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Noteikumi par labības cenām ražotājiem
1942. g. 19. augustā.

Pamatojoties uz Austrumu reichsministra 1942. g.

21. februāra noteikumu par tiesību noteikšanu ie-

ņemtos austrumu apgabalos (VBI. RMO. 11. lapp.)
2. §, noteicu sekojošo:

1. §

(1) Ražotājiem par labību noteiktas sekojo-
šās cenas:

rudzi
.... 9,50 RM par 100 kg

kvieši
. . . 11,30

„ „
100

„

mieži
.... 9,40 „ „

100
„

auzas
....

9,40
„ „

100
„

griķi .... 12,40 „ „
100

„

franko dzelzceļa stacija vai franko iepirkuma vietas

noliktava.

(2) Cenas lopbarības labības mistram un sajauku-

mam, kas sastāv no vasaras labības un pākšaugiem,

jāaprēķina par noteiktām cenām pēc sajaukumā ie-

tilpstošo labības sugu samēra.

2. §

(1) Cenas piemērojamas par nebojātu vidēja la-

buma preci ar vietēji parasto caurmēra pieļaujamo

pieiaukumu, kas drīkst būt maizes lab7bai augstā-
kais 2°/o, lopbarības labībai 3% un griķiem 5%.

(2) Caurmēra tilpuma svars noteikts:

rudziem . . 68 līdz 70 kg hektolitrā,
kviešiem . . 73

„
75

„ „

miežiem . . 58
„

60
„ „

auzām . . . 44 „ 46 „ „

griķiem ...
55 „

58
„ „

3. §

(1) Precei ar zemāku labumu, ņemot par pamatu

tilpuma svaru, jāizdara sekojošie cenu atvilkumi:

Tilpuma svars hektolitrā par 100 kg

Rudziem 67 līdz 67.9 kg = 0.10 RM

66 līdz 66.9 kg = 0,20 „

64 līdz 65,9 kg = 0.40
„

zem 64 kg par katru iesāktu kg

tālākie 0,10 RM.

Kviešiem 72 līdz 72,9 kg = 0,20 RM

70 līdz 71,9 kg = 0,30 „

68 līdz 69,9 kg = 0,50 „

zem 68 kg par katru iesāktu kg =

0,15 RM.

Miežiem zem 58 kg par katru iesāktu kg =»

0,05 RM.

Auzām zem 44 kg par katru iesāktu kg =

0,05 RM.

■ (2) Par sevišķiem trūkumiem (stipru smaku, lie-

I lāku piejaukumu v. t. t.) jāizdara tālāks piemērīgs

cenas atvilkums.

(3) Visiem cenu atvilkumiem un to pamatojumiem

jābūt redzamiem nodošanas apliecībā.

4. §

(1) Kā labuma piemaksa par dabiski vai ar kaltē-

šanu sasniegtu augstāku īpatsvaru aprēķināma:

Tilpuma svars hektolitrā par 100 kg

Rudziem 70,1 līdz 71 kg = 0,20 RM

71,1 līdz 72 kg =■ 0,50 „

72,1 līdz 73 kg = 0,70 „

73,1 līdz 74 kg = 0,90 „

74,1 un vairāk = 1,00 „

Kviešiem 75,1 līdz 76 kg = 0,20 RM

76,1 līdz 77 kg = 0,50 „

77,1 līdz 78 kg = 0,70 „

78,1 līdz 80 kg = 0,90 „

80,1 un vairāk = 1,00 „

Miežiem 60,1 līdz 62 kg = 0,20 RM

62,1 līdz 64 kg = 0,30 „

64,1 līdz 66 kg - 0,40 „

66,1 līdz 68 kg = 0,60 „

68,1 līdz 70 kg = 0,70
„

70,1 un vairāk = 0,80 „

Auzām 46,1 līdz 47 kg = 0,20 RM

47,1 līdz 48 kg - 0,30 „

48,1 līdz 49 kg tm 0,40 „

49,1 līdz 50 kg = 0,50 „

50,1 līdz 51 kg = 0,60 „

51,1 un vairāk = 0,70 „

Griķiem 58,1 līdz 60 kg = 0,20 RM

60,1 līdz 62 kg = 0,40
„

62,1 līdz 64 kg = 0,60 „

64,1 un vairāk = 0,80 „

(2) Mistram atšķirīgā tilpuma svara dēļ cenu pie-

maksas un atvilkumi nav jāaprēķina.

5. §

(1) Miežiem un auzām rūpniecības nolūkiem (rūp-

niecības labība), kā arī brūža miežiem aprēķināma

tālāka cenu piemaksa 1 RM par 100 kg.

(2) Rūpniecības labībai un brūža miežiem jābūt
labas kvalitātes un bez smakas. Tilpuma svaram

jābūt miežiem vismaz 67 kg, auzām vismaz 48 kg

I hektolitrā, piejaukums nedrīkst pārsniegt 2%:



6. §

Šie noteikumi piemērojami Igaunijas, Latvijas un

Lietuvas ģenerālapgabalos.

7. §

Šie noteikumi stājas spēkā 1942. g. 25. augustā.

Reizē ar to zaudē spēku 1941. g. 12. septembra 1. no-

teikumu par lauksaimniecības ražojumu cenām Aus-

trumzemē (VBI. RKO. 8. lapp.; ABI. GiR. 17. lapp.;

«Tēvija» 66. num.) I nodaļa — Labība.

Rīgā, 1942. g. 19. augustā.

Austrumzemes reichskomisārs

LOHSE.

Noteikumi

par ģenerāldirektoru noteikšanas

tiesībām

Pamatojoties uz Austrumu reichsministra 1942. g.

24. aprīļa noteikumu par tiesību noteikšanu Aus-

trumzemes reichskomisāriātā (VBI. RMO. 17. lappl

t. §, noteicu sekojošo:
' 1. §

(1) Ģenerāldirektori ir pilnvaroti ģenerālkomisā-
ram piešķirtā tiesību noteikšanas pilnvarojuma robe-

žās izdot rīkojumus un izpildnoteikumus ar likuma

spēku.

(2) Rīkojumiem un izpildnoteikumiem katrā atse-

višķā gadījumā vajadzīga mana iepriekšēja pie-

krišana.

2. §

(1) Rīkojumus un izpildnoteikumus izgatavo un

izsludina lekšlietu ģenerā"direktors.

(2) Rīkojumus un izpildnoteikumus vācu un lat-

viešu valodā iekšlietu ģenerāldirektors izsludina lat-

viešu pašpārvaldības oficiālā vēstnesī.

3. §

Rīkojumi un izpildnoteikumi stājas spēkā 8. die-

nā pēc izsludināšanas oficiālā vēstnesī, ja nav no-

teikts citādi.

4. §

Sie noteikumi ir spēkā ar 1942. g. 8. maiju.

Rīgā, 1942. g. 15. augustā.

ĢenerālkomisārsRīgā
Dr. DRECHSLER.

Paziņojums

par viesnīcu istabu cenām Rīgas pilsētā
1942. g. 22. augustā.

Pamatojoties uz Aus+rumzemes re'chskomisāra

1941. g. 11. sentembra vispārējo noteikumu par cenu

un a!gu nokārtošanu Austrumzemē (VBI. RKO.

7. lapp.) 4. §, noteicu ar viņa piekrišanu sekojošās

viesnīcu istabu cenas Rīgas pilsētā:

1. §

Viesnīcas iedalāmas 3 šķirās ar šādām caurmēra

cenām par katru gultu un pārnakšņošanu:

1. šķira 2. šķira 3. šķira

RM 2.05—3.00 RM 1,80—2,00 RM 1,20—1,75

1. šķiras: Caurmēra cena

Metropoles viesnīca . . . RM 3,00
«Bellevue»

„ ...»
2,80

«Excelsior»
„ . . . „ 2,50

2. šķiras:

«Tempo» viesnīca ....
RM 2,00

Rīgas „ . . . . „ 1,80
«Komerc»

„ . . . . „ 2,00

«Savoy»
„ .... „ 1,80

Saulītes
„ , 1,80

3. šķiras:

«Astorija» viesnīca
....

RM 1,75
Tērbatas

, 1,60

Romas viesnīcā, kas pieder pie sevišķās šķiras

viesnīcām, caurmēra cena par gultu un pārnakšņo-
šanu ir RM 4,50, ieskaitot piemaksas par vannu un

salonu.

2. §
Par istabu ar vannu drīkst ņemt piemaksu augstā-

kais RM 1,—, par istabu ar salonu piemaksu —

RM 2,—.
3. §

Par vannu, kas atrodas viesnīcu atsevišķos stāvos

koplietošanai, pirmās šķiras viesnīcās drīkst ņemt

piemaksu RM 0,75, otrās un trešās šķiras viesnīcās —

RM 0,50.
4. §

Zemāko cenas šķiru istabu skaits nedrīkst būt

mazāks par 10% no istabu kopskaita.

5. §

Ja istabu ar divām gultām izdod tikai vienai per-

sonai, tad no cenas par divgultu istabu drīkst aprē-

ķināt augstākais 75%.

Ja istabu ar trim gultām izdod tikai vienai perso-

nai, tad no atļautās istabu cenas drīkst aprēķināt

augstākais 50%, un, izdodot to 2 personām kopa,

augstākais 75%.

6. §
Ja uz viesa pieprasījumu papildām novieto gultas

vai ierīko citādas guļamvietas, tad par to drīkst ap-

rēķināt līdz 75% no cenas par 1 gultu.

7. §
Pie prasītām cenām drīkst ņemt kā apkalpošanas

maksu 10% piemaksu. Ja ēdienus pasniedz istabā,
tad par to bez atļautās apkalpošanas maksas 10%

apmērā drīkst ņemt tālāku piemaksu 10% apmērā

(kopā 20%).
8. §

Pie viesnīcas ieejas vai viesnīcas pieteikšanās
vietā labi redzamā vietā jāizliek izdodamo istabu sa-

raksts, kurā jāuzdod katras istabas numurs, kā arī

cena par vienu gultu resp. vairākām gultām un ap-

kalpošanas piemaksa.
Tālāk katrā pārnakšņošanai lietojamā istabā labi

redzamā vietā jāizliek cenu kurā jāuzdod:

a) cena par 1 gultu resp. vairākām gultam,

b) pazeminātā cena par vairākgultu istabām,

ja tās neaizņem pilnīgi,

c) apkalpošanas piemaksa.

9. §
Šis paziņojums stājas tūliņ spēkā.

Rīgā, 1942. g. 22. augustā.

Ģenerālkomisāra, Rīgā, uzdevumā

Dr. DRÖGSLER.

Paziņojums

par agro kartupeļu maksimālām cenām

1942. g. 4. septembrī.

Pamatojoties uz Austrumzemes reichskomisāra

1941. g. 11. septembra vispārējo noteikumu par cenu

un algu nokārtošanu Austrumzemē (VBI. RKO.

7. lapp.; ABI. GiR. 11. lapp.) 3. §, noteicu ar viņa

piekrišanu Latvijas ģenerālapgabalā sekojošās agro

kartupeļu maksimālās cenas:

Zilām, baltām un sarkanām šķirnēm:

RM par 50 kg

_ v ...
Vairumtirdznie-

Razotaju cena
cīb cena Patērētāju

frankopardosa-
frankQ srktirgo _ cena

nas vieta
tājanoliktavā

2,60 3,10 3,65

Apaļām un dzeltenām šķirnēm:

RM par 50 kg

„ ,_.
Vairumtirdznie-

Razotaju cena
cībag cena Patērētāju

franko pardoša-
frankQ srktirgo _ cena

nas vieta
tājanoliktavā

2,90 3,50 4,03
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Ja ražotājs piegādā franko patērētāja pagrabā,

tad viņš drīkst aprēķināt piemaksu līdz kopīgā tirgo-

juma pelņas augstumam.

Noteicot kartupeļu šķirnes, jāpiemēro vecie labu-

ma un šķirošanas priekšraksti.

Cenas par apaļām un dzeltenām šķirnēm aprēķi-
nāmas arī tad, ja citu šķirņu piemaisījums nepār-

sniedz 20%.

Cenas stājas spēkā š. g. 7. septembrī un piemēro-

jamas līdz turpmākam.

Rīgā, 1942. g. 4. septembrī.

Ģenerālkomisāra. Rīgā, uzdevumā

Dr. DRÖGSLER.

Noteikumu

par lopbarības, siena un salmu sagādi mājlopu

turētājiem pilsētās 1942./43. g. papildinājums

Tā kā līdz šim vēl nav noteiktas salmu un siena

nodevas, tad rodas grūtības ar šo ražojumu iepirk-

šanu pret iepirkšanas apliecībām, kas izsniegtas sa-

skaņā ar Noteikumiem par lopbarības, siena un sal-

mu sagādi mājlopu turētājiem pilsētās 1942./43. ga-

dam («Rīkojumu Vēstn.» Nr. 137, š. g. 19. jūlijā), tam-

dēļ Lauksaimniecības galvenā direkcija ar ģenerāl-
komisāra piekrišanu nosaka, ka pagastu vecākiem,
kamēr nav noteikta galīgā siena un salmu nodeva,

iepirkšanas vietas — saimniecības nozīmējamas, iz-

ejot no pagājušā gadā uzliktās nodevas 50% apmēra.

1942. g. 4. septembrī.

Lauksaimniecības galvenais direktors

J. Andersons.

Pārtikas nodrošināšanas departamenta
direktors J. Volmārs.

Noteikumi

par patstāvīgo amatnieku atalgojuma līmeni

Darba talku fonda norēķinu vajadzībām

(Izdoti, pamatojoties uz Noteikumu par Darba

talku fondi' 4. un 11. p. — 1942. g. «Rīkojumu Vēst-

nesī» Nr. 145).
1. Darba talku fonda, kā arī izlTdzināšanas pie-

maksu norēķiniem patstāvīgo amatnieku vidējais at-

algojuma līmenis dienā ir šāds:

1) dzelzs, metallu. elektrotechniskās, optiskās un

smalkmechaniskās amatniecības nozarēs:

a) v
Triešiem virs 28 gadiem — Rīgā un Liepājā

RM 4.60;

pārējās vietās RM 4,42;

b) vīrieš;
em virs 25 gadiem — Rīgā un Liepājā

RM 4.42;
pārējās vietās RM 4,23;

2) koku apstrādāšanas un pārstrādāšanas nozarēs

(koku apstrādāšanas darbnīcas, koka virpota-
vas, mucu darbnīcas, koka rotaļlietu un sporta

piederumu darbnīcas v. c):

vīriešiem, vecākiem par 21 gadu, — Rīgā un

Liepājā RM 4,23;

pārējās vietās RM 4,05;

3) pārējos, iepriekš neminētos, amatos RM 4,05.
2. Par patstāvīgiem amatniekiem uzskatāmi tādi

amatnieki, kas nodarbojas arodveidīgi savā amatā,
nebūdami darba līguma attiecībās ar darba devēju.

3. 1. pantā minētais vidējais atalgojuma līmenis

piemērojams patstāvīgiem amatniekiem bez darb-

nīcas.

Patstāvīgiem amatniekiem, kuriem ir sava darb-

nīca, vidējais atalgojuma līmenis dienā paaugsti-
nāms šādi:

1) Rīgā — par RM 0,60;

2) Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Rīgas' Jūrma-

lā — par RM 0,36;

3) pārējās vietās — par RM 0,30.

4. Šais noteikumos minētais vidējais atalgojuma
līmenis noteikts normālajam darba laikam.

Atlīdzību par virsstundām talkas darbos, kur tāda

likumīgi pienākas, maksā talcinieka nodarbinātājs,

aprēķinot to no likumīgā atalgojuma par. padarīto

darbu.

5. Šie noteikumi stājas spēkā to izsludināšanas

dienā.

Rīgā, 1942. g. 1. septembrī.

Darba departamenta direktors P. Reinhards.

Paziņo jums
par viesnīcu talonu izsniegšanas kārtību Rīgā

esošiem viesnīcu uzņēmumiem

Pārtikas nodrošināšanas departaments paziņo, ka

viesnīcu talonu izsniegšanas funkcijas Rīgā esošām

viesnīcām, ēdienu veikaliem, restorāniem un taml.

uzņēmumiem, ko saskaņā ar Pārtikas nodrošināšanas

departamenta un Tirdzniecības departamenta izdo-

tiem noteikumiem un to papildinājumiem par tirdz-

niecību ar maizi, galu, sviestu, sieru un barības lī-

dzekļiem līdz šim izpildīja Tirdzniecības departa-
ments resp. Pārtikas nodrošināšanas departaments,
nodotas Rīgas pilsētas lielvecākam, un talonu apmai-
ņu pret nodotiem kartīšu kuponiem, sākot ar š. g.

7. septembri, izdarīs Rīgas pilsētas tirdzniecības pār-
valde.

Rīgā, 1942. g. 4. septembrī.

Pārtikas nodrošināšanas departamenta

direktors J. Volmārs.

Jauna kārtība tekstilpreču

iegādes atļauju izsniegšanā

Tirdzniecības pārvaldes Apgādes kartTšu dala ar

š. g. 1. septembri atjauno tekstilnreču iegādes atļau-

ju izsniegšanu Rīgas pilsētas civiliedzīvotājiem.

Atļauju izslēgšana un norēķināšanās par izsnieg-
tām tekstilprecēm pārkārtota uz punktu sistēmu.

Pieprasījumi pēc tekstilpreču iegādes atļaujām ie-

sniedzami T;rd7niecTbr,s pārvaldes kartTšu

daļai attiecīgos rajonos pēc pieprasītāju dzīves vie-

tām.

īevēroiot iūliia - seotembra mēneša periodā pie-

šķirto niecīgo punktu skaitu, Aogādes kartīšu dala

aizrāda, ka m'eprasīiumus nēc tekstilprecēm pieņems
tikai nn tādām personām, kurām tekstMnreču vaja-

dzība tiešām ir liela un neatMekama. Tāp3t piepra-
sījumus pieņems tikai no tārlām personām, no

1.941. c. 1. decembra nsv saņēmušas nekādas atlauias
tekstilnreču iegādei, pienvps't var ne vairāk kā 3

v
;snen''e<- :eš:>mākos prekšmetus; izņēmums pipTai-

Jatmnled7ljnuso un kara vai gad'iu-

mns cietušo ""ietās. Svin'bu gadīiumi. kā kāzas,

krist Tbas. iesvētības un bēres nav uzskatāmi par pa-

matu tekstilpreču atļauju pieprasīšanai.

Pieprasīiumus jūlija - septembra periodā pieņems
visos rajonos no 1. līdz 15. septembrim un piešķirtās
atlauias reso. atbildes uz pieprasījumiem izsniegs, sā-

kot ar 5. oktobri. Pieprasījumi rakstāmi uz jaunā

parausa Tirdzniecības departamenta pieprasījuma
ve*d7apām, kas saņemamas rajonos pret 5 feniņu sa-

maksu.

Veidlapas aizpildāmas skaidri salasāmi, atbildot

noteikti un nepārprotami uz visiem jautājumiem, un

ziņas sniedzamas pareizas, apzinoties, ka par nepa-

reizu ziņu snieešanu draud-sods. Nenareizi, nesala-
sāmi vai pavirši aizpildītus pieprasīiumus nepie-
ņems. Pieprasījumus iesniedzot, jāuzrāda pase un tās

personas apgādes grāmatiņa, kurai preces pieprasa.

Nepilngadīeiem tekstilpreces pieprasa vecāki vai
likumīgi aizbildņi.

Pieprasot tekstilpreču iegādes atļaujas apmaiņai
pret punktu vērtszīmēm, jāievēro rīkojumā par

tekstilpreču iegādes atļauju izsniegšanu pret prēmiju
zīmēm («Rīk. Vēstn.» 1942. g. Nr. 158) noteiktā kār-

tība.
' m "»

Rīgas pilsētas Tirdzniecības pārvalde.

Rīkojumu Vēstnesis 967179.num., 1942. g. 6. septembri



SLUDINĀJUMI

RĪGAS APGABALTIESAS

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

1710. p., uzaicina visas

personas, kam būtu kādi

iebildumi pret 1942. g. 26.

augustā tiesas sēdē attai-

sīto Augusta Krūmiņa pri-
vātā kārtībā 1941. g. 18.
oktobrī taisīto testamentu

vai kam būtu kādas tiesī-

bas vai prasības uz 1941. g.
23. oktobrī Rīgā mir. Au-

gusta Krūmiņa, dzim. 1874.

g. 19. aug. Mangaļu pag.,
mantojumu kā mantinie-

kiem, legātāriem, kredito-

riem v. t. 1., pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietošanas

„Rīkojumu Vēstnesī" un

norāda, ka personas, kas

nebūs pieteikušas savas

tiesības un iebildumus uz-

aicinājuma termiņā, atzīs

par tādām, kas zaudējušas
šīs tiesības vai atteikušās

no iebildumiem.

1942. g. 29. augustā.
2374. 1. R. 7163.

RĪGAS APGABALTIESAS

3. CIVILNODAĻA,
pamatojoties uz Civīlproc.

1584., 1628.—1631. un

1710. p., uzaicina visas

personas, kam būtu kādi

iebildumi pret 1942. g. 26.

augustā tiesas sēdē attai-

sīto Roberta Kalniņa pub-
liskā kārtībā 1942. g. 18.

jūnijā taisīto testamentu

vai kam būtu kādas tiesī-

bas vai prasības uz 1942. g.

10. jūliiā Rīgā mir. Rober-

ta Kalniņa, dzim. 1885 g.

21. aprīlī Jeru pagastā,
mantojumu kā mantinie-

kiem, legātāriem. kredito-

riem v. t. 1., piete'kt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc

šī studi'nāiuma ievietošanas

„Rīkniumu Vēstnesī" un

norāda, ka personas, kas

nebūs pieteikušas savas

tiesības un iebildumus uz-

ainnāuuna terminā. at7īs

par tādām kas zaudēiušas

šīs tiepība s vai atteikušās

no iebildumiem.

1942. g. 29. augustā.
2388. 1. R. 7164.

PATTfJAVPTT,*}

ļļpr-Ar> AT AS

2 CTVTT.NOPALA.

pnmatointips uz CPL 1584..

l6?q_lß3ļ. un 1710. p.. uz-

aicina Visaš nerconag kam

būbi kādi iebildumi pret

1942. g 7. augustā tiesas

??rip attaisīto un nolasīto

Vas;l,ia Stenanova publis-
ks kār+ībā 1940 g. 8. jū-

nijā taisīto testamentu vai

kam būtu kādas tiesības

vai prasības uz 1940. g. 19.

jūnijā mir. Vasilija Stepa-
nova, dzim. 1883. gadā,
mantojumu kā mantinie-

kiem, legātāriem, kredito-

riem un t. L, pieteikt tās

tiesai 3 mēnešu laikā pēc
šī sludinājuma ievietoša-

nas „Rīkojumu Vēstnesī"

un norāda, ka personas,
kas nebūtu pieteikušas sa-

vas tiesības un iebildumus

uzaicinājuma termiņā, at-

zīs par tādām, kas zaudē-

jušas šīs tiesības vai attei-

kušās no iebildumiem.

Daugavpilī,
1942. g. 26. augustā.

L. Nr. 1295a/1942. g.
R. 7165.

DAUGAVPILS

APGABALTIESAS

2. CIVILNODAĻA,

pamatojoties uz CPL 1584.,
1628.—1631. un 1710. p., uz-

aicina visas personas, kam

būtu kādi iebildumi pret
1940. g. 27. jūnijā tiesas

sēdē attaisīto Donāta Kan-

ča privātā kārtībā 1939. g.

26. oktobrī taisīto testa-

mentu vai kam būtu kādas

tiesības vai prasības uz

1939. g. 31. decembrī Bar-

kavas pag. mir. Donāta

Kanča, dzim. 1873. gada 9

februārī, mantojumu kā

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

laikā pēc šī sludinājuma

ievietošanas, „Rīkojumu
Vēstnesī" un norāda, ka

personas, kas nebūtu pie-
teikušas savas tiesības un

iebildumus uzaicināinma

terminā, atzīs par tādām,

kas zaudēiušas šīs tiesības

vai atteikušās no iebildu-

miem.

Daugavnilī.

1942 g 27. augustā.

L. Nr. 1529a/1942. g.

R. 7166.

DATTOAVPIT,S

APr-AI>AT,TTKSAS

2 CTVTLNODALA.

pamatoioties uz Civīlproc

lik. 1562 n.. paziņo, ka ar

tiosas 1942 g. 27 janvāra.

15 rruuia 2 lūn!la, 5. bi-

nija. 12. jūnila, 16. iūniia.

23. jūniia un 7.. 14. un

21. iūliia lēmumiem ir

nedibināta aizgādnība ze-

māk minēto promesošo

mantai; 1) Konstantīna

Pāv; da dēla Likmei», ar

pēdējo drīves vietu Run-

dēnu pagastā. L. Nr.

IRBa/42 : 2) Eduarda un

Jāna Skrebu. ar pēd. dzīv.

v. Asūnes pag. Prikņos. L.

Nr. 482a/42.: 3) Vladislava

pi»ran?a, dzim 1895. B. 28

oktobrī, ar pēdēio drīvēt;

vietu Krāslavas pag. ūdrī-

šu L. Nr. 2051a/42.; 4)
Daniela Maslovska, dzim.

1870. g. 10. decembrī, ar

pēd. dzīv. vietu Istras pag.
Lazari s., L. Nr. 2725a/42.;
5) Jāņa Gaiduka, dz. 1904.

g., ar pēd. dzīv. v. Istras

pag. Lazari s., L. Nr. 2728a/

42.; 6) Akulinas Achilče-

nokas, dzim. 1893. g., ar

pēd. dz. v. Istras pag. Ivu-

Ju s., L. Nr. 2734a/42.; 7)
Aleksandra Volkova, dzim.

1898. g., ar pēd. dz. vietu

Istras pag. Annapoles s.,

L. Nr. 2739a/42.; 8) Jāņa
Matulenko, dzim. 1905. g.
15. jūlijā, ar pēd. dz. vietu

Istras pag. Vecslabodā, L.

Nr. 2909a/42.; 9) Afanasija
Rabinkina, dzim. 1895. g.,

ar pēd. dzīv. v. Istras pag.
Vecslabadā. L. Nr. 2911a/

42.; 10) Sīmaņa un Jāņa

Sudnovu, ar pēd. dzīv. v.

Istras pag., L. Nr. 2936a/

42.; 11) Bertas Dziļumas-
Rindemanes, ar pēd. dzīv.

vietu Līksnas pag , L. Nr.

3063a/42.; 12) Nikifora Ego-
rova, ar pēd. dz. v. Saksta-

gala pag. L. Markovkas s.,

L. Nr. 3087a/42.; 13) Aloi-

za Bernāna, dzim. 1908. g.

Kapiņu pag., ar pēd dzīv.

vietu Aglonas pag. Strau-

mes m., L. Nr. 3160a/42.;
141 Jāzena Drusa, dzim.
1906. g. 25. martā, ar pēd.
dzīv. vietu Salienas pagas-
ta Sadnku m.. L. Nr 3211a/

42.: 15) Vasilija Sarigina,

dzim. 1882 g. Sakstagala

pag., ar pēd. dz. v. Rēzek-

nē. Dārzu ielā Nr. 45.

Daugavnilī,

1942. g. 26. augustā.
R. 7167.

RTGAS PILRFTAS

TIRPZNTKC. PSRVATDES

APGĀDES KARTĪŠU

DAĻA
izsludina nar nozaudētām

a) šīs pārvaldes izsniegtās

apgādes grāmatiņas: 11 ser.

A Nr. 098724 —
KārU m

K£U«n: 21 ser. A Nr 579957

— Rūtai T.ieniņai: 3) ser

A Nr. 370774 —
Augus+ei

Lir»»'«»mane'; 4) ser A Nr.

577168 — Maritai L"V*so-

vai: 5) ser. A Nr..288568—

Frrniam 6i ser.

A Nr. 140946
—

Alfrēdam

Rffavn; 71 sor A Nr. 371Q59

— Olgai WoT«»ntālei: 81 ser.

A "NTr. 159894 — Josifsm

OW*Usnam? 91 ser. A Nr

2R9R52
— Eduardam

manv 101 ser. A Nr 22?3<U

— Monikai Snl'ma»: 11)

ser. A Nr. 252396 —

riiai Sniirnai: 12i ser. A

Nr. IPOR3B —
Viktnrarn

St3n*v!canv 131 ser A Nr.

69210 — Paul'm Sr»*»rHn_

iram: 14V ser A Nr 0211^

— Annai VMantai: 15)

ser. A Nr. 210367 — Mar-

tai-Otīlijai Vilciņai; 16)
ser. A Nr. 094885 — Ar-

vīdam - Gotfrīdam Vāve-

rim; 17) ser. A Nr. 196891

— Eduardam Ziediņam;

18) ser. A 362767 —

Juzevai Greidānei; 19)

Daugavpils pils. valdes iz-

sniegto apgādes grāmatiņu
ser. B 861519 — Valentīnei

Boreišo; 20) Saldus pilsē-
tas valdes izsniegto apgā-
des grāmatiņu ser. A Nr.
428076

— Kārlim Ramšam.

R. 7189.

RĪGAS PILSĒTAS

VETERINĀRAS DIREK-

CIJAS LOPBARĪBAS

SADALES NODAĻA

izsludina par nederīgu

lopbarības kartīti 111 kat.

ser. Z Nr. 000417, ko tā iz-

devusi Jānim Slokam-Slo-

gam, dzīv. Debessbraukša-

nas ielā 12—7. R. 7127.

RĪGAS II TIRDZNIEC.

UZŅĒMUMS
izsludina par nederīgu
Evaristai Kalniņai 1942. g.

6. febr. izdoto apliecību Nr.

P-11177. R. 7126.

DAUGAVPILS

PILSĒTAS VALDE

izsludina par nederīgām

šīs pils. valdes izdotās ap-

gādes grāmatiņas: 1) ser.

B Nr. 795807
—

Albertam

Kurtisam; 2) ser. B Nr.

428328 — Andrejam Iva-

novam. R. 7121.

DAUGAVPILS

PILSĒTAS VALDE

izsludina par nederīgu ap-

gādes grāmatiņu ser. B Nr.

932957, ko Izvaltas pagasta
valde izdevusi Kuprjanam
Astratovam. R. 7145.

DAUGAVPILS

PILSĒTAS VALDE

izsludina par nederīgām

viņas izdotās apgādes grā-

matiņas: 1) ser. B Nr.

919920 — Sofiial Pefrovai;

2) ser. B Nr. 809424 —
Pē-

terim Daugulim. R. 7170.

RĒZEKNES PILSĒTAS

VALDE

izsludina par nederīgām

sekojošās nozaudētās ap-

gādes grāmatiņas: 1) ser.

B Nr. 722418. ko Makašēnu

pag. valde izsn. Jānim

Cfnnskim: 2) ser A Nr.

947609. ko Rīgas pilsētas.

Tirdzniecības nodala izsn.

Voldemāram AnrWsonam:

3) ser. B Nr. 572038. ko šī

pils. valde .izsn Aleksan-

dram Bogdanovam.
R. 7124.
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