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Valdības rīkojumi un pavēles.
Latvijas hipotēku bankas statūti.

flzdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kartība).

I. Vispārēji noteikumi.

1. Latvijas hipotēku banka ir valsts
azņ ēmums aizdevumu izsniegšanai pret
nekustamu mantu pilsētas, miestos un
tādās apdzīvotās vietās, kurām pilsētas
raksturs. Par bankas operācijām un
drošību atbild valsts.

2. Bankas pārvalde_ atrodas Rīgā.
Bankas nodaļas var atvērt pilsētas, kurās
pret nekustamu mantu izsniegto aizde-
vumu kopsuma ne mazāka kā pieci simti
tūkstošu latu. Aģentūras atver pēc
vajadzības.

3. Bankas pamata kapitāls viens mil-
jons latu, ko iemaksā valsts, banku no-
dibinot. Pamatkapitāls palielināms pēc
vajadzība', atvēlot līdzekļus budžeta kār-
tībā. Bankas pamata kapitālam kopā ar
rezerves kapitālu vienmēr jāsastāda ne
mazāk kā desmit procenti no apgrozībā
izlaisto ķīlu zīmju nominālvērtības Ja
kāda daļa bankas zaudējumu būtu jāsedz
no pamata kapitāla un pēdējais līdz ar
to pamazinātos zem desmit procentiem
no apgrozībā izlaisto ķīlu zīmju nomināl-
vērtības, tad tas jāpapildina līdz šai
desmit procentu sumai no valsts lī-
dzekļiem.

4. No pamata un rezerves kapitāliem

trīs ceturtdaļas ieguldamas valsts vērts-
papīros, bet pārējā daļa noguldama La-
tvijas bankā uz tekoša rēķina.

Piezīme: Finansu ministrs nosaka
vērtspapīrus, kuros var ieguldīt
hipotēku bankas kapitālus.

5. Svabados kases līdzekļus banka var
a) noguldīt Latvijas bankā uz tekoša

rēķina vai kā noguldījumus;
b) izlietot bankas ķīlu zīmju un ķīlu

zīmju kuponu diskontam, ja diskon-
tējamo papiru apmaksas termiņš
nav garāks par vienu gadu un

c) izlietot savu ķīlu zīmju uzpirkšanai
pēc dienas kursa.

6. Banka var iegūt nekus'amu mantu
«vāra vajadzībām, kā ari iegūto mantu
pārdot un ieķīlāt. Nekustamā mantā
t'anka var ieguldīt ne vairāk kā 25°/ono
Pamatkapitāla.

7. Banka lieto zīmogu, kura vidū at-
1(>ias mazais valsts ģerbonis un ap to
laksts „Latvijas hipotēku banka".

11- Bankas operācijas.
AAizdevumu piešķiršana

un nodrošināšana.
°- Banka izsniedz ilgtermiņa aizde-vumus pret nekustamu mantu, kas sastāv
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Jadzību mūra, jauktām vai koka

'Karņ ar piederumiem, ja ieķīlājamas
'"antas bankas noteiktā vērtība iztaisa

nieV
Zāk kā tokstots latu. Aizdevumus

mffl tikai tādā gadījumā, ja nekustamai
sļgn -aLAemes grāmatās atsevišķa pat-
r-v J!£L_vieta vai nodaļa. Instrukcijas

inirr IUITm Pašķiršanai apstiprina finansu

kon Paredzot starP citu ari dzivok!uoperatīvu vajadzības. Instrukcijas slu-«inarnas .Valdības Vēstnesī»,

oirm
HiP°teka par labu bankai ieņem

izsrrVetu pec kārtas un tālab banka

s'arn
aizdevum us vienīgi uz neku-

Parād-"mantām > kuras nav apgrūtinātas
zem?

m ' koroborētiem vai atzīmētiem
^ar lah

grālDatās
' izn5mot hipotēku bankai

%oteK'k,pāreJie kreditori P ieškiIĶuieku bank.i pirmtiesības.

seši pri a izsniedz aizdevumus uzi az piecdesmit gadiem. Aizdevumi

nedrīkst pārsniegt s^šd£sjnjļ_42iocejitus
fl g_mūra ēku un piecdesmit procentus
no jauktu un koku ēku bankas noteiktās
vērtībās.

Piezīme: Ilgtermiņa aizdevumi už
divdesmit astoņi līdz piecdesmit ga-
diem piešķirami tikai pret nekustamu
mantu ar mūra ēkām.

11. Ieķīlājamo nekustamo mantu no-
vērtējumu izdara sevišķa padomes iecelta
un finansu ministra apstiprināta komi-
sija uz padomes izdotu instrukciju pa-
mata, ņemot vērā novērtējamās mantas
ilgstošās īpašības. Komisijas novērtējumu
nodod bankas valdei. Komisijas novēr-
tējumu valde nevar paaugstināt.

12. Piešķirta , .aizdeva
sanai aizņēmējs iz'dod par aizdevuma
sumu uz bankas vārdu noteikta parauga
ieķīlājuma rakstu. Šo rakstu attiecīgā
zemes grāmatu nodaļa koroborē vai
vecākais notārs ieved zemes grāmatās,
ievērojot atvieglojumus, kādi piešķirti
valsts aizdevumiem un to nodrošināšanai
Ieķīlājamā rakstā jābūt noteikumiem zem
kādiem nekustama manta ieķīlāta, kā ari
saistība līdz parādu samaksai:

a) nedalīt un neatsavināt bez bankas
atļaujas ieķīlāto mantu ;

b) bez bankas ziņas nesaņemt no at-
sevišķo dzīvokļu īrniekiem vai ari
no visas mantas nomniekiem mak-
sājumus uz priekšu ilgāk par vienu
gadu;

c) nepārdot un nenoplēst bez bankas
atļaujas uz ieķīlātās zemes esošās
ēkas un

d) apdrošināt ēkas pret uguni Latvijas
apdrošināšanas biedrībās.

13. Gadījumā, ja aizņēmējs statūtu
iepriekšējā pantā minētos pienākumus
neizpilda, vai ari, nekārtīgi saimniekojot,
manta draud zaudēt savu vērtību, bankai
tiesība prasīt pirms termiņa visa aizde-
vuma vai dalās atmaksu.

14. Bankā ieķīlātā nekustamā manta

ar piederumiem īpašniekiem katru gadu
jāapdrošina pret uguni bankas noteikta
vērtībā. Astoņas dienas pirms termiņa
notecēšanas jāatjauno apdrošināšana un
polise jānodod bankas glabāšanā.

^
Ja

aizņēmējs laikā nesamaksa apdrošinā-
šanas prēmiju, tad apdrošināšanu atjauno
banka uz ieķīlātāja rēķina un izdoto
naudu piedzen kārtējo maksājumu tuvākā
termiņā, pieskaitot desmit procentus soda
naudas, bet ne mazāk kā vienu latu.

15. Ja aizņēmējs nosacītā termiņā nav
nolīdzinājis kādu kārtējo maksājumu, tad
viņam var piešķirt pagarinājumu uz
sešiem mēnešiem,' pa kuru laiku par no-
kavētām sumām aprēķina

^
pusotrus pro-

centus soda naudas mēnesī, skaitot
nepilnus mēnešus par pilniem.

16. Ja iepriekšējā pantā minēta sešu

mēnešu laikā nokavētais maksājums nav
izdarīts, vai parādnieks neizpilda 12.—14.
pantos paredzētos noteikumus, tad uz
bankas pieprasījumu tiesa uzdod t:e?as
izpildītājam bankas prasījumu piedzīšanu
civilprocesa likuma paredzētā kārtība.

Bez tam, uz bankas pieprasījumu, tiesa
var nodot ieķīlāto mantu bankai pārval-
dīšanā.

17. Ieķīlātās nekustamās mantas pār-
ņemšana bankas pārvaldīšanā izdarāma
vz sevišķa apraksta pamata, kuru sastāda
bankas pilnvarotais īpašnieka, bet pē-
dējam promesot, vietējā policijas ierēdņa
un vismaz divu liecinieku klātbūtnē.
Bankas saņemtie nekustamas mantas
ienākumi izlietojami to maksājumu dzē-
šanai, kuru dēļ nekustama manta nolikta
uz pārdošanu .Gadījumā, jālīdz pirmās
vai otrās ūtrupes dienai ienākumi minēto
parādu segtu, tad izūtrupēšaņa atceļama
un nekustamā manta nododama īpaš-
niekam.

18. Ieķīlātās nekustamās mantas pār-
došanas termiņš noliekams divi mēneši
no.sludinājuma dienas, kuru tiesas izpil-
dītājs, tiesas rakstu saņēmis, nekavējoties
ievieto «Valdības Vēstnesī" un vienā no
vietējiem dienas laikrakstiem, pēc bankas
aizrādījuma. Līdz ar sludinājumu ievie-
tošanu tiesas izpildītājs piesūta parād-
niekiem pavēsti, ka viņa nekustama manta
likta uz pārdošanu, un uzrāda pavēstē
novērtējuma sumu, kā ari paziņo par no-
tikušo zemes grāmatu nodaļai, bet Lat-
galē vecākam notāram, attiecīgas atzīmes
ierakstīšanai zemes grāmatā. Bez tam
viens sludinājuma eksemplārs piestipri-
nāms redzamā vietā pie pārdodamās ne-
kustamās mantas.

19. Pārdodot ūtrupē bankā ieķīlātu
mantu, neraugoties uz to, kas pārdošanu
pieprasījis, vairāksolīšana sākama no
sumas, kura nevar būt mazāka par bankas
prasību, t. i. atlikušo kapitālu, nokavētiem
augļiem, soda naudām, tiesas izdevumiem
u. t. izd pieskaitot klāt visus tos valsts
un pašvaldības iestāžu nodokļu parādus
un nokavētus maksājumus, kuriem ir
priekštiesības pirms bankas prasībām.

20. Ja tiesa atzīst pirmo ūtrupi par

nelikumīgu, vai ari pirmā ūtrupe nesa-
sola iepriekšējā pantā noteikto sumu, tad
tiesas izpildītājs 18. pantā paredzētā kār-
tībā noliek otru ūtrupi pēc 14 dienām,
skaitot no sludinājuma dienas. Ja ari
otrā ūtrupē neviens nesola 19. pantā no-
teikto sumu, tad banka var lūgt nostipri-
nāt nekustamo mantu uz bankas vārdu
vai atļaut piešķirt to vairāksolītājam, kaut
ari nosolītā suma nesedz bankas pra-
sību.

21. Ja ar ūtrupē ieņemto naudu ne-
var dzēst pārdotās nekustamās mantas
parādu bankai, tad atlikurns_ sedzamsno
bankas peļņas, bet ja pēdējās nebūtu,
tad no rezerves vai, beidzot, pamata ka-
pitāla sumām.

22. Gadījumā, ja parādu dēļ ūtrupē
pārdodamā nekustama manta parietu
bankas īpašumā, tad pēdējai ta jāpārdod
divi gadu laikā, skaitot no _ iegūšanas
dienas. Ja tādu mantu pārdodot sa-
ņemtās sumas nesegtu paradu bankai,
tad iztrūkumu dzēš 21. pantā paredzētā
kārtībā.

23. Ūtrupē iegūtas nekustamās man-
tas pārdošanu var atlikt uz ilgāku laiku
kā iepriekšējā pantā minēts, ar finansu
ministra piekrišanu.

B. Ķīlu zīmes un maksājumi.
24. Banka izsniedz aizdevumus ķīlu

zīmēs pēc to nominālvērtības. Uz sav-
starpēju vienošanos ar aizņēmēju, banka
var uzņemties izsniegto zīmju pārdošanu,
aprēķinot par šo pakalpojumu sevišķu
komisijas naudu, kuras apmēru nosaka
bankas padome. Komisija tomēr nevar
pārsniegt pus procenta no ieņemtās
sumas.

25. Par izsniegto aizdevumu parād-
nieks maksā divreiz gadā bankas no-
teiktos termiņos augļus, deldēšanas naudas
un sevišķas piemaksas bankas pārval-
dīšanas izdevumu segšanai, pie kam
augļi maksājami uz priekšu par laiku
līdz nākošam maksājumu termiņam.
Augļu normu, ko banka ņem par 'aiz-
devumu, un izdevuma terminam pie-
mērotu deldēšanas procentu nosaka
bankas padome ar parāda dzēšanas
plānu. Sevišķas piemaksas bankas pār-
valdīšanas izdevumu segšanai tāpat no-
saka bankas padome. Vajadzības ga-
dījumā šo piemaksu normas tādā
pat . kārtībā var grozīt. Ieķīlā-
jamās nekustamās mantas novērtēšanas,
ķīlu zīmju izgatavošanas un citu izde-
vumu segšanai bankai tiesība ņemt vien-
reizēji, saskaņā ar padomes lēmumu,
līdz ceturtai daļai procenta no pieprasī-
tās aizdevuma truwa> ā, ja aiz-
devuma pieprasījumu atraida, vai lū-
dzējs pats no aizdevuma atsakās, iemak-
sāto naudu atpakaļ neizsniedz.

26. Iepriekšējā pantā noteiktie mak-
sājumi nolīdzināmi bankas kasē bankas
noteiktos termiņos. Naudas vietā mak-
sājumus var izdarīt ar tiražētām baukas
ķīlu zīmēm Vai šo zīmju kuponiem, ja
tiem apmaksas termiņš notecējis.

27. Aizņēmējam tiesība, bez obliga-
toriskās kaitējās aizdevumu deldēšanas,
dzēst parādu pirms termiņa, vai nu pa
daļai vai visu, iemaksājot bankai nepie-
ciešamo sumu.naudā vai bankas attiecī-
gās ķīlu zīmēs, pēc to nominālvērtības.
Ja parādu dzēšanai aizņēmējs nodod
naudu, tad bez kapitāla jāmaksā ari
augļi par to līdz tam laikam, kamēr
dzēsts iemaksātam kapitālam līdzīgs vai-
rums ķīlu z*"mju.

28. Apgrozībā izlaisto ķīlu zīmju
nominālvērtība nevar būt lielāka par iz-
sniegto un ar nekustamu mantu nodro-
šināto aizdevumu sumu.

29. Ķīlu zīmes izlaizāmas uz uz-
rādītāja ' un var pāriet no rokas rokā
bez kādām formalitātēm. Ja ķīlu zīmes
īp-šnieks vēlas, bankas valde atzīmē uz
tām viņa vārdu un uzvārdu. Uz vārdu
izrakstītās ķīlu zīmes var pāriet jauna
īpašnieka rokās ar attiecīgu bankas at-
zīmi uz ķīlu zīmes un bankas grāmatās.

30. Ķīlu zīmju augļu, kā ari pašu
izlozēto zīmju nominālvērtības izmaksa
nodrošināta ne tikai ar parādnieka ter-
miņu maksājumiem un ieķīlātām ne-
kustamām mantām, bet ari ar bankas
pamata un rezerves kapitāliem un visu
pārējo bankas mantu un, beidzot, ar
1. pantā paredzēto valsts atbildību par
bankas operācijām.

31. Ja kuponus un izlozētās vai kon-
versijas nolūkā (skat. 37. p.) izpirkšanai
noliktās ķīlu zīmes neiesniedz apmaksai
desmit gadu laikā, skaitot no izsludinātā
termiņa, attiecīgas sumas pāriet bankas
īpašumā.

32. Ķīlu zīmju paraugus, nomināl-
vērtību, procentu apmērus un izlaišanas
noteikumus apstiprina finansu ministrs
uz bankas padomes priekšlikumu. Ķīlu
zīmēm pievienojama kuponu loksne * uz
desmit gadiem un talons jaunas kuponu
loksnes saņemšanai. Kuponu loksnes
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un taloni ir uz uzrādītāja. Ķīlu zīmes
iespiežamas valsts papiru spiestuvē un
izlaižamas ar galvenā direktora un divu
valdes locekļu parakstiem.

33. Ķīlu zīmes izņem no apgrozības
un dzēš; 1) samaksājot par izlozētām
ķīlu zīmēm to nominālvērtību naudā;
2) iznīcinot ķīlu zīmes, kas iesniegtas
parādu dzēšanai saskaņā ar šo statūtu
31. pantu.

34. Ķīlu zīmes izlozē divreiz gadā,
bankas ' nosacītos termiņos, par tādu
sumu, kāda iekrājusies iepriekšējā pus-
gadā no parādu deldēšanas maksā-
jumiem parādu atmaksām naudā pirms
termiņa notecēšanas (statūtu 19. un 27.
panti). Izlozētās ķīlu zīmes izpērk
vienā no termiņiem, kad nolikta kuponu
samaksa; no izsludinātās samaksas
dienas apstājas ari augļu pieaugšana
par izlozētām, bet termiņā neiesniegtām
ķilu zīmēm.

Piezīme. Tirāža izdarāma ne vēlāk
kā trīs mēnešus pirms termiņa, kad
nolikta izlozēto zīmju apmaksa.
Saņemot maksu par izlozētām ķīlu
zīmēm, jāiesniedz visi nenotecējušie
kuponi; ja tādus neuzrāda, to sumu
atvelk no izmaksām.

35. Ķilu zīmju izloze izdarāma pu-
bliski, bankas telpās, valdei un pa vienam
pārstāvim no finansu ministrijas un
valsts kontroles klātesot.

Piezīme. Kad banka uz dzēšamām
ķīlu zīmēm taisījusi attiecīgas at-
zīmes, tās līdz ar aizņēmēja izdoto
ieķīlāšanas rakstu nosūtamas zemes
grāmatu nodaļai ar lūgumu atmak-
sāto parādu dzēst no zemes grā-
matām.

36. Divu nedēļu laikā pēc izlozes
dienas banka izkar savās telpās redzamā
vietā, kā ari izsludina «Valdības Vēst-
nesī" un citos laikrakstos, pēc bankas
ieskata, izlozēto ķīlu zīmju numuru sa-
rakstus, kuros uzrādāms termiņš, kad iz-
lozētās ķīlu zīmes apmaksās. Šinīs sa-
rakstos ievietojami ari agrāk izlozēto, bet
apmaksai vēl neizsniegto ķīlu zīmju

.
37. Neatkarīgi no ķīlu zīmju dzē-

šanas ar kārtējiem izlozējumiem bankas
padome var nolemt maksājamo augļu
normu pamazināšanas (konversijas) no-
lūkos izpirkt par nominālvērtību visas
ķīlu zīmes vai tikai daļu no tām. Šinī
gadījunrī valde uzaicina ar sludinā-
jumiem „Valdības Vēstnesī" un citos
laikrakstos iesniegt sešu mēnešu laikā
tās ķīlu zīmes, kuru īpašnieki nevēlas
pēc viena gada notecēšanas saņemt pa-
mazinātos augļus. Iesniegto ķīlu zīmju
un nenotecējušo kuponu vietā banka izdod
kvīti, pret kuru pēc viena gada, skaitot
no publikācijas dienas, izmaksā ķīlu
zīmju nominālvērtību un augļus līdz
atmaksas dienai pēc vecā apmēra. Pēc
šī termiņa notecēšanas par pieteiktām
ķīlu zīmēm izbeidzas procentu pieaug-
šana. Attiecīgo sumu izmaksā kvītea
uzrādītājam.

38. Ja uz vārdu izdotās kilu zīmes

nozaudētas, tad īpašnieks var iesniegt
par to bankai paziņojumu. Banka uz
īpašnieka rēķina ievieto ,, Valdības Vēst-
nesī" attiecīgu sludinājumu. Ja sludi-
nājumā paredzētā termiņā par nozau-
dētām pieteiktās zīmes nav uzrādītas
bankai, tad banka izdod īpašniekam
jaunu ķīlu zīmi ar talonu, bet bez
tekošo kuponu lapas. Par nozaudētām
ķīlu zīmēm, kas izdotas uz uzrādītāja,
ziņojumus nepieņem.

39. Bojātās ķīlu zīmes un kuponi, ja
to īstenība neapšaubāma, apmaināmi
pret jaunām, bojātos iznīcinot. Ar jauno
ķīlu zīmju izsniegšanu saistītos izdevumus
sedz to īpašnieks.

40. Ķīlu zīmes pieņem kā drošību
visos valsts uzņēmumos un darbos par
finansu ministra noteiktu cenu. Ķīlu
zīmēs var noguldīt bāriņu un dažādus
sabiedriskus kapitālus, tāpat ari akciju
biedrību, kredit- un citu iestāžu rezerves
kapitālus un brīvās sumas.

41. Par ķīlu zīmju viltošanu vainīgos
sauc pie atbildības un soda tāpat kā par
valsts vērtspapīru viltošanu.

III. Bankas pārvalde.

42. Hipotēku banku pārvalda bankas
padome un valde. Padome sastāv no
priekšsēdētāja, viņa biedra kā finansu
ministrijas pārstāvja un 5 locekļiem.
Bez tam padomē ieiet bankas galvenais
direktors. Valde sastāv no galvenā di-
rektora, viņa biedra un trim direktoriem.

43. Bankas padomi un valdi ieceļ
ministru kabinets no finansu ministra
priekšā liktiem kandidātiem.

44. Padomes priekšsēdētājs, viņa

biedrs un padomes locekļi, izņemot ban-
kas galveno diiektoru un finansu mini-
strijas pārstāvi, ieceļami uz trīs gadiem
un ir neatceļami, izņemot gadījumus,
kad padomes loceklim ar spēkā nākušu
tiesas spriedumu atņemtas vai aprobežo-
tas tiesības, vai ja tas sodīts ar cietumu
par noziegumiem, kas izdarīti mantkā-
rīgos nolūkos. Ja padomes loceklis stāv
izmeklēšanā vai zem tiesas par minētiem
noziedzīgiem nodarījumiem, tad ministru
kabinets lemj par viņu atcelšanu vai at-
stādināšanu no amata izpildīšanas. Pir-
mos divo? gados, skaitot no šo statūtu
spēkā stāšanās dienas, izstājas ikgadus
divi padomes locekļi pēc savstar-
pējas vienošanās vai lozes, bet
nākošos gados tie, kas sabijuši
par padomes locekļiem trīs gadus. Iz-
stājušos padomes locekļus var iecelt no
jauna. Ja kāds no padomes locekļiem
izstājas pirms termiņa, viņa vietā iece-
ļams jauns padomes loceklis uz atlikušo
laiku.

45. Padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja
tanīs piedalās ne mazāk kā puse no
visiem padomes locekļiem, ieskaitot pa-
domes priekšsēdētāju vai viņa biedri.
Padome izšķir visus jautājumus ar klāt-
esošo balsu vairākumu. Balsīm vien-

līdzīgi daloties, priekšlikumu īzsķirpneks-
sēdētāja balss.

46. Uz padomes pieprasījumu sēdēs
jāpiedalās, bez galvenā direk:ora, ari
pārējiem valdes locekļiem. Valdes lo-
cekļiem tiesība piedalīties padomes sē-
dēs ar padomdevēja balsi. Lai noturētu
sēdi bez valdes locekļu līdzdalības, pa-
domes locekļu vairākumam jāizsakās par
labu šādai slēgtai sēdei.

47. Padomei pienākas:
1) lemt par nodaļu un aģentūru atklā-

šanu un slēgšanu (2. pants);
2) lemt par nekustamas mantas iegū-

šanu bankas vajadzībām, kā ari par
bankai piederošās mantas pārdošanu
un ieķīlāšanu (6. pants);

3) izdot instrukcijas par aizdevumu
piešķiršanu, iecelt ieķīlājamo neku-
stamo mantu novērtēšanas komisiju
un izdot tai instrukcijas (8. un
11. panti);

4) apstiprināt ar ugunsapdrošināšanas
biedrībām slēgtos līgumus par bankā
neķīlāto nekustamo mantu apdroši-
nāšanu, kā ari noteikumus par atlī-
dzības izmaksu ugunsgrēku gadī-
jumos (14. pants);

5) nosacīt atlīdzību par ķīlu zīmju
pārdošanu aizņēmēja uzdevumā
\>A. pants);

6) izstrādāt parādu dzēšanas plānus,
nosacīt piemaksas lielumu bankas
pārvaldīšanas izdevumu segšanai,
kā ari vienreizēju atlīdzību par ieķī-
lājamās mantas novērtēšanu, ķilu
zīmju izgatavošanas u. c. (25. pants);

7) izstrādāt ķīlu zīmju paraugus, no-
teikt ķīlu zīmju nominālvērtību, pro-
centu apmērus un izlaišanas notei-
kumus (32. pauts);

8) lemt par izlaisto ķīlu zīmju konver-
siju (37. pants);

9) pārbaudīt valdes sastādīto budžetu
un papildu kredita pieprasījumus
(59. pants);

10) pārbaudīt valdes sastādītos gada pār-
skatus (60. pants);

48. Padomes sēdes sasauc priekš-
sēdētājs pēc vajadzības vai uz finansu mi-
nistra priekšlikumu.

49. Padomes locekļi noteiktu algu
nesaņem, bet viņiem atlīdzina par sē-
dēm un tiešos ceļa izdevumus uz notei-
kumu pamata, kurus apstiprina finansu
ministrs uz padomes priekšlikumu.

50. Galveno direktoru, viņa biedri un
direktorus ieceļ uz nenoteiktu laiku.
Galvenam direktoram un viņa biedrim
aizliegts ieņemt citu atalgojamu amatu.

51. Valde, kā bankas likumīgā pār-
stāve, visās vietās rīkojas bez sevišķas
pilnvaras likumu un šo statūtu robežās.
Viņa vada bankas lietas un operācijas,
glabā un atbild par bankas mantu, kā
ari par bankai uzticētām mantām. Valdei
sevišķi pienākas:

1) slēgt līgumus ar ugunsapdrošinā-
šanas biedrībām par bankā ieķīlāto
nekustamo mantu apdrošināšanu un
izstrādāt noteikumus par atlīdzības
izmaksu ugunsgrēka gadījumos;

2) apstiprināt ieķīlājamo nekustamo
mantu taksāciju, noteikt izsniedzamo
aizdevumu lielumu un izsniegt šos
aizdevumus;

3) pieņemt termiņos maksājumus no
aizņēmējiem;

4) spert soļus ļaunprātību uņ nekar

' tību novēršanai ieķīlātās nekustams
mantās, lai novērstu mantu vērtības
mazināšanos; . , „

5) gādāt par parādu p iedzīšanu, bankas
' Fīcibā pārgājušās ieķīlātās mantas

pārvaldīšanu un pārdošanu;
6) izstrādāt priekšlikumus Pfr aizdota

kapitāla augļu normām, deldēšanas
procentu un piemaksām pārvaldes
izdevumiem ;

7) izgatavot, izlaist, izlozēt, dzēst un
iznīcināt ķīlu zīmes;

8) izmaksāt augļus pret kuponiem un
atmaksāt kapitālu par izlozētam ķilu
zīmēm; , , - ? .

9) izstrādāt priekšlikumus par ķilu zīmju
konversiju; _ ,

10) saziņā ar padomi atvērt un sieg
bankas nodaļas, tāpat iecelt un atcelt
aģentus; ..

11) noteikt darbvedības un grāmatvedī-
bas kārtību, pārraudzīt to,

^
kā ari

statūtu un instrukciju izpildīšanu ;
12) izstrādāt priekšlikumus par nekusta-

mas mantas iegūšanu bankas vaja-
dzībām, kā ari par bankai piedero-
šās mantas pārdošanu un ieķīlāšanu;

13) taisīt izdevumus ar tiesību pārvest
kreditus apstiprinātā budžeta ro-
bežās.

52. Bankas darbus sadala savā starpā
valde un noteic kādas nozares un kādi
pienākumi atrodas atsevišķo locekļu pār-
ziņā un vadībā. Galvenam direktoram
piekrīt visas darbības virsvadība. Ban-
kas vārdā izdodamās saistības un piln-
varas paraksta galvenais direktors vai
viņa biedrs un divi valdes locekļi. Te-
košās korespondences parakstīšanas kar-
tību nosaka sevišķa padomes in-
strukcija.

53. Bankas valde sapulcējas pēc
vajadzības, bet ne retāk kā reizi
nedēļā. Sēdes sasauc un vada gal-
venais direktors vai viņa biedrs.
Valdes lēmumi ir pilntiesīgi, ja
pie lemšanas piedalās ne mazāk kā
trīs valdes locekļi, to starpā galvenais
direktors vai biedrs. Lēmumi pieņe-
mami ar absolūtu balsu vairākumu.
Balsīm vienādi daloties izšķir priekšsē-
dētāja balss.

Valdēs lēmumi ierakstāmi sevišķā pro-
tokolu grāmatā un parakstāmi visiem
sēdē klātbijušiem valdes locekļiem.

54. Bankas darbinieku amatu sarak-
stu uz bankas padomes priekšlikumu
apstiprina finansu ministrs, atkarībā no
bankas operāciju attīstības. Darbiniekus
un kalpotājus pieņem un atlaiž valde,
saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu.

55. Bankas valdes locekļi, darbinieki
un kalpotāji saņem atalgojumu uz brīva
līguma pamata. Atalgojuma lielumu, uz
finansu ministra priekšlikumu, nosaka
ministru kabinets, pie kam bez noteiktas
pastāvīgas mēneša algas valdes locekļiem
un bankas darbiniekiem var piešķirt tīras
pelņas daļu, kuras lielumu un sadalījumu
nosaka finansu ministrs. Piešķiramā
pelņas daļa nevar būt lielāka par bankas
darbinieku divi mēnešu algas kopsumu
un nevar pārsniegt 20% no bankas tīras
pelņas.

56. Par dienesta noziedzīgiem noda-
rījumiem padomes un valdes locekļi un
bankas darbinieki nes atbildību kā valsts
ierēdņi, piemērojot viņiem kā materiālos
ta an procesuālos likumus, kas pastāv
attiecība uz valsts dienesta noziedzīgiem
nodarījumiem.

IV Budžets, gada pārskats
peļņas sadalīšana , rezer-ves un sevišķais kapitāli

57. Bankas darbības gads skaitās no1
-JTlra *.

hdz 31-decembrim. Ja bankasak darboties pec 1. jūlija, tad atklāša-nas gads pieskaitāms nākošam darbībasgadam. a

58. Bankas ieņēmumus sastāda-
a) vienreizēja iemaksa izdevumu see-sanai, aizdevumu izsniedzot-
b) pārvaldes izdevumiem paredzētātermiņa maksājuma daļa-
c) soda naudas par nokavētiem mak-sājumiem un procenti par pagari-nātiem maksājumiem- g
d) komisija par ķīlu zi rnju pārdošanuaizņēmēju uzdevumā-

Wdruosanu
e) ienākumi no šo statūtu 5. pantāparedzētam operācijām P
i) peļņa

^
kufu dod bankas manta un

g) 10 gadu laikā neizņemtā* ,Bn(a
un tiražēto ķīluzīmjuatmaksash) dazadi ieņēmumi

l"'<*Ksas ,

Bankas izdevumos ieskaitāmi bud* t-paredzētie pārvaldīšanas un operar *izdevumi. 'i"

59. Visi bankas izdevumi sed7a
no bankasjīdzekļiem. Valdes sastāda
budžetu pārbauda padome un apstinri °
finansu ministrs. Pamatbudžetā nenredzētus papildu kreditus apsti prina tir?-'
pat kartība. Qa

60. Darbības gadam beidzoties ban
kas valde sastāda gada pārskatu , ' kurnpārbauda padome. Pārskatā ievietojama
ziņas par bankas mantas stāvokli dar
bības attīstības gaitu un apstākļiem u
ari bilance uz nākoša gada 1. janvāri
un peļņas un zaudējumu rēķins.

61. Bankas darbību pārbauda sevišķa
revīzijas komisija no trim locekļiem
kurus apstiprina ministru kabinets už
finansu ministra priekšlikumu. Revizi-
jas komisija darbojas un saņem atlīl
dzību, saskaņa ar instrukciju, to apstin!
rina finansu ministrs, saziņā ar valsts
kontroli. Banka atlīdzina valstij revi
zijas komisijas uzturēšanas izdevumus

62. Gada pārskatu līdz ar revīzijas
komisijas atsauksmi banka iesniedz I
nansu ministrim apstiprināšanai. Mēneša
bilances un gada pārskati publicējami
vispārējai zināšanai finansu ministra no-
teiktos oficiālos periodiskos izdevumos
un citos laikrakstos pēc bankas ieskata.

63. No tīras peļņas, kuru aprēķina,
atskaitot no ienākumiem izdevumus' uu'
zaudējumus, desmit procentus iemaksā
valsts ieņēmumos, pēc tam no atlikuma
piešķir sevišķu atalgojumu valdei un
bankas darbiniekiem šo statūtu pare-
dzētā kārtībā un apmēros, bet pārējo
daļu pieskaita rezerves kapitālam vai ari
ieskaita bankas sevišķā kapitālā un
valsts ienākumos, saskaņā ar statūtu
64. un 65. p. p. noteikumiem.

64. Rezerves kapitāls krājams iz'aisto
bankas ķīlu zīmju un kuponu nomaksas
nodrošināšanai un varbūtēju zaudējumu
segšanai. Rezerves kapitālu pavairo,
līdz tas sasniedz desmit procentus no
apgrozībā izlaisto ķīlu zīmju nominālās
kopvērtības. Kad zaudējumu segšanai
nākas izlietot kādu daļu no rezerves
kapitāla, tad nākošos gados atskaitīšana
no tīras peļņas rezerves kapitālam par
labu atkal atjaunojama augstāk minētā
kārtībā, līdz rezerves kapitāls sasniedzis
šinī pantā noteikto normu.

65. Ja rezerves kapitāls sasniedzis
iepriekšējā pantā minēto apmēru, tad
piecdesmit procentus no bankas tīras
peļņas pieskaita bankas sevišķam kapi-
tālam, bet atlikušos piecdesmit procentus
ieskaita valsts ienākumos. Sevišķais
kapitāls izlietojams pēc ministru kabi-
neta ieskata bankas vai vispārības labā.

V. Dažādi noteikumi.

66. Finansu ministrs izdod instruk-
cijas šo statūtu izvešanai dzīvē, kā ari
izšķir domu starpības un citus jautāju-
mus, kufi celtos šos statūtus izpildot.

67. Gadījumi, kuri nav šinīs statūtos
paredzēti, padoti vispārējiem likumiem.

Rīgā, 1924. g. 7. augustā.

Ministru prezidents V. Zamuels.

Finansu ministrs
Ringolds Kalnings.

Lēmums Nr. A-3324.
1924. g. 9. augustā,

par Latvijas izglītības muzeja
dibināšanu.

Latvijas skolu 5 gadu darbības svētku
piemiņai nodibinu „La t vi j as izg 11'
tības muzeju". Muzejā krājamsu"
uzglabājams viss, kas attiecas uz Latvijas
skolu attīstību: literatūra, attēli un atte»
albumi, skolas pagatavotie mācības »'
dzekļu un skolēnu darba paraugi, iestāj
darbības pārskati, statistiskas tabeies,
diagramas u. t. t.

Muzeja organizēšanu uzdodu tautskola
direktoram K. Melnalksnim w„r
minekļu valdes techniskam vadītajā»
A. Stālam.

Izglītības ministrs K. Strauberg-
Skolu virsvaldes direktors *

Reinis Liep'9 '



Par Latvijas pilsoņu stāvokli
Krievijā

mūsu Maskavas sūtniecības padomnieks
A. Birz nieks sniedza piektdien,
15. augustā, preses pārstāvjiem sekosas
ziņas.

Latviešu bēgļiem, saskaņā ar no-
slēgto līgumu, bija jāizbrauc no Krievi-
jas un Ukraines jau pagājušā gada ru-
ienī; sūtniecība panāca to, ka termiņu
jagarināja pirmo reizi līdz šāgada 15. fe-
miarim, bet Sibirijā dzīvojošiem bēgļiem
idz 14. martam; otru reizi termiņu pa-
garināja līdz ša gada 1. jūlijam.
iēgju atsaucās diezgan daudz: no
. janvāra līdz 1. augustam izdotas
saraucamās apliecības 1136 personām.
Reģistrējušies un vēl izbrauks kādi 300
'egļu, Tā kā ir reģistrācijas, ir iz-
mukšanas termiņi izbeigušies, tad līdz
r to bēgļu kustībai kā tādai šoruden
;alīgi jāizbeidzas. Var teikt,
a bēgļi, kas dzīvojuši Krievijā un
ikrainē un kas gribējuši braukt, ir ari
ārbraukuši. Pavisam pēc bēgļu līguma
rakstīšanas izbraukuši uz Latviju ap
25.000 bēgļu.

I Citādos apstākļos atrodas bēgļi Tālo
^ustrumu republikā, Kaukāzā un
ļ iurkestanā: no tur dzīvojošiemĶegļiem daudziem vēl nav bijis
«spējams pārbraukt. Kā iemesli
^inamij pirmkārt, informācijas trūkums
Pa?u bē^ļu starpā, tad līdzekļu trūkums

%i, turienes valsts iestāžu nepie-
tosa informācija, kāpēc nav varēts ari3

a < i 'CārtAvaiadzIgās formalitātes, sevišķi«|o Austrumu republikā. Vladivostokā
jrcdas 300-400 bēgļu. Apmēram tāds

kārt-5 a^r°das ari Ķina, galvenam
1,3 . - darbiņā, šiem pēdējiem nācās

Dem-- Iielas SrūtiDas tranzitvizu sa-
/emsanā no Krievijas, jo tādas bija jā-

tran fa "° centra- Tagad panākts, ka
uz u ' t

Z3S izsuie Ss Krievijas konsuls
nīm '^, ~~ Pavisani i pēc privātām zi-
i5nnr^ u vijā vēl Grodas ap 100 līdzu,uuo bēgļu, kas dažādu iemeslu dēļ
°Pārbraukuši .

Oavif
ziniēJas «z o p t a n t i e m , tad

kas j lesnie§ts aP 15-000 pieteikumu,
Puse

3P 30-personu. Apmēram
10 Pieteikumiem atraidīta vai iz-

Tuse h u~ iesniedzēju vēlēšanos. Otra
ļ^5Jusi Latvijas pilsoņu tiesības.
Krievfgada ' augustam izbraukuši no
1.; 1Jas u" Sibirijas 6500 optantu ; no
Wnti

aLlldz *? augustam vizēti doku-
tjt ' ^.^aukšanai vēl 1040 personām.
UtiS

lzbra ^kuši vai vēlas izbraukt uz
optji j aPmeram puse no uzņemtiem
izsltairt Daudzi tomēr reoptejas, kas
deva iv

Jams ar to> ka 1923- g- krievi iz"
no Krj -' ka °Ptantiern viena gada laikā
%'Jmā kJāizbrauc, kas optacijas
brailkian ne ja Paredzēts. Tā kā iz-ana saistīta lielām grūtībām, jo

vfflt līdzi tikai 10 pudu mantu

uz personas, tad sevišķi zemkopji no-
nākuši kļūmīgā stāvoklī, ' jo ari reoptēties
ir grūti un ap 90% reoptēšanu atsaka. —
No Ukraines ienākuši līdz 1. jūlijam
tikai 110 optacijas pieteikumu, jo līgumā
bija jau paredzēts par optantu izbrauk-
šanu. No šiem pieteikumiem 66 jau
izlemti.

Trūcīgiem bēgļiem un optantiem sūt-
niecība sniedz palīdzību. No ša gada
1. aprija līdz 1. augustam izsniegti pa-
balsti 34 bēgļu ģimenēm 75.000 rubļu
apmēra.

Optantu kustība izbeigsies nākošā gada
janvārī, kad beidzas optantu izbraukša-
nas termiņš.

Reevakuacijas lietās miera
līgums izpildīts attiecībā uz dzelzsceļiem
(ripošo materiālu). — Beidzamo pusgadu
tika vestas sarunas dēļ rūpniecības uz-
ņēmumu reevakuacijas izbeigšanas un
8. jūlijā sūtniecība saņēma notu ar pa-
ziņojumu, ka Krievijas iestāžu rīcībā
atrodas 10 rūpniecības uzņēmumu man-
tas, starp tām Rīgas papiru fabrikas,
Rīgas elektrības stacijas u. d. c. Tā kā
šinī sarakstā tomēr iztrūkst daļa fabriku, tad
ārlietu ministrija tuvākā nākotnē koman-
dēs sevišķu ierēdni, kurš tuvāki noskai-
dros šo jautājumu. Bez tam sūtniecība
diplomātiskā ceļā pieprasīs to fabriku
reevakuaciju, par kurām SSSR iestādes
jau izlēmušas, bet kuras neietilpst sa-
rakstā.

Vēl atliek nenokārtotas archivu, kultu-
relo vērtību un zvanu lietas. Ir apsolīts
izdot Latvijai Melngalvju nama vērtīgos
vēsturiskos piederumus.

Robežu incidentu lietā līdz
šim par katru gadījumu veda sarak-
stīšanos ar centrālām iestādēm, kas
vilkās gausi. Tāpēc ārlietu komisariātam
iesniegts projekts izšķirt incidentus
uz vietas, pie kam no mūsu puses
jauktā komisijā ieietu attiecīgais apriņķa
priekšnieks. Minēto līgumu cer noslēgt
jau šorudeni.

Tranzitbraucēju caur Latviju
bijis daudz. Latvijas konsulāts no ša
gada 1. aprija līdz 1. augustam izdevis
2500 vizas dažādiem ārzemniekiem un

ap 1500 vīzas emigrantiem. Menonitiem
jūnija un jūlija mēnešos vizētas pases
2500 personām.

Ārzemes

Londonas konference.

Londonā, 15. augustā. Sabiedroto
konferences turpmākais liktenis atkarājas
tagad no atbildes, kādu vācu delegācija
saņems no Berlines. Prezidenta Eberta
apspriedes ar kabineta locekļiem vakar
ieilga līdz vēlai naktij, un šorīt noliktas
sarunas ar partiju vadoņiem. Vācu dele-
gācija uzaicinājusi Ķelnes valdības pre-
zidentu grafu Adelmani ierasties Lon-
donā. Konferences aprindās runā ari
par Vācijas finansu ministra Lutera no-
domu izbraukt uz Berlini un par jaunu
Herio ceļojumu uz Parizi. Sagaida, ka
Vācijas valdība nosūtīs savus lēmumus
strīdīgajā Rūras militārās evakuācijas lietā
tieši Makdonaldam kā konferences priekš-
sēdētājam.

„Berliner Tageblatt", apskatot situāciju,
raksta, ka vācu delegācijai jāatgriežas
mājup, ja tai neizdodas panākt garan-
tijas steidzīgai Rūras atbrīvošanai no
franču karaspēka. Ne vācu delegācija
tad būšot vainojama par reparacijas
problēma atrisināšanas un Eiropas no-
mierināšanās vēlreizīgu atlikšanu.

„Daily Chronicle" turpretim, ar at-
zinību min franču līdzšinējo piekāp-
šanos : divgadējo Rūras militāras eva-
kuācijas termiņu, ko franči prasīja kon-
ferences sākumā, tie tagad saīsinājuši
uz pusi. Dažu mēnešu starpībai Ruras
evakuācijas termiņā nevajadzētu kļūt par
piedauzīšanās akmeni visas konferences
darbam.

Uz aizrādījumu, ka gada laikā Fran-
cijā Herio vietā var nākt cits ministru
prezidents, kurš varētu ari atteikties
ieturēt nolikto evakuācijas termiņu,
„Daily News" atbild, ka, visa pasaule
spiedīs Franciju turēt solījumu". Herio
jau devis Amerikas sutņam Kellogam
pārliecinošu solījumu gādāt par kara-
spēka izvākšanu no Ruras līdz noteik-
tam termiņam. Ari banku pārstāvji,
liekas, ar šo solījumu apmierināti. Laik-
raksts vēl piebilst, ka jareķinoties
ari ar Herio stāvokli, kuru pie turp-
mākas piekāpšanas varētu apdraudēt
franču nacionalistiskie elementi.

„Times" aicina vāciešus piekāpties un
aizrāda, ka būtu neprātīgi jaukt sekmīgi
veikto konferences darbu. Konference
radījusi jaunu izpratni

^
kopējām intere-

sēm un pašķīrusi plašāku ceļu savstar-
pejamsarunam. Nav jāaizmirst, ka at-
sevišķas valstīs tagad darbojas graujoši
speķi, kuri gatavi izlietot visus savus
speķus, lai iespaidotu savas valdības.

^
Šādos kritiskos laikmetos valstsvīriem

jābūt ārkārtīgi saprātīgiem, izvēloties
ceļus un līdzekļus savas valsts interešu
aizstāvēšanai.

Ņujorkā, 15. augustā. Prezidents
Kulidžs kāda sapulcē paskaidroja, ka, ja
Eiropas valstis pieņemtu Devsa projektu,
amerikāņi parakstītos uz privātu aiz-
devumu Vācijai. Amerikai, pēc Kulidža
domam, esot jāpalīdz Eiropai tikt atkal
uz kājām. Tiklīdz sākšot izvest dzīvē
Devsa programu, Savienotās valstis sa-
saukšot starptautisku konferenci muitas
likumu revidēšanai. Savienotām valstīm
esot ari jāpiedalās starptautiskā tiesā.

Ņujoj-kā, 15. augustā. Valsts se-
kretārs Juzs ceturtdien ieradās Ņujorkā.
Sarunā ar laikrakstu līdzstrādniekiem
Jūzs izteicās par Londonas konferenci
ļoti optimistiski. Konferenci, pēc Jūza
domām, neizjaukšot ari Rūras evakuā-
cijas jautājums. LTA.

Augšsilezijas streiks.
Varšavā, 14. augustā. (A. W.)

Šodien panākta vienošanās par Augš-
silezijas streika likvidēšanu. Šķīrējtiesa,
kurā ieiet valdības, strādnieku un rūp-
nieku pārstāvji, vienojās pagarināt darba
laiku metālrūpniecībā uz 10 stundām,
atstājot tikai cinka rūpniecībā spēkā
līdzšinējo 8 stundu darba laiku. Kaln-
rūpniecībā darba laiks ārpus raktuvēm
noteikts uz 9 Va stundām, apakšzemes
strādniekiem paliek līdzšinējais. Algu
jautājumā šķīrējtiesa vienojās samazināt
algas kalnraktuvēs par 10% un metāl-
rūpniecībā par 20%, atstājot bez pār-
grozības algas cinka rūpniecībā. Šķīrēj-
tiesa noraidījusi daudzas nepamatotas
rūpnieku prasības.

Darba atjaunošana visā Augšsilezijā
gaidāma rit. LTA.

Dienvidslāvija.
Prāgā, 15. augustā. Dienvidslāvijas

skupčina ar 169 pret 114 balsīm izteica
uzticību Davidoviča kabinetam.

No Maskavas pārbraukušais kroatu
zemnieku partijas liders Radičs apsolīja
Davidovičam atbalstu līdz nākošām vēlē-
šanām. LTA.

Brazmjas nermen.
Ņujorkā, 15. augustā. Nemieri

Brasilijā, kā Ņujorkas laikraksti ziņo,
pārgājuši ari uz Amaconas štatu, kurš
pēdējā mēnesī esot šķirts no pārējās pa-
saules. Brasilijas konsulāts gan atsauc
ziņas par nemieriem šai Štatā, bet vai-
rāicas tirdzniecības firmās veltīgi izmē-
ģinājušās uzturēt satiksmi ar Manaosas
pilsētu, jo kuģniecība pa Amaconas upi
esot uz valdības pavēli pārtraukta.

LTA.

Plūdu katastrofa.
Londonā, 14. augustā. Reiteram

ziņo no Tokijas, ka pēc starptautiskās
palīdzības komitejas _ datiem plūdu
katastrofā Ķrnā dabūjušas galu
13115 personas. Katastrofa cietušo
skaits sasniedzot 15 miljonus Hunanas,
Klangsi, Fokienas, Kvangtungas, Šan-
tungas, Honanas, Hupei un Čili pro-
vincēs. LTA.

Tirdzniecība un rūpniecība.

Rīgas osta ienākuši kuģi.
14 augustā.

Tjaldur, da.ju tvaikonis, 795 reģ. ton. brutto, no
Kopenhāgenas ar gabalu precēm.

Maiie Gertrūde, vācu motorkuģis, 1535 reģ. ton.
brutto, no Roterdamas ar koksu.

Lotus, latviešu burenieks, 79 reģ. ton. brutto, no
Ne bades ar kokiem.

Gaida, 1 tv ešu tvaikonis, 331 reģ. ton. brutto, no
Ventspils ar gabalu precēm.

Kaija, latviešu tvaikonis. 244 reģ. ton. brutto, no
Ainažiem ar gabalu precēm.

15. augustā.

Frithjof, vācu motorkuģis, 1600 reģ. ton. brutto,
no Karalauč em ar balastu

Neutral, vācu tvaikonis, 1254 reģ. ton. brutto, no
Birkenheada ar balastu.

Zero. angļu tvaikonis 1136 reģton. brutto, no
Ļeņingrades ar gabalu precēm.

Wasa. igauņu tvaikonis, 596_ reg. ton. brutto, no
Pērnavas ar gabalu precēm.

No Rīgas ostas izgājuši kuģi
14, augustā

Frieda zviedru tvaikonis, 676 reģ. ton. brutto, uz
Tallinu ar balastu.

Paost, vācu tvaikonis, 987 reģ. ton. brutto, uz
Kotku tukšā.

Phoebus, vācu t>aikonis, 657 reģ. ton brutto, uz
Hamburgu ar gabalu precēm.

Aleksanders, latviešu burenieks, 106 reģ. ton.
brutto, uz Vecmuižu tukša.

J. K-, latviešu jūfas prāmis, 52 reģ. ton. brutto,
uz Mērsragu tukšā.

Vera, latviešu burenieks, 149 reģ. ton. brutto, uz
Tallinu ar kokiem.

Liepājas osta ienākuši kuģi.
13. augustā.

Groxdale, angļu tvaikonis, 1295 reģ. ton. balto,
no Blithas ar oglēm.

Thor, vācu tvaikonis, 271 reģ. ton. brutto, no
Klaipēdas ar dažidām precēm

Lillan, norvēģu tvaikonis, 297 reģ. ton. brutto, no
Fraserbas ar siļķēm.

Vigala, igauņu motorkuģis, 341 reģ. ton brutto,
no Ventspi:s ar kokiem.

Karine, latviešu burenieks, 106 reģ. ton. brutto,
no Klaipēdas tukšā.

Pernigel, latviešu tvaikoņa 168 reģ. ton. brutto,
no Ventspils ar dažādam precēm.

No Liepājas ostas izgājuši kuģi.
13 augustā.

Ans, latviešu burkuģis, 104 reģ ton. brutto, uz
Ventspili tukšā.

Annemaiie, vācu tvaikonis, 334 reģ. ton. brutto,
uz KlaipeJu ar dažādām precēm.

Krāsni Flot, krievu tvaikonis, 711 reģ. ton. brutto,
uz V entspili ar balastu.

Ulf, dāņu tvaikonis, 1512 reģ. ton. brutto, uz Lon-
donu ar dažādām precēm.

Svanholm, dāņu tvaikonis, 1321 reģ. ton. brutto,
uz Liverpūli ar kokiem.

Emmanuel, dāņu motorkuģis, 244 reģ. ton. brutto,
uz Randersu^r eļļas reušiem

Claus, vācu tvaikonis, 302 reģ ton. brutto, vz
Stetini ar dažādam precēm.

Ventspils ostā ienākuši kuģi.
11. augustā.

Hidrografs, latviešu tvaikonis, 291,56 reģ. ton
brutto, no Rļgas ar hidr. mantām.

Consel-Corda, vācu tvaikonis, _ 950,95 reģ. ton
brutto, no Strālsundas tukšā.

12. augustā.
Chīistine Se'l, vā:u tvaikonis, 7;2,12 reģ. ton

brutto, no Rīgas ar plankām
Virsfitis, latviešu kara kuģis, no Liepājas tukšā

No Ventspils ostas izgājuši kuģi.
11. augustā.

Neebing. angļu tvaikonis, 1692,47 reģ. ton. brutto
uz Goteborgu tukšā.

12. augustā.
Bonus, vrcu tvaikonis,

^
841,56 reģ. ton. brutto, uz

Roterdamu ar auzām.
Vigaii, igauņu motorkuģis, 341,43 reģ. ton. brutto,

caur Liepāju uz Bntsvcoteri ar plankām.
Amanda vācu tvaikonis, 1192,03 reģ. ton. brutto,

uz Hulu ar plankām.
Virsaitis, latviešu kara kuģis, jūra tukšā.

Telegramas
Latvijas telegrāfa aģentūras āretrala telegramas.)

Stokholmā, 14. augustā. Kristia-
nijas pilsētas galva Argtanders dabūjis
galu nelaimes gadījumā Norvēģijas kal-
nos. Līķa meklēšanai izsūtīta policijas
nodaļa ar dresētiem suņiem.

Berlinē, 14. augustā. Pēc laikrakstu
ziņām, Vācijas valdība iepirkusi Savie-
notās valstīs sudraba naudas kalšanai
lielāku daudzumu sudraba — par
2.760.000 dolāru.

Literatūra

Lētas Ilustrēts Žurnāls. N» 33. —
1924. g.

Valsts Statistiskā pārvalde. Lat-
vijas statistiskā gada grāmata 1923.
Rīgā, 1924. g.

Nedēļa. Dustrēts žurnāls. N° 33. — 1921. g.

Redaktors: M. Ārons.

Kursi.
Rigas biržā, 1924. gada 16. augustā.

100 Latvijas rbļ 2,—
1 Amerikas dolāra 5,16 — 5,21
1 Anglijas mārciņa ..... 23,46 — 23,69
100 Francijas franku .... 29, 29 90
100 Beļģijas franku 2655 — 27,35
100 Šveices franka 97, 98,50
100 Itālijas liru 23, 23,70
100 Zviedrijas kronu .... 136,90 — 138,95
100 Norvēģijas kronu . . . . 71,55 — 73,' 0
100 Dānijas kronu .... 83,10 — 85,65
100 Čechoslovaķijas krona . . 15,20 — 15 80
100 Holandes guldeņu . . 201,05 — 204,05
1000 mil,'onu Vācijas marka . 1,10— 1,30
100 Somijas marka ..... 12,70 — 13,20
100 Igaunijas marka .... 1,14 — 1,24
100 Polijas zlotu 98, 102,—
100 Lietuvas litu 50, 52,—
10 Krievijas zelta rub|u . . . 26,50
Krievijas sudraba^

^ ; J;™}p„ 1 rbL

SSSR cervoņeea 26,10 — 26,90
5°/o neatkarības aizņēmums . 2, 2,10
6°/o Zemes banka ķīlu zīmes 98, 100

Rīgas biržas komitejas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs Rob. B ai t gail ii.

Zvērināts biržas maklers P. Rupners

^aTiestā
žu

paziņojumi.

jļjinajumslaukutirgusaraksta.
p2p

!l^,, ministrija atļāvusi noturēt
' j..tirgus :
" ,s apriņķi - Siguldas pagastā

Rcl, Idas stacijas nedēļas tirgu piekt-
fie - n

nils pagastā gada tirgus katra

a, 3 maija-
*V ,nutes apriņķī, Apriķu pa-

r «rada tirgus šogad 22. septembrī,
& , «riekšu katra gada pirmā ceturt-

Krf Pēc 20. septembra.

i Ilūkstes apriņķī, Susejas pa-
ti a gada tirgus pirmā ceturtdiena pec

I([ maija, 29- jūnija, 16. augustā un
on " septembrī.

Tukuma apriņķī, Bēnes pagastā,

Ja tirgus katra gada 26. jūlijā un

11 novembri.
Rigā, 1924. g- H. augusta. N« 106065.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

Lauku nodaļas vadītājs
P. K1 i u k 1 a v s.

Pasta ziņas.

Atklāta pasta palīga nodaļā
Kūli visāda veida pasta sūtījumu pie-
ņemšanai un izdošanai Talsu apriņķī,
Mērsraga pagastā, 28 km no Talsiem.

Slēgtas pasta palīga nodaļas Rīgā:
Šarapetera ielā N° 40 un Duntes ielā
K 24.

Pasta un telegrāfa virsvalde.



Tiesa sludinājumi
Piejās apg-ioa t 3 civiinoda(a,
—fciņīi ar civilprocesa likumu 1958. p.
m so paziņo, ka
minētas nodaļas atklātā tiesas
aoUsīs 1923. g miruša, Ramkas
Birrnļu pusmuižā Ādama Jāņa dēla
č a k a r a testam*.

Rīgā, 13. augustā 1924. g L. J* 2967
Priekšsēd. v. A. Vtidners.

9025 Sekretārs A. Ka 1 v e.

Lāiļa'eimcir.i.itiaiL.nift
icaadra Dmitrija dēla Dmitn-

.•Mna par nekustamu mantas,
abala ar no-

I saukumu .Berzojovka". ari .Bo.-
33 dc>e!mas_ 1896 kvadr. caienu platībā .
atrrx nes apriņķa. Bērzgales
paga- ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kuram ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu četru mSnHfa laiki no
izsludināšanas dienas .Valdības Vēst-
nesī", pretēja gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un lūdzējs
var tikt ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par ' norādītās nekustamās man-
tas īpašnieku, bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pārdošanas
un bipotekarisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 9. aug. 1924. g. N> 4801
Apgabali, vec. not. vietā A. Mikalks.
8814 Sekretārs A. B e r e s.

Latgales zemes grāmatu
atjaunošanas komisija

uz Nikolaja Ignatija dēla S m i r n o v a
lūgumu, par nekustamas mantas, pa-
stāvošas no pūstoša Pozorevka atdalitā
zemas gabala, zem vietējā nosaukuma;
.Berjozki', 4 desetinas platībā, at-
rodošos Rēzeknes apriņķi, Rozen-
muižas pagastā, ievešanu zemesgrāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas,
kuram ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā no iz-
sludinās

^
dienas .Vaid. Vēstnesi', pretējā

gadījuma nepieteiktās tiesības skaitīsies
par iznīcinātam un lūdzējs var tikt ie-
vests Latgales zemes grāmatu reģistri
par noradītās nekustamās mant as īpašnieku
bez kādiem aprobežoj. ar neapstrīdamas
pārdošanas un bipotekarisku apgfātināj.
tiesībām.

Daugavpilī, 9. augustā 1924. g. Jft 4791
Apgabaltiesas vecākā notāra

vietā A. Mikalks.
8843 Sekretārs ,\. Bergs.

Latgales apgabali vecāk, notar
pazīņ t 1924. gada 18. janvārī

no-
došanas liguma, ap-

(4. g 29. jūlijā. Jānis
rda d. Kampa n ls no

V>ar Ls 600
ibas uz 30 > kv

m Daugavpili,
I kvart., Tveras ielā zem N

liter a un b.
Daugavpili, 192-1. g. 2. aug. Ns 4679

Vecākā notāra pal. t. K r i ķ i s.
8202 Sekretāra p. i. P. M e I

Citu iestāžu sludinājumi.
Rijas pol. 2. lec. priekša.
paziņ iksi. io r

Dārdos vairāksolīšanā
divus skapjus un vienu

turku divanu
; Dāvidam M a r k u z r, nover-

par Ls I," no-
un sodu naudu piedzīšanai.

Pol : (paraksts).

Valmieras apr. pr-ka pailgt 2. lec.
zināmu, ka 1 '. jūlijā 5. g. uz Lim-

Dikļu lielceļa. Ozolu pagasta
.11

atrasts 89S2
vīriešu gumijas Metus

mētelis,
kura īpaša uzaicināt. -

mclejā, Limbažos. .Mūra
? mēneša laikā no iz-

īdēto

Talsu apr. priekšnieka pal. 2. lec.
mu. ka 2.

li no rita Kand īrgus
ma tiks pārdota

vairāksolīšanā
dažāda kustama manta,

.321. g f 977

8'aai Offbti» Uiiicināriiīr
sasai: pilnu biedru sapulci

g., biedrības telpās. Al-
-^ 3, dz. 6, ar sekošu d

:o statūtu

tūtu)

;ņojumi un pric
.- > i *^

Rīgas apg ibalt 3. iec. t esu prist.
paziņo, ka 28 augustā '924. g.,
pulksten 10 i '.abu ielā
M 46/43, dz. 7, pārdos Jāņa Lūkasa
kustamo n , no mēbelēm

.i. kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. augustā 1 J24. g.
9072 st. J Orinlelds

K«n «HtaltTiui i Ik. Unas irtJtm
paziņo, ka 2°. augustā 1924. g., pulksten
10 ritā, R
pārdos Jāņa T r e i m a ņ ,i kustamo
mantu, s i un no-
vērtētu par Ls 1400.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
«pakatit pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 14. aug. 1924. g.
9061 Tiesas pristavs V. Poiariskis

Hias auaba tisai 3. lir. tinai irlitan
paziņo, ka 27. augustā 1924.g., pulksten
10 ritā, Rīgā, Marijas ielā Ns iitj, dz. 1,
pārdos Abe Bernera kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
pulksteņa un .it lietām, un novērtētu
par Ls 1902.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dieni uz vietas.

Rīgā, 15. aug. 1924. g.
9071 Tiesu pri>: n ī e 1 d s.

R gaa apgabaltiesas 3 iecirkņa
tiesas pristavs

paziņo, ka 26. augustā 1924. g., pulk-
sten io> rīta, Rīga. Kr Barona ielā
JA 31, pārdos Eduarda N e u b u t a
kustamu mantu, sas no vieglā
automobiļa lir;: land" un no-
vērtētu par Ls 2000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 15. augustā 1924. g.
9064 Tiesu pristavs J. O r i n f e 1 d s.

Rig. apgabali. 3. iec. tiesu prist.
paziņo, ka 29. ? pulksten
10 rītā, I 247,
fabrikā, p ā r d < Ertaka ku-
stamo mantu, sastāvoša no tablet-
maSiii ktromotoriem, raksi
galdiem n.c, ':n novērtēta par Ls 2020.

novērtējumu, kā ari
mantu, varēs pār-

.z vietas.
Rīgā, 18. augustā 1924. g.

J. Orinlelds.

Rīgas apgabalt 2. iec t esas
pristavs

paziņo, ka 2. septem. 1924. g., pulksten
10 dienā, Rigā, Brīvības ielā Ht 38,
dz. 3a, p i r d o s Soloīr.ona Garbera
kustamo mantu sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu p.v

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā. 11. augustā 1924. g.
S0I4 Tiesas pristavs Krebi.

Rig*s tbgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesas prista.s

patiņo. ka 5. septembri š. g., pulksten
O no lita, Riga, Brīvības ielā >fe 3>,

pārdos Zaras M a r k u z e kustamo
mantu, sastāvošu no 10*) pudelēm odeko-
lona, un novērtētu par Ls 2*0.

Iz/:: jumu, ka arī
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dieni uz vietas.

Rīgā, 12. augustā 1924. g.
9017 Tiesas K r e b s.

liiaii| i3Īait.l.iH.f:uai criiravi
paziņo, ka noliktā 21 aug
pīks'.
kustama manta, pārdošana pie . lsjemina

ir atcelta, 9031

Rīgas apgt. 4. iec tiesas pristavs
paziņo, ka 27. augustā 1924. g„ pulksten
10 ritā, f . 9,
pārdos amo
mant: I

j par Ls 4

-dodamo

Rīgā, 14 augustā 1924. g.
9162 Tiesas prist. V. Požariskis.

Rigas kara a;
par neder
apliecību sesa .V - >. is augaaal

?2 A'

Latvijas kara invalidu savienība ^

uzaicina tfliāK pcnleuējiis norēpBties^r^s^^
iīh , 16 aunustam š g. un vēlākais līdz 17. augustam š. g.
hdz 16. augustam s. g.

^^pārdotāmno pmksten >-„ dienā -ļ^̂ l^^ ^e
n^s cen.,,gm„_

Mežu departaments
26. augustā i g.. pulkst. 12 diena,

izdos jauktā IZSOLE

sekošus būvdarbus:
1) Jelgav? Cenas apgaitas mežsarga iedzīves

^jaunbūvi iemaksājamā drošības nauda <?_ _:
2) Ķo s, 15. apgaitas mežsarga dzīvojamas ēkas

^_
jaunbūvi, iemaksājama drošības nauda . . ? - ? . ? _ • "

3) Ropažu virsmežniecības, 13. apgaitas mežsarga dzīvojamas un
saimniecības ēku atjaunošanas darbus, iemaksājama drošības nauda . īuu.

7xsoIe 6ūs t>aliģtm
Rakstiski piedāvājumi ar 40 sani. zīmognodokli slēgtas_ aploksnes ar uz-

rakstu: .L'z 1924. g. 26. augusta būvju darbu izsoli', un lūgumi ar 40 sant.
zimognodokli dēļ pielaišanas pie mutiskas solīšanas iesniedzami ltdz 2b. aug. s g.,
pulkst. 12 dienā, mežu departamentam, Kalpaka bulvārī N? 6.

Izsoles noteikumus, maksas aprēķinus un zimejumus var saņemt mežu de-
partamentā, Kalpaka bulv. >š 6, dz. 8, ist 8, no pulksten 9—!? . 1
8786 JITfžadepartaments.

8. Daugavpils kfijn/piiļij

mutlsbos torsossvaigas liillopi Qa|ai ņi^ta
pulka vajadzībām Cēsīs un VaimU

apmēram 12,000 klogra'Piegādāšanu var uzņemties; konī Jl
laiku no 1. sept. 1924.g. līdz I.janv £abām pilsētām, jeb katrā atsevišķii l

Torgi notiks Cēsīs pulka štāba
niecības daļa, Cēsu pili, 25. aus 10 1 '
pulksten 10 no rita. s' ^ l

Turpat izsniedzgaļaskondicsīkākus uzņēmuma noteikumu ikdieJ Iizņemot svētdienas unsvētkudi>rpulkst. 9—'5. 1 g»5
iNurmuizas pagastā

Talsu apriņķī, 1. un 2. pakāpes pa'iuiskolām vajadzīgi

l skolotāji (-i
2. pak. skolai — pilnas pamata wskolotājs, muzikāls, sabiedrisks darbini^priekšroka .«.kolotaju institūta beiguiem

Pieteikties rakstiski vai person
pag. padomes š. g. 3. septembrī , ļes
dzot attiecīgus dokumentin.

Alga pēc valdības noteikuma,
dzīvoklis, apsildīšana, apgais mošana iia i
zeme. 8942 Pasja-ta valde

,

Bruņošanas pārvalde
ar šo izsludina 2. septembri 1924. g.,

rakstisku sacensību
uz 85 komplektiem dažādu aviācijas darba rīku, 153 mtr. tērauda trošu, 500 mtr.
gumijas 18—20 mm un 200 mtr. tērauda 20 mm amortizāciju un 800 kv. metr.

aviācijas audekla piegādāšanu.
Piegādāšanas laiks: 6—9 nedēļas pēc pasūtījuma saņemšanas. 2
Piedāvājumi, uzrādot laiku un cenu franko pārvaldes noliktava, Rīga, _ ap-

maksāti ar attiecīgu zimognodokli (.katra loksne ar 40 sant.), iesniedzami slēgtas
aploksnēs, ar uzrakstu: .Uz rakstisku sacensību 2. septembrī \92A. g", pārvaldes

daļā, Rīgā, Valdemāra i- 2, dz. 16, līdz minētā daiuma pulksten
emami piegādājamo priekšmetu saraksti ar dimenzijām, tech-

niskiem noteikumiem, kā ari apskatāmi darba riku paraugi. Iesniedzot piedāvājumu
pārvaldes kasē, jāiemaksā drošības nauda 10°;o no piedāvājuma sumas, kura
var būt ari Latvijas zemes bankas ķīlu zīmes, vai Latvijas bankas garantija.
Piedāvājumus bez drošibas naudas, zīmognodokļa un uzraksta neievēros. 8551

Dibinoties uz i«2 *. g. 3. jy
teikumiem par agrāko Krievijas Jurid
personu izdotam pilnvarām (.VaM
Vēstnesi" H° i54, 12. jūlijā š. .
c *> Cīļlļļ^t ļļ

Idaiai-Teiitipīis-iiili'i.li»
dzelzsceļu akc. sabiedr.

iAīitīji ih Bflim auls
11. septembrī š. g., pulksten 5 di-nāj I
ceļu Izbūves un satiksmes Latvijas aka l
sab. .Cislas" telpās, Rīgā, Brīvība ļ

Dienas kartība:
) Agrāk izdoto pilnvaru aņstiprināa^H

2) Tekoša^ lieti
Valde:

Aleksandrs Jāņa d. ViŠnejraj^B I
9016 Vadims Pfķ. ra d ŽmHs.

ĪIIBHfcrfcliM^SSS^
Ventspils ostas Kustēs laukuma estokadu Nr Nr. 6 un 8 atjaunošanas darbus

1000. Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz
techniska daļa i K> la, katru darba dienu no pulksten 9—12
un i Ir i fj27)

Jūrniecības departaments i2dos ssstJ!"S^^t^2 m QZ?iikpu iiūil Rmai maltas noliktavā Br. 5. 2
Mb.as ņaud; kaidrojumus un noteikumus izsniedz

teclīniska daļā, Valdeiun:/ :. ?': i .larhu dunu no pīkst. 9—12. 86".9

Tekstilrupn. priekšmetu apstrad.
un krāsošanas akciju sabiedr.

jZENĪTS" valde sasauc

ārkārtēju pilnu sapulci,
kurn notiks 7. septembrī 1924. g^, pil
5 p. p., sabiedrības valdes telpas, -
Barona iela K» 54.

Dienas kārtība:
1) Jautajums _par fabrikas pārvietojam ļ

citas telp
1\ Va des sastāva papildināšana;
3) Dažādi akcionāru priekšlikumi.
9033_ VaM^J

Galveni inHanta pārvalde
21. augustā iepirks armijas vajadzībām caur komisiju

50 tonn. uzturam pilnīgi derīgus zirņus. 9019
Interesenti tiek lūgti lidz komisijas dienai Iz atminēto zirņu pa-raugiem, - lāvajumus, uzr ;no preču daudzumu cenupar tonnu iranko Intendanturas galvenā pārtikas noliktavā un nodošanas laiku

Th. Rieserta
šokolādes izmantošanas un dažādu konfekšu ra-

žošanas akciju sabiedrības direkcija
ar šo uzaicina god. akcionārus uz

pirmo ārkārtējo sapulci
6. septembri 1924. g.. pulksten 12 dienā,

firmas V. Eickert Rijs & Ko kantorī, I. Zirgu ielā 25.
Dienas kārtība:

«ciju kapitāla paaugstināšana.
2' Maliņas jaunapgādiba.

Akcionāriem, kuri edalities sapulcē, jānieteir «,.,- -t. ?
vēlāk, kā 7 diena, mina firmas V. f£kert, R^lVkVnto"C,]M"Paredzi 'iniije^rm d̂̂ arrujtojpāa^ 8980 Direkrir,

Paju sabiedrības

ialiijasliiientialrtll
uzaicina god. biedrus dalībniekus ? I

liiiēiii iiln saguli
6. septembrī 1924. g pīkst. 7

Latvijas tirgotāju savienības telpas.ļ^B I
Vaļņu iela Nš 20

Dienas kārtiba:
1. Sapulces darbinieku vēlēšanas.

2. Pārskats par sabiedrības darbiba
3. Revidentu ziņojums.
4. Budžets un darbības plāns n

gadam.
košas darīšanas.

6. Velē šanas. _^_
LieBāias tirgotāju banka afeSliei

ar šo dara atklītibai zināmu, ka viga '

atklājusi savu darbībuun izd.r atutos paredzētās bankas operācijas o
Banka atrodas senākās Liepājas tiraotāiu «awe*pējās kredītbiedrības telpās , Liepāfā Liell ie^o

VaM-.

Pazaudēts Bērzones paturētāju bfe*.
.Cerība- , Rīgas apgabaltiesas apstip»-
nātais statūtu oriģināls, kurš uzskat" '' ;
kā nederīgs '

^_ .

Rīgas kāja apr. priekšnie-s i
par nederī gu nozaudēto kafa ?'
apliecību zem Na 13680, 23. d
19^0. g. izd. no Valmieras kara ap lOl».
priekšnieka m Oskara Jēkaba d ^Bb_a u vardu.

Rigas kājaapr7 priekšnieks
par nederību nozaudēto kafak^^H
apliecību zem N» 2098, 18. janv.
izdotu no 1. Liepājas kājn'L
uz Mefodija Akk^a drs d. S i
vārdu.

Rīgas kara apr.priekšn.ītsii^nederīgu nozaudētu pagaidu kara *"T
sibas apliecību izd. no Rīgas
priekšn. lļ-2;> . g. 24. jul. 'zem J« 'uz bij. Latvijas vācu zem
nodajas rotmistra Kārļa Gerharda Sļ
K o r d t a vārdu.

, wmņ,

/ X

Dažādi sludinājumi. ., M Ventspils
L J pilsētas pamatskolās
Upesgrīvas pamatskolai, vajadzīgi

skolotais »K. M*IW«IB
ieteikties l,25.la» sko u valdei29. augus 89 ēļ ar attiecī giem d^I

—^, ;i-"*K. Krievs.


	Valdības Vēstnesis no. 184 16.08.1924��$桭瑸쎘㥏��×
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles.���.192灏촖롏촖����
	Article
	Article
	Section
	Article
	Par Latvijas pilsoņu stāvokli Krievijā�㜵〰㙥〰㈰〰㜰〰㘱〰㜶〱ㄳ 
	Ārzemes�猀㈰〰㑣
	Tirdzniecība un rūpniecība.���������䀏뀀︀樏砃Ā
	No Rīgas ostas izgājuši kuģi���������䀏뀀︀樏砃Ā
	Telegramas
	Literatūra�㘷〰㜲〰
	Kursi.
	^aTiestā žu paziņojumi.�࠾�倾�����0
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4
	Adv. 8 Page 4
	Adv. 9 Page 4
	Adv. 10 Page 4
	Adv. 11 Page 4
	Adv. 12 Page 4
	Adv. 13 Page 4
	Adv. 14 Page 4
	Adv. 15 Page 4


