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Finanču krizes gaita.

Finanču krize sākās jau 1929. gada rudenī Ziemeļ-
amerikas savienotajās valstīs ar strauju vērtspapīru
kursu krišanos (pat līdz 60%). Eiropā tā spēji uz-
liesmoja ar Vīnes vecās Rotšilda bankas krachu un
ar Vācijas maksājumu grūtībām vasaras vidū un sa-
sniedza savu augstāko pakāpi Lielbritānijā, kad
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20. septembrī Anglijas banka atteicās no savas valū-
tas zelta bāzes. Pēc tam īsā laikā šādā vai citādā
veidā finanču krize skāra visas Eiropas un daudzas
Arpuseiropas valstis, un krize arvienu vēl izplešas.
Zelta standarta atcelšanā Anglijai tieši sekoja Indija,
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Īrija, Ēģipte, Dānija. Norvēģija, Zviedrija, Portugāle,
Kolumbija un Venecuēla, bet priekš tam jau no zelta
bāzes bija atteikušās Argentīna, Austrālija, Brazilija,
Meksika un Spānija. Katra diena nes jaunas ziņas
par tālākiem valūtu pārveidojumiem un par jauniem
finanču krizes izpaudumiem atsevišķās valstīs. Tam-
dēļ pašreizējos mainīgos apstākļos nav vēl pilnos
apmēros pārredzamas visas finanču krizes sekas, tikai
vērojamas tās līdzšinējās tendences.

Lielbritānija jau no seniem laikiem ar pilnu tiesību
skaitījās par drošāko zelta standarta valsti, par pirmo
tirdzniecības valsti pasaulē, un tamdēļ arī lielā mērā
par galveno savstarpēju starptautisku maksājumu
vietu (clearing house), un Londonas citv arī pēc kara
skaitījās par plašāko banku centru. Sagrīļojoties
šiem balstiem, sāka arī citās valstīs valūtas kristies,
jovisām valstīm ar Lielbritāniju bija ļoti plašas tirdz-
niecības un kredita saistības. Vēsturē tikai pāris rei-
zes atzīmēti gadījumi, kad Anglija atkāpusies no sa-
vas valūtas zelta pamata. Tas parasti noticis lielāku
starptautisku satricinājumu laikmetos, kā franču re-
volūcijas un tā sauktās Napoleona kontinentālās sis-
tēmas laikā, vai pasaules kara laikā. Ātri un noteikti
izšķiroties par šo nopietno soli arī tagadējā miera
laikā, Anglija līdz ar to atklāti pateikusi, ka pārdzī-
vojamo laikmetu angļu finanču un saimniecības ap-
rindas uzskata par dziļi nopietnu. Atteikšanos no
zelta valūtas Anglijā gan uzlūko par pagaidu līdzekli,
bet visas zinas norāda, ka šis pārejas laiks var vilk-
ties diezgan ilgi. Mazākums valšķu vēl patur zelta
standartu un, cerams, paturēs to arī nākotne, to starpā
arī Latvija, Amerikas savienotās valstis un Vācija.
Pēdējai zelta standarta uzturēšanu starp citu spiež
arī Jonga plāns un citi starptautiski līgumi.

Novērtējot angļu sterliņa mārciņas atraisīšanos no
zelta, izteiktas domas, ka šo nopietno soli nav diktē-
jusi neizbēgama dzīves nepieciešamība, bet veikla fi-
nanču politika, ko varētu salīdzināt vienīgi ar ģeniālo
Puankarē franka stabilizācijas darbu. Kas sekojis fak-

tiem un apstākļiem Anglijā priekš 20. septembra, tas
zina, ka gan valsts, gan bankas ar milzīgām pūlēm
centās novērst šo nevēlamo soli. No jūlija vidus,kad
sākās Vācijas grūtības, līdz 20. septembrim turpinājās
nepārtraukts zelta atplūdums no Anglijas, sasniedzot
pat 200 miljonu mārciņas. Šo atplūdumu veicināja
arī franču banku straujā zelta atvilkšana. Turpinoties
tikpat straujam zelta atplūdumam, neizbēgami sekotu
pat spēcīgo Anglijas bankas velvju zelta galīgs izsī-
kums, kaut arī ap 20. septembri vēl glabājās ap
135 miljoniem mārciņu zelta rezerves. Nelīdzēja Ang-
lijas īpaši aizņēmumi Amerikā un Francijā pirmo
reizi 50 miljonu un pēc tam atkal 80 miljonu sterliņu
mārciņas. Šādos apstākļos Anglijas valdībai neat-
likās nekas cits, kā saziņā ar Anglijas banku īsā laikā
abās palātās pieņemt likumu, ka par angļu mārciņu
nav vairs obligātoriski jāapmaina noteikts daudzums
zelta (par 1 standarta unci zelta 77 šilliņi lO,-. p.).
Sekas, protams, bija tūlītēja mārciņas sterliņa kursa
krišanās par apmēram 20%, un Anglijas valūta vēl
nav pilnīgi nostabilizējusies līdz šim laikam. Vai Ang-
lija paliks pie tagad devalvētā savas valūtas kursa,
apmēram 4 dollari par 1 mārciņu, vai atkal kādreiz
atgriezīsies pie agrākā augstā kursa, to vēl tagad
noteikti nevar pateikt. Šķiet, ka pazeminātais kurss
tomēr paliks arī nākotnē, jo 1925. gadā Anglija savu
mārciņas kursu ar lielām pūlēm nostabilizēja ļoti
augstu, un šis augstais valūtas kurss pa daļai neļāva
Anglijas rūpniecībai sekmīgi konkurēt ar citām val-
stīm.

Angļu mārciņas devalorizācija un devalvācija dažā
ziņā atstāj arī savu labvēlīgu ietekmi uz Anglijas
saimniecisko dzīvi, pazeminot strādnieku un ierēdņu
algas, samazinot dzīvokļu ļoti augstās īres maksas,
nodokļus un aizņēmumu procentus. Sakarā ar to
Anglijas rūpniecība paliek konkurences spējīgāka, un
novērojama neliela atdzīvošanās dažās rūpniecības
nozarēs (ogļu, metālu vai tekstilrūpniecībā) un ari
bezdarbnieku skaits samazinājies jau par apmēram
60.000. Šīs devalvācijas pozitīvās parādības tomēr
nekādā ziņā neatsver tos satricinājumus un ļaunumus,
kādus Lielbritānijas saimnieciskajai dzīvei nācās pie-
dzīvot. Pēc dažu speciālistu aplēsumiem Anglijas īs-
termiņu parādi ir tikai apmēram 250 miljonu mārciņu
lieli, turpretim Anglijas īstermiņu ieguldījumi ārze-
mēs pārsniedz 4 miljardus mārciņu. Samazinoties
mārciņas kursam par %, Anglijas īstermiņa operācijas
vien spiestas uzdāvāt ārzemēm ap 800 miljonu mār-
ciņu. Ar pazeminātu mārciņas kursu Anglijai pa da-
ļai izdodas atdzīvināt savu eksportu un samazināt



importu, bet ar procentu un kapitālu atmaksu, ka arī
ar kuģu frakšu aplēsumiem Anglija zaudē milzīgas
summas. Anglijas preču un naudas klīrings (city)
lielā mērā ar šo soli ir apdraudēti, bet city deva
darbu apmēram 15 miljoniem angļu. Bez tam valūtas
dempings neizbēgami radīs arī pretlīdzekļus citās
valstīs.

Angļu mārciņas kursa krišana un atraisīšana no
zelta bāzes arī Anglijai ir neapšaubāma nelaime, kuru
neatvairāmi radīja vispārējā saimniecības krize. Cīņa
ar šīs sarežģītās parādības plašajām sekām turpinā-
sies vēl ilgi. Tāpat zelta mārciņas pārvēršana par
papīra mārciņu nevis veicina, bet aizkavē vispārējas
finanču krizes pārvarēšanu un padziļina arī vispārēju
saimniecības krizi, it īpaši tirdzniecībā, jo liela daļa
darījumu par kokiem, sviestu, bekonu vai citiem pro-
duktiem slēgti angļu mārciņās. No šīs pārmaiņas
pirmā kārtā cieta koku eksportētājas Skandināvijas
valstis, sviesta eksportētāja Dānija un daudzas citas
valstis.

Finanču krize uz ārieni izpaužas visdažādākos vei-
dos. Visparastākie tomēr ir aizdotās un noguldītās
naudas atprasīšana. Pēc kara kā Eiropā, tā Amerikā
ļoti plaši būvējās un izplēta ražošanu. Cilvēki un
valstis ticēja, ka pēckara gados novērojamais strau-
jaisdzīves pulss joprojām tāpat paātrināti pukstēs arī
uz priekšu un ka kara tiešās un netiešās sekas ir jau
lielā mērā pārvarētas. Atjaunoja ātrā gaitā karā iz-
postītos apgabalus, cēla jaunas fabrikas un racionali-
zēja rūpniecību, cēla veselus jaunuskvartālus pilsētās
un izbūvēja ēkas uz laukiem, būvēja jaunusdzelzceļus
un vispār jaunussatiksmes ceļus un līdzekļus, pasaules
tirdzniecības flotes kuģu tonnāža pārsniedza priekš-
kara tonnāžu par gandrīz 50%. Šisplašaisbūvēšanas
un saimnieciskās dzīves pārveidošanas darbs tomēr
lielā mērā veikts ar aizņemtas naudas palīdzību. Daļa
investējumu sasniegta ar ilggadīgiem aizņēmumiem
par samērā mēreniem procentiem; lielākā tiesa tur-
pretim segta ar samērā dārgiem ārzemju īstermiņa
aizņēmumiem preču kredita vai citādā veidā. Sarež-

i ies saimniecības apstākļiem un rodoties nedro-
šībai, sāka steidzami atprasīt šos īstermiņa aizdevu-
mus, kā tas piemēram notika Vācijā šā gada jūlijā,
kad īstermiņa kredītus sāka atvilkt par 7—9 miljar-
diem marku. Ar Bāzeles ekspertu kommisijas un
starptautiskās reparāciju bankas palīdzību šo īster-
miņa kreditu pieprasījumi atbīdīti līdz februārim.
Tāpat ar Savienoto valšķu prezidenta Eluvera priekš-
likumu uz 1 gadu atlikti kara parādu gadskārtējas
termiņu maksas. Šis sasāpējušais aizdoto kreditu
atvilkšanas jautājums plašākos apmēros gan atlikts,
bet nebūt nav atrisināts. Kreditu ierobežošana un
atvilkšana vai dēflācija plašos apmēros novērojama
visās valstīs.

Blakus īstermiņa un citu aizdevumu atprasīšanai
parasti seko naudas noguldītāju tiekšanās saņemt sa-
vus noguldījumus bankās un tos novietot tādās vietās
iekšzemes vai ārzemēs, kuras acumirklī tie uzskata
par drošākām. Mazo noguldītāju panika un cenšanās
izņemt savus grūti pelnītos grašus ir visspilgtākais
finanču krizes izpaudums, un tā lielākā vai mazākā
mērā skar gandrīz visas Eiropas valstis. Parasti šo
parādību sauc par uzticības trūkumu vai par uzticības
krizi, bet tās pamati lielāko tiesu meklējami banku
krizē. Kreditiestādēs lielā mērā rīkojas ar noguldītu

vai aizņemtu naudu. Rodoties grūtībām bankās ar
naudas izmaksām, dabiski rodas arī neuzticība pub-
likā pret šīm naudas iestādēm. Noguldījumu izmaksu
ierobežojumus tomēr var attaisnot īsu laiku. Parei-
zas kredītpolitikas uzdevums ir nodrošināt noguldī-
tājiem savus ietaupījumus, jo kreditiestādēm lielā
mērā jāstrādā ar noguldītu naudu. Tamdēļ arī dažās
zemēs valsts noguldītājiem garantē pareizu noguldī-
jumu izmaksu.

Atvelkot aizdevumus bankām un atprasot no ban-
kām plašos apmēros noguldījumus, dabiski visās
kreditiestādēs aptrūkst naudas, jo daļa naudas tādos
apstākļos cenšas aizceļot uz citām zemēm. Naudas
bads un naudas trūkums līdz ar to ir tālāks finanču
krizes izpaušanās veids. Cilvēkiem trūkst naudas ik-
dienišķām vajadzībām, bet uzņēmējiem trūkst apgro-
zības līdzekļu, un saimnieciskā dzīve lielā mērā tiek
paralizēta. Kam nauda vēl ir, tas atturas no tās lai-
šanasapgrozībā, vai to apgrozot lūko spekulēt. Nauda
paliek dārgāka un diskonta norma visās valstīs ceļas.
Apmierinot pilnīgi visas tādā kārtā radušās vajadzī-
bas pēc apgrozības līdzekļiem, valstij var draudēt
izlaisto naudas zīmju inflācija. Daudzu valšķu nesenie
bēdīgie piedzīvojumi ar naudas inflāciju spiež visas
valstis izvairīties no tās, kamdēļ neviena valsts vēl
noteiktas inflācijas pazīmes neuzrāda. Tās labāk iz-
vēlas citus līdzekļus, bet neķeras pie spiestuves pre-
ses palīdzības. Daudzas naudas iestādes, kuru pašu
līdzekļi parasti ir aprobežoti, nespēj izturēt spējos
naudas atprasījumus, un bankas spiestas pārtraukt
savu darbību. Šis bēdīgais liktenis ķer kā vecas un
lielas, tā nesen dibinātas un mazas bankas. Noban-
krotējušu banku skaits sniedzas jau tūkstošos; it se-
višķi daudz to ir Amerikā, jo tur naudas iestādēm
nereti trūkst Eiropas banku labo tradiciju un solidas
organizācijas. Katras naudas iestādes krachs rauj sev
līdz bezdibeņa vairākus savus klientus un saimniecī-
bas pasākumus, un tādā kārtā vēl vairāk padziļina
visu pārējo saimniecības krizi. Banku bankrotu ie-
mesli dažreiz bijuši vispārējas financiālas grūtības,
bet nereti arī nemākulīga vai ļaunprātīga rīcība. Da-
žās valstīs, piemēram Anglijā, asā financiālā krize
nebūt neradīja banku sabrukumus: labā organizācija
un darba metodes pasargāja angļu bankas no sabru-
kuma. Vācijā ar saimniecisku organizāciju un valsts
palīdzību izdevās pa daļai lokalizēt Danatbankas un
citu banku sabrukuma ļaunās sekas, kaut kredīt-
iestāžu bankrotu arī šeit netrūka. Visplašāk naudas
iestāžu sabrukuma vilnis vēlās pāri Ziemeļamerikas
savienotajām valstīm un Kanādai, pie kam bankrotē-
jošo iestāžu skaits sasniedz tīri amerikāniskus ap-
mērus it īpaši lauksaimniecības apvidos.

Pēc ilgām un intensīvām apspriedēm Vašingtonā
prezidents Huvers nāca klajā ar saviem tā sauktajiem
9 punktiem, kuros viņš vispirms griezās pie Savie-
noto valšķu baņķieriem ar priekšlikumu nodibināt
500 miljonu dollaru lielu fondu to banku vekseļu dis-
kontam, kurus federālā rezerves banka atzīst par
nediskontējamiem. Jau otrā dienā vajadzīgā summa
bija sazīmēta šim milzu garantiju un akceptu fondam.
Līdzīga akceptu banka darbojas arī Vācijā Danat-
bankas un citu slimo banku sanešanai. Paceļas arī
jautājums pie mums radīt šādu jaunu garantiju iestā-
dījumu, bet šo ierosinājumu var kavēt vajadzīgo lī-
dzekļu trūkums mūsu ar kapitāliem nabadzīgajā zemē.



Tālāk prezidents iluvers griezies pie federālās re-
zerves bankas pārvaldnieka ar priekšlikumu gādāt
par apstājušos banku aktīvo operāciju nodrošinājumu.
Bez tam paredzēta vēl īpašas finanču sabiedrības
nodibināšana pēc kara laika finanču apvienību pa-
rauga. Šai jaunai sabiedrībai vajadzīgi pietiekoši lī-
dzekļi, lai varētu apmierināt katru dibinātu prasību
kredita nodrošināšanai.

Šie Amerikas savienoto valšķu piemēri rāda, ka
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kredita un banku sabrukumam darbojoties pretim,
vajadzīgi plašāki līdzekļi un arī plašāka apvienota
organizācija. Bez tam Vācijā un dažās citās valstīs
nopietni diskutēts jautājums par valsts iestāžu kon-
troles pastiprināšanu un par valsts varas tiešu iejauk-
šanos naudas iestāžu darbā.

Rodoties traucējumiem ļoti jūtīgā kredita un naudas
sistēmā, sāk pamazām pietrūkt līdzekļu arī valsts un
citu publisku iestāžu darbībā. Valšķu un pašvaldību
iestāžu budžetu dēficiti ir finanču krizes uzticīgi pa-
vadoņi, jo sašaurinoties saimnieciskai dzīvei un trūk-
stot līdzekļiem privātā dzīvē arī maksājumi valsts
iestādēm sašaurinās. Anglijas valsts budžetā drau-
dēja rasties nepiedzīvots deficīts, kuru kaut pa daļai
vajadzēja novērst nacionālai valdībai. Tāpat dēficits
apdraud kā Amerikas savienoto valšķu, tā arī Franci-
jas valsts budžetus, kaut arī šīs valstis līdz šimvar pie-
skaitīt pie vislaimīgākajām financiālā laukā. Bez tam,
arī šo abu valšķu tautas saimniecība ir ļoti izdevīga.
Turpretim visu krizē tieši ierauto valšķu budžetus
nopietni apdraud iztrūkumi un nespēja līdzsvarot kā
valsts, tā pašvaldību un sabiedrisku iestāžu budžetus.
Tamdēļ blakus lozungam par taupību un uzmanību
privātā dzīvē izskan noteikta prasība panākt valsts
pārāk izplētušos izdevumu piemērošanu valsts ieņē-
mumiem. Pretējā gadījumā neizbēgami draud inflā-
cija un tālāka grimšana saimniecisko sabrukumu
chaosā.

Naudas, kredita, banku, budžetu un vispār finanču
krize ir visjūtamākais, visredzamākais un vispēdējais
pasaules saimniecības krizes izpaudums. Preču cenu
sabrukums, kas lielā mērā radīja saimniecības krizi,
ietekmē arī finanču krizi. Cenām spēji krītoties zūd
un izgaist arī naudas devēju drošības. Aizdodot naudu
pret precēm vai citām reālām vērtībām, aizdevums
aizdošanas brīdī parasti nodrošināts vismaz ar 50%
no ieķīlāto preču vai vērtspapīru nominālās vērtības.
Cenām krītot uz pusi un vēl vairāk, izzūd arī aizde-
vumu drošības. Tā tas notika ļoti bieži ar kokiem un
citām jēlvielām. Ziemeļamerikas savienotās valstīs
pēdējos 18 mēnešos jēlvielu cenas vēl turpinājušas
kristies caurmērā par 25%, bet daudzos atsevišķos
gadījumos pat par 40—50%. Tāpat pasaules biržas
visvairāk kotētās pamatakcijas noslīdējušas gandrīz
par 50%. Pat dažādas obligācijas zaudējušas samērā
īsā laikā 10—15% no savas vērtības, nerunājot nemaz
par ārējiem aizņēmumiem, kuru kursi ļoti kritusies.
Eiropā vēl nekustamu īpašumukrize nav novērojama,
bet Amerikā, kur visus pēdējos gadus turpinājās ne-
pārtraukta spekulācija ar nekustamiem īpašumiem un
ar būvēšanu, kā iekšzemes, tā ārzemēs, it īpaši iegul-
dot prāvus līdzekļus dzelzceļu būvēs, arī immobiliju
cenas jau sākušas kristies. Tā tad visas tas reālās
vērtības, kas kreditu nodrošināja, daudz zaudējušas
no savas patiesās drošības un līdz ar to radījušas ne-
uzticība, kreditu atvilkšana un līdz ar to naudas trū-

kums. Runājot ar Kembridžas profesora Dž. Key-
nes'a vārdiem, aizdevumiem ir drošība tikai tik ilgi.
kamēr saimniecisks pasākums, kuram nauda aizdota,
dod attiecīgu peļņu, bet tagad ne lauksaimniecība, ne
rūpniecība vairs nedod pienācīgu peļņu. Tamdēļ arī
financiālā krize nevar pilnīgi izbeigties vai jūtami
uzlaboties, kamēr neuzlabojas vispārējie ražošanas
un saimniecības apstākļi un kamēr pastāv milzīgas
bezdarbnieku armijas.

Jūtamu ietekmi uz kādas valsts naudas un kredīta
apstākļiem atstāj arī ārējā tirdzniecība. Jo vairāk
zināma valsts ir tirdzniecības un rūpniecības zeme,
jo lielākā mērā visa saimniecība atkarīga no ārējās
tirdzniecības. Anglijas ārējās tirdzniecības bilance
pēdējos mēnešos bijusi ļoti pasīva: ievests gandrīz
divreiz tikdaudz mantu nekā izvests, sakarā ar ko
radies milzu iztrūkums katru mēnesi. Tāpat maksā-
jumu bilance sakarā ar mārciņas kursa pazeminājumu
jūtami kļuvusi sliktāka. Turpretim Vācijas tirdznie-
cības bilance pēdējā laikā kļuvusi aktīva, dodot pē-
dējā mēnesī pat 387 miljonus marku pārpalikuma par
labu Vācijai. Tomēr lielajā ārējo saistību kopsummā
šai pašai par sevi prāvai summai nav liela loma un
finanču krizi tā nevar jūtami uzlabot. Valšķu budžetu
līdzsvarošanā un vispār saimniecības apstākļu uzla-
bošanā tirdzniecības bilances izlīdzināšanai vai akti-
vizēšanai tomēr kā vienā, tā otrā gadījumā ir liela
nozīme, un vienmēr noteiktāk atskan balsis par im-
porta ierobežojumiem, tādā kārtā apturot ari valūtas
pārāk straujo aizplūdumu. Tamdēļ finanču krizes pe-
riods raksturojams arī kā dažādu tirdzniecības iero-
bežojumu (kontingentu, aizliegumu, valūtas izvedumu
regulēšanu etc.) un muitas likmju paaugstinājumu
laikmets. Tirdzniecības un muitu politikas praktiski
soļi nespēj tik ātri sekot finanču krizes notikumiem,
un tamdēļ šīs politikas sekas būs izjūtamas tikai vēl
nākotnē. Anglijas parlamenta vēlēšanām oktobra
pēdējās dienās jānoteic, vai protekcionisma vilnis
pārņems arī šo klasisko brīvtirdzniecības zemi.

Ziemeļamerikas savienotas valstis jau pa kara ga-
diem, apgādājot karotājas valstis ar pārtiku un munī-
ciju, palika par Eiropas valšķu kreditoru. Pēc kara
šis process turpinājās, kaut arī citādā veidā. Tādā
kārtā arī Eiropas zelts pamazām aizplūda uz Savie-
notajām valstīm, kurās atradās pāri par 40% pasaules
zelta, vai kopā ar Franciju šīs divas valstis turēja
savās rokās turpat 2/:i pasaules zelta krājuma. Tās
drīzāk cieta no zelta pārpilnības, nekā no naudas trū-
kuma, un pacēlās nopietnas balsis, kas aizrādīja uz
nepareizu zelta sadalījumu. Likās, ka šīm bagātajām
valstīm nav ko tieši baidīties no draudīgās finanču
krizes. Tomēr pārdzīvojamie notikumi neapšaubāmi
rāda, ka finanču krize tāpat kā saimniecības krize ir
pasaules mēroga parādība. Viena zeme nevar no-
slēgties no pārējām, jo saimnieciski un satiksmes sa-
kari pa kara un pēckara gadiem kļuvuši vēl ciešāki,
un Eiropas notikumi neatvairāmi atbalsojas arī Ame-
rikā. Monroē doktrīna līdz ar to lielā mērā jau zaudē
savu praktisku nozīmi.

Pēc 20. septembra, kad Anglija atteicās no savas
zelta valūtas, starptautiska kredita un naudas drošība
jau bija satricināta. Naudas devēji un noguldītāji
metās no vienas valūtas uz otru: no mārciņas uz kro-
nām vai frankiem un pēc tam atkal uz dollariem. Zau-
dējuši beidzot uzticību katrai valūtai, naudas turētāji



sāka tiekties pēc zelta. Eiropā blakus angļu mārci-
ņai ļoti izplatīti bija dollari: tos turēja kā drošu va-
lūtu, un dollaros nereti slēdza arī dažādus darījumus.
Sākās plašs dollaru zīmju atplūdums uz savu tēviju
un no otras puses zelta atgriešanās uz Eiropu. Dolla-
rus vēlējās apmainīt pret zeltu un atvilkt savas īster-
miņa naudas nevien privātas personas un iestādes.
Šveices nacionālā banka visu savu dollaru portfeli
300 miljonu apmēros pārvērta zeltā. Tai sekoja ari
citas ar zeltu bagātas valstis: Holandes un dažas
Francijas lielākās bankas. Nelīdzēja arī Savienoto
valšķu diskonta normas paaugstinājums no lVa%
līdz 2V2%, un zelta atplūdums turpinājās. Savienoto
valšķu zelta krājumu maksimums 16. septembri pār-
sniedza 5 miljardus dollarus, bet pēc tam kādu 4 ne-
dēļu laikā Savienotās valstis zaudēja ap 600 miljonu
dollaru zelta, t. i. ap 80% pēdējos divos gados sa-
krātā zelta. Pēc dažu speciālistu aplesuma Savieno-
tās valstis varētu vēl zaudēt līdz 1,7 miljarda zelta,
jo vēl tagad zelta krājumi sasniedz pasakainu skaitli,
līdz 4V2 miljarda dollaru, un šī valūta nodrošināta ar
gandrīz 90% seguma. Tomēr jau minētie fakti
rāda, ka pat visbagātākās valstis nav pasargātas no
finanču krizes. Atvairot šīs uzmācīgās krizes nevē-
lamās sekas, Savienoto valšķu vadošās bankas vie-
nojās ar Francijas banku, ka pēdējā atstāj Amerikā
daļu savu krājumu, par kuriem netiek maksāta pa-
augstināta augļu norma, kā to prasīja Francijas ban-
kas. Tomēr zelta atplūdums no Amerikas joprojām
vēl turpinājās.

Finanču krizes jaunākie notikumi uz laiku atbīdī-
juši gan Briana Paneiropas, gan arī tā saukto muitas
pamiera projektus. Pēdējais jau sašķīdis pret dzīves
īstenību, bet pirmais draud palikt tikai par skaistu
sapni. Tautu savienības attiecīgās iestādes nodarbi-
nātas ar atsevišķu jautājumu kārtošanu. Finanču
krize pilnā apmērā tomēr nav vēl likta šīs svarīgās
starptautiskās iestādes dienas kārtībā. Gan tiek cilāti
projekti par vispārēju jaunu pasaules valūtu, par pa-
saules banku, kaut paplašinot Bāzeles starptautiskās
maksājumu bankas funkcijas un līdzekļus, bet ap-
stākļi acīm redzot vēl nav tiktālu nobrieduši, lai fi-
nanču krizi un ar to saistītos praktiskos priekšliku-
mus jau varētu likt starptautisku apspriežu

^ dienas
kārtībā. Pašreiz vēl pielieto tā sauktās Čekersas
metodes. Satiekoties galvenajām ieinteresēto valšķu
vadītājām personām, mēģina atrast pamatus nāko-
šām sarunām, apspriedēm un konkrētiem priekšliku-
miem. Francijas ministru prezidenta Lavala ceļo-
jumsuz Ameriku ir vissvarīgākais notikums šāduper-
sonīgu sastapšanos un izrunāšanos starpā. Šim ceļo-
jumam un sekojošām pārrunām ar prezidentu Hu-
veru piegrieza izcilus vērību, jo minētās pārrunās
domājams apspriedīs nevien Francijas vai Amerikas
savienoto valšķu jautājumus, bet visu to jautājumu
kompleksu, kas saistās ar pārdzīvojamo pasaules
saimniecības krizi un ar pārdzīvojamām finanču grū-
tībām. Varbūtēju jaunu kreditu piešķiršana, veco

kreditu, it īpaši īstermiņa, prolongācija vai pat
konsolidēšana, kara laika parādu kārtošana, reparā-
ciju maksājumi, bruņošanās problēma, — tie visi ir
svarīgi jautājumi, kuriem šinīs pārrunās vienkārši
garām paiet nevarēs. Lavala un Hūvera satikšanās
varētu pārdzīvojamo finanču krizi ietekmēt labvēlīgi,
ja tiktu panākts starptautiskas savstarpējas sadarbī-
bas ceļš un veids. Līdzšinējie piedzīvojumi neatļauj
sevišķi rožaini lūkoties uz šo apspriežu iznākumiem,
kaut gan prezidenta Hūvera noteiktā un enerģiskā
rīcība šā gada vasarā kara maksājumu pagarināša-
nas jautājumā noteikti liecināja par noteiktu gribu
izšķirt grūtus un sarežģītus jautājumus.

No Lavala un Hūvera apspriedēm, kā arī no citām
starptautiskām akcijām lielā mērā atkarīga finanču
krizes tālākā gaita: vai izdosies ierobežot līdzšinē-
jās finanču krizes smagās sekas, jeb vai finanču
krize vēl pletīsies plašumā un nopietni skars arī tās
financiāli spējīgās valstis, kuras vēl šai krizē nebija
ierautas. Zelta ceļošana (pieplūdumi un atplūdumi),
drošo valūtu svārstīšanās un nedrošība, kreditu sa-
šaurinājumi (dēflācija) un noguldītāju panikas tur-
pināšanās liecina, ka finanču krize var vēl izplesties,
ja neradīsies noteikts organizēts pretspars. Tādā
gadījumā Anglijas atteikšanās no zelta standarta
nebūs vis finanču krizes augstākā pakāpe, kāda tā ir
līdz šim, bet tikai ievadījums tālākiem vēl smagākiem
piedzīvojumiem.

Saskaņā ar pašu saimnieciskas krizes būtību, saim-
nieciska uzplūdu jeb prosperitātes laikmetam neiz-
bēgami jāseko atplūdu laikam. Jau ilgāku laiku gal-
venās pasaules valstis un Eiropa pārdzīvo šo saim-
nieciskās depresijas periodu. Vispārējā krize patie-
sībā tomēr sākās jau ar pasaules kara sākumu 1914.
gada rudenī un turpmājās visu laiku. Ja arī atseviš^
ķos gados (1923.—1925. g.) varēja novērot saimnie-
ciska uzplaukuma stāvokli, tad tas tomēr bija tikai
īss uzlabošanās brīdis atsevišķās zemēs vispārējā
saimnieciskā depresijā, kuru radīja pasaules kara
satricinājums. Pārdzīvojamā asā finanču krize ir
tikai visnārējās saimniecības krizes spilgtākais izpau-
dums. Šis krizes asums un straujums liek cerēt, ka
līdz ar to tuvojas vispārējas krizes viszemākais stā-
voklis, pēc kura tad sāktos atkal uzlabošanās.

Finanču krize ir no vienas puses vispārējas saim-
niecības krizes sekas, bet no otras puses, tā veido un
ietekmē arī vispārējo krizi. Mīkstinot finanču krizes
asumus un rodot piemērotus organizētas starptautis-
kas pretdarbības veidus, līdz ar to tiktu mīkstināta
un pakāpeniski pārvarēta arī vispārējā saimniecības
krize. Turpinoties starptautiskai valūtu un kapitālu
neierobežotai sacensībai, neizbēgami saimniecības
krize vēl padziļināsies. Katrā valstī un zemē šīs kri-
zes veidojas dažādi atkarībā no katras zemes saim-
niecības, administratīvajiem un starptautiskajiem ap-
stākļiem, bet pašai šai krizei visās valstīs ir kopēji
pamati un kopēja gaita.

J. Bokalderis.



Krizes jaunākās problēmas*).
II.

Subvenciju izsniegšana vai pareizāk subvenciju ra-
dīšana tautsaimniecības atdzīvināšanas labā ir viena

tno
tām problēmām, kas arī radusies krizes jaunākā

posmā. Vai ar tādu subvenciju palīdzību būtu iespē-
jams saimniecībai līdzēt un vai atbalsti noteiktos
veidos uzņēmumiem varētu radīt jaunu konjunktūru?
Lielāku vērību šādai subvenciju politikai piegriezusi
Vācija, un šis jautājums tad arī ieguvis plašāku domu
apmaiņu starp vācu tautsaimniekiem. Subvenciju
labā, izceļot viņu pozitīvās puses, vispirms norāda,
ka tās saimnieciskākas nekā izdevumi par bezdarb-
nieku uzturēšanu. Subvenciju politikai ir zināmi ele-
menti, kas prasa ari ārzemju ievērību, un šīs politikas
piekritēji nemaz negrib slēpt, ka ārzemes no tādas
politikas var ciest. Bet vai labumi, kas sasniedzami
iekšzemes ar subvenciju sniegšanu, neatrod otrā pusē
ļaunumus, tā jautā subvenciju politikas kritizētāji.
Norāda uz to, ka subvencionētie uzņēmumi var slikti
ietekmēt brīvo konkurenci. Kā piemēru min Šichava
kuģu būvētavu, kas saņēmusi valsts subvencijas un
tā spējīga savus konkurentus nostādīt sliktākā stā-
voklī. Arī citos subvenciju gadījumos novērojams, ka
tās pastiprina atsevišķu uzņēmumu stāvokli, atsau-
coties nelabvēlīgi uz uzņēmumiem tai pašā nozarē.
Pats galvenākais jautājums šobrīd ir tomēr tas, vai
ar subvenciju palīdzību nevarētu no jauna iekustināt
saimniecību. Atzīst, ka brīvā tirgus saimniecība ne-
atrod pati sevī ierosinātājus, un domā, ka subvencijas
varētu būt it kā dzinējspēki jaunam konjunktūras uz-
plaukumam. Šai ziņā daži pazīstami vācu tautsaim-
nieki pilnīgi vienās domās ar Keinsu, bet tie piemirst,
tā saka iebildumu cēlēji, divas lietas. Vispirms izvir-
zās praktiskais jautājums, vai valsts subvencijas va-
rētu patiesi tādu ietekmējumu saimniecības dzīvē
radīt, un otrs, vai tāda politika iespējama bez inflā-
cijas. Kas attiecas uz pēdējo jautājumu, tad uzskats
vispārējs, ka ikviena konjunktūras atdzīvināšanas
ideja mazāk vai vairāk neatklāti satur sevī inflācijas
paredzējumu, un tās atšķiras savā starpā tikai, ska-

toties kādās projektu sakopībās inflātoriskā rīcība
paredzama. Viens no tādiem ierosinājumiem, kuru
izteicis prof. Dr. Eduards Heimanis Hamburga, pa-
redz zināmu kreditu politiku sakarā ar atklāto iestāžu
darbiem. Pēc viņa domām nepieciešama konjunktū-
ras politika, kas sevišķi tagad cenšas paplašināt no-
darbošanās apjomu, palīdzot izdevīgā acumirklī pa-
lielināt kreditu volūmu, vai arī, citiem vārdiem sakot,
cenšoties pastāvošo kredita rīcības telpu labāk iz-
lietot. Nepieciešams kredītus kondensēt, saspiest
vienkopus, padarīt tos potenciāli un aktuāli stiprākus,
bet sevišķi dodot viņiem lielāku dzīvības spēku,
ierosmi un virzot tos pēc noteikta plāna uz tām saim-
niecības nozarēm, no kurām visātrāk sagaidāms, ka
tās ar kreditu palīdzību atdzīvināsies. Tās savkārt
atstās saviļņojumu, dos grūdienu uz priekšu citām ar
to sakarā stāvošām nozarēm. Vienu ievērojamu fak-
toru prof. Dr. Heimanis tūdaļ pašā sākumā atzīmē;
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viņš saka, ka mēģināt atdzīvināt nekustīgi palikušo
saimniecību var tikai tad, ja ir pārliecība, ka krizes
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augstākais pakāpiens sasniegts un objektīvi konjunk-
tūras simptomi atļauj cerēt uz atspirgšanu. Pēc viņa
ieskata tas tiešām tā ari ir. Viņš redz noliktavas jau
stipri tukšas, vēro, ka jēlvielu cenas uz sasniegtā
zemākā līmeņa sacietējušas, viņš pat jau š.g. maijā
redzēja, ka biržu kustība virzās uz augšu. Tam šķita,
ka pašizmaksa un cenas caurmērā ir līdzsvarā, un
pēc viņa domām vajadzēja tikai paplašināt produk-
ciju, lai būtu iespējams arī pie tagadējām cenām, spie-
žot tikai uz leju izdevumus, jau panākt peļņu. Šie
prof. Dr. Heimaņa aprādījumi maijā jau izrādījušies
par nedibinātiem, jo cenu kustība uz leju pēdējos mē-
nešos turpinās, kaut arī nelieliem slīdieniem, un ja
patiesi jau šai pavasarī būtu ieskatījuši krizi par iz-
beigušos, subvencijas saimnieciskai dzīvei diezin vai
būtu varējušas to atdzīvināt. Risks katrā ziņā būtu
bijis liels. Vai prof. Keinsa uzskats par eksportsub-
vencijām nevar atdurties uz tādiem pašiem piedzī-
vojumiem, ja ievēro prof. Heimaņa uzskatus par
objektīviem apstākļiem, kuriem jābūt esošiem, lai
aktīvā iniciāldarbība ar lielāku subvenciju palīdzību
varētu atjaunot parasto saimniecisko ritmu? Nepie-
tiek, ka kreditu apgādā vienā vai otrā ceļā un to
raida tālāk saimniecībā, bet gan nepieciešams ap-
svērt, vai preču uzņemšanas spēja ari ārzemju tirgos
tik liela, ka subvencijas var eksportu redzamāk at-
vieglināt. Bieži piemirst, ka arī ārzemēs dara visu.
lai dotu nodarbošanos iekšzemes ražošanai, un ja
eksportsubvencijas nevar būt tik lielas, ka tās pārvar
ārzemju muitas vai citādi varbūt aizstāvētu ražoša-
nas produktus, tad valsts finanču ziedošana privātai
saimniecībai, lai tā atkal atdzimtu, var novest tikai
pie zaudējumiem. Heimanis domā, ka bankas, baidī-
damās no viņu likviditātes sašaurināšanās, ne labprāt
gribēs dot kredītus saimniecības atdzīvināšanai, un
tādus kreditus varēs dabūt tikai tad, ja tos prasīs
drošiem produkcijas veikaliem. No novērojumiem
Anglijā un Amerikā nevar secināt, ka kredits ražo-
šanai būtu tik grūti pieejamas, — ari tagadējos ap-
stākļos, bet nenoliedzams, ka prof. Heimanim zināma
taisnība. Kreditu bez šaubām varēs ātrāk dabūt, ja
kredīta ņēmējs uzradīs nodrošinātu veikalu, kādi ir
atklātie pasūtinājumi. Ja izdotos turpmākos gados
nepieciešamos pasūtinājumus, sekojot skaidri pārdo-
mātam plānam, savilkt vairāk tuvāk šai dienai, tad
varētu iedomāties, ka valsts iestāžu un komunālie
pasūtinājumi dotu iespēju bankām atvēlēt darbības
kreditus. Zināma saskaņa un noteiktība maksājumos
varētu tikt nolīgta starp atklātības iestādēm un kre-
dita devējiem. Šādam saskaņojumam varētu mēģināt
pielaikot nodokļu terminus, bez tam valsts varētu
no savas puses izdot valsts kases vekseļus. Tā va-
rētu rīkoties centrālās bankas, un tām nebūtu jābaidās
par savu stāvokli. Tas viss izklausās labi, bet arī
prof. Heimanis apstājas pie galvenā techniskā jautā-
juma šai apsvērumu rindā, proti: līdz kādai pakāpei
bankas prasīs nodrošināšanu. Tas būs dažādās ze-
mēs dažādi, atkarībā no tā, vai bankas varēs dabūt
ārzemju kreditus, un vispār, kāds ir viņu stāvoklis.
Bankas varētu pēc prof. Heimaņa uzskatiem būt diez-
gan paļāvīgas, jo tādos gadījumos, kad atdzīvinās
saimnieciskā kustība, banku stāvoklis uzlabojas un



I

viņu krediti nebūt nenozīmē, ka banku aizdotās nau-
das iesalušas, tapušas nekustīgas. Varētu pat iedo-
māties, ka tādā ceļā nonāk pie jau iesalušo kreditu
aikušanas. Ka tādi plāni prasa ļoti komplicētu
un spējīgu aparātu, lai valstij kopā ar komūnām un
privāto saimniecību būtu iespējams gūt panākumus,
izliekas prof. Heimanim viegli saprotams. Ierunas,
kas vēršas pret tādiem paplašinātiem subvenciju
plāniem, jo ap tādiem beigu beigās lieta grozās, ne-
redz tādā rīcībā neko citu, kā inflācijas programmu,
kurā skaidri izceļas vēlēšanās panākt plašākus lielus
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un kondensētus kreditu volūmus, lai ar to palīdzību
palielinātu produkcijas apmēru. Šis priekšlikums, no-
vests pie tāda stāvokļa, līdzinās visiem pārējiem,
kuri grib ražošanas atdzīvināšanos panākt ar kredita
vai naudas inflācijas palīdzību. Protams, ka inflācijai
var būt savas robežas, tikai grūti teikt, kur tās lie-
kamas, un vai reiz iesāktā rīcība inflācijas novirzienā
tik viegli apturama. Bet ja arī finanču rīcība atrastu
pašupareizāko ceļu, var gadīties, ka vienā ziņā tomēr
stāvoklis paliek negrozījies. Palaižoties uz kredita no-
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drošināšanu no valsts un komunālo iestāžu puses, vai
paplašinot līdz ar to līdzekļu apmēru ražošanas no-
lūkiem, nevar pieņemt, ka šai pašā virzienā varēs
pacelt pirktspēju. Ar subvencijām pilnīgi tas pats, un
pat tur, kur lielas saimniecības nozares ieguvušas
spēcīga rīkotāja subjekta varu, nav iespējams droši
teikt, kādā mērā valsts atbalsts nāktu par labu ko-
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pējai saimniecībai. Subvenciju politikas pretinieki
uzsver, ka atbalsti var ļoti viegli nostrigt slīkšņainās
takās, un tamdēļ labi apsverot finanču problēmas,
budžetu un nodokļu maksātāju intereses, jāatzīst, ka
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subvencijām nevar būt tāda veiksmīga panākuma, kā
to daži domā. un nav nemaz pietiekoša pamata cerēt,
ka ņemot vēl palīgā inflācionārus paņēmienus, tādā
rīcības veidā varētu pārvarēt depresiju vai pareizāk,
no depresijas pāriet atzēluma posmā. Sakarā ar šo
pašu problēmu par saimniecības iekustināšanu daudz
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pārrunāts, vai ar šo līdzekli, kā to ieteic prof. Hei-
manis, nemēģināt uzlabot saimniecisko dzīvību, sek-
mējot būvdarbību. Tūdaļ redzams, ka, pieskaroties
šai atsevišķai problēmai, rodas pretstatība starp uz-
skatiem par kapitāla ievietošanu uzņēmumos ar lē-
nāku atgriešanās laiku un līdzekļu ieguldīšanu pasā-
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kūmos, kas atļauj kapitālam ātrāk apgrozīties. No
vienas puses tēze, ko Vācijā savos apcerējumos aiz-
stāv Alberts Hans un Ķīles privātdocents Hans's
Neisers, un kuras saturs izteic, ka būvuzņēmumi, me-
liorācijas u. t. t. daudz mazāk dod darba, nekā izlie-
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tojot attiecīgos kapitālus īsāka laika darbos. Otrā
tēze, kuru aizstāv Dr. Kārlis Maincs ar dažiem citiem,
iiegrib palikt pie tāda ieskata, jo depresiju laikos, tā
viņi aizrāda, pastāvošās produkcijas ietaises jau tā
ka tā netiek pilnīgi izmantotas, un ko tādos apstākļos
varētu līdzēt, ja kapitālu resp. kreditu pieplūdinātu
šādam ietaisēm, kurās līdzekļi gan ātri apgrozās, bet
kuri_ tagad ar savu paplašināto darbību nevar neko
panākt. Tagadsvarīgākais jautājums pacelt pieprasī-
jumuspec patērēšanas precēm, kas atļautu savkārt
pilnīgāk izmantot produkcijas kapacitāti tās tagadējos
apmēros. Ierīkot tagad jaunas produkcijas ietaises
būtu nesaimnieciski, kamēr ceļot dzīvojamos namus,
ta radot patēriņam vajadzīgās mantas, palielinās pra-
sība
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pec nodarbināmiem spēkiem, kas liela bezdarba
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laikā ļoti svarīgi. Uz iebildumu, ka radot konsum-

mantas ilgākam laikam, immobilizē kapitālu, Maincs
atbild: tautsaimnieciski kapitāla immobilizēšana var
notikt tikpat labi īstermiņa ieguldījumos, ja skritulī
,.nauda—prece—nauda" kaut kādā ziņā iestājas pār-
traukumi un prece neatrod vairs pircējus. Traucējumi
iemainu apgrozībā nozīmē kapitāla immobilizēšanu,
kamēr apstākļi citādi, jo ātrāk ražotā prece iemainās
pret naudu; jo spiedīgāki ir pieprasījumi pēc kāda
ražojuma, jo žiglāk un straujāk rodas arī pieprasījumi
pēc darba spēka. Tā tad atkal tas pats: saimniecība
būs jo labvēlīgāk iedarbojusies, jo labāka ir attiecība
starp produkciju un vajadzību. Ienesīgums galu galā
izšķir, vai noteiktā laika brīdī saimnieciskie spēki jā-
virza uz produkcijas līdzekļiem, vai pārtikai vajadzīgo
mantu ražošanu, un tā arī tagadējā laikā, kur pro-
dukcijas līdzekļi pietiekoši šķiet esam attīstīti, jāliek
lielāks svars uz paliekošāku konsummantu ražošanu,
un pie tām pieder dzīvojamās ēkas un citi ierīkojumi,
kas vajadzīgi cilvēku sabiedrībai. No šī stāvokļa ved
tālāki ceļi uz domu, ka privātā saimniecība depresijas
laikā nevarēs tādus darbus uzņemties, jo tā atkarīga
no citādām kalkulācijām nekā atklātības saimniecība.
Tikai šī var dot pietiekošas garantijas, ka līdzekļu
novietošana tautsaimnieciskās darbības procesā pa-
redz taisni visnepieciešamākos mērķus, neraugoties
uz to, vai ieguldījumu apgrozība ātrāka vai lēnāka.
Ja atklātības saimniecībai dod līdzekļus, palielina
kreditu volūmu, tad tas var notikt vienīgi ar tās pār-
raudzību vai pat tiešu līdzdarbību. Tā arī jāsaprot
Vācijas lietpratēju kommisijas priekšlikums, mēģināt
dabūt no ārzemēm kreditus, lai tos pievadītu elektrī-
bas saimniecībai, ceļu būvēm, dzelzceļu elektrifikā-
cijai un lauksaimnieciskām meliorācijām. Sakarā ar
to ļoti daudz apspriests, ko darīt, lai iekšzemes saim-
niecību paplašinātu, izlietojot ārzemēs dabūtos kre-
ditus. Protams, ka pati problēma par saimniecības
atdzīvināšanu ar to nemainās, jo ārzemju kredits, kā
to aizrāda, nav tieši izlietojams, tas jāpārvērš iekš-
zemes valūtā. Viens no pazīstamākajiem .Vācijas
tautsaimniecības zinātniekiem prof. Dr. Roberts Līf-
manis apskatījis vairāk darbos problēmu no šī vie-
dokļa. Arī tas atgriežas pie jautājuma, vai būtu iespē-
jams ar kreditu sistēmas paplašināšanu radīt kustību,
kas novestu pie ražošanas un darba jaunas mobilizā-
cijas, lai ar to tiktu pie vispārēja rūpniecības darbības
uzplaukuma. Prof. Līfmanis griežas jo sevišķi pret
Mārburgas tautsaimnieku prof. V. Repki, kas bija da-
lībnieks t. s. Dr. Braunsa kommisija; šīs kommisijas
darbība noveda pie plašākiem priekšlikumiem krizes
novēršanai Vācijā. Nevarēdams pievienoties Repkes
uzskatiem, ka kreditu sistēmas paplašināšana varētu
palīdzēt tikt pāri grūtam krizes laikam vai pat krizei
vispār, prof. Līfmanis atsakās jau pamatnoteikumā
no kreditu līdzekļa pielaikošanas, kā to vēlas Repke
kopā ar citiem. Jāatzīmē, ka arī Līfmanis pieder pie
tiem, kuri domā, ka naudas pirktvērtība neatkarājas
arī no viņas seguma, ko tas aizstāvējis savos rakstos
par naudu jau kopš 15 gadiem. Ja būtu iespējams ar
kredita pavairošanu radīt lielāku dzīvību zemes saim-
niecībā, tad pēc Līfmaņa domām nevajadzētu nemaz
skatīties uz ārzemēm, pietiktu iet vienkāršāko ceļu
un pavairot naudu iekšzemē. Viņš nevar pievienoties
tiem, kas domā, ka varētu jau tagad teikt, kad sagai-
dāma krizes izbeigšanās. To nevarot neviens, pat
labākais konjunktūras pētīšanas institūts ne. jo dēpre-



sija atkarājas no daudziem psīcholoģiskiem noteiku-
miem, kurus grūti ievērtēt. Tādēļ arī Līfmanis necer
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gandrīz nekā no paplašinātiem kredītiem. Kādas ne-
pareizības var notikt, ievērtējot krizes stāvokli, varot
redzēt, jo jau 1930. g. februārī bijusi tāda doma, un
vācu bankas, pie tās turēdamās, daudz zaudējušas.
Arī šī gada sākumā Amerikā, pa daļai Eiropā prāto-
juši, ka cenu tālāka krišana nav iespējama. Līfmanis
diskutē ar prof. Gustavu Kaseli, kurš jau 1929. gadā
prasīja diskonta palētināšanu, domādams, ka tiklab
Amerikā, kā visā pasaulē tādā ceļā būtu varējuši
izbēgt krizes jucekļiem. Ja nu tai laikā būtu kreditus
izsnieguši vairāk, nekā tie tiešām bija vajadzīgi, tad
iznākums vēl grūtāks. Pielietojot tādus mākslīgus
līdzekļus, kā lētākus vai vieglāk pieejamus kreditus,
pēc prof. Līfmaņa domām rada tikai tālāku cenu kri-
šanos. Visu savu pārdomu galā Līfmanis tad arī no-
teikti pastāv uz to, ka neviena emisijas banka un
vispār neviena centrāla naudas iestāde nevar ielais-
ties naudas politikā, kuras pamatos ir kredita atvieg-
lināšana, ja apstākļi nav pilnīgi noskaidrojušies un
krizes attīstībā nav saredzama patiesa apstāšanās.
No šiem pārdomājumiem Līfmanis atgriežas pie jau-
tājuma par ārzemju kreditiem un izsaka pārliecību,
ka no tādiem ļoti jāsargās. Līdzšinējie piedzīvojumi
Amerikā un Vācijā rādījuši, ka ārzemju aizdevumi
ļoti viegli rada pārkreditēšanos un kredita slimīgu
uztūkumu, bet sevišķi augošas cenas. Tā kā tai pašā
laikā ļoti attīstīta techniskā satversme, pie kuras
pievienojusies organizēšanās monopolos, tad brīvā
cenu iztēlošanās tikusi pārtraukta. Mākslīgiem lī-
dzekļiem celtas cenas visos šais gados uz kafiju,
kakao, kviešiem, cukuru, kaparu u. 1.1. Pat ja ārzemju
kapitāls ieplūstu, tad vēl jautājums, kur tas atrastu
šai laikā ienesīgus pasākumus, kas attaisnotu dārgos
kapitālus, la būtu visai īsredzīga politika, kas ne-
domātu par aizņemto kapitālu atmaksāšanu un pro-
centu nokārtošanu. Līfmanis domā, ka pat atklātie
uzņēmumi nedrīkstētu šobrīd ķerties pie plašākiem
darbiem, tādiem nolūkiem aicinot palīgā ārzemju kre-
ditus. Viņš atkārtoti biedina nesteigties ar konjunktū-
ras saviļņošanu, nepiemirstot, ka visa pasaules saim-
niecība atrodas nospiestā stāvoklī. Nevis krizes laikā
būtu vedama cīņa, bet gan jautagad, kad konjunktūra
vēl pieauguma virzienā. Cerēt uz cenu stabilizēšanu
tagadējos laikos nāksies vispār grūti, jo techniskie
uzlabojumi, pārkārtojumi spēj šodien vairāk nekā
agrāk cenas grozīt, un tādos apstākļos nevar sagai-
dīt, ka varētu paredzēt konjunktūru lielās maiņas. Šī
doma, ka mūsu laiku techniskais progress spēj saim-
nieciskā dzīvē radīt, lielas pārgrozības, kas neatļauj
palaisties uz rītdienas saimniecības kārtējo gaitu,
kādēļ nav iespējams mest pašlaik saimniecībā jaunus
kapitālus, iekšzemes vai ārzemju kreditus, pirms kri-
zes stāvoklis nav noteikti pārvarēts, pie viņa ir va-
došā. Techniskais progress tagad tik nozīmīgs, ka
autori, kas pētījuši bezdarba problēmu, sakarā ar to
atzīst, ka pat tad, ja izdotos algu līmeni nospiest ze-
māk, nebūs iespējams tautsaimniecībā ievietot visus
darba spēkus. Pie šīs daļas problēmas var satikt
tagad it visus ieskatus, kas jel kad tikuši izteikti par
algu krišanu vai celšanos. Atrodam pat veco apgal-
vojumu, ka algām krītot ceļas pasākuma ienesība un
strādnieku pašu varā esot tā tad pieprasījumus pēc
darba spēkiem palielināt (Mises, Die Ursache der

Wirtschaftskrise, Tibingā 1931.). Bet šis neoliberā-
lisma uzskats atrod visur pretiniekus, un šai sakarā
nākas no jauna iepazīties ar mūsu laika techniskās
sekmības lielo nozīmi tagadējās krizes ritmā, sevišķi
arī darba spēka tirgus grūtā stāvoklī. Ievērojami tai
ziņā prof. Lederera apcerējumi un viņa aprādījumi,
ar kuriem tas sacēla saviļņojumu pēdējā arodbiedrību
kongresā septembra sākumā Vācijā. Techniskais pro-
gress, tā neatkarīgā,brīžiem ļoti straujā gaita, nosaka
netikvien cenu pārgrozības, tas ne mazāk svarīgs
darba spēkam. Tagadējais lielais bezdarbnieku skaits
stāv pec prof. Lederera pārliecības tiešā sakarā ar
technisko attīstību. Vispirms viņš apstrīd, it kā uz-
ņēmumi pielietotu darbu ietaupītājas mašīnas, lai ne-
būtu jāmaksā augstas algas. Techniskie jauninājumi
nenākot no algu augstuma un arī otrādi, zemas algas
nemaz neapgrūtina technisku pārlabojumu ieņemšanu
produkcijas procesā. Ka nebūtu nekādas sakarības
starp bezdarbu un algu augstumu, to nevar noliegt.
Bet nekādā ziņā nevar pielaist to tiešo tuvumu starp
abām parādībām, kā to redz neoliberāļi, kuriem izlie-
kas, ka vislabākais būtu atstāt visu saimniecību tās
iekšējai brīvai spēlei. Pēdējos gados zinātne devusi
pamatīgus pētījumus par uzņēmumu dažādo kapitālu
daļu nozīmi un viņu savstarpējo attiecību, un taisni
šie neatļauj vairs tik pārāk vienkārši saprast bez-
darba izcelšanos vai tā atkarību. Protams, ka algu
pārmērs var konkurences saimniecībā atstāt zināmas
vājības. Kapitāla uzkrāšanās procesā algu līmenis
var ierobežot normālo veiksmi. Tagad, kur saimnie-
cībā palielinājuši savu ietekmi monopoli un sindikāti,
ražošanas apmēri ļoti bieži atkarājas no viņu pavēl-
niecības. Bez tam bezdarbs varētu tikai tad padoties
saimniecisko spēku brīvai spēlei, ja nebūtu nekādu
ierobežojumu darba spēka kustībā, ne attiecībā uz
pārvietošanos, nedz arī citiem apstākļiem. Vispār
nevar teikt, ka bezdarbnieku daudzums varētu ieiet
atkal saimniecībā, ja saimniecības attīstību novēro
vairāk kā dinamisku parādību un ne kā statisku. Tīrā
statika saimniecībā nav nemaz domājama, un sevišķi
vēl tagad ne, kā jau agrāk uzsvērts. Kapitāla darbībā
viņa dažādās kvotes grozās techniskā progresa pār-
kārtojumos, un tāpēc arī kvošu pārgrozības vienmēr
no jauna pārbaudāmas, lai, kaut arī apmēram, varētu
novērot sakaru noteiktā posmā starp algu augstumu,
bezdarbu, kapitāla attīstību un konjunktūras stāvokli.
Nozīme var ari būt saimniecībā greizām dispozicijām.
kā tas tagad skaidri pierādījies. Nepareiza kapitāla
novirzīšanās uz noteiktiem uzņēmumiem var novest
pie bezdarba. Racionalizācijas procesā, kas tagad
pārņēmis gandrīz visu pasaules saimniecību, jaunuz-
ņēmumi drīz vien novecojas, tie jāatstāj, notiek kapi-
tāla iznīcināšana un bez tam arvienu vairāk pieaug
bezdarbnieku skaits. Skatoties no šāda viedokļa,
bezdarbs iegūst daudz sarežģītāku izskatu, nekā vē-
rojot to tīri no neoliberālisma pārāk vienkāršotā
viedokļa. Bezdarba problēmā saplūst visas pārējās,
arī tā par kapitāla mobilizēšanu, kreditu paplašinā-
šanu. Šīs problēmas sniedzas daudz dziļāk, kad vēro,
kādā mērā saimnieciskā procesā techniskais elements
un sociālie momenti kā darbs, bezdarbs, tirgus stā-
voklis — daudzie sociālpsīcholoģiskie momenti liek
pētniekam atturēties no praktiskiem prasījumiem,
kuru vadošā doma, ka saimniecības sastingums nāk
no nepietiekošiem līdzekļu pieplūdumiem. Šiedažādie



zinātnieku apsvērumi atspoguļojas dažādu kommisiju
un starptautisku saeimu lēmumos līdz ar viņu motī-
viem. Interesantus materiālus šai ziņā dod it īpaši
jau agrāk minētā Vācijas valdības ieceltā Braunsa
kommisija. Viņas iespiedumos iznākušie darbi arī
turpmāk paliks par svarīgiem dokumentiem. Neka-
vējoties tuvāk pie šīs kommisijas izteiktiem uzska-
tiem par tagadējās krizes cēloņiem, jo tie jau izpausti
pārējo zinātnieku domās, jāaizrāda vairāk uz rīcības
paredzējumiem. Vispirms jāuzsver, ka Braunsa kom-
misija negrib pievienoties uzskatam, ka bezdarba
apkarošanai, kas nozīmē to pašu kā krizes pārveik-
šanu, vajadzētu radīt papildlīdzekļus. Tā neatbalsta
arī uzskatu, ka šo līdzekļu paplašināšana varētu no-
tikt uz kādas bāzes, kas šiem līdzekļiem dotu šķie-
tami paliekošu vērtību nodrošināšanu. Viņa nekavē-
jas aprādīt, ka tādi mēģinājumi novestu pie inflācijas.
Kā redzam, tas pats uzskats, kas zinātnieku starpā
ņēmis pārsvaru. Nekādus labumus Braunsa kommi-
sija nesagaida no ierosinājuma, kas prasa, ka valsts
dotu līdzekļus, ar kuriem izsniegtu piemaksas algām
un kapitāla izdevumiem, ja uzņēmumi palielina savu
strādnieku skaitu. Tādu rīcību kommisija uzskata par
paslēptu uzņēmumu subvencionēšanu. Daudz pārru-
nāto priekšlikumu, ievest darba pienākumu, kommi-
sija noraida, bet varētu teikt, ar nepietiekoši izstrā-
dātiem motīviem. Tāds vispārējais darba pienākums
pēc kommisijas domām radītu lielas grūtības tā tech-
niskā izveidošanā, maksātu dārgi- un darba pienā-
kuma nesēji justos neapmierināti. Interesants kom-
misijas pārdomājumu slēdziens, ka Vācijā netrūkst
kapitāla spēku un labas gribas kapitālu izlietot, ja
tikai rastos ienesīga kapitāla nodarbošanās. Te re-
dzam saskaņu starp novērojumiem Anglijā, Amerikā
un Vācijā. Neskatoties uz šiem iebildumiem, kommi-
sija tomēr domā, ka trūkstot attiecīgai privātai ini-
ciatīvai, varētu ar zināmu plāna saimniecību, un izlie-
tojot tādā saimniecībā kreditus, dot dzīves ritmam
atkal lielāku sparu. Iespēju dot saimnieciskai dzīvei
jaunus iekustinājumus, kommisijas priekšlikumi atrod
piecās nozarēs: 1. enerģijas saimniecībā, 2. satiksmē,
3. lauksaimniecības meliorācijas, 4. jaunsaimniecību
ierīkošanā, 5. dzīvojamo ēku celšanā. Šais nozarēs
varētu ar lielāku līdzekļu palīdzību mēģināt uzņemt
darbus, kas darāmi vēlāk, un savelkot tos vairāk
vienkop, tuvākā laikā notiktu jauni investējumi, ar
kuru palīdzību varētu nodarbināt kādu bezdarbnieku
skaitu. Enerģijas saimniecībā var iesākt lielākus dar-
bus, paredzot, ka turpmāk elektrību vairāk pieprasīs.
Izvedami būtu elektrifikācijas plāni u. t. t. Bet kom-
misija brīdina no pārsteigšanās, un to uzsver arī visi,
kas apspriež kommisijas priekšlikumus. Tas jo ievē-
rojams, stājoties pie darbiem satiksmē. Te sevišķi
jāraugās, ka neizlieto līdzekļus, ja pastāvošie ierīko-
jumi nav pilnīgi nolietojušies un vēl var atrasties
darbībā. Ar apdomu jāstājas pie lauksaimnieciskām
meliorācijām. Tās prasa pamatīgu kalkulāciju. Gan-
drīz vienbalsīgi apsveic kommisijas priekšā likto dar-
bību jaunsaimniecību ierīkošanā. Dzīvojamo ēku būve
diezgan apstrīdama. Jau minējām par Frankfurtē no-
turēto arodniecisko biedrību kongresu, kurā dažādos
argumentos atgriezās atspoguļojumi no zinātnieku
ieskatiem un no Braunsa kommisijas dažādiem priekš-
likumiem. Prof. Lederers savos praktiskos ierosinā-
jumos, pēc plaša, kongresā sniegtā savu uzskatu ap-

tvēruma, piegriezās sevišķi darba laika nokārtošanai
līdz 40 stundām nedēļā. Šai ceļā tas domā sasniegt,
ka lielāks skaits bezdarbnieku ieplūst atkal saimnie-
cībā. Jautājums par krizes pārveikšanu ar privātās
saimniecības un atklāto uzņēmumu palīdzību šai pašā
kongresā radīja dzīvas debates. No vienas puses
privātās iniciatīvas piekritēji, no otras uzskati, ka
pārmaiņas līdzšinējā saimniecībā, kas lielā mērā no-
saka krizi, bijušas kļūdām. Plašākā priekšnesuma
Brauers, Altonas virsbirģermeistars, kurš pazīstams
kā nosvērtu sociālu ieskatu izteicējs, nekautrējās ar
savu kritiku. Viņš pieslējās tiem, kas uzskata liberālo
saimniecību tikai ka īsu starpposmu starp daudz lie-
lākiem saimniecības laikmetiem, kuros valda sabied-
riska noteiktība un saistība, nevis privātā iecere.
Tagad, kur pilsētās lielas iedzīvotāju masas un kur
vispār notiek cilvēku saplūdumi uz pastāvīgu dzīves
vietu, līdzšinējai saimniecībai jāatsakās no pārāk pri-
vātai darbībai atvēlēta brīvspēka. Kopā ar daudz
citiem, kas tagad izteikušies par privātsaimniecības
organizatoriskām kļūdām, neskaitāmu uzņēmumu sa-
brukšanu, Brauers kongresā aizstāvēja ideju, ka dzī-
ves vajadzīgākām patēriņu mantām jārada jauna
saimniecības forma. Bez tam privātā saimniecība jau
tagad tādā mērā caurausta saistībām, kur privātās
saimniecības princips gandrīz jau pazūd, vismaz dažās
rūpniecības nozarēs. Konkurences nozīme pilnīgi iz-
beigusies, un saimniecībā radītās sindikātu saistības
noved pie jaunas renšu sistēmas. Brauers to apzīmē
kā rūpniecisko valsts rentnieku rašanos, kur liela
loma aizsargmuitām, eksportprēmijām, subvencijām
un eksporta risku nodrošināšanai. Pats par sevi sa-
protams, teic Brauers, ka tādas saistības jāņem valsts
pārraudzībā, lai atklātībai no tām tiktu kāds labums,
un ka privātās monopolu saistības pārveido pamazām
atklātā saimniecībā. Sevišķi monopoli piederot tikai
atklātām darbības iestādēm. Protams, ka atklātai
saimniecībai savas robežas, sevišķi tur, kur ceļā zi-
nāmi spekulatīvi riski. Bet atklātā saimniecība šodien
nav vairs techniskā problēma, bet tikai saimniecisks
saprāts. Saimniecību nostādīt uz peļņas nolūkiem,
noved to pie satricinājumiem. Kongresā pilnīgi pie-
vienojās izteiktām domām, ka daudzu preču cenas
atrodas nepareizās vērtību attiecībās un neatrod tā-
dus, kas tās gribētu maksāt. Vācijai jau tagad ne
mazāk kā 2/- miljona strādnieku nodarbināti atklātā
saimniecībā. Uz iebildumu, ka atklātie uzņēmumi
pārāk birokrātiski, ar zināmām vājībām, kongress
izteica pārliecību, ka par pārorganizētām un birokra-
tizētām varot uzskatīt pirmā vietā lielās rūpniecības.
Bieži runājot par komunālo uzņēmumu un vispār at-
klātās rokas pasākumiem, ka tur trūkstot uzņēmības,
ienesīgas darbības, bet piemirstot, cik daudz kon-
kursu un greizu investāciju nāk priekšā privātā saim-
niecībā. Visi kongresa runātāji aizstāvēja uzskatu,
ka atklātā saimniecība nav vēl nemaz sociālisms.
Sekmīgu darbību turpmāk var sagaidīt no pilsētām
un vispār komūnām, pie kam jau tagad var paredzēt,
ka nodibināsies saimnieciskas pilsētu un komūnu sa-
vienības, lai nostiprinātu atklāto saimniecību. Kon-
gresa atzinumos pirmā vietā stāv prof. Lederera aiz-
stāvētā prasība pēc darba laika sistemātiskas sama-
zināšanas. Bet kā spēcīgu līdzekli samazināt krizi,
kongress atrod atklāto saimniecību. Viņš izsaka pār-
liecību, ka jau tagadējā kapitālistiskā sistēmā iespē-



jams radīt lielāku sektoru ar plānveidīgi vestu saim-
niecību galvenam uztura vajadzībām. Šie dažādie
parastam saimnieciskam liberālismam pretim nostā-
dītie uzskati novērojami visur, kur jaunākā laikā pa-
cēlies strīds par pārgrozībām saimnieciskā dzīvē.
Ļoti redzamu stāvokli ieņem Itālijas zinātne, kuras
jaunākā attīstība zīmīgi atspoguļo novēršanos no
brīvās saimniecības uz valstiski vadītu tautsaimnie-
cību. Ka itāļu zinātne jodzīvi piegriezušies šīmprob-
lēmām sakarā ar tagadējo krizi, viegli saprotams.
Viens no pazīstamākiem itāļu tautsaimniekiem, kura
ietekmējumi novērojami arī citās zemēs, Vilfredo
Pareto savos agrākos gados izdotos rakstos un tagad
sniedz ļoti pamācošas liecības. Kādā jaunākā itāļa
Ugo Spirito darbā, sējumā „La Critica dell'Eco-
nomia liberale" aprāda šīs evolūcijas raksturu itāļu
zinātnē un sevišķi Vilfreda Pareto darbos. Ugo Spi-
rito rāda, ka zinātne nonākusi cīņas stāvoklī pret
klasisko nacionālekonomiju. Tas parādās jau Vilfreda
Pareto „Manuale", bet sevišķi „Trattato di Socio-
logia". Brīvās sacensmes princips tagad ir saimnie-
ciskās dzīves viena parādība, un valsts iejaukšanās,
kura senāk izlikās nevēlama, jaunākos Pareto darbos
uzskatīta kā jau pietiekošiparasta. Agrākais uzskats,
ka saimniecībai jāļauj iet brīvi savs ceļš, tagad gro-
zījies, jo atzīstams, ka arī brīvā saimniecība var no-
zīmēt tautas bagātības izšķiešanu. Pareto tagad
domā, ka valsts intervencija var izlikties nepiecie-
šama daudz gadījumos, sevišķi arī, kad nodibinās
lielākas rūpnieku koalīcijas. Savos socioloģiskos ap-
rādījumos Pareto liecina, ka klasiskā tautsaimniecība
nav nemaz bijusi tik neatkarīga un objektīva, kā to
bieži uzskatīja. Ugo Spirito savā jau atzīmētā brīvās
saimniecības kritikā ved saimniecisko liberālismu
sakarā ar politisko un juridisko, rādīdams, ka šie
principi pieder noteiktam filozofiskam un sociālam
laikmetam. Līdzšinējie uzskati par tautsaimniecību

izgājuši no ekonomiskā cilvēka viedokļa, kuru vada
egoistiski dzinuļi, bet kurš pateicoties brīvai konku-
rencei noved pie saimnieciska ideāla, saskaņas un
turības. Modernā dzīve rāda pavisam ko citu, un ja
zinātne negribēja nogrimt tālu no dzīves stāvošā for-
mālismā, tad tai vajadzēja redzēt, ka tautas pārdzīvo
dziļu evolūciju. Valstī rodas lielas organizācijas nau-
das saimniecībā, rūpniecībā; kapitāls iegūst lielu
sociālu spēku, un tādos apstākļos valstij piekrīt uz-
devums pārraudzīt šo spēku kustību, viņu savstarpējo
iedarbību. Sociālās intereses tagad saistījušas nāciju,
un viņas vairs nav individu sfairā, tās nosaka nācijas
dzīvi, un tādā kārtā uzskati par saimniecisko brīvību
nevar apmierināties ar īpatni, tiem jāpaplašinās līdz
nācijas jēdzienam. Tautsaimniecība tādos uzskatos
pārvēršas par ceļa rādītāju uz nācijas kopējiem saim-
nieciskiem mērķiem. Visjaunākie itāļu socioloģiskie
tautsaimnieki cenšas pārvarēt antitezes starp atse-
višķo individu un valsti. Viņi aizstāv pārliecību, ka
nav iznīcināma vai vājināma atsevišķu individuālu
spēku radošā iniciatīva, bet tie nepielaiž, ka indivi-
duāliem nolūkiem padotu nacionālus. Jaunā tautsaim-
niecība uzskata par savu subjektu ne atsevišķo indi-
vidu, nedz arī valsti pretim nostādītu indivīdam, bet
gan rauga individa saimniecisko spēku ietilpināt valsts
mērķos. Protams, ka šie uzskati, izteikti dažādo
zemju krizes novērojumos, pielaikojami relatīvi, ska-
toties pēc katras zemes īpatnējiem apstākļiem, ar
kādu secinājumu beidz savu kritiku Ugo Spirito. Kā
redzējām, tā pati cīņa starp liberālismu, kā to līdz
šim parasti saprata, un valsts intervencijas rīcību
norisinājās visur. Praktiskie notikumi pēdējās dienās,
kā Anglijas rīcība mārciņas vērtības pazemināšanai,
Austrālijas jau agrākie soļi tai pašā virzienā, atrod
apspriedumos un ievērtējumos viedokļus, kas tuvojas
aprādītiem uzskatu dažādībās.

Dr. M. Valters.

Svaiga piena izvērtēšana.

Attīstoties mūsu zemes lopkopībai, aug arī piena
raža. Diemžēl vēl trūkst precīzu statistisku datu par
piena kopražu. Šādus datus valsts statistikas pār-
valde gan ir jau ievākuši, izdarot 1929./30. g. pro-
dukcijas skaitīšanu, bet solās tos publicēt sevišķā
izdevumā tikai vēl šīgada rudenī.) Līdz tam laikam
jāapmierinās ar aptuveniem aplinkus ceļā iegūtiem
skaitļiem.

Pēc valsts statistikas pārvaldes lauksaimniecības
grāmatvedības datiem), caurmērā ap 70% piena pār-
dots dažādu piena produktu veidā un tikai ap 30%
izlieto paši lauksaimnieki mājturībā vai jaunlopu au-
dzēšanai. Var pieņemt, ka tas sviests, krējums un
piens, ko pārdod, ražots no šiem 70% piena. Saskaņā
ar dzelzceļu pārvadājumu statistiku, 1929./30. g. pār-
vadātas pavisam 19.523 tonnas sviesta un 40.993 ton-
nas piena. Pielaižot, ka šie skaitļi reprezentē augšā
minētos 70% un pāriešot sviestu pienā, iegūstam

1) Sk. .Latvijas lauksaimniecība 1930. gadā". Piektais izdevums.
Sastādījis A. Maldups. Rediģējis V. Salnājs. 1931. g. 66 lpp.

2) A. Frīdbergs un P. Dāvidsons, .Lauksaimniecības grāmatvedī-
bas rezultāti 1927./1928. un 1928./1929. saimniecības gadā*
1931. g. 202. lpp.

509.545 tonnas piena, ko mūsu lauksaimnieki dažādu
piena produktu veidā dod iekšzemes un ārzemes tir-
giem.

Šis skaitlis nevar pretendēt uz sevišķu precizitāti,
jo jāievēro, ka dzelzceļa statistika uzrāda tikai brutto
svaru, un augšā minētā skaitlī neietelp piens un piena
produkti, ko patēriņa centriem piegādā pa ūdens un
zemes ceļiem. Bez tam daļu piena un krējuma, ko
svaigā veidā pārvadā pa dzelzceļiem, vēlāk tomēr
pārstrādā sviestā, sakarā ar ko ari svaiga piena
skaitlis nevar būt precīzs. Tomēr kā aptuveni aplē-
sumi šie skaitļi var noderēt labi.

Balstoties uz šiem aplēsumiem, jānāk pie slēdziena,
ka lauksaimnieki gadā ražo ap 728.000 tonnu piena,
ko tie novērtē sekojoši:

218.000 tonnas vai ap 30°/0.izlieto pašu saimniecībā,
469.000 , „ „ 64% pārstrādā sviestā un
41.000 „ . . 6% pārdod svaigā veidā.

Apmēram viena desmitā daļa no ārpus lauku saim-
niecību robežām izvērtējamā piena tiek izvērtēta
svaigā veidā, bet deviņas desmitdaļas — tiek pār-
strādātas citos piena produktos, galvenam kārtām
sviestā.



Lielāko daļu sviesta izved uz ārzemēm, kādēļ ari
visas mūsu piensaimniecības liktenis atkarīgs no pa-
saules sviesta tirgus konjunktūras. Pasaules sviesta
tirgus konjunktūra, pastāvot brīvai dažādu zemju sa-
censībai, mūsu piensaimniecībai nebūtu bīstama, ja
abas galvenās sviesta patēriņa zemes — Anglija un
Vācija, kas kopā uzņem ap 90% no visa pasaules
tirgū izvestā sviesta, necenstos mākslīgi balstīt savu
piena rūpniecību, lai tā, sekmīgi attīstoties, varētu ar
pašu mājās ražoto sviestu atvietot ārzemes sviestu.
Vācija to cenšas panākt ar vairākkārtīgiem sviesta
ievedmuitas paaugstinājumiem. Anglija, turpretim, ar
propagandu par labu pašas Anglijas un tās dominiju
sviestam, pie kam pēdējā laikā arī Anglijā sāk cilāt
ievedmuitas projektus. Līdzīgi arī citi mūsu sviesta
noņēmēji cenšas ar dažādiem līdzekļiem ierobežoties
ar sviesta ievedumiem. Viss tas rada mūsu zemei
zināmas grūtības pieaugošā sviesta vairākuma no-
vietošanai ārzemēs.

Sakarā ar to jāmēģina pacelt piena un piena pro-
duktu patēriņš pašu zemē, lai lielākus vairumus piena
produktu varētu novietot pašu zemē. Latvijai ari uz
priekšu būs jābūt sviesta eksporta zemei. Tomēr, ne-
izlaižot no rokām eksporta iespējas, tai vairāk vērī-
bas jāpiegriež arī iekšzemes tirgum, kas, attīstot
piena rūpniecību galvenam kārtām eksporta virzienā,
par daudz pamests novārtā. Tagad, kad apstākļi
spiež, jāizmanto katra iespēja. Starp šīm iespējām
neapšaubāmi vienu no pirmajām vietām ieņem piena
izvērtēšana svaigā veidā mūsu lielāko pilsētu tirgos.

Lai pārliecinātos, ko piena ražotājiem dod piena
izvērtēšana pašu tirgū, salīdzināsim mēneša caurmēra
cenas, ko iegūst lauksaimnieki izvērtējot pienu ar
galvas pilsētas pienotavu palīdzību svaigā veidā, ar
cenām, ko tai pašā laikā ieguvuši tie lauksaimnieki,
kas pienu nodod provinces pienotavām pārstrādāša-
nai sviestā. Šāds salīdzinājums atklāj mums intere-
santu ainu: (Skat. tabulu blakus augšā).

Šie skaitļi ņemti par laikmetu, kad eksportsviesta
cenas strauji sāka slīdēt uz leju, noslīdot pat zem
priekškara cenām un zem ražošanas pašizmaksas;
sakarā ar to varēja it dabiski sagaidīt, ka lauksaim-
nieki palielinātus vairumus piena centīsies izvērtēt
tuvākā tirgū un ar to ietekmēs svaiga piena cenas.
Tomēr svaigā veidā izvērtētam pienam pastāvīgi ir
bijusi augstāka cena nekā pienam, kas nodots sviesta
ražošanai. Šāds cenu samērs jāuzlūko par taisnīgu,
jo tiem lauksaimniekiem, kas piegādā pienu lielākām
galvas pilsētas pienotavām, parasti uzstāda daudz
augstākas piena labuma prasības, nekā tas mēdz būt
provinces pienotavās, kas ražo sviestu eksportam;
par augstāka labuma preci pienākas arī augstāka
cena. Bez tam galvas pilsētas svaiga piena piegādā-
tāju saimniecību ģeogrāfiskais stāvoklis nodrošina
šīm saimniecībām zināmas dabiskas priekšrocības,
kuras nevar izmantot ģeogrāfiski neizdevīgāk situē-
tas lauku saimniecības, kas atrodas vai nu tālu no
Rīgas, vai arī pie neapmierinošiem satiksmes ceļiem.

Jāatzīmē, ka pašreizējām svaiga piena cenām mūsu
dzelzceļu vedumu maksa jau ir pārāk augsta, jo tā no-
teikta pie apmēram divas reizes augstākām piena ce-
nām. Piemēram, vienas parastas 25 litru kannas pār-
sūtīšana no Auces līdz Rīgai izmaksā 50 santimu, vai
2 santimi litrā. Agrākos gados, kad lauksaimnieks
par kannu piena varēja iegūt ap Ls 5,25, dzelzceļa

Izvērtējot svaiga veida Pārstrādājot sviesta

, Samaksāt.! Netto cena Netto cena,
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1929. g.
Janvāris .' . '. . . 6,35 21,80 20,30 17,04
Februāris .... 5,75 20,12 18,62 17,56
Marts ...... 5,75 20,12 18,62 14,48
Aprīlis 5,50 19,25 17,75 14,12
Maijs 5,48 19,18 17,65 14,56
Jūnijs 5,25 18,37 16,87 14,60
Jūlijs 5,20 18,20 16,70 14,48
Augusts 5,20 18,20 16,70 15,16
Septembris .... 5,30 18,55 17,05 15,88
Oktobris 5,43 19,00 17,50 16,68
Novembris .... 5,43 19,00 17,50 16,72
Decembris .... 5,42 18,97 17,45 14,60

1930. g.
Janvāris 5,05 17,67 16,17 14,00
Februāris 5,00 17,50 16,00 13,68
Marts 4,65 16,27 14,77 12,16
Aprīlis 4,13 14,45 12,95 11,20
Maijs 4,05 14,17 12,67 11,04
Jūnijs 3,90 13,65 12,15 12,00
Jūlijs 4,00 14,00 12,50 12,80
Augusts 4,15 14,52 13,02 12,12
Septembris .... 4,15 14,52 13,02 11,88
Oktobris 4,18 15,39 13,89 11,76
Novembris .... 4,24 16,14 14,64 11,60
Decembris .... 4,22 15,40 13,90 11,32

1931. g.
Janvāris 4,09 14,31 12,81 10,92
Februāris 4,05 14,17 12,67 11,40
Marts 3,89 13,61 12,11 10,44
Aprīlis 3,61 12,63 11,13 9,44
Maijs 3,65 12,77 11,27 9,36
Jūnijs 3,42 11,97 10,47 9,08
Jūlijs 3,36 11,76 10,26 8,96
Augusts 3,37 11,79 10,29 9,36

veduma maksa sastādīja caurmērā ap 9,5% no piena
vērtības. Tagad turpretim, kad piena cena noslīdējusi
līdz Ls 2,50—2,80 par kannu un pat zemāk, veduma
maksa vien jau sniedzas nereti līdz 26,7% un caur-
mērā sastāda 18% no piena vērtības. Dzelzceļa tarifa
pazemināšanas nolūkā jau sen iesniegts ierosinājums
pazemināt piena tarifu par 50%, pieskaņojot to pārva-
dājamās preces tirgus cenām.

Jāatzīmē, ka dzelzceļa tarifs nosprauž attālumus,
no kuriem svaigu pienu atmaksājas piegādāt piena
patēriņa centriem. Ja dzelzceļa veduma maksa tu-
vojas un pat pārsniedz summu, kādu lauksaimniekam
nāktos maksāt, ja tas pienu pārstrādātu tuvākā pie-
notavā, tad nebūs nekāda nozīme pienu transportēt
uz Rīgu vai kādu citu patēriņa centru. Jāatzīmē arī,
ka mūsu pienotavu apstrādāšanas izdevumi gadu no
gada samazinās, sakarā ar ko, piemēram, tagad jau
attālums, pie kura atmaksājas pienu pārvadāt, būs
noslīdējis līdz 100 kilometriem un pat vēl zemāk,
atkarībā no pienotavu izdevumiem. Mazākiem piena
patēriņa centriem šāds piena apgādes rajons, varbūt,
arī būtu pietiekoši liels, bet tik lielai pilsētai, kā Rīga,
tas ir jau par šauru, kaut gan precīzu statistisku datu
par piena patēriņu, uz kuriem varētu balstīt aplēsu-
mus, trūkst.

Par piena patēriņu var spriest vienīgi pēc dzelz-
ceļu pārvadājumu statistikas, kas attēlo lielākos pa-
tēriņa centros pa dzelzceļu pievestos piena vairumus.
Pēc šiem datiem pārvadāts piena un krējuma:



1928./29. gadā 30.594 tonnas
1929./30. . 40.993 ,
1930./3I. . 42.153 .

pie kam lielākie patēriņa centri ir bijuši Rīga ar sa-
vām priekšpilsētām, Liepāja, Rīgas Jūrmala pa peldu
sezonas laiku un Daugavpils. Rīga viena pati ar
priekšpilsētām paņēmusi:

1928./29. gadā 26.657 tonnas
1929./30 34.491 ,
1930./31. 36.879 „

Lielākā daļa no visa pārvadājamā piena pievesta
vislielākam patēriņa centram — Rīgai. Šie skaitļi
vien izteic Rīgas piena patēriņu, jo Rīgā ieved pienu
nevien pa dzelzceļiem, bet ļoti lielus vairumus arī pa
zemes ceļu. Bez tam pašas Rīgas administratīvās
robežās tur vairāk kā četrus tūkstošus govju. Visi
šie faktori

^
ir jāievēro, ja precīzi grib noteikt Rīgas

piena patēriņa apmērus. Ievērojot augšā minēto,
Rīgai caurmērā dienā piegādājamos piena vairumus,
pamatojoties uz dažiem praktiskiem novērojumiem,
varētu aplēst sekojoši:

Pa dzelzceļu pieved 92.000 kilogramu
Lauksaimnieki ieved pa zemesceļu 41.000 „
Ražo Rīgas nomaļnieki 34.000

Kopā . . 167.000kilogramu

Rīgas maksimālos piena pievedumus vasaras mē-
nešos varētu noteikt ar 220.000 kilogramu, bet zie-
mas — ar 136.000 kilogramiem dienā.

Rīgā darbojas_ vairāki pārtikas un baudu vielu
rūpniecības uzņēmumi, kas pienu pārstrādā citos
pro_duktos, arī pašas Rīgas pienotavas parasti spiestas
zināmu daļu piena pārstrādāt sviestā, biezpienā u. c.
produktos. Tādēļ aplēsto pievestā piena vairumu
nevar uzlūkot par patērētu svaigā veidā. Svaigā
veidā Rīgas iedzīvotāji, kā praktiskie novērojumi
rāda, patērē tikai apmēram pusi no Rīgā ievestā piena
vai caurmērā ap 85.000 kilogramus. Rīgā, pēc pē-
dējās tautas skaitīšanas datiem, apaļos skaitļos ir
378.000 iedzīvotāju. Katrs iedzīvotājs caurmērā dienā
patērē tikai 0,2—0,25 kilograma piena vai 73—91 ki-
logramu gadā.

Citās zemēs turpretim piena patēriņš pa lielākai
daļai ir ievērojami prāvāks):

Piena patēriņš uz katru

t

Pilsētu nosaukumi iedzīvotāju caurm. dienā
(litros)

Ņujorkā 0,85
Bāzelē 0,65
Cīriche 0,62
Stokholmā 0,60
Oslo 0,55
Vīnē 0,48
Kopenhāgenā 0.45
Hamburga 0,43
Amsterdamā 0,40
Minchenē 0,39
Rostokā 0,37
Budapeštā 0,36
Parīzē 0,29
Drēzdenē 0,27
Berlīnē 0,26
Breslavā 0,25
Milānā 0,25

Kā no šiem 1930. gada datiem redzams, Rīga starp
pasaules lielpilsētām piena patēriņa ziņā ieņem vienu
no pēdējām vietām.
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Šī parādība izskaidrojama vienīgi ar sistemātiskas
piena patēriņa propagandas gandrīz pilnīgu trūkumu.
Ārzemes šai propagandas darbā dzīvi piedalās arī
attiecīgas valdības iestādes, apzinādamās, ka piena
patēriņa propagandai ir liela valstiska nozīme. Pie
mums piena patēriņa popularizēšana atstāta ieintere-
sēto privāto firmu ieskatiem. Privātie uzņēmumi var
vadīties tikai no saviem privātsaimnieciskiem aplē-
sumiem un nevar propagandēt piena patēriņu vispār,
bet gan zināmas firmas piena patēriņu, lai nelietu
ūdeni uz konkurentu dzirnavām.

Liekas, ka tagad, kad piena un piena produktu iz-
vērtēšana^ iekšzemes tirgū pienācis laiks piegriezt
sevišķu vērību, arī, varbūt, jārauga nodibināt pēc
Vācijas „Reichsmilchausschuss'a" parauga sevišķu
iestādi, kas varētu sistemātiski atrisināt visas piena
patēriņa pavairošanas problēmas. Šādas iestādes uz-
devumos ietilptu vajadzīgo materiālu ievākšana un
praktiski soļi piena patēriņa pacelšanā, piegriežot
sevišķu vērību pareizai propagandai.

Izpētījot dažas desmitis lielāko Vācijas pilsētu piena
patēriņa apstākļus, konstatēts), ka pēdējos gados
Vācijas iedzīvotāju piena patēriņš pieaudzis, kas iz-
skaidrojams ar plašo propagandu, ko ar valsts iestāžu
atbalstu izvedis „Reichsmilchausschuss", pie kam ne
mazāk svarīga loma piekrīt ari svaiga piena izdalī-
tājiem un ražotājiem.

Pētījot tālāk šo jautājumu, lai konstatētu vēl tālā-
kos piena patēriņa pieaugšanas iemeslus, starp citu
konstatēts, ka piena patēriņš pieaudzis arī tāpēc, ka
atklāti jauni piena izdalīšanas veidi. Pie tiem jāpie-
skaita piena piegādāšana darba vietās (fabrikās, biro-
jos, skolās) un publikas pieradināšana lietot pienu
ārpus mājas (sporta laukumos, dzelzceļa stacijās).
Tikai pēc tam var runāt par piena patēriņa pieaugumu
ģimeņu mājturībā. Šo parādību izskaidro ar moderno
ēšanas mācību ietekmi un ievērojamu bērnu ārstu
uzskatiem, pēc kuriem bērniem nav jādod tikdaudz
piena, kā to darīja senāk, bet agri var sākt dot jau
saknes un augļus. Lielpilsētu un lielo rūpniecības
rajonu iedzīvotāji tagad ne tikdaudz piegriež vērību
barības daudzumam, kā tās labumam. Ļaudīm tagad
vairāk jāveic smadzeņu un nervu darbs, bet mazāk
muskuļu darbs, kamdēļ tiem mazāk vajag ogļhidrā-
tus, bet vairāk olbaltuma. Bez tam ārkārtīgi nodar-
binātais lielpilsētu iedzīvotājs vispār nespēj tikdaudz
apēst kā agrāk. Arī slaidās līnijas mode ir atstājusi
zināmu ietekmi tai pašā virzienā.

Sagaidāmais pienapatēriņa pieaugums ir lielā mērā
atkarīgs no vispārīgā saimnieciskā stāvokļa un iedzī-
votāju vecumu grupām. Caurmēra piena vairumi, ko
patērē dažāda vecuma iedzīvotāji, redzami sekojošā
tabulā:

Bērni zem 5 gadiem 0,61 litra dienā
no 5—10 0,54 „
, 10—15 0,35 .

Pieauguši (vec. par 15gadiem) . 0,35—0,28 ,

4) Die Milchversorgung der Stādte und grosseren Konsumorte.
Bearbeitet von F. Treudel — Altona, B. Lichtenberger — Kiel,
W. Westphal — Kiel, W. Weigmann — Kiel, A. Beythien —
Dresden, W. Ernst — Munchen, Wien, 1931. g. 111.—125. lpp.



Šie skaitļi rāda, cik ļoti liela nozīme ir bērniem
piena patēriņa pavairošanā. Vēl interesantāki ir
Amerikas dati par dažāda vecuma nozīmi piena pa-
tēriņā:

Bērni vecumā
Mazbērni Pieauguši

Kad lieto pienu 3-6 g. | 7-11 g.|l3—16g.
V/n

Katrā ēdamreizē ... 62 48 36 19 5
Katru dienu 17 19 24 23 12
Pie gadījuma .... 6 19 26 29 24
Nekad 15 14 14 29 59

Kopā . . 100 100 100 100 100

Tabula rāda, ka ļoti liela daļa bērnu, jaunāku par
3 gadiem, kārtīgi lieto pienu. Ar vecuma pieaugumu
samazinās šie skaitļi. Pienu pakāpeniski sāk lietot
retāk, un nevis katrā ēdamreizē.

Blakus vecumam pēc Filadelfijā izdarītiem pētīju-
miem arī saimnieciskais stāvoklis ietekmē piena pa-
tēriņu, kā tas redzams no sekojošiem skaitļiem, kas
rāda, kādu procentu no mājturības vajadzībām no-
lemtās naudas dažādas iedzīvotāju grupas patērē
piena piegādāšanai:
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%°/o 6»7,4 10,6 9,8 8,0 5,6 5,6 10,3 8,0

No šiem datiem var slēgt, ka nabadzīgākie iedzī-
votāji mazāk izdod par pienu nekā turīgākie. To
rāda arī Vācijas novērojumi.

Visiem šiem faktoriem bez šaubām arī liela loma
pie mums. Diemžēl, aiz attiecīgu pētījumu trūkuma,
mūsu apstākļos šos slēdzienus nav iespējams pār-
baudīt.

Rīgas iedzīvotāji vēl patērē ļoti maz piena. Turp-
māk visiem spēkiem būtu jācenšas, lai arī Latvijā
piena un piena produktu patēriņš pieaugtu, jo tas
būtu svarīgs panākums, kā tautas veselības un nā-
kotnes, tā arī saimnieciskā ziņā. Piena patēriņa pa-
celšanai nav par šķērsli arī piena cena. Salīdzināšanas
labā minēsim sīktirdzniecības piena cenas dažādās
Eiropas un Amerikas pilsētās par 1 litru santimos:

Rīgā 25,06
Londonā 71,22
Kopenhāgenā .... 46,08
Ņujorkā 46,18
Berlīnē 36,23

P

Cīrichē 36,33
Romā 36,87
Vīnē 36,48
Stokholmā 35,19
Parīzē 34,68
Prāgā 34,70

Šis svaiga piena cenu salīdzinājums rāda, ka Rīgā
svaiga piena cenas ir zemākas nekā jebkurā no augšā
minētām lielpilsētām. Arī labuma ziņā Rīgas patērē-
tāji var pienu izvēlēties katrs pēc savas garšas, jo
pienu mušu galvas pilsētai apgādā pāri par desmit
dažādu pienarupniecības uzņēmumu un bez tam vēl
tieši paši pilsētas un apkārtnes piena ražotāji. Mūsu

galvas pilsētas obligātoriskie noteikumi, kas tagad ir
vēl spēkā, atļauj piena tirdzniecībā arī plašu brīvību.

Pārāk Jiberāli" noteikumi ir nelabvēlīgikā augstākā
labuma piena pārstrādātājām pienotavām, tā ari Rī-
gas piena patērētājiem. Rīgu var it viegli apgādāt ar
lētu augstākā labuma pienu. Tamdēļ nav attaisno-
jama galvas pilsētas pārvaldes pārāk lielā piekāpība,
uzstādot piena labumam zemas prasības. Ir pēdējais
laiks šīs prasības pieskaņot tām iespējām, kādas jau
Rīgā esošās moderni iekārtotās pienotavas var it
viegli pildīt, lai ar to arī primitīvi un modernās higiē-
nas prasībām nepiemēroti ierīkotos uzņēmumus pie-
spiestu savu iekārtu uzlabot. Nav savienojams ar
tālredzīgu komūnālpolītiku esošais nenormālais stā-
voklis, kad tos uzņēmumus, kas cenšas ievērot higiē-
nas prasības, atļauj izkonkurēt uzņēmumiem ar pri-
mitīvu un lētu iekārtu, sakarā ar ko tie higiēnas
prasības nav spējīgi izpildīt. Piena apgāde mūsu gal-
vas pilsētas iedzīvotājiem ir tik svarīgs jautājums, ka
to nedrīkst atstāt esošā stāvoklī. Pilsētas pārvaldei
ar visiem līdzekļiem jāatbalsta laba piena piegādātāji
un jācenšas nobīdīt pie malas mazvērtīgas preces
piegādātāji. Tikai tad piens kļūs patiesi par mūsu
galvas pilsētas iedzīvotāju spēka un veselības avotu.

Mūsu zemē otra tik liela piena patēriņa centra kā
Rīga nav, tādēļ arī piena apgāde provincē ir daudz
vieglāk atrisināma. Provinces pilsētu piena tirgū pa-
rasti jo liela loma apkārtnes lauksaimniekiem un pie-
notavām, kas gan svaiga piena tirdzniecību parasti
uzlūko par blakus lietu, galveno vērību piegriežot
sviesta un citu kvalitātes ražojumu izstrādāšanai.
Turpretim Rīgā noteicošo ietekmi jau atstāj pienota-
vas, kas no 85.000 litriem piegādā 52.500. Šie 52.500
sadaļas starp vairāk kā desmit uzņēmumiem, kuru
savstarpīgā konkurence nāk par labu starpniekiem,
kas pienotavu piegādāto pienu izdala patērētājiem.
Tikai ap 25% no šī piena vairuma piegādā lauksaim-
nieku kooperatīvi un Latvijas piensaimniecības cen-
trālās savienības Rīgas piena centrāle, bet 75% vēl
atrodas privāto piena rūpnieku rokās, kas savu in-
terešu aizstāvēšanai nodibinājušikaut ko līdzīgu cenu
kartelim. Pavisam mazu lomu piena piegādāšanā
Rīgas patērētājiem spēlē pilsētas patērētāju koope-
ratīvi, no kuriem dažiem arī pieder pienotavas. Rak-
sturojot nedaudz vārdos Rīgas piena apgādes orga-
nizāciju, jāatzīmē, ka apmēram trīs ceturtdaļas Rīgas
patērētāju kooperatīvos neorganizēto patērētāju ap-
kalpo privātie piena rūpnieki, kas apvienojušies savā
apvienībā, un vienu ceturtdaļu — lauksaimnieku ko-
operatīvi. Patērētāju kooperatīvos organizētie Rīgas
patērētāji pienu saņem no saviem kooperatīviem, pa
lielākai daļai no lauksaimnieku kooperatīviem, kaut
gan daļu piena daži patērētāju kooperatīvi saņem vēl
ari no Rīgas privātām pienotavām. Citiem vārdiem,
mūsu galvas pilsētas kooperācijai svaiga piena tirdz-
niecībā stāv priekšā vēl lieli uzdevumi.

Bieži pēdējā laikā cilāts jautājumspar starpniecības
peļņu, ko saņem tirgotāji, izdalot lauksaimniecības
ražojumus patērētajiem. Pie reizes min ari šo iemeslu,
jārunā par zemām piena cenām, ko saņem ražotāji.
Tāpēc interesanti salīdzināt, pēc dažu franču pien-
saimniecības laikrakstos iespiestiem datiem, kādu
starpniecības procentu saņem pie mums un kādu sa-
ņem citās zemēs. Šie dati rāda sekojošu ainu (cenas
santimos par litru):
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Londonā 39,17 71,40 82,28
Kopenhāgenā 25,09 47,12 87,80
Ņujorkā 28,27 46,92 61,96
Berlīnē 26,11 40,39 54,69
Cīrichē 26,32 37,33 41,83
Romā 25,30 36,92 45,92
Vīnē 24,28 36,72 51,23
Stokholmā 23,66 36,31 53,46
Parīzē 22,44 35,70 59,09
Prāgā 25,30 34,88 37,86
Rīgā 13,64 19,00 39,29

Kaut gan varētu izlikties, ka Rīgā starpniecības
procents ir ļoti augsts, jotas sniedzas līdz 40%, tomēr
augšējie dati rāda, ka citās zemēs tas ir vēl augstāks.
Svaiga piena tirdzniecība ir sarežģītāka nekā citu
piena produktu tirdzniecība, un tamdēļ ari starpnie-
cības procents ir augstāks.

Interesanti ir salīdzināt priekškara starpniecības
procentus svaiga piena privātā tirdzniecībā ar pēc-
kara laikmeta procentiem:)

, , v PārdošanasIepirkšanas cena piena starpniecība Starpniecība

litrsanUmos veikalos par santimos %%litr. santīmos

1913.—1914. g. 11,56 20,28 8,72 75,
1923.g 14,70 34,00 19,30 131,
1924.g 15,40 32,00 16,60 107,
1925. g 16,10 30,00 13,90 86,
1926.g 16,45 29,00 12,55 76,
1927. g 16,80 22,50 5,07 33,
1928. g 17,15 25,20 8,05 46,
1929. g 18,2 26,00 7,80 42,8
1930. g 14,35 20,00 5,65 39,37

Aplūkojot šo tabulu, uzkrīt, ka privāto pienotavu
un tirgotāju starpniecības procents pirmajos pēckara

gados bijis augsts, sasniedzot 1923. gadā pat 131%.
Starpniecības procents strauji sāk samazināties, kad
-svaiga piena iekšzemes tirgū parādās piensaimnie-
cības centrālā savienība,kas līdz 1924.gadam galveno
vērību piegrieza gandrīz vienīgi sviesta eksportam.
1924. gadā savienība sāk atvērt savus piena pro-
duktu veikalus un ietekme jau manāma. Kad savie-
nība 1926. gadā sāk ekspluatēt Latvijas universitātes
pienotavu un izvadāt pienu arī privātiem veikaliem,
starpniecības procents vēl vairāk pazeminājās. Bei-
dzot, kad savienība 1927. gadā atklāj savas Rīgas
piena centrāles darbību, starpniecības procents no-
slīd.

Pie jaukonstatētas augstākas starpniecības peļņas,
pārdošanas cenu pienam varēja pazemināt tikai uz
neorganizēto lauksaimnieku lēses. Šie lauksaimnieki,
kas izkaisīti pa dažādiem apgabaliem, nevar piena
rūpniekiem saimnieciskā ziņā būt spēcīgi pretinieki,
;'o atsevišķiem lauksaimniekiem jāsaduras ar privā-
tiem piena rūpniekiem. Te vienīgais palīgs var būt
pašu lauksaimnieku kooperatīvās organizācijas, kam
ar plašiem līdzekļiem iespējams ierobežot piena ražo-
tāju pārspīlētu izmantošanu.

Pirms piensaimn. centrālās savienības iejaukšanās
Rīgas svaiga piena tirdzniecībā, svaiga piena cenas
bieži vien nebija pieskaņotas eksporta sviesta cenām.
Savienība panāca šo cenu saskaņošanu, kaut gan
svaiga piena cenas pastāvīgi atrodas mazliet aug-
stākā līmenī, nekā ražotāji saņemtu, ja tie pienu no-
dotu tuvākai pienotavai pārstrādāšanai sviestā. Lauk-
saimnieki, kuru saimniecību ģeogrāfiskais stāvoklis
piemērots svaiga piena sūtīšanai galvas pilsētas tir-
gum, tā tad var iegūt par savu pienu vairāk, nekā
pārējie lauksaimnieki.

A. Kanbergs,

Valutas tirgus regulēšana Latvija.
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I. Apstākli, kas to padarīja nepieciešamu.
Pēdējās nedēļās izdotie noteikumi, kas regulē visas

ārzemju valūtas operācijas, nostādot tās jaunnodibi-
nātās valūtas kommisijas kontrolē, nenāca kā pār-
steigums tiem, kas bija sekojuši iepriekšējai apstākļu
gaitai. Solis no brīvas valūtas tirdzniecības uz iero-
bežotu, kāda pastāv tagad, bez šaubām, ir ļoti liels,
bet tā nepieciešamība jau bija kļuvusi skaidra.

Jautājot pēc cēloņiem, kas spiedušiLatvijas valdību
izbeigt brīvo ārzemju valūtas tirdzniecību, mums vis-
pirms jāatskatās vairākus gadus atpakaļ, pieņemot kā
izejas punktu 1928. gadu. Samazinājusies pasīvitāte
mūsu ārējā tirdzniecībā, un ievērojams kapitāla im-
ports no ārzemēm padarīja Latvijas maksājumu bi-

L6

) Krievijas rubļi pārlēsti latos pēc kursa 1 zelta rublis Ls 1,69.

ianci aktīvu un deva ārzemju valūtas pieplūdumu Lat-
vijas bankai, pavairojot tās stabilās rezerves līdz
rekorda skaitlim, kāds nav sasniegts nedz agrāk, nedz
arī vēlākā laikmetā, — līdz 95 miljoniem latu, ne-
skaitot klāt bankā glabājamo valsts zeltu (nepilni
15 miljoni latu). Tā kā banknotu emisijas apmēri šai
laikā turējāsap 40—45 milj. latu, tad emisijas nodroši-
nājums zeltā un ārzemju valūtā pārsniedza 200%, kas
ir ārkārtīgi augsts, arī citās valstīs neparasts nodro-
šinājuma procents.

Tomēr jau tā paša 1928. gada rudenī mums labvē-
līgā tendence ārzemju valūtas kustībā izbeidzās, lai
dotu vietu pretējai tendencei, kas ar nelieliem pār-
traukumiem valdījusi visus pēdējos gadus. Pirmo lielo
triecienu mūsu maksājumu bilancei deva 1928. gada
neraža, kas spieda ievest no ārzemēm lielus daudzu-



mus maizes labības pārtikai un sēklai. Var teikt, ka
summa, ko saņēmām ārēja aizņēmuma veidā no
zviedru sērkociņu tresta, vēl nebija diezgan liela, lai
izlīdzinātu robu, ko neraža radīja mūsu saimniecībā.

t

Otrs nelabvēlīgs faktors, kas sākumā vēl nelika
sevi daudz manīt, bija lēni augošā visas pasaules
saimniecības krize. 1928. gadā par to vēl nerunāja,
bet 1929. gadā tā savilkās kā draudošs mākonis pie
apvāršņa, lai novembrī ar pirmo vētras brāzienu sa-
dragātu optimistiski mākoņos uzcelto Ņujorkas biržas
kursu sistēmu. Kopš tā laika krize ir gājusi milzu so-
liem uz priekšu, 1930. un 1931. gadā pakāpeniski
iekarojot visu pasauli. Ja vēl priekš nedaudz mēne-
šiem varēja runāt par atsevišķām laimīgām zemēm,
ko krize nebija skārusi, tad tagad šādu svētītu zemju
vairs nav. Tuvāk raksturot visas pasaules krizes
cēloņus un apstākļus nav šī raksta uzdevums. Mūs
šai gadījumā interesē, kādas bijušas krizes līdzši-
nējās sekas Latvijas maksājumu bilancē un no tās
izrietošā ārzemju valūtas kustība.

Mūsu ārējā tirdzniecībā lielās krizes ietekme pa-
rādījās 1930. un vēl vairāk 1931. gadā, samazinot
mūsu eksporta iespējas un pazeminot cenas mūsu
eksportprecēm straujā veidā, tā ka ieņēmumu kop-
summa no eksporta ievērojami samazinājās. Radušos
iztrūkumu ārējās tirdzniecības bilancē tomēr pa daļai
izlīdzināja (gan mazāk straujā) cenu krišanās import-
precēm un pa daļai importa sašaurināšanās. Rezul-
tātā mūsu ārējās tirdzniecības bilance kā bija, tā
palika pasīva, bet šī pasīvitāte nepārsniedza iepriek-
šējo gadu apmērus, pat nesasniedza tos. Turpretim
lielu pārmaiņu Latvijas maksājumu bilancē radīja tas
apstāklis, ka agrāk rosīgais ārzemju kapitāla imports
pakāpeniski izbeidzās un ar pagājušā gada rudeni tā
vietā sākās ārzemju kapitāla atplūdi no mūsu uzņē-
mumiem dažādās saimniecības nozarēs, bet sevišķi
no bankām. — Blakus ārzemju kapitāla atplūdiem
norisinājās vēl arī zināms iekšzemes kapitāla eks-
ports, jo neuzticēdamies lata stabilitātei daži naudas
īpašnieki pārveda savus krājumus uz ārzemēm. Tā-
pat zināmu daļu noguldījumu to īpašnieki pārvērta
ārzemju banknotās, lai uzglabātu savu kapitālu šādā
veida.

Visi šie apstākļi radīja lielāku pieprasījumu pēc
ārzemju maksāšanas līdzekļiem un arvienu vairāk
samazināja šādu līdzekļu rezerves Latvijas bankā:
no 95 miljonu latu maksimuma 1928. gada oktobrī tie
noslīdēja līdz 81 miljonam tā paša gada beigās, 59 mil-
joniem 1929. gada beigās un 45,8 miljoniem nagāiušā
gada noslēgumā ar tendenci samazināties joprojām.

Uz ārzemju valūtas aizplūduma draudošām mums
visai bīstamām sekām atsevišķi mūsu tautsaimnieki
vērsa mūsu valdības un sabiedrības uzmanību jau
laikus, bet sevišķi kopš pagājušā gada rudens, kad
mūsu saimniecības stabilitātei draudošās briesmas
kļuva nepārprotami skaidras katram, kas sekoja at-
tīstības gaitai ārzemēs. Diemžēl, šie aizrādījumi bija
pretrunā ar daudzu vadošu personu un lietpratēju
optimismu, kas bija pārliecībā, ka pašreizējām grūtī-
bām ir pārejošs raksturs un ka mūsu saimniecība tiks
ar tiem galā ari bez normālas attīstības gaitas traucē-
tājiem ierobežojumiem. Tādēļ arī cīņai pret ārzemju
valūtas aizplūdumu līdz pašam pēdējam laikam pie
mums darīja ļoti maz un pielaida mūsu rezervju tālāku
novājināšanos.

Protams, nepareizi būtu apgalvot, ka attiecīgās
iestādes nebūtu darījušas nekā, lai novērstu ārzemju
valūtas atplūdus. Stāvokļa nopietnību jau pašā sā-
kumā atzina Latvijas banka un savā kredītpolitikā
ieņēma arvienu noteiktāku noraidošu stāvokli pret
importu, ciktāl tas nav mūsu saimniecībai pilnīgi ne-
pieciešams. Banka griezās arī pie valdības ar norā-
dījumu, ka būtu vēlami pretsoļi, kas novērstu tālāku
valūtas rezervju aizplūdumu no Latvijas. Kad kre-
ditu kopsummas stabilizēšanai nebija vēlamo panā-
kumu, banka spēra tālāku soli — uz kreditu restrikciju
vispārējā mērogā, kāda Latvijā notika pirmo reizi
un sacēla plašu opoziciju.

No valdības puses svarīgākais solis mūsu valūtas
rezervju aizsardzībai bija lauksaimniecības interešu
aizstāvēšanai izdotais likums par obligātorisko iekš-
zemes labības piemalumu ievedamajai. Šī likuma se-
kas bija ārzemju labības importa ārkārtīga samazinā-
šanās, kuras rezultātā mums aiztaupījusies ārzemju
valūta par daudziem miljoniem latu. Diemžēl ļoti
svarīgie muitas tarifa grozījumi Saeimā valdošo dom-
starpību dēļ varēja stāties spēkā tikai ļoti vēlu —
šī gada jūlijā.

Kā redzams, visi valūtas aizplūduma apkarošanai
spertie soļi bija vērsti pret mums nevajadzīgo preču
importu, bet ne pret kapitāla aizpludināšanu vai ār-
zemju maksāšanas līdzekļu un zelta tezaurēšanu. Ir
iespējams, ka šiesoļi būtu izrādījušies diezgan efektīvi,
jakrize ārzemēs nepieņemtu arvienu asāku formu un
neradītu pēkšņus apvērsumus, kas spēj satricināt vis-
pārējo uzticību starptautiskās attiecībās. Negaidītu
smagu triecienu kā visai pasaulei, tā arī mums deva
vācu markas krize jūlijā, kas tiktāl saviļņoja plašās
noguldītāju masas prātus, ka mūsu kreditiestādēs bija
spiestas pāriet no brīvas uz normētu noguldījumu
atmaksu, pie kādas kārtības tās palikušas arī līdz
šim, bet Latvijas banka atzina par nepieciešamu pār-
traukt ārzemju naudas zīmju pārdošanu, izņemot ne-
lielas summas ceļotāju vajadzībām.

Noorganizējot starptautiskā mērogā palīdzību Vā-
cijai, markas kursu izdevās atkal stabilizēt pilnā vēr-
tībā. Bet tikai uz īsu brīdi starptautiskais naudas
tirgus it kā nomierinājās, jo drīz sekoja vēl lielāka
katastrofa: ārzemju kapitāla atplūdu izsauktā Anglijas
bankas atteikšanās no tās banknotu apmaiņas zeltā.
Šeit nav vieta apskatīt šī Anglijas soļa vispārējo no-
zīmi, bet ir nepieciešams konstatēt, kāda ietekme tam
bijusi pie mums.

Vispirms šī ietekme izteikusies gluži saprotamā uz-
ticības krizē, kuras rezultātā divu nedēļu laikā no Lat-
vijas bankas aizplūdusi ārzemju valūtā un zelts kopā
par 21/2 miljona latu (5. oktobrī palika 24,5 milj. latu
stabilās rezervēs) un protams arī zaudējumos no
angļu mārciņas kursa starpības, jo daļa ārzemju va-
lūtas rezervju Latvijas bankai pastāvēja no angļu
mārciņām. Šie divi apstākļi, lai gan tie ir mums ļoti
nepatīkami, tomēr uzskatāmi par mazāksvarīgiem,
salīdzinot ar trešo: tirgus zaudēšanu Anglijā mūsu
eksportprecēm. Angļu mārciņaskurss ir krities starp-
tautiskajā naudas tirgū pret dollaru, franku un citām
valūtām. Tomēr Anglijā nav inflācijas un dzīve gan-
drīz nemaz nav sadārdzinājusies. Nav necik sadār-
dzinājušās cenas arī importprecēm, sevišķi tādām,
kurām Anglijas tirgus ir galvenais patērētājs. Tā tas
ir mūsu galvenajām eksportprecēm: kokiem un svies-



tam, arī liniem. Cenas šiempriekšmetiem latos strauji
kritušās vēl jo vairāk tādēļ, ka mūsu galvenie kon-
kurenti koku eksportā — Zviedrija un Somija, bet
sviesta eksportā — Dānija, lai piemērotos angļu tir-
gus apstākļiem, arī atraisījušās no zelta standarta un
ļāvušas savām valūtām krist. Tādā kārtā minētās
ziemeļvalstis panākušas ražošanas izdevumu sama-
zināšanos un iespēju turpināt eksportu uz Angliju, bet
mēs, paliekot pie zelta bāzes, esam nostādīti ārkār-
tīgi smagos darbības apstākļos.

Uzskats, ka mums tomēr nepieciešams uzturēt lata
kursu pilnvērtīgu un stabilu, Latvijā ir ņēmis virs-
roku. Lai to panāktu pašreizējos ārkārtīgi grūtajos
apstākļos, bija nepieciešams aprobežot ārzemju valū-
tas aizplūduma iespēju, kas panākams regulējot to
un dodot ārzemju maksāšanas līdzekļus tikai apro-
bežotos apmēros un vienīgi nepieciešamām vajadzī-
bām.

II. Valūtas kommisijas nodibināšana un darbība.
Ministru kabinets Satversmes 81. p. kārtībā 8. ok-

tobrī pieņēma „Noteikumus par ārzemju valūtas ope-
rācijām", ko tai pašā dienā publicēja „Valdības
vēstneša" 226. numurā, un jauar izsludināšanas dienu
šie noteikumi arī stājās spēkā.

Saskaņā ar šiem noteikumiem vienīgi Latvijas ban-
kai ir atļauts pirkt un pārdot ārzemju valūtu, kā arī
prasījumus tādā. Visu pārējo iestāžu pieprasījumi
atļaut iegūt vai izsūtīt uz ārzemēm valūtu, dārgmetā-
lus vai prasījumu dokumentus ir izšķirami pie finanču
ministrijas dibināmai valūtas kommisijai, kuras 4 lo-
cekļus ieceļ Ministru kabinets, bet vienu (priekšsē-
dētāju ar veto tiesībām) deleģē Latvijas banka. Ter-
miņa darījumi ar ārzemju maksāšanas līdzekļiem,
dārgmetāliem un ārzemju vērtspapīriem ir pilnīgi no-
liegti. Ministru kabinetam paredzēta tiesība izdot
noteikumus par ārzemju maksāšanas līdzekļu, pra-
sījumu un vērtspapīru, kā arī dārgmetālu pieteikšanu
un noguldīšanu vai pārdošanu Latvijas bankai.

Šos noteikumus papildinot finanču ministrija izdeva
instrukciju valūtas kommisijai, lai regulētu tās dar-
bību sīkāk. Instrukcijā starp citu paredzēts, ka kom-
misijai ir tiesība noteikt maksimumu sīkiem valūtas
izvedumiem un pārvedumiem uz ārzemēm. Intere-
santākais ir šīs instrukcijas 9. pants, kur paredzēta
tiesība atļaut privātām kreditiestādēm kreditēt eks-
portu un iekasēt ārzemēs par eksporta dokumentiem
saņemamās summas, nolešoties pēc tam ar Latvijas
banku, kurai jānodod ārzemju valūta.

Ministru kabineta ieceltās valūtas kommisijas sa-
stāvā ir finanču ministrijas valsts saimniecības depar-
tamenta, kā arī tirdzniecības un rūpniecības departa-
menta vadošās personas, un pa vienam pārstāvim no
ārlietu un zemkopības ministrijas. Latvijas banka
kommisija deleģējusi savu galveno direktoru. Kā
redzams, kommisija ir vienīgi oficiālas valsts amat-
personas.

Kommisijai jau tūlīt pašā sākumā bija jāstājas tieši
praktiskā darbā — pie individuālu ārzemju valūtas
pieprasījumu izšķiršanas, kas tai pienāca ar katru
dienu lielākā daudzumā. Darbības aparāta vēl nebija,
un to nācās noorganizēt lielā steigā. Tomēr tikai
pāris pirmās dienas, kamēr birojs vēl nebija noorga-
nizēts, radās traucējumi iesniegumu saņemšanā un
atļauju izsniegšanā. Darbnieki, kas sastāvēja no

valsts iestāžu (pa lielākajai daļai finanču resora) un
Latvijas bankas pieķomandētiem ierēdņiem, ātri no-
organizējās, un pirmās nedēļas beigās publikai vairs
nebija iemesla sūdzēties par nekārtībām. Cik zi-
nāms, ārzemēs šādos gadījumos darbības pirmais
posms parasti noritējis daudz chaotiskāk nekā pie
mums. Tāpat lietu izlemšana kommisija norisinājās
bez kādas novilcināšanas. Iesniedzējs parasti jauotrā
dienā dabūja atbildi — vai nu atļauju, vai arī noraidī-
jumu, bet izceļotāji, kuru prasības izšķirt kommisija
bija pilnvarojusi savus atsevišķus locekļus, saņēma
atļaujas valūtas iegūšanai jautai pašā dienā.

Tik ātri izlemjot lielo daudzumu pieprasījumu, kom-
misijai darbības pirmajā nedēļā neatlika laika daudz
domāt par savu vispārējo darbības līniju nospraušanu,
lai gankommisijas sēdes ik dienas ieilga līdz pusnaktij.
To ievērojot, kommisija nolēma turpmāk skatīt cauri
tikai tādus valūtas pieprasījumus, kas ir steidzami un
neatliekami, bet pārējos tikai pēc iespējas. Tas kom-
misijai dos laiku izšķirt svarīgos principiālos jautā-
jumus par savu tālāko darbību.

Līdz šim kommisija pieņēmusi zināmu skaitu atse-
višķu principiālu lēmumu,kas regulē ārzemju valūtas
piešķiršanu dažādām vajadzībām. Paredzētas zinā-
mas ārzemju valūtas normas izbraucējiem uz ārze-
mēm, maksimumi, kādus var izvest, nosūtīt pa pastu
vai samaksāt par pēcmaksas sūtījumiem, neizprasot
atļaujas, naudas maiņas noteikumi uz robežām un
dzelzceļu stacijās u. t. t. Šie konkrētie kommisijas
lēmumi jau plaši izziņoti laikrakstos un šeit pie tiem
neapstāsimies, jo tautsaimnieciski lielākā nozīme ir
tam, kādu viedokli kommisija ieņēmusi attiecībā uz
ārzemju valūtas piešķiršanu veikaliskiem darījumiem.

Kā tas bija pilnīgi sagaidāms, kommisija ir nostā-
jusies uz tā viedokļa, ka ārzemju valūtas izmaksas
nedrīkst pārsniegt tās iemaksas Latvijas bankā.
Kommisija, kuras sastāvā darbojas Latvijas bankas
pārstāvji, ir katrā laikā labi informēta par ārzemju
valūtas kustību Latvijas bankā. Japriekš kommisijas
darbības uzsākšanas pēdējā laikā katru nedēļu bija
novērojama zināma ārzemju valūtas rezervju sama-
zināšanās, tad kommisijas darbības pirmajā nedēļā tā
bija jau apstājusies un gandrīz ar katru dienu atlikums
drusku pavairojās. Ja tas tā turpināsies arī turpmāk,
tadkommisija varēs savos lēmumos rīkoties līdzšinējā
garā, bet jaapstākļi radīs atkal jaunuārzemju valūtas
aizplūdumu, tad tas nozīmēs nepieciešamību liegt va-
lūtu dažām tādām vajadzībām, kādas kommisija līdz
šim atzinusi par izpildāmām.

Valūtas kommisija bez iebildumiem piešķir ārzemju
valūtu mūsu ražojošo saimniecības nozaru lietderīga-
jām vajadzībām. Patēriņa preču importam maksāša-
nas līdzekļus atvēlot, kommisija jau skatās uz to, vai
šādaspreces mums tiešām nepieciešamas, vai tās ne-
ražojam mēs paši pietiekošā daudzumā un vai tādu
iekšzemes tirgū jau nav savests par daudz. Ir skaidrs,
ka šādus jautājumus ne ikreiz iespējams ātri un viegli
izšķirt kommisijas sēdēs. Ir daudz gadījumu, kur
tādus jānododiepriekšējai lietpratēju atsauksmei. Ag-
rāk noslēgto un izpildīto līgumu kārtošanai kommisija
zināmos gadījumos jūtas spiesta piešķirt atļaujas, ko
tamlīdzīgām vajadzībām jaunus darījumus slēdzot
vairs nedod. Tas liek domāt, ka turpmāk nevajadzīgo
preču ievedumi no ārzemēm strauji samazināsies un
krājumiem pakāpeniski izsīkstot cenas tiem ievēro-



jami celsies, ko protams nebūs jānožēlo, jo tāda kārta
mēs aiztaupīsim daudz ārzemju valūtas, ko līdz šim,
kamēr kontroles nebija, izšķieda nevajadzīgā kārtā.

^
Ražoša

nu
iekšzemē kommisijas darbība neapšau-

bāmi ietekmēs pozitīvi jau ar to vien, ka tā regulēs
importu, nepielaižot to, kas mums nevēlams vai ne-

»
vajadzīgs. Šķiet, ka tādos apstākļos vispareizāk būtu,
ja importa regulēšana nenotiktu vienīgi ar valūtas
kommisijas lēmumiem katrā individuālā gadījumā, bet
gan sistemātiskā kārtā pēc tirdzniecības un rūpniecī-
bas departamenta uzstādīta plāna.

I
Nav apšaubāms, ka saimnieciskās dzīves regulē-

šana no augšas saistīta ar daudz ļaunumiem, uz ko
jauarī aizrādījušas mūsu tirgotāju, rūpnieku, kredīt-
iestāžu u. c. organizācijas savos iesniegumos finanču
ministram vai arī tieši jaunajai valūtas kommisijai.

»
Nav arī domājams, ka normāliem apstākļiem valdot,
šāda dzīves regulēšana maz būtu vajadzīga un ka pie
tādas ķertos noteikti pilsoniska valdība. Mums tomēr
pašlaik jāskaitāsar to, ka mēspārdzīvojam ārkārtīgas
krizes laikmetu, kas plašuma un dažādu komplikāciju
ziņā pārsniedz visu, kas jebkad pasaulē bijis. Salī-
dzinājumi ar agrākajām krizēm daudz lietās ir neie-
spējami, un mūslaiku cilvēcei pašai jāatrod jauni
līdzekļi šāskrizes pārvarēšanai. Bez jebkādas saim-
nieciskās dzīves regulēšanas ar valsts varu pašrei-
zējos apstākļos iztikt nebūtu iespējams, kā to rāda
pati dzīve un apstākļi, kādi pašlaik mūsu acu priekšā

K
izveidojas citās valstīs. Runājot tieši par ārzemju
valūtas operācijām, arī visas mūsu saimnieciskās
organizācijas principā piekrīt regulēšanas nepiecieša-
mībai un apstrīd tikai vienu vai otru veidu, kādā tā
notiek.

Starp citiem jautājumiemkā sevišķi nopietns izce-
ļas ierosinājums pielaist blakus Latvijas bankai valū-
tās operācijās arī privātās bankas. Valūtas kommisija
tām jau atļāvusi izdarīt eksporta operācijas un pirkt

ārzemju čekus, bet nav vēl izšķirts jautājums, vai tām
piešķirs arī tiesību sūtīt šādus čekus uz ārzemēm bez
Latvijas bankas starpniecības. Ir izteikts priekšli-
kums atļaut privātbankām visas ārzemju valūtas ope-
rācijas, bet tikai ar pašu līdzekļiem, neprasot tādus no
Latvijas bankas. Praktiskas nozīmes tam tomēr ne-
varētu būt, tādēļ ka ārzemju maksāšanas līdzekļu
mūsu privātām bankām, arī pašām lielākām un solī-
dākām, pašlaik vairs nav (varbūt, izņemot vienu
banku) un bez Latvijas bankas līdzekļiem tās faktiski
nav spējīgas uz šādām operācijām. Vispār, runājot
par privātbanku spējām, ir jāņem vērā ārkārtējie ap-
stākļi, kādos tās nonākušas sevišķi pēdējo mēnešu
laikā noguldījumu lielā aizplūduma dēļ. Katrā ziņā
jautājumam par privāto banku kompetenču paplaši-
nāšanu valūtas tirdzniecībā, varbūt t. s. „devīžu
banku" radīšanu jāizšķiras visai drīz.

Otrs svarīgs jautājums ir, vai valdība izlietos savas
8. oktobra noteikumos paredzētās tiesības un liks uz-
rādīt, bet pēc tam noguldīt vai pārdot Latvijas bankai
ārzemju valūtu, dārgmetālus un ārzemju vērtspapīrus,
kādi ir atsevišķiem pilsoņiem. Līdz šim tas nav da-
rīts un, cerams, arī nenotiks, jo panākumi tam, kā to
rādījis Vācijas piemērs, nav domājami, bet likuma
pārkāpēju skaitu šādi noteikumi ārkārtīgi pavairotu.

Ja vaicājam, vai valūtas kustības ierobežošanai
pašreizējā veidā paredzamas sekmes, ja par tādām
uzskatāma lata kursa noturēšana zelta paritātē, tad
varam sev droši atbildēt ar jā, protams, pieņemot, ka
naudas zīmju inflācijas pie mums nebūs. Ir cits jautā-
jums, ar kādiem upuriem mums šo stabilitāti nāksies
uzturēt un vai šie upuri arī attaisnosies. — Par to
pastāv lielas domstarpības, un atbildes pareizība atka-
rājas no tā, ko mēs vēl šimbrīžam neviens nezinām —
kad un kādā veidā visa pasaule izkļūs no pašreizējās
krizes. Tikai pēc tam,kad tas būs noticis, mēs varam
cerēt uz apstākļu radikālu uzlabošanos arī Latvijā.

K. Kacens.

Starptautiska paraugtirgus izstāde Prāga un Latvijas piedalīšanās tanī.
1. Prāga ka starptautisks saimniecisks centrs.
Čechoslovaķija pazīstama kā valsts ar visai izde-

vīgiem un labvēlīgiem saimnieciskiem apstākļiem: ar
savam dabas bagātībām (kalnraktuves, meži, pašu
akmeņogles, minerālu bagātības, pirmklasīgi veselī-
bas avoti, dabas jaukumi un tūrisms, attīstīta lauk-
saimniecība ar tās pirmvielām lauks, industrijai, etc),
ar zināmu līdzsvaru starp rūpniecību un lauksaimnie-
cību (apm. kā 3 : 2), ar savu iedzīvotāju caurmēra
turību un izturību, ar territoriju (ap 140.000kmkur
var izplesties un apgrozīties ērtāk nekā piem. Vācijā,
Austrija, Itālijā, Šveicē, — pie 15 miljoniem iedzīvo-
tāju uz šīs platības. Lauksaimniecība ir intensīva un
reizē ar diezgan labu ekstensijas iespēju, un ap 40%
no iedzīvotājiem ir nodarbināti lauksaimniecībā. Rūp-
niecība, kas raksturojama ar to, ka ap 3U no bijušās
Austro-Ungarijas

^
rūpniecības palika Čechoslovakijas

territorijā un ka */» no šīs rūpniecības strādā ekspor-
tam, — ir visai spēcīga tautsaimniecības nozare. Pa-

§
metot acis dažādu Eiropas valšķu ārējās tirdzniecības
salīdzinošā statistikā, atrodam, ka Čechoslovakijas
ārējā tirdzniecība, eksports, kā arī imports, tanī
ieņem redzamu vietu un savus taustekļus stiepj arī uz

aizjūras zemēm. Šai tirdzniecībai labi noder Čecho-
slovakijas centrālais ģeogrāfiskais stāvoklis Eiropā,
kaut arī politiskā ziņā šīs valsts robežas ir neizdevī-
gas un rūpju pilnas. Minētā centrālā ģeogrāfiskā stā-
voklī nu galvas pilsēta Prāga, ar tās 840.000 iedzīvo-
tājiem uz 17.000 hektāru platības un ar apm. 30.000
namiem — ir savkārt centrs. Šis centrs nu tiecas pēc
centra un tilta lomas arī starptautiskā tirdzniecībā
Vidus- un Dienvideiropā.

Šie centieni nav tīra jaunradīšana, bet uzrāda jau
savu pagātni. Jau 15. gadsimtenī, Bohemijas ķēniņa
Kārļa IV. laikā, Prāga bija pilnīgi reāls Viduseiropas
centrs — politiski, kulturāli un tirdznieciski,— un pa-
turēja šo lomu līdz 17. gadsimtenim,kad čechu nacio-
nālā valsts pazaudēja savu neatkarību un nonāca
Iiabsburgu monarchijas atkarībā. Tad centrālo vietu
ieņēma Vīne, Habsburgu impērijas galvas pilsēta.
Vīne kļuva par rūpniecības un tirdzniecības centru,
īpaši par banku un finanču kapitāla centru, atspiežot
Prāgu provinces pilsētas stāvoklī. Vīnes bankas to-
reiz turēja savās rokās tagadējās Čechoslovakijas
tirdzniecības lielāko daļu, ar savām Prāgas un Brūn-
nes filiālēm. Prāgas bankas toreiz skaitījās par vidē-



jām bankām un attīstījās visai lēni. Arējās tirdznie-
cības pavedienus Vīne cieši turēja savās rokās.
Tagadējās Čechoslovakijas territorijas jekšzemesun
ārzemes tirdzniecība palika novārtā. Čechu un slo-
vaku zemju eksportu reeksportēja caur Vīni, Ham-
burgu, Brēmeni, Triesti.

Tāpēc ir savs pamats tam, ka jau agrākos laikos
Prāga tikusi daudzināta par tiltu Viduseiropā, kas
vieno tirdzniecības ceļus dažādos virzienos, tai starpa
arī no rietumiem uz austrumiem — virzienā,kurš rak-
sturo tālāk ziemeļrītos arī Latviju. Tas tā bija pirms
Vīnes hegemonijas rašanās. Tas atkal tā kļuva, kad
pēc lielā kara Vīnes hegemonija izbeidzās un kad
Prāga kļuva par neatkarīgas čechoslovaku valsts
galvas pilsētu. Tautu, zemju un pilsētu saimniecisko
lomu veido netikvien saimnieciski faktori: to veido
arī politiski un nacionāli faktori, tai starpā īpaši val-
stiskas neatkarības spēks, nacionāla saimnieciskā po-
litika, kurai nav nekā kopīga ar mūsu dienās daudzi-
nāto „ekonomisko nacionālismu", vismaz nav nekā
nenovēršami un nepieciešami kopīga.

Tikai nodibinoties politiski un saimnieciski neatka-
rīgai Čechoslovakijas valstij, iestājās lūzums tai ietel-
pošo zemju starptautiskā tirdzniecībā un reizē ar to
Prāgas starptautiskā lomā šinī tirdzniecībā. Nacio-
nāla saimnieciskā politika — pret kādu tik nepamatoti
cīnās piem. mūsu minoritāšu ekonomisti, runājot par
Latvijas saimniecisko politiku — strauji pārveidoja
un pacēla augstu jo augstu Čechoslovakijas ārējo un
iekšējo tirdzniecību un finanču kapitāla spēku. Vis-
pirms šim mērķim radīja stipru financiālo pamatu.
Aizliedza ārzemju naudas iestādēm jaunu nodaļu dibi-
nāšanu un prasīja jau pastāvošo nodaļu pārorganizē-
šanu par patstāvīgiem iekšzemes naudas institūtiem.
Ar tādu nacionālas tautsaimniecības politiku Čecho-
slovaķija un sevišķi Prāgā strauji attīstījās jau agrāk
pastāvējušās iekšzemes bankas. Nostiprinājās finanču
saimniecības koncentrācija Prāgā. Par patstāvīgu un
neatkarīgu institūtu un reize starptautisku faktoru
nostiprinājās arī Prāgas birža, kurai Austro-Ungari-
jas monarchijas laikā bija tikai lokāla nozīme, kad tā
rīkojās pēc Vīnes biržas, sekoja tai.

Topot par nacionālas valsts galvas pilsētu, Prāga
nu tapa par visas šīs valsts saimniecības centru. Bet
reizē ar to Prāga grib atgūt un pa daļai jau ir atgu-
vusi savu 15.—17. gadsimteņa lomu arī starptautiski:
kļūt par tirdzniecības centru arī starptautiska sa-
tiksmē, kā centrs un tilts Vidus- un Dienvidrītu Ei-
ropā. Šī mērķa sasniegšanai Prāgas pilsēta ziedo
visu savu uzmanību un milzu resursus.

Ka tas nav viegli izdarāms, to sapratīsim, iegau-
mējot, ka pirms neatkarības atgūšanas tagadējās
Čechoslovakijas saimnieciskās dzīves centri un ko-
manda koncentrējās ārpus tās dabiskām robežām.
Tagad nu Prāga cenšas netikvien izstarot centrālo
tirdzniecības enerģiju pa tiem ceļiem, kuru krustceļš
tā grib būt, bet arī gādāt, lai enerģija plūst pa šiem
ceļiem uz viņu.

Viens no spēcīgākiem līdzekļiem šinīs Prāgas cen-
tienos ir kopš 10 gadiem nodibinātā permanentā Prā-
gas starptautiskā paraugtirgus izstāde jebmesa, kura
nupat pagājušajā septembrī noturēja savu 23. „mesas
nedēļu".

2. Prāgas starptautiska paraugtirgus izstāde.
Nu jau vairāk kā 10 gadu kopš pastāv tā perma-

nentā iestāde, ko sauc par Prāgas paraugtirgu jeb
izstādi. Šai laikā tas ir izvērties par nopietnu un
ievērojamu satiksmes centru netikvien iekšzemes,
bet arī starptautiskā tirdzniecībā. Nav tik vien, kā
čechu un slovaku tirgotāju, rūpnieku, lauksaimnieku
un pašas Prāgas pilsētas stiprā griba un enerģija
zināma mērķa sasniegšanai, kas tik ātri ir devis lie-
lus panākumus. Tam vajaga būt vēl tīri objektīviem
pamata cēloņiem — tiem, kas rādīti še pirmajā no-
daļā. Ka te vajaga būt dziļāku spēku iedarbībai, rāda
šāda salīdzinoša uzziņa: Pēc Šveicē aplēstas statisti-
kas Prāgas mesa izstādītāju un apmeklētāju skaita
ziņā ieņem piekto vietu tamlīdzīgu paraugtirgu starpā
pasaulē. To četru zemju paraugtirgi jeb mesas, kuras
tādējādi stāv Prāgas mesai priekšā, dabū milzu sub-
vencijas — miljoniem — no valsts un citām iestādēm
vai organizācijām; tām ir liels pārvaldes un tirdz-
niecības personāls. Turpretim Prāgas mesa ir izau-
gusi liela pati ar saviem spēkiem vien, bez kādām
subvencijām, bez kāda cita pabalsta no ārienes. To
vērā ņemot, Prāgas mesu viņas organizatori mīl no-
stādīt pašā pirmā — bet ne piektā — vietā.

Prāgas mesas milzu pils, kas izmaksājusi apm. 100
miljonu Čsl. kronu (apm. Ls 15,5 milj.) dod iespēju
installēt pastāvīgu paraugtirgus izstādi, kas atvērta
cauru gadu un divreiz gadā notur t. s. „mesas ne-
dēļas" (martā un septembrī), plašas un koncentrētas
frekvences, izstādīšanas un darījumu nedēļas. Pils
ir vērta, ka to drusku tuvāk raksturojam. Tās gal-
venā fasāde ir 140 metru gara, gala fasāde — 75 m,
augstums 30 metru (septiņi stāvi); kubikmetros til-
pums — 400.000 m. Celta no dzelzsbetona. Lieluma
ziņā, stāsta, ka esot pirmā Eiropā. Nogruntējot pils
fundamentu un izņemot 83.400 kubikmetru zemes,
patērēts 1715 kg dinamita! ... Kad būvmateriālos
izlietots 1160 vagonu cementa, 340 vagonu dzelzs-
betona, 48.000 kubikmetru smilšu, 249 vagoni koku
un logiem 27.000 kvadrātmetru stikla, — tad tas tie-
šām saista fantāziju, un var labi iztēlot šīs milzu
mesas pils veidojumu un apmērus. Pilī ir 6 trepes ar
1460 pakāpēm, 6 preču ceļamie lifti, divi pašgājēji
personu lifti, centrālapkurināšana, kurai siltums plūst
no attālas vietas un sadalās pilī 1600radiatoros. Cent-
rālā ventilācija, mašīnas ūdens „pārsviešanai" pa
ūdensvadiem ugunsgrēka gadījumā, kontroles un
trauksmes aparāti. Pilī ir 10.000 elektrisko lampu,
kurām strāvu pieved 390 kilometru gari vadi, to kop-
garumā. Sava telefonu centrāle 1200 posteņiem, kam
kabelis bija jāvelk 2 kilometru kopgarumā; šai cent-
rālei pievienotas ap 100 telefonu līnijas visā zeme.
Četrdesmit sirēnas ugunsgrēku izcelšanās gadīju-
miem; 1000 ugunsgrēka automātisku paziņotāju; 50
elektrības skaitītāju. Izstādes pilī ir savs pasts, tele-
grāfs, savs muitas birojs, savs jumta restorāns, no
kura atklājas skats uz tālu apkārtni. Sava ārstu de-
žūra, savs telpu atrašanas birojs iebraucējiem, steno-
daktilo birojs, tirdzniecības pārstāvju birojs, ierēdņu
birojs installācijām, finanču centrāle, ekspedīcija, ce-
ļojumu aģentūra, preses birojs, reklāmu un sludinā-
jumu sekcija, ārzemju informācijas birojs, preču pa-
raugu eksportbirojs, ziņu birojs par Čechoslovakiju,
tirdzniecības muzejs, aukcionu zāle, padomdošanas



birojs. Prāgas mesas direkcija izdod trīs laikrakstus:
„Nova Praha" (470.000 eksemplāros), „Svet" un
„Welthandel".

Izstādes territorija tagad jau sniedzas plaši ārpus
pils, paviljonos un citādi. Kad būs uzceltas visas no-
domātās ēkas, tad kopplatība Prāgas mesai sasniegs
apm. 120.000 kvadrātmetru, un tas tad būs Eiropas
rekords — ja kāds neaizsteigsies pa to starpu priekšā
vēl tālāk.

Prāgas mesā reprezentējas, protams, vispirmā
kārtā firmas, iekšzemes un ārzemju; visvairāk rūp-
niecība, tomēr arī lauksaimniecības preces un jēl-
vielas. Taču, kas attiecas uz lauksaimniecību, tai tiek
noturēta Prāgā īpaša lauksaimniecības izstāde katru
gadu, maija mēnesī, kam izlieto trīs prāvus laukumus
ar paviljoniem (ap 50.000 m).

Tomēr ar firmām vien neaprobežojas Prāgas mesa.
Lai tālāk paceltu viņas starptautisko nozīmi, Prāgas
mesas direkcija ir pasākusi t. s. „nāciju centru", kur
ar savas zemes ražojumiem būtu reprezentētas val-
stis. Šādam nolūkam valšķu rīcībā nodod atsevišķas
telpas katrai valstij — stendus — bez nekādas atlī-
dzības par to, lai šais stendos propagandē savas
zemes preces. Tagad vēl ir tikai 4—5 zemes, kas

i
Prāgas mesā tur savus stendus, un to starpā ir arī
Latvija, kuras sūtniecība Prāgā ar mūsu finanču mi-
nistrijas atbalstu šī gada pavasarī marta „mesas ne-
dēļā", tādu Latvijas stendu pirmoreiz ierīkoja Prāgas
mesas pilī. Tās zemes, kas pagaidām vēl atturas no
savu stendu ierīkošanas, toties reprezentētas ar
savu firmu stendiem, gan lieliem, gan mazākiem.
Latvijas firmas līdz šim Prāgas mesā tieši nav uz-
stājušās ar saviem stendiem resp. paviljoniem. Tā-
pēc, sūtniecības un finanču ministrijas ierīkotajam
„nacionālam stendam" jāaizpilda šis robs, kuru rada
Latvijas firmu atturība vai viņu tirdznieciskās reklā-
mas iniciatīvas trūkums.

3. Prāgas paraugtirgus 23. mesas nedēla šī gada
septembrī.

Kā jau iepriekš aizrādīts, Prāgas mesas pils ir per-
manenta tirgus izstāde, kas atvērta cauru gadu, un
divreiz gadā — martā un aprīlī — notur „mesas ne-
dēļu" ar dzīvu iekšzemes un ārzemju frekvenci, iz-
stādīšanu, darījumiem.

Šā rudens „mesas nedēļu" Prāgas mesas pilī no-
turēja no 6. līdz 13. septembrim. Tā bija pēc skaita
23. tāda nacionāla un starptautiska „mesas nedēļa".

Bez vispārējās izstādes, kurā bija 17 speciālnozaru,
vēl bija speciālas izstādes: ādu un ādas preču tirgus,
radio tirgus, „taupīga saimniecība mājturībā", mēbeļu
tirgus, ceļu technikas tirgus u. v. c. „tirgi". Mesas
direkcija bažījās, ka uz šā rudens mesas nedēļu ie-
darbosies visas pasaules saimnieciskā krize un depre-
sija, kuras spraigums nu jau bija daudz lielāks nekā
pavasara mesas nedēļas laikā. Tomēr viss noritēja
tīri labi — labāki nekā šinīs laikos varēja sagaidīt.
Marta mesas nedēļā piedalījās 2987 izstādītāji, no
tiem 2864 iekšzemes un 123 ārzemju, uz44.696mkopplatības. Septembra mesas nedēļā piedalījās
drusku mazāk — 2759 izstādītāji, no tiem jau 270 jeb
ap 10% no ārzemēm (uz 38.650 mkopplatības). Gan
varētu sacīt, ka krizes laikā, kad preces grūtāk
pārdot, būtu dabiski pavairot enerģiju un labi dūšīgi

reklamēties izstādē, meklējot noņēmējus, — tomēr
tā tas nebija.

Rudens mesas nedēļu apmeklēja 350.000 interesenti
no iekšzemes un no ārzemēm. Ārzemju tirgotāji un
rūpnieki bija nākuši šo mesas nedēļu Prāgā apmeklēt
no 29 valstīm un zemēm (no 20 Eiropas valstīm un
zemēm un no 9 aizjūras). Visvairāk ārzemnieku
starp apmeklētājiem bija no Ungārijas, Jugoslavijas,
Rumānijas, Polijas un Austrijas: Čechoslovakijas
kaimiņi un visdzīvākie partneri un kundes tirdznie-
cībā. Joprojām bija apmeklētāji no Vācijas, Angli-
jas, Itālijas, Ziemeļamerikas, Francijas, Holandes,
Zviedrijas, Bulgārijas, Japānas, Indijas, Šveices, Spā-
nijas, Lietavas, Sirijas, Beļģijas, Dānijas, Ēģiptes,
Grieķijas, Norvēģijas, Argentīnas, Turcijas, Palestī-
nas, Dancigas un Dienvidafrikas.

Netikvien apmeklētāju skaita ziņā rudens mesa
apmierināja, bet arī noslēgto darījumu ziņā. Šai ziņā
aplūkosim atsevišķu ražošanas un tirdzniecības no-
zaru panākumus šā rudens Prāgas mesas nedēļā:

Būvniecības rūpniecībā darījumi bijuši vāji, kas
atbilst sastrēgumam šinī nozarē tagadējā krizes
posmā. Metālu rūpniecībā un vispār smagajā rūpnie-
cībā nav vispārīga kritērija: dažās nozarēs dzīvi da-
rījumi, dažās gausi. Elektrotechnikā bija dzīva ro-
sība iekš- un ārzemes darījumos, tāpat tekstilrūpnie-
cībā. Interese par ādu un apavu rūpniecību nav bi-
jusi necik liela; ādas rūpniecība bija maz reprezen-
tēta, turpretim daudz plašāk apavu rūpniecība, tāpat
arī galantērijas preces. Stikls, porcelāns un keramika
dzīvi tirgojušies starptautiskā mērogā. Pārtikas un
garšas vielas visumā ņemot ir interesējušas maz.
Atsevišķi stāv še konservi, kuri sevišķi vāji piepra-
sīti. Turpretim vīns šais grūtos laikos atradis ļoti
dzīvu tirgu, ar teicamiem darījumiem; arī uz Latviju
pārdots vīna par 300.000_Čsl. kronām (Ls 46.000).
Tāpat grūto laiku atvieglināšanai un priekš aizmirša-
nās bēdās, blakus vīnam, dzīvi pieprasītas spēļu lie-
tas un mākslas priekšmeti. Ķīmijas rūpniecībā darī-
jumi slēgti tikai iekšzemes tirgum (par eļļām, autola-
kām) . Labi darījumi bija ar kombinētiem stikla iz-
strādājumiem un no metāla un porcelāna. Sevišķi
dzīvs bija radio tirgus. Ļoti labi pirktas arī mēbeles
un kažokādas.

Par ko sevišķi interesējās apmeklētāji no ārze-
mēm? No Bulgārijas — par tekstilprecēm, apstrādā-
šanas mašīnām un elektriskiem motoriem. No Indi-
jas — par lauksaimniecības mašīnām, ķīmikālijām,
tekstilprecēm, ādu izstrādājumiem un mašīnām sēr-
kociņu izgatavošanai. No Jugoslavijas — par tekstil-
precēm, dažādām mašīnām, ādas cimdiem, galantē-
rijas un ārstniecības priekšmetiem. No Vācijas —
par spēļu lietiņām un tekstilprecēm. No Ungārijas —
par šokolādi, tekstilprecēm, apaviem, radio piederu-
miem. No Polijas — par tekstilprecēm, spēļu lietām,
optikas priekšmetiem. No Austrijas — par tekstil-
precēm, elektrotechnikas priekšmetiem, mēbelēm,
galantērijas precēm. No Amerikas savien. valstīm
— par stiklu, t. s. Gablonces stikla izstrādājumiem un
dažādiem jauninājumiem. No Dienvidafrikas — par
porcelānu un keramiku. No Dānijas — par tekstil-
precēm, stiklu, porcelānu, cimdiem. No Rumānijas
— par tekstilprecēm, papīru. No Zviedrijas — par
spēļu lietām, ādas izstrādājumiem, apaviem. No
Šveices — par tekstilprecēm, spēļu lietām. No Ho-



landes — par tekstilprecēm, cimdiem, adām. No
Ēģiptes — par tekstilprecēm. No Francijas — par
būvniecības materiāliem, tekstilprecēm. No Sirijas
— par tekstilprecēm, porcelānu, ādām, konser-
viem. Grieķijas tirgotāji visvairāk meklējuši tekstil-
preces un kokrūpniecības izstrādājumus. No Filipīnu
salām — par stiklu, metāla izstrādājumiem un tuale-
tes piederumiem. No Spānijas un Palestīnas — par
stikla izstrādājumiem.

4. Latvijas ražojumu paraugu izstāde Prāgas rudens
mesas nedēlā.

Kā viens no eksporta veicināšanas līdzekļiem tiek
uzskatīta Latvijas ražojumu paraugu turēšana pie
mūsu pārstāvībām ārzemēs. Ievērojot to, ka Prāgas
mesas direkcija bija pasākusi augstāk minēto „nāciju
centru" un bez atlīdzības nodeva Latvijas sūtniecības
rīcībā īpašu „paviljonu" jeb stendu Latvijas ražojumu
propagandai Prāgas mesā, — Latvijas sūtniecība
Prāgā atrada šo līdzekli par labāku, nekā preču pa-
raugu turēšanu apskatei pie pārstāvības. Pirmo reizi
Latvijas stendu atklāja Prāgas mesas pavasara
(marta) „nedēļā". Otro reizi — rudens mesas ne-
dēļā, š. g. septembrī.

Kad šā gada pavasarī, no 22. līdz 29. martam, Prā-
gas paraugtirgus pilī notika pēc skaita 22. „mesas
nedēļa", tad Latvijas sūtniecības rīcībā bija visai na-
badzīgs latvju eksponātu krājums. Savus ražojumus
bija atsūtījušas tikai trīs mūsu firmas: akc. sab. „Va-
ronis" — galošas un gumijas rotaļu lietas; akc. sab.
«Superfosfāta fabrika Mīlgrāvī" — savus ražojumus,
un akc. sab. Ohlrich — dažādus eļļas paraugus. Un
tas bija viss. Neskatoties uz šonabadzību, sūtniecība
tomēr riskēja atklāt Latvijas stendu jau marta me-
sas nedēļā, pa daļai aizpildot realitāšu iztrūkumu ar
šo un to dekoratīvu, ar reklāmas bildēm no mūsu
peldu vietām, ar illūstrētām reklāmas un propagan-
das tabulām un brošūrām, „Latvju rakstiem" un da-
žiem citiem tādiem paraugpreču „atvietojumiem". Ne-
bija martā mūsu stendam vēl arī savas iekārtas, un
bija jāiztiek ar vienkāršiem īrētiem galdiem.

f mi

a to starpu realizējas noruna ar mušu nnancu -
nistriju par pašu iekārtas iegādāšanu Latvijas sten-
dam, kam finanču ministrija asignēja 500 latu. Bez
tam fin. min. linu monopola nodaļa vēlējās ierīkot
Latvijas stendā Prāgas mesā atsevišķu nodaļu mūsu
linu un pakulu paraugu izstādīšanai, iegādājot tam
īpašu stiklotu skapi, un asignēja tam arī līdzekļus.
Tā līdz šā gada septembra mesas nedēļai Prāgas
sūtniecība jau varēja ievērojami uzlabot Latvijas
stenda ārējo izskatu un iekārtu, kā arī skaitīties ar
tik solidu eksponātu, kā mūsu lini un pakulas, kuru
paraugus Linu monopola nodaļa arī nekavējās pie-
sūtīt. — Starplaikā, no šā gada marta līdz septembra
mesas nedēļai, Prāgas mesas pilī, bez marta mesā
bijušajiem mūsu firmu eksponātiem pienāca vēl klāt
jauni eksponāti: jau minētie no fin. min. linu mono-
pola nodaļas, tad no akc. sab. „Kvadrāts", no akc.
sab. «Kontinents" un no akc. sab. „Eksportieris". Ar
jaunpasūtināto Latvijas stenda iekārtu un ar šādu
drusku pastiprinātu eksponātu krājumu sūtniecība
nu jaudrusku drošāki raudzījās pretim 6. septembrim,
kad Latvijas preču paraugu izstāde (stends) būs jā-
atver rudens mesas nedēļas apmeklētāju acu priekšā.
Lai tomēr vēl vairāk aizgaiņātu bažas no mūsu

stenda vēl arvienu visai mērenā satura izstādīšanas,
sūtniecība stājās sakaros ar Prāgas firmām, Latvijas
konservu un dzērienu firmu pārstāvēm Čechoslova-
ķija,un apgādāja arī no tām paraugus no attiecīgiem
Latvijas ražojumiem, ko pievienot no Latvijas pašas
saņemtiem preču paraugiem.

Tādā kārtā šā gada rudens mesas nedēļā Prāgas
paraugtirgus pilī Latvijas ražojumu paraugu izstādē
bija reprezentētas šādas iestādes un firmas ar savu
ražojumu paraugiem:

1. Fin. min. linu monopola nodaļa — ar liniem un
pakulām.

2. Akc. sab. „Eksportieris" — ar linsēklām.
3. Akc. sab. „Varonis" — ar galošām un gumijas

rotaļlietām.
4. Akc. sab. «Superfosfāta fabrika Mīlgrāvī" pie

Rīgas — ar saviem ražojumiem.
5. Akc. sab. „Ohlrich" — ar dažādām eļļām.
6. Akc. sab. «Kvadrāts" — ar galošām.
7. Akc. sab. «Kontinents" — ar galošām un gumi-

jas rotaļlietām.
8. Akc. sab. „L. W. Goegginger" — ar konserviem.
9. A. Sorensena konservu fabrika — ar konserviem.
10. Latvijas piensaimniecības centrālā savienība

— ar reklāmas brošūrām.
Tam visam, kā redzam, vēl pilnīgi gadījuma rak-

sturs, bez noteiktas sistēmas par mūsu eksportablo
ražojumu raksturīgu «parādi": joviss atkarājas galu
galā no mūsu firmu pašu intereses, rosības, aktivitā-
tes, un vai no tām kas pienāk, vai ne. Informējusi, pie
sirds likusi un atkārtojusi mūsu firmu zināšanai un
ievērībai sūtniecība ir vairākkārt, kopš pērnās vasa-
ras, caur finanču ministriju. — Eksponātus bija pie-
teikušas arī firma Akc. sab. S. K. F. konservu fabrika
un Finieru rūpnieku savienība Rīgā, bet tie Prāgā
nepienāca. Sevišķi žēl, ka iztrūka mūsu sviesta
paraugi, Latv. sieviešu nacionālās ligas skaistie iz-
strādājumi, kokrūpniecības dažu nozaru izstrādā-
jumi, mūsu liķieri (kurus ārzemēs plašā frontē visai
cienī).

Atzīstot, ka arī augšā minēta papildinātā un uzla-
botā veidā Latvijas stends Prāgas mesā vēl arvienu
ļoti trūcīgs, sūtniecība ķērās atkal pie dažiem viņas
pašas rīcībā esošiem „preču paraugu atvietojamiem"
un izlika stendā pa starpām: informācijas brošūras
par mūsu rūpniecību un lauksaimniecību, kā arī par
mūsu peldu vietām un citiem kūrortiem.; uz stenda
sienām — illūstrātīvos «Latvju rakstus" (mūsu na-
cionālo mājas izstrādājumu mākslinieciski nobildē-
jumi), Rīgas jūrmalas bildes un Latvijas firmu pla-
kātus; fotogrāfiskus attēlus par mūsu eksporta kus-
tību un par Rīgas un Liepājas jūrmalām, mūsu
dzintara un keramikas izstrādājumu nobildējumus. —
Visai lietišķu un reizē patriotisku dekorāciju bija at-
sūtījusi — reizē ar saviem linu un pakulu paraugiem
— finanču ministrijas linu monopola nodaļa: no linu
šķiedras izgatavotu Latvijas valsts ģerboni ar linu
monopola nosaukumu linu burtiem franču valodā.
Virs ieejas skatu loga — Latvijas nosaukums latviešu,
čechu, franču, vācu un angļu valodā, bet pie durvīm
— Latvijas valsts karogs.

Latvijas stendā ik dienas pārmaiņus dežurēja sūt-
niecības darbinieces, vedot dienas protokolu, dodot
paskaidrojumus apmeklētājiem, reģistrējot intere-
sentu vajadzības un tmldz. Bez daudzajiem intere-



sentiem aiz ziņkārības, Latvijas preču paraugu_ izstādi
apmeklēja arī īsti tirdznieciski interesenti. Tāpat kā
marta mesas nedēļā, arī šinī rudens mesā īpašu ievē-
rību izpelnījās mūsu gumijas izstrādājumi; vairāki
tirgotāji vēlējušies iegūt šo mūsu firmu pārstāvību
Čechoslovaķija. Apavu cenas daži atraduši par aug-
stām; taču viņu motīvs, ka Batjas cenas lētākas, kā
šķiet, nav īsts motīvs, ņemot vērā lielo starpību kva-
litātē starp Batjas apaviem un mūsu firmu apaviem.
Daudz pieprasīti cenu rādītāji, kādi arī dabūti. Kāds
Prāgas tirgotājs interesējies par gumijas spēļu lie-
tām, ko reeksportēt uz Ameriku. — Interese bija arī
par Latvijas konserviem, tikai kurnējuši par cenām:
esotpar augstām; bet teatkal jāsaka, ka nav kommēn-
sūrabli, salīdzināt mūsu konservu cenas un kvalitāti
ar franču un portugaliešu sardīņu cenām: un kvalitāti.
— Attiecībā uz mūsu liniem izteikta vēlēšanās ie^ūt
šo linu pārstāvību Čechoslovaķija. — Prasīts arī pēc
mūsu kokrūpniecības izstrādājumiem, mūsu papīra,
sariem un astriem (tie nebija atsūtīti no Latvijas!). —
Interesanti atzīmēt, ka par visādiem Latvijas eksporta
ražojumiem sīki iztaujāja kāds tirgotājs no Sirijas,
kurš ar interesi saņēma pasniegto informācijas ma-
teriālu kvantumu un pierakstīja, ko tam stāstīja. Si-
rijas tirgotājs stāstīja, ka viņa zemē labus veikalus
darot Somijas tirgotāji, un viņš domājot stāties vei-
kala sakaros arī ar citām Baltijas valstīm, kuru pro-
dukti Sirijā varot atrast labu tirgu.

Interese par mušu eksportabliem ražojumiem ir;
būtu tikai mūsu tirgotāji un eksportieri bijuši rosī-
gāki, uzbāzīgāki, aktīvāki, pieminot, ka reklāma to-
mēr ir un paliek reklāma. — Par Latvijas stendu aiz-
rādījumus deva ari Prāgas mesas biļeteni un citi tās
periodiskie izdevumi.

Vēl pieminams, ka šā rudens mesas nedēļā Prāga
Latvijas stends tomēr nebija vienīgais, kas izstādīja
mūsu zemes ražojumu paraugus: to savos stendos,
blakus pašu precēm, darīja arī divas Prāgas firmas,
kas reprezentē, kā pārstāvji, viena mūsu akc. sab.
«Goegginger" konservus un otra — mūsu akc. sab.
«A. Wolfschmidt" dzērienus, izliekot šos paraugus
jo redzamā vietā, līdz ar mūsu firmu preču zīmju at-
tēliem. No sarunas ar konservu firmas pārstāvi
spriežams, ka tam it labi veicas ar konservu pārdo-
šanu netikvien Čechoslovaķija, bet ari Austrijā un
Ungārijā; tikai mūsējie dodot par maz līdzekļu rek-
lāmai.

Nākamā — 24. Prāgas paraugtirgus mesas nedēļa
(pavasara mesa) būs no 13. līdz 20. martam 1932. g.
Pieteikumus ņems pretim līdz 1932. g. 1. janvārim.
No t. s. speciālām izstādēm paredzētas: Propagan-
das izstāde, «Dzimtene un pasaule"; plaša kūrortu
izstāde, kurā visādā ziņā vajadzētu piedalīties arī Lat-
vijas kūrortiem, vismaz jel Rīgas jūrmalai un atse-
višķi Kemeru sēravotiem! Vēl arī speciālizstāde
«Nelaimes novēršana".

K. Ducmanis.

Igaunijas jaunais muitas tarifs.

Gandrīz vienā laikā ar Latvijas muitas tarifa gro-
zījumu spēkā stāšanos (š. g. 23. jūlijā) arī Igaunijā
izsludināja jaunu muitas tarifu, kas spēkā no 20. jūlija.
Tarifu izdošanas veidos pastāv liela izšķirība starp

abām valstīm. Pie mums muitas tarifu pārveidot
drīkst tikai Saeima, bet Igaunijā šo tiesību bauda arī
valdība. Uz apskatāmo jauno tarifu attiecas sekojošs
Igaunijas valdības 16. jūlija lēmums: 1) publicētais
tarifa likuma projekts iesniedzams parlamentam un
2) tas pagaidām stājas spēkā jau 20. jūlijā. Igaunijas
paņēmiena priekšrocība ir ātrums, bet Latvijas veids
nodrošina saimnieciskās dzīves lielāku stabilitāti.

Latvijas tarifā ir divējas likmes — maksimālās un
minimālās, Igaunijas — vispārējās un minimālās. Pie
mums maksimālās likmes pārsniedz minimālās pa-
rasti par 50%, bet Igaunijā vispārējās ir normāli div-
reiz augstākas par minimālām. Līdz šim pastāvošos
Igaunijas tarifos likmes bija izteiktas zelta frankos,
kas līdzinās latam, bet jaunā tarifa likmes atzīmētas
Igaunijas kronās j 1 Ekr. =Ls 1,38.

ievea izvedmuitas iiKmes

īuīpmaK apsKausim - un
svarīgākajām precēm, it īpaši tām, kurām nozīme
Latvijas un Igaunijas preču apmaiņā. Kā zināms, tad
dažam precēm ka no vienas, tā no otras puses uz
līguma _pamata_ piešķirtas tālu ejošas priekšrocības.
Apskata pakavēsimies tikai pie minimālajām likmēm,
kuras piemēro tam_ valstīm, ar kurām noslēgti tirdz-
niecības līgumi. Pārskatāmības labā Igaunijas likmes
pārlēstas latos (noapaļojot). Pirmais skaitlis iekavās
rādīs likmi, kāda pastāvēja Igaunijā līdz šim; burts L
apzīmēs Latvijas tagadējo likmi. Ja trūkst citādu no-
rādījumu, tad likme saprotama latos* par kilogramu.

Tarifu struktūra Latvijā un Igaunijā (arī Lietavā un
Polijā) ir vienāda; arī sadalījums pantos visumā sa-
skan un tikai tekstos sastopamas dažas izšķirības.

No I. grupas — pārtikas vielas un dzīvnieki — sva-
rīgākā loma ir labībai. Tāpat kā Latvijā, arī Igaunijā
rudzus ieved bez muitas (bija Ls/kg 0,10). Kviešiem
likme 0,15 (bija 0,20, Latvijā — 0,07), auzām 0,03
(br., L. — 0,12) un miežiem — 0,10 (br., L. — 0,12).
Zirņi un pupas — 0,07 (0,05,L. — 0,15), bet kartupeļi,
lupīnas, vīķi, pelušķi un sev. nemin, labība — brīvi
(Latv. lupinām, vīķiem un pelušķiem — 0,05). Lobīts
(mizots) rīss negludinātā vai gludinātā (pulētā) veidā
— 0,165, bet tālāk apstrādāts rīss — 0,275; Latvija
importē negiudinatu ar iiKmi u,u un apstrādātu risu —
0,28. Dzirnavu ražojumiem sekojošas muitas: sijā-
tiem kviešu miltiem 0,40 (L. — 0,25), rudzu miltiem
0,07 (0,28, L. — 0,05), auzu un miežu miltiem 0,20
(0,14, L. — 0,05), mēchaniskā ceļā izgatavotiem put-
raimiem 0,20 (0,08, L. — 0,16) un ķīmiskiem putrai-
miem (sutinātām auzu pārslām u. taml.) — 0,275(0,08,
L. — 0,30). Kartupeļu milti 0,275 (0,18, L. — 0,40),
visādas cietes (stērķeles) — 0,14 (0,18, L. — 0,60) un
makaroni 0,455 (0,36, L. — 0,40). Parastie svaigie
dārzāji, kā sīpoli, gurķi u. 1.1. — 0,55 (0,42, L. — 0,60),
bet tomāti, puķu kāposti, salāti u. c. vērtīgi dārzāji
1,38 (L. — 1,20). Svaigiem augļiem visumā zemākas
likmes nekā Latvijā, piemēram, āboliem, bumbieriem
un sev. nem. augļiem no 1. febr. līdz 1. jūnijam 0,69,
bet pārējā laikā — 1,38 (bija_2,45), kamēr mūsu likme
ir 2,50; apelsīniem un banānam 0,55 (senāk bija brīvi,
L. — 1,00un 2,50), citroniem tikai 0,14 (br., L. — 0,50)
un lauku un mežu ogām — brīvi (L. — 0,10); augstā-



kas neka mūsējas likmes vīnogām un ananasiem —
3,45 (L. — 2,50). Kaltēti augļi: plūmes 0,55 (1,00,
L. — 1,00), āboli un bumbieri 1,38 (0,98, L. — 2,00),
rozīnes un korintes 0,10 (ka Latvija), bet pārējie —
0,83 (0,50, L. — 1,00). Rieksti 1,10 (L. — 1,50) un
mandeles 2,07 (L. — 2,00). Garšvielas šķirotas drusku
vairāk nekā mūsu tarifā: safrāns 13,80 (21,00, L. —
10,00), vaniļa 9,65 (21,00, L. — 4,00), kardamons,
muskata rieksti un ziedi 4,05 (5,70, L. — 4,00) un pā-
rējās — 0,40 (L. — 0,50). Svaigi vai kaltēti cigoriņi
0,55 (L. 0,40) un grauzdēti, bet nemalti cigoriņi 2,07
(L. — 1,00). Zaļas kafijas pupas 1,45 (L. — 1,50) un
grauzdēta, ari samalta kafija 2,07 (L. — 3,00). Neap-
strādātas kakao pupas 0,10 (0,18, L. — 0,20), kakao
pulveris bez cukura 0,83 (0,73, L. — 2,00), šokolāde
un konfektes 8,30 (16,95, L. — 6,00); uz līguma pa-
mata Latvija muito Igaunijas šokolādi un konfektes
ar Ls/kg 2,00 un Igaunija mūsu preci ar 2,10, tā tad
ar 662/3 resp. 75% nolaidumiem. Tēja 1,38 (1,125,
L. — 2,50) un cukurs 0,17 (L. — 0,20); Latvijas cukuru
līdz 1000 t gadā ielaiž bez muitas. Lapu tabaka 3,10
(3,00, L. — 3,00), griezta smēķējamā un šņaucamā
tabaka 20,70 (L. — 18,00), cigāri 27,60 (52,50, L, —
38,00) un cigaretes un papirosi 34,50 (52,50, L. —
30,00). Apiņi 1,56 (1,65, L. — 2,00). Stiprie alkoho-
liskie dzērieni mucas: konjaks, araks, rums un viskijs
6,00 (10,50, Latv. —konjaks 5,00), citi — 13,80(15,00,
L. — 7,50); pudelēs: konjaks un taml. 8,10 (19,50,
L. — 9,00), pārējie 27,60 (19,50, L. —_9,00 un 12,00).
Vīniem Igaunija zemākas likmes neka Latvija: sal-
diem vīnogu vīniem mucās 1,52, viegliem vīniem
(līdz 16°) mucās 2,00 (4,50. L. — 2,50, bet tikai līdz
13°), stipriem vīniem mucas 5,05, (7,50, L. — 4,00),
neputojošiem vīniem pudelēs 2,48 (6,00, L. — 4,00) un
šampanietim 5,05 (12,00, L. — 8,50). Sev. nem. mine-
rālūdeņi 0,485 (0,286, L. — 0,50), bet pēc īpaša sa-
raksta — brīvi, kā Latvijā, tikai Igaunijas saraksts
satur mazāk nosaukumu. Sāls muitas ziņā katra valsts
rīkojas savādi: pie mums visāda neapstrādāta sāls ir
bez muitas, maltās sāls likme — 0,0075 un tīrītai galda
sālij mazos iesaiņojumos — 0,05, bet Igaunijā kā ne-
apstrādātai, tā arī maltai sālij — 0,009, bet galda —
0,028. Svaiga gaļa 0,55 (L. — 0,60), sālīta vai žāvēta
gaļa 0,69 (0,55, L. — 0,60) un desas 0,69 (L. — 1,00).
Piens, krējums un sviests abas valstīs brīvi, siers 1,01
(1,65, L. — 1,60), margarīns un citi mākslīgi tauki
0,415 (0,40, L. — 0,60) un ēdamie dzīvnieku (cūku
u. c.) tauki 0,55 (L. — 0,60); Igaunijas tarifā 36. pan-
tam ir piezīme, ka tīri tauki, ko lieto mākslīga sviesta
ražošanai, muitojami ar 0,14. Jāpasvītro, ka Igaunijā
bez muitas ir olas (bija arī senāk; L. — 0,40), arī ol-
baltums un oldzeltenums, tāpat kazeīns un albumīns
(pēdējiem bija 0,065, bet Latvijā pastāv 0,60); Latvijā
ražotam kokovaram reducēta likme 0,21 jeb 62V2/)
nolajdums. Zivis: svaigas 1,05 (L. — 2,00), sālītas vai
žāvētas 1,05 (L. — 1,20), bet kaltētas zivis un sālītas
vai žāvētas siļķes un reņģes 0,03 (L. — siļķes bez
muitas); _sardīnes eļļā 3,04 (5,70, L. — 3,00), pārējās
marinētās zivis 5,80 (L. — 3.00) un kaviārs 16,60(L.
— 15,00). Sev. nem. pārtikas vielas 0,04 (L. — 0,06)
un sev. nem. mājlopu barība — br. (arī Latvijā). No-
beidzot šīs grupas apskatu, jāizceļ vēl viena Igaunijas
tarifa īpatnība — visus mājlopus un citus dzīvniekus
atstāj bez muitas, kamēr Latvijā pastāv diezgan aug-
stas likmes, kas sniedzas līdz 50% no vērtības.

II. grupai — dzīvnieku jēlvielasun izstrādājumi no
tām — ka Latvijas, tā Igaunijas ievedumā samērā
maza nozīme, kamdēļ no tas nāksies atzīmēt tikai
nedaudzas preces. Zivju līme un želatīns 1,66 (L. —
3,00), pārējās līmes 0,485(L. — 0,60 un kaulu vai ādas
līme pat 1,00). Zarnas 0,345 (br., L. — br.); kaulu
milti 0,028 (L. — br.). Dzīvnieku tauki: techniski 0,11
(0,05, L. — 0,12), tie paši rūpniecībai uz saimniecības
ministrijas apliecību pamata — 0,055, valzivju un roņu
tauki un degra 0,04 (0,10, L. — 0,12), ķīm. sadalīti vai
cietināti 0,07 (0,155, L. — 0,25, kad tie dēnāturēti);
dzīvnieku
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tauku (51.)_ pantam tagad tāda redakcija,

kāda pastāvēja Latvijā līdz 23. jūlijam,kad to radikāli
grozīja. Mītām ādām 55. pantā Igaunijā šķirošana
novesta drusku tālāk nekā Latvijā. Likmes ir seko-
jošas: sev. nem. mazādas, arī miecējot krāsotas 1,66
(1,70, L. — 5,00), mazas chromādas 3,80 (L._— 5,00),
visādas kazu un kazlēnu (ševro un ševreta) ādas 5,50
(5,60, L. — 6,00), visādu lielumu ziemišķa, glasē un
lakādas, kā ari ādas ar iespiestiem rakstiem 8,95 (9,40
un 14,00, L. — 6,00 un 7,00), bronzētas, apsudrabotas
vai apzeltītas un zivju un rāpuļu ādas 11,00 (L. —
7,00), lielas chromādas 2,76 (2,50, L. — 4,00), zoļādu
muguras(Kern) gabali 1,38 (0,90, L. — 1,00) un sev.
nem. ljelādas 0,90 (0,90, L. — 1,00). Arī apaviem no
vienkāršas (chroma u. taml.) ādas piemērots cits šķi-
rošanas paņēmiens, atkarībā no 1 pāra svara: zem
600 gr — 10,35, no 600—900 gr — 8,95, no 900—
1100 gr — 8,30, no 1100—1350 gr — 6,90 un virs
1350 gr — 4,15; Latvija tikai viena likme — 9,00.
Ševroun ševreta apavi 13,80 (15,00, L. — 20,00) un
lakādu — 20,70 (30,00, L. — 20,00). Ādas cimdi un
sīkas somiņveidīgas preces 41,50 (90,00, L. — 30,00)
un lielas somas 27,60 (45,00, L. — 20,00); ādas dze-
namsiksnas 1,38 (1,30, L. — 1,50) ar 50% nolaidumu
Latvijas ražojumiem. Kažokādu muitošanā arī ievē-
rojama izšķirība pret Latvijas tarifu: pie mums visas
nemītās ādas iet bez muitas, bet Igaunijā brīvas tikai
vienkāršākās, kamēr dārgās kā mītā, tā nemītā veidā
maksā Ls/kg 41,50 (122,20, L. tikai mītās vai krāso-
tās 200,00). Igaunijas likmes pārējām mītām kažok-
ādām: zaķa un truša, kā arī imitācijām no tām 13,80
(4,94, L. — 30,00), vienkāršu aitu un kazu un imitāci-
jām 2,76 (0,78, L. — 6,00 un 15,00) un sev. nemin.
27,60 (L. — 30,00). Sašūtās kažokādas Igaunijā muito
ar 20% piemaksu, bet Latvijā ar 50%. Latvijā mītas
zaķu un trušu ādas bauda 50% nolaidumu.

No augu valsts ražojumiem (III. gr.), speciāli ko-
kiem, Latvijā paliek bez muitas visi neapstrādātie un
zāģētie materiāli, bet Igaunija prasa muitu Ls/kg 0,01
par malku un zem 9 cm bieziem zāģētiem priežu un
egļu kokiem, kas līdzinās Ls 35,— par kub. asi malkas
un 16 sant. par kub. pēdu dēļu. Ēvelētiem dēļiem tur-
pretim Igaunijā zemāka likme nekā Latvijā: 0,10 pret
0,15. Neīīmēti finieri bez muitas (L. — 0,16), līmētiem
likme 0,21 (L. — 0,40). Ar audumiem vai ādu apsistas
vai citādi izgreznotas mēbeles u. c. galdnieku ražo-
jumi 4,15 (L. — 6,00), bet sporta piederumi no koka
13,80. Gandrīz visas sēklas (eļļas, dārzāju, lopbarības,
āboliņa u. t. t.) brīvas, izņemot sev. neminētās ar
likmi 0,21;Latvijā likmes ir dažādas,no 0—0,60. Puķu
sīpoli 0,965 (1,65, L. — 2,00) un nogriezti puķu ziedi
6,90 (L. — 40,00).

No minerālvielām (IV. gr.) dedzinātiem kaļķiem
(parastiem, nehidrauliskiem) likme 0,007 (Ls 0,004),



bet visādiem cementiem un citam hidrauliskam sais-
tīgām vielām — 0,018 (0,006, L. — 0,018 un 0,002):
Latvijas kaļķi un cementu, pedejo 35.000 mucas gada,
ielaiž bez muitas. Vienkārši ķieģeļi 0,00415 (L. —
0,001) un ugunsķieģeļi un citi šamotes izstrādājumi
0,03 (L. — brīvi). Krāšņu podiņi: vienkrāsaini 0,11
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(0,065, L. — 0,08), vairāk krāsās 0,14 (0,09, _L. —
0,12); Latvijā ražotie: balti — br., citi vienkrāsainie
— 0,055 un daudzkrāsainie — 0,08. Sev. nem. fajansa
preces: vienā krāsā 0,21 (0,17, L. — 0,20), bet ar rai-
biem zīmējumiem — 0,415 (0,23, L. — 1,00); tās pašas
preces no porcelāna 0,28 un 1,04 (L. — 0,50 un 1,00).
Likmes stikla precēm abās valstīs turas puslīdz vie-
nādā līmenī. No Igaunijas savdabībām var atzīmēt
sekojošās. Dabiskas krāsas pudelēm augstāka likme
nekā pie mums: 0,25 pret 0,15. Sevišķi neminētām
neslīpētām precēm palikusi dalīšana spiestās vai lie-
tās (likme 0,55) un pūstās (1,10), kamēr Latvijā tagad
abiem veidiem kopīga likme 0,80. Tālu ejošas izšķi-
rības novērojamas pie plašu stikla. Latvija izšķir līdz
2V2 mm biezu stiklu, no 2V2—5 mm un biezāku par
5 mm, Igaunija tikai līdz 5 mm un virs 5 mm; pēdējo
abās valstīs dēvē par spoguļu stiklu. Pie mums visus
plašu stiklus vēl šķiro atkarībā no virsmas lieluma,
bet Igaunijā — vienīgi spoguļu stiklu un attiecībā uz
malu (garuma un platuma) kopgarumu. Svarīgāka-
jām plašu stiklu šķirnēm Igaunijā šādas likmes. Ne-
slīpētam, plānākam par 5 mm: baltam — 0,345 (L. —
0,40 un 0,60), blāvam vai krāsainam — 0,415 (L. —
0,60 un 0,80), viļņotam, rievotam u. tml. — 0,385 (L.
— 1,24un 1,55) un ar iekausētu stiepuļu tīklu — 0,14
(L. — 1,24 un 1,55). Likmes spoguļu stiklam gandrīz
neispējams salīdzināt, tik dažādi šinī pantā abi tarifi.
Var tikai vispārīgi teikt, ka igauņiem daudz zemākas
likmes. Kā Igaunija, tā Latvija ielaiž bez muitas kai-
miņa plašu stiklu zem 5 mm.

V. preču grupas pašā sākumā parādās kāda Igau-
nijas tarifa savādība. Latvija visas jēlvielas atstāj
bez muitas, bet Igaunija dažām noteic nelielu likmi,
kas rezultātā var dot prāvas summas. Piem., akmeņ-
oglēm un koksam, ogļu darvai, naftai un mazutam
Latvijā nav muitas, bet Igaunijā pastāv sekojošas lik-
mes (latos par tonnu): akmeņogles — 1,65, kokss —
3,30, akmeņogļu darva — 27,60 un jēlnafta, mazuts
un gāzeļļa (degviela Dīzeļa motoriem) — 13,80. Tur-
pretim par kalifoniju, kas svarīgs papīra rūpniecībai,
Igaunija ņem tikai Ls/kg 0,021 pret 0,08 Latvijā. Naf-
tas destillāti: benzīns, gazolīns un benzīns ar benzola
piejaukumu 0,14 (0,08, L. — 0,30), petroleja 0,04 (L.
— 0,02), ziežeļļas 0,07(0,08, L. — 0,25) un sev. nem.
destillāti 0,055; Latvijā ražotas ziežeļļas bez muitas.
Gumijas rūpniecības ražojumi: visādi ārstniecības
piederumi un gumijas preces bez audumu pievieno-
juma 1,52 (1,43, L. — 1,25), sev. nem. priekšmeti ar
audumiem 2,20 (L. — 2,00), apavi ar gumijas virsām,
kā visādas galošas u. tml. 1,66 (1,00, L. — 3,00) un
pārējie apavi no gumijas, arī ar audumu virsām 4,50
(L. — 4,50). Latvijas galošas bauda 50% nolaidumu
(konsolidēta likme augstākais Ekr. 0,75= Ls 1,04)
un sporta kurpēm likme fiksēta ar Ekr. 1,50= Ls 2,07,
kas līdzinās 66Vs% nolaidumam.

LNo
ķīmijas ražojumiem (VI. gr.) arī daudzi, kas

Latvijā brīvi, Igaunijanes muitu, kā: malti Tomasa
sarr.ii 0,0275, kristallizēta soda 0,0275, kaustiskā soda
un kodīgais kālijs 0,004, sērskābe 0,0275 un slāpekļa

un sālsskābes 0,014. Tāpat pie mums ir bez muitas
alkaloidi un dažādi ārstniecībā lietojami joda, broma,
dzīvsudraba, vismuta u. c. savienojumi, kas Igaunija
maksā muitu un dažkārt diezgan prāvu, piem. alka-
loidi Ls/kg 12,40. Turpretim citām, galvena kārta
technikai nolemtām precēm, likmes ievērojami ze-
mākas, piem. Bertolēsālij 0,275 (L. — 0,60), miec-
skābei jeb tannīnam 0,345 (L. — 1,50), koka spirtam
0,69 (L. — 1,00), sudraba sāļiem 1,38 (L. — 8,00) u.
t. t. Ogļskābe u. c. gāzes šķidrā veida 0,345 (0,495,
L. — 0,30), sev. nem. ķīmijas un farmācijas ražojumi
0,69 (0,61, L. — 3,00), bet tie paši rūpniecības vaja-
dzībām 0,276 (L. — 1,00). Augu eļļu muitošanas ziņā
nav saskaņas starp abām valstīm. Svarīgākām eļļām
Igaunijā sekojošas likmes: dzeltenā un zaļā olivu
eļļa 0,15 (0,49, L. — 0,30), lineļļa un pernica 0,485
(0,44, L. — 0,30), kokvilnas sēklu, arachida, sezama
u. c. sev. nem. treknas eļļas 0,07 (0,13, L. — 0,25 un
0,30), ricina un alizarina eļļas 0,14 (0,195, L. — 0,10),
kakao sviests (L. — 0,60), palmu (L. — 0,10) un
palmu kodolu eļļas (L. — 0,25) 0,07 (0,08),_ kokosa
eļļa 0,207 (L. — 0,25). Igaunija eļļām šķidra un cie-
tinātā (hidrētā) veidā vienādas likmes, bet Latvija
pēdējās pieskaita ēdamiem taukiem, izņemot kad tās
dēnāturētas. Latvijas lineļļu un pernicu Igaunija ie-
laiž bez muitas nodokļa. Lakas: spirta un etīlaitēra
2,07 (1,43, L. — 2,50), eļļas, terpentīna, celluloida u. c.
sev. nemin. 1,38 (0,49, L. — 2,00). Miecekstrakti pie
mums brīvi, Igaunijā — 0,021. Malts vai nogulsnēts
krīts 0,007 (0,012,_L. — 0,015 un 0,02), bet no Latvi-
jas — brīvs. Ultramarīns, Berlīnes, Parīzes un veļas
zilumi 0,69 (0,61, L. — 1,00), litopons 0,04 (0,10, L. —
0,25), svina un cinka baltumi 0,165 (0,10, L. — 0,25),
svina gludums un miniums 0,275 (0,18, L. — 0,30):
Latvijā ražotie ultramarīns, zilumi un svina krāsas
bez muitas. Anilīnkrāsas 1,11 (L. — 3,00), sev. nem.
krāsas sausā veidā 0,62 (L. — 1,00), tās pašas šķidras
1,11 (0,58, L. — 1,00), apavu smēri un krēmi 2,07
(1,00, L. — 2,00 un 5,00), melnā spiestuvju krāsa 0,14
(0,06, L. — 0,60), pārējās spiestuvju krāsas 0,345
(L. — 1,00 un 3,00).

Plašā VII. grupa.— metāli un ražojumi no tiem —Igaunijā pārdalīta 2 daļās, atšķirot jaunā grupā (sā-
kot ar 167. pantu) visādas mašīnas, aparātus, elektrī-
bas piederumus, pulksteņus, mūzikas rīkus un satik-
smes līdzekļus. Jaunākajā laikā grūti novilkt robežu
starp dzelzi un tēraudu, kamdēļ igauņi tos apvieno-
juši vienā (141.) pantā. Gabalu, stieņu, lentu, šķiru,
veida (fasona) un plašu (melnais skārds) dzelzs un
tērauds — brīvi (bija 0,009L. — br., 0,01 un 0,03),
alvota, oksidēta, galvanizeta, lakota vai krāsota
dzelzs — 0,055 (0,02, L. — 0,02); visādas sliedes —
bez muitas (L. — br. un 0,03). Vara, alumīnija u. tml.
metālu izstrādājumi bez reljefiem 1,38 (0,98, L. —
4,00), bet alumīnija piena kannas ar vismaz 20 1 til-
pumu 0,275; aluminija trauki no Latvijas — Ekr. 0,50
jeb ar 50% nolaidumu.

Čuguna preces: neapstrādātas 0,165 (0,105, L. —
0,12), caurules un to savienojumi 0,165 (L. — 0,06),
radiatori un centrālas apkurināšanas katli 0,25 (L. —
0,12 un 0,15), sev. nemin., apstrādātas 0,345 (0,23, L.
— 0,30). Izstrādājumi no plašu dzelzs: katlkalēju
darbi 0,21 (0,13, L. — 0,10), tvaika un centrālapkurinā-
šanas katli 0,275 (0,13, L. — 0,10) un radiatori 0,42.
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Preces no dzelzs: atslēgas 0,275 (0,235, L. — 0,60),
skrūves kokam 0,165 (L. — 0,15), pārējās skrūves,
bultas un uzgriežņi 0,275 (L. — 0,15) un sev. nem.
izstrādājumi 0,345 (L. — 0,20). Skārda preces: sev.
nemin. 0,345, cinkotas, krāsotas, lakotas u. tml. 0,345
(L. — 0,90) un emaljēti trauki 0,415, bet piena kannas
ar tilpumu virs 20 1— 0,10. Stiepuļu robežas Latvijā
— 6V4 mm dzelzs un I2V2 mm vara stiepulei; Igau-
nijā attiecīgie skaitļi ir 5 un 13 mm. Likmes dzelzs
stiepulei: virs IV2 mm— 0,055 (L. — 0,10), tievākai
— 0,08 (L. — 0,15). Vara stiepule: pāri V2_mm —
0,055, tievāka — 0,14 (L. — abām 0,20). Izstrādājumi
no stiepulēm: sev. nemin. 0,345 (0,235, L. — 0,50),
pakavnaglas, kniedes, stiepuļu audumi un stiepuļu
naglas, garākas par 35 mm — 0,165 (0,155, L. — 0,10,
0,25 un 0,60), galvanizētas, alvotas, cinkotas, ar svinu,
gumiju vai vērpumiem klātas stiepules, tauvas un
naglas zem 35 mm — 0,21 (L. — 0,40 un 0,15), izolēti
elektrības vadi no vara — 0,21 (L. — 0,60) un elektr.
kabeļi — 0,21 (L. — 0,15). Galda naži un dakšiņas
0,50, kabatas naži 1,24 un sev. nem. nažu preces 2,07
(L. — 2,00 visiem). Šujammašīnu, rokas šujamās un
sev. nem. adatas 3,04 (L. — 6,00), adāmās, lāpāmās,
sedlinieku u. c. amatnieku adatas 2,00 (L. — 6,00) un
vienkāršas matu, cepuru, drošības un kniepadatas
2,07 (L. — 4,00); pirmām, kad tās ievestas no Latvi-
jas, saistīta likme Ekr. 0,70, otrām — 0,50 vai nolai-
dums 68 resp. 65% apmērā. Lauksaimniecības rīki:
izkaptis 0,04 (L. — br.), lāpstas, dakšas un grābekļi
0,07 (0,04, L. — 0U5) un kapļi 0,345 (L. — 0,15). Lat-
vija izgatavotas lāpstas un dakšas — br. Amatnieku
darbrīki: cirvji 0,485 (0,12, L. — 0,35), vīles un riev-
grieži 0,21 (0,18; Latvijā vīlēm 0,50—1,50) un sev.
nemin. 0,14 (0,12, L. — 0,20). Grāmatspiestuvju burti
0,07 (L. — 0,20), bet Latvijas ražojums ar 40% no-
laidumu

Mašīnas Igaunijā pa daļai tālejoši šķirotas, atkarībā
no vienības svara, piem., tvaika mašīnas, tvaika un
ūdens turbīnas, iekšdedzes dzinēji, kompresori,
tvaika pumpji, tvaika veseri un tvaika ceļamie krāni:
līdz 500 kg — 0,345, no 500—2500kg — 0,305 un pāri
2500 kg — 0,25; pumpji, ventilatori, vindas un celtņi,
koka apstrādāšanas, dzirnavu, stērķeļu, spirta un
alus mašīnas: līdz 200 kg — 0,345, 200—1000 kg —
0,305 un virs 1000 kg — 0,21. Sevišķi sīki šķiroti
elektromotori, dinamomašīnas un transformatori: līdz
10 kg — 1,38, no 10—100 — 4,80, 100—300 — 1,80,
300—1200 — 1,38 un smagāki — 0,69; ja šādas el.
mašīnas Igaunija nefabricē, tad muitu reducē par
75%. Lokomotīves, tvaika un motoru lokomobiles,
kūdras maš. un mašīnas ceļu būvei — neatkarīgi no
gabala svara — 0,275. Rakstāmmašīnas 4,15 (L. —
0,04), šujammašīnas 0,275, sev. nemin, mašīnas 0,21,
bet maš. daļas no dzelzs 0,345. Visumā Latvijas lik-
mes rūpniecības mašīnām ievērojami zemākas (0,04
— 0,15). Tas pats sakāms par lauks, mašīnām (L. —
br. un 0,02): traktori, lokomobiles, kūlēji un sev. nem.
mašīnas 0,021, bet vien- un divzirgu arkli, vētītāji,
šķirotāji un sējammašīnas 0,06; Latvijā ražoti vētī-
tāji un šķirotāji bez muitas. Visādiem fizikas, mate-
mātikas, medicīnas u. tml. aparātiem un rīkiem, kas
Latvijā brīvi, Igaunijā ir likme 0,69; foto- un kino-
aparātiem 2,07 (L. — 1,00), el. sildītājiem 1,04 (L. —
1,00 un 4,00), el. slēdzējiem 0,69 (L. — 0,30—0,60),
telegrāfa un telefona apar. 0,69 (L. — 1,50), radio

apar. 2,07 (L. — 1,50), radio daļām un piederumiem
1,04 un el. kvēlspuldzēm 2,07 (L. 1,00).

Pulksteņu mechanismi: kabatas un rokas pulksteņu
2,07 gabalā (L. — 2,00), bet pārējo — 4,15 no kg (L.
— 0,40 un 6,00 gab.). Kabatas pulksteņi gabalā: zelta
20,70 (L. — 20,00 un 40,00), sudraba _5,52 (L. — 5,00)
un citi 2,76 (L. 1,00). Amerikāņu sistēmas modinātajā
pulksteņi vienkāršos korpusos 0,83 gab. (L. — 0,40)
un sev. nem. pulksteņi — 2,76 no gab. un vēl Ls/kg
2,76. Mūzikas rīki: pianino 276,00 gab. (L. — 350,00),
pārej, klavieres 552,00 gab. (L. — 450,00), gramma-
foni 5,52 no kg (L. — 6,00), grammofonu plates un
adatas 2,07 (L. — 6,00), Igaunijas mākslinieku plates
(L. no 1932. g. — 6,00), pārējie mūzikas rīki 2,07 (L.
— 2,00). Divriteņu velosipēdi 20,70 gab. (L. — 50,00);
Latvija ražotiem — 2000 gab. gadā — nolaidums
50% ar noteikumu, ka priekšrocības likme nevar pār-
sniegt Ekr. 10,00 (pašlaik — Ekr. 7,50). Motocikli
138,00 gab. (L. — tagad 1,50 no kg). Automobiļu mui-
tosana mēs ar Igauniju apmainījusies lomām: viņi
līdz šim ņēma muitu no kg, mēs — no zirga spēka,
tagad — otrādi. Jaunās Igaunijas likmes automobi-
ļiem no z. sp.: viegliem (pasažieru) — 96,50, preču —
27,60 un omnibusiem u. tml. — 69,00. Šasijas — ari
no z. sp.: viegliem automobiļiem — 27,60, smagiem —
13,80. Velosipēdu daļas 1,24 (L. — 2,50), automobiļu
motociklu daļas 0,55 (L. — 2,00 un 2,50).

Papīrrūpniecības ražojumiem (Latv. VIII., Ig. IX.
grupa) nomenklatūra abās valstīs puslīdz vienāda.
Celluloza, nebalināta vai balināta: mitra 0,0083, sausa
0,004; Latvijā balināta brīva, nebalināta 0,04. Pape:
parastā, negludinātā 0,04 (L. — 0,30), gludinātā 0,415
(0,18, L. — 0,40), lupatu pape jumtu papes fabrikām
0,0275 (L. — 0,06), jumtu pape un ruberoids 0,07 (L.
— 0,04 un 0,07). Papīrs: sev. neminēts 0,345 (0,15,
L. — 0,40)avīžu papīrs ruļļos — br. (L. — 0,02),
krīta un krāsains papīrs 0,48 (0,40, L. — 0,75 un 1,20),
pergaments un pergamīns 0,385 (0,25, L. — 0,40 un
br.). Izstrādājumi no papīra: gaismjutīgs papīrs
1,04 (L. — 2,00), tapetes 0,14 (0,06, L. — 0,40)pa-
pīra maisi cementa iesaiņošanai 0,415, papes izstradaj.
bez izgreznojumiem 0,55, sev. nem. papīra un papes
izstrādāj. 2,76 (2,00, L. — 3,50) un grāmatsējēju un
kartonāžas izstr. 4,48 (L. — 3,00). Bilžu reprodukci-
jas 2,48 (L. — 2,00), skatu kartes_ 6,90 (L. — 4,00),
notis 0,14 (L. — br.), visādi cenu radītāji 0,345 (L. —
br.), bet spiestuvju darbi igauņu valodā 0,345 (L. —
0,50).

Visai svarīga nākamā grupa — šķiedrvielas un ra-
žojumi no tām. Kokvilna^ neapstrādāta — br. (Lat-
vijā arī), sukāta, bet nekrāsota 0,21 (0,18, L. — 0,20),
tā pati krāsota 0,275 (0,23, L. — 0,30) un higrosko-
piska vai antiseptiska vate 0,275 (L. — 0,60). Nešķe-
terēti kokvilnas diedziņi: zem Nr. 38, nebalināti 1,17
(L. — 1,20), balināti vai krāsoti 1,52 (L. — 1,40),
Nr. 38—60, nebalin. 1,52(L. — 1,40),balin. 1,80 (L. —
1,60). Šķeterēti kokv. diegi (šujamie) uz koka spolī-
tēm: zem Nr. 60 — 4,15 (L. — 3,30) un Nr. 60—80 —
5,52 (L. — 4,40). Šķeterēti kokv. diegi (aužamie) ka-
molos un tīnēs: zem Nr. 60 — 2,07 (L. — 1,80),
Nr. 60—80 — 4,28 (L. — 2,30) un virs Nr. 80 — 5,80
(L. — 2,80). Nekrāsoti kokv. audumi: līdz 10 m/kg,
nebaJ. 2,78 (3,00, L. — 2,25), balin., mercerizēti un
taml. 5,38 (6,00, L. — 2,75), no 10—15 m/kg, nebal.
4,15 (4,50, L. — 3,50), balin. 8,15 (9,00, L. — 3,90) un



virs 15 m/kg, balin. 18,20 (20,00, L. — 5,50). Krāsoti
kokvilnas audumi: līdz 10 m/kg — 8,15 (9,00, L. —
5,50, apdrukāti tikai 3,00), 10—15 m/kg — 13,60
(15,00, L. — 6.00 un 3,60), virs 15 m/kg — 27,20
(30,00, L. — 9,00). Kokvilnas samts 9,65 (L. — 6,00).
Vilna: nekrāsota br. (L. tāpat), krāsota, arī sukāta
unmākslīga 0,04 (L. — 0,20 un 0,30), kārstabet ne-
krāsota 0,345 (L. — 0,50). Dzijas: nešķeterētas, ne-
krās. 0,415 (L. — 1,20), krāsotas 0,48 (L. — 1,80),
šķeterētas, nekrās. 0,48 (L. — 1,80) un krāsotas 0,55

. (L. — 2,40). Vilnas ķemdzijas no Latvijas — br. Vil-
nas audumi: līdz 5 m/kg — 10,10 (L. — 12,00 un
16,00),_ virs 5 m/kg — 13,80 (L. — 20,00). Linu un
kaņepāju diedziņi zem Nr. 70, nešķet. 1,80 (L. — 1,20),
šķeterēti zem Nr. 60kamolos 2,07 (L. — 1,50) un šķe-
terēti zem Nr. 60koka spolītēs 4,15. Linu un kaņepāju
audumi: rupji audumi un maisi 0,345 (L. — džutas 0,20,
kaņepāju 1,00 un 1,20, linu 2,00), mēbelēm un matra-
cēm 3,45 (L. — 2,00), nebalināts audekls 12,40 (L. —
4.00), balināts 13,80 (L. — 8,00). Krāsoti zīda diegi:
no jēlzīda4,15 (8,06, L. — 5,00), no izsukām 3,45 (6,10,
L. — 7,00), no mākslīga zīda 2,76 (6,10, L. — 4,00).
Zīda audumi: dabiski 50,40 (101,25, L. — 60,00), māk-
slīgi 45,50 (101,25,L. — 48,00) un puszīda 25,20 (50,70,
L. — 25,00). Vaska drēbe 1,17 (L. — 2,50), no Lat-
vijas ar konsolidētu likmi EKr. 0,50 jeb ap 31% no-
laidumu. Linolejs 0,55 (4,94, L. — 0,50), buru audekls
un brezenti 1,17 (L. — 0,40 un 0,80); zvejas tīkli 1,38
(0,08, L. — br.),bet bez muitas tādi, ko Igaunija neiz-
gatavo. Tūba un izstrādājumi no tās 2,07 (L. — 3,00
un 4,00); kokvilnas, vilnas un tūbas priekšmeti rūp-
niecībai 0,48 (L. — 0,20). Adītas preces: zīda 48,30
(112,50, L.— 45,00), puszīda 34,50 (78,75,L. — 30,00),
vilnas 11,10 (zeķes 7,60, pārej. 15,00,L. — 12,00) un
kokvilnas 11,10 (L. — zeķes 12,00,pārej. 7,00). Vien-
kāršs kokv. aizkaru tills 11,10 (L. — 8,00), kokv. mež-
ģīnes 30,20 (67,50, L. — 30,00) un vienkārši kokv. iz-
šuvumi 34,50 (67,50, L. — 25,00). Vispārīgi Latvijas
likmes tekstilprecēm pa daļai ievērojami zemākas
nekā Igaunijā. Igaunijas tarifa visp. noteikumos par
tekstilražojumu muitošanas kārtību ievērību pelnī no-
rādījums, ka muitas ziņā dārgākas šķiedrvielas pie-
jaukumslīdz 5% apmērā nav ņemams vērā.

Platmales no tūbas vai audumiem 1,24 gabalā (2,34,
L. — 3,00), to kalpaki 0,76 (L. — 1,50), salmu un taml.
cepures 8,06 no kg (L. — 4,00 gab.). Aproču, apkakļu
un krūšu pogas un pogas no vērtīgiem materiāliem
9,65 (L. — 4,50 un 6,00) un visas pārējās 4,83 (L. —
4,00 un 6,00). Galantērijas preces un tualetes piede-
rumi: vērtīgi 55,20 (67,50, L. — 40,00), no vienk. vie-

lām 10,10 (17,55, L. — 12,00) un no metāliem 6,20
(5,85, L. — 4,00). Rakstāmlietas 2,35 (L. — 0,50).

Igaunijā pastāv šādas izvedmuitas. Kokiem likmes
izteiktas latos par ciešmetru (mciešas masas); skaitli
iekavās rāda likmi par kubikpēdu latos. Resnumu
mērs: skuju kokiem 3ra(= 10') no resgaļa, lapu ko-
kiem — 2,15 m (= 7') no resgaļa; jakluči īsāki, tad
mēro tievgalā. Neapstrādātas vai aptēstas apaļas
priedes: garumā 3 m (= 10') un vairāk, resnākas par
30 cm (= 12") — 13,80 (0,39, L. — 0,20), tāda paša
garuma, bet resnumā no 20—30 cm {= 8—12 ) — 6,90
(0,195, L. — 0,20) un īsākas par 3 m, resnumā 20 cm
(= 8") un vairāk — arī 6,90 (0,195, L. — 0,20). Ne-
apstrādātas vai aptēstas egles: garuma vairāk par
3 m, resnākas par 30 cm — 13,80, tikpat garas, bet
resnumā no 10—30 cm (= 4—12") — 6,90 un īsākas,
resnumā 10 cm (= 4") un vairāk (papīrmalka) — tā-
pat 6,90 (0,195, L. — 30,00 par kub. asi 6 X 6 X 6',
pagaidām — br.). Bērzs, apse, liepa: apaļi, neapstrā-
dāti vai tikai mizoti — 13,50 (0,38, L. — 0,50) un ap-
tēsti vai zāģēti — 9,65 (0,275, L. — 0,40). Skuju un
lapu koku pagales, kas īsākas par 30 cm (= 1')— bez
muitas, kā malka. Ozols, vīksna un kļavs: neapstrā-
dāti — 20,70 (0,59, L. — 0,70), aptēsti vai zāģēti,
12 cm (=_43/4") un biezāki — 18,00 (0,51, L. — 0,60),
testivai zaģeti, pārējie — 13,80 (0,39, L. — br.).Spie-
žamām linsēklām uzlikta Ls/kg 0,014 liela izvedmuita
un āboliņa sēklām pat Ls 2,07 no kg. Neapstrādātas
zvēru ādas (likme no kg): lapsas — 3,45, seska, ak-
meņcaunas, lūša — 4,15, mežu caunas, sermulīša —
24,80, ūdra — 8,30, vāveres un āpša — 2,75. Visādi
neapstrādāti kauli — 0,0275 (L. — 0,04). Veca dzelzs
un tērauds, dzelzs, tērauda un čuguna skaidas —
0,0014 (L. — veca dzelzs un tērauds 0,035, vecas
sliedes un sijas 0,05), vecs čuguns — 0,055 (L. — 0,03),
vara skaidas — 0,07, vecs misiņš un bronza — 0,21
(L. — 0,20), vecs varš un vara, misiņa un bronzas
lējumu gabali — 0,69 (L. — 0,20). Stikla suķes —
0,021. Visādas nešķirotas lupatas — 0,14 (L. — 0,02);
vērptuvju atkritumi un jauktas lupatas, šķirotas — uz
īpašu atļauju pamata — brīvi.

Pārskats rāda, ka tarifu grozījumi abās valstīs no-
tikuši bez sazināšanās savā starpā. Tā radies stā-
voklis, ka viena valsts pieņēmusi to, ko otra atmetusi.
Gala mērķis — Latvijas, Igaunijas un Lietavas saim-
nieciska ūnija — prasa dažus sagatavošanas darbus.
Pirmais nepieciešamais solis ir vismaz muitas tarifu
tekstu saskaņošana, ja pagaidām nav iespējams sa-
skaņot arī likmes.

A. Štūls.

Ārzemju tūristi Latvijā.
Tūrisma statistika ir viena no visvājāk attīstītām

statistikas nozarēm visās valstīs. Ne tāpēc, ka viņa
būtu mazāk svarīga, bet savas sarežģītās konstrukci-
jas dēļ. Tūrisma statistika katras valsts dzīvē ir sva-
rīga maksājumu bilances noskaidrošanai. Ne mazāk
svarīga šī statistika komūnālpolītikā: pilsētu pašval-
dībām ļoti svarīgi dati, cik pilsētu apmeklē ārzem-
nieki un galvenais — iebraucēji no provinces un cit-
pilsētām, jo taisni uz šiem pēdējiem ceļotājiem pilsē-
tās balstās viesnīcu, izpriecas vietu un tml. uzņēmumu
eksistence. Tādēļ tūrisma statistiku ved 2 virzienos:

1) par valstī iebraucošiem ārzemniekiem (cik iebrauc,
kādos nolūkos un cik ilgi paliek) un 2) par nacion.
pilsoņiem—iebraucējiem (iebraucēju skaits pilsētā un
cik ilgi paliek). Mūs interesē vispirms ārzemju tūristu
statistika, kuras nepieciešamību, sakarā ar tūrisma
arvienu pieaugošo nozīmi tautu saimnieciskā_un kul-
turālā dzīvē, atzinušas gandrīz visas valstis. Ārzemju
tūristu statistika a) dod mums vispārēju pārrobežas
ceļotāju kustības ainu, b) rāda mūsu veiktā propa-
gandas darba kritiku un novēršamās kļūdas, c) tā ir
pamats, uz kura veidojama turpmākā tūrisma kustība



pašu zemē un propaganda ārvalstīs. Labi tūristu sta-
tistika nostādīta Šveicē un Vācijā. Bavārijā piem.
tāda pastāv jau kopš 1911. gada. Pēc pasaules kara,
kad sabiedrība sāka piegriezt sevišķu uzmanību tū-
rismam kā jaunai un ienesīgai rūpniecības nozarei,
vairākas Vācijas pilsētu pašvaldības šo statistiku sa-
stāda pamatojoties uz viesnīcnieku, pansiju īpašnieku
u. c. apmešanās vietu turētāju labprātīgi sniegtām
ziņām. Tā statistika, ko vāc policijas iestādes (iece-
ļotāju obligatoriska pierakstīšanās), nav visai node-
rīga, jo ārzemnieks, kas pāriet no vienas viesnīcas
vai pilsētas uz otru, tiek reģistrēts katrā vietā, un tā
kopsavilkumā 1 ārzemnieks uzskatīts par vairākiem.
Vācijā ir pilsētas, kur pašvaldības uzlikušas viesnīc-
niekiem u. c. apmešanās vietu turētājiem par pienā-
kumu vest divas viesu grāmatas: pāra un nepāra
mēnešiem katriem savu, lai pēc katra notecējušā mē-
neša viesu grāmatu varētu nodot pilsētas statistikas
biroja ieskatam. Arī jaunais Prūsijas policijas notei-
kums nosaka, ka viesnīcām u. c. apmešanās vietām
obligātoriski jāatzīmē viesa uzturēšanās ilgums. Un
dzīve rāda, ka ceļotāji viesnīcās uzturas daudz īsāku
laiku kā pansijās u. c. apmešanās vietās, jo pēdējos
3 gados galvenais ceļotāju kontingents sastādās no
vidus šķiru pilsonības — skolotājiem un ierēdņiem u.
tml. Tūrisma statistiku apgrūtina tas, ka liela daļa
provinciālo iebraucēju pilsētās apmetas pie radiem
un paziņām. Un taisni šie ceļotāji atstāj pilsētā vairāk
naudas, kā tie, kas apmetas īrētās istabās, jo viņi,
apmeklējot koncertus, izpriecas u. tml., parasti aiz
pretlaipnības «pret viesmīlīgo mājas tēvu" maksā arī

atgādinājumiem un piedraudējumiem saukt pie atbil-
dības. Arī Polijas paraugs, kur iebraukušo ārzem-
nieku skaitu valstī aplēš pēc konsulātu izdotiem vīzē-
jumiem, mums neder, jo kā zinām, tad Latvijai ir
atceltas iebraukšanas vīzas ar veselu rindu valstīm
un ar kaimiņiem (Lietavu, Igauniju) nemaz nepastāv
ārzemju pases. Visizdevīgāk mums pieņemt Somijas
paraugu. Somijā jau no pirmās patstāvības dienas
centrālais policijas birojs ved statistiku par valstī
ieceļojošiem ārzemniekiem pēc robežu pārejas da-
tiem, un ar 1929. g. 1. aprīli uz tūristu biedrības iero-
sinājuma policija pat papildinājusi ārzemnieku pie-
rakstīšanās zīmes ar jaunu aili «kādos nolūkos ieceļo
(tūrisma, tirdzniecības vai darba meklēšanas) un cik
ilgi nodomāts Somijā palikt". Ievērojot šo principu,
arī mums viegli būtu konstatēt, cik īsti ārzemnieki
Latviju apmeklē atpūtas un veseļošanās nolūkā un
cik viņi šeitatstāj valūtas. Pagaidām mūsu statistika
ir primitīva un bāzējas uz datiem,ko iekšlietu minis-
trijas tūrisma nodala savākusi no robežas pārejas
punktiem (pa dzelzceļu, jūru un gaisa satiksmi). Bet
ari šīs ziņas ir nepilnīgas — trūkst datu par tiem ār-
zemniekiem, kas robežu pārnāk kājām vai braukšus
autotransportlīdzekļiem. Sevišķi Latvijā iebraucošo
auto-tūristu — ārzemnieku nav mazums, bet šais ro-
bežu pārejas punktos nekāda reģistrācija tomēr netiek
vesta, kas katrā ziņā jānovērš. Neskatoties uz šiem
trūkumiem, pirmā ārzemju tūristu statistika Latvijā
rāda visai iepriecinošu ainu. Tā Latviju 1929. gadā
apmeklējuši pēc pavalstniecībām un pa mēnešiem
šāds skaits ārzemju ieceļotāju:

-.. .,. 192 9. gadā „
Pavalstniecības 1 1 ; i Kopa

I. II. | III. 1 IV. V. VI. VII. VIII. I IX. X. XI. 1 XII.

Igaunija 1.272 959 1.515 1.682 1.792 3.100 2.327 2.271 1.910 1.713 1.387 1.683 21.611
Polija 249 227 255 275 315 430 494 450 323 228 203 270 3.719
Somija 98 103 159 90 179 417 394 206 152 110 94 121 2.123
Vācija 705 672 764 683 923 1.262 1.997 1.737 1.100 1.009 762 838 12.452
Francija 55 28 47 50 41 75 56 68 78 63 36 44 641
Anglija 90 104 108 100 134 171 248 228 176 149 100 97 1.705
Itālija 11 13 27 12 11 27 29 42 30 19 18 22 261
Austrija 40 26 41 43 32 59 76 89 63 27 55 33 584
Ungārija 2 5 7 17' 6 21 9 16 15 19 25 9 151
PSRS 292 243 309 252 331 307 376 341 327 246 209 301 3.534
Dānija 51 51 66 54 80 73 120 98 78 99 52 59 881
Zviedrija 56 34 39 51 75 217 221 136 102 75 47 68 1.121
Norvēģija . . . . 14 13 7 13 10 16 19 25 22 9 5 6 159
Čechoslovaķija 45 28 35 84 96 79 143 88 54 75 35 45 807
Beļģija 11 9 12 11 11 8 23 25 16 14 13 1 154
Lietava 1.420 1.097 1.342 1.670 1.765 2.064 2.236 1.976 1.622 1.768 1.609 1.631 20.200
Šveice 20 35 31 27 24 26 44 42 51 48 31 27 406
Dienvidslāvija 7 2 6 4 5 18 9 8 10 2 4 2 77
Pārējās valstis Eiropā 49 58 51 52 54 81 80 126 87 85 58 51 832
Amerika 56 56 52 86 108 237 238 295 121 78 72 66 1.465
No pārējām pasaules daļām 17 10 12 15 15 38 22 48 26 27 24 14 268
Bezpavalstnieki 95 100 130 308 155 169 173 172 126 104 90 156 1.778

Kopā ieceļojuši . . . 4.655 3.873 5.015 5.579 6.162 8.895 9.334 8.487 6.489 ļ 5.967 4.929 5.544 74.929

par viņu un tā piederīgiem. To konstatējuši vācu sta-
tistiķi. Nirnbergā izvesta statistika arī par privat-
ģimenēsapmetušamies iebraucējiem, ar anketām, ku-
ras ievāc no privātdzīvokļiem reizi gadā kopa ar pil-
sētu iedzīvotāju skaitīšanas loksnēm. Vācijas labi
nostādītai statistikai mēs nevaram sekot, jo mušu
iedzīvotāji katru statistisku ziņu sniegšanu_ uzskata
par sevišķu pilsoņu apgrūtināšanu. Pat oficiālam uz-
raugiestādēm iespējams savākt statistiskus datus no
pagastiem, pilsētām u. c. tikai ar 2 un 3 reizējiem

No tabulas redzams, ka 1929. g. no Latvijas ap-
meklētājiem ārzemju tūristiem 1. vietā pēc daudzuma
stāv Igaunijas pavalstnieki, kam seko Lietava un Vā-
cija (līdz ar 1930. g. datiem). Vislielākā ārzemju tū-
ristu kustība šai gadā bijusi jūlija, jūnija un augusta
mēnešos. Ja mēs salīdzinām Somijas statistiku par
valstī iebraukušiem ārzemniekiem 1929. g. pēdējos
9 mēnešos (sīka tūrisma statistika Somijā izvesta ar
1929. g. 1. aprīli) ar datiem par Latvijā iebraukušiem
ārzemniekiem tai pašā laikā, tad redzam, ka Latvija



iebrauc daudz vairāk ārzemju ceļotāju kā Somijā.
Ta Somiju 1929. g. pēdējos 9 mēn. apmeklējuši 32.284
ārzemnieki, Latviju turpretim — 61.386. Somiju tai
paša laikā apmeklējuši 771 latvietis, 5160 igauņu un
5987 vāciešu, Latviju — 1763 somi, 17.865 igauņi un
10.311 Vācijas pils. Ne mazāk bīstami konkurenti
mēs esam arī Zviedrijai, kuru pēc oficiālām ziņām
1929. gadā apmeklējuši tikai 96.511 ārzemnieku (ie-
skaitot «brāļu tautas" dāņus — 22.726), norvēģus —
17.033 un islandiešus — 21.022), starp tiem 523 Lat-
vijas pils., kamēr jauno un tūristiski pavisam nepazīto
Latviju apmeklējuši — 74.929 ārzemnieki (starp tiem
1121 zviedrs).

1930. gadā ārzemnieku ceļojumi uz Latviju auguši:
83.233 pērs. pret 74.929 gadu iepriekš jeb par 11,1%,
pie kam pēc ieņemamām «vietām" uz augšu gājuši
Lietavas, Anglijas, Dānijas, Čechoslovakijas, Fran-
cijas un Beļģijas pils., zviedri kaut gan skaitliskā ziņā
nedaudz auguši, no 9. vietas noslīdējuši uz 12. vietu,
tāpat norvēģi un nansenisti. Ieceļotāju kustība 1930.
gadā uzrāda šādu ainu:

garu — 127 pērs. šī gada 1. pusgadā pret 165pa visu
pagājušo gadu. Arī amerikāņu ceļotāju skaits audzis
— 729 pret 550 (audzis par 32,5%) pag. gada tai pašā
laika. Kā viens no iemesliem šai parādībai bez šau-
bām bija š. g. jūnijā sarīkotie dziesmu svētki, kaut
gan viņu propaganda ārzemēs varēja būt daudz la-
bāka. Bet arī šiepanākumi norāda, cik mums sva-
rīgi pievilktārzemniekus caur taml. tautas svētkiem,
starptautiskām sanāksmēm, kongresiem u. t. t.

1931. gada pirmos 6 mēnešosLatvijas apmeklētāju
ārzemnieku aina. (Skat. tabulu apakšā).

No sniegtiem datiem redzam, ka jūnijs, jūlijs un
augusts ir tie mēneši, kad Latviju apmeklē visvairāk
ārzemju ciemiņu, un ja caurmērā lēšam, ka katrs
no šiem iebraucējiem Latvijā atstāj tikai 10 latus
(smieklīgi mazs koeficients), tad jau šais mēnešos
mēs no ārzemju ieceļotājiem ieņēmuši vairāk kā
Ls 100.000mēnesī. Tādus pašus miljonus ārzemnieki
atstāj pie mums arī pārējos mēnešos. Tā kā patie-
sībā šī summa jādubulto vai pat jātrīskārto, tad jā-
secina, ka tūrisms tiešām ir ienesīga rūpniecības nO-

ti ,. - k F 1 9 3 0. g a d ā ļ ' „Pavalstniecība 5 Kopā
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Igaunija 1.577 1.177 1.536 1.878 1.630 2.352 1.887 2.254 1.692 1.581 1.270 1.467 20.301
Polija 183 163 247 317 304 471 750 500 356 218 269 261 4.039
Somija 74 112 72 171 124 226 222 205 149 107 73 114 1.649
Vācija 849 667 703 904 938 1.410 2.214 1.952 1.505 1.926 1.587 1.448 16.103
Francija 39 51 46 49 90 66 99 396 81 52 42 58 1.069
Anglija 93 70 129 117 128 250 240 408 246 167 118 109 2.084
Itālija 10 29 20 13 19 30 15 34 29 54 35 31 319
Austrija . , 48 36 45 51 45 57 224 94 80 55 49 44 828
Ungārija 3 7 9 20 20 11 26 13 8 30 7 11 165
PSRS 223 231 207 210 242 206 232 212 214 199 178 213 2.567
Dānija 65 49 54 50 107 84 156 517 76 42 48 42 1.290
Zviedrija 51 47 57 64 68 156 175 167 116 64 58 41 1.064
Norvēģija 7 4 4 6 13 25 15 23 11 10 15 19 152
Čechoslovaķija 37 41 48 80 80 96 270 153 159 112 106 76 1.258
Beļģija 15 13 17 15 13 8 16 29 19 13 14 8 180
Lietava 1.629 1.577 1.654 2.222 2.309 2.969 2.414 2.304 2.255 2.217 2.022 1.695 25.268
Šveice 36 39 33 47 40 46 58 101 76 82 46 47 651
Dienvidslāvija 5 3 7 2 1 8 11 4 9 5 2 2 59
Pārējās valstis Eiropā 66 65 57 73 55 59 123 94 97 74 57 56 876
Amerika 65 51 86 51 136 161 233 238 158 122 96 69 1.466
No pārējām pasaules daļām 7 7 23 19 29 56 57 43 76 52 49 20 438
Bezpavalstnieki 80 79 106 93 89 138 167 157 131 145 107 ļ 115 1.407

Kopā ieceļojuši . . . 5.162 4.527 5.160 6.452 6.480 8.885 9.604 9.898 1 7.543 7.327 ļ 6.248 1 5.947 83.233

Ja aikal salīdzinām augšējos datus par Latviju ap-
meklējošiem ārzemniekiem (83.233) ar Somijas tū-
risma statistiku par 1930. gadu, tad redzam, ka So-
miju 1930. gadā apmeklējuši tikai 36.791 ārzemnieks,
starp tiem 878 latvieši, 5601 igaunis, 1011 poļi, 625S
vācieši (salīdz, ar Latvijas datiem); amerikāņu, angļu
un skandināviešu tūristu skaits Somijā skaitliski ir
stipri augstāks par šo tautību iebraucējiem Latvijā,
bet šiskontingents mums vēl ir neaizsniedzams. (Ne-
apskaudīsim somus, kuri saka: «ārzemnieku kop-
skaits mums gan ir mazāks, toties mūs apmeklē angļi
un amerikāņi, no kuriem katrs izdod vairāk, kā 5 ei-
ropieši kopā".)

Bet dati par šī gada 1.pusi pārliecinās ikvienu, kas
līdz šim uz tūrismu Latvijā varbūt skatījās visai skep-
tiski. 1931. gadā no 1. janvāra līdz 1. jūlijam Lat-
viju apmeklējuši 42.939 ārzemnieki (1929. g. tai pašā
laikā 34.179, 1930. g. — 36.666), pie kam ļoti strauji
audzis Latvijas apmeklētāju Čechoslovakijas pils.
skaits — 740 pērs. pret 382 pērs. pag. gadā (audzis
par 94%) vai 807 pērs. pa visu 1929. gadu, tāpat un-

Pavalstniecība I. II. III. IV. V. VI. Kopā

Igaunija 1137 1021 1247 1354 1526 2359 8644
Polija 208 207 229 213 298 344 1499
Somija 60 92 114 81 165 218 730
Vācija 1331 1019 1218 1362 1885 1965 8780
Francija 45 54 50 58 62 56 325
Anglija 96 116 118 118 139 148 735
Itālija 16 21 60 32 24 31 184
Austrija 40 47 62 51 70 114 384
Ungārija 6 10 5 12 19 75 127
PSRS 165 179 166 192 168 177 1047
Dānija 57 42 56 46 62 113 376
Zviedrija 29 44 45 49 70 142 379
Norvēģija 8 5 10 10 13 9 55
Čechoslovaķija 82 85 100 114 177 182 740
Beļģija 16 8 18 22 18 17 99
Lietava 2062 1931 2133 3084 3276 4162 16648
Šveice 42 33 49 42 49 55 270
Dienvidslāvija 6 5 5 0 1 12 29
Pārējās valstis Eiropā. . . 56 18 50 58 73 82 337
Amerika 85 65 87 105 141 246 729
No pārējām pasaules daļām 31 66 24 12 32 37 202
Bezpavalstnieki 122 73 76 105 80 164 620

Kopā ieceļojuši 1931. gadā
no janvāra līdz jūlijam . 5700 5141 5922 7120 8348 1070842939



zare, kuru pabalstīt un veicināt ir ne tikai valsts, bet
ari katra pilsoņa nacionāls pienākums. Nākotnē, kad
būs panākta Latvijā ieceļojošo ārzemnieku reģistrā-
cija arī robežu pārejas punktos, statistikas dati pro-
tams būs vēl augstāki. Bet ari no esošiem mums ro-
das labs pārskats, lai secinātu, kur mūsu tūrisma pro-
pagandai ir panākumi, kur nav, kur mūsu kūrortiem
atmaksājas reklāma, kur ne. Bet līdz ar to mums ra-
dikāli jāmaina sava līdzšinējā tūrisma propaganda.
Prospektu izsūtīšana pa pārstāvniecībām ārzemēs,
kur tie pa lielākai daļai guļ skapjos, sekmes nedos.
Vislabākā propaganda ir no mutes mutē, bet ar bro-
šūrām to nepanākt, cik lēti viņas arī netiktu izdotas.
Mums jācenšaspievilkt aprindas, kas mājās aizbrau-
kušas vēlēšanos pazīt Latviju ietekmē arī citiem.
Galvenais — lai tie, kas pie mums atbraukuši, aiz-
brauktu apmierināti. Mūsu dziedniecības iestādēm
jāpiegriež lielāka vērība propagandai ārzemju zināt-
niskā presē (Francijas kūrorti piem. rīko lētus ār-

zemju ārstu braucienus). Mūsu peldvietām jāpanāk
regulāru propagandas rakstu ievietošana ārzemju
illustreto izdevumu redakcijas daļā, šim nolūkam uz-
aicinot viesos attiec, redakciju pārstāvjus (izdevumi
atmaksāsies ar uzviju). Jālūdz mūsu skolotāji un
sportisti

^
lai tie apraksta Latviju kā atpūtas un sporta

zemL kādi raksti, papildināti ar datiem par ceļotāja
«budžetu", _ ievietojami ārzemju paidagoģiskos un
sporta oficiozos. Ar savām 500 upēm un 1000 ezeriem
pie mazas propagandas attiecīgās aprindās mēs viegli
varam pievilkt tepat no Vācijas kanu sporta piekri-
tēju barus. Propagandas prospektiem ir tikai tad
nozīme, kad ārzemnieks jau iepriekš ietekmēts par
Latvijas apmeklēšanu — kad viņš prospektu lasa jau
ar personīgu interesi. Prospektiem jāsatur ziņas par
uztura un viesnīcu dārdzību. Kad ārzemnieks iebrau-
cis Rīga, tad viņu viesnīcā «sagaida" mūsu peldvietu
un kūrortu prospekti.

Kārlis Vanags.

^̂̂
_______

*
___
^^^

Miris un guldīts zemes klēpī

dzelzceļu galvenais direktors A. RODE,
kurš pazīstams kā labs dzelzceļu lietu speciālists un kā simpātiska dziļa personība. Žurnāls .Ekonomists" zaudē atkal vienu
savu ļoti vērtīgu ilggadīgu līdzstrādnieku un novēl tam vieglas smiltis.

Finances un kredits.

Lietavas valsts ieņēmumi 1931. g. pirmos 9 mēnešos. Lietavas
valsts ieņēmumi 1931. g. 9 mēnešos sastādīja 230,73 milj. litu
pret 229,92 milj. litu 1930. g.; izdevumi bija 228,17 milj. litu pret
217,77 milj. litu p. g. Šā gada 30. septembri kase bija 63,71 milj.
litu, rezerves fondā 61,15 milj. litu (pag. g. 55,19), spec. pensiju
fondā 15 milj. litu un monētu fondā 12 milj. litu. Lietavas valsts
financiālais stāvoklis tā tad pagaidām ir stabils. Salīdzinot te-
košo gadu ar pagājušo gadu, jāatzīmē zināma pasliktināšanās
ieņēmumu struktūrā, izņemot valsts dzelzceļu ieņēmumus.
1931. g. 9 mēn. laikā ir manāms dēficits 2,5 milj. litu apmērā
pret 7,98 milj. litu lielu aktīvu 1930. g._ Cēlonis — straujā_ no-
dokļu un akcīžu ienākumu samazināšanās. Ir bažas, ka ienāku-
miem ari turpmāk samazinoties var pasliktināties ari vispārējais
saimniecības stāvoklis.

Izcilais stāvoklis, kādu Lietava līdz šim ieuēma vispārējās
saimn. krizes skartā Austrumeiropā, šķiet zudis. Valdība jau
projektē izvest taupību uz algu budžetaleses. Projektē pilnīgi
atcelt ziemassvētku gratifikācijas, kuras līdz šim bija_paredzētas
pusmēneša algu apmērā. Tālāk runa par algu kategoriju pār-
kārtošanu resp. algu samazināšanu. M. K.

Austrija paredz samazināt savu jauno budžetu par 250 milj.
šillingu. Budžeta projekts, kuru vistuvākā laikā iesniegs parla-
mentam, nosaka nākamam budžeta gadam ieņēmumus 2001 un
izdevumus 1999 milj. šillingu apmērā. Ietaupījumi izvesti gal-
venam kārtām: pasta pārvalde 27 milj., tabakas režija 27 milj.,
pensijas 21 milj., valsts parādi 19. kara izdevumi 19, izglītība un
kultūra 18, valsts kanceleja un iekšlietu min. 16. tirdzniecības
min. 16, zemkopības min. 13, sociālās apgādības min. 12, tieslietu
min. 11, finanču min. 6, pasta krājkase 6, sabiedr. nodevas 4,
valsts dzelzceļi 4, sāls monopols 2,5. valsts loterija 2. valsts
teātri 2, mežu pārvalde 1 milj. «5111. u. t. t.

Kopsumma ietaupījumi, par kuriem Ministru kabinets jau vie-
nojies, sastāda 250 milj. šillingu.

Austrijā eksportam un tranzitam atvieglina devīžu noteikumus.
Nacionālā banka ar finanču ministrijas

^
piekrišanu ziņo, ka eks-

portā un tranzitā darbojošās reģistrētās firmas, kurām ir tirdz-
niecības kameru apliecības, ka tās tiešām nodarbojas tikai ar
eksportu un tranzitu, var rīkoties ar valūtu uz atvieglinātiem
noteikumiem. Līdz šim arī eksport- un tranzitfirmam, saskaņa
ar devīžu likumu, vajadzēja reģistrēt savas valūtas rezerves.
Jēlvielu vai tranzitpreču samaksai tās varēja rezerves izlietot
tikai ar atļauju. Tagad līdz turpmākam eksport- un tranzitfirmas
var brīvi rīkoties ar savām devīzēm, tāpat ari ar ieņēmumiem
svešā valūtā, kas nāks firmām turpmāk par labu iekš- un ār-
zemju kredita institūtos. Firmām tomēr par katru darījumu jāved
spec. atzīmes un š. g. oktobra mēn. beigās un turpmāk katru
ceturksni, jāiesniedz Nacionālai bankai pārskats ar visiem at-
taisnojošiem dokumentiem. M. K.

Lietava pagaidām patur zelta segumu. Kā Lietavas valsts
banka ziņo, Lietava nodomājusi arī tālāk paturēt zelta segumu.
Lai izvairītos no devīžu svārstībām, kuras sastāda lita valūtas
segumu, Lietavas banka pēdējā laikā uzpērk zeltu, lai paaugsti-
nātu zelta fondu no 33% līdz 40%. Ar laiku paredzēts ievest
pilnu zelta segumu. Segums ar zeltu, sudrabu un devīzēm (gal-
venam kārtām Amerikas dollari) līdzinās 80%. Pēdējās dienās
Lietavas banka paaugstināja diskontu no 7% līdz 8V_%.

Zviedrijas valsts finances un valsts banka. Zviedrijas finanču
min. ziņo, ka 1930./31. g. budžeta gads noslēgts ar 2,1 milj. kr.
lielu atlikumu. Pie tam vēl valdībai vajadzēja izdot 8,1 milj. kr..
kuras nebija paredzētas kārtējā budžetā, un proti 4 milj. kr.
bezdarbnieku pabalstiem un 4,1 milj. kr. cukurbiešu audzētājiem.
Budžeta gada beigās valsts rezerves fondā bija 75 milj. kr. un
parādu deldēšanas fondā 63,1 milj. kr. Valsts parādi līdzinājās



1874 milj. kr. jeb 310 kronu uz katru [edzivotaju. Zviedrija pie-
der pie Eiropas valstīm, kurai vismazākie valsts paradi. Zvied-
rijas valsts bankai trešā ceturkšņa beigas bija rezerves fonda
52 milj. kr., ārzemju aktīvi 31.9 milj. kr., zelta rezerve 198^ milj.
kr. un ārzemju devīžu rezerves 32,54 milj. kronu apmēra. Ap-
grozījumā esošie valsts bankas vekseļi pieauga līdz 120,77 milj.
kr. Loti maz valšķu Eiropā var uzradīt tik stabilu saimn. stā-
vokli kā Zviedrija. Neraugoties uz to, ka Zviedrija pagaidām
atteicas no zelta standarta, zviedru_ krona pēc īslaicīgām svār-
stībām tagad starptaut. naudas tirgū stabilizējusies uz 10% zem
zelta paritātes. K.

Lauksaimniecība.
Igaunijas labības raža. Igaunijas labības kopraža līdzinās ap-

mēram 10 gadu caurmēram. Tikai rudzu raža uzrāda samazinā-
šanos. Rudzu sējumu platība 1931. g. bija 140.000 ha pret
148.000 ha pag. gadā un 142.000 ha 10 gadu caurmērā. Rudzu
raža uz 1 ha bija 991 kg pret 1531 kg p. g., šā gada raža par
12% sliktāka nekā 10 gadu caurmērā. Rudzu kopraža līdzinās
143.000 t pret 226.000 t pag. g. Ziemas kviešu kopraža 17.500 t
pret 21.000 t pag. g. Vasaras kviešu ražu verte ap 25.000 t.
Miežu kopraža 120.000 t pret 130.000 pag. g. Auzu kopraža
150.000 t pret 160.000 t pag. g. Lopbarības raža 350.000 t pret
370.000 t_pag. g. Kartupeļu ražu vērtē ap 600.000 t pret 850.000 t
pag. gadā.

Iekšzemes labības patēriņa veicināšana Somijā. Somijas par-
laments 1931. g. 30. septembri pieņēma likumu par iekšzemes
labības patēriņa veicināšanu. Pēc jauniem noteikumiem somu
dzirnavās, pārmaļot ārzemju rudzus un ražojot putraimus no
ārzemju auzām, jāpārstrādā arī iekšzemes rudzi, resp. auzas, pie
kam pirmā gadījumā piemaluma procents noteikts 30%, bet
otrā — 70%. No ārzemēm ievestiem rudzu miltiem zem muitas
uzraudzības jāpiemaisa 30% iekšzemes rudzu miltu. Piemaisī-
šanu izdara uz preces īpašnieka lēses, par ko jāmaksā atlīdzība
8 penni no kilograma. Importējot auzu putraimus, importierim
jāpierāda, ka viņš pircis iekšzemes ražas auzu putraimus 70%
apmērā no importējamā vairuma.

Noteikumi skaitās spēkā līdz 1936. g. 1. janv. M. K.

Tirdzniecība.

Francijā nodibināta Krievijas tirdzniecības sab. Ar „Union
(icnērale de la Production Frangaise" piedalīšanos nodibināta
tirdzniecības sabiedrība, kuras mērķis būs tirdzniecība ar SPRS.
Sabiedrības galvenais uzdevums būtu līdzsvara nodibināšana
starp SPRS pirkumiem Francijā un franču pirkumiem SPRS,
tālāk no abpusējas tirdzniecības izrietošo maksājumu un klirings
centralizācija. Piem. Francijas petrolejas pirkumi tā tad finan-
cētu SPRS pasūtinājumus Francijas rūpniecībai. Sabiedrības
kapitāls būs 500.000 fr. Augšā minētās sab. darbība padarītu
nevajadzīgu tirdzn. līguma slēgšanu starp Franciju un SPRS,
kurš Francijā ļoti maz populārs. M.

Francijas svaigo un konservēto jūraszivju un kaitēto, sālīto un
žāvēto zivju importa kontingēšana. Š.g. 23. okt. „Journal Officiel
de la Rēpublique Frangaise*' izsludināts š. g. 21. oktobra dekrēts,
kurā laikā no 1931. g. 1. oktobra līdz 1932. g. 30. sept. zemāk
minētās preces drīkst ievest tikai kontingentu robežās.

'T^'raHr- **? «?*"? (dKSSos)
1) Svaigas vai saldētas juras zivis:

plekstes, asari, stores, alandi, mencas, jūras
mēles un akmenplekstes 7.000

2) Pārējās . . . . ' 220.000
46. 1) Zivis kaltētas, sālītas jeb žāvētas 30.000

2) Siļķes: filejā 3.500
sālītās 110.000
kaltētās vai žāvētās 3.500

3) Pārējās ... 26.000
Kontingentu, laikā no 1931. g. 1. okt. līdz 1932. g. 30. sept.,

sadala starp izcelšanas vietām sekojoši:
Preces pēc 45. muitas paragrāfa:

1) (kopā 7000 dubultcentn.): Holande 3500, Lielbritānija 1200,
Beļģija-Luksemburga 1200, Spānija 850, pārējās valstis 250.

2) Pārējās jūras zivis (kopā 220.000 dubultcentn.): Holande
44.000. Lielbritānija 90.000, Beļģija-Luksemburga 21.500, Spā-
nija 7500, Vācija 7000, Norvēģija 40.000, pārējās valstis 10.000.

Preces pec 46. muitas paragrāfa:
1) (kopā 30.000 dubultcentn.): Norvēģija 19.500, Dānija 8000.

pārejas valstis 2500.

2) Sālītas siļķes (kopā 110.000 dubultcentn.): Norvēģija 56.500,
Lielbritānija 18.400, Holande 25.300, Beļģija-Luksemburga
4200, Vācija 5500, pārējās valstis 100.
Siļķes, fileja, kaltētas un žāvētas (kopa 3500 dubulcentn.):
Lielbritānija 1700, Vācija 1100, Beļģija-Luksemburga 400,
Norvēģija 250, pārējās valstis 50.

3) Pārējās (kopā 26.000 dubulcentn.): Lielbritānija 6300, Vācija
1400, Beļģija-Luksemburga 200, Spānija 10.800, Portugāle
3900, pārējās valstis 1600.

Kontingentu izsīkšanu ziņos importieriem caur ,.Journal Offi-
ciel". Kontingenta sadalīšana starp importieriem nenotiek, ka
arī neizdod speciālas ievešanas atļaujas.

Igaunijas zaudējumi pie sviesta eksporta uz Anglim. Igaunijas
sviesta tirgus sakarā ar angļu mārciņas krišanos, stipri cietis, jo
š. g. vasaras mēnešos puse no Igaunijas sviesta eksporta gājusi
uz Angliju. S. g. 19. septembrī sviesta cena Tallinā bija 1,63kr..
3. oktobrī noteiktā cena par laiku no 19. līdz 25. septembrim
bija 1,47kr. un no 26. septembra līdz 2. oktobrim 1,42 kronas. Tā
kā sviesta tirdzniecībā maksājumu termiņš parasti īss, tad sviesta
eksportieri zaudējuši tikai laikā no 12. līdz 19. sept. Viņuzau-
dējumi aplēšami no 100.000 līdz 120.000 kr. Nākošā nedēlā ne-
kādi darījumi ar Angliju netika slēgti. Vēlāk sviesta eksportsuz
Angliju attīstījās uz jaunu cenu pamata un bija atkal normāls.

K. M.
Lietavas arēja tirdzniecība. Lietavas arējas tirdzniecības kop-

apgrozījumi š. g. septembrī līdzinājās 49,9 milj. litu. JJz eksportu
attiecas 23,8 milj. litu un uz importu 26,1 milj. litu. Arējās tirdz-
niecības bilance š. g. septembrī tā tad bija par 2,3 milj. pasīva,
š. g. augusta pasīvs pieauga līdz 4,4 milj. litu. Šā gada pirmajos
deviņos mēnešos Lietavas ārējās tirdzniecības attīstība salīdzinot
ar 1930. gadu bija sekojoša:

~~

| 1931. g. 1930. g.

Eksports Imports Eksports Imports

(milj. latu) (milj. latu)

Janvāris 26,00 20,77 32,18 24,74
Februāris 21,42 20,15 25,02 20,78
Marts 23,46 23,39 24,94 26,05
Aprīlis . 20,37 26,03 23,85 25,49
Maijs 24,00 23,68 27,69 27,33
Jūnijs . 22,02 25,49 24,59 22,03
Jūlijs 26,15 27,26 26,35 27,68
Augusts 21,49 25,87 24,34 31,89
Septembris 23,80 26,11 25,33 27,92

Samazināšanos uzrāda lopu, koku un linu eksports, bet pie-
augumu — bekona un sviesta izvedumi.

Galveno lomu no visām valstīm Lietavas eksportā un importā
ieņem Vācija. (1931. g. 8 mēn. eksportā 47,63% pret 59,25%
1930. g.; importā 46,91% pret 48,14% 1930. g.) K.

Polijas koku eksports 1930./31. saimn. gadā. Polijas koku
eksportu 1930./31. g. (no 1930. g. 1. aug. līdz 1931. g. 31. jūl.)
ietekmēja Vācijas tirgus zaudēšana, kas izskaidrojas ar to, ka
1930. g. beigās izbeidzās vācu un poļu koku nolīgums. Polijas
koku eksports gājis atpakaļ no 3.324.000 t, vērtībā par 373,3 milj.
zl., 1929./30. g. !īdz _ 2.164.500 _ t, vērtībā par 238,9 milj. zl.,
1930./31. g. Samazināšanos uzrada neapstrādātu koku eksports
par 20% un zāģētu materiālu eksports par 15%.

Neapstrādāto koku eksports no 1.990.000 t 1929./30. g. krities
līdz 905.000 t 1930./31. g., vērtībā no 136,7 līdz 51,3 milj. zl.
Visvairāk cietis papīrmalkas eksports, kas slīdējis no 1.050.000 t
1929./30. g., vērtībā par 67,7_ milj. zl., līdz 380.000_ t vērtībā par
19,2 milj. zl. 1930./31. g. Talak samazināšanos uzrāda stutmalkas
eksports (no 350.000 t līdz 250.000 t), bluķu un kluču eksports
(no 388.000 līdz 186.000 t), kurināmas malkas eksports (no
150.700 līdz 43.700 t).

Zaģetu kokmateriālu eksports krities no 1.330.700 t līdz
1.254.300 t, vērtībā no 236,3 līdz 187,4 milj. zl. Svara ziņā baļķu,
dēļu un planku eksports uzrāda pieaugumu no 971.900 t līdz
987.400 t, bet vērtībā tas krities no 184,4 līdz 152,5 milj. zl.
Dzelzceļu gulšņu izvedumi kritusies no 233.800 līdz 165.300 t.
Tālāk samazināšanos uzrāda arī telefona un telegrāfa stabu
izvedumi (no 91.400 līdz 74.100 t) u. t. t. Vācija pēc statist, līdz
šim bija vislabākais polu koku noņēmējs, bet pēc nolīguma iz-
beigšanās Polija gandrīz zaudēja vācu tirgu. Polijas neapstrā-
dāto koku izvedumi uz Vāciju kritusies no 1.567.000 līdz
578.900 t, vērtībā no 105,7 līdz 30,4 milj. zl. Zāģēto kokmate-
riālu eksports no 580.700 līdz 274.500 t, vērtībā no 104,9 līdz
41,8 milj. zl. Polijas eksports uz Čechoslovakiju arī uzrāda



eksports uz Franciju turpretim uzrada pieaugumu no 78.400 līdz
211.000 t, resp. vērtībā no 12,7 līdz 30,5 milj. zl. Mazu pieau-
gumu uzrāda zāģēto kokmateriālu eksports arī uz Angliju (no
332.200 līdz 384.400 t) un Holandi (no 88.100 līdz 122.000 t).

M. K.
Francijas ogļu importa kontingešana. _Š. g. 16. jūlija Francija

realizēja ogļu importa kontingēšanu, sākumā noteicot kontin-
gentu pēc 1928.—1930. g. importa caurmēra. 1. septembri šīs
normas samazināja vēl par 20%. Importa licences, kuras bija
pagaidām paredzētas Vācijai, Anglijai, Beļģijai un Holandei, vē-
lāk arī Polijai, atvietoja ar izcelšanās vietas apliecībām, kurās
augstāk minēto valšķu importieri apliecināja, ka uz Franciju
eksportējamie daudzumi nepārsniedz attiecīgai valstij nospraustā
kontingenta robežas. Augusta mēneša rezultāts rādīja, ka Ang-
lija un Vācija nesasniedza paredzēto kontingentu, bet Polija,
Holande un Beļģija to pat lielā mērā pārsniedza (1000 t):

Ogles Kokss Briketes

Imports Kont. Imports Kont. Imports Kont.

Vācija ... 316 410 168 290 51 49
Anglija 776 978 3 2 6 12
Beļģija ... 365 287 50 61 54 39
Holande . . 157 94 65 74 9 6
Polija ... 99 50 —

Polija savu kontingentu pārsniedza par 99%, Holande par 74%,
Beļģija par 37%, bet Vācija ieveda mazāk par 22% un Anglija
par 24%. Ja mēs pārlešam koksu un briketes akmeņoglēs, tad
augusta mēn. imports būtu šāds:

(īooo't) Kontinsents

Vācija 581 832
Anglija 779 991
Beļģija 480 402
Holande .... 250 185
Polija 99 50
Dažādi 21 9_

Kopā . . 2210 2469

Ta tad imports par 259.000 tonnām mazāks neka paredzēts
kontingentā. K.

Vācijas minerāieļlu tirdzniecība 1930. g. Neraugoties uz eko-
nomisko krizi Vācijas petrolejas produktu imports 1930. gadā
uzrada pieaugumu. 1930. gadā Vācija importējusi 23.450.000
mucas 100 milj. dollaru vērtība pret 1929. g. 18.900.000 mu-
cām 90 milj. dollaru vērtībā. Tā tad Vācijas petrolejas pro-
duktu imports uzrāda tilpuma pieaugumu oar 24% un 11% vēr-
tība. ZASV līdz šim vēl paliek galvenā Vācijas piegādātāja.
Kas attiecas uz Vācijas minerāieļlu eksportu, tad 1930. gadā
eksportēts: 57.545 mucas dažādu fabrikātu; 703.549 mucas
smēreļļu pret 532.798 mucām 1929. g. Jāmezīmē, ka Vācijas
smēreļļu eksports uzrāda salīdzinot ar 1929. g. prāvu pieau-
gumu. K. M.

Jauni importa aizliegumi Polijā? Pēc ..Kurjer Polski" infor-
mācijām Polijas valdība nodomājusi ievest jaunus importa aiz-
liegumus. Komentējot šās ziņas minētā avīze raksta, ka Po-
lija līdz šim atturējusies no aizliegumu režīma tikai aiz tā
iemesla, lai nogaidītu Tautu savienības ierosinātā muitas pa-
miera sekmes. Tā kā uz starptautiskas muitas pamiera kon-
vencijas noslēgšanu vairs nav ko cerēt, tad Polijas valdība ne-
uzskata sevi par saistītu, un nav nekāda pamata atturēties no
tālākejošiem_ soļiem rūpniecības aizsardzībā. Nesen izsludinātais
mākslīgo mēslu importa aizliegums uzskatāms kā pirmais solis
noradīta virziena. mc.

Kanāda piemēro savu dempinga tarifu arī Anglijai. Pēc te-
legr. ziņām no_ Montrealas,_ Kanādas dominiju valdība š. g.
30. sept. publicēja likumu, pec kura Lielbritānijas ražojumiem,
kuri samaksāti angļu mārciņas pēc kursa 4,86/3 Kanādas dol-
lara, piemēro Kanādas muitas tarifa dempinga klauzulu. Pat
dažas preces, kuras normāli ielaida Kanādā bez muitas, uz
priekšu ierindotas dempinga muitas tarifā. Pagaidām dem-
pinga klauzulai nav padotas vienīgi Velsas antracīta ogles.

K. M.

Rūpniecība.
SPRS kažokādu preču rūpniecības attīstība. Kažokādu kom-

binats _ Kazaņa pagaidām atrodas vēl izbūvē, bet jau iesācis
kažokādu pārstrādāšanu. Kombinātā pārstrādājamo kažokādu
daudzums bus 60% no visas SPRS produkcijas. Līdz šim jau
izdots 5 _ fabriku būvei, kuras ietelp kombinātā, 10,7 milj. rubļu.
Kombināta nodarbināti 25 ārzemju speciālisti. SPRS kažokādu
pārstrādāšanas rūpniecības

^
attīstību pēdējos gados raksturo

tas, ka 1929./30. saimn. gada pārstrādājamo jēlvielu vērtība bija
13,6 milj. rubļu pret 7 milj. rubļu 1928./29. saimn. gadā. M.

Pasaules jēleļļu (zemesellu) produkcija 1931. g. Pēc Ameri-
kas zinātnieka Valentīna Garfias aplēsumiem pasaules jēleļļu
produkcija 1931. g. sastāda 1379 milj. mucas, pret 1418,7 milj.
mucu 1930. g. un 1484 milj. mucu 1929. g. Samazināšanos uz-
rada ZAS valstis un Venecuēla, pieaugumu SPRS un Rumānija.
Pec valstīm jēleļļu produkcija 1931. g. sadalās sekojoši (salī-
dzinot ar 1930. un 1929. g.):

Pasaules jēleļļu produkcija (1000 mucās)

1929. g. 1930. g. 1931. g.

ZASV 1.007.823 898.000 856.000
SPRS 99.507 135.165 188.000
Venecuēla 137.472 137.675 118.000
Rumānija 34.689 41.680 48.000
Persija 42.145 45.420 47.000
Holandes Austrumindija 48.072 40.150 39.000
Meksika 44.688 39.350 34.000
Kolumbija 20.305 20.346 18.000
Peru 13.422 12.458 11.500
Trinidade 8.716 9.120 10.000
Argentīna 9.391 8.910 10.000
Indija 8.366 8.280 8.000
Saravaka 5.279 5.830 5.000
Polija 4.988 4.840 4.400
Japāna 2.010 1.950 2.000
Sachalina 1.076 1.670 2.000
Ekvādora 1.350 1.559 1.700
Ēģipte 1.864 1.910 1.800
Kanāda 1.121 1.500 1.700
Vācija 711 1.161 1.200
Irāka 798 750 800
Pārējās valstis . . . . 668 899 900

Kopā . . . 1.484.041 1.418.723 1.379.000

Kā no tabulas redzams, SPRS izdevies ieņemt pēc ZAS
valstīm otru vietu, arī Rumānijai izdevies Persiju, kura līdz šim
ieņēma ceturto vietu, pārspēt un ieņemt viņas vietu. SPRS un
Rumānija paaugstinājusi kopā jēleļļu ražas par 30 milj. mucām.
Vācijas jēleļļu produkcijai jāpieskaita vēl Hanoveres raža, un tā
tad 1931. g. Vācijas kopraža būtu 1.700.000 mucu. K. M.

Bata pārnes savu darbību arī uz Šveici. Pēc čechu preses
ziņojumiem pazīstamais apavu lielrūpnieks Bata nolēmis sa-
karā ar Šveices apavu muitas paaugstināšanu dibināt arī Šveicē
savu apavu fabriku. Šveices Bata sabiedrība Moēlinā, Arga-
vas kantonā, iepirkusi zemi un uzsākusi jau modernas apavu
fabrikas būvdarbus. K. M.

Bibliogrāfija.
Privātā apdrošināšana 1919.—1929. gados ar neoficiālu pieli-

kumu, cand. rer. mērc. G. Krūmiņa. 52 lpp. No G. Krūmiņa
parādījušies jau agrākos gados vairāki raksti gan «Ekonomistā",
gan atsevišķos apcerējumos. Iznākušā brošūra apvieno jau agrāk
publicētas ziņas, tikai tās nedaudz pārgrozot un papildinot ar
jaunākām 1929. gada ziņām pat par katru pagastu. Brošūra

iedalīta trijās galvenās daļās: 1) apdrošināšanas uzņēmumu dar-
bība 1919.—1929. gados, 2) akciju sabiedrību darbība 1929. gadā
un 3) Valsts apdrošināšanas nodaļas apriņķu, pilsētu un pagastu
savstarpējo apdrošināšanas biedrību darbība 1929. gadā. Autors
galvena kārta pielieto skaitliski aprakstošo metodi, kādēļ tekstā
daudz skaitļu un arī daudz tabulu.



Latvijas hipotēku banka 1930. 35 lpp. Atšķiroties no citu
valsts banku pārskatiem, Latvijas hipotēku bankas gada pār-
skats sastāv tikai no skaitļu tabulām, bez kādiem paskaidroju-
miem un bez teksta. Tomēr pēdējie būtu ļoti vēlami. Hipotēku
bankas bilance 1931. gada 1. janvārī pārsniedza jau Ls 84 milj.
Piešķirti pavisam Ls 77,1 milj., bet noraidīti Ls 14,1 milj. Nam-
niecībai piešķirti 57% vai Ls 44,1 milj., no tiem 2151 jaunbūvei
Ls 21,5 milj., rūpniecībai 36%, bet pārējie kuģniecībai un pilsētu
būvniecībai. 430 rūpniecības uzņēmumiem izsniegti Ls 20,7 milj.,
pie kam vislielākās summas izsniegtas elektrībai un sociālām
labierīcībām: otrā vietā stāv pārtikas un garšvielu rūpniecība,
bet trešajā minerālrūpniecība. Kuģniecībai izsniegti 72 kuģiem
un laivām nepilni Ls 2,5 milj. un galvenā kārtā tvaikoņu pirk-
šanai (Ls 2,2 milj.), turpretim jaunbūvēm izsniegti_ tikai nepilni
Ls 58.000, no tiem Ls 45.800 liellaivu būvei. Lielākā daļa aiz-
devumu izsniegta uz 18 gadiem. 1930. gadā piešķirti Ls 15,6 milj.,

t
bet noraidīti Ls 1,5 milj. Sakarā ar saimniecības grūtībām, aiz-
devumi arī hipotēku bankā šogad sašaurinās.

VVāhrungs-und Notenbankpolitik Lettiands von Dr. B. Schur,
1931. G. Loffler'a izdevums. 126 lpp. Latvijas naudas reforma
un valūtas stabilizēšana savā laikā radīja dibinātu interesi kā
iekšzemē, tā ārzemēs. Parādījās vairāki plaši un nopietni darbi
un disertācijas par šo jautājumu. Lielākā daļa šo darbu parā-
dījās vācu un pa daļai arī franču valodā. Latviešu valodā tur-
pretim pēc AI. Kārkliņa biezās grāmatas jaunas plašākas publi-
kācijas nav vairs parādījušās. Nesen iznākušā Dr. B. Schur'a
(Bāzelē) grāmata rāda, ka arī tagad pēc gandrīz 10 gadiem
interese par šo jautājumu nav vēl zudusi. Pārdzīvojamā finanču
un valūtu krize liek domāt, ka taisni šinī brīdī interese par
naudas jautājumiem no jauna uzliesmos, kādēļ arī pārrunājamā
grāmata, kura kritiski grib apskatīt Latvijas valūtas radīšanas
gaitu, var radīt interesi. Autors apstrīd (72. lpp.) daudzkārt
minēto valsts kases zīmju (finanču ministrijas) un banknotu
(Latvijas bankas) emisijas parallēlisma lietderību, jeb kā viņš
to nosauc — naudas decentralizāciju. Tāpat sudraba un bronzas
sīknaudas daudzums tiek atzīts par augstu. Tālāk sīkāk apska-
tīta Latvijas bankas pēdējo gadu darbība. Pretēji lielākai daļai
valšķu praksei, baidīdamies no inflācijas, Latvijas naudas likums
paredz seguma apmērus banknotu apgrozībai līdz Ls 100 milj.
50%, līdz Ls 150 milj. tai daļai, kas pārsniedz Ls 100 milj. 75%;
bet.pāri par Ls 150 milj. aogrozības pēc veco Anglijas bankas
noteikumu parauga tiek prasīts pilnīgs (100%) segums. Viena
daļa Latvijas bankas kreditu apzīmēta par nelikvidiem un tos
radījusi nepareiza bankas kreditpolītika. Privātā tirdzniecībā iz-
platītā pārdošana uz nomaksu apzīmēta par spekulāciju, kas
tikai neveselīgi veicina patēriņa kreditu (89. lpp.). Nepamatots
aizrādījums (92. lpp.), ka Latvijas banka latviešu uzņēmumus
vairāk kreditējusi nekā pārējos; tāpat grūti apgalvot, ka Latvijas
banka kā emisijas banka nav veikusi savu uzdevumu un ka tā
nav saimniecības dzīvi regulējusi, bet tikai konstatējusi. Vairāk
pamatots norādījums, ka Latvijas banka ar savu kreditpolītiku
bijusi importam labvēlīga (97. lpp.) un ka bankas padomes dar-
bība nav bijusi laimīga, jo padome sastādīta no politiķiem
(108. lpp.). Normālos apstākļos privātbanku diskontnorma pa-
rasti ir zemāka par oficiālo; pie mums tas visu laiku bija otrādi.
Pārdzīvojamā momentā daudz vairāk nekā līdz šim pie mums
atkal paceļas jautājumi par naudu un par pareizu emisijas un
kreditpolītiku. Dabiski, ka tādos apstākļos katrs kritisks līdz-
šinējās darbības novērtējums modina interesi. J. B.

Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1929. gadā. III. Mājlopi.
V. Salnais un A. Maldups. Valsts statistikas pārvaldes izde-
vums. 1931. g., 228 lpp.

Līdz šim jau pēc diviem gadiem atklātībā parādījušās 4 bie-
zas lauksaimniecības skaitīšanas burtnīcas, un vēl paredzētas
vairākas šādas burtnīcas gan par nedzīvo inventāru, gan par
iedzīvotājiem, un beidzot par lauksaimniecības produkciju.
Trešā burtnīca ziedota svarīgam lauksaimniecības dzīvā in-
ventāra (mājlopu) jautājumam, jo lopkopībai tagadējos ap-
stākļos piekrīt izcila loma lauksaimniecībā. Skaitīšanas mate-
riālu apstrādāšanā vispārpaturēta 1923. gada schēma, to ne-
daudz paplašinot. Saskaņā ar šo schēmu visi mājlopi pielīdzi-
nāti vienai liellopa vienībai (govslops ar 500 kg dzīvsvaru).
1923. gadā šādu liellopa vienību bija _ 1.221.165, bet 1929. gadā
jau 1.310.208, pieaugot galvena kārtā liellopiem un samazino-
ties sīklopiem, it īpaši aitām. 909.484 liellopa vienības sastopa-
mas vecsaimniecībās, bet jaunsaimniecībās 320.648. Vislielākā
liellopa vienību biezība novērojama apgabalā starp Bausku,
Tukumu un Liepāju, un tikai pēc tam seko Vidzemes lopkopības
rajons. Bezzirga saimniecības reģistrētas 34.959 vai 15,6% no

visām saimniecībām lielākām par 1 ha. _ Gandrīz puse no tām
sastopamas Latgalē. Saimniecību, kurām nav savu slaucamu
govju, saskaitītas 18.634 vai 8,3%. Govslopu rajons 1929. gadā,
aplēšot to pēc govju skaita ar 1600, vispārējos vilcienos sa-
krīt ar agrāk konstatētiem raksturīgiem rajoniem; un tas gal-
venā kārtā ir dienvidaustrumu Vidzeme. Uz 1000 iedzīvotā-
jiem iznāk 643 govslopi, kamēr 1923. gadā to iznāca tikai 567.

Valsts statistikas pārvaldes lauksaimniecības skaitīšanas
rezultātu kopojumos sakrāts loti plašs interesants skaitlisks
materiāls. Speciālo žurnālu un vispārējo laikrakstu uzdevums
ir tālāk apstrādāt un popularizēt šos šauros skaitļus, kā ari no
tiem darīt nepieciešamos secinājumus praktiskās dzīves vaja-
dzībām.

Valsts statistikas pārvaldei savos izdevumos tomēr beidzot
vajadzētu atmest paradumu aplēst viscaur procentus simtdaļās.
Tas nav vajadzīgs, sadārdzina tikai salikumu un nereti traucē
pārskatāmību. Šāda gara izteicas arī šogad III. ģeogrāfu kon-
gress Daugavpilī, pasvītrojot šāda paraduma nevēlamlbu it
īpaši no paidagoģijas viedokļa.

Mežu dienas Latvija 1931. gada. Doc. A. Teikmanis. Latvijas
mežkopju savienības izdevums. 52 lpp. Pēdējos pāris gadus ari
pie
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mums pastav_ paradums pavasarī, aprīlī un maijā sarīkot

mežu un koku dēstīšanas dienas, pieradinot it īpaši jaunatni
mīlēt kokus un_ rūpēties par tiem. Mežu dienas sarīkotas 265
atsevišķas vietas: apstādīti 8 pagasta nami, 47 skolas, 1 skolo-
tāju institūts, 18 biedrību un tautas nami, 3 kooperatīvi, 13 da-
žādu iestāžu nami, 2 kazarmas, 3 baznīcas, 16 kapsētas, 3 pie-
minekļi, 2 ārstu majas,_ 5 stacijas, 3 slimnīcas, 66 vec- un
jaunsaimniecības, 3 nespējnieku patversmes, 12 sporta laukumi,
19 ceļi un šosejas, ka arī ierīkoti 38 dzīvžogi, 15 parki, 18 alejas
u._ t. t. Bez tam sarīkotas 20 ekskursijas, kuru dalībnieki vairā-
kas vietas apsējuši mežu. Noturēti arī 66 speciāli priekšlasījumi.
Pavisam mežu dienas piedalījušas kādas 18.000 personas, iestā-
dot ap 34.400 kociņus, 728 krāšņuma krūmus un ap 200 augļu
kokus.

Brošūrā sīki aprakstīt] mežu dienu darbi un organizācija pa
atsevišķam virsmežniecībām, sniedzot arī dažus uzņēmumus
Patiesība tas ir mežu dienu materiālu krājums.

Latvijas agrāra reforma. Agrārās reformas likums desmitgadu atcerei. Zemkopības ministrijas izdevums. 952. lpp.
Beidzot, kaut arī ar gandrīz gada novēlojumu, parādījies at-

klātība zemkopības ministrijas izdotais agrārās reformas des-mit gadu jubilejas izdevums. Tā ir, laikam, visbiezākā mūsu
oficiālo iestāžu izdota liela formāta grāmata, kuras sastādīšanai
ziedots daudz pūļu un darba. Agrārā reforma ir svarīgākaisjaunās republikas darbs savu vēsturisko attiecību pārveido-
šana iekšzemē. Dabiski, ka tur jāveltī arī vislielākā uzmanība
un interese. Desmit gadu laika sprīdis ir pietiekoši garš, laijau varētu objektīvi spriest par agrārās reformas gaitu un
ietekmi. Līdz _šim problēmas, kas saistītas ar agrāro reformu,
mušu literatūra teorētiski samera_ maz vēl apgaismotas. Grā-matas, kas paradījušās šim jautājumā, lielāko tiesu ir mate-
riālu krājumi vai aprakstošas (A. Medņa, Markana u. c). Zem-
kopības ministrijas bieza grāmata agrārās reformas likuma
desmit_ gadu atcerei pa daļai grib jau dot nevien faktu un
materiālu sakopojumu, bet arī vēsturisku un vispārēju lielā
agrāras reformas darba novērtējumu. Šai nolūkā grāmata iesā-
kas ar A. Švabes plašu ieva_drakstu par zemes attiecību un ze-
mesreformas vēsturi Latvija (sakot pat ar vācu ienākšanu) un
noslēdzas ar P. Starca samēra īsu schēmatisku agrārās re-
formas novērtējumu polītiskā, saimnieciskā un sociāli kul-
tūrai ziņa. Iztrūkst pilnīgi ziņu salīdzinājumi un slēdzieni par
agraramreformam pārejas 12 Austrum- un Viduseiropas val-
stīs, kuras taču arī pēc kāja norisinājās plaša agrāro reformu
kustība. Līdz ar to agrāras kustības problēma mākslīgi iero-
bežota. Ja aiz dažādiem pilnīgi saprotamiem iemesliem ne-
vārē^ dot plašu salīdzinājumu par visu šo svarīgo kustību
dažādas valstīs, tad neizbēgami vajadzēja pakavēties pie ag-
rāram reformām mūsu kaimiņvalstīs. Bez šādiem svētīgiem
salīdzinājumiem mūsu agrāro reformu pilnā mērā nav iespē-
jams novērtēt. Redakcijas kommisija grāmatas priekšvārdā
tadel arī pareizi šo savu kollektīvo darbu raksturo kā „vēstu-
risku materiālu krājumu Latvijas izveidošanas un nostiprinā-
šanas gaitā". Tādstas galvenā kārtā arī ir, kaut gan jubile-
jas gadījumā gribējās _blakus_ tam kaut ko dziļāku un plašāku.
Tomēr arī kā materiālu krājums grāmata dod plašu vērtīgu
vēstures, faktu un skaitļu materiālu.



Grāmatas teksts ar 744 lappusēm iedalīts 5 galvenās daļās:
1) zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā, 2) agrā-
ras reformas likumdošanas gaita, 3) valdības iestāžu darbība
agrāras reformas laukā, 4) valsts kredītiestāžu darbība sakarā
ar agrāro reformu un 5) Latvijas agrārās reformas novērtē-
jums. Katra daļa savkārt iedalīta vairākās nodaļās. Tekstam
seko plašs pielikums ar 204 lappusēm, bet šai pielikumā sako-
poti tikai likumi, instrukcijas un rīkojumi. Pielikumā, tāpat kā
daļā par agrārās reformas likumdošanas gaitu pilnīgi iztrūkst
pat svarīgāko citātu un citas līdzīgas Satversmes sapulces
sēžu un citas dokumentācijas. To vietā r»'elietota plašāka vai
šaurāka atstāstījuma metode. Plašā vēsturiskaiā darbā tomēr
šāda metode vien nevar apmierināt, un oriģināltekstu un ma-
teriālu kopošanai piegriežama ļoti liela vērība.

Grāmatas kodols un visplašākā nodaļa ir III. daļa par valdības
iestāžu darbību agrāras reformas laukā, kura iesākas ar zem-
kopības ministrijas noorganizēšanas apskatu un ar zemkopī-
bas ministrijas darbību zemju apsaimniekošanā. Tālākās inte-
resantākas nodaļas šinī daļā ir: neatsavināmo daļu ierādīšana
bijušiem muižu īpašniekiem un draudzēm (E. Maciņa), valsts
muižu kulturālie centri un dažādie nomas objekti, valsts fonda
zemju_ sadalīšana (J. Ertela) vai mežu departamenta darbība
sakara ar agrāro reformu (J. Ozola) _ . Bez tam loti daudz telpu
ziedots mērniecības jautājumiem, kā ari centrālai zemes ierī-
cības komitejas darbībai un tās izdotajām instrukcijām (A.
Mituļa). Apskatīti arī jautājumi par nekustamu īpašumu vēr-
tēšanu un korroborēšanu, par lauku būvniecību un par melio-

rāciju un purvu izmantošanu. Minētos rakstos vairākas foto-
grāfijas un ļoti daudz_ interesantu tabulu un cita faktiska ma-
teriāla par valsts iestāžu darbību, bet samērā maz individuālu
jaunsaimniecību fotografiju._ Tāpat visā grāmatā trūkst atse-
višķu jaunsaimniecību iekārtas un saimniekošanas aprakstu
resp. monogrāfiju un raksturojumu.

Biezas grāmatas sastādīšanā piedalījušies loti daudzi autori,
kup dažādo darbu saskaņošanu un nogludināšanu sekmīgi
veicis senākais centrālās zemes ierīcības komitejas sekretārs
agr. A. Mitulis, kurš ka redakcijas un izdevniecības technisko
darbu vadītājs acīm redzot arī galvenā kārtā veidojis grāmatas
veidu un saturu (redakcijas kommisijas priekšsēdētājs A. Al-
berings). Ja arī atsevišķos nedaudzos gadījumos novērojamas
dažas nesaskaņas, tad tas_ galvenā kārtā izskaidrojamas ar
lielo autoru skaitu un gramatas _ plašiem apmēriem. Nepatī-
kami tomēr paša pirmajā lappusē duras acīs nepareizais ap-
galvojums, ka priekš kara no nepilniem 2 miljoniem Latvijas
iedzīvotajiem 70% dzīvojuši uz laukiem un ka tad ar lauk-
saimniecību tieši nodarbojušies 76,4% lauku iedzīvotāju.

Agrāra reforma vēl ilgi nodarbinās daudzu teorētiķu un
praktiķu prātus. Apgaismot šo svarīgo mūsu laika problēmu
nevarēs vel ilgi beigt. Zemkopības ministrijas biezā grāmata
par 10 pagājušiem gadiem lielākais ir bagātākais materiālu krā-
jums par veikto darbu visgrūtākajā darba posmā. Vairāki ag-
rāras reformas darbnieki ir nākuši atklātībā ar saviem novē-
rojumiem un darbības rezultātu sakopojumiem, kādēļ grāmata
var radīt interesi.

Pārgrozības akciju un paju sabiedrības laika no 1931. gada
25. septembra līdz 25. oktobrim.

1. 1931. g. 17. oktobrī finanču ministrs apstiprinājis „Baltijas
krāsu fabrika Ed. Rozīts, akciju sabiedrība" statūtus.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls 120.000.
Dibinātāji:

Latvijas pilsoņi: 1) Doc. Eduards Ramanis, dzīv. Rīgā, Tēr-
batas ielā 33/35, dz. 35,

2) Eduards Rozīte, dzīv. Rīgā, Lāčplēša ielā 52/54,
3) Kārlis Ducens, dzīv. Jēkabpils muižā,
4) Jānis Rieksts, dzīv. Rīgā, Brīvības ielā 32, dz. 16,
5) Marija Rozīte, dzīv. Rīgā, Lāčplēša ielā 52/54.

2. 1931. g. 17. oktobri finanču ministrs apstiprinājis „Pirmā
Rīgas dzīvokļu īpašnieku akciju sabiedrība" statūtus.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls 585.000.
Dibinātāji:

Latvijas pilsoņi: 1) Konstantīns Kociņš, dzīv. Rīgā, Gert-
rūdes ielā 53, dz. 2,

2) Voldemārs Vilks, dzīv. Rīgā, Gertrūdes ielā 53, dz. 3,
3) Augusts Rozītis, dzīv. Rīgā, Šarlotes ielā 6, dz. 4,
4) Jānis Gulbis, dzīv. Rīgā, _Bezdelīgu ielā 2-a,
5) Oskars Sviķis, dzīv. Rīgā, Matīsa ielā 44, dz. 26.,

Latvijas bankas nedēļas pārskats.

O StsKti$tiK<vfe>
1931. g.21. sept. 1931.g. 28. sept. 1931. g. 5.okt. 1931.g. 12. okt. 1931. g. 19.okt.Ls Ls Ls Ls Ls

Aktīvā -
Zelts lējumos un monētās . .' 24.016.663,88 24.020.225,05 28.996.406,52 28.948.756,24 28.951.609,12
Ārzemju valūta 22.806.509,22 22.082.816,55 15.257.201,07 14.878.739,53 15.224.971,51
Sudraba nauda 10.927.591,— 10.634.686,— 10.550.540— 10.473.569,— 10.377.655 —
Valsts kases zīmes un metāla nauda 10.105.998,88 8.575.987,80 9.664.899,47 9.649.660,28 9.955.014,43
īstermiņa vekseļi 79.955.931,67 79.988.237,85 80.169.588,67 80.242.856,84 80.639.977,21
Aizdevumi ar nodrošinājumiem 60.184.041,63 59.997.336,37 60.151.517,06 59.615.662,98 59.877.301,88
Citi aktīvi . 16.641.795,64 16.766.978,73 16.846.762,98 17.262.440,43 17.565.293,43

224.638.531,92 222.066.268,35 221.636.915,77 221.071.685,30 222.591.822,58

Pasīvā:
Bankas naudas zīmes apgrozībā 42.496.690— 43.916.055— 42.685.185— 42.409.410,— 42.474 830 —
Pamatkapitāls 19.676.410,68 19.676.410,68 19.676.410,68 19.676.410,68 19.676.410,68
Rezerves kapitāls 4.728.580,70 4.728.580,70 4.728.580,70 4.728.580,70 4.728.580,70
Speciālās rezerves 3.500.000— 3.500.000— 3.500.000 — 3.500.000 — 3.500.000—
Noguldījumi 19.846.879,20 19.729.301,38 19.386.464,82 19.159.336,79 18.899.550,44
Tekoši rēķini 65.484.357,50 61.037.884,04 60.938.468,46 64.017.385,13 65.186.208,23
Valsts rēķini un depoziti 61.735.069,93 60.965.431,92 60.096.230,21 59.268.306— 58.905.637,21
Citi pasīvi . 7.170.543,91 8.512.604,63 10.625.575,90 8.312.256— 9.220.605,32

224.638.531,92 222.066.268,35 221.636.915,77 221.071.685,30 222.591.822,58



Zemes bankas statistika.
I. 1931. g. uz 1. oktobri izlemtie aizdevumu pieprasījumi.

Ilgtermiņa īstermiņa aizdevumi īstermiņa aizdevumi Kopā
ķīluzīmju aizdevumi lauksaimniecībai lauku rūpniecībai

Izlemts = ? i ? ' ? - ' ==^===^==
?i Piešķirts -». Piešķirts £ <» Piešķirts ~ « Piešķirts

<"° Skaits Ls ^"° Skaits Ls <"° Skaits Ls ^"° Skaits Ls

Janvāris 246 1.467 1.333.000 168 664 356.970 11 25 102.900 425 2.156 1.792.870
Februāris 382 2.119 1.861.025 216 902 516.405 13 12 71.500 611 3.033 2.448.930
Marts 501 2.622 2.280.460 304 1.221 667.995 13 8 45.000 818 ļ 3.851 2.993.455
Aprīlis 656 2.385 1.962.920 319 1.395 794.865 30 48 114.100 1.005 3.828 2.871.885
Maijs 648 2.382 1.961.500 326 1.263 706 360 16 6 23.000 990 3.651 2.690.860
Jūnijs 465 1.763 1.518.500 244 737 385.550 22 13 90.500 731 2.513 1.994.550
Jūlijs 710 2.000 1.727.830 349 1.113 400 530 26 12 169.000 1.085 1 3.125 2.297.360
Augusts 527 1868 1.565.750 275655 313.815 3 247 948.400 805 1 2.770 2.827.965
Septembris 495 1.415 1.043.795 287 1 757 348.930 11 ļ 72 244.190 793 1 2.244 ļ 1.636.915

Kopā 4.630 18.021 15.254.780 2.488 ļ 8.707 ' 4.491.420 ļ 145 | 443 j 1.808.590 7.263 ļ 27.171 l21.554.790

No 1. aprīļa līdz 1. okt. .. 3.501 | 11.813 9.780.295 1.800 1 5.920 ļ 2.950.050 1 108 | 398 j 1.589.190 5.409 ļ 18.131 Il4.319.535

II. Piešķirto aizdevumu sadalījums pēc vajadzībām.

1931. gada septembrī No 1931. g. 1. janvāra līdz 1. oktobrim No L Iļa
Pieš ķ irts Ķīluzīmju aiz- īstermiņa r- . Ķīluzīmju aiz- īstermiņa aiz- K" - « a 1 .l-u* devumi aizdevumi K ° P ā devumi devumi * ° P a l-oktobrim

Skaits Ls Skaits Ls Skaits ļ Ls Skaits ļ Ls Skaits Ls Skaits Ls

Ēkām 600 280.700 579 3H.860 1.179 592.560 7.2l6ļ 4.180.5006.797 3.994.775 14.013 8.175.275 5.486.350
Meliorācijai 112 46.000 22 7.530 134 53.530 1.660 1.184.800 318 171.835 1.978 1.356.635 1.047.605
Zemes pirkšanai 27 68.100 1 200 28 68.300 357 672.000 35 34.560 392 706.560 426.100
Mantošanas nokārtošanai 19 37.700 — — 19 37.700 384 767.900 — — 384 767.900 457.700
Inventāram 8 3.900 38 19.500 46 23.400 164 60.500 453 202.550 617 263.050 190.650
Atlīdzība mērniekiem . . — 76 1.975 76 1.975 — — 498 20.575 498 20.575 15.095
Pienotavām — — 6 35.000 6 35.000 — — 43 327.000 43 327.000 282.500
Lauku rūpniecībai . . . . 15 29.300 1 5.000 16 34.300 118 303.300 49 102.900 167 406 200 334.100

Kopā 781 465.700 723 j 381.065 1.504 846.765 9.899 7.169.000 8.193 j4.854.195 18.092 12.023.195 8.240.100

Spēkbarībai — . — — — _
f

__. __ ___ 44 228.900 44 228.900 59.800
Mākslīgiem mēsliem . . — — 65 204.190 65 204.190 — — 307 1.149.790 307 1.149.790 1.149.790
Izpirkšanas maksa .... 370 214.200 31 1.295 401 215.495 5.506 3.383.300 503 20.480 6.009 3.403.780 2.035.765
Isterm. aizdev. atmaksai 462 300.655 — — 462 300.655 5.356 3.998.000 — — 5.356 3.998.000 2.302.110
Ilgt. aizdev. % maiņa .. 12 14.000 — — 12 14.000 77 108.800 — — 77 108.800 44.300
Vekseļu parādu pārņems. 32 29.200 8 6.300 40 35.500 333 267.800 61 38.800 394 306.600 251.770
Pagarinātās termiņmaksas 34 8.940 2 270 36 9.210 497 128.130 34 2.845 531 130.975 88.300
Latv. bankas, Fin. min. un
agrāk, hipot.paradu nom. 8 11.100 — — 8 11.100 97 199.750 8 5.000 105 204.750 147.600

Pavisam piešķirts .... 1.415 1.043.795 829 593.120 2.244 1.636.915 18.021 [15.254.780 9.150 6.300.010 27.171 21.554.790 14.319.535

6% ķīluzīmēs 217 239.000 — — 217 I 239.000 2.683i 3.486.750 — — 2.683i 3.486.750 2.275.000
4% un 2«>/ o ķīluzīmēs . . 1.198 804.795 — 1.198 1 804.795 15.338 11.768.030 — — 15.338|l 1.768.030 7.505.295

»
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ja:

Rīgas birža. Kursi (santimos) no 1931. g.
14. oktob fa līdz 27. oktobrim.

^

redaktors: Bokalderis. Finanču
ministrija.

Iespiests Valstspapīru spiestuvē, Rīgā. Latgales ielā 11.



Baltijas krasu fabrikas Ed. Rozīts akciju sabiedrības statūti.
Apstiprinājis 1931. gada 17. oktobrī finanču ministrs J. Annuss.

Sabiedrības mērķis, tiesības un pienākumi.

§ 1. Ar nosaukumu Baltijas krāsu fabrika Ed. Rozīts akciju
sabiedrība uz šo statūtu pamata nodibinās akciju sabiedrība,
kuras mērķis ir: l) iegūt un izmantot Ed. Rozītim piedējošo
,.Baltijas krāsu fabriku Ed. Rozīts", 2) izgatavot dažādas krāsas,
krāsu saistvielas, pernicu, lakas, sikātīvus, dažādus ķīmiskus pre-
parātus, krāsotāju darba rīkus un piederumus, 3) tirgoties ar
krāsām, to saistvielām, krāsotāju darba rīkiem, piederumiem un
materiāliem, ar drogu un ārstniecības precēm un piederumiem
kā paša fabrikas, tā arī citu fabriku ražojumiem.

Šo mērķu sasniegšanai sabiedrība pārņem savā īpašuma Ed.
Rozītim piederošo krāsu fabriku' līdz ar tirgotavu, atrodošos
Rīgā, Lāčplēša ielā 52/54, ar visiem aktīviem un pasīviem, kā:
mantu, tiesībām, saistībām un pienākumiem uz abpusīgi pārbau-
dītas bilances pamata, ievērojot visus likuma noteikumus. Par
minētās mantas pārņemšanas noteikumiem un cenu vienojas ar
mantas īpašnieku pirmā akcionāru sapulcē, pie kam, ja šādu vie-
nošanos nepanāktu, sabiedrība uzskatāma par nenodibinātu. Jau-
tājumi par atbildību, par saistībām un parādiem, ar kuriem manta
apgrūtināta un kas cēlušies pirms mantas nodošanas sabiedrībai,
kā arī jautājumi par šādu saistību un parādu pārvešanu, kredito-
riem piekrītot, uz sabiedrību, izšķirami uz civillikuma pamata.

§ 2. Sabiedrības dibinātāji: Eduards Rozīte, Kārlis Ducens,
Eduards Ramanis, Jānis Rieksts un Marija Rozīte.

§ 3. Sabiedrībai tiesība, saskaņā ar pastāvošiem likumiem
un rīkojumiem, iegūt par īpašumu, ierīkot un nomāt sabiedrī-
bas vajadzībām nepieciešamos rūpniecības un tirdzniecības
uzņēmumus un mantu. Nekustama manta iegūstama tikai sa-
biedrības pašas vajadzībām, ar finanču un tieslietu ministra
atļauju.

§ 4. Sabiedrība, tās nodaļas, kantori un aģenti kā savā dar-
bībā, tā ari vispārīgu un vietēju nodokļu, nodevu un citu mak-
sājumu ziņā padoti visiem attiecīgiem likumiem un noteiku-
miem, kā pastāvošiem, tā arī nākotnē izdodamiem.

§ 5. Sabiedrība atbild pret trešam personām tikai ar savu
mantu.

§ 6. Sabiedrība lieto zīmogu ar sabiedrības nosaukumu.

Sabiedrības pamatkapitāls, akcijas, akciju īpašnieku
tiesības un pienākumi.

§ 7. Sabiedrības pamatkapitāls 120.000 latu un sadalās 600
akcijās, par 200 latiem katra.

§ 8. Visu augšā minēto akciju skaitu uz savstarpējas vieno-
šanās pamata sadala savā starpā dibinātāji un personas, kuras
tie uzaicinājuši piedalīties sabiedrībā. Pirmajā paragrāfā minētas
mantas īpašniekam tiesība saņemt par sabiedrībai nododamo
mantu naudas vietā sabiedrības akcijas par tādu summu, par
kādu viņš vienojas ar akcionāru pirmo pilno sapulci.

_§ 9. Pēc sabiedrības statūtu apstiprināšanas, bet ne vēlāk
kā līdz sabiedrības darbības atklāšanai, par katru akciju, izņe-
mot akcijas, kuras izsniedz par § 1. minēto mantu, jāiemaksā
100 lati, ierakstot samaksāto naudu likuma noteiktās grā-
matās un izsniedzot par naudas saņemšanu kvīti ar dibinā-
tāju parakstiem, bet pēc tam, un katrā ziņā ne vēlāk kā trīs
mēnešu laikā pēc sabiedrības darbības atklāšanas, — uz vārda
izrakstītas apliecības, iepriekš nomaksājot zīmognodokli pēc
Nodokļu departamenta aprēķina. Par akcijām saņemto naudu
dibinātāji nogulda Latvijas bankā, kur tā paliek, līdz kamēr
sabiedrības valde to no bankas atprasa. Pēc tam, kad finanču
ministram iesniegti nepieciešami pierādījumi (Latvijas bankas
apliecība, ka bankā noguldīta pirmā iemaksa par akcijām,
un citi dokumenti saskaņā ar finanču ministra 1923. g. 6. oktobra
noteikumiem), sabiedrība atklāj savu darbību, bet katrā ziņā
ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc statūtu apstiprināšanas.

Nākošo iemaksu termiņus un apmērus noteic pēc vajadzī-
bas akcionāru pilna sapulce, bet tā, lai katra akcija būtu pil-
nīgi nomaksāta ne vēlāk kā vienu gadu pēc sabiedrības darbi-

bas atklāšanas dienas. Par iemaksu termiņiem un apmēriem
izziņo Valdības Vēstnesī vismaz trīs mēnešus pirms noteik-
tiem termiņiem. Iemaksas par akcijām atzīmē apliecībās,
kuru vieta pec pēdējas iemaksas jāizdod akcijas. Grāmatas
iemaksāto summu ierakstīšanai vedamas pēc pastāvošo li-
kumu noteikumiem _ un iesniedzamas Rīgas pilsētas valdei,
kura pieliek sašņorejumam zīmogu, numurē tās pa lapām un
taisa attiecīgu .uzrakstu.

Piezīme. Ja sešu mēnešu laikā, skaitot no statūtu ap-
stiprināšanas dienas, sabiedrība nav atklājusi darbību, tā
uzskatāma par nenodibinātu, un par akcijām iemaksātā
nauda atmaksājama atpakaļ pēc piederības. Ja viena gada
laika pec sabiedrības darbības atklāšanas dienas nav visas
akcijas pilnīgi segtas, sabiedrībai jālikvidē sava darbība.
§ 10. Kad nauda par pirmā izlaiduma akcijām iemaksāta,

sabiedrība var palielināt savu kapitālu, izdarot akciju papild-
izlaidumu par agrāk izlaisto akciju nominālvērtību, bet ne
citādi kā uz akcionāru pilnas sapulces lēmuma pamata un ar
katrreizēju finanču ministra atļauju un viņa apstiorinātā kār-
tība. Jaunu izlaidumu akcijas sazīmējamas sešu mēnešu laikā
un pilnīgi nomaksājamas viena gada laikā, skaitot no jaun-
izlaiduma apstiprināšanas dienas. _ Iemaksas par akcijām at-
zīme apliecības, kuru vietā pēc pēdējas iemaksas jāizdod ak-
cijas. Jaunizlaidumi izsludināmi Valdības Vēstnesī un finanču
ministra noteiktā periodiskā izdevumā.

§ 11, Par katru jaunā izlaiduma akciju tās pircējam jāie-
maksā bez nominālvērtības vēl zināma prēmija, kas līdzinās
vismaz tai sabiedrības rezerves kapitāla daļai, kura, saskaņā ar
pedejo bilanci, krīt uz katras iepriekšējo izlaidumu akcijas.
Tādā ceļā iegūtās prēmijas pieskaitāmas rezerves kapitālam.

§ 12. Jaunu izlaidumu akciju iegūšanas priekšrocība pieder
iepriekšējo izlaidumu akciju īpašniekiem,- samērā ar viņiem
piederošo akciju skaitu. Ja tomēr agrāko izlaidumu akciju
īpašnieki jaunā izlaiduma akcijas visas neizpirktu, tad uz pār-
palikušam akcijām, finanču ministra apstiprinātā kārtībā, sa-
biedrība atklāj publisku parakstīšanos.

§ 13. Sabiedrība uz akciju īpašnieku vēlēšanos var izdot
vai nu vārda vai bezvārda akcijas. Vārda akcijās atzīmē
īpašnieka vārdu un uzvārdu vai firmu. Akcijas izgriež no
grāmatas, apzīmē numuriem pēc kārtas un izsniedz ar val-
des locekļu, grāmatveža un kasiera parakstiem, piespiežot
sabiedrības zīmogu.

§ 14. Katrai akcijai pievieno loksni kuponu, pret kuriem sa-
ņemama dividende desmit gadu laikā. Uz šiem kuponiem at-
zīmē akciju numurus, pie kurām katrs no tiem pieder, kā ari
gadus tekošā kārtībā. Pēc desmit gadiem akcionāriem izdo-
damas jaunas kuponu loksnes turpmākiem desmit gadiem u. 1.1.

§ 15. Sabiedrības akcijas un kuponu loksnes izgatavojamas
Valstspapīru spiestuvē.

§ 16. Vārda akcijas var pāriet otras personas īpašumā, ja
uz tām izdara attiecīgu uzrakstu. Šādas akcijas, līdz ar pa-
ziņojumu, iesniedzamas sabiedrības valdei, lai tā atzīmētu
īpašnieku maiņu grāmatās. Tādā pašā kārtībā, uz akciju īpaš-
nieku vēlēšanos, var pārvērst vārda akcijas par bezvārda
akcijām un otrādi. Bez īpašnieku iesnieguma valde atzīmē uz
akcijām īpašnieku maiņu tikai likumā paredzētos gadījumos vai
uz tiesas sprieduma pamata. Atzīme grāmatās par akciju pār-
iešanu jāizdara ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc tam, kad sa-
ņemti attiecīgi dokumenti, kas pierāda, ka akcijas pārgājušas
cita īpašumā. Bezvārda akcijas var pāriet no viena īpašnieka
otram bez jebkādām formalitātēm, un par to īpašnieku skaitās
tā persona, kuras rokās akcijas atrodas.

§ 17. Sabiedrība attiecībā uz akciju apgrozību biržā padota
visiem likumiem, noteikumiem un rīkojumiem, kā pastāvo-
šiem, tā arī nākotnē izdodamiem.

§ 18. Akciju kuponus nevar atdot citam atsevišķi no akcijām,
izņemot notecējušo un tekošā termiņa kuponus. Atdodot ku-
ponus citam uz tiem nav jāatzīmē īpašnieka maiņa, un noti-
kušā pāreja valdei nav jāpieteic.



§ 19. Ja īpašnieks nozaudējis pagaidu _apliecības vai vārda
akcijas vai to kuponus, izņemot notecējušo un tekošo ter-
miņu kuponus, viņam ar rakstu par to jāpaziņo valdei un jā-
uzdod nozaudēto akciju vai kuponu numuri. Valde uz viņa
rēķina sludina par nozaudēšanu Valdības Vēstnesī un, ja sešu
mēnešu laikā pēc izsludināšanas dienas neienāk nekādas ziņas
par nozaudētām pagaidu apliecībām, akcijām vai kuponiem,
izdod jaunas pagaidu apliecības, akcijas vai kuponus ar ag-
rākiem numuriem un uzrakstu, ka tie izdoti nozaudēto vieta.
Ja nozūd notecējušu un tekošu termiņu kuponi no vārda ak-
cijām, kā arī bezvārda akcijas un šo akciju kuponi, valde ne-
pieņem par to nozaudēšanu nekādus paziņojumus, un persona,

»

kam šie kuponi nozuduši, zaudē tiesības saņemt uz tiem divi-
dendi. Bet kad pienāk termiņš izsniegt jaunas kuponu loksnes
uz bezvārda akcijām, tad šādas loksnes izsniedz tām perso-
nām, kuru rokās akcijas atrodas.

§ 20. Kad akcijas īpašnieks mirst un par viņa mantu iecel
aizbildņus, pēdējie pēc sava amata nebauda sabiedrības lietas
nekādas sevišķas priekštiesības un padoti, līdzīgi pārējiem
akciju īpašniekiem, šo statūtu vispārīgiem noteikumiem.

Sabiedrības valde, tas tiesības un pienākumi.
§ 21. Sabiedrības valde sastāv no 3 direktoriem,_kurus ievēl

akcionāru pilna sapulce. Valdes sēdeklis atroda_s Rīga. Vismaz
2 direktoriem jābūt Latvijas pilsoņiem, to starpa valdes priekš-
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sēdētājam.

§ 22. Par vietniekiem direktoriem, kas izstātos no amata,
pirms vēl nav pagājis laiks, uz kādu viņi ievelēti, vai kuri uz
laiku nevar izpildīt savus pienākumus, pilna sapulce ievel
1 kandidātu. Kandidāts, kas stājas aizgājušā direktora vietā, iz-
pilda pēdējā pienākumus par visu to laiku, uz kādu ievelēts aiz-
gājušais direktors, bet tomēr ne ilgāk, kā ievēlēts pats kandi-
dāts. Kandidātam, izpildot direktora vietu, ir visas direktora
tiesības.

Piezīme. Kandidāts-ārzemnieks var stāties vienīgi di-
rektora-ārzemnieka vietā.

§ 23. Par direktoriem un kandidātiem ievēl personas, kurām
ir uz sava vārda ne mazāk par 5 akcijām, kas glabājas sabied-
rības kasē vai Latvijas bankas iestādēs. Ievēlētās personas ne-
var šīs savas akcijas atdot citam, kamēr atrodas amatos un
pirms nav apstiprināts gada pārskats vai bilance par pēdējo
gadu, kurā akciju īpašnieks izpildījis direktora vai kandidāta
pienākumus. Pilnai sapulcei tiesība ievēlēt pēc sava ieskata
amatos arī personas, kurām nav noliktā akciju skaita, oet
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noteikumu, ka ievēlētam pēc viņa iecelšanas amatā jāiegādājas
uz sava vārda un jādeponē sabiedrības kasē vai Latvijas bankā
augšā noteiktais akciju skaits viena mēneša laikā.

§ 24. Neviens valdes loceklis nepaliek nepārvēlēts amatā
ilgāk par trīs gadiem. Lai to panāktu, ik gadus izstājas vis-
maz viens valdes loceklis, pie kam no sākuma to izšķir
loze, bet vēlāk savas pilnvaras noliek vienmēr tie valdes lo-
cekļi, kas agrāk ievēlēti.

§ 25. Pēc pirmās sapulces, kuru sasauc dibinātāji, un pēc
tam ik gadus pēc kārtējās pilnas sapulces direktori izvēl no
sava vidus priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

§ 26. Valdes locekļi saņem kā atalgojumu procentus no sa-
biedrības skaidras peļņas (§ 42), vai kārtēju algu, vai ari abus
šos atalgojumus kopā, pilnas sapulces noteiktos apmēros.

§ 27. Valde ved visas darīšanas un rīkojas ar sabiedrības
kapitāliem pēc labierīkota tirdzniecības nama parauga. Valdes
pienākums starp citu ir: 1) pieņemt naudu par sabiedrības
akcijām un izsniegt pašas akcijas; 2) ierīkot pēc tirdzniecī-
bas uzņēmuma parauga grāmatvedību, kasi, rēķinvedību, sa-
stādīt gada pārskatus, bilanci, budžetus un darbības plānu;
3) pieņemt vajadzīgas personas sabiedrības dienestā, noteikt
tam darbu un algu, kā arī atlaist tās no vietām; 4) pirkt un
pārdot kustamu mantu, kā par skaidru naudu, tā ari uz kre-
dita, bet nekustamu mantu uz pilnu sapulču lēmuma pamata;
5) nomāt noliktavas, dzīvokļus un citas telpas; 6) apdrošināt
sabiedrības mantu; 7) izdot un pieņemt vekseļus un citas pa-
rāda zīmes, pilnas sapulces noteiktos apmēros; 8) diskontēt
vekseļus, kas ienākuši uz sabiedrības vārda; 9) slēgt sabied-
rības vārda līgumus un kontraktus, kā ar valsts un pašvaldī-
bas iestādēm, ta ari ar privātam biedrībām, sabiedrībām un
personām; 10) izsniegt pilnvaras personām, kuras valde pie-
ņem sabiedrības dienesta, neizslēdzot arī tās, kuras ieceļ šādā
dienestā pilna sapulce; 11) slēgt_ līgumus nekustamas mantas
iegādāšanai, pārdošanai un ieķīlāšanai un 12) sasaukt akcio-

nāru pilnas_ sapulces, iesniegt Finanču ministrijai vajadzīgās
ziņas un pārskatus un vispār pārzināt un rīkoties visas darī-
šanās, kuras attiecas uz sabiedrību, pilnas sapulces noteiktos
apmēros. Valdes darbības kārtību, tiesības un pienākumu ro-
bežas nosaka sevišķa instrukcija, kuru apstiprina un groza
pilna sapulce.

§ 28. Sabiedrības darīšanu veikšanai valde var jzraudzīties
no sava vidus vai citām personām vienu vai vairākus direk-
torus-rīkotājus, katrā ziņā Latvijas pilsoņus, ar pilnas sanulces
noteiktu atalgojumu. Katram direktoram-rīkotajam, ja viņš pie-
der pie valdes locekļu sastāva, bez § 23. minētām 5 akcijām
jāiesniedz vēl ^ ne _ mazāk par 10 akcijām, kuras uzglabājamas
§ 23. norādītā kārtībā. Instrukciju direktoriem-rīkotājiem dod
valde. Direktori-rīkotāji sasauc valdi visos jautājumos, kurus
viņiem nav tiesības izšķirt uz instrukcijas pamata. Kad di-
rektorus-rīkotājus ieceļ ne no valdes locekļiem,_ tad viņu tiesību
un pienākumu apjomu, tāpat ari viņu iemaksājamās drošības
naudas apmērus nosaka sevišķi kontrakti. Tādi direktori-rīko-
tāji piedalās valdes sēdēs tikai ar padomdevēja balsi.

Piezīme. Direktors-rīkotājs pa to laiku, kamēr viņš
atrodas šinī amata, nedrīkst ņemt dalību kādā citā sabied-
rībai radniecīgas nozares uzņēmumā, kā arī nedrīkst ieiet citas
akciju sabiedrības valdē.

§ 29. Valde taisa izdevumus budžeta robežās, kuru ik gadus
apstiprina pilna sapulce. Pilna sapulce lemj, par kādu summu
valde var pārkāpt budžeta robežas steidzamības gadījumos,
pie kam valde atbild pilnas sapulces priekšā par šādu izdevumu
vajadzību un sekām. Ikkatrs šāds izdevums jāliek priekšā tuvā-
kas pilnas sapulces izspriešanai.

§ 30. Visas ienākušās summas, kuras nav tūliņ jāizdod, valde
nogulda kāda no kreditiestādēm uz sabiedrības vārda. Aplie-
cības par noguldītam summām un vispār visi dokumenti gla-
bājas valde.

§ 31. Visu sarakstīšanos sabiedrības darīšanās izdara valdes
vārda ar viena direktora parakstu. Vekseļus, pilnvaras, līgu-
mus, kontraktus, zemes grāmatu un citas aktis, tāpat arī pie-
prasījumus par sabiedrības summu atpakaļdabūšnu no kredit-
iestādēm paraksta divi direktori. Tekošo rēķinu čekus paraksta
viens no direktoriem, kuru valde uz to pilnvarojusi. Naudas sū-
tījumu un dokumentu saņemšanai no pasta pietiek viena direktora
paraksts, piespiežot sabiedrības zīmogu. Ja maina parakstu
skaitu uz valdes izdodamiem dokumentiem un pieprasījumiem
par sabiedrības naudas atpakaļdabūsanu no kreditiestādēm, tad
valde nosaka laiku, no kāda minētie rīkojumi stājas spēkā, par
ko valde ziņo attiecīgām kreditiestādēm un finanču ministrijai.

§ 32. Valdei ir tiesības sabiedrības darīšanās iesniegt lūgu-
mus valdības un pašvaldības iestādēm bez atsevišķi šim nolū-
kam izdotam pilnvarām, tāpat arī valdei ir tiesība pilnvarot
šinīs lietas vienu no direktoriem vai blakuspersonu, saskaņā
ar pastāvošiem likuma noteikumiem. Pie lietu vešanas tiesu
iestādes akciju sabiedrībai jāpieturas pilnvaru izdošanas ziņā
pie civilprocesa likuma noteiktas kārtības.

§ 33. Valde var pilnvarot savā vietā ar sevišķu pilnvaru
katru no direktoriem-rīkotājiem visiem gadījumiem, kur vaja-
dzīga direktoru līdzdarbība, izņemot akciju parakstīšanu, pie
kam valde atbild sabiedrības priekšā par visiem soļiem, kurus
direktori-rīkotāji spēruši uz šādas pilnvaras pamata.

§ 34. Valde notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā
vienu reizi mēnesī. Valdes lēmumiem likumīgs spēks, ja sēdē
piedalās vismaz puse no_ direktoru skaita (bet ne mazāk kā
trīs direktori). Valdes sēdes ved protokolus, kurus paraksta
klātesošie locekļi.

§ 35. Valde taisa lēmumus ar balsu vairākumu, bet kad nav
balsu vairākuma, strīdīgo jautājumu nodod pilnai sapulcei, ku-
ras izspriešanai stādāmi priekšā arī visi tie jautājumi, kuros
valde vai revīzijas kommisija (§ 39) atrod par vajadzīgu rīko-
ties ar_ akcionāru pilnas sapulces piekrišanu, vai kurus valde,
saskaņa ar statūtiem un pilnas sapulces apstiprināto instrukciju,
nav kompetenta izšķirt. Ja direktors, kurš nav mierā ar valdes
lēmumu, pieprasa, lai viņa protestu ieved protokolā, tad viņš
par pieņemto lēmumu nav darāms atbildīgs.

§ 36. Valdes locekļi izpilda savus pienākumus saskaņā ar
vispārējiem likumiem un šo statūtu noteikumiem, un gadījumā,
ja viņi rīkojas nelikumīgi vai pārkāpj savas varas robežas, dar-
bojas nolaidīgi, pārkāpj statūtus un akcionāru pilnu sapulču
lēmumus, viņi atbild uz vispārīgo likumu pamata. Valdes lo-
cekļus var atcelt no amata uz akcionāru pilnas sapulces sprie-
duma pamata arī pirms viņu dienesta laika notecēšanas.



Sabiedrības gada pārskats, pelnās sadalīšana un
dividendes izmaksa.

§ 37. Sabiedrības darbības gads skaitās no 1. janvāra līdz
31. decembrim. Pirmais darbības gads skaitās no sabiedrības
darbības sākuma līdz 1932. g. 31. decembrim. Par katru no-
tecējušu gadu valde sastāda un ceļ priekšā kārtējas pilnas
gada sapulces pārbaudīšanai sīku gada pārskatu par sabiedrī-
bas darbību un bilanci. Gada pārskatu un bilances sabiedrības
valde piesūta divas nedēļas pirms_ pilnas sapulces visiem ak-
cionāriem, kuru adreses valdei zināmas. No tā paša laika ak-
cionāriem ir_ pieejamas ieskatam valdes darbības stundās sa-
biedrības grāmatas ar visiem rēķiniem, dokumentiem un pieli-
kumiem, kuri attiecas uz gada pārskatu un bilanci.

§ 38. Pārskatā sīki jāuzrāda sekošas galvenās ziņas: pa-
mata, rezerves un mantas deldēšanas kapitāla lielums. Vērts-
papīros ieguldītie sabiedrības kapitāli jāuzrāda ne augstāk par
vērtspapīru iepirkšanas cenām, bet ja bilances sastādīšanas
dienā vērtspapīru biržas cenas zemākas par iepirkšanas cenām,
tad šo papīru vērtība jāuzrāda pēc rēķinu noslēgšanas dienā
izsludinātā biržas kursa. Tālāk jāuzrāda vispārējie ieņēmumi
un izdevumi par pārskata laiku, izdevumu rēķins par sabied-
rības personāla atalgošanu un citiem pārvaldes izdevumiem,
rēķins par sabiedrības parādiem citām personām un sabiedrī-
bām, kā ari par pēdējo parādiem sabiedrībai, peļņas un zaudē-
jumu rēķins, rēķins par sabiedrības mantu un viņai piedero-
šiem krājumiem, kā ari skaidras peļņas rēķins un projekts
par tās sadalīšanu.

§ 39. Gada pārskata un bilances pārbaudīšanai pilna sa-
pulce izvēl gadu uz priekšu revīzijas kommisiju, vismaz triju
akcionāru sastāvā, no kuriem ne mazāk kā 2/_ jābūt Latvijas
pilsoņiem. Revīzijas kommisijas locekļi nedrīkst ietilpt valdē,
nedz arī ieņemt kādus citus amatus, kurus piešķir pilna sa-
pulce vai sabiedrības valde. Akcionāriem, kuri reprezentē
vienu piekto daļu no tā kapitāla, kādu sastāda pilnā sapulcē
ieradušies akcionāri vai viņu pilnvarnieki, ir tiesība izvēlēt
vienu revīzijas kommisijas locekli, pie kam tad šie akcionāri
vairs nepiedalās pārējo revīzijas kommisijas locekļu vēlēšanās.
Bijušos valdes locekļus un direktorus-rīkotājus nevar ievēlēt
revīzijas kommisija divu gadu laikā pēc viņu izstāšanās no
amata. Revīzijas kommisijai ir tiesība, ar pilnas sapulces at-
ļauju, pieaicināt pie savas ? darbības lietpratējus. Revīzijas
kommisijas pienākums ir stāties, ne vēlāk kā vienu mēnesi
pirms pilnas sapulces dienas, pie kases un kapitālu pārbaudī-
šanas un revidēt grāmatas, rēķinus un dokumentus, kuri at-
tiecas uz gada pārskatu un bilanci, kā ari revidēt vispār sa-
biedrības darbību. Pēc gada pārskata un bilances pārbaudī-
šanas revīzijas kommisija stāda savu atziņu priekšā valdei,
kura iesniedz to, līdz ar saviem paskaidrojumiem uz revīzi-
jas kommisijas piezīmēm, pilnai sapulcei pārbaudīšanai un pie-
ņemšanai. Revīzijas kommisija var apskatīt un revidēt visu
sabiedrības mantu_ uz vietām un pārbaudīt pārskata gadā pa-
darītos darbus, kā ari taisītos izdevumus. Lai šo darbu pa-
veiktu, valdes pienākums ir visādi pabalstīt un nākt pretim re-
vīzijas kommisijai. Revīzijas kommisijas iepriekšējai pārbau-
dīšanai jāstāda priekšā arī budžets un darbības plāns tekošam
gadam, pēc kam tad tos, līdz ar kommisijas atzinumu, valde
stāda priekšā akcionāru pilnai sapulcei. Neatkarīgi no tā re-
vīzijas kommisijai tiesība, ja atzīst to par vajadzīgu, prasīt,
lai valde sasauc akcionāru ārkārtējas pilnas sapulces (§ 46).
Revīzijas kommisijai jāved sīki protokoli par savām sēdēm, pie
kam tajos ierakstāmi visi spriedumi un atsevišķas domas, ku-
ras izsacījuši atsevišķi revīzijas kommisijas locekļi. Minētos
protokolus, tāpat ari revīzijas kommisijas ziņojumus un slē-
dzienus valde iesniedz līdz ar saviem paskaidrojumiem tuvākai
pilnai sapulcei. Revīzijas kommisija pati izvēl no sava vidus
priekšsēdētāju. Viņa taisa lēmumu ar vienkāršu balsu vairā-
kumu. Revīzijas kommisijas locekļi var saņemt kā atalgojumu
noteiktu algu vai arī procentus no skaidras peļņas, kuru lie-
lumu nosaka akcionāru pilna sapulce.

§ 40. Gada pārskats, bilance un _peļņas un zaudējumu rēķins
pec tam, kad tie apstiprināti pilnā sapulcē, bet ne vēlāk kā
viena mēneša laikā pēc to apstiprināšanas, iesniedzami Fi-
nanču ministrijas Valsts saimniecības departamentam.

§ 41. Iesniedzot gada pārskatu un bilanci vietējai nodokļu
inspekcijai, kā arī izsludinot bilanci, peļņas un zaudējumu rē-
ķinuun īsu gada pārskatu Finanču ministrijas noteiktā perio-
diska izdevumā, sabiedrības valdei jāpieturas pie pastāvo-
šiem likumiem un rīkojumiem.

§ 42. Pēc gada pārskata apstiprināšanas pilnā sapulcē, no
summas, kura palikusi pāri pēc visu izdevumu un zaudējumu
segšanas, ne mazāk par pieciem procentiem pieskaita rezer-

ves kapitālam. Par pārpalikušās summas izlietošanu lemj kār-
tēja pilna sapulce, nosakot arī akcionāriem izmaksājamās di-
videndes lielumu.

§ 43. Obligātoriskie atvilkumi rezerves kapitālam par labu
turpinās tik ilgi, kamēr rezerves kapitāls nesastāda trešo
daļu pamatkapitāla. O_bligātoriskie atvilkumi atkal atjaunojas,
tiklīdz rezerves kapitāls viss vai pa daļai izlietots. Rezer-
ve k̂apitālu drīkst nogu!dīt_ tikai tāda veidā, ka_ to katrā
laika var bez kavēkļiem realizēt. Rezerves kapitāls izlieto-
jams vienīgi _ zaudējumu segšanai. Rezerves kapitālu var
lietot ne citādi, ka uz akcionāru pilnas sapulces lēmuma
pamata.

§ 44. Dividendes izmaksas laiku un vietu valde izsludina
Valdības Vēstnesī vispārīgai zināšanai.

§ 45. Dividendes
^
kas nav izņemtas desmit gadu laikā, pāriet

sabiedrības _īpašuma,_ izņemot gadījumus, kad pēc likuma noil-
gums skaitās par pārtrauktu vai_ apturētu. Tādos gadījumos
ar neizņemtam dividendes summatn jārīkojas saskaņā ar tie-
sas lēmumu vai aizbildniecības _ iestāžu rīkojumiem. Par laikā
neizņemtam dividendes summām procenti nav maksājami.
Valde neizmeklē, vai akciju kupons tiešām pieder viņa uzrā-
dītajam, izņemot gadījumus, kad tiesa to prasa, vai kad
priekša stādītais kupons izrādījies par vienu no tiem, par
kuru nozaudēšanu ziņots sabiedrības valdei.

Akcionāru pilnas sapulces.
§ 46. Akcionāru pilnas sapulces ir kārtējas un ārkārtējas.

Kārtējas sapulces valde sasauc ik gadus, ne vēlāk kā četri
mēnešus pēcdarbības gada beigām, lai pārbaudītu un apstipri-
nātu gada pārskatu un bilanci par pagājušo gadu un budžetu
un darbības plānu tekošam gadam, tāpat arī lai izvēlētu val-
des un revīzijas kommisijas locekļus, šīs sapulces apspriež un
izšķir arī citas lietas, kuras nestāv valdes kompetencē, kā arī
tas, kuras valde ceļ priekšā pilnai sapulcei. Ārkārtējas sapul-
ces sasauc valde vai nu pēc valdes ieskata, vai uz akcionāru
pieprasījumu, kuri kopā reprezentē ne mazāk par divdesmito
daļu no pamatkapitāla, vai arī uz revīzijas kommisijas pie-
prasījumu. Pieprasot pilnas sapulces sasaukšanu, jāuzdod tie
jautājumi, kuri liekami priekšā pilnas sapulces apspriešanai.
Sapulce sasaucama mēneša laikā, skaitot no tās dienas, kad
šāds pieprasījums iesniegts.

§ 47. Pilna sapulce izšķir, saskaņā ar šiem statūtiem, visus
jautājumus, kas attiecas uz sabiedrības darbību. Bet it se-
višķi pilnassapulces darbībā ietilpst: a) lemt par nekustamās
mantas iegūšanu sabiedrības vajadzībām, par šādas sabied-
rībai piederošas mantas atsavināšanu, iznomāšanu un ieķīlā-
šanu, pie kam _ sapulce nosaka, kādā kārtībā, uzņēmumu papla-
šinot vai iegūstot nekustamu mantu, sedzami ar to saistītie
izdevumi; izvēlēt un atcelt no amata valdes, revīzijas un lik-
vidācijas kommisijas locekļus; c) apstiprināt amatos valdes
izraudzītos direktorus-rīkotājus; d) apstiprināt un grozīt
instrukcijas valdei un direktoriem-rīkotājiem; e) pārbaudīt un
apstiprināt budžetu un darbības plānu tekošam gadam un gada
pārskatu un bilanci par pagājušo gadu; f) sadalīt peļņu par
pagājušo gadu un g) izspriest jautājumus par sabiedrības sta-
tūtu un pamatkapitāla grozīšanu un sabiedrības darbības
likvidāciju.

§ 48. Par pilnu sapulču sasaukšanu jau Jaikus jāizsludina
Valdības Vēstnesī, bet katrā ziņā ne vēlāk kā divdesmit vienu
dienu pirms sapulces sanākšanas. Sludinājumos jāuzdod: a)
diena un stunda, kad sapulci noturēs; b) vieta un telpas, kur
tai jānotiek, un c) sīks jautājumu saraksts, kurus sapulcei jā-
apspriež un jāizšķir. Vārda akciju īpašnieki, neatkarīgi no
sludinājumiem, uzaicināmi pavēstēm, kuras izsūta pa pastu
ierakstītas, augšā minētā termiņā, uz adresēm, kuras atzī-
mētas valdes grāmatas. Bezvārda akciju īpašnieki pavēstāmi
tādā pat kārtībā, ja vien viņi laikus paziņojuši savas adreses
un deponējuši valdē vai Latvijas bankā vismaz vienu akciju.

§ 49. Jautājumi, kas apspriežami pilnā sapulcē, iesnie-
dzami tai ne citādi kā caur valdi, kādēļ akcionāriem, kuri
grib likt pilnai sapulcei ko priekšā, ar rakstu jāziņo par to
valdei ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pilnas sapulces sanāk-
šanas. Ja priekšlikumu iesnieguši akcionāri, kuriem kopā ne
mazāk kā četrdesmitā daļa no pamatkapitāla, tad valdes pie-
nākums katra ziņā likt priekšā šo iesniegumu, līdz ar savu
slēdzienu, pilnai sapulcei.

§ 50. Katram akcionāram tiesība piedalīties pilnā sapulcē
un ņemt dalību priekšā liekamo jautājumu apspriešana per-
sonīgi vai caur pilnvaroto, oie kam pēdējā gadījumā valdei par
to rakstiski jāpaziņo ne vēlāk kā septiņas dienas pirms sapul-



ces. Par pilnvaroto var but tikai akcionārs un vienai per-
sonai nevar būt vairāk par divām pilnvarām. Pilnas sapulces
lēmumos ņem dalību tikai akcionāri vai viņu pilnvarotie, ku-
riem balsstiesības.

»§
51. Katras 5 akcijas dod tiesību uz vienu balsi. Viens

akcionārs nevar tomēr apvienot savas akcijas un uz pilnvaru
pamata vairāk balsu, kā vien tikdaudz, cik piešķir desmita
daļa sabiedrības pamatkapitāla.

I

Pie zīme. Akcionāri, kuriem mazāk par 5 akcijām, var
apvienot savas akcijas uz kopējas pilnvaras pamata

^
lai

iegūtu vienu vai vairāk balsu, bet līdz normai, kas noradīta
šinī paragrāfā.
§ 52. Vārda akciju īpašnieki balsstiesību pilnās sapulcēs

bauda tikai tad, ja viņi vismaz septiņas dienas pirms pilnas sa-
pulces sanākšanas pieteikuši savas akcijas valdei, pie kam, lai
piedalītos pilnās sapulcēs, vārda akcijas nav vairs jāuzrāda.
Bezvārda akcijas dod balsstiesību tanī gadījumā, ja tās iesnieg-
tas sabiedrības valdei vismaz septiņas dienas pirms pilnas sa-
pulces sanākšanas un nav ņemtas atpakaļ pirms sapulces bei-
gām. Akciju vietā var uzrādīt apliecības (kvītis), ka akcijas
nodotas glabāšanā vai ieķīlātas valsts vai iekšzemes privātas

»

kreditiestādēs, kā arī ārzemju bankās, kuras šim nolūkam iz-
raudzījusies akcionāru pilna sapulce, un ja Finanču ministrija
šo izvēli apstiprinājusi. Apliecībās (kvītīs) uzdodami akciju nu-
muri, un tās atzīstamas tikai tad, ja izdotas ne agrāk ka viena
gada laikā pirms pilnas sapulces. Ārzemju banku iestādes, kuru
apliecības var uzrādīt orīģinālakciju vietā — jāuzrada sludina-

»
jumos par pilnas sapulces sasaukšanu.

§ 53. Valdes, revīzijas un likvidācijas kommisijas locekļiem
nav balsstiesības (ne_ personīgi, ne uz pilnvaras pamata), kad
nak izspriešanā jautājumi par viņu saukšanu pie atbildības
vai atsvabināšanu no tās, par viņu atstādināšanu no amata,
par viņu_ atalgojumu un_ par viņu parakstīto gada pārskatu
apstiprināšanu. Pie jautājumu apspriešanas par līguma slēg-
šanu starp sabiedrību un personu, kura ir sabiedrības akcio-
nārs, šī persona nebauda sapulcē balsstiesības ne personīgi,
ne uz pilnvaras pamata.

§ 54. Ja akcijas nonāk mantošanas vai citā kādā ceļā vai-
rāku personu kopējā īpašumā, tad piedalīties un baudīt balss-
tiesību pilnās sapulcēs var tikai viena no viņām, kura no pā-
rejām uz to pilnvarota. Valsts, sabiedriskās un privātās
iestādes, biedrības un sabiedrības piedalās pilnās sapulcēs un
bauda balsstiesības savu likumīgo pārstāvju personā.

§ 55. Valdes izgatavotais akcionāru saraksts, kuriem tie-
sība piedalīties sapulce, līdz ar viņiem piederošo akciju nu-
muru atzīmējumu izkarams valdes telpās četras dienas pirms
pilnas sapulces. Minētā saraksta noraksts izsniedzams uz
pieprasījumu katram akcionāram.

§ 56. Pirms pilnas sapulces atklāšanas revīzijas kommisija
pārbauda valdes sastādīto akcionāru sarakstu (§ 55), pie kam,
ja uz sapulci ieradušies akcionāri, kuri reprezentē ne mazāk
par divdesmito daļu no visa pamatkapitāla, pieprasa, tad mi-
nētais saraksts jāpārbauda ari pašā sapulcē. Šim nolūkam ak-

I

cionari izvēl no sava vidus personas, skaitā ne mazāk par
trim, no kurām vismaz viena persona jāievēl tai akcionāru gru-
pai, kura pieprasījusi sarakstu pārbaudīšanai. Tādā gadījumā
šī grupa nepiedalās pārējo personu ievēlēšanā.

§ 57. Sapulci atklāj valdes priekšsēdētājs vai persona, kas
izpilda viņa vietu. Pirmo sapulci atklāj viens no dibinātā-
jiem. Pec sapulces atklāšanas balsstiesīgie akcionāri izvēl no
sava vidus sapulces vadītāju. Pilnas sapulces vadītājam nav

I

tiesības pēc sava ieskata atlikt tādu jautājumu apspriešanu un
izšķiršanu, kas izsludināti pilnas sapulces dienas kārtībā.

§ 58. Pilnas sapulces pilntiesīgas, ja tanīs piedalās akcionāri
vai viņu pilnvarnieki, kuri kopā reprezentē ne ma75V par
piekto daļu no pamatkapitāla. Bet lai izspriestu jautājumu par
pamatkapitāla palielināšanu vai pamazināšanu, obligāciju iz-
laišanu, statūtu grozīšanu un sabiedrības likvidāciju, tad va-
jadzīgs, lai sapulcē piedalītos akcionāri, kuri reprezentē ne
mazāk par pusi no pamatkapitāla.

§ 59. Pilnas sa_pulces lēmumi saistoši, ja trīs ceturtdaļas no
klātesošo akcionāru un pilnvarnieku balsīm nodotas par to
pieņemšanu, skaitot nodotas balsis pēc 51. § norādījumiem. Lē-
mumi par statūtu mērķu _ grozīšanu pieņemami vienbalsīgi.
Valdes, revīzijas un likvidācijas kommisiju locekļus un pilnas
sapulces vadītāju ievēl ar vienkāršu balsu vairākumu.

Emāri

un viņu pilnvarnieki, kuri ieradušies pilnā
ezentē to daļu no pamatkapitāla, kāda vaja-
e būtu pilntiesīga, vai ja pie jautājumu izsprie-
ulcē viņi nereprezentē to pamatkapitāla daļu,
toteikumi, tad ne vēlāk kā pēc četrām dienām

izsludina Valdības Vēstnesī, saskaņa ar šo statūtu noteikumiem
par sapulču sasaukšanu, par kuriem runā 48. §, otrreizēļu pilnu
sapulci, kuru noliek ne agrāk kā četrpadsmit un ne vēlāk ka
divdesmit astoņas dienas pēc tās izsludināšanas. Šī sapulce ir
pilntiesīgaun viņas lēmumi galīgi pie katra akciju skaita, kuras
reprezentētas sapulcē, uz ko valde dara uzmanīgus akcionārus
jau iepriekš uzaicinājumos uz pilnu sapulci. Šinī otrreizēja
pilnā sapulcē apspriežami tikai tie jautājumi, kuri bija likti
pirmās sapulces dienas kārtībā un pirmo rejzi palika neiz-
šķirti, pie kam lēmumi pieņemami ar vienkāršu balsu vai-
rākumu.

§ 61. Akcionāram, kurš nav mierā ar vairākuma domam,
tiesība paziņot savas atsevišķas domas, kuras jāieved pilnas
sapulces protokolā. Akcionārs, kurš iesniedz savas atsevišķas
domas, var septiņu dienu laikā no sapulces dienas iesniegt pie-
vienošanai protokolam savu atsevišķo domu sīku motivējumu.

§ 62. Pilnā sapulcē balsošana notiek aizklāti, ja to pieprasa
kaut viens no balsstiesīgiem akcionāriem. Aizklāta balsošana
obligātoriskapie valdes, revīzijas un likvidācijas kommisijas
locekļu ievēlēšanas un atcelšanas no amata, tāpat ari pie viņu
saukšanas pie atbildības.

§ 63. Pilnā sapulcē pieņemtie lēmumi obligātoriski visiem
akcionāriem, kā klātesošiem, tā arī tiem, kuri sapulcē nepie-
dalījās.

§ 64. Par jautājumiem, kurus apspriež un izšķir pilnā sa-
pulce, ved sīku protokolu. Protokolējot sapulces lēmumus, jā-
norāda, ar kādu balsu vairākumu lēmumi pieņemti, tāpat arī
protokola jāatzīmē akcionāru iesniegtas atsevišķas domas.
Protokolu ved persona, kuru uzaicinājis sapulces vadītājs, pie
kam sapulces vadītājs atbild par to, ka _protokolējums sakrīt
ar sapulce izteiktiem spriedumiem un lēmumiem. Protokola
pareizību apliecina ar saviem parakstiem sapulces vadītājs,
ka ari citi akcionāri, uz pašu vēlēšanos, skaitā ne mazāk par
trim. Pilnas sapulces protokola, atsevišķu domu un vispār
visu protokolu pielikumu norakstus valde apliecina un izsniedz
ikvienam akcionāram uz viņa pieprasījumu.

Strīdīgo jautājumu izšķiršana un darbības izbeigšana.
§ 65._ Visi strīdi sabiedrības lietās akcionāru starpā vai starp

akcionāriem un valdes locekļiem, tāpat arī strīdi starp valdes
locekļiem un pārējām ievēlētām sabiedrības amata perso-
nām, izšķirami vai nu akcionāru pilnā sapulcē, ja abas ieinte-
resētās puses ar to mierā,_ vai arī vispārīgā tiesas kārtībā.

§ 66. Sabiedrības pastāvēšanas laiks nav ierobežots. Ja
pec sabiedrības darbības gaitas izrādītos par nepieciešamu
likvidēt sabiedrību, tad pilna sapulce lemj par tās izbeigšanu.
Ja pec sabiedrības bilances izradītos, ka zaudētas divas piekt-
daļas no pamatkapitāla un akcionāri nepapildinātu iztrūkumu
viena gada laikā no tās dienas, kad pilnā sapulcē apstiprināts
gada pārskats, no kura kapitāla iztrūkums redzams, tad sa-
biedrībai jālikvidē sava darbība.

Gadījumā, kad zaudētas divas piektdaļas no pamatkapitāla
un akcionāru vairākums izteicis vēlēšanos kapitālu papildināt,
bet kāds no akcionāriem augšā noteiktā laikā neiemaksā to
papildu daļu, kādu viņam, samērā ar viņam piederošām akci-
jām, nāktos iemaksāt, tad šīs akcijas skajta par iznīcinātām,
par ko izziņo Valdības Vēstnesī. Iznīcināto akciju vietā iz-
gatavo jaunas ar tiem pašjem numuriem, un sabiedrības valde
pārdod tas caur vietējo mākleru. No summas, kura ienākusi no
šo akciju pārdošanas, atvelkot izdevumus par pārdošanu un
publikāciju, kā arī jauno akciju izgatavošanu, to daļu, kas lī-
dzinās akciju papildu maksai, ieskaita sabiedrības pamatka-
pitāla papildināšanai un pārpalikumu izsniedz iznīcināto akciju
īpašniekam.

§ 67. Sabiedrības darbības pārtraukšanas gadījumā pilna sa-
pulce izvēl no sava vidus ne mazāk kā trīs personas likvidā-
cijas kommisija, no kurām divi trešdaļām, to starpā priekšsē-
dētājam, jābūt Latvijas pilsoņiem, un nosaka, ar finanču mi-
nistra piekrišanu, kommisijas sēdekli, tāpat ari sabiedrības
darīšanu likvidācijas kārtību. Likvidācijas kommi^'ins sēdekli
var pārcelt uz citu v'etu, saskaņā ar pilnas sapulces lēmumu
un ar finanču ministra piekrišanu. Likvidācajas kommisija,
pieņēmusi lietas no valdes, uzaicina ar pavēstēm un sludinā-
jumiem Valdības Vēstnesī sabiedrības kreditorus; lai apmieri-
nātu viņu prasības, realizē sabiedrības mantu, vienojas un stā-
jas labprātīgos izlīgumos ar trešam personām, tādās robežās
un uz tādiem pamatiem, kādus_r.oteikusi pilna sapulce. Sum-
mas, kas pienākas parādu devējiem, bet vēl nav pieprasītas,
tāpat ari tās, kas vajadzīgas, lai pilnīgi nodrošinātu strīdīgās
prasības, likvidācijas kommisija nogulda Latvijas bankā. Ti-
kai pēc tam likvidācijas kommisija var stāties pie atlikušās



mantas sadalīšanas starp akcionāriem, samēra ar viņiem pie-
derošām akcijām.

Par savu darbību likvidācijas kommisija sniedz pilnai sapulcei,
pēdējās noteiktos termiņos, pārskatus un, neatkarīgi no tiem,
pēc likvidācijas izbeigšanas, vēl ari vispārīgu pārskatu. Ja pēc
likvidācijas izbeigšanas ne visas izmaksājamas summas būtu
izsniegtas pēc piederības, tad šīs summas noguldāmas Latvijas
bankā uz to personu vārda, kurām tās pienākas.

§ 68. Par likvidācijas sākumu un beigām, pirmā gadījumā —
vajde, bet pēdējā gadījumā — likvidācijas kommisija ziņo fi-

nanču ministrijai, kā arī izsludina Valdības Vēstnesī un finanču
ministra noteiktā periodiskā izdevumā par ziņu akcionāriem un
visam personām, kurām ir kādas attiecības pret sabiedrību.

§ 69. Šo statūtu noteikumus var grozīt uz pilnas sapulces
lēmuma pamata, ar finanču ministra piekrišanu.

§ 70. Šinīs statūtos "neparedzētos gadījumos sabiedrība pie-
turas pie noteikumiem, kas izdoti akciju sabiedrībām, kā arī pie
vispārīgiem likumu noteikumiem.

Tirdzn. un rūpn. dep. dir. A. Kacens.
Tirdzn. nod. priekšnieks P. K a 1 n o z o 1 s.

Latvijas komercbanka.
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. oktobrī. Pasīvsiis/

Kase .__,yb

Tekošs rēķins Latvijas bankā 2.398,19
citās kreditiestādēs 563,29

Ārzemju nauda un vekseļi:
a) ārzemju tratas un čeki 10.471,74
b) „ nauda 6.786,91 17.258,65

Vērtspapīri 127.315,—
Diskontēti vekseļi:

a) portfelī 1.075.500,58
b) pie korespondentiem 10.448,— 1.085.94858

Aizdevumi 396.420,'—
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

a) vērtspapīriem 50.752,59
b) vekseļiem 293.275,79
c) precēm un preču dokumentiem . 966.003,04 ].310.03142

Korespondenti Nostro 3.623,15
Loro 780.395,08

Protestēti vekseļi 8.542,07
Nekustama manta 186.000,—
Inventārs 17.851,86
Procenti un kommisija 150.498,66
Tekoši izdevumi 112.029,41
Nama pārvaldes izdevumi 17.090,35
Pārejošas summas 34.184,52
Centrāles konts 72.395,13

Inkaso vekseļi un dokumenti: Ls4336->a) portfelī 26.138,46
b) pie korespondentiem 230,71 26.36917

Avalu un galvojumu debitori 391.722,65

Portfelī esošo vērtspapīru starpā: Ls 418-091,82
Rezerves kapitāla vērtspapīri 900,—
Apgrozības kapitāla vērtspapīri:

a) valsts un valdības garantēti un paš-
valdību aizņēmumi un ķīluzīmēs . 990,—

b) negarantēti aizņēmumi un akcijas 125.425,— 127.315

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 1.000.000—
Rezerves kapitāls 876,08
Tekoši rēķini 305.717,62
Pārkīlati vekseļi Latvijas bankā 1.096.242,25
Pārķīlātas preces un preču dokumenti Latvijas bankā 481.251,—
Pārkīlati vērtspapīri un citi dokumenti 143.373,68
Spec. tek. rēķ. pret veksejiem Latvijas bankā . . . 192.925,99
Korespondenti Nostro 82.926,25

. Loro 609.210,85
Parādi uz nekustamu mantu 102.300,—
Procenti un kommisija 228.820,13
Nama pārvaldes ieņēmumi 19.659,05
Dividende 559,48
Pārejošas summas 96,08
Nodaļu konts 72.324,73
Dažādi pasīvi. 110,13

Ls 4.336.393,32

Rūpniecības aizdevu savstarpējas kredītbiedrības statūtu grozījums.
Aostiorinaūs 1931. eada 26. seotembrī fin. min. J. Annuss.

Statūtu 1. pantu izteikt sekojoši:
1. Uz šo statūtu pamata 1928. g. 24. jūlijā nodibinātā „Rūp-

niecības aizdevu savstarpēja kredītbiedrība" turpina savu dar-
bību ar nosaukumu «Rūpniecības savstarpēja kredītbiedrība".
Biedrības valdes sēdeklis Rīgā. Biedrības mērķis apgādāt ne-
pieciešamo kreditu biedriem, it sevišķi tiem, kuri nodarbojas ar
tirdzniecību, rūpniecību un lauksaimniecību.

Piezīme. Visi līgumi un saistības, kurus kredītbiedrība
slēgusi ar savu agrāko nosaukumu (Rūpniecības aizdevu
savstarpēja kredītbiedrība), paliek kredītbiedrībai spēkā ar tās
jauno nosaukumu (Rūpniecības savstarpēja kreditbiedrība).

Valsts saimniecības departamenta direktors J. Miezis.
Banku nodaļas priekšnieks V. Gailītis.

Koku mēchaniskās apstrādāšanas akciju sabiedrības „Splints"
statūtu grozījums.

Apstiprinājis 1931. gada 17. oktobrī finanču ministrs J. Annuss.
Statūtu § 1. papildināt ar piezīmi un grozīt šādi:
§ 1. Ar nosaukumu Koku un metālu mēchaniskās apstrādā-

šanas akciju sabiedrība „Splints" uz šo statūtu pamata nodibinās
akciju sabiedrība, kuras mērķis ir iegūt, paplašināt un nodarbināt
sērkociņu skaliņu fabrikas, ierīkot koku zāģētavas, koku un
metālu apstrādāšanas un finieru fabrikas, izstrādāt visāda veida
koku un metālu materiālus, nodarboties ar koku un metālu un
viņu izstrādājumu un citu savu ražojumu tirdzniecību iekš- un
ārzemēs.

Piezīme. Saskaņā ar sabiedrības akcionāru pilnas sa-
pulces lēmumu no 1931. g. 23. septembra par sabiedrības

mērķu papildināšanu un sabiedrības pārdēvēšanu sabiedrības
agrākā nosaukuma vietā Koku mēchaniskās apstrādāšanas
akciju sabiedrība „Splints'' likts nosaukums Koku un metālu
mēchaniskās apstrādāšanas akciju sabiedrība „Splints", pie
kam visas saistības, tiesības, pienākumi un līgumi, kuri no-
slēgti no sabiedrības ar nosaukumu Koku mēchaniskās ap-
strādāšanas akciju sabiedrība „Splints", vai attiecas uz to, pa-
liek spēkā sabiedrībai arī ar tās jauno nosaukumu Koku un
metālu mēchaniskās apstrādāšanas akciju sabiedrība „Splints".

Tirdzniecības un rūpniecības d-ta direktors A. Kacens.
Tirdzniecības nodaļas priekšnieks P. K a 1no z o 1s.



Akc. sab. Liepājas banka, Rīga-Liepaja.
Aktīvs Bilance 1931. g. 30. septembrī. Pasīvs

Kase 93.584,92
Tek. rēķ. Latvijas bankā 81.133,50

. pastā - 842,74
Ārzemju tratas un čeki 183.918,35

. ' nauda 6.757,97 190.676,32
Vērtspapīri 72.946,25
Diskontēti vekseļi: a)portfelī .... 829.886,66

b)piekorespondent. 80.632,59 910.519 25
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

a) vekseļiem 792.757,26
b) precēm un preču dokumentiem . 402.160,16 1.194.91742

Akreditīvi 7.260^—
Korespondenti Nostro 110.497,54

Loro 2.304.078,83
Protestēti vekseļi 9.536,90
Nekustama manta 22.812,33
Inventārs 58.304,87
Atmaksājami izdevumi 134,59
Tekoši izdevumi 257.150,08
Rembursu rēķins 306.115,30
Pārejošas summas 86.802,16
Nodaļu konts 158.703—
Rīcībā atrodošās valūtas 1.763.853,60

Ls 7.629.869,60
Inkaso vekseļi un dokumenti:

a) portfelī . 1.445.373,52
b) pie korespondentiem 196.024,64 1.641.398 16

Avalu un galvojumu debitori 163.850,40

Ls 9.435.118.16
Portfelī esošo vērtspapīru starpā:

Rezerves kapitāla vērtspapīri 72.946,25

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 1.500.000,—
Rezerves kapitāls 80.857,28
Speciāli rezerves kapitāli 21.502,26
Tekoši rēķini 1.488.349,26
Pārkīlati vekseļi Latvijas bankā . . . 381.949,26

citās kreditiestādēs . 52.800,— 434.749,26
Korespondenti Nostro 1.183.610,73

Loro 148.078,94
Procenti un kommisija 332.709,28
Nama pārvaldes ieņēmumi 2.245,95
Nodokļi 432,15
Dividende 38,34
Pārejošas summas 80.355,29
Centrāles konts 162.627,19
Dažādi pasīvi:

Akreditīvu rēķins 7.260,—
Amortizācija 33.638,65
Nesamaksāti transferti 1.977,75
Devīžu rēķins 1.841.188,44
No trešās puses izliet, kred. ārzemēs 306.115,30
Peļņas un zaudējumu rēķins .... 4.133,17 2.194.313,31

Ls 7.629.869,60

Valde: (paraksti). Grāmatvedis: (paraksts).

Latviešu akciju banka.
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. oktobrī. _ Pasīvs

Kase 220.110,54
Tekošs rēķins Latvijas bankā 30.857,88

pastā 1.207,50
Ārzemju tratas un čeki 10.942,61

nauda 1.677,22
Vērtspapīri 218.206,67
Diskontēti vekseļi: a) portfelī 2.304.499,77

b) pie korespondentiem .... 123.272,—
Aizdevumi 1.135,—
Spec. tek. rēķ., nodr. ar: a) vērtspapīriem 185.936,09

b) vekseļiem 869.038,08
c) precēm un preču dokum. 7.581.264,37

Akreditīvi 163.176,53
Korespondenti Nostro 338.483,76

Loro ; . . . 257,34
Protestēti vekseļi 381.268,23
Grunts 356.890 —
Inventārs 71.967,69
Jaunbūve 1.253.106,69
Atmaksājami izdevumi 2.772,11
Procenti un kommisija 536.533,15
Tekoši izdevumi . . . . ; 396.103,22
Nama pārvaldes izdevumi 6.673,74
Pārejošas summas 82.534,23
Klientu akceptu saist., nodroš. ar precēm 2.090.566,88
Pārējie konti 3.031,15 2.093.598,03

, , . ,. u Ls 17.231.512,45Inkaso vekseļi un dokumenti:
ai portfelī 2.144.896,50
b) pie korespondentiem 567.373,06

Avalu un galvojumu debitori 414.881,94

Portfelī esošo vērtspapīru starpā: Ls 3127-151>50
Rezerves kapitāla vērtspapīri 195.571,36

Apgrozības kapitāla vērtspapīri :
a) valsts un vaid. garant. un pašv. aizņ. un ķīluzīmēs 421,—
b) negarantēti aizņēmumi un akcijas ...... 22.214,31

Ls 218.206,67

___H

Akciju kapitāls -..uuu.uuu,—

Rezerves kapitāls 206.518,84
Speciāli rezerves kapitāli 1.032.387,35
Noguldījumi uz noteiktu laiku . 78.408,07
Tekoši rēķini 3.097.912,61
Pārkīlati vekseļi ārzemju kreditiestādēs 341.122,03
Pārķīlāta's preces un preču dokum. ārzemju kreditiest. 447.603,55
Ilgtermiņa aizņēmumi ārzemēs 3.775.445,92
Spec. tek. rēķ. pret vekseļiem Latvijas bankā . . . 195.000,—

„ „ ārzemēs 1.386.550,—
Korespondenti Nostro 980,15

Loro 524.629,40
Procenti un kommisija 821.917,99
Nama pārvaldes ieņēmumi 23.215,—?
Nodokļi 2.091,96
Norakstītu zaudējumu atmaksa 4.527,17
Dividende 380,46
Pārejošas summas 703.515,31
Dažādi pasīvi:

kustamā īpašuma dilšanas fonds . . 15.201,—
trešo pērs. izliet, krediti ārzemēs . . 2.367.876,88
pārējie konti 206.228,76 2.589.306,64

Ls 17.231.512,45

Rīkotājs direktors: Dr. A. Veisbruts.

Virsgrāmatvedis: O. Šrčders.



Lauksaimnieku centralbanka.
Aktīvs Bilance 1930. g. 31. decembrī. Pasīvs

Kase. 33.014,31
Tekošs rēķins Latvijas bankā 54.551,74

citās kreditiestādēs 4.236,96
Ārzemju nauda 632,94
Vērtspapīri*) 85.857 —
Diskontēti vekseļi portfelī 2.261.479,61
Aizdevumi 108.874,65
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

a) vērtspapīriem 10.388,80
»b) vekseļiem 346.765,60

c) precēm un preču dokumentiem. 582.724,89
Protestēti vekseļi 49.126,66
Neiemaksāts akciju kapitāls 76.940,—
Nekustama manta . . " 490.269,95
Inventārs 21.999,42
Procenti un kommisija 337.950,55
Tekoši izdevumi 138.835,40
Nama pārvaldes izdevumi 19.593,48
Pārejošas summas 37.812,37
Centrāles konts 1.101.055,31
Pārējie aktīvi 23,35

Ls 5.762.132,99
Inkaso vekseļi un dokumenti portfelī 7.998,58
Avalu un galvojumu debitori 630.643,51

Ls 638.642,09
*) Portfelī esošo vērtspapīru starpā:
Rezerves kapitāla vērtspapīri 16.000,—
Apgrozības kapitāla vērtspapīri:

a) valsts un valdības garantēti un pašvaldību aiz-
ņēmumi un ķīluzīmēs 12.380,—

b) negarantēti aizņēmumi un akcijas 57.477,—

Ls 85.857 —

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 800.000 —
Rezerves kapitāls 25.353,14
Noguldījumi uz noteiktu laiku 484.782,06

„ nenoteiktu laiku 4.004,69
Tekoši rēķini 374.609,13
Pārkīlati vekseļi Latvijas bankā 1.730.630,10
Pārķīlātas preces un preču dokumenti Latvijas bankā 122.471,80
Spec. tek. rēķ. pret vekseļiem Latvijas bankā . . . 352.996,69
Parādi uz nekustamu mantu 169.164,—
Procenti un kommisija 480.402,62
Nama pārvaldes ieņēmumi 38 708,60
Nodokļi 10.751,68
Norakstītu zaudējumu atmaksa 5.580,76
Dividende 31.917,57
Pārejošas summas 10.400,22
Nodaļu konts 1.101.251,96
Dažādi pasīvi. . 19.107,97

Ls 5.762.132,99

Zaudēts Peļņas un zaudējumu rēķins par 1930. g. Pelnīts

Par noguldījumiem un tek. rēķ. maksājamas rentes. 90.711,72
, rediskontētiem vekseļiem samaksātas rentes . . 113.560,95
„ spec. tek. rēķ. u. c. aizņem, samaksātas rentes . 40.291,47

Rezerves kapitālam pieskaitītas rentes 1.492,49
Protestēto vekseļu u. c. apšaub. prasību norakstījumi 68.843,09
Kursa zaudējums uz vērtspapīriem 51.898,90
Inventāra amortizācija 2.199,95
Tekoši izdevumi u. c 136.458,75

Ls 505.457,32

Par vekseļu diskontu u. c. aizdev. saņemtas rentes . 292.435,78
„ tek. rēķ. Latvijas bankā u. c. saņemtas rentes . 1.114,50
„ vērtspapīriem saņemtas rentes 2.721,62

Saņemtas kommisijas u. c 32.863,95
Norakstītu prasību atmaksas 5.580,76
Peļņa no nekustamiem īpašumiem 19.115,12
Pagājušā gada peļņas atlikuma pārnesums 45,44
1930. g. zaudējums 151 580,15

Ls 505.457,32
Valde.

Latvijas zemnieku banka.
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. oktobrī. Pasīvs

I

Kase 4.718,82
Tekošs rēķins Latvijas bankā 674,26

citās kreditiestādēs 2.876,33
Vērtspapīri 98.840—
Diskontēti vekseļi portfelī 2.470.051,22
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

a) vērtspapīriem 69.264,40
b) vekseļiem 699.134,50
c) precēm un preču dokumentiem . 271.529,27 1.039.928 17

Protestēti vekseļi 70.693!50
Inventārs 9.995,75
Procenti un kommisija 56.074,22
Tekoši izdevumi 35.031,94
Pārejošas summas 83.111,49

Ls 3.871.995,70
Avalu un galvojumu debitori 1.579.983,78
Portfelī esošo vērtspapīru starpā:
Apgrozības kapitāla vērtspapīri:

a) valsts un valdības garantēti un pašvaldību aiz-
ņēmumi un ķīluzīmēs 1.840,—

b) negarantēti aizņēmumi un akcijas 97.000,—
Ls 98.840 —

Akciju kapitāls 500.000,—
Rezerves kapitāls . 283,31
Noguldījumi uz nenoteiktu laiku . 46.825,40
Tekoši rēķini 616.954,63
Pārkīlati vekseļi:

a) Latvijas bankā 1.432.632,87
b) citās kreditiestādēs 98.165.— 1.530.797 87

Pārķīlātas preces un preču dokumenti Latvijas bankā 64.552,91
Spec. tek. rēķ. pret vekseļiem Latvijas bankā . . . 279.121,51
Procenti un kommisija 194.129,42
Norakstītu zaudējumu atmaksa 9.085,—
Dividende . 4.229,22
Pārejošas summas 13.438,89
Pārējie pasīvi 612.577,54

Ls 3.871.995,70

Valde: (paraksti).



Rīgas starptautiskā banka. akc. sab.
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. oktobri. Pasīvs

Kase <_ -_..__.,.-..
Tekošs rēķins Latvijas bankā 657.181,80
Tekošs rēķins citās kreditiestādēs 19.065,43
Ārzemju nauda 7.018,97
Vērtspapīri 985.493,81
Diskontēti vekseļi:

a) portfelī 407.478,48
b) pie korespondentiem 643.019,95 1.050.498,43

(

Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:
ai vērtspapīriem 92.841,16
b) vekseļiem 1.483.344,37
c) precēm un preču dokumentiem . . 5.936.607,25 7.512.792,78

Korespondenti Nostro 664.09o!23
Loro 415.897,23

Protestēti vekseļi 22.452,19
Nekustama manta 921.730,32
Inventārs 114.074,75
Seifi 1.584,20
Atmaksājami izdevumi 233,22
Tekoši izdevumi 395.461,51

Ls 12.802.337,24
Inkaso vekseļi un dokumenti:

a) portfelī 1.069.162,40
b) pie korespondentiem 1.475.220,20 2.544.382,60

I

Avalu un galvojumu debitori 188.593,55
Ls 2.732.976,15

Portfelī esošo vērtspapīru starpā:
Rezerves kapitāla vērtspapīri 185.264,80
Apgrozības kapitāla vērtspapīri:

a) negarantēti aizņēmumi un akc 15.497,33
b) ārzemju vērtspapīri 784.731,68

— Li 985.493,81

akciju Kapitāls (pamatkapitāls) _.._u_ ._w,—
Rezerves kapitāls 182.785,13
Speciāli rezerves kapitāli 194.972,—
Tekoši rēķini 1.009.813,91
Pārkīlati vekseļi citās kreditiestādēs 320.694,82
Korespondenti Nostro 5.851.320,63

Loro 422.759,64
Parādi uz nekustamu mantu 554.400,—
Procenti un kommisija 409.509,38
Nama pārvaldes ieņēmumi 22.807,93
Nodokļi 5.533,18
Norakstītu zaudējumu atmaksa 8.248,57
Pārejošas summas 198.393,55
Dažādi pasīvi:

Amortizācija 131.325,65
Pārvedumi 41.701,14
No trešās puses izliet, krediti ārzemēs 1.098.444,38
Dažādas personas 192.931,19
Nesadalīta peļņa 6.568,10
Rimeses 150.128,04 1.621.098,50

Ls 12.802.337,24

Rīgas starptautiskā banka, akc. sab.: (paraksti).

Lauksaimnieku centralbanka.
Aktīvs Bilance 1931. g. 31. janvāri. Pasīvs

Kase 4U. _yo,c.4

Tekošs rēķins Latvijas bankā 19.457,82
citās kreditiestādēs 2.267,44

Ārzemju nauda 412,09
Vērtspapīri*) 76.372,80
Diskontēti vekseļi portfelī 2.263.770,22
Aizdevumi 103.324,65
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

a) vērtspapīriem 14.388,80
b) vekseļiem 346.765,60
c) precēm un preču dokumentiem 585.347,28

Protestēti vekseļi 54.882,24
Neiemaksāts akciju kapitāls 76.940,—
Nekustama manta 490.269,95
Inventārs 21.999,42
Procenti un kommisija 345.729,47
Tekoši izdevumi 148.394,54
Nama pārvaldes izdevumi 21.698,75
Pārejošas summas 38.549,12
Centrāles konts 1.079.536,29
Pārējie aktīvi 23,35

Ls 5.730.625,17
Inkaso vekseļi un dokumenti portfelī 6.082,38
Avalu un galvojumu debitori 607.136,51

*) Portfelī esošo vērtspapīru starpā: Ls 613.218,89
Rezerves kapitāla vērtspapīri 16.000,—
Apgrozības kapitāla vērtspapīri:

a) valsts un valdības garantēti un pašvaldību aiz-
ņēmumi un ķīluzīmēs 4.095,80

b) negarantēti aizņēmumi un akcijas 56.277,—
Ls 76.372,80

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 800.000,—
Rezerves kapitāls 25.353,14
Noguldījumi uz noteiktu laiku 471.498,93

„ nenoteiktu laiku 4.219,51
Tekoši rēķini 347.045,92
Pārkīlati vekseļi Latvijas bankā 1.733.750,90
Pārķīlātas preces un preču dokumenti Latvijas bankā 122.474,41
Spec. tekošs rēķins pret vekseļiem Latvijas bankā . 347.200,62
Parādi uz nekustamu mantu 169.164,—
Procenti un kommisija 493.617,33
Nama pārvaldes ieņēmumi 40.988,60
Nodokļi 8.816,50
Norakstītu zaudējumu atmaksa 6.040,76
Dividende 30.960,59
Pārejošas summas 16.461,11
Nodaļu konts 1.093.924,88
Dažādi pasīvi 19.107,97

Ls 5.730.625,17

Valde.



Rīgas komercbanka, Rīga.
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. oktobrī. Pasīvs

Kase 111.070,35
Tekošs rēķins Latvijas bankā 116.915,27
Tek.rēķ. cit.kreditiest. (Pastā Ls 81.828,06) 85.923,94 202.839,21
Ārzemju nauda 30.662,44
Vērtspapīri 902.224,98
Diskontēti vekseļi: portfelī 845.736,83

pie korespondentiem 93.812,37 939.549,20
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

precēm un preču dokumentiem 5.995.952,39
Korespondenti Nostro 212.063,86
Korespondenti Loro 259.532,93
Protestēti vekseļi 31.854,22
Nekustama manta 1.659.626,59
Inventārs 331.445,05
Seifi 97.085,69
Procenti un kommisija 138.681,02
Tekoši izdevumi 641.017,82
Nama pārvaldes izdevumi 23.358,84
Pārejošas summas 38.034,56
Centrāles konts .. ' .... 1.485.087,57

Ls 13.100.086,72

Inkaso vekseļi un dokumenti:
a) portfelī 2.953.227,56
b) pie korespondentiem 268.634,— 3.221.861 56

Avalu un galvojumu debitori 563.646,36
Ls 3.785.507,92

Portfeli esošo vērtspapīru starpā:
Rezerves kapitāla vērtspapīri 92.104,—

Apgrozības kapitāla vērtspapīri:
a) valsts un valdības garantēti un pašval-

dību aizņēmumi un ķīluzīmēs . . 50.572,50
b) negarantēti aizņēmumi un akcijas 759.548,48 810.120,98

Ls 902.224,98

Akciju kapitāls 4.000.000 —
Rezerves kapitāls 90.412,46
Amortizācijas kapitāli . 372.306,68 462 719 14
Noguldījumi uz noteiktu laiku .... 995.750,90
Tekoši rēķini 2.722.167,65 3.717.918,55
Pārkīlati vekseļi Latvijas bankā 106.621,72
Spec. tekošs rēķins pret vekseļiem Latvijas bankā . 250.000,—
Korespondenti Loro 834.044,62
Procenti un kommisija 955.026,79
Nama pārvaldes ieņēmumi 65.045,28
Nodokļi 2.196,32
Dividende 1.223,11
Pārejošas summas 91.897,80
Nodaļu konts 1.543.007,01
Dažādi pasīvi: Trešo personu izlietoti krediti ārzemēs 1.070.386,38

Ls 13.100.086,72

Valde: (paraksti).
Grāmatvedis: (paraksts).

Rīgas tirgotāju banka, akciju sabiedrība.
Aktīvs Bilance 1931. e. 1. oktobrī. Pasīvs

-Kase 19.559,86
Tekošs rēķins Latvijas bankā 220.312,06

citās kreditiestādēs 19.864,15
. pastā 7.485,33

Ārzemju nauda 15.888,65
Vērtspapīri 909.180,80
Diskontēti vekseļi: a) portfelī 568.814,—

b) pie korespondentiem .... 20.320,61
c) Latvijas bankā 39.453,95

Aizdevumi r 250,—
Aizdevumi on call 1.783.126,27
Ārzemju tratas 461.710,72
Korespondenti Nostro 31.851,63

Loro 43.862,67
Protestēti vekseļi 69.567,54
Nekustama manta 1.210.000,—
Inventārs 142.217,54
Seifi 14.977 —
Atmaksājami izdevumi 3.281,39
Procenti un kommisija 144.088,95
Tekoši izdevumi 175.640,31
Nama pārvaldes izdevumi 20.215,09
Pārejošas summas 12.221,28
Pārējie aktīvi 784,62

Ls 5.934.674,42
Inkaso vekseļi un dokumenti:

a) portfelī 271.231,45
b) pie korespondentiem 28.948,44 300.179 89

Avalu un galvojumu debitori 301.906,75

Portfelī esošo vērtspapīru starpā: Ls 602.086,64
Rezerves kapitāla vērtspapīri 203.097,05

Apgrozības kapitāla vērtspapīri:
valsts un valdības garantēti un pašvaldību aiz-
ņēmumi un ķīluzīmēs 706.083,75

Ls 909.180,80

Akciju kapitāls 2.500.000 —
Rezerves kapitāls 236.708,43
Speciāli rezerves kapitāli 41.904,80
Noguldījumi uz noteiktu laiku 53.663,25
Tekoši rēķini 658.403,43
Speciāli tekoši rēķini pret veks. Latvijas bankā. . . 39.453,95
Red. ārz. tratas 406.342,22
Korespondenti Nostro 1.022.561,01

Loro 265.320,08
Procenti un kommisija 381.018,03
Nama pārvaldes ieņēmumi 34.029,50
Nodokļi 753,38
Dividende 2.422,50
Norakstītu zaudējumu atmaksa 75.004,04
Pārejošas summas 40.000,43
Dažādi pasīvi 177.089,37

Ls 5.934.674,42

Rīgas tirgotāju bankas, akc. sab. valde: (paraksti).
Grāmatvedis: (paraksts).



Valsts zemes banka.
AktīVS Bilance 1931. g. 1. oktobrī. Pasīvs

Kase 85.476,99

Tekoši rēķini ' . '
. 4.726.014,38

Vērtspapīri:
a) pamatkapitāla 3.596.048 —
b) rezerves kapitāla 2.066.672 —
c) dažādi*) 3.265.900,42 8.928.620,42

Ilgtermiņa ķīluzīmju aizdevumi 180.537.860,—
īstermiņa aizdevumi 32.665.19U,81
Nomaksāti valsts zemju hipotēku parādi 1.532,25
Zemes pirkšana un pārdošana 902.463,56
Nekustama manta (bankas nami) 652.967,47
Kustama manta (inventārs) 304.356,47
Ilgtermiņa aizdevuma term. maks., notec 3.126.302,45
Tekoši izdevumi 1,096'in_ n.
Procenti 5.295,08
Pārejošas summas 11.349,44

Ls 233.043.619,63

Nodaļu konts centrālē 138.662.308,96
*)Nokuriem nenodoti norēķinam valsts

iestādēm Ls 1.334.270,—

Kapitāli:
a) pamata 7.200.000,-
b) rezerves 4.139.670,17
c) aizd. (Valsts saimn. d.) . . . . 35.358.017,66
d) dažādi 1.270.124 —
e) amortizācijas 138.159,68 48.105.971,51

Izlaistas bankas ķīluzīmēs 1^"^"o^no7Deldēšanas fonds 7.664.279,87
Tiražētas ķīluzīmēs 16.989,68
Maksājamie ķīluzīmju kuponi 21.779,3o
Ienākumi 7oV5qq 70
Nākamo gadu ienākumi 84.433,72
Soda naudas IS'SII'Eaīstermiņa aizdevumu rentes 364.945,68
Procenti i??o .?u7Dažādas personas un iestādes 917.221,97
Pārejošas summas 475.758,34

Ls 233.043.619,63

Centrāles konts nodaļās 138.662.308,96

Valde.

II. Preiļu krāi-aizdevu sabiedrība.
Sabiedrība atrodas Daugavpils apriņķī, Preiļu pagastā, Preiļu miestā. Pasta adir. Preiļos, Daugavpils apr. Tuvākā dzelzc. stac: Rušona.

Sabiedrības rajonā ietelp visa Latvija.
Pārskats par 1926. gadu (2. darbības gads).

Aktīvs Bilance 1927. g. 1. janvārī. Pasīvs
Nauda kasē ? 6.018,68
Tekoši rēķini Latvijas bankā 20,19

„ citās iestādēs 263,59 283,78
Negarantēti aizņēmumi un akcijas 780,—
Aizdevumi: a) pret galvniekiem . . . 65.154,16

b) pret lauksaimn. invent. 11.013,14
c) pret labību 23.867,90 100.035,20

Protestēti vekseļi un citi nokavēti aizdevumi . . . 8.980,07
Sabiedrībai piederoša kustama manta 743,85
Pārejošas summas 1.540,78

Li 118.382,36

Pamata (paju) kapitāls _ce'q_
Rezerves kapitāls 955,39
Speciāli kapitāli un fondi 286,15
Noguldījumi: a) uz nenoteiktu laiku . 2.655,86

b) uz noteiktu laiku . . . 250,— 2.905,86
Redisk. vekseļi: a) Latvijas bankā . . 43.389,66

b) citās kreditiestādēs 4.245,— 47.634,66
Speciāli tekoši rēķini Latvijas bankā 45.064,61
Aizņēmumi pret dažādām drošībām 1.500,—
Pārejošas summas 1.804,34
Korespondentu konts 3.203,32
Tīrs atlikums 167,32

Ls 118.382,36

Zaudēts Peļņas un zaudējumu konts. Fe 1n ī t s

Atlīdzība' valdei, padomei un rev. kommisijai . . . 2.294— Aizdevumu augļi (%) ld,y?
n

Dažādi izdevumi 4.252,03 Kommisijas bU,-

Augļi (%): a) par noguldījumiem . . . 161,92 Soda naudas l.srau./u
b) par aizņēmumiem ... 8.495,27 8.657,19

Amortizācija Jf «INorakstījumi zaudējumos 63o,66
īĶm^Tīrs atlikums io.,o-. '

Ls 15.980,58 Valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: (paraksts).

II. Preiļu krāi-aizdevu sabiedrība.
Sabiedrība atrodas Daugavpils apriņķī, Preiļu pag., Preiļu pilsētā. Pasta adr.: c. Preiļiem. Tuvākā dzelzc. stacija: Rušona.

Sabiedrības darbības rajonā ietelp sekojošie pagasti: Preiļu, Vārkavas, Jāsmuižas, Silajāņu, Rudzētu un Vidsmuizas.

Pārskats par 1927. gadu (3. darbības gads).
Aktīvs Bilance 1928. g. 1. janvārī. Pasīvs

1 oi i

Nauda kasē 2.043,71
Tekoši rēķini Latvijas bankā 20,19

. citās iestādēs 99,38 119,57
Negarantēti aizņēmumi un akcijas 780,—
Aizdevumi:

a) pret galvniekiem 84.982,92
b) pret lauksaimniecības inventāru . 5.329,74
c) pret labību 18.824,88 109.137,54

Protestēti vekseļi un citi nokavēti aizdevumi . . . 9.518,60
Sabiedrībai piederoša kustama manta 743,85
Pārejošas summas 2.025,78

Ls 124.369,05
Zaudējums Peļņas un

Atlīdzība valdei, padomei un rev. kommisijai . . . 2.106,—
Dažādi izdevumi 4.606,71
Augļi (°/0): a) par noguldījumiem . . . 384,15

b) par aizņēmumiem . . . 6.266,67 6.650,82
Amortizācija 88,38
Tīrs atlikums 735,59

Ls 14.187,50

Pamata (paju) kapitāls . . _._.,_.

Rezerves kapitāls 1.017,24
Speciāli kapitāli un fondi 478,27
Noguldījumi: a) uz nenoteiktu laiku . 3.300,59

b) uz noteiktu laiku . . 2.059,14 5.359,73
Redisk. vekseļi: a) Latvijas bankā . . 64.871,42

b) citās kreditiestādēs 4.020,— 68.891,42
Speciāli tekoši rēķini Latvijas bankā 28.276,34
Pārejošas summas 1.832,51
Korespondentu konts 3.265,79
Tīrs atlikums 735,59

Ls 124.369,05
zaudējumu konts. Peļņa

Aizdevumu augļi (%) 12.269,93
Kommisijas 63,53
Soda naudas 1.854,04

Ls 14.187,50
Valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: (paraksts).



Rīgas pilsētas diskonta banka.
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. oktobrī. Pasīvs

Kase 105.373,01
Tekošs rēķins Latvijas bankā 226,72
Tekoši rēķini citās kreditiestādēs 899,20
Ārzemju tratas un čeki 223.852,32

nauda 2.856,89 226.709,21
Vērtspapīri 143.094,—
Diskontēti vekseļi:

a) portfelī 1.571.001,10
b) pie korespondentiem 1.131.645,34 2.702.646 44

Aizdevumi 1.734.03_!61
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

a) vērtspapīriem 208.543,72
b) vekseļiem 750.471,48 959.015,20

Korespondenti Nostro 317.512,—
Loro 449,16

Protestēti vekseļi 64.697,94
Inventārs 1,—
Seifi 1 —
Atmaksājami izdevumi 3.499,76
Procenti un kommisija 332.448,34
Tekoši izdevumi 160.150,64
Pārejošas summas 733.789,57

Ls 7.484.549,80
Inkaso vekseļi un dokumenti:

a) portfelī 1.490.585,07
b) pie korespondentiem 39.289,38 1.529.874 45

Avalu un galvojumu debitori 122.909,35

Ls 1.652.783,80
Portfelī esošo vērtspapīru starpā:

Rezerves kapitāla vērtspapīri 128.256,—
Apgrozības kapitāla vērtspapīri:

a) valsts un vaid. garant. un pašvald.
aizņēmumi un ķīluzīmēs .... 6.336,—

b) negarantēti aizņēmumi un akcijas 8.502,— 14.838,—
Ls 143.094 —

Pamatkapitāls 814.000,—
Rezerves kapitāls 128.178,20
Noguldījumi uz noteiktu laiku 1.465.649,41

. nenoteiktu laiku 49.866,06
Tekoši rēķini 2.766.170,82
Pārkīlati vekseļi Latvijas bankā 349.616,67
Spec. tek. rēķ. pret vekseļiem Latvijas bankā . . . 350.000,—
Korespondenti Nostro 247.555,87

Loro 85.294,14
Procenti un kommisija 657.340,41
Nodokļi 2.787,10
Norakstītu zaudējumu atm. 643,07
Pārejošas summas 248.364,66
Dažādi pasīvi 319.083,39

Ls 7.484.549,80

Par bankas operācijām garantē Rīgas pilsēta.

Direktori: K. Celmiņš, V. Grēviņš, B. Pajensons.
Darbvedis: V. Hummels.

Darbveža v. i.: A. Mise.

Daugavpils tirgotāju savstarpēja kredītbiedrība.
Pārskats par 1926. gadu.

Aktīvs Bilance 1927. g. 1. janvārī. Pasīvs
Kase 5.628,57
Tekošs rēķins Latvijas bankā 185,73
Tekošs rēķins citās kreditiestādēs 864,23
Diskontēti vekseļi:

a) portfelī 65.431,69
b) pie korespondentiem 5.262,59 70.694 28

Inventārs 5.113,40
Atmaksājami izdevumi 198,71
Procenti un kommisija par 1927. g 8,88
Tekoši izdevumi par 1927. g 68,56
Pārejošas summas 10.873,58
Pārējie aktīvi 2.727,99

Ls 96.363,93
Inkaso vekseļi un dokumenti:

a) portfelī . 16.078,56
b) pie korespondentiem 6.662,10

Avalu un galvojumu debitori 261.066,90
~~

Ls 283.807,56

Akciju kapitāls 26.106,69
Speciāli rezerves kapitāli 2.387,10
Tekoši rēķini 29.852,79
Pārkīlati vekseļi Latvijas bankā 14.934,82
Korespondenti Nostro 8.296,38
Korespondenti Loro 4.260,14
Neizmaksāti pārvedumi 21,79
Procenti un kommisija 1.263,68
Nodokļi 110,69
Inkaso vekseļi 3.904,51
Inkaso dokumenti 2.778,02
Pārējie pasīvi . 200,—
Peļņa par 1926. gadu 2.247,32

Ls 96.363,93

Zaudējums Peļņas un zaudējumu konts par 1926. g. Peļņa
Nomaksātie un par pārskata gadu maksājamie augļi: Pagājušā gada peļņas atlikuma pārnesums 992,63

Par tekošiem rēķiniem 2.333,27 Saņemtie un par pārskata gadu saņemamie augļi:
„ klientu spec. tekošiem rēķiniem, %% un komm. 138,52 Par vekseļu diskontu 7.817,57
. korespondentu rēķiniem 2.935,85 - speciāliem tekošiem rēķiniem 513,41
„ pārdiskontētiem vekseļiem 1.006,27 . dažādiem aizdevumiem 2.427,28

Izmaksāti %% un komm. 1925. g. par 1926. g. . . 216,36 „ korespondentu rēķiniem 31,27
Apšaubāmas prasības 648,38 , noguldījumiem Latvijas bankā 3,24
Kustamas mantas amortizācija 250,— Kommisijas 10.200,79
Tekoši izdevumi 12.895,99 Atmaksāti %% un kommisijas 92,11
Tīra peļņa 2.247,32 Soda nauda 593,66

Ls 22.671,96 Ls 22.671,96
Šī bilance apstiprināta pilnā sapulcē 1927. g. 8. maijā. Valde: L. Zalkinds, Z. M. Borkovs. Grāmatvedis: J. Kīkers.



Akciju sabiedrība „Larunafta".
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. janvārī. Pasīvs

Nekustams īpašums 59.702,79
Inventārs 31.063,76
Trauki noliktavās 58.251,08
Būvmateriāli 567,52
Nākošā gada izdevumi 105.605,25
Kase 155,88
Tekoši rēķini kreditiestādēs 37.590,34
Saņemšanas vekseļi 803.334,31
Debitori 994.917,50
Preces 304.248,81
Palīgpreces 504,90

Ls 2.395.942,14
Eventuālās vērtības 1.035.926,13

Akciju kapitāls 300.000 —
Rezerves kapitāls 14.839,83
Amortizācija . 21.130,50
Aizņēmumi pret diskontētiem vekseļiem 240.010,67
Kreditori 1.807.309,54
Peļņa 12.651,60

Ls 2.395.942,14
Eventuālās saistības 1.035.926,13

Zaudēts Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts

Algas un atalgojumi 127.202,09 Ienākums no preču pārdošanas 401.498,54
Tekoši izdevumi 149.481,25 Provīzija par kommis. preču pārdošanu 48.428,31
Nodokļi 8.185,18 Automātu peļņa 16.851,34
Apdrošināšana 7.585,72 Ienākumi no kustamas un nekust, mantas ekspluatāc. 1.111,50
Procenti 148.977,39 Procenti 42.261,12
Kursu starpība 5.184,64 Kursu starpības 3,46
Amortizācija 3.763,73 Dažādi ienākumi 3.069,40
Izmaksātā kommisija 1.887,11
Dažādi izdevumi un zaudējumi 48.304,96
Tīra peļņa 12.651,60

Valde: (paraksti). Ls 513.223,67 Grāmatvedis: (paraksts).
~~

Ls 513.223,67

Pušmucovas kraj-aizdevu sabiedrība.
sabiedrība atrodas Ludzas apriņķi Mērdzenes pagastā, Pušmucovā. Pasta adrese: Ludza, Pušmucova. Tuvākā dzelzc. stac: Ludza.

Sabiedrības darbības rajonā ietelp sekojošie pagasti: Mērdzenes, Kārsavas, Bērzgales un Pildas.
Pārskats par 1929. g. (6. darbības gads).

Aktīvs Bilance 1930. gada 1. janvārī. Pasīvs
Nauda kase 497,92
Aizdevumi pret galvniekiem 76.81 li—
Sabiedrībai piederoša kustama manta 460,54
Pārejošas summas 914,78
Zaudējums . 20L69

Li 78.885,93

Pamata (paju) kapitāls 8.063,
Rezerves kapitāls 613*—
Noguldījumi: a) uz nenoteiktu laiku . 1.844,77

b) uz noteiktu laiku . . 501,33 2 346 10
Aizņēmumi pret galvniekiem . . . . ~ 66 63297
Saņemti o/0% 1929. g. par 1930. g. 1.23o|86

Ls 78.885.93
Zaudēts Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts

Atlīdzība valdei, padomei un revīzijas kommisijai . 732,25 Aizdevumu augļi (°/0) 5684 74
Dažādi izdevumi 1.834,33 %°/0 saņemti 1928. g. par 1929. g . ' 1395 01
Augļi (%): a) par noguldījumiem . . . 103,24 Nesaņemti %% 1930. g. 1. janvārī 18644b) par aizņēmumiem . . 3.249,51 3 352,75 Zaudējums 201,69
%% saņemti 1929. g. par 1930. g L23o]86
1928. g. zaudējums 317,69

Valdes priekšsēdētājs: (paraksts).Ls 7.467,88 Grāmatvedis: (paraksts). Ls 7.467,88

Tirdzniecības akciju sabiedrība „Centrosojuz".
Aktīvs Bilance 1931. gada 1. janvārī. Pasīvs

Inventārs 12.120,84
Tekoši rēķini kreditiestādēs 16.904,92
Vērtspapīri 25.000,—
Debitori 125.128,88
Pārejošas summas 1.577,04

Ls 180.731,68
i

Akciju kapitāls 100.000 —
Rezerves kapitāls 60.176,08
Amortizācija 13.002J6
Kreditori 561,30
Peļņa 6.992,14

Ls 180.731,68
z. a u a e s peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts

Algas un atalgojumi 55.936,67 Procenti 3 590 46Tekoši izdevumi 26.045,06 Dažādi ienākumi 9851976Nodokļi 8.521,22 ' '
Apdrošināšana 3.100,23
Procenti 353,48
Amortizācija 1.515,11
Dažādi izdevumi un zaudējumi 4.751,50
Tīra peļņa 1.886,95

Valde: (paraksti). Ls 102.110,22 Grāmatvedis: (paraksts). "LI 102.110,22



HPrei!u kraj-aizdevu sabiedrība.

Pārskats par 1929. gadu. — 5. darbības gads.
., J , Aktīvs Bilance 1930. g. 1. janvārī. Po -Nauda kas? . s_ J d"' Pasīvsi\auud KdSC i 907. ca

Tekoši rēķini citās iestādēs .... '..]'. '. '' ' 31*50Negarantēti aizņēmumi un akcijas . . . . . ' 780 —Aizdevumi pret galvniekiem 125 803* 11Protestēti vekseļi un citi nokavēti aizdevumi ! '
2370 —Sabiedrībai piederoša kustama manta .... 98550Pārejošas summas 12 697 *86

Ls 143.905,61

Pamata (paju) kapitāls . ....... 1ooQ
Rezerves kapitāls ... . 199701Speciāli kapitāli un fondi . . ' 1 iq_ so
Noguldījumi: 1.194,82

a) uz nenoteiktu laiku . . 2086 54b) , noteiktu laiku . ' . 1.344,25 oo7Q
Rediskontēti vekseļi Latvijas bankā .

~
99402 75Speciāli tekoši rēķini citās kreditiestādēs '
5"l0073Aizņēmumi pret dažādām drošībām . ? ' ]\()0 —Pārejošas summas . . . ,Sw'no

Pārējie pasīvi: 2.503,93
Zaudējumu segšanas fonda konts . 1q ori c0
Korespondentu konts . fan

Tīrs atlikums ' . ' ? ' ? ' . ' . '. '. '. '. ' . ' . \ 11947
1c 1ai onc ci

t__- *? ? a
3U d ē*Peļnas un zaudējumu konts. PelnītaTekoši izdevumi: ... reinits

a) atlīdzība valdei, padomei un revīzijas kommisijai 732- KoSiTas
Wo) 11.325,33

c aizdevumi \ [ . . . \ ; ;.[ 3^ &£" T^ ' 'M ? ' ' ' ' ' ' '? '' ? '''' t-
Augļi (%) -3.//0,2u Augļi par noguldījumiem citās iestādēs __2i

l S I' ' '] par 352ESST 6?_r ' ' '9 JSSSCpSSS.^ta:::::::; ? : 3__
d-„+ 4. j y_ >,OD nesu īzuevumi qi_ no
?2u"_T' «mj pareioš0summugrāraatass,arpIba '?'?'??<"?':: 31.;_
no53Hi 765,38
t*azaai q_n 7Q
Tīrs atlikums [ } 11947

Valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Ls 14^ Grāmatvedis: (paraksts). Lļ ^^06

Aktīvs * dm «•»"* *x*t*. JY»3dz2
„Ziemeļu mežu" akc. sab., Rīgā. ft'ffl.*

Aktīvs * dm ««IT «•»"* *x*t*. JY»3, dz. 2.
Inventārs . . B,,ancf 1^30.

g. 31. decembrī. P a s , v s
., . . *

Kase. .... .... \f^'
~ Akc,iu ^pītais 100.000,-

Tekoši rēķini kreditiestādēs fini'?? Al^em"mi pret iekīIāJumiem (on call) 391.164,42
Saņemšanas vekseļi ... ,, zii'nļ ^editorl 295.572,47
Debitori .... . monn'on £[J0Šas summas 1.346-
Preces

^ . . . . . ' . ' .
" '

. '
570 928 737-850

'Pārejošas summas ' 170018

Algas un ata.goj-umi
eJUmS

.
^
^'gjļ f^

jum* konts.
F^T

*^^ I
Tekoši izdevumi ?n2?i'tS Ienakums no Preču Padošanas 257.167,63
Nodokļi •

?o^™Apdrošināšana ... 1 ?7?«.Procenti 1.371,62noceno 82 643 19Dažādi izdevumi un zaudējumi ......... \ 38 27666TirāP^.... '. '
. 7!850[24

Valde: (paraksti). Ls 257.167,63 Grāmatvedis: (paraksts). LI 257.167,63

k

Pirmais privātais lombards, akc. sab. L-^%^
Kase

A k *T V S Bi,ance 1931« S- 30. septembri. p a s, v s31045

•rfb« _- * -i' - * - .,38
l^f

1 rekmi 10.93494Alzde+vumi 900.801-Inventars 20 779 87Nekustams īpašums 330 750 —Lombarda īpašumā pārgājušas ķīlas ....... 5635 —Pārejošas summas '
500 —

X!!!!i .'.'.'.' 2.852,30Depozīts .... 1 009
Nesaņemti % ' . * . ' . ' .\ \ \ \ \ \ \ \ \ ļ9 554 85Arestētas, bojātas un zaudētas ķīlas . l'sr9'izmaksāti o/o :.:::: ^tM
J£h IV deVUim 133.650,82Nodok^ ???? ? 7.554J5

Ls 1.510.158,25

ReZTve?ESa,:::::::::::::8008
0

4
0
6°c:

Nesadalīta peļņa g45538Amortizācijas fonds ... . 16 47370Aizņēmumi. ..' .' , ... i . ' 488.293J9Ūtrupju pārpalikumi 15.018 82Pārejošas summas 407 _n
Neizmaksāti o/o '. '

. '. '. '. '. . ' . . \ 6 04986Aizdevumu rentes, uzglabāšana, apdrošināšana etc. 172 37682Ūtrupju izdevumi1;582'Nekustama īpašuma pārv. rēķins 643J6

Valde: (paraksti). Ls 1.510.158,25



Rīgas vilnas izgatavojumu fabrikas akc. sab. agr. Holms & Ko.
Aktīvs Bilance 1930. g. 30. aprīlī. Pasīvs

Ēkas un zemes gabals 676.487,34
Mašīnas un aparāti 575.687*98Kase, tek. rēķini, vērtspapīri 405.745*53
Debitori, vekseļi 442.09212
Jēlvielas, pusgatavas un gatavas preces 803.194*55
Izdevumi uz 1930./31. g ll.67li.54

Ls 2.914.879,06

Akciju kapitāls 800.000,—
Kreditori, akcepti 1.968.792,04
Amortizācija 117.369,10
Peļņas atlikums 1928./29. g 23.044,57
Peļņas atlikums 1929./30. g 5.673,35 28 717 92

Ls 2.914.879,06
z a u d e *s Peļņas un zaudējumu konts par 1929./30. g. Pelnīts

Jēlvielas un materiāli 1.060.474
Algas strādniekiem un ierēdņiem '

. 237^136^27
Strādnieku apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem,

preču un ēku apdrošināšana . ' 17.795,37
Tek. izdevumi, rentes, nodokļi, elektr. dzinējspēks,

kommisijas, remonts 213.876,95
Pusgatavas un gatavas preces . 444.573*88
Piemaksa slimo kasei 9.29762
Apšaubāmi parādnieki ... . ' 7 26978Peļņa par 1929./30. g ..... ' . 5.673,35

Direkcija: (paraksts). Ls 1.996.097,22

Pārdotas preces 1.429.103 41
Pusgatavas un gatavas preces 1930. g.'so. aprīlī. . ' '

566.993,81

Grāmatvedis: (paraksts). Ls 1.996.097,22

Krāj-aizdevu sabiedrība „Klints".
Pārskats par 1930. gadu. 10. — darbības gads.

Ak *T v s Bilance 1931. g. 1. janvārī. p a s , v sKase 2 949 33
_ *• j»«r»__. masīvs

Tekoši rēķini citās iestādēs. .......... ' . 263*86Dalības nauda citās organizācijās ... . '
4 10040Diskontēti vekseļi [ [ [ 229.861,60

Speciāli tekoši rēķini 42.947,03Protestēti vekseļi 18.295,59
£ventars 3.332,55Pārejošas summas 7 4gg 53Atmaksājami izdevumi 3i460*98

Ls 312.700,37

Pamata paju kapitāls 56.496,55Rezerves kapitāls 2 06504Amortizācijas kapitāls ...... ' 91718Speciāli kapitāli un fondi 81979Tekoši rēķini '. '. '
. 28 374 99Termiņa noguldījumi . . 484360

Rediskontēti vekseļi: a) Latvijas bankā .... . ' . '
147.005^

b) citās kreditiestādēs . . . 28 110*
Speciāli tekoši rēķ.: a) Latvijas bankā 23!s32*29

b) citās kreditiestādēs .... 14 985*47Pārejošas summas 4.630*04līrs atlikums j ]20 42
ī.s 319700 37

Tekoši izdevumi ^ "" ZaudēJkonts- Pelnīts
Nodokļi ....' .;: wll £

izdtynn}n anSV 25.531,43
Augļi par noguldījumiem '. ' . '. ' . 1 ofiS'S v_rhT

S?,a ' a-- ' ' .' „ 53>57
Aulļi par aizņēmumiem ... 1523287 Si?

zau<^\fonds 649,98
Amortizācija . . . ĀĀl n'^

t,tu Paradu atmaksa 99-
Tīrs atlikums . '. '

.
'. '
. '. '. '. '. '. '

.
'
. ' . 1.120,42

«nākumi L997i08
Priekšsēdētājs: (paraksts). "ļ^ 2^06 Grāmatvedis: (paraksts). Ls ^ ^iiT^

Krāj-aizdevu sabiedrība wDarbsa .
Rīgā, Šķūņu ielā N°4, dz. 4.

Pārskats par 1930. gadu. — VII. darbības gads.
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. janvārī PasīvsNauda kasē

»? -" J—• .—•« sr a s i v s
j 395 25

Tekoši rēķini citās iestādēs .' . ' ..' . 608,46
Negarantēti aizņēmumi un akcijas . 4366*89
Diskontēti vekseļi . . 55^245 *62Sabiedrībai piederoša kustama manta ...... . 1.301*82
Pārejošas summas 143*62

Ls 63.061,66

Pamata (paju) kapitāls 18.600,62
Rezerves kapitāls 1.59655
Speciāli kapitāli un fondi \ 1 788*
Tekoši rēķini . ' . ' .' .' . ' 1.928*79Noguldījumi uz noteiktu laiku 4.790 65Rediskontēti vekseļi citās kreditiestādēs 32.995*—
Pārejošas summas 42019
Kooperācijas darbnieku fonds . . 231/75Tīrs atlikums . 71011

Ls 63.061,66
c a u a e j u m s Peļņas un zaudējumu konts. Peļņa

?Si/o^r' -...-• • i 1-531'35 Aizdevumu augļi (o/o) ... 542142Augh (0o): a par noguld.jumiem . 360,86 Angji par nogSdtflem citās iesiādēs .
'

.' . ' . ' \ / ^fio) „ aizņēmumiem . . ^-846,88 3207 74 Vērtspapīru rentes. . . fiocAmortizācija 68'50Tīrs atlikums 710 11
Valdes priekšsēdētājs: J. Ķirša.

~ ~
_ļ 5.517,70 Grāmatvedis: H. Dukāts. L7 lEŪjO



Liepājas tirgotāju banka, akc. sab., Liepājā.
A K l' vs Bilance 1931. g. 1. oktobrī. p - eT „ cse

^61.177,35
Tekošs rēķins Latvijas bankā 114.228,61
Tekoši rēķini citās kreditiestādēs . . . 628,92
Tekošs rēķins pastā 655,50

ārzemju bankās 49.300,55
Ārzemju nauda _ 16.890,63 242.881 56
Vērtspapīri 117!172*
Diskontēti vekseļi portfelī 331.904,22
Diskontēti vekseļi pie korespondentiem 56.064,47 337 953 59
Aizdevumi 176.481*76
Spec. tek. reķ., nodroš. ar veks., prec. un preču dok. . 2.607.507 92
Akreditīvi 107.662,55
Korespondenti Nostro:

a) bankai par labu pie ārz. koresp. . 96.724,90
o) . . -. . iekšz. . 28.152,71 124.877,61

Korespondenti Loro 93.229*34
Protestēti vekseļi . 21.722*97
Nekustama manta 24714*,85
Inventārs ' .. ' .. 2o!449,*86
Seni 885,73Atmaksājami izdevumi 7.015,45Procenti un kommisija 87.636*.45
Tekoši izdevumi 132!o24*31
Nama pārvaldes izdevumi L902i05
Pārejošas summas 24.24251
Centrāles konts 238.510*79
Pārējie aktīvi 881383*70
Inkaso vekseļi un dokumenti: Ls 4 505 270 10

a) portfelī 886.516,85
b) pie korespondentiem 200.117,70 1.086.634 55

Avalu un galvojumu debitori 148.056*49
Portfelī esošo vērtspapīru starpā: Ei 1.234.691,04

Rezerves kapitāla vērtspapīri 116.872,
Apgrozības kapitāla vērtspapīri:

valsts garantētās ķīluzīmēs 300 —
Valde: (paraksti). LI 117.172,—

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 1000000—Rezerves kapitāls 127 266*92Speciāli rezerves kapitāli 5007* 17Noguldījumi uz noteiktu laiku . '.6173512Tekoši rēķini " j 763 869*24Pārkīlati vekseļi citās kreditiestādēs. ...... ' . ' 5s!32o'—Pārķīlātas preces un preču dokumenti Latvijas bankā 89 318*89Korespondenti Nostro:
a) iekšzemes korespondenti .... 5.01065
b) ārzemju „ .... 114.206] 11
c) rembursu saistības ārzemēs . . ., 12.199,41 131 416 17

Korespondenti Loro ~~
.
~ ~T 93482*71Procenti un kommisija 318341*08

Nama pārvaldes ieņēmumi '
245—Nodokļi ] ļ 602'95Norakstītu zaudējumu atmaksa . . 460*41

Dividende . ' . ' . ' 326*80Pārejošas summas \\ 29237
Nodaļu konts ' .' .. ' . " .. 243.202,66
Dažādi pasīvi 599.382,61

Ls 4.505.270,10

Galv. grāmatvedis: (paraksts).

Latvijas tautas banka.
Aktīvs Bilance 1931. g. 1. oktobrī. Pasīvs

Kase 52.069,22
Tekošs rēķins Latvijas bankā 10.945,14

citās kreditiestādēs. . . . 18.851,37 81865 73Ārzemju nauda 12.317^39Vērtspapīri 19.899—Diskontēti vekseļi portfelī un rediskontā 2.121.501,19
Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar:

a) vērtspapīriem un vekseļiem .... 125.474,43
b) vekseļiem un preču dokumentiem . 41.169,97 166.644 40

Korespondenti Nostro 8o!543*54
, Loro '

. ' .' . ' . ' . ' . ' . 134.67l!30Protestēti vekseļi 4.352—
Nekustama manta . . . 40o!oOO*
Inventārs ' .... ' . 29.028 *23
Procenti un kommisija '

45!921*42Tekoši izdevumi '. '. '. 99!o75*20
Nama pārvaldes izdevumi ' lo!683*30
Pārejošas summas 5.457*53Pārējie aktīvi: dažādi debitori ..... ' 98.585,65

noguld. %% 8.196,21 106.782,16
Ls 3.318.742,39

Inkaso vekseļi un dokumenti:
a) portfelī - . . . . 21.108,16
b) pie korespondentiem . 309.679,25 330.78? 41

Avalu un galvojumu debitori 536.701,—

Portfelī esošo vērtspapīru starpā:
Rezerves kapitāla vērtspapīri 17.079,

Apgrozības kapitāla vērtspapīri:
Negarantēti aizņēmumi un akcijas . . 2.820,— 19 899—

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 700.000,—
Rezerves kapitāls 63.173*84
Speciāli rezerves kapitāli 95!246,*32
Ierēdņu pensijas un pabalsta kapitāls ....... 2!896,17
Noguldījumi uz noteiktu laiku 344.140*25
Bankas darb. spec. ietaup . 11 578*42
Tekoši rēķini ' . . 634735*69
Parķīlāti vekseļi Latvijas bankā 591.611,
Pārķīlātas preces un preču dokumenti Latv. bankā J\T_ 52 10.814*

51
Spec. tek. rēķ. pret vekseļiem Latv. bankā N234 . . 405.457,71
Korespondenti Nostro 17.19975
Korespondenti Loro 19.820*.17
Procenti un kommisijas 262.986,23
Nama pārvaldes ieņēmumi 30 377'
Nodokļi: 5% v. n 3'.076!o5
Norakstītu zaudējumu atmaksa 14.146,51
Dividende 39.214 11
Pārejošas summas 9.488*.65
Dažādi pasīvi: dažādi kreditori 59.473,03

noguld. %% 3.306,98 62.780,01
Ls 3.318.742,39

Latvijas tautas banka: (paraksti).



Daugavpils tirgotāju savstarpējā kreditbiedrība.
Aktlvs Bilance 1929. g. 31. decembrī. Pasīvs

Kase 11.162,28
Tekošs rēķins Latvijas bankā Ks 6833 13.327,61
Tekošs rēķins kreditiestādēs iesk. pastu 317 02
Diskontēti vekseļi 187 549 92
Inventārs 5.225,40
Rezerves kap. vērtspapīri 500 —
Izmaksāti °/0 un kommisija 233 47
Tekoši izdevumi 7£, „
Atmaksājami izdevumi 187 70
Pārejošas summas 4540 99
Pārējie aktīvi 2 727 99

~~226.533,71

Pamatkapitāls 44.446,69
Rezerves kapitāls 553 50
Spec. rez. kap. nama pirks, biedrībai 4.481,14
Pārkīlati vekseļi Latvijas bankā 49.210,16
Tekoši rēķini 80.518,35
Spec. tekoši rēķini On call 26.738 71
Korespondenti Nostro 4 577 47

Loro 6.128,06
Iemaksāti % un kommisija 2.282 95
5% valsts nodokļi 11096
Inkaso vekseļu komitenti 270 60
Inkaso dokumentu komitenti j.42312
Ziedoj. skolām un citiem labd. mērķiem 200 —
Pārējie pasīvi g2
Noguldījumi uz noteiktu laiku 5.000,—

, „ nenoteiktu laiku 500

Ls 226.533,71
s pe!nas un zaudējumu konts. Kredits

Izmaksāti % un kommisija. ... 11 cQn 17 T . ...n .
Teao.i ..devumi . .

"

^
-^sat, »/„ un ko.nm.sija 23.081,36

Nodokll
,5'°'Soda nauda 698,36

290,81 Fonds līdzekļu past. izdev 3.102 86
Ls 26-»57 Valde: (paraksti). LI 2^8^57

F. Hoffmann - la Roche & Co. akc. sab. Bāzelē, Rīgas nodala.
AkUvs Bilance 1930. g. 31. decembrī. PasīvsNekustams īpašums .... ,c,,.. .. , ;, «. rasivs

Inventārs 19iS'ļl £ļ-? kapltāls 100.000,-
Kase 12.480,13 Kreditori leVncncc
Debitori 14.611,82 Peļņa ?2"2S2'S5
pfor„ 110.612,87 19.926,24

reces 124.122,08
Ls 306.976,90 : ~

7 ' Ls 306.976,90
Peļņas un zaudējumu konts n 1Algas un atalgojumi . . 9701t: , " Pelnīts

Tekoši izdevumi. . . iAtnZk Ienākums no preču pārdošanas 102267 85
Procenti «99«_ ' '
Amortizācija ļ'ttļfi -Trra p£ina ::::::::: Amil

LS 102-2 8̂i Valde: (paraksti). Ls 102.267,85

Akc. sab. „Labība un Sēkla"

Inventārs
A " '' V S Bilance 193°- * »? <«*_*__. P a ,,,

Nākošā gada izdevumi : . . \ . ; ; . ; ; ; ; ; ; *»fcz ja^Jļļ-ļ^ ? • ; 100.000
Saņeinšanas -

vekseļi . [ \ [ [ [ [ [ | [| ; ; ; ; ,^1
Jl Mešanas vekseļi

un
akcepti . \ [ [ ] \ 24.980,-

1I6-798 >99 Nesamaksātie pārskata gada izdevumi. zU'Is
- Pelna .::::: 4.7-0:25
Ls 319.412,46 : — —

ZanHpt
LS 319--46

ai .,
uoets Peļņas un zaudējumu konts. d_.i-.t *Algas un atalgojumi īsonn ii *. _ Pelnīts

Tekoši izdevumi . q r«7m Ienākumi no Preču pārdošanas 84626 96
Nodokļi ; SSfilr» ' '
Apdrošināšana . ££'2.
Amortizācija ' . '. ' . ' . ' . 53440Dažādi izdevumi un zaudējumi. . ~ 50 021*48Tīra pe'na ' . ' . '. '

.
'
. '. 4760*20

Ls 84.626,96 Grāmatvedis: (paraksts). LI 84.626,96



Latvijas ebreju intelliģences krāj-aizdevu sabiedrība.
A k * > v s Bilance 1930. g. 1. janvārī. P a s i v s

Nauda kasē 8.89427
Tekoši rēķini citās kreditiestādēs:

a) Latvijas bankā 431,68
b) citās iestādēs 10.551*77 10 98345

Diskontēti vekseļi 43720*,43
Spec. tek. rēķ. ,on call", nodroš. ar vekseļiem . . 21 37102
Protestēti vekseļi 315
Sabiedrībai piederoša kustama manta 2.489 *18
Korespondenti lo!o72 *28
Pārejošas summas 2 181*59
Pārējie aktīvi . ' 7.007,53
Peļņas un zaudējumu konts 3.285,88

Ls 111.220,63

Pamata (paju) kapitāls 23 700 —Rezerves kapitāls ' 3350 —

% 0/0 1930. g 613)02

Ls 111.220.fi.-?
Zaudējums Peļņas un zaudējumu konts par 1929. g. Peļņa

Dažādi izdevumi 7725,93 Aizdevumu augļi (o/ 0) .... 37140..Augļi (o/ o) par noguldījumiem 2.017,36 Kommisijas ofi.q?«Amortiza"cna 132,- Augļi par noguld. citās iestād. un 'koresp. .\* .
' , " '

23577Zaudējums ?..,... 3.285*,88
Ls 9.875,29 Valde: M. Šapiro, E. Šnitke. Ls 9.875,29

Daugavpils apr. Višķu miesta un pagasta tirgotāju un rūpnieku krāj-aizdevu sabiedrība.
Biedru skaits bilances dienā 162. Biedru papildatbildības kopsumma Ls 61.500,—.

A k *vs Bilance 1931. g. 1. janvārī. Pasīvs
Nauda kase 7.155 81
Aizdevumi pret galvniekiem . . . . 19.320,'—Sabiedr. piederoša: a) nekustama manta 680,—

b) kustama manta . 465,75 1.145 75
Atmaksāti izdevumi '

55^0Izdevumi uz 1931. g . . . 115*

Ls 27791,96

Pamata (paju) kapitāls . . . 6.103,—
Rezerves kapitāls 1.352*27
Speciāli kapitāli un fondi 769*58
Tekoši rēķini " . ' . 377^5
Noguldījumi: a) uz nenoteiktu laiku . 506,66

b) uz noteiktu laiku . . 2 625,31 3 13i 97
Krājnoguldījumi 3708*09
Līguma noguldījumi 1.229 14
Korespondenti 10347*41
°/o°/o 1931. g ' 258*44
Tīrs atlikums 515,01

Ls 27791,96
Zaudēts Pejņas un zaudējumu konts. Pelnīts

Dažādi izdevumi 3.122,95 Aizdevumu augļi (0/ 0) 3 054 64Korņm.sjas 1371 Komrnisijas«°
f^,Augļi (0/ 0): a) par noguldījumiem . . . 266,89 i.»/o,aj

b) par aizņēmumiem . . . 1.060,56 1.32745
Amortizācija ' 5175
Tīrs atlikums 515,01

Valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Ls 5.030,87 Grāmatvedis: (paraksts).
~~

Ls 5.030,87

Akciju sabiedrība Baltijas stērķeļu fabrika.
A k *ī v s Bilance 1930. g. 31. decembrī. Pasīvs

l",entārs 10.136,16
Nākošā gada izdevumi 219 50
Kase ; ; ; 854;5i
Tekoši rēķini kreditiestādēs 471,87
Saņemšanas vekseļi 19.195*31
Dalību nauda citos uzņēmumos 2 000 —Debitori 11.872 *80
Preces 10.653,92

Ls 55.404,07

Akciju kapitāls 28.000,
Rezerves kapitāls . . . . 10^341*48
Amortizācija 5.711,96
Aizņēmumi pret ieķīlājumiem (on call) . . 10109 —
Kreditori '592*,38
Pelna 649,25

Ls 55.404.07

za u d ē* s Peļņas un zaudējumu rēķins. Pelnīts
Algas un atalgojumi 14.808,55
Tekoši izdevumi 5.58483
Nodokļi ' .. ?'. 296 *96
Apdrošināšana [ 1.04112
Procenti ' . '. ' . 94216
Amortizācija [ 1.013,61
Dažādi izdevumi un zaudējumi 25807*54
Tīra peļņa 649*25

Valde: (paraksti). Ls 50.144,02

Ienākums no preču pārdošanas 49.489,93
Procenti 652

*21
Dažādi ienākumi 1*88

Grāmatvedis: Z. Kagans. Ls 50.144,02



Annas krāj-aizdevu sabiedrība.

Aktīvs Slēguma bilance 1924. g. I. darbības gads. Pasīvs

Nauda kasē 491 79
Noguldījumi 30'3
Vērtspapīri 72

*
50

Aizdevumi pret galvniekiem 23.240,—
> „ lauksaimniecības inventāru .... 7.701,

Sabiedrībai piederoša kustama manta 13,50
Pārejošas summas 18355

Ls 31732,97

Pamata (paju) kapitāls 2.740 —
Rezerves kapitāls 120
Aizņēmumi Latvijas bankā 23.698,51

Latvijas tautas bankā 3.995 —
Aizdevumu augļi uz priekšu saņemti 790,73
Neizmaksāta alga 9
Tīrs atlikums 379 73

Ls 31732,97

Zaudēts Peļņas un zaudējumu rēķins. Pelnīts
Piemaksas alga valdei un padomei par 1924. g. . . 196—
Rezerves kapitālam pieskaitīts 30
Pārvests uz tekošo izdevumu rēķina 153,73

Ls 379,73

1924. gada peļņa 379,73

Ls 379,73

Priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: N. Ribušs.

Aktīvs Slēguma bilance 1925. g. II. darbības gads. Pasīvs
Nauda kasē 75595
Noguldījumi 37 19
Vērtspapīri 401

'
50

Aizdevumi pret galvniekiem 29.620
, lauksaimniec. invent. un labību .* . 11.343,50

Sabiedrībai piederoša kustama manta 21,50
Pārejošas summas aktīvā 183,68

Ls 42.358,33

Pamata (paju) kapitāls 3.920 —
Rezerves kapitāls 11715
Aizņēmumi kreditiestādēs 36749 56
Pārejošas summas pasīvā 1.04269
Tīrs atlikums 52s

'
93

Ls 42.358,33

Z a u d e *s Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts
Uz stāt. § 19. pamata rezerves kapitālam pieskaitīts 106 —
Kooperācijas darbnieku palīdzības fondam b3,—
Dažādiem izdevumiem 9793
Dividendei 212
Galda un citu mēbeļu iegādāšanai 60,—

Ls 528,93

1925. gada peļņa / . . 523,93

Ls 528,93

Valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: N. Ribušs.

Aktīvs Slēguma bilance 1926. g. III. darbības gads. Pasīvs
Nauda kasē 423 66
Noguldījumi 41

*
55

Vērtspapīri 425
Aizdevumi pret galvniekiem 34.983,_-

- lauksaimniecības inventāru .... 8.186,
Sabiedrībai piederoša kustama manta 71,50
Pārejošas summas aktīvā 351,06
Zaudējums 90 25

Ls 44.563,03

Pamata (paju) kapitāls 4,455
Rezerves kapitāls un citi 661 23
Aizņēmumi Latvijas bankā 34.374,57

, Latvijas tautas bankā 3.975,
Pārejošas summas pasīvā 1.102 23

Ls 44.563,03

Zaudējums Peļņas un zaudējumu rēķins. Peļņa
1926. g. zaudējumi 90,25 Uz statūtu § 58. pamata segts no rezerves kapitāla 90,25

Ls 90,25 Ls 90,25

Valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: N. Ribušs.



Daudzevas krāj-aizdevu sabiedrība.
Biedru skaits bilances dienā 330. Biedru papildatbildības kopsumma Ls 160 800 —Aktīvs Bilance 1929. g. 1. janvārī. Pasīvs\auda

_ Kase 326,50
Tekoši rēķini citās iestādēs 580,39

„ - Latvijas tautas bankā ... 24,01 554 45
Vērtspapīri, negarantēti aizņēmumi un akc. . . . . 490,—
Aizdevumi pret galviniekiem 88.520,—
Protestēti vekseļi un citi nokavēti aizdevumi .... 200,—
Sabiedrībai piederoša kustama manta ....... 722,—
Pārejošas summas 3.288,41

Ls 94.151,31

Pamata (paju) kapitāls 8.040Rezerves kapitāls 2.557,*36
Speciāli kapitāli un fondi 287,17
Noguldījumi uz nenoteiktu laiku 6.298^08
Speciāli tekoši rēķini Latvijas bankā 68.525,01
Aizņēmumi pret dažādām drošībām 5.000,—
Pārejošas summas 2.595,12
Tīrs atlikums 848*,57

Ls 94.151.31

Zaudējums Peļņas un zaudējumu konts. Peļņa
ickosi izdevumi:

a) atlīdzība valdei, padomei un revīzijas komm. . 754,—
b) nodokļi 16,09
c) dažādi izdevumi . 1 71792

Augļi (0/ 0):
a) par noguldījumiem 459,82
b) par aizņēmumiem 3771,67 4.23149

Tīrs atlikums 848*57

Ls 7.568,07

Aizdevumu augļi (o/0) 7.551,31
Augļi par noguldījumiem citās iestādēs 1575

Ls 7.568,07
Valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: (paraksts).

Galošu tirdzniecības akc. sab ..Tretorn ".
Rīgā, Palasta ielā N_ 9.

Aktīvs Bilance 1931. g. 30. aprīlī. Pasīvs
Inventārs : 9.341,30
Kase 1.688,29
Tekoši rēķini kreditiestādēs 15.369,97
Saņemšanas vekseļi 132.326*,42
Vērtspapīri (depo) 55.556*—
Debitori 113.550,38
Preces 197-625.48
Pārejošas summas 1.000,
Zaudējums 1930./31. g 12.969,20

Ls 539.427,04

Akciju kapitāls 100.000 —
Rezerves kapitāls 301,98
Amortizācija 3.136,81
Kreditori 433.955,68
Nesamaksātie pārskata gada izdevumi 1782,57
Pārejošas summas 250,—

Ls 539.427,04
Zaudējums Peļņas un zaudējumu konts. Peļņa

Algas un atalgojumi 39.474,45
Tekoši izdevumi 27 061

*
86

Nodokļi . ' 1.261,02
Apdrošināšana 2.197,63Amortizācija 93413
Dažādi izdev. un zaudējumi 52.234*30

~~

Ls 123.163,39

Ienākums no preču pārdos 96.262,02
Procenti 7.140,0?
Kursu starpība 1.056,40
Iepriekšējo gadu peļņa 5735,70
Zaudējums 1930./31.g 12.969,20

Ls 123.163,39

Daudzevas kraj-aizdevu sabiedrība.
Biedru skaits bilances dienā 368.

Aktīvs Bilance 1930.
Nauda kasē 231,71
Tekoši rēķini citās kreditiestādēs 788*19
Vērtspapīri, negarantēti aizņēmumi un akc 800,—
Aizdevumi pret galviniekiem 97.992—
Protestēti vekseļi un citi nokavēti aizdevumi .... 430 —
Sabiedrībai piederoša kustama manta 722,—
Pārejošas summas 2.988,26

Ls 103.952,16

Biedru papildatbildības kopsumma Ls 181.800,—.
g. 1. janvārī. Pasīvs
Pamata (paju) kapitāls 9.090,—
Rezerves kapitāls 8733,54
Speciāli kapitāli uu fondi 287,17
Noguldījumi uz nenoteiktu laiku 6.094,39
Speciāli tekoši rēķini Latvijas bankā 72.961,13
Aizņēmumi pret daž. droš 8.000,—
Pārejošas summas , 3.033,47
Tīrs atlikums 752*46

Ls 103.952,16
Zaudējums Peļņas un zaudējumu konts. Peļņa

lekoši izdevumi:
a) atlīdzība valdei, padomei un revīz. komm. . . . 736,—
b) nodokļi 10,60
c) dažādi izdevumi 1 535 34

Augļi (o/0):
a) par noguldījumiem 455,82
b) „ aizņēmumiem 4.190,09 4 545 gj

Tīrs atlikums 752*46
Ls 7.680,31

Aizdevumu augļi (%) 7.644,76
Augļi par noguldījumiem citās iestādēs 35,55

Ls 7.680.31
Valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: (paraksts).



Grāveru kraj-aizdevu sabiedrība.
Sabiedrība atrodas Daugavpils apr. Aulejas pag. Pasta adrese: Aglona. Sabiedrība dibināta 1924. gada 27. janvārī.

Aktīvs Bilance 1926. g. 1. janvārī. Pasīvs
Nauda kasē 1.454,18
Aizdevumi:

a) pret galvniekiem 24.005,34b) , lauksaimnieku invent 7.665,66c) , vērtspapīriem 260*
Inventārs 193;97
5ēbļton 1.877,16
Zaudējums 11959~

Ls 35.575,40

Pamata (paju) kapitāls 4.024,59Spec. tekoši rēķini:
a) Latvijas bankā 26.846,58
b) Tautas bankā i 750K^on \ ] . 2i540*19

Pārejošas summas 414 13

Ls 35.575,40

Zaudets Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts
Tekoši izdevumi 3.424 40Augļi par aizņēmumiem . . . . 1.295*53

Ls 4719,93

Aizdevumu augļi 4.180,24
Soda nauda 42010
Zaudējums ' . ' . * . ". . ' . ' . ' . ' . ļ 19)59

Ls 4719,93

Aktīvs Bilance 1927. g. 1. janvārī. Pasīvs

I

Nauda kasē 3 523 40
Aizdevumi: a) pret galvniekiem .......- '. 30711,67

b) pret lauksaimnieku invent 7.244,46c) pret vērtspapīriem 260 —
K?;;*.:.: i5s;37Dēbitori 3.040,46

Ls 44.935,40

Pamata (paju) kapitāls 5.118,56Spec. tekoši rēķ.: a) Latvijas bankā 36.543,04
b) Tautas bankā 1 750'

Kreditori - 94] 'Pārejošas summas 49*20Tīrs atlikums [ 12003
Ls 44.935,40

Z a u d e ts Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts
Tekoši izdevumi 44J 4g
Augļi par aizņēmumiem 2 019*22Tīrs atlikums ' . - 12003

Ls 6.549,73

Aizdevumu augļi 6.549 73

Ls 6.549,73

Aktīvs Bilance 1928. g. 1. janvārī. Pasīvs
Nauda kasē , 3 172 92Aizdevumi: a) pret galvniekiem ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . '. '

40.107*
08b) pret lauksaimniecības invent. . . . 1.89170

c) pret vērtspapīriem ' 260*—Inventārs -jofi'ofi
Dēbitori , 71393Zaude J'ums ' . ' . ' . ' . ' .' . ' . ' . ' . 661,36

Ls 47.233,25

Pamata (paju) kapitāls 5 013 50Rezerves kapitāls '
j^gSpec. tekoši reķim:

a) Latvijas bankā 36.848,98b) lautas bankā .... j 755£_redit°'. ' .' . ' . ' . '. ' . '. '.: 3.45071
Pārejošas summas 99 99

Ls 47.233,25
u d ē*Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts

I_-_l'/.?i <7/l_ir«rHi? ii
_ --.<__ -_._cvu._ 4 672 98Augļi par aizņēmumiem . . . . 2!216*48

Ls 6.889,46

Aizdevumu augļi (o/Qo/o) 6.228,10Zaudējums 661,36
Ls 6.889,46

A k *r v s Bilance 1929. g. 1. janvārī. P a s, v s
n.uua Kase * U77lļAizdevumi:1.14/.a) pret galvniekiem .... 40071. ie.

b) akcijām 2fin —Inventārs ' . '. '. 23497Pārejošas summas ... 1 rRQ VcZaud^.:.:::::::::
Ls 49

S
.226,77

Pamata (paju) kapitāls ... . 4 011 00
Rezerves kapitāls . ' . ' ! . ' . ' ! . ' . " .' '

m%8pec. tekoši rēķini:
a) Latvijas bankā 38.597,20b) Tautas bankā . . 2 200 —Parādi par precēm '.. '.. ' . ' . '

. ' . '. '. 2!569;42Pārejošas summas 714 05Amortizācijas kapitāls . .......... 6116
Ls 49.226,77

Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts
1eKosl izdevumi 2593 54Augļi par aizņēmumiem ......... ''' 3 155*50Zaudējums preču operācijās ....... .. 1 18853

Ls 7704,03

Aizdevumu augļi 3 764 77ZaudēJ3'.939*26

Ls 7704,03



Grāveru krāj-aizdevu sabiedrība.
A k t ] v s Bilance 1930. g. 1. janvārī. Pasīva

rcauoa Kase. 55553 Pamat ( - } k „ fi9finfioTekošs rēķins Latvijas tautas bankā 117,41 Rezerves kapitāls
6-2MgAizdevumi: a pret galvniekiem 43.394,04 Amortizācija, kapitāls ' . I?'S

SSSE- -. .'. v6rtspapmem ::::.::::: %& %3£SF&čZT'**':::: ^ fPārejošas summas 2.655,38 Kreditori . . h®*>_?
ZaudeJ153,89 Pārejošas summas ' . .. [ . . \ \ \ \ \ ' ' ' ' ' fļļg'gļ

Ls 47.490,37 Jļ ^^Zaudēts Peļņas un zaudējumu konts. PelnītsTekoši izdevumi 2.188,33 Aizdevumu augļi (0/0) . 42qoqRAugļi par aizņēmumiem 2.265,54 Zaudējums . . \° ..." .']' . ' . ' . '. '. '. '.[] ?53 89
Valdes priekšsēdētājs: D. Kudins. Ls 4.453,87 Darbvedis: J. Viguļs. Ls 4.45337

Aktīvs Bilance 1931. g. 1. janvārī. Pasīvs
Nauda kasē 49473 Pamatkapitāls fiQ4̂ fiQTekoši rēķini citās kreditiestādēs 117,41 RezervesT kapitāls . . . ' . ?' '

^oSAizdevumu a pret galvniekiem . . 44.248,51 Spec. tek. rēķ. Latvijas bankā ' . ! ' ' ' 37 620 45 'b) . nekustamu mantu . 998,84 , , , citās kreditiestādēs .. 471,74 ,«nQ91Qc) . vērtspap. u. c. ķī ām 250,— ak 407 oc D,.,' 38.092,19
v„*i~~n ~ i —— 40.4y/,db Pāre osas summas 480 QQKustama manta , 263,97 Kreditori . . fiļziPārejošas summas 561,83 Tīrs atlikums . . . . . ! ' .

'. . [ [ \______L: 48710
Ls 46.935,34 LI i6^35 ~Ši

Zaudēts Peļņas un zaudējumu konts. PelnītsTek05 gdevumi: Aizdevumu augļi . . 824 98atlīdzība valdei, padomei un revīzijas kommisijai. 1.447,86 Soda naudas .....'....... * . *'
127492

mISL....,'™. „'._„"_.__. 1.168,25 Ieņēmumi no nekustamas mantas . . . . . ' 16 89
S SnCl

JUm°253'89 Norakstītu parādu atmaksas . . . 6 224Tīrs atlikums 487)10 Dažādi ieņēmumi bģiļ
%% 1930. g ; ; ; g,,

Ls 3.357,13 Valde. Ls 3,357^3

Aizputes lauksaimn. sab. „Rūķis" krāj-aizdevu sabiedrība.
A k tT v s Bilance 1928. g. 1. janvārī. Pasīvs

v!!£«_.-l> 1* Pamatkapitāls 1080
Y£S?? . , • -,, 100'- Rezerves kapitāls ....gTP eSr;ummas

alVmekiem " ia£ftX Noguldījun/uz nenoteiktu laiku . ] . . [ . [ . \ 9.336,4i
žaudams

a
::::::; :: :::::: .ffiP

ārejošassummas

'--Ls H.597,48 _ļ H^T^g

Z a u d ē t s Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts

SJ
zdevum

i,T.- ? 622,47 Aizdevumu augļi j 539 70Augļi par noguldījumiem 827,50 Zaudējums . ....... .i. i. ..i "
410,27

Ls 1.449,97 LI UĀWI
Likvidācijas valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: (paraksts).

Aktīvs Bilance 1929. g. 1. janvārī. Pasīvs
Nauda kasē 69)77 paniatkapiīāIs -
Vērtspapīri ..... . 100,- Rezerves kapitāls

L
gfeAf™mi pret galvniekiem 10.498,11 Noguldījumi uz nenoteiktu laiku . '. '. 10 243 94Pārejošas summas 800)97 Pārejošas summas 88072Zaudējums 869 35 '

Ls 12.338,20 Ls 12.338,20 ļ.

Z a u d ē t s Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts
Dažādi izdevumi 241,35 Aizdevumu augļi .... 65999Augļi par noguldījumiem 880,72 Zaudējums 86935Zaudējums uz 1928. g. 1. janvāri . . 4io*27 '

Ls 1-532,34 LI T53^34
Likvidācijas valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: (paraksts).



Aizputes lauksaimn. sab. „Ruķis" kraj-aizdevu sabiedrība.
Aktīvs Bilance 1930. g. 1. janvārī. Pasīvs\auda

_ kasē 9,03
Vērtspapīri 100,—
Aizdevumi pret galvniekiem 2.437,61
Pārejošas summas 280,55
Zaudējums 8.114,20

Ls 10.941,39

Pamatkapitāls 1.120,—
Rezerves kapitāls 93,54
Noguldījumi uz nenoteiktu laiku 8.873,60
Pārejošas summas 854,25

Ls 10941,39
Zaudēts Peļņas un zaudējumu konts. Pelnīts

Tekoši izdev.: a) atlīdzība valdei,padomei un rev. komm. 240,— Aizdevumu augļi 259,19
b) dažādi izdevumi 807,34 Zaudējums ' . '... 8.114 *20

Augļi par noguldījumiem 832,87
Zaudējums uz 1929. g. 1. janvāri 869,35
Aizd. Aizputes lauks. sab. „Rūķis* 5.623,83

Ls 8.373,39 ~~Eš 8.373,39
Likvidācijas valdes priekšsēdētājs: (paraksts). Grāmatvedis: (paraksts).

Liepājas aizdevu- un krājkase.
Aktīvs Pārskats par 1924. gadu. Pasīvs

Kases rēķins 288,58 Rezerves kapitāls 1.987,04
Tekošs rēķins Krievu Āzijas bankā, Liepājas nodaļā. 180,26 Pamatkapitāls (biedru iemaksas) 197642
Aizdevumi 27.236,96 Noguldījumi 20 348*81Rezerves kapitāla vērtspapīri 19,60 Rediskontēti vekseli Latv. tirdzn. un rūpn. bankā . . 3.170—
Dubio konts 33,41 Tīra peļņa par 1924. g 276,54

Ls 27758,81 £Š 27758,81

Zaudēts Peļņas un zaudējumu konts 1924. g. Pelnīts
Tekoši izdevumi 1.097,46 Aizdevumu augļi un kommisija 3.668,67Algas 960,— Atmaksāti izdevumi . 7807
Augļi 1.435,68 Norakstītu parādu atmaksa 6 44Tīra peļņa par 1924. g 276,54 Jaunu biedru iestāšanās nauda 16,50

Ls 3769,68 LI 3769,68

Aktīvs Bilance 1925. gada 31. decembrī. Pasīvs
Kases rēķins 953,45 Pamatkapitāls (biedru iemaksas) 2682 66Tekošs rēķins Krievu Āzijas bankā, Liepājas nodaļā. 180,26 Noguldījumi . . 39 415*88Aizdevumi 45.946,98 Rezerves kapitāls 2 227 *52Rezerves kapitāla vērtspapīri 19,60 Rediskontēti vekseļi Latv. tirdzn. un rūpn. bankā. . 1.740*—

Tīra peļņa par 1925. g 1.044*23
Ls 47.110,29 LI 47.110,29

zaudēts Peļņas un zaudējumu konts 1925. g. Pelnīts
Tekoši izdevumi 1.804,27 Aizdevumu augļi un kommisija 7.309,87
A'gas 1.916,— Atmaksāti izdevumi 50*04Aug; ? -,-,- 2.625,66 Jaunu biedru iestāšanās nauda 30*25Tīra peļņa par 1925. g 1.044,23

Ls 7.390,16 Ls 7.390,16

Aktīvs Pārskats par 1926. gadu. Pasīvs
Kases rēķins . . . 2.323,86 Pamatkapitāls (biedru iemaksas) 3 884 66Tekošs rēķins Krievu Āzijas bankā. Liepājas nodaļā. 180,26 Rezerves kapitāls 3705*

38Aizdevumi 62.448,27 Noguldījumi ' 53'240*43Rezerves kapitāla vērtspapīri 19,60 Rediskont. vekseļi Latv. tirdzn. un rūpn.bank. Liep. nod. 2;i00*—
Kapitāls varbūtēju zaudējumu segšanai 470*
Uz priekšu maksāti % par 1927. g 400*

—
Tīra peļņa par 1926. g 1.171* 52

Ls 64.971,99 Ls 64.971,99
z a u d ē ts Peļņas un zaudējumu konts 1926. g. Pelnīts

Tekoši izdevumi 2.191,65 Aizdevumu augļi un kommisija 12 174 17~'S ,? 3.276,— Atmaksāti izdevumi 7866Augļi 4.963,66 '
Norakstījumi zaudējumos 180,
Kapitāls varbūtēju zaudējumu segšanai 470*.
Tīra peļņa par 1926. g 1.171*52

Ls 12.252.83 7Z i^co _>o
,__ L3 IZ.ZOZ .OOLiepājas aizdevu- un krājkases valde. Padomes locekļi: (paraksti). Direkcija: (paraksti).

„, 5
R!vttiias kommisijas atsauksme: Grāmatas un bilances ir revidētas un pilnīgā kārtībā atrastas, tāpat arī kasē atradās visivērtspapīri un vekseļu nodrošināšanas priekšmeti."
Revīzijas kommisijas locekļi: (paraksti). Direktors: (paraksts). Grāmatvedis: (paraksts).



i ?

Par pazeminātām cenām
žurnāla

«EKONOMISTS"
kantoris izpārdod agrāko gadu gājumu kompleksus

(neiesietus):
Žurnāla «Ekonomists": Žurnāla „The Latvian Economist":

1920. g. kompleksu par . . . Ls 2 — 1920. g. kompleksu par . . . Ls 2—
}921. . . . . . . . 2,- 1921. . . 3-
J
922. . . ... ... 2,50 1924. . . . . . . . 3,-
923. . „ , . . . „ 3,- 1925. „ „ _ . . . . 3,-
924. _ „ „ . . . „ 3,50 1926. „ . „ . . . „ 3,-

1925. „ „ .. . ... 4,—
1926. „ ,, „ . . . „ 5,— Iesieti kompleksi par Ls 1,50—2,50
1927. . „ . . . . „ 9,- dārgāk
1928. „ „ „ (bezJ_22.) „ 9,
LzfZu. „ „ . . . . . IZ,
Iesieti kompleksi par Ls 3—3,50 dārgāk
Tāpat par pazeminātu cenu dabūjami šo žurnālu atsevišķi numuri, sākot no Ls 0,20.

Bez tam dabūjamas šādas brošūras:
Muitas tarifs ā 5 sant. Mazās tabulasLatvijas mežiem ā 6 sant.
Eksporta nodokļi ā 1 ,, Takses tab. koku stumbriem ā 2 .
Rīgas temperatūra beidzama- Takses tabulas sijām .... ā 3 „

jos gados ā 4 . Priedes kultūra ā 15 .
Kurināmā apgādās, stāvoklis Ienesīga produktu izmanto-

Latvijā ā 6 „ šanaun ledus pagrabu būve ā 14 „
Latvijas kurināmā bilance. . ā 2 „ Krāsu un formu loģika ... ā 45 „
Malka kā kurināmais centrāl- Like Gentleman ā 36 „

apkurināšanā ā 6 „ Latvia as a transit countrv . . ā 55 .
Sveķu tecināšana ā 5 . Aizdevumi lauksaimniekiem . ā 15 „

„The Latvian Economist" 1928. g. izdevums, grāmatas veidā ā Ls 3,—
» » n 1*70U. „ „ ,, „ „ „ O,0U

.Lettlands Okonomist" 1928. „ . . . 3,—
1Q9Q 7 SO

Mūsu naudas reforma „ „ 32,—

Žurnāla ^Ekonomists" kantoris
Rīgā, Noliktavas ielā Nr. 1-a, tālr. 2-0-2-2-6.
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Finanču, tirdzniecības, rūpniecības, lauksaim-
niecības, kooperācijas un technikas žurnāls

ŠKonomifķ
Atbildīgais redaktors: J. Bokalderis.

Redaktors: A. Zalts.

"kOIHHUlifitC sniedz teorētiskus un praktiskus zinātniska rakstura apcerējumus no dažādām saimniecības nozarēm un
Vllvllllļlļ technikas. Zinātnieki un praktiķi dod savus apcerējumus, izteicot teorētiskos pētījumos vai ilggadējā
praktiķa gūtos uzskatus, kas botu noderīgi ekonomisko jautājumu atrisināšanā.

"kOIIOli-Ifilā ievieto rakstus, kas paskaidro jauno likumu un rīkojumu motīvus, iepazīstinot sabiedrību ar iemesliem,W"****"^*** kas izsaukuši vienu vai otru so]u speršanu.

? |f AftAMftlCfrA aPskats dod faktu izlasi no saimnieciskās dzīves iekšzemē un ārzemēs, kuriem vispārīga nozīme, aprādot
^"** viņu savstarpējo sakaru un atzīmējot tos no viņiem, kupem būtu svarīgas sekas. Še ievieto ari ziņas

par flnancēm, tirdzniecības, rūpniecības un t. t gaitu.

ElfAtlAmieta ,eviet0 tirSus cenas, biržas kursus, tirāžas tabulas, uzņēmumu norēķinus, kas padoti publiskai izsludi-
—***??**???? JSO nāšanai, un kredītiestāžu bilances.

ElCOnOIIIiStd
Ildzstra"dnieki: prof.K.Balodis,P.Berģis, Dr. A.Bīlmanis,prof.M.Bīmanis, G.Bisenieks, doc.J.Bokalderis,

JA- Ceichners, Dr. M. Cimmermanis, kāpt. Dambekalns, K. Ducmanis, E.Dundurs, R. Dukurs, P. Delle,
R. Erčs, O.Fleišers, A. Frīdenbergs, V. Gailītis,P. Geidans, O. Grosbergs, V. Helds, prof. E. Jakobi, J. Jurevičs, A.Kacens,K.Kacens, P.Kalnozols, Arv.KalniņS,A.Kānbergs,Aleksandrs Kārkliņš, Fr.Kārkliņš, A.Kiršteins, Edg.Krieviņš, 0.Krflmiņš,
doc. P.Kundziņš, A.Kuršinskis, A.Ķuze, P.Ķevietis, doc. A.Labutjins, prof. E. Laube, Ed. Laursons, J.Leimanis, J.Leiše,
doc. P. Lejiņš, doc. A.Lepiks, A. Ļūje, Dr. A. Markovs, H. Mazkalniņš, K. Meinerts, J. Miezis, V. Munters, doc.P. Nomalis,Fr. Ozoliņš, K. Pakalns, B. Pavasaris, J. Ruņģis, A. Salnais, A. Siecenieks, prof. E. Šneiders, A. Štūls, P. Titmanis,
K.Tormanis, K. Ulmanis, A.Vinters, J.VItoliņš, J.Vītols, doc.V.Vītols, J.Volmārs, Alberts Zalts, K. Zalts, prof. E.Zariņš.prof. R. Zarriņš, J. Zibarts un citi. v

EKONOMISTS
ABONEMENTU MAKSA. SLUDINĀJUMU MAKSA.

Bez piesūtīšanas: Ar piesūtīs. Latvijā: Ar piesūtīs, ārzemes: Iekšzemes: Ārzemes-gadā Lsl5,— gadā Lsl8,50 gadā Ls21,50 1 lappuse Ls 90,— Va lappuse Ls 40,— 1 lappuse Li 110,-
p"sg*dā 8'~ PS10.- pusgadā 13,50 »/4 „ „ 80,- i/« .. „ 30,- % » » %-
ceturksni .. , 5,— ceturksni .. ,6— ceturksni .. .8,— */, „ 70 — 1/ 20— i(" " iif—numurs *'- numurs LĪS numurs 1,30 i/2 ,, ,, «V- Vi. I I 10,'- i}ļ "„

m
m 1S

~

Parakstīšanos un sludinājumus pieņem: ekspedīcijā (Rīgā, Noliktavas ielā M 1) un parakstīšanos bez tam pasta iestādes un lielākos
grāmatveikalos;

ārzemes — Latvijas pārstāvībās.

..Ekonomists» iznāk divreiz mēnesī, katrs numurs 48—80 lappuses.
REDAKCIJA UN EKSPEDĪCIJA Rīga, Noliktavas lelfl Nr. 1.

Pasta adrese: Rīgā, pasta kaste 260.

Atbildīgs redaktora tālrunis Nr. 2-0-2-1-1. Kantora tālrunis Nr. 2-0-2-2-6.
Atbildīgais redaktors runājams katru dienu no pulksten 9-11 Finanču ministrija.

Tekošs rtķlns Latvijas bankā 91, pasta tekošs rēķins 10—20.
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