7705.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-

notlaļa, pamatojoties uz Civīl-

proc. lik. 1584., 1628.—1631. un

1710. p., uzaicina visās perso-

nas, kam būtu kādi iebildumi

pret 1944. g. 6. septembra tie-

sas sēdē attaisīto mir. Jāņa
Saukes un tā sievas Elizabetes

Saukes publiskā kārtībā 1929.

gada 6. maijā pie Rīgas notāra'
E. Trautsolta taisīto savstar-

pējo testamentu vai kam būtu

kādas tiesības vai prasības uz

1943. g. 27. decembrī mir. Jāņa
Saukes, kas dzimis 1868. g.

2. septembrī, mantojumu kā

mantiniekiem, legatāriem, kre-

ditoriem v. t. 1., pieteikt tās

liesai 3 mēnešu laikā pēc šā

sludinājuma ievietošanas Rīk.

Vēstnesī un norāda, ka perso-

nas, kaš nebūs pieteikušas sa-

vas tiesības un iebildumus uz-

aicinājuma termiņā, atzīs par ]
lādām, kas zaudējušas šīs tie-

sības vai atteikušās no iebil-
dumiem.
- 1944. g. 9. septembrī

2255. 1.

R. 7706.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa, pamatojoties uz Civīl-

proc. lik. 1584., 1628.—1631.un

1710. p., uzaicina visas perso-

nas, kam būtu kādi iebildumi

pret 1944. g. 6. septembra tie-

sas sēdē attaisīto mir. Hermī-

nes-Emmas Kalniņas privātā
kārtībā 1942. g. 6. maijā Rū-

jienā taisīto . testamentu vai

kam būtu kādas tiesības vai

prasības uz 1942. g. 9. maijā
mir. Hermīnes-Emmas Kalni-

ņas, kas dzimusi 1887.; g. 21.

jūl., mantojumu kā mantinie-

kiem, legatāriem, kreditoriem

v. t. 1., pieteikt tās tiesai 3 mē-

nešu laikā pēc šā .sludinājuma
ievietošanas Rīk. Vēstnesī un

norāda, ka personas, kas nebūs

pieteikušas savas tiesības un

iebildumus uzaicinājuma ter-

miņā, atzīs paf tādām, kas

zaudējušas šīs tiesībās vai at-

teikušās no iebildumiem.:

1944. g. 9. septembrī
2283. 1.

R. 7707.

, Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa, saskaņā ar Civilpro-

cesa likuma 1575. p., ar šo pa-

ziņo, ka 1944. g. 27. septembrī

minētās nodaļas atklātā tiesas

sēdē attaisīs Jāņa Rudzīša

testamentu. Jānis Rudzītis

dzimis 1874. gada 13. aprīlī un

miris 1943. gada 26. oktobri

Rīgā.

Rīgā, 1944. g. 15. septembrī.
2379.1./44. g.

R. 7787.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa, saskaņā ar Civilproce-
sa likuma 1575. p., ar šo pa-

ziņo, ka 1944. ģ. 27. septembrī

minētās nodaļas atklātā tiesas

.sēdē attaisīs Georga Bluķa
(Bluck) un viņa sievas Annas

Bluķes (Bluck), dzim. Siverte,

testamentu. Georgs Bluķis
(Bluck) dzimis 1874. gada 14.

septembrī un miris 1944. gada
1. martā Rīgā.

Rīgā, 1944. g. 14. septembrī.

2374.L/44, g,

R. 7786.

Rīgas apgabaltiesas tirdznie-

cības reģistra nodaļa paziņo,
ka . tirdzniecības reģistrā A

ierakstītās firmas

«Būvuzņēmums
Vaid. Graumanis"

(Rīgā, Latgales ielā 70/72) re-

ģistra folijā 34, uz tirdzniecī-

bas reģistra tiesneša 1944. gada
9. septembra lēmuma pamata
ievests šāds ieraksts:,

Prokūrists Vladimirs. Balodis

ar 1944. gada 5. septembrī• iz-

dotu pilnvaru:—prčkuru, de-

rīgu 1944., 1945. un 1946. ga-

dam.

1944. gada 9. septembrī.
R. 7709.

SABIEDRISKO LIETU DEPARTAMENTA

Biedrību nodaļa

paziņo, ka atļauts un apvienību saraksta ierakstīts ar iekš-

lietu ģenerāldirektora š. g. 8. septembra lēmumu

RA 113 — Liepājas sieviešu dubultkvartets «DZIESMU
KAMOLIŅS". Atb. vadītāja Aleksandra Kas-

nikovska.

Rīgā, 1944. g. 8. septembrī.

Nodaļas vadītājs O. Freivalds.

Darbvede M. Ozola.R. 7749.

PAZIŅOJUMS
Gaļas centrāle, agr. Bekona Eksports,

(Zentralhandelsgesellschaft Ost fidūciārā pārvaldīšanā) pa-

ziņo, ka Rīgas centrāla desu fabrika Rīgā, Kalnciema ielā

Nr. 3, savu darbību 1944. gada 1. aprīlī ir izbeiguši.
Fabrikas prasības un saistības turpina kārtot Gaļas

centrāle. Visi debitori un kreditori tiek uzaicināti savas

saistības nokārtot un prasības pieteikt Gaļas centrālei līdz

1944. g. 31. decembrim.

Maksājumus pieņem:
Gemeinschaftsbankā, tek. rēķ. 658;
Pastā, pasta čeks 20;
Gaļas centrāle Rīgā, W. v. Plettenberga gatvē 10.

Gaļas centrāle, agr. Bekona Eksports.

(Zentralhandelsgeseilschaft Ost

fidūciārā pārvaldīšanā).
R. 7750

220. num., 1944. g. 20.septembrī RĪKOJUMU vēstnesis 881



Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uz Civīlproc. lik. 1679.

un 1680. p. pamata:

1) paziņo, ka tiesa ir pieņē-
musi no Pētera Rēķa, ar dzī-

ves vietu Rīgā, Ļaudona ielā

35, dz. 8, Finariču kasē Rīga
1944. g. 25. augustā iemaksātās

RM_ 601,06 Alberta Gedrovica

labā,'un

2) . uzaicina Albertu Gedro-

vica, kura dzīves vieta nav

zināma, minēto naudu saņemt.
Rīgā, 1944. g. 9. septembrī.

2348.1./44. g.
R. 7708.

Liepājas apgabaltiesas civīl-

nodaļa paziņo, ka tiesa 1944. g.
31. augustā aizmuguriski no-

sprieda: šķirt Jāņa Tīruma

un Onas Tīrumas, dzim. Boze,

1941. g. 18. maijā Kuldīgas-
Griķu pagasta civilstāvokļa
aktu reģistrācijas birojā no-

slēgto laulību.

Liepājā, 1944. g. 9. sept.
99. 1./44.

' R. 7710.

Liepājas apgabaltiesas civīl-

nodaļa, pamatojoties uz Civīl-

proc. lik. 1693., 1695., 1712. un

1715. pantiem, saskaņā ar

Marijas-Helenas-Martas Kau-

piņas lūgumu un savu 1944. g.

28. augusta lēmumu paziņo,
ka parādniece Marija-Helena-
Marta Kaupiņa ir samaksājusi
parādu pēc divām obligācijām
par Rbl. 40000,—, kas izdotas

uz Georgija Sesakova vārda,
cēdētas uz uzrādītāja un no-

stiprinātas 1912. g. 23. maijā
ar žurn. Nr. 792 un Nr. 793 uz

nekustamu īpašumu Liepājā,
ar zemesgrāmatu reģ. 1000 nr.,

bet šīs obligācijas nevar iz-

sniegt atpakaļ parādniekam

hipotēkas dzēšanai zemesgrā-
matās tādēļ, ka nezināma kre-

ditora atrašanās vieta.

Tāpēc apgabaltiesa uzaicina

visas personas, kam būtu tie-

sības uz minētām obligācijām,
pieteikties tiesā 1 mēneša laikā

pēc šā sludinājuma ievietoša-

nas Rīkojumu Vēstnesī. Ja uz-

aicinātās personas nepieteik-
sies noteiktā laikā, tad obligā-
cijas atzīs par iznīcinātām, pa-

rādu par samaksātu un lūdzē-

jai būs tiesība prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatā.

Liepājā, 1944. g. 8. sept.

119./55. 1.

R. 7712.

Liepājas apgabaltiesas civīl-

nodaļa, pamatojoties uz Civīl-

proc. lik. 1693., 1695., 1712. un

1715. pantiem, saskaņā ar Elī-

zabetes-Dorotejas Zibaltas lū-

gumu ūn savu 1944. g. 21. aug.

lēmumu paziņo, ka parādniece
Elīzabete-Doroteja Žibalta ir

samaksājusi parādu pēc obli-

gācijām par Rbl. 4500,—, kas

izdotas Liepājas krāj-aizdevu
kasei par labu un kas nostip-
rinātas: 1) 1895. g. 27. maijā ar

žurn. Nr. 399 par Rbl. 2000,—,

2) 1895. g. 23. augustā ar žurn.
Nr. 592 par Rbl. 2000,— un 3)

1896. g. 13. janvārī ar žurn.

Nr. 25 par Rbl. 500,— uz. ne-

kustamu īpašumu Liepājā ar

zemesgrāmatu reģ. 607. num.,

bet šīs obligācijas nevar iz-

sniegt atpakaļ parādniekam

hipotēkas dzēšanai zemesgrā-
matās tādēļ, ka nezināma kre-

ditora atrašanās vieta.

Tāpēc apgabaltiesa uzaicina

visas personas, kam būtu tie-

sības uz minētām obligācijām,

pieteikties tiesā 1 mēneša laikā

pēc šā sludinājuma ievietoša-

nas Rīkojumu Vēstnesī. Ja uz-

aicinātās personas nepieteik-
sies noteiktā laikā, tad obligā-

cijas atzīs par iznīcinātām,
parādu par samaksātu un lū-

dzējai būs tiesība prasīt hipo-
tēkas dzēšanu • zemesgrāmatā.

Liepājā, 1944. g. 8. sept.
115. 1./44.

R. 7713.

Rīgas pilsētas Saimniecības

un pārtikas valde izsludina

par nederīgām nama kopējo

iedzīvotāju pārstāvju aplie-
cības:

1) 12857 — Iraidas Ozoliņas
— Gobas ielā 5;

2) 12613 — Paulīnes Abo-

liņas — Viļņas ielā 18;
3) 5793 ■— Dzidra Aibrechta

— Avotu ielā 74;
4) 3934 :— Bertas Baumgar-

tas — Vidzemes gatvē 218;
5) 933 — Vikentija Bogoviča

— Tirgoņu ielā. 9;
6) 12654 — Matildes Dālde-

ras — Dzirciema ielā 101;

7) 3130 — Ernesta Ozoliņa
— Ciekurkalnā, I šķ. līn. 4;

8) 4573
— Mārča Eglīša —

Vidzemes gatvē 71;

9) 5560 — Martas Janekas —

Pleskavas ielā 110;
! 10) 10778 — Pētera Jankov-

ska — Kalnciema ie]ā 133;

11) 10595 — Romāna Kaļes-
ņikova — Nīcas ielā 1;

12) 691 — Emīlijas Ķezberes
— Lāčplēša ielā 31;

13) 5364 — Helēnas Kipelas
— Tallinas, ielā 79;

14) 790-223 — Aleksandra

Kundrata — Šarlotes, Tomso-

na un Dārzniecības ielām 43,

25, 21, 21/23, 73;

15) 5463 — Mirdzas Lazdiņas
— Zvaigžņu ielā 17;

16) 16793 — Līnas Liekņas
— Abģuldes ielā 27;

17) 3016 — Lūcijas Lullas*—

Laimdotas ielā 12; ..

18) 5386 — Aleksandra Mi-

ķelsona — Rumpmuižas ielā

73;
19) — Marijas Nechvjadovi-

cas — Valguma ielā 39;

20) 10568 — Auroras Ozolas

— Ernestīnes ielā 27;

21) 11248 — Martasßezau-

skas — Jaunsaules ielā 10;

22) 11187 — Helēnas Richlo-

vas —
Dzirciema ielā 83;

23) 10896
— Jāzepa Skrina

— Krūzes ielā 17;
24) 9782 — Lilijas Svarenie-

ces — Dzegužu ielā 26;
25) 13234 — Natālijas Sven-

čas — Kandavas ielā 86;
26) 6773 — Emmas Tamulas

— Kundziņsalā 16. līn. 22; '
27) 14560 — Viktora Vārnas

■— Rēzeknes ielā 21.

R. 7691.

Katlakalna pag. valde izslu-

dina par nederīgu Latvijas
iekšz. pasi ser. NT 013640/1234,
izd. Katlakalna pag. valde
1928. gada 13. janvārī Kārlim

šteinbergam.

R. 7716.

Ķemeru pilsētas vecākais iz-

sludina par nederīgām apgā-
des grāmatiņas:

1) ser. A 944717, izd. Alek-

sandram Neilim;

2) ser. A 214698, izd. Melāni-

jai Kalniņa!;
3) ser. — izd. Nadeždai

Gerasimdvičai;
4) ser. A 343819, izd. Rūdol-

fam Strazdam; . •
5) ser. A 343515, izd. Martai

Lanemanei;

6) ser.A 230441, izd. Jāzepam
Greivulim;

7) ser. A 230442, izd. Annai

Greivulei;

_

8) ser. A 527364, izd. Vilim

Štromam.

Mazgājamo līdzekļukartītes:

9) Aleksandra Neiļa;
10) Melānijas Kalniņas;
11) Jāzepa un Annas Grei-

vuļu;

12) Elizabetes Rozītes;
iepirkšanās kartītes:

13) Aleksandra Neiļa;

14) Melānijas Kalniņas.
'R. 7715.

Kokneses pagasta valde iz-

sludina par nederīgām Latvi-

jas iekšzemes kases:

1) ser. NT 010102/902, izd.

1927. g. 15. dcc. Bebru pagasta
valde Martai Grīnbaumai;

2) ser. NJ 009701/501, izd.

1927. g. 16. nov. Bebru pagasta
valde Jānim Miķelsonam;

3) ser. NJ 009289/89, izd.

1927. g. 7. nov. Bebru pagasta
valde Mīlei Gūtmanei;

4) ser. NZ 009986/786, izd.

1927. g. 6. dcc. Bebru pagasta
valde Emīlijai Rodei;

5) Martas Grīnbaumas apgā-
des grāmatiņu ser. A 497011/6,
izd. 1941._g. 7. okt,;

6) Elmāra Grīnbauma apgā-
des grāmatiņu ser. A 497014,
izd. 1941. g.;

7) Jāņa Miķelsona apgādes

grāmatiņu ser. A 555306, izd.
1941. g. 10. okt.;

8) Jāņa Miķelsona mazgāja-
mo līdzekļu kartīti VLr» un

smēķētāju kartīti Ps;
9) Mīles Gūtmanes mazgāja-

mo līdzekļu kartīti JSLr,;
10) Emīlijas Rodes mazgā-

jamo "'īdzekļu kartīti JSLs;
11) Kārļa Miķelsona mazgā-

jamo līdzekļu kartīti VLs un

smēķētāju kartīti P3;
12) Aneles Gabranas mazgā-

jamo līdzekļu kartīti JSLs;

13) Martas un Elmāra Grīn-

baumu mazgājamo līdzekļu
kartītes JSs. R. 7714.

.Notārs Vilis Lūkins Tuku-

mā uz 1883. g. 19. aug. Grenču

pagastā dzimušās Annas (Ane-

tes) Ziemeles, 'dzim. Straut-

mane, lūgumu izsludina par

atsauktu pilnvarojumu, kuru

Anna (Anete) - Ziemele devusi
Kārlim Briedim ar universāl-

pilnvaru, ko apliecinājis Rīgas

notārs A. Bočagovs Rīgā 1944.

gada 19. aprīlī ar 2531 reģ.
n-ru, līdz ar visiem varbūtē-

jiem tālākpilnvarojumiem.
R. 7697.

Strenču pilsētas vecākais iz-

sludina par nederīgu apgādes
grāmatiņu ser. A 988382, izd.

Valkas pilsētas valde 1941. g.
30. sept. Aldonai Sneiderai.

R. 7694.

Trikātas pagasta valde iz-

sludina par nederīgām apgā-
des grāmatiņas:

1) A 681984 —■ Intas Sēkli-

ņas;

2) C 000502
— Marijas Efti-

ņas;

3) C 000021 — Valijas Dak-

teres;

4) A 885994
— Marijas Vīk-

snas;

5) A 978743 — Rūsiņa Al-

faertiņa;

6) A 978742
— Valijas Al-

bertiņas;

7) A 681800 — Viktora Kna-

pes;

8) A 681799 — Leontīnes

Knapes;
9) A 681798 — Pētera Kna-

pes;

10) A 235740 — Kristapa
Valdovska, izd. Dobeles pils.
valde;

_11) B 222303_ — Luizes Res-

nas, izd. Lubānas pag. valde;
12) Klaudijas Abrasimovas,

izd. Grundzāles pag. valde;
13) Galinās Abrasimovas,

izd. Grundzāles pag. valde;
14) Arkādija Abrasimova,

izd. Grundzāles pag. valde;
15) Voldemāra. Aībertiņa,

izd. Valkas pils. Valde;
16) Ārijas Albertiņas, izd.

Valkas pilsētas valde;

17) Ulža Ķiruļa, izd. Valkas

pils. valde;
18) B 664232

_— Martas Ādi-

ņas, izd. Stamerienes pag.
valde;

19) B 664723_ — Gustava

Sproga, izd. Stamerienes pag.
valde;

20) Almas Sproģes, izd. Stā-

merienes pag. valde;
21) Alīdas Aboltiņas ie-

pirks, kartīti S 2;
22) Alfrēda Blektes iepirks.

kartīti_V2, ziepju kart. PV3
un smēķētāju kart. PL3;

23) Līgas Blektes iepirks,
kartīti B2 un ziepju kartīti

PV3;

24) Valentīnas, Kristīnas un

Lizetes Blektes iepirkšanās
kartītes S2 un ziepju kartī-

tes P3, izd. Stāmerienes pag.
valde. R. 7696.

Valmieras apr. polic. I. iec.

priekšnieks izsludina par ne-

derīgām Latvijas iekšz. pases:

1) ser. CL 006468/268, izd.

Priekules pag. valde 1927. g.

7. novembrī Elmāram Valten-

bergam;
2) ser. MA 018632/340144, izd.

Rīgas prefektūra 1933. g. 4.

janvārī Aleksandram Beķe-
rim;

3) 1471, izd. Vestienas pag.

valde 1931. g. 31. martā Jānim

Beiziķim. R. 7698.

»Rotas« spiestuve Riga, Richarda VVagnera iela 57. Pas. 2027. At). 19220,
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