
RĪKOJUMU

VĒSTNESIS
lsd»vn. un spiestuve «Tēvija» Rigā. Blaumaņa ifclā 38/40. Dir.-rīk. Ernests Kreišmanis. Atb. rod. Jānis Vītols. Red. Rīgā. Blaumaņa ielā 38/40

Tālruņi: direktoram-rīkotājam 30637; atb. red. 30780; redakcijai un eaimniec. vad. 24389; sludinājumi 34731. Redakcijas darba laiks no 14—18.

Abonēšanas maksa mēnesi ar piesūtīšanu RM 2.50; atsevišķs numurs maksā 10 feniņus. «Rīkojumu Vēstneša» tekošs rēķins pastā Nr. 280.

Tulkotos rīkojumos par pamattekstu uzskatāms vācu valodā publicētais teksts.

Nr 178. Sestdien, 1942. g. 5 septembrī 1. gada gājums

SATURS:

1942. g. 27. VIII Noteikumi par cenu direktora amata nodibināšanu un cenu pārraudzīšanu Latv. ģenerālapgabalā 961. Ip
1942. g. 13. VIII Noteikumi par statistisko darbu_nodrošināšanu Latvijas ģenerālapgabalā 961.

„

1942. g. 22. VIII Paziņojums par sivēnu maksimālām cenām 962.
~

1942. g. 3. IX Noteikumi par saldumu sadalīšanas kārtību Latvijas ģenerālapgabalā 962.
„

1942!
g. 2. IX Paziņojums par IV perioda pārtikas kartītēm 962.

„

1942. g. 17. VIII Rīkojums par trakumsērgas piemeklētu joslu Skrundas pagastā 963.
~

1942. g. 19. VIII Rīkojums par trakumsērgas piemeklētu joslu Alšvangas pagastā 963.
„

1942. g. 26. VIII Rīkojums Nr. 9 par trakumsērgas piemeklētām un apdraudētām Jos!sm Vandzenes, Laidzes, Virbu

un Nogales pagastos 963.
„

1942. g. 26. VIII Rīkojums par trakumsērgas piemeklētu joslu Piltenes pagastā 964.
„

Vācu tiesas paziņojumi 964.
„

Noteikumi par cenu direktora amata nodibināšanu un

cenu pārraudzīšanu Latvijas ģenerālapgabalā
1942. g. 27. augustā.

Pamatojoties uz Austrumu reichsministra 1942. g.

24. aprīļa noteikumu par tiesību noteikšanu Aus-

trumzemes reichskomisāriātā (VBI. RMO. 17. lapp.)

1. §, noteicu sekojošo:
1. §

Lai nokārtotu tautsaimnieciski attaisnojamas ce-

nas un atlīdzību par visāda veida precēm un pakal-

pojumiem, Latvijas ģenerālapgabalā tiek nodibināts

cenu direktora amats, kurš tieši pakļauts saimniecī-

bas ģenerāldirektoram.
2. §

(1) Cenu direktora izdotie cenu veidošanas priekš-

raksti ir saistoši vācu un vietējām personām, pasāku-

miem un organizācijām.

(2) Visiem pasākumiem, kas atrodas Latvijas ģe-

nerālapgabalā, un visām vietējām iestādēm jāsniedz

cenu direktoram viņa uzdevumu veikšanai vajadzī-

gās ziņas, jāuzrāda attaisnojuma dokumenti un uz

pieprasījumu tie jāizsniedz.
3. §

(1) Uz šo noteikumu pamata izdoto priekšraksta

pārkāpšanu soda saskaņā ar Austrumzemes reichsko-

misāra 1941. g. 11. septembra vispārējā noteikuma

par cenu un algu nokārtošanu Austrumzemē (VBI.

RKO. 7. lapp.; ABI. GiR. 11. lapp.) 9. §. Bez tam no-

lemt konfiscēt tos priekšmetus, uz kuriem sodāmā

darbība attiecas, kā arī par sodīšanu publiski pazi-

ņot. Priekšmetu konfiskāciju var nolemt arī ār-

pus krimināllietas.

(2) Cenu direktoram ir tiesība uzlikt kārtības so-

dus naudā neierobežotā apmērā, ja aizskārtas viņam

saskaņā ar 2. § piešķirtās izziņas tiesības. Bez tam

cenu direktoram ir tiesības panākt savu priekš-
rakstu izpildīšanu ar policijas spaidiem, ja kāds lie-

dzas doj ziņas. Par cenu direktora rīcību var ie-

sniegt viena mēneša laikā sūdzību ģenerālkomisā-,

ram Rīgā. Sūdzība nedod iemeslu atlikt izpildīšanu.
(3) Cenu direktoram saskaņā ar 2. rindkopu pie-

šķirtās tiesības neattiecas uz vācu personām un pa-

sākumiem.
4. §

(1) Zemākas pārvaldības iestādes par cenu priekš-
rakstu pārkāpšanu var uzlikt kārtības sodus līdz

RM 150,—. Šī tiesība nepastāv pret valstsvācu per-

sonām.

(2) Par zemāko pārvaldības iestāžu lēmumiem var

viena mēneša laikā pēc kārtības soda lēmuma piesū-
tīšanas iesniegt sūdzību novada komisāram, xura lē-

mums ir galīgs. Sūdzība nedod iemeslu atlikt izpil-
dīšanu.

5. §
Vācu cenu iestāžu piekritību šie noteikumi neskar.

6. §

(1) Vietējās tiesas var uzsākt lietu par cenu

priekšrakstu pārkāpšanu tikai uz ģenerālkomisāra
priekšlikumu.

(2) Par zaudējumiem, kas cēlušies uz šo noteiku-

mu pamata doto priekšrakstu vai notikušas rīcības

dēļ, atlīdzību nemaksā.

7. §
Šie noteikumi stājas spēkā 1942. g. 1. septembrī.

Rīgā, 1942. g. 27. augustā.

Ģenerālkomisārs Rīgā
Dr. DRECHSLER.

Noteikumi

par statistisko darbu nodrošināšanu

Latvijas ģenerālapgabalā
1942. g. 13. augustā.

Pamatojoties uz Austrumu reichsministra 1942. g.

24. aprīļa noteikumu par tiesību noteikšanu Aus-

trumzemes reichskomisāriātā (VBI. RMO. 17. lapp.)
1. §, noteicu sekojošo:

1. §

(1) Reichskomisāra atļauto vienreizējo un tekošo

statistisko ziņu ievākšana (uztveršana) Latvijas ģene-

rālapgabalā piekrīt Latvijas Statistikas pārvaldei.

(2) Citas iestādes statistisko ziņu ievākšanu (uz-

tveršanu) drīkst izdarīt vienīgi saziņā ar Latvijas

Statistikas pārvaldi, šādi iegūtie pamatmateriāli un

ziņas jātur Latvijas Statistikas pārvaldes pastāvīgā
rīcībā.

2. §
Reichskomisāra 1942. g. 10. aprīļa pirmo izpildno-

teikumu pie noteikumiem par statistiskā darba uz-

būvi un organizāciju Austrumzemē (VBI. RKO. 57.

lapp.; «Rīk. Vēstn.» 349. lapp.) 1. un 2. § paredzētam
atļaujas pieprasījumam jāpievieno Latvijas Statisti-

kas pārvaldes atsauksme.

3. §

(1) Uz Latvijas Statistikas pārvaldes uzaicinā-

juma visām privātām un juridiskām personām jāuz-
rāda uz viņām attiecošies pamatmateriāli un jādod

patiesas ziņas. Šīs ziņas Latvijas Statistikas pār-
valde ievāc tieši vai caur pašvaldības iestādēm vai

policiju.



(2) Neapstrīdamu ziņu nodrošināšanai Latvijas

Statistikas pārvaldei ir tiesība izdarīt uz vietas pār-

baudes.

(3) Šādā kārtā iegūtos pamatmateriālus un ziņas

drīkst izlietot tikai statistiskiem un tautsaimnie-

ciskiem nolūkiem.

4. §

(1) Statistisko ziņu sagatavošana un sastādīšana

piekrīt vienīgi Latvijas Statistikas pārvaldei.

(2) Statistisko ziņu publicēšana iespiedveida vai

citādos pavairojumos pieļauta vienīgi ar Austrumze-

mes reichskomisāra piekrišanu. Atbilstošie pieprasī-

jumi ar Latvijas Statistikas pārvaldes atsauksmi ie-

sniedzami ģenerāikomisāram Rīgā.

5. §
Kas Latvijas Statistikas pārvaldes pieprasītās

statistiskās ziņas nedod, tīši vai aiz nolaidības dod

nepareizas vai nepilnīgas ziņas, neuzrāda pieprasītos

pamatmateriālus vai nepieļauj pārbaudi uz vietas,

sodāms ar cietumu līdz sešām nedēļām un ar naudas

sodu līdz RM 500,—,
vai ar vienu no šiem sodiem.

6. §
Šie noteikumi stājas spēkā 1942. g. 15. augustā.

Rīgā, 1942. g. 13. augustā.

Ģenerālkomisāra, Rīgā, uzdevumā

SOMMERLATTE.

Paziņojums

par sivēnu maksimālām cenām

1942. g. 22. augustā.

Saskaņā ar 1941. g. 11. septembra vispārējo notei-

kumu par cenu un algu nokārtošanu Austrumzemē

(VBI. RKO. 7. lapp.; ABI. GiR. 11. lapp.) notei-

cu sekojošās sivēnu maksimālās cenas:

kaujamie sivēni līdz 18 kg
dzīvsvarā RM 1,50 par kg

no 18 līdz 30 kg dzīvsvarā
.

RM I,— par kg

pāri par 30 kg dzīvsvarā mak-

sā iamas atbilstošās gaļas cenas.

Tetovētiem vīriešu un sieviešu kārtas sugas lo-

piem ar cilts aprakstu maksimālās cenas nav piemē-

rojamas.
Š7

s maksimālās cenas stājas spēkā 1942. g. 22. au-

gustā.

Rīgā, 1942. g. 22. augustā.

Ģenerālkomisāra. RT?ā. uzdevumā

Dr. DRÖGSLER.

Noteikumi

par saldumu sadalīšanas kārtību Latvijas
ģenerālapgabalā

1. Saldumus patērētājiem tirdzniecības uzņēmumi

var izsniest vienīgi uz šādām kartītēm un iepirkša-

nas apliec
rbām:

a) Pārtikas kartīšu kuponiem, kas izsludināti sal-

dumu saņemšanai;

b) ģenerālkorrrsāra Rīgā un apgabalu komisāru

izdotām iepirkšanas apliecībām;

c) Pārtikas nodrošināšanas departamenta izdotām

iepirkšanas apliecībām;

d) Pilsētu un pagastu vecāko izdotām iepirkšanas

apliecībām.

2. Generālkomisāra noteiktās iedzīvotājiem izsnie-

dzamās sa'dumu devas katram izdalīšanas periodam
izsludina Pārtikas nodrošināšanas departaments.

3. Tirdzniecības uzņēmumi saldumus pret pašval-

dību likumīgi izdotām iegādes atļaujām saņem no

vairumtirdzniecības uzņēmumiem vai tieši no fab-

rikas.

4. Tirdzniecības uzņēmumiem par pārdotiem sal-
dumiem jānorēķinās līdzīgā kārtībā kā ar citiem ra-

cionētiem produktiem saskaņā ar š. g. 13. maija

«Rīkojumu Vēstnesī» Nr. 82 publicēto «No+eikumi

par norēķināšanās kārtību tirdzniecībā ar racionētiem

pārtikas produktiem Latvijas ģenerālapgabalā —

laukos un pilsētās».

5. Pilsētu un pagastu vecākie var izdot saldumu

iegādes atļaujas veikaliem tikai par tādu saldumu

daudzumu, par kādu tie iesniedz attiecīgos saldumu

saņemšanai derīgos pārtikas kartīšu kuponus vai ie-

pirkšanas apliecības.
lepirkšanas apliecības pilsētu un pagastu vecākie

var izsniegt tikai gadījumos, kuros Pārtikas nodroši-

nāšanas departaments tos pilnvarojis.

6. Veikaliem, kas uzsāk tirgoties ar saldumiem,

attiecīgais pilsētas vai pagasta vecākais izsniedz sal-

dumu saņemšanai iegādes atļauju avansveidīgi pret

veikalnieka parakstītu reversālu.

Pagastu vecākie iegādes atļaujas saldumu avansa

saņemšanai var izdot tikai par tādu saldumu dau-

dzumu, kāds kopsummā vienā izdalīšanas periodā

pienākas attiecīgā pagasta iedzīvotājiem, uz kuru

pārtikas kartīšu kuponiem Pārtikas nodrošināšanas

departaments izsludinājis saldumu devu.

7. Uzraudzība par šo noteikumu izpildīšanu pie-
krīt Pārtikas nodrošināšanas departamentam, pašval-

dībām un policijai.
8. Par šo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu

draud sods.

9. Ar šo noteikumu publicēšanu atcelti visi līdz

šim izdotie noteikumi par saldumu sadalīšanas kār-

tību. (Publ. 1941. g. «Tēvijā» Nr. 113 un Nr. 142).

Šie noteikumi stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Rīgā, 1942. g. 3. septembrī.

Pārtikas nodrošināšanas departamenta
direktors J. Volmārs.

Paziņojums

par IV perioda pārtikas kartītēm

Pārtikas nodrošināšanas departaments paziņo, ka

laikā no š. g. 7. septembra līdz 4. oktobrim racionēto

pārtikas produktu saņemšanai Latvijas ģenerālapga-

balā dcrT
gas IV izdalīšanas perioda pārtikas kartī-

tes. Jaunās pārtikas kartītes ir līdzīgas 111 perioda

pārtikas kartītēm, apzīmētas ar sērijas iniciāli un

izdalīšanas perioda skaitli «4», kas iespiests arī kat-

ra atsevišķa kupona kreisajā augšstūrī.

Rezerves kuponi, kas iepriekšējo izdalīšanas pe-

riodu pārtikas kartītēs bija apzīmēti burtiem, IV pe-

rioda kartītēs apzīmēti cipariem.
Kartīšu kuponus atjauts izmantot līdzīgā kārtībā

kā 111 perioda kartīšu kuponus, t. i. ne agrāk par to

perioda nedēļu, kurā tie derīgi attiecīga produkta

saņemšanai.
Baltmaizi uz IV perioda pārtikas kartītēm atļauts

izsniegt sekojošā kārtībā:

1) Pret maizes kuponiem, kuru labajā augšstūrī

nav burta «R», pret kuponiem «maize vai milti» un

«maize vai kūkas», ja pret tiem vēlas saņemt maizi,

un pret visiem pārtikas kartīšu maizes kuponiem

patērētājiem, kuriem baltmaize jālieto rupjmaizes

vietā, saskaņā ar ārsta priekšrakstu.

2) Ja, apmierinot 1. pantā minētās vajadzības,
veikalos rastos baltmaizes atlikums, to atļauts iz-

sniegt arī pret maizes kuponiem, kas apzīmēti ar

burtu «R», sadalot baltmaizes atlikumu starp patē-

rētājiem pēc iespējas vienlīdzīgi.
Uz IV perioda pārtikas kartītēm sviestu gaļas

vietā atļauts izsniegt tikai pret sviesta saņemšanai

pārzīmogotiem gaļas kuponiem samazinātās attie-

cībās.

Izsniegt mājas sviestu pret gaļas kuponiem, sākot

ar š. g. 7. septembri, aizliegts.
Sākot ar š. g. 7. septembri, 111 izdalīšanas perioda

pārtikas kartītes produktu iegādei nav derīgas, izņe-
mot saldumu saņemšanai publicēto mazbērnu un

bērnu pārtikas kartīšu «D» kuponu un jauniešu un

normālpatērētāju pārtikas kartīšu «M» kuponu, kas

derīgi līdz š. g. 27. septembrim. Par olu kuponiem,

uz kuriem daļa iedzīvotāju nav vēl olas saņēmuši,

sekos atsevišķs paziņojums.
111 izdalīšanas perioda pārtikas papilddevu kartī-

tes ilga un nakts darba, smaga un ļoti smaga darba

strādniekiem derīgas visu produktu iegādei līdz š. g.

13. septembrim.
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Veikaliem jāapmaina saņemtie 111 izdalīšanas pe-

rioda pārtikas kartīšu kuponi, kā arī par laikā no

š. g. 10. augusta līdz 6. septembrim izsniegtām pārti-

kas precēm saņemtie taloni un iepirkšanas apliecības

=pret attiecīgām iegādes atļaujām ne vēlāk kā līdz

š. g. 13. septembrim.

Rīgā, 1942. g. 2. septembrī.
Pārtikas nodrošināšanas departamenta

direktors J. Volmārs.

Rīkojums
par trakumsērgas piemeklētu joslu Skrundas

pagastā

Skrundas pagasta Pikuļu saimniecībā š. g. 6. au-

gustā parādījusies trakumsērga. Tur ar trakumsērgu

saslimušais suns sakodis māju iedzīvotāju Lību Zē-

lavu. Slimais suns nogalināts.
Sakarā ar to un pamatojoties uz noteikumiem un

instrukciju par trakumsērgas apkarošanu, izsludinu:

I Par trakumsērgas piemeklētu joslu — Skrundas

pagasta sekojošas saimniecības: Pikuļus, Birzniekus,

Līcīšus, Valcīšus un šo saimniecību dabiskās robežas.

Lai pienācīgi apkarotu trakumsērgas tālāku izpla-
tīšanos un to ierobežotu, uz stingrāko uzdodu tra-

kumsērgas piemeklētā joslā:

1) Nekavējoties nogalināt visus suņus un kaķus,

neievērojot to veselības stāvokli, sugu un vērtību.

Tāpat iznīcināmi uzklīdušie bezīpašnieku suņi un

kaķi, un par to atrašanos un neiznīcināšanu jāatbild
katram mājas saimniekam, pārvaldniekam vai viņa

vietniekam, kur tie tiks atrasti.

2) Suņu vai kaķu izvešana no minētā apgabala
aizliegta.

3) Ar trakumsērgu slimo vai saslimšanā aizdo-

m
T

go dzīvnieku kaušana un tādu dzīvnieku atsevišķu

daļu, piena vai citu ražojumu pārdošana vai izlieto-

šana aizliegta.

4) Ar trakumsērgu kritušos vai nogalinātos dzīv-

niekus nedrīkst nodīrāt, bet tie ar visu ādu sadedzi-

nāmi vai aprokami mazākais 2 metri dziļi. Adas

pirms tam sagriežamas vai apsvilināmas.
5) Par katru novērotu aizdomīgu gadījumu neka-

vējoties un ne vēlāk kā 24 stundu laikā jāziņo poli-

cijai vai veterinārārstam.

II Tā kā atbilstošā trakumsērgas apdraudētā
josla jau ir izsludināta par trakumsērgas apdraudētu
ar maniem š. g. 30. jūnija Nr. A56-855 un š. g. 6. jū-
lija Nr. A56-877 rīkojumiem un tā paliek līdzšinējā,

jo 10 kilometru trakumsērgas apdraudētā josla
ar pēdējo trakumsērgas parādīšanās punktu ir pa-

plašināma, saskaņā ar ko tā no jauna ir izsludināma.

Personas, kas pienācīgi nepildīs šo rīkojumu un tra-

kumsērgas apkarošanas noteikumus, sodīs uz likuma

pamata.
KuldTgā, 1942. g. 17. augustā. Nr. A56-1063.

Kuldīgas apr. policijas priekšnieka v. i. Vanags.

Rīkojums

par trakumsērgas piemeklētu joslu Alšvangas

pagastā

Alšvangas pag. «Zumpjos» ir parādījusies trakum-

sērga, kur ar trakumsērgu saslimis viens suns, kurš

nogalināts. Minētais suns sakodis Virsaišu māju
suni un Nodupju mājā tītaru. Sakarā ar to un pa-

matojoties uz noteikumiem un instrukciju par tra-

kumsērgās apkarošanu, izsludinu:

I Par trakumsērgas piemeklētu joslu — Alšvan-

gas pagastā sekojošās saimniecības: Zumpjus, Vir-

saišus, Nodupjus, Cakstiņas, Mežmalus, Kalneniekus,
Ciņus, Salmarājus, Saltvalkus, Portekas, Birzniekus,
Laurus, Tauriņus, Alkšņus, Podiņus, Ķiplokus, Ķīvī-
šus, Zīlītes un Silarājus šo māju saimniecību dabī-

gās robežās.

Lai pienācīgi apkarotu trakumsērgas tālāku izpla-
tīšanos un to ierobežotu, uz visstingrāko uzdodu tra-

kumsērgas piemeklētā apgabalā:
1) Nekavējoties visus suņus un kaķus, neievērojot

to veselības stāvokli, sugu un vērtību, nogaiināt. Tā-

pat iznīcināmi uzklīdušie bezlpašnieku suņi un kaķi

un par to atrašanos un neiznTcināšanu jāatbild kat-

ram mājas saimniekam, pārvaldniekam vai viņa

vietniekam, kur tie tiks atrasti; 2) suņu un kaķu

apšaušana izdarāma vietējam policijas kārtībnie-

kam; 3) suņu un kaķu izvešana no minētā apga-

bala aizliegta; 4) ar trakumsērgu slimo vai saslim-

šanā aizdomīgo dzīvnieku kaušana un tādu dzīvnie-

ku atsevišķu daļu, piena vai citu ražojumu pārdoša-

na vai izlietošana aizliegta; 5) ar trakumsērgu kri-

tušos vai nogalinātos dzīvniekus nedrīkst dīrāt, bet

tie ar visu ādu sadedzināmi vai norokami mazākais

2 metri dziļi. Adas pirms tam sagriežamas vai ap-

svilināmas; 6) par katru novērotu aizdomīgu gadī-

jumu nekavējoties un ne vēlāk kā 24 stundu laikā

jāpaziņo policijai un veterinārārslam.

II Par trakumsērgas apdraudētu apgabalu, papil-
dinot līdzšinējo apdraudēto apgabalu, ar sekojošām
robežām: ziemeļos līdz ceļam Jūrkalnes pag. valde —

Alšvanga, tālāk pa ceļu Alšvanga — Jaunarājs —

Zvejas — Kukšas. Austrumos līdz apriņķa robe-

žām. Dienvidos Gudenieku un Apriķu pagastu da-

bīgās robežās.

Aizputē, 1942. g. 19. augustā. Nr. 493/11.

Aizputes apr. polic. priekšnieks J. Uļuks.

Aizputes apr. un raj. veterinārārsts J. Dambergs.

Rīkojums Nr. 9

par trakumsērgas piemeklētām un apdraudētām

joslām Vandzenes, Laidzes, Virbu un Nogales

pagastos

Sakarā ar Talsu apriņķa un rajona veterinārārsta

paziņojumu konstatēta trakumsērga: aitai Vandze-

nes pagasta «Jaunūpjos», kaķim Laidzes pagasta

«Slocniekos», govij Virbu pagasta «Pļavniekos» un

sunim Nogales pagasta «Lāčplēšos».

a) Trakumsērgas piemeklētie rajoni:
1. Vandzenes pagasta sekojošās mājas: Jaunūpji,

ūpji, Skribas, Sāri, Laimas, Sāraju fabrika, Gau-

jas un Stebuli.

2. Laidzes pagasta sekojošās mājas: Kodoli, Tūki,

Smildziņi, Birziņi, Slocnieki, Kalēji, Liepatas,

Draudziņi, Silzemji un Vecrinki.

3. Virbu pagasta sekojošās mājas: Brūveli, Keiri,
Ērgli, Dārziņi, Ūdri, lesalnieki, Vidiņi, Rogas un

Eņģeiciems un Lībagu pagasta Puņas un Makši.
4. Nogales pagasta sekojošās saimniecības: Pagasta

nams, Pienotava, Muižkalni, Ošleias, Pļaviņas,

Kalniņi, Laukgaļi, Kristmacas, Kārlīši, Jaunzemji,

Lagzdiņi, Mierkalni, Dzirnavnieki, Avotiņi, Rat-

nieki, Pumpuri, Kalēji, Ozolkalni, Dārznieki, Ka-

ziņi, Purkalni, Zalkalni, Ozoliņi, Līdumi, Eglītes,
Vāveres, Lapsas, Stūrīši, Kraujas, Dīkkalni, Zaļe-
nieki, Raudziņi, Ezeriņi, Spruksti, Lejnieki un

Viesturi.

Lai apkarotu trakumsērgas tālāku izplatīšanos, uz

visstingrāko noteicu trakumsērgas piemeklētos rajo-

nos sekojošo:

1) Nekavējoties iznīcināmi visi suņi un kaķi, neie-

vērojot to veselības stāvokli, sugu un vērtību. Tāpat
iznīcināmi* uzklīdušie bezīpašnieku suņi un kaķi, un

par to atrašanos un neiznīcināšanu jāatbild katram

mājas saimniekam vai viņa vietniekam, kur tie tiks

atrasti.

2) Suņu un kaķu izvešana no minētā apgabala

aizliegta.

3) Ar trakumsērgu slimo vai saslimšanā aizdo-

mīgo dzīvnieku kaušana un tādu dzīvnieku atsevišķu
daļu, piena vai citu ražojumu pārdošana vai izlieto-

šana aizliegta. ,

4) Ar trakumsērgu kritušos vai nogalinātos dzīv-

niekus nedrīkst nodīrāt, bet tie ar visu ādu sadedzi-
nāmi vai aprokami vismaz 2 metrus dziļi. Adas

pirms tam sagriežamas vai apsvilināmas,

_

5) Par katru novērotu aizdomīgu gadījumu neka-

vējoties un ne vēlāk kā 24 stundu laikā jāziņo poli-
cijai vai veterinārārstam.

b) Trakumsērgas apdraudētie rajoni:
1. Viss Vandzenes pagasts faktiskās robežās.

2. Viss Laidzes pagasts faktiskās robežās.
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3. Virbu un Lībagu pagasta dienvidu daļa, kuru

norobežo Talsu - Zentenes lielceļš; viss Strazdes

pag., Kandavas pag. dienvidu daļa, kuru norobe-

žo Talsu - Tukuma lielceļš līdz Līgas krogum,
tālāk pa ceļu līdz Kandavas pilsētai, no pēdējās
pa Kandavas - Sabiles ceļu līdz Virbu pag. robe-

žai; Valgales pag. ziemeļu daļa, kuru norobežo

Sabiles - Rendas lielceļš; Stendes un Pastendes

pag. austrumu daļas, kuras norobežo Talsu
- Liel-

rendas ceļš.

4. Viss Nogales pagasts faktiskās robežās. Arlavas

pagasta daļa, sākot ar Popragu gar Sasmakas eze-

ru līdz Valdemārpilij, pēdējo neieskaitot, Arlavas

muiža, pa Valdemārpils - Rojas ceļa labo pusi,
Lubezeres muiža, Lībe, Mārkciems, Nogales Dra-

vas, Upesgrīvas Jāņkrogs, Vandzenes pagasta mež-

sargs Ule, Jizupi, Gartilti, Krepliņi, Sārcenes

ezers, Laidzes Ķīļi līdz Popragam.

Šinī rajonā visi suņi turami iesprostoti uz 3 mēne-

šiem, bet kaķi nogalināmi.

Šā rīkojuma pārkāpējus sodīs uz likuma pamata.

Talsos, 1942. g. 26. augustā.

Nr. 2983, 2637, 3192, 3072.

Talsu apr. policijas pr-ks vltn. Neimanis.

Rīkojums

par trakumsērgas piemeklētu joslu Piltenes

pagastā

Ventspils apr. Piltenes pagasta Rāpatu ciema

Valkarāju saimniecībā kādam sunim konstatēta tra-

kumsērga.

Sakarā ar to un pamatojoties uz noteikumiem un

instrukciju par trakumsērgas apkarošanu, izsludinu

par trakumsērgas piemeklētu joslu Rāpatu ciema da-

lu ar sekojošām saimniecībām: Vartendūki, Mazkat-

lapi, Dižkatlapi — Drusti — Celmmūki, Mazspriguļi,
Līdumi un Bērziņi to faktiskās robežās.

Lai pienācīgi apkarotu trakumsērgas tālāku izpla-
tīšanos un to ierobežotu, uz visstingrāko noteicu tra-

kumsērgas piemeklētam apgabalam sekojošo:

1) Visi mājlopi sērgas punktā — Valkarāju mā-

jās turami stingrā karantēnā, aizliedzot tos dzīvā vai

kautā veidā izvest vai pārdot; noliedzu arī piena un

piena produktu pārdošanu pārstrādāšanai pienotavā;

pienu atļauju izlietot mājas vajadzībām vienīgi vā-

rītā veidā.

2) Nekavējoties nogalināmi visi suņi un kaķi, ne-

ievērojot to veselības stāvokli, sugu un vērtību. Tā-

pat iznīcināmi arī uzklīdušie bezīpašnieku suņi un

kaki, un par to atrašanos un neiznīcināšanu jāatbild
katram mājas saimniekam, pārvaldniekam vai viņa

vietniekam, kur tie tiks atrasti.

3) Suņu un kaķu izvešana no minētā apgabala

aizliegta.

4) Ar trakumsērgu slimo vai saslimšanā aizdo-

mīgo dzīvnieku kaušana un tādu dzīvnieku atsevišķu

dalu, piena vai citu ražojumu pārdošana vai izlieto-

šana aizliegta.

5) Ar trakumsērgu kritušos vai nogalinātos dzīv-

niekus nedrīkst nodīrāt, bet tie ar visu ādu sadedzi-

nāmi vai aprokami mazākais 2 metrus dziļi. Adas

pirms tam sagriežamas vai apsvilināmas.

6) Par katru novērotu aizdomīgu gadījumu neka-

vējoties un ne vēlāk kā 24 stundu laikā jāziņo poli-

cijai un veterinārārstam.

7) Personas, kas pienācīgi neizpildīs šo rīkojumu,

sodīs uz likuma pamata.

Ventspilī, 1942. g. 26. augustā. Nr. 1544-1.

Ventspils apr. policijas priekšnieka v.

kapt. Blitte.

Ventspils rajona veterinārārsts J. Šķute.

Vācu tiesas paziņojumi
Tirdzniecības reģistrā pie Vācu tiesas Rīgā A no-

daļā šodien ar Nr. 18 ierakstīta firma «J. Salzmann»

Rīgā un kā tās īpašnieks tirgotājs un kuģu mākleris

J. Salzmann's Rīgā.

Rīgā, 1942. g. 15. augustā.
*

Tirdzniecības reģistrā pie Vācu tiesas Rīgā A no-

daļā šodien ar Nr. 19 ierakstīta firma «Ādolf Koch,

Inh. Max Hohne» Rīgā un kā tās īpašnieks namda-

ris Max Hohne Berlīnē
— Lichterfeldē.

Rīgā, 1942. g. 15. augustā.

Tirdzniecības reģistrā pie Vācu tiesas Rīgā A no-

daļā šodien ar Nr. 20 ierakstīta firma «Georg Frey-

raann» un kā tās īpašnieks rēders Georgs Frey-
mann's Gotenhafenā.

Rīgā, 1942. g. 15. augustā.

Tirdzniecības reģistrā pie Vācu tiesas Rīgā A no-

daļā šodien ar Nr. 21 ierakstīta firma «Ludwig Zim-

mer» ar sēdekli Rīgā un kā tās īpašnieks tirgotājs

Ludwig's Zimmer's Rīgā.

Rīgā, 1942. g. 17. augustā.

*

Tirdzniecības reģistrā pie Vācu tiesas Rīgā B no-

daļā šodien ar Nr. 28 ierakstīta sabiedrība ar iero-

bežotu atbildību, ar nosaukumu «Revisions und Treu-

hand - Gesellschaft mit beschrānkter Haftung», un ar

sēdekli Rīgā.
Sabiedrības līgums noslēgts 1942. g. 18. jūlijā.

Uzņēmuma uzdevums ir:

1. uzņemties un izpildīt visādus revīzijas un pār-
raudzības uzdevumus;

2. uzņemties darbus, kam ir sakars ar tirdznie-

cības uzņēmumu vai citu ierīkojumu organizāciju,

reorganizāciju vai likvidāciju;

3. uzņemties ķīlas turētāja vai fiduciāra darbību;
4. pārstāvēt vērtspapīru īpašniekus pilnsapulcēs

vai uzņemties pārstāvības Vācijas 1899. gada 4. de-

cembra likuma izpratnē, kuras attiecas uz parād-
rakstu īpašnieku kopējām tiesībām, kā arī pārstāvī-

bas vācu Civīlkodeka 1189. § izpratnē;
5. uzņemties visādu sabiedrību akciju reģistrēša-

nu un pārrakstīšanu;

6. uzņemties uz sevišķu līgumu pamata kustamu

un nekustamu īpašumu pārvaldnieka amatu.

Sabiedrībai ir tiesība piedalīties līdzīgos uzņēmu-

mos, kas izrādās noderīgi viņas mērķiem, vai iegūt
tādus uzņēmumus.

Sabiedrība veiks savu darbību pēc saimniecības

pārbaudes sabiedrībām piemērojamiem noteikumiem

arī pa to laiku, kamēr viņa nebūs ierakstīta pie

publiski iecelto saimniecības pārbaudītāju galvenās

pārvaldes esošā saimniecības pārbaudes sabiedrību

sarakstā.

Pamatkapitāls ir 100.000 RM.

Lietveži ir saimniecības pārbaudītājs diplomētais

tirgotājs Theodor's Koop's Berlīnē, saimniecības pār-

baudītājs un nodokļu padomnieks Dr. Arnolds

R. Braden's Rīgā, saimniecības pārbaudītājs diplomē-

tais tirgotājs Johannes Fries's Berlīnē.

Ja ir iecelti vairāki lietveži, tad sabiedrību pār-

stāv divi lietveži kopīgi vai viens lietvedis kopā ar

vienu prokūristu.
Kā reģistrā neierakstītu paziņo: sabiedrības pazi-

ņojumus iespiež laikrakstos «Deutscher Reichs-

anzeiger» un «Deutsche Zeitung im Ostland».

Rīgā, 1942. g. 17. augustā. Vācu tiesa.

Māksla

Rīgas opera. Sestdien, 5. septembrī, «Don - Ki-

chots»; svētdien, 6. septembrī, pl. 12 «Rigoletto»,

pl. 18.30 «Čigānu barons». Tautas teātris. Sestdien

«Nemirstīgais valsis», svētdien «Jautrā atraitne».
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SLUDINĀJUMU MAKSA: par vienslejicru petit rindiņu RM 0.10; tiesu sludinājumi RM 3.—; tiesu sludinājumi par promesošā mantas aizgādnības no-

dibin.vai apstiprin. nopersonas RM 0.50; tiesu sludinājumi par testamentu vai mantojuma atklāšanu, no lietas (bet ne mazāk kā HM.3.—). RMl.—; par

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