
Agronoms A. Friedbergs.

Baltijas peensaimneecibas

kooperativi.

Ar daudz zīmejumeem un nobildejumeem,

Maksa 50 кар.

Rigā, 1914. g.

un lopkopības žurnāla" izdevuma



„Baltik" tvaikaturbines moderneeciba. =

Ideālākā un lētākā moderneecibas eetaise preekš apm. 400—
2000 stopu peena apstrādāšanas deenā.

Baltik turbines moderneeciba sastāv no sekošām galvenām dajam:
Tvaika attīstītajā (ģeneratora), turbines separatora, peena

karsētajā un ūdens karsētajā.

Prasa maz telpas un izdevumus. Ērti apkalpojama no veenas per»
sonas. Veenkārša zolida konstrukcija un tīrākā nokrejošana. Jau

reiz leetota tvaika izmantošana.

Pēc pamatigas ekspertīzes apbalvota: AlnarpI ar goda balva (zelta med.)
Hamelnā ar Vācijas Lauks. Sab. leelo sudraba peemiņas med. (augstāka no

šās Sab.peespreežamagodalga) un daudz citam godalgām.
«Baltik" rokas separatori dažādos leelumos, sākot no 20 rbļ.
,3altik" spēka separatori. Cenu rādītājus izsilta u* peeprasijumu.

Akciju Sabeedriba „BALTIK«,
86dertelji (Zveedrijā).

Nodaļa preekš Кгееvijas:
Rigā, leeli Ķēniņu eeli Nr. 27. Pasu kastite Nr. 1ОД.



Agronoms A. Friedbergs.

Latveešu un igauņu

peensaimneecibas Kooperativi

Rigā, 1914. g.

„Peensaimneecibas un lopkopibas žurnāla* izdevums.



Drukāts „Latvijas" drukatavā, Riga, Pauluči eelā Nr. 15.



Preekšvārds.

Sākot ar 1909. g. Baltijā ari peensaimneeciba

sāk izveidotees uz kooperativeem pamateem. No-

dibinājās peensaimneecibas kooperativi, jeb tā

saucamās kopmoderneecibas,kuras par savu mērķi
uzstāda lauksaimneeku-lopkopju kopigu peena

pārstrādāšanu dažādos peena produktos. Minētais

kooperatīvu veids attīstās ļoti ātri un spēlē lauk-

saimneeciskā dzīvē jo eevērojamu lomu.

Tādēļ pārskats par latveešu kopmodernee-
cibu pirmo gadu darbibas panākumeem, salīdzina-

jot vēl pēdējos ar kaimiņu resp. igauņu kop-

moderneecibam, interesēs katru sabeedrisku dar-

bineeku un centigu zemkopi.

Ir taisniba, kopmoderneecibu skaits augs aug-

dams, un līdz ar to viņu darbiba paceļas uz aug-

stāko attīstibas pakāpi, caur ko mūsu tagadejee

sakopotee dati pēc ilgāka jeb īsāka laika zaudē

savu teesu praktisku nozīmi — kā momentu at-

spoguļojums par mūsu kopmoderneecibu darbibu;
bet gan nekad tee nezaudēs nozīmi kā vēsturisks

dokuments. Katram, kas interesējas par kooperā-

cijas attīstibu, jazin viņas sākums, attīstibas pir-

mejee apstākļi, tās pirmee panākumi un trūkumi,

jo tikai tad viņš varēs apzinigi sekot kooperācijas

tālākai attīstibas gaitai, un pilnigi izmantot koope-

rācijas panākumus, izsargajotees no eepreekšejām

kļūdām.

Eevērojot to, mes domājam, ka musu sako-

potu datu publicēšana nebūs neveetā, visvairāk



preekš teem, kuri 1913. g. nebij „Peensaimneec.

un Lopkopibas žurnāla" abonenti, kurā minetee

dati tika publicēti.

Tāpat, domājam, vairakeem peensaimneeci-

bas interesenteem noderēs kopmoderneecibu sa-

raksts un to adreses, kā ari veens otrs kopmoder-
neecibu apraksts jeb projekts un statūtu paraugs.

Autors.



Baltijas kopmoderneecibu darbibas pārskats.

1912. gadā mēs publicējām „Peensaimneec.

un lopkop. žurnāla" 5.—7. numuros statistiskas

ziņas par 12 Latvijā pastāvošām kopmodernee-
cibam.

Tanī pašā 1912. g., oktobra — decembra mē-

nešos mums izdevās caur Baltijas domeņu valdi

ar sevišķām anketu listēm eevākt ziņas jau par

88 no apm. 150 tanī laikā Baltijā atvērtām kopmo-

derneecibam. Tā tad uz anketu listēm bija atradu-

šas par vajadzigu atsauktees pāri par pusi, proti,

58,6% no visām Baltijas kopmoderneecibam, bet

41,4% kopmoderneecibas šo savu sabeedrisko

peenākumu nebija eevērojušas. Tomēr eevērojot

to, ka pret statistiko ziņu vākšanu lauksaimneeki

izturas vispār vēl ļoti veenaldzigi, un pat šaubigi

skatās uz to, jo vēl nepazīst statistikas leelo no-

zīmi sabeedriskā un ekonomiskā dzīvē, mēs tik

varam preecatees, ka tomēr tik daudz atbildes no

kopmoderneecibam eenākušas. Leels paldees

teem kopmoderneecibu valdes locekļeem un mei-

stareem, kuri ņēmuši dalibu pee atbildes sastādī-

šanas uz anketu listēs uzstāditeem jautajumeem.

Lai vēl pārleecinatos par ziņu pareizibu, tekošā

vasarā personigi apbraukājām ap 30 kopmoder-

neecibas. Ar šīm eegūtām ziņām gribam tagad

eepazīstinat visus interesentus peensaimneeciskajā

kooperācijā.
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Kopmoderneecibu skaits:

Kopmodern skaits
„. вмЯНII1

х
м

Kopmodern. skaits

г oktobr. 1912. g. (kad
Zll?as eesutajubas.

uz 1. martu 1913. g.

bUDerņ. anketu listes tika
4kaits Prn„

(kad ziņas tika iz-

izsūtitas.
bkaits Proc- strādātas.

Kurzeme 18 13 72,2 25

Vidzeme тоо 6o 60,0 130

Igaunija 40 15 37>5 5°

158 88 58,6 205

Visčaklākās pee zinu eesūtišanas, kā no ta-

beles redzams, bijušas Kurzemes (72,2%) un slin-

kākās — Igauņu (37,5%) kopmoderneecibas.

Vidzemneeces gājušas vidus ceļu. Uz katras kop-

moderneecibas (1. martā 1913. g.), atteecibā uz

mazgruntneeku zemes platibu, nāk: Kurzemē

(933.451 des. : 25) 37.338 desetinas, Vidzemē

(1.674.715:130) 12.882,4 des. un Igaunijā

(837.328,8:50) 16.746,6 desetinas. Caurmērā visā

Baltijā uz katras kopmoderneecibas nāk

(3.445.494,8:205) 16.807,2 desetinas zemes.

Atteecibā uz mazgruntneeku, saimneecibu

skaitu uz katras kopmoderneecibas nāk: Kurzemē

(28.335:25) 1133,4 saimneecibas, Vidzemē (41.187:

130) 316,8, Igaunijā (30.791:50) 615,8 un caurmērā

visā Baltijā (100.313:205) 489,3 saimneecibas.

Kurzeme, kā augšā peevestee skaitli mums rāda,

kopmoderneecibas attīstibas gaitā stāv pēdējā

veetā, turpretim Vidzeme pirmajā un samērā

deezgan tālu Kurzemei preekšā. Tas izskaidro-

jams ar to, ka kurzemneekeem labākas zemes.

Izdodas labi labibas augi, bastarda āboliņš, dārz-

kopiba un biškopiba deezgan plaši attīstijušās, tā

ka lopkopibai nopeetnaku vēribu sāka peegreest

pašā pēdējā laikā, turpretim vidzemneekeem zeme

vājāka un galvenais eeņēmumu avots ir lopkopiba.
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Bez tam yar vidzemneekeem ari zinātniskā zinā

teek daudz vairāk gādāts, kā Kurzemē vaj Igauni-

jā. Vidzemē darbojas kādas 3—4 centrāles zinā-

šanu izplatišanas labā, proti, Terbatas Lauksaim-

neecibas beedriba, Rigas Lauksaimneecibas Cen-

tralbeedriba, pa daļai Latveešu Lauks. Ekono-

miskā Sabeedriba un bij. Rigas Peensaimneeku

Sabeedriba. Kurzemē — gandrīz veenigi Latv.

Lauksaimn. Ekonomiskā Sabeedriba, un Igaunijā
— Igauņu Lauksaimneecibas Centralbeedriba.

Tomēr jāatzīmē, ka Kurzemē, kā jau bagātākā

zemē, kopmoderneecibas teek dibinātas leelakas,

gandrīz veenigi tik ar tvaiku, kā dzinēja spēku.

Tas galvenā kārtā atteecas uz Bauskas un Dobe-

les aprinķeem, pārejee apriņķi, sevišķi Ventspils,

vēl no lauksaimneecibas kultūras maz aizņemti.

Statu ti. Baltijas kopmoderneecibas, gan-

drīz visas, nodibinātas pēc normalstatutu parau-

geem, ar ne visai svarigeem papildinajumeem un

peezīmem. Tomēr, pēc viņu statuteem kopmo-
derneecibas sadalāmas divās kategorijās. Pee

pirmās kategorijas peeder kopmoderneecibas,

kuru statūtos nav paredzēta nekāda kultūras dar-

biba, kā instruktoru uzturēšana, preekšlasijumu

ш karšu sarīkošana etc. Turpretm otrās katego-

rijas kopmoderneecibu statūtos viss augšā sacitais

paredzēts, kā ari tas, ka tās var eesUtees par bee-

drenem kuru mērķi līdzinājās kop-
moderneecibu mērķeem. Lauksaimneeki, kuri

eestājas kopmoderneecibās par beedreem, pēc

statuteem, maksā arveen I—s1—5 rbļ. jeb caurmērā

3 rbļ.*) no govs. Beedri var izstātees no sabee-

* Tik Kurzeme Sesavas kopmoderneecibas beedr

maksā 50 rubļu beedru naudas no govs.
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dribas ne agrāki, kā pēc 3 gadeem, skaitot no ee-

stāšanās deenas, un tik ne daudzas kopmodernee-

cibas—kurā katrā laikā. Rīcibas kapitāls sastādās

no: a) beedru eemaksam, caurmērā pa 5 кар. no

katrām 100 mārciņām, kopmoderneecibā pārstrā-

dātā peena, b) rezervas kapitāla, caur pilnas sa-

pulces lēmumu peeskaitamām zumam.

Rezerves kapitāls sastādās, bez jau minētām

beedru naudām (3 rbļ. no slaucamas govs), vēl no

beedru papildu eemaksām pa 1 кар. no katrām 100

mārc. kopmoderneecibā nodotā peena. Tirdznee-

cibas gads skaitās no 1. janvāra līdz 31. decem-

brim. Pilnas sapulces teek skaititas par pilnteesi-

gām pee puses sabeedribas beedru eerašanās.*)

Valdes sastāvs. Valdes, t. i., kopmo-

derneecibas izpildu orgāns teek izvēlēts pilnā sa-

pulcē uz 3 gadeem, pee kam veena trešdaļa katru

gadu teek pārvēlēta, pirmos 3 gados pēc lozes,
vēlāk pēc eevēlešanas kārtibas. Valde sastāv no

3—6 locekleem, tikai 2 kopmoderneecibās (Ampe-

ļu — Igaunijā un Maz-Salaces — Vidzemē) no 7

locekļeem. Valdes locekli izdala savā starpā ama-

tus: direktors jeb preekšneeks, kaseers un

sekretārs; kur 6 locekļi, tur vēl iznāk katram pa

palīgam. Valdes uzdevums ir vest visas peen-

saimneecibas sabeedribas darišanas, saskaņā ar

pilnas sapulces lēmumeem un instrukcijām.

Attālums no dzelzsceļa stacijām.

Vidējais attālums visām 88 še apskatitām kopmo-

derneecibam līdzinājās 14,65 verstem, pee kam

*) Kopmoderneecibu statūtu paraugu skat. pee-

likumā.
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latveešu moderneecibam šis vidējais attālums iz-

taisa 17,65 un igauņu 13 verstes. Visleelakais at-

tālums ir Jumurdas kopmoderneecibai, proti 40

verstes. Tāds attālums no dzelzsceļa stacijas

jau ļoti apgrūtina kopmoderneecibā izgatavoto

peena produktu aizgādāšanu uz tirgu, kaut gan ar

to nebūt nav sacits, ka lauksaimneekeem, tāli dzī-

vojošeem no stacijām, nebūtu eeteicams dibināt

kopmoderneecibas; taisni otrādi, viņeem kopmo-

derneecibā ir pilnigi nepeeceešama. Pateicotees

tāļeem un slikteem ceļeem, katram saimneekam

vest savus peena produktus atsevišķi uz tirgu nav

domājams — tas neatmaksājas, un tā lopkopiba

tādos apvidos bez kopmoderneecibam nekad ne-

spēs attīstitees. Vēlams tik lauksaimneecibas at-

tīstības labā, lai Baltija tiktu pārklāta ar daudz

beezaku dzelzsceļu tīklu nekā tas ir līdz šim, un

ceļu jautājums tiktu nokārtots lauksaimneekeem

labvēligā kārtā.

Peena vešanas tāļums līdz kop-

moderne ecibam. Cik tāļi lauksaimneekeem

nākas vest peenu uz savām peena fabrikām, rāda

mums sekošā tabele (caurmēra skaitļos):

Tuvāk, beedreem Vidējais

Terstēs. Tālakeem tālums.

Latveešu kopmodern. 0,82 9,28 4.35

%auņu „
0,36 8,25 3,73

Visām Baltijas „ 0,52 8,59 3,94

Kā redzam, tad Baltijas kopmoderneecibam

vidējs tāļums peena vešanaiuz kopmoderneecibam

iztaisa gandrīz 4 (3,94) verstes; katras kopmoder-

neecibas darbibas rajons tā tad ir (3,94X3,94X т
2
)

48,72 verstes, t. i. ap 50 kv. verstu. Tāds rajons



10

preekš neleelām kopmoderneecibam, kādas ir Bal-

tijā, kur peenu saved paši beedri, ir pilnigi veetā.

Dažām atsevišķām kopmoderneecibam darbibas

rajons gan ir pārak plašs. Tā, peemēram, Maz-

Salaces un Pernavas peensaimneecibas sabeedri-

bam viņš iztaisa ap 380 kvadratverstes;attālakeem

beedreem jāved peens 20—21 verstes un caurmērā

10—12 verstes.

К о p m о derneeс ibu dibināšanas

gaita. Kopmoderneecibu skaitu peeaugšanu

vislabāk mēs varam redzēt no 11. 1. p. tabeles.

Peevestā tabele mums rāda, cik katru

gadu ir eesākušas savu darbibu no visām tām 88

kopmoderneecibam, kuras mēs apskatam. Tikai

1909. g. eesāka darbotees pirmās mazgruntneeku

kopmoderneecibas. Kā pirmā visā Baltijā*) tāda,

pateicotees M. Strades kgm, nodibinājās Spārē

(Spāres kopmoderneecibā nebija anketu listi atsū-

tijuse laikā atpakaļ, un tādēļ viņa šinī aprakstā ne-

eetilpst), kuras darbiba tika atklāta 1909. g. No

igauņu kopmoderneecibam kā pirmā eesāka dar-

botees 1909. g. Ampeļu kopmoderneecibā, Ampeļu

*) Kaut gan jau 1898. g. Zeemeļu-Vidzemes daļā

Zagņicas apriņķī pateicotees kādam tirgotajam Stam un

leelgruntneekam v. Root (kas izveda statūtu apstiprinā-
šanu, kura tanī laikā bija ļoti sarežģīta) nodibinājās Rest-

hovska Peensaim. beedriba, karas mērķis bija no veenas

puses izplatit peensaimneecibas zināšanas un no otras,

eerīkot preekš saveem beedreem peenu pārstrādāšanas
eetaisi. Peensaimneecibas eetaise gan tika eerikota, bet

tūliņ kādam privāta uzņēmējam izrentēta. —
Minēto bee-

dribu tomēr mēs nevaram uzskatit par īstu mazgrunt-

neeku kopmoderneecibu. Tomēr ideja par kopēju peenu

pārstrādāšanu bija radusees un pat mēģināta izvest prak-

tiķa. Pate ideja bija eevesta no Dānijas un Somijas.
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sādža, Veisensteinas apr., Igaunijai guberņa. Pir
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bai Igaunija, Veisensteinas apr. jau 1908. g., bet

darbotees viņa eesāka tikai 1910. g.

Kopmoderneecibu dibināšanas gaita Baltijā

eet uz preekšu ļoti ātreem soļeem, sevišķi tas sa-

kāms par Igaunijas daļu.

Igauņi latveešus tāļi pārspējuši kopmodernee-

cibu dibināšanas ziņā. Tas galvenā kārtā tāpēc,

ka igauņu starpā valda daudz leelaka veenprātiba,

kā starp latveešeem, kuri lauksaimneecibas leetās

tagad nogrimuši savos mūžigos strīdos. Atteecibā

uz kopmoderneecibu dibināšanu, jāatzīmē, ka lat-

veeši neskaitāmās sapulcēs noņemas ar strīdeem

par kopmoderneecibas veetas izvēli, mašinam,

kopmoderneecibas plašumu v. t. t. Dažos apvidos

tas velkas pat gadus 2—3, līdz dibinātāji eegūst

pilnu antipātiju pret jauno sabeedrisko pasākumu.

Pee igauņeem, turpretim, viss tas eet arveen ātri

uz preekšu: dažureiz pat veenā sapulcē visas lee-

tas teek izspreestas, kas eespējams visvairāk tam-

dēļ, ka igauņi necenšas tūliņ no sākuma pēc leelām

moderneecibam; viņi eerīko neleelas roku moder-

neecibas un tikai tur, kur pilnigi peeteekošs peena

daudzums tvaiku moderneecibas vajadzibam ga-

rantēts, eerīko pēdējās.

Pee tam 1910. un 1911. gados Latvijā par kop-

moderneecibu eerīkošanu, t. i. viņu apgādāšanu ar

mašinam, galvenā kārtā rūpējās tikai Sabeedriba

„Konzums", kurš pee tam vēl centās turetees pee

ta principa, ka jaeerīko leelas, modernas kopmo-

derneecibas, kaut ari tas veenu otru reizi nesa-

skanētu ar veetejeem apstākļeem. Kur beedru un

peens paredzams maz, tur eeteikt rīkot modernee-

cibu ar leelām mašinam ir ļoti riskanti. Mums šaī

ziņā jau ir peedzīvojumi, par peemēru Krimūnu un
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sevišķi Sesavas kopmoderneecibas. Mašinas lee-

las, nomaksas vēl leelakas, bet peena maz.

Sesavas kopmoderneecibas eerīkojums ar vi-

sām telpām izmaksā 20,000 rbļ., bet pārstrādā tik

800 stopu peena deenā. Bez tam, lai sekmigi eetu

uz preekšu modernu kopmoderneecibu eerīkošana,

vajadzigs lēts kredits, kurš šimbrīžam mūsu kop-

moderneecibam nav peeejams. No 1912. g. ar

kopmoderneecibu eerīkošanu sāka nodarbotees ari

Latveešu Lauks. Ekonomiskā Sabeedriba, kura

preekš neleelām moderneecibam eeteic „Baltik"

turbinas, un firma „Alfa Nobel". Jācer, ka tāda

konkurence nāks kopmoderneecibu attīstibai par

labu.

Kopm od erneecibu telpas. Ja attee-

cibā uz mašinam varējām sacit (sīkāki to vēlāk

redzēsim), ka dažas moderneecibas neskopojas,

tad atteecibā uz telpām jāsaka, ka viņas atkal par

daudz eetur ekonomiju. Peevedisim sekošu ta-

beli:

Kā no tabeles redzam, 61 kopmoderneecibā

jeb 69,3% atrodas pagaidu telpās, pa leelakai da-

ļai sastāvošās no I—21—2 istabiņām, kuras agrāk tika

Pagaidu

telpās

Specieli mo-

dern. vajadz.
celt. telpās.

Kopmoderneecibu

[skaitsj ļļ skaits

Latveešu kopmoderneec. 23 74.20 8 25,80

igauņu 38 66,67 19 33,33

Kopmoderneecibas Baltija
Tvaiku kopmodern.

61 69,31 27 30,(58

16 48,60 17 51,40

Pārejās „
42 76,36 U 23,64
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izieetotas kāda vaļineeka vaj citu „mazo" ļaužu

dzīvojamai telpai, govs kūtei, krogam, smēdei,

šķūnim un I.t. Pee tam ne tikai mazas peennicas,

bet pat 48,6%, t. i. gandrīz puse no visām tvaiku

moderneecibam atrodas neērtās pagaidu telpās.

Pa leelakai daļai pagaidu telpas neiztur nekādas

kritikas ne ekonomiskā, ne higiēniskā zinā. Pat

tāda kopmoderneecibā, kā Krimūnās, kura pār-

strādā pee 10.000 mārc. peena deenā un par ku-

ļas mašinam veen izdots pee 15.000 rubļu, atrodas

pavisam neērtās telpās (bijušā smēdē), kurās ne

tik peena produkti, bet ari mašinas, pateicotees

mitrumam, maitājas visleelakā mērā. Tas pats sa-

kāms par ļoti daudzām citām kopmoderneecibam.

Peemēram, dažās mazās kopmoderneecibās Igau-

nijā eeeiot taisni jābrīnās, vaj tur eespējams no-

darbotees ar peena produktu izgatavošanu: veena

istabiņa, sasista no veceem, pa daļai sapuvušeem

baļķeem, šķirbas ar sūnu aizbāstas; greesti un

seenas pārklātas ar pelējumu tīkleem. Pats par

sevim saprotams, ka te no kādas eļl.as krāsas nav

ne vēsts (seenas ar eļļas krāsām krāsotas nevar

gandrīz neveenā kopmoderneecibā sastapt), bet

pat ar kaļķu ūdeni nav balsinātas. Ari visai labi

nestāv ar tām specieli būvētām moderneecibu tel-

pām, Pa leelakai daļai var novērot, ka pee viņu

plāna izgatavošanas nav strādajuse leetprateja
roka: nav eevēroti jaunakee techniskee prasijumi
sveestneecibā un seerneecibā. Pa daļai te vaino-

jamas firmas, kuras peennicas eerīko; firmas ar-

veen mēdz tik censtees pārdot savas mašinas, bet

vaj viņas nonāk peemērotās telpās un kārtigi tanīs

top eeveetotas, par to viņas maz bēdā. Ta ir tuv-

redziba, uz kuru jau agrāki mums nācās
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aizrādit. Pēdējā laikā apstākļi drusku ir laboju-

šees un jācer, ka uz preekšu labosees vēl vairāk.

Tik pašeem lauksaimneekeem jaleek pee sirds gā-

dāt par peenācigām peennicu telpām, jo no tām

leelā mērā atkarājas ari izgatavoto peena pro-

duktu labums. Vairāk ekonomijas greest uz māsi-

ņām, mazāk uz telpām.

Zemes peederiba, uz kuras kop-

moderneecibas būvētas. Gandrīz puse
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uz
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kopmoderneecibā
buveta,
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pārskatu,
ir

devušas
visos

jautā-

jumos

noteiktas

atbildes—dažos

tās

iztrūkst

—un
tam-

dēļ

mēs

tabelēs

arveen

aUīmejam
cik

jeb

kāds

%

kopmoderneecibu
nav

pārrunājamā
jautājumā

devušas

atbildi.

Zemneeku
вк.

|

%

Muižneeku
ļļ

Kroņu

sk.

|

%

ļl

sk.

1

%

Sabeedrib.

Pārejas

sk.

|

%

sk.

|

%

Neč ziņ
ieva as*)

sk.

I

Latveešu kopmodern.
9

29,0

4

12,9

б

15,8

3

9,7

6

19,6

4

13,0

Igauņu

kopm.

34

59,6

3

6,3

3

5,3

8

14,0

3

5.3

6

10,6

Kopmoder. visā

Baltija

12,5

10,?.

I

43

|48,8ļ

8,0

9,1

10

7

11

11.4



16

no kopmoderneecibam atrodas uz zemneeku ze-

mes, pārejās, kā to redzam no še peevestās tabe-

les — uz sabeedribas (dažādām beedribam peede-

rigu zemi), kroņa, muižneeku vaj atkal pilsētas un

tirgoņu zemes (pēdējās 2. kategorijas zemes atzī-

mētas tabelē ar vārdu „pārejās")-

Zemes leelums, uz kuras kopmodernee-
cibas celtas, uz katras kopmoderneecibas Baltijā

iztaisa 1423 kv. ases, pee kam Latvijā 2156 un

Igaunijā 1383 kv. ases zemes. Derētu kopmoder-

neecibam parūpetees eegādatees pee moderneeci-

bas leelakus zemes gabalus, 3—4 pūrveetas, uz

kurām varētu celt cūku kūtis, dēstit preekš cūkām

ari kartupeļus, eerīkot patērētāju veikalus vaj ci-

tus sabeedriskus pasākumus, skatotees pēc veete-

jeem apstākleem. 36,3% jeb 32 kopmoderneecibas

bija uzdevušas, ka viņas zemi preekš moderneeci-

bas eerīkošanas arendejušas, maksādamas, caur-

mērā, 53 r. 96 кар. gada rentes, pee kam latveešu

moderneecibam minētā rente iztaisa 67 rbl. 75 кар.

un igauņu kopmoderneecibam tikai 45 r. 70 кар.

23 kopm. jeb 26,1% bez zemes arendē ari telpas:

caurmērā gada rente 250 rubļi 60 кар. Telpu īre

un zemes rente, kā redzam, nav visai augstas; tas

izskaidrojas ar to, ka kopmoderneecibu dibinata-

jeem labprāt nāk pretim kā pagasti, tā atsevišķi

saimneeki, atvēlēdami zemi un pat telpas kopmo-

derneecibas vajadzibam, pirmos gados, par paze-

minātu maksu. Bet ar laiku bez šaubām zemes

īrneeki stipri veen pacels zemes renti, tadēl eetei-

cams kopmoderneecibam, kur veen tas eespējams,

eegādatees kā kopmoderneecibas telpas, tā zemi

pee tās par savu īpašumu.

Izdevumi kopmoderneecibu ее-
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rīkošanai. Kā jau redzējām, leelakā daļa kop-
moderneecibu eerīkotas pagaidu telpās, kuru lee-

tošana moderneecibu vajadzībām prasija leelaku

vaj mazāku remontu. Šis remonts vaj pārbūve iz-

taisa uz katras kopmoderneecibas 885 r. 84 кар.,

turpretim tām kopmoderneecibam, 'kuras savām

vajadzibam cēla specielu ēku, tas izmaksājis 4925

r. 88 кар. katrai. Lai labāki varētu pārredzēt, cik

izmaksā telpas latveešu un igauņu kopmodernee-

cibam, kā atkal moderneecibam, kuras teek darbi-

nātas ar tvaika spēku vaj ar roku, peevedisim se-

košu tabeli.

Izdev. par telpām uz katras kopmodern.

Preek_š pagaidu telpa Preekš specielu ēku

pārbūves (remonts). uzbūves

Latveešu kopmodern. 938 rbļ. 19 k. 7814 r. 28 k.

Igauņu „
821

„
87 „ 4451 „40 „

Kopm. ar tvaika spēku 1444
„

97
„

6411 „20 „

„ar roku v.c. spēku 428
„

38
„

3169 „09 „

Kopmod. visā Baltijā 885
„

85
„

4925 „88 „

Pēc peevesteem skaitļeem leekas, ka kopmo-
lierneecibas būtu izdevušas preekš telpu eerīko-

šanas tomēr paprāvas zumas. Tomēr mums šinī

gadijeenā jāaizrāda, ka pateesibā caurmēra zu-

mas būs gan mazākas, jo no 88 kopmoderneecibam
tikai 47 jeb 53% bija šinī jautājumā devušas ziņas.

Pārejās, galvenā kārtā kuras darbojas pagaidu tel-

pās, nebij atradušas par vajadzigu uzdot patērēto

Zumu, acim redzot, viņa bijuse samērā deezgan

neeciga, kā to pats pārleecinajos apbraukājot kop-

moderneecibas.

Preekš kopmoderneecibu mašinam

izdotas sekošas zumas caurmērāuz katras kopmo-

derneecibas: Latveešu kopmoderneecibas 4144 r.

79 кар., igauņu — 3156 r. 26 кар. Kopmodernee-
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cibas darbināmas ar tvaika spēku 5482 r. 5 кар.,

ar roku un etc. spēku ----- 970 r. 63 k. Kopmoder-

neecibas visā Baltijā — 2820 r. 92 k. Zinas bij de-

vušas 84 kopmoderneecibas resp. 95,5%. Tā tad

dati mašinu vērtibas ziņā droši un, cik varēju pār-

leecinatees, zumas ņemtas iz grāmatām un tā tad

pilnigi pareizas. Še mēs redzam, ka mašinas un

pārējais inventārs preekš mazas kopmoderneeci-

bas eerīkošanas, kur mašinas darbināmas ar roku

vaj zirgu spēku, izmaksā ap 1000 rubļu, turpretim

tādu moderneecibu eerīkošana, kur mašinas teek

darbinātas ar tvaika spēku — ap 5500 rbļ. Te gan

jāatzīmē, ka tvaika moderneecibu starpā eeskaiti-

tas ari 11 tvaika turbinu kopmoderneecibas, kuru

eerīkošana izmaksā tikai ap 2800 rbļ., tā ka maši-

nas pārejām tvaika moderneecibam pateesibā iz-

maksās ap 6000 rubļeem. Tā tad vidējo tvaika

kopmoderneecibu eerīkošanai t. i. ēku uzbūvei

(6511 r. 20 k.) un mašinu eegādašanai (6000 г.), va-

jadzigs izdot pavisam pee 12,500 rubļeem, turpre-

tim rokas moderneecibas eerīkošana izmaksā tikai

(428 r. -f 970) ap 1400 rubļu, t. i. ja eerīko pagaidu

telpās Starpiba —ap 11,000 rubļu.

Kapitāla avoti kopmoderneecibu

eerīkošanai. No kureenes gan Baltijas kop-

moderneecibas ņem vajadzigās naudas zumas

peena pārstrādāšanas eetaises eerīkošanai?

Uz šo jautājumu 71 kopmoderneecibā bija at-

bildejuse, ka vajadzīgā nauda tikuse aizņemta no

krediteestādem un, proti, gandrīz veenigi tikai no

veetejām krāj-aizdevu kasēm. 62 kopmod. jeb

70,4% bija uzrādijušas ari aizņemto zumu leelumu,

kura uz katras kopmoderneecibas iztaisa 3.821 r.

35 кар. par 6,15%. Pee tam uz katras latveešu
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kopmoderneecibas nāk 5086 r. 52 кар. leels aiz-

ņēmums par 6,46% un uz Igaunijas kopmodernee-
cibam

— 3156 r. 26 кар. par 5,95°/<,. Teicama pa-

rādība ir ari, ka vairākas veetejās krājkases laipni

eet kopmoderneecibam pretim taī ziņā, ka pēdē-

jām atvēl kreditu par zemāku %, nekā privātām

personām, sevišķi tas novērojams pee igauņu krāj-

aizdevu kasēm, no kurām daža aizdod pat par

5%. Turpretim Latvijā netrūkst ari tādas kredit-

eestādes, kuras ņem no kopmoderneecibam pat

vairāk, nekā no privātām personām, proti B—9°/ 0.

Lai ari kā, tomēr jāsaka, ka krediteestādes spēlē

loti leelu lomu pee kopmoderneecibu nodibināša-

nas. Ja nebūtu krāj-aizdevu kases, bez šaubām,

kopmoderneecibu skaits Baltijā būtu vismaz 10

reizes mazāks, nekā tagad. Tomēr loti būtu vē-

lams, lai ari Baltijas kopmoderneecibas reiz kļūtu

pee lētāka kredita. Kredita jautājums taisni veenā

otrā apvidū attura lauksaimneekus no kopmoder-
neecibas dibināšanas. No privātām personām vaj

eestādem naudu bij aizņēmušās 42, bet aizņēmuma

leelumu uzrādijušas 28 kopmoderneecibas resp.

31,8% katra caurmērā 1337 r. 27 кар., pee kam pee

5 latveešu kopmoderneecibam ši caurmēra zuma

uz katras sneedzas pee 2380 r. un 23 igauņu kop-
moderneecibam— 1110rbļ. Še gan galvenā kārtā

eetilpst zumas, kuras kopmoderneecibas palikušās

parādā firmām, kas kopmoderneecibas eerīkojušas.

Vismazāk preekš kopmoderneecibu eerīkoša-

nas zeedojušas pēdējo beedri. Tikai 34 kopmoder-
neecibas izleetojušas beedru naudu to eerīkošanai,

pee kam 27 (8 latv. un 19 igauņu) resp. 30,7% kop-

moderneecibu izleetojušas katra caurmērā pa 1149

Spēku kategorijas kopmodernee-
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cibumašinu darbināšanai. Visleelakais

daudzums ir tā saucamās rokas moderneecibas

(43,5°/
0
), bet latveešu daļā pirmo veetu eeņem

tvaika kopmoderneecibas. Labāka pārskata dēļ

peevedisim sekošu tabeli:

Tvaika Roku Sirgu Ar ūd. Naft. Elekt.

kopm. darb. darbinām, speķu mot. motr.

vj m ю ш w w

и
'

и
'

vi
'

v> '09■ ю -

Latv, kopm. 19* 65,5 10 34,5 —

***
—

Igauņu „
14** 25.0 27 48,2 10 17,8 3 5,4 1 1,8 1 1,8

Kopmodern.
Baltijā 33 38,8 37 43,5 10 11,8 3 3,5 1 1,2 1 1,2

No tabeles mēs jau redzam, ka sāk rastees ari

kopmoderneecibas, kurās teek izleetots naftas

spēks (Terbatas) un elektriba (Pernavas un Reve-

les „Sanitas", kura pārskatā neeetilpst). Pee tam

novērojama jau pāreja no roku spēka uz tvaika

kopmoderneecibam. Tādu pārejas stadiju jau pār-

dzīvojušas kādas 8 kopmoderneecibas. Tas gaiši

norāda, ka kopmoderneecibas ideja laiž arveen

dziļākas saknes lauksaimneeku dzīvē. No sākuma

skatās uz tām ar šaubām, tā ka uzņēmigakeem

saimneekeem tikko izdodas nodibināt rokasmoder-

neecibu. Te tad nu ari apkārtejee lauksaimneeki

dabū ātri veen pārleecinatees, ka ta moderneeci-

bas „šepte" nav vis kāda modes leeta, bet gan īsts

peļņas avots, un sāk steigtees uz peenu fabrikām

katrs ar savu peenu, tā ka drīz veen ronas nepee-

ceešama vajadziba būvēt leelu peena fabriku.

■) Starp tām 5 turbinu kopmoderneecibas.

**) Starp tām 1 turbinu kopmoderneecibā.

***) No Latvijas kopmoderneecibam zirgu spēku

leeto '2 kopmoderneecibas: Spārē un veena Dundagā,

kuras mūsu aprakstā neeetilpst.
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Tvaika kopmoderneecibas katlu caurmēra

kurināmais laukums līdzinājās 12,01 kv. metri un

tvaika mašinu spēks līdzinājās 5,70 zirgu spēkam.
Mašinas unto zistemas. Tvaika katli

(pa leelakai daļai firma „Paukš") un mašinas (pa

leelakai daļai „Robei") peeder pee dažādu firmu
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fabrikām. No zeparatoreem, kā to rāda peevestā

tabele, visvairāk izplatiti dažādu tipu „Alfa" un

„Baltik", tad vēl „Vestfalia". No sveesta mucām

visvairāk sastopama „Victoria".

Kādas mašinas Baltijas kopmoderneecibās ir iz-

rādijušās par labākām, nav eespējams vēl spreest

no saraustitām un ne visai pilnigām zinām. Kā vee-

nām mašinam, tā otrām no dažu kopmoderneecibu

puses teek aizrāditas nepilnibas, tāpat ari, ka darbs

veenā otrā veetā, pateicotees mašinu maitāšanai,

bijis jāpārtrauc, bet vaj tas nu cēlees aiz mašinu

sliktas konstrukcijas vaj aiz meistara vainas, ar-

veen paleek nenoskaidrots. Vispāri ņemot, cik va-

ram spreest, tad pašas mašinas pat no dažādām

firmām, kuras Baltijā teek leetotas, nav sliktas,

bet viņas dažu labu reiz neteek pareizi uzstāditas,

vaj atkal nāk meistara eesāceja rokās un no tam

leelā mērā ceeš.

Beedri. Uz 1. jūliju 1912. gadā (skat.

tabeli 23. lapas pusē) caurmērā ņemot, katra

kopmoderneecibā apveenojuse 39,33 beedrus,

turpretim pee kopmoderneecibu darbibas atklāša-

nas bijuši 24,10. Kopējais kopmoderneecibas bee-

dru skaits pavairojees pat par 96,8% (3461 beedrs

uz 1. jul. pret 1759beedreem pee darbibas atklāša-

nas). Tvaika kopmoderneecibas beedru skaits

peeaug ātrāki, nekā roku kopmoderneecibā, proti,

pirmajās par 72,90% un pēdējās — 54,72%. Ja ee-

vērojam to, ka puse no visām pastāvošām kopmo-
derneecibamsavu darbibueesākušas tikai 1912. g.,

tad varam sacit, ka kopmoderneecibu beedru pee-

augšana eet uz preekšu ātreem soleem. Pee tam

jāatzīmē, ka neveenā kopmoderneecibā beedru

skaits nav gājis atpakaļ, bet gan leelakā vaj mazā-

kā mērā uz preekšu, kā ari neveena kopmodernee-
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ciba nav likvidejuse savu darbibu. Tas jau pee-

rāda pat visleelakeem skeptiķeem un pesimisteem

kopmoderneecibu dzīvibas spēju. Igauņu kopmo-

derneecibas beedru skaita ziņā tāli pārspēj latvee-

šu kopmoderneecibas (45,75 pret 27,52).

Govju skaits uz katra beedra.

Leelakais Mazākais

govju skaits govju skaits Caurmēra

Latveešu kopm. 21,83 3,41 9,26

Igauņu „
20,93 1,68 4,88

Tvaika
„

— 8,40

Roku v. zirgu darb. — — 4,60

Kopm. visā Baltijā 21,22 2,27 5,96

Kā no tabelem 24.—25. 1. p. redzam, 85 kopmo-

dern. beedru govu skaits uz 1. jul. 1912. līdzinajees

20,637 galvām jeb uz katras kopmoderneecibas

239,96 un uz katra beedra 5,96. Pee kopmoder-

neecibu darbibas atklāšanas turpretim katrai kop-

moderneecibai nodots peens no 147,1 govim, jeb

katram beedrim caurmērā bija pa 5,4 slaucamu

govju. Tā tad loti īsā laikā govju skaits uz katras

kopmoderneecibas pavairojees par 62,6% un uz

katra beedra par 10,2% (no 5,4 uz 5,96). Acim re-

dzot, beedri, redzēdami, ka peedalotees kopmoder-

neecibā no lopkopibas var eeņemt labu pelņu, sā-

kuši lopu skaitu pavairot, kas, saprotams, tik īsā

laikā vēl vāji nomanāms. Jāatzīmē, kā tas ari no

tabeles redzams, ka katram latveešu kopmodern.
beedram govju skaits divreiz leelaks nekā igauņu

kopmodern. beedram. Tas pa daļai izskaidrojas

ar to, ka Latvijā lopkopiba stāv uz augstākas kul-

tūras pakāpes, nekā Igaunijā, kas savukārt nāk no

tam, ka Latvijā darbojas jau deezgan daudz lopu

pārraudzibas beedribas, kuru Igaunijā samērā

daudz mazāk.



25

Kopmoderneecibu
govju

skaits.

Pee

darbibas

atklāšanas

Uz

pirmo

jūliju

1912.

g.

,-4

■
Kopei

Govju

skaits

гч

,•
Kopējais

Govju

skaits

Devušas
ziņas.

™W

UZ
J

katras

Devušas
ziņas.

g^
v

vz
J

katras

skaits

proc.

skaits

kopmodern.

skaits

proc.

skaits

kopmodern.

Latveešu

kopmodern.
24

77,42

3.483

145,12

30

96,78

7.895

263,20

Igauņu

„

41

71,93

6.112

149,07

56

98,07

12.742

227,53

Tvaika

„

—158,50—
295,10

Roku
un

zirgu

darb.

——138,20 ——
196,60

Kopmod.
visā

Baltijā
65

73,86

9.595

147,61

86

97,72

20.637

239,60



26

Uz katras tvaika kopmoderneecibas beedru

nāk mazāk, bet g о v i v vairāk (295,1 pret 195,5)

nekā roku vaj ar zirgu spēku darbināmās kopmo-

derneecibās. Tāpat redzam, ka katra beedra govju

skaits leelās kopmoderneecibās augstāks nekā ma-

zās kopmoderneecibās (8,4 pret 4,). Tas izskai-

drojams ar to, ka preekš leelas kopmoderneecibas

nodibināšanas apveenojas vairāk turigakee saim-

neeki, kureeem ari peeejams leelaks kredits.

Kā augstāk redzējām, beedru skaita zinā igau-

ņu kopmoderneecibas pārspēja latveešu kopmoder-

neecibas, turpretim govju skaita ziņā lomas mai-

nas: uz katras latveešu kopmoderneecibas nāk

263,20 govju, un uz igauņu — 227,53. Tas tamdēļ,

ka igauņu mazgruntneekeem slaucamo govju

skaits (caurmērā uz katra 4,88 g.) gandrīz uz pusi

mazāks, nekā latveešu saimneekeem (8,4 g.).

Atteecibā uz peena lopu sugām, kā redzam no

ziņām, valda vēl leela nenoteiktiba: sastopamas

veenā un tanī pašā saimneecibā veetejās sugas,

angelneetes, rītfrīzes un to krustojumi; leelakā

dala no moderneecibam gan ziņo, ka veetejee un

jauktee lopi. Līdz ar kopmoderneecibu nodibinā-

šanu sevišķu vēribu sāk peegreest lopeem, kuri
dod treknu peenu. Tas tamdēļ, ka peens kopmo-

derneecibās teek nodots pēc tauku satura, un jo

pēdējais augstāks, jo leelakas izmaksas lauksaim-

neeks saņem no stopa peena. Tā kā veetejās govis

pa leelakai daļai arveen izdod labi treknu peenu,

tad ari viņām lauksaimneeki ne bez eemesla sāk

peegreest nopeetnu vēribu.

Peena daudzums, kurš teek pār-

strādāts kopmoderneecibās. Šā jau-

tājuma noskaidrošanai peevedisim sekošu tabeli:
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Kā no tabeles redzam, Baltijas kopmodernee-

cibas pirmā pusgadā 1912. g. pārstrādājušas katra

caurmērā deenā2748 mārc, un 1911. g. — 2159 m.

peena deenā. Proti, 1912. g. peena deenas peeve-

dumi katrai kopmoderneecibai pavairojušees pret

1911. g par 589 mārc. Visspilgtaki pēdējais fakts

novērojams pee latveešu kopmoderneecibam, ku-

ras 1912. g. saņēmušas katra pa 2199 mārc, bet

1912. g. jau 3869 mārc. peena deenā, kas gan gal-

venā kārtā izskaidrojas ar to, ka Latvijā samērā

ar Igauniju teek vairāk dibinātas tvaika kopmoder-

neecibas, kuras pārstrādā 2,5 reizes peena vairāk,

nekā ar roku un zirgu darbināmas kopmoderneeci-

bas (pirmās, kā redzam iz tabeles — 4475 un otrās,

t. i. roku modern. tikai 1895 mārc peena deenā).

Bez tam, kā vēlāk redzēsim, govis Latvijā dod vai-

rāk peena, nekā Igaunijā, tā kā pee veena un ta

paša daudzuma govju latveešu kopmoderneecibas

arveen eegūs vairāk peena, nekā viņu kaimiņee-

nes Igaunijā.

No atsevišķām kopmoderneecibam visvairāk

peena deenā pārstrādājušas Džūkstes-Peenavas

kopmodern. Kurzemē, proti, 10.816,12 mārc. un

Matišu kopmodern. Vidzemē — 10.213,21 mārc

Kopmoderneecibās izgatavotee

produkti. Galvenā kārtā kopmoderneecibas

izgatavoja sveestu un tikai 5 kopmo-
derneecibas 1912. g. sveestu nemaz neizga-

tavoja, bet gan beezpeenu un krējumu (2 tikai krē-

jumu). Pārejās bez sveesta izgatavoja vēl beez-

peenu (19 kopmodern.), kazeinu (16), krējumu (7)

un 7 kopmodern. ari seerus.

Beezpeenu un krējumu visvairāk izgatavo

kopmoderneecibas, kuras atronas tuvāki leelakām
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pilsētām vaj dzelzsceļu stacijām, pee tam krējumu

izgatavo veenigi igauņu kopmoderneecibas. Ti-

kai pēdējā laikā ari dažas latveešu kopmodernee-

cibas sākušas „mēģinatees" krējuma izgatavo-

šanā, bet varu sacit, pa leelakai daļai ar pavājeem

panākumeem. Laba krējuma izgatavošanā lat-

veešu kopmoderneecibu vaditajeem nebūtu leeki

pamācitees no igauņeem. Tās kopmoderneeci-

bas, kuras izgatavo krējumu, un pee tam labu, spēj

saveem beedreem izmaksāt par peenu visaugstā-

kās cenas. Tā, par peemēru, Mateišu kopmodern.

Igaunijā, kura izgatavoja veenigi krējumu un beez-

peenu, izmaksāja saveem beedreem 1911. g. 62,9

кар. un 1912. g. 76,5 кар. par katru tauku mārciņu.

Sevišķi uzkrītoši, ka ari seerneeciba vēl maz

attīstijusēs. Specielas seernicas, t. i. kopmoder-

neecibas, kuras nodevušās tikai seeru izgatavo-

šanai, nav Baltijā neveenas un, kā redzējām, 1912.

g. tikai 7 kopmoderneecibas bija „mēģinajušas"

izgatavot starp citeem produkteem ari seerus.

Turpretim seeru izgatavošana dažos apstākļos at-

maksājas pat labāki, nekā sveestu fabrikācija, se-

višķi kad sveesta cenas ir zemas. Saprotams, ne

katrs labs sveestneeks būs spējigs izgatavot ari

labus seerus, tur vajadzigs atkal specieli sagata-

vots meistars. Vajadzigs ari tīrs peens. Bet gal-

venais, kas attur kopmoderneecibas no seeru iz-

gatavošanas, ir tas, ka viņš prasa deezgan prāvu

kapitālu eeguldišanu, uz kura atpakaļ dabūšanu

jāgaida vairāki mēneši.

Ir zināms, ka lauksaimneeki, vajadzibas

speesti, ir ļoti nepaceetigi uz naudu gaidišanu.

Tādēļ ari jaunas kopmoderneecibas, kuras cenšas

beedrus peevilkt-, un te galvenais āķis ir kārtiga
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naudas izmaksa, nevar domāt par seeru izgatavo-

šanu. Tāpat daudzām kopmoderneecibam nav

ari vajadzigo telpu preekš seeru izgatavošanas.

Tas sakāms ne tikai par tām kopmoderneecibam,

kuras darbojas pagaidu telpās, bet ari par tām,

kuras cēlušas savām vajadzibam specielu ēku;

pee pēdējo būves gan derētu eevērot seerneeci-

bas jautājumu.

Peevedisim ari tabeli, kura lai rāda, kādus

produktus un kādā daudzumā katra kopmoder-

neecibā caurmērā ņemot ir izgatavojuse 1911. g.

un 1912. g. (skat. 31. 1. p.)

Interesanti atzīmēt to faktu, ka seerneeciba

gājuse pat atpakaļ (1911. g. 8 kopmodern. un 1912.

g. tikai 7). Atzīmējams ari tas, ka ļoti beeži kop-

moderneecibas maz vēribas peegreež vājpeenam.

Pa leelakai daļai vājpeens teek dots par velti at-

pakaļ beedreem, kuri viņu izleeto preekš cūkām

un teļeem, daži ari cilvekeem. Bet ne reti nāk

preekšā, ka dažās kopmoderneecibās stāv pārpil-
diti toveri un citi peena trauki ar vājpeenu jau

vairākas deenas un līdz vājpeens galigi saboja-

jees, teek izleets laukā. Lai izsargātos no tam-

līdzīgām nevēlamām parādibam, bet galvenais,
leekeem zaudejumeem, mūsu kopmoderneecibam

derētu vairāk vēribas peegreest kazeina un vāju

seeru izgatavošanai, bet vēl leelaku peļņu gūs no

vājpeena, eerīkojot, kur tas eespējams, pee kop-
moderneecibam cūku barošanas eestādes.

Sveestaunseerazortes. 40 kopmo-
derneecibas jeb 55,5% izgatavojušas Parizes

sveestu, 17 jeb 23,6% — tikai eksporta sveestu un

15 jeb 21,9% no kopmoderneecibam izgatavojušas
kā eksporta, tā Parizes sveestu. Parizes sveestu
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galvenā kārtā izgatavojušas igauņu kopmodernee-

cibas preekš Pēterburgas tirgus. Turpretim eks-

porta sveestu — kopmoderneecibas (pa leelakai

daļai latveešu), kuras sūtijušas sveestu uz ārzemes

tirgeem.

No seereem visvairāk ticis izgatavots bak-

steina seers, kā ātri nogatavojošais, tad vēl Tilzi-

tes un veenā kopmoderneecibā Edames un Švei-

ces seeri.

Sveesta eksports. Sveesta eksports mūsu

kopmoderneecibam bija tas vissāpigakais jautā-

jums. Ne veenai veen kopmoderneecibai nācees

ceest jo leelus zaudējumus pee sveesta nodošanas

dažādām firmām. Tikai kopmoderneecibu skai-

tam peeaugot, kā igauņu, tā latveešu kopmoder-
neecibam izdevees nodibināt pašām savas sveesta

eksporta saveenibas.

Lai god. lasitajus eepazīstinatu ar šām nodi-

binātām peensaimneecibas centrālēm, kurām bez

šaubām peekritīs jo leela loma pee tālākas peen-

saimneecibas attīstibas Baltijā, dosim par tām īsu

pārskatu.

Kopmoderneecibu Centralsabee-

driba „Estoni a". „Estonia" savu darbibu at-

klāja aprilī 1912. g. pee 15 kopmoderneecibam-
beedrenem. Uz 1. janv. š. g. beedru jau bija 46 un

uz 15. iul. — jau pee 80. Redzams, ka „Estonia"

paleek stipra loti ātri. Tikai pašā pēdējā laikā

jaunu beedru eestāšanās drusku atslābuse patei-

cotees pilnas sapulces lēmumam no 31. marta š. g.,

kurš obligatoriski nosaka beedreem peena pro-

duktu pārdošanu veenigi „Estonia"; pretējā gadī-

jumā jāmaksā soda nauda, veens rublis no katra

sveesta puda. Ņemot vērā minēto lēmumu, dažas
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moderneecibas atturas no eestāšanās par beed-

reem, jo baidās, ka „Estonia's" vadoņi, aizsargāti

pa daļai no brīvas konkurences, var ar laiku palikt

bezrūpigaki pret kopmoderneecibu interesēm.

Paši „Estonia" vaditaji atkal ļoti sajūsmināti par

obligatorisko peena produktu nodošanu „Estonia",

jo tas ļoti nodrošina viņas eksistenci un padara pa

zolidu eestādi, ar kuru droši var stātees veikali-

skos sakaros leelas firmas: viņa tagad ir spējiga

garantēt par zināmu daudzumu preču, turpretim

agrāk kopmoderneecibas daļu sūtijušas „Estonia",

pārējo atkal dažadeem privātu veikaleem un tādēļ

nav bijis nemaz eespējas nopeetni uzstātees starp-

tautiskā tirgū. Par to, ka tagad aiz minētā eemesla

dažas kopmoderneecibas neeestājās „Estoniā",

viņas valde maz ko bēdā. Ta saka: labāk, lai

mazāk beedru, bet lai tee būtu tādi, uz kureem var

pilnigi palaistees.

To derētu sevišķi eevērot ari mūsu Latvijas

kopmoderneecibam, kuras visleelakā mērā pee-

kopi sūtišanu vairākām eksporta firmām un kan-

toreem, gribēdamas izmēģināt, kur maksā augstā-

kās cenas. Caur tādu cenas ķeršanu moderneeci-

bas vājina savu saveenibu un līdz ar to indirekti

sagādā pašas sevim jo prāvus zaudējumus. Būtu

ļoti naivs tas, kurš domātu, ka privatee eksporta

kantori rūpesees par kopmoderneecibu interesēm

vairāk, nekā viņu pašu saveeniba.

Jāatzīmē, ka'„Estonia" neņem vis preces ko-

misijā, lai izmaksātu par preci tik, cik pateesibā

pēc pārdošanu eegūs, atvelkot tik sūtijumu izde-

vumus un komisijas proc, bet pret tīru samaksu.

Sveests tūliņ pēc saņemšanas teek apskatits no 1

valdes locekļa, instruktora un noliktavas pārziņa,
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kuri tad noteic viņa labumu. Pastāv 6 sveestu

šķiras: L-a, 1.-b, 11.-a, IL-b, ĪH.-a un

111.-b. Sveesta vērtibu aprēķina pēc pastā-

vošām tirgus cenām. Pee tam teek prak-

tizēts tas, ko dara jo leelā mērā privatee

un daži sabeedribas veikali: vasarā, kad

sveesta cenas zemas, centrāle cenšas norēķināt

pēc eespējas maz, turpretim, kad cenas ceļas,

teek „matots" par kreetnam. Vēlāki „Estonia"

domā pāreet uz komisijas pārdošanas principeem,

kā to jau praktizē Baltijas kopmoderneecibu

saveeniba.

„Estoniā" darbiba, pateicotees tam, ka igau-

ņu moderneecibu skaits ir deezgan prāvs (ap 150)

un viņu starpā nepastāv tāda šķelšanās kāre, kā

starp Latvijas kopmoderneecibam, ir paspējuse

jau deezgan plaši attīstitees. Tagad, vasaras mē-

nešos, teek pārdots par 50,000 rubļeem preču (ap
300 mucu sveesta nedēļā). Valde sastāv no 3

locekļeem; divi no viņeem dabū 150 rbļ. un trešais

125 rbļ. algas mēnesī. Tad vēl darbojas 4 kantoru

eerēdņi (kaseers, grāmatvedis, viņa palīgs un ko-

respondents), veens pagrabu pārzinis un 3 strād-

neeki. Ir sava peena bode Revelē, kurā pārdod

preces par 300—400 rbļ. deenā. Pee tam Pēter-

burgā pastāv noliktava ar veselu personāla

„štātu": 1 pārzini, grāmatvedi, 3 komijeem un 4

strādneekeem ar zirgeem. Pēterburgas noliktava

sevišķi labi atmaksājas.

Tad vēl „Estonia's" deenastā pašulaik atro-

nas divi instruktori, kuri izbrauc pee „Estonia"
beedrenem dot aizrādījumus peena produktu pa-

reizā izgatavošanā. Sveestu sūta zeemā uz Pēter-

burgu, vasarā galvenam kārtām uz Somiju,
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sveesta eksportsaveenibai „Valio", uz Dāniju, ari

Angliju un beidzamā laikā uz Berlini.

„Estonia" apgādā ari savas beedrenes ar

sveesta muciņām, mašam, sāli etc. Ar kopmoder-

neecibu eerīkošanu nenodarbojas.

Darbiba, var sacit, veicas labi uz preekšu,

tik veena klizma: rīcibas kapitāla par maz. Ir gan

taisits aizņēmums us 15,000 rbļ., bet tas izrādijees

daudz par mazu, tā ka nav eespējams kop-

moderneecibam laikā izsūtit aprēķinus. Dažas

moderneecibas pat aizrāda, ka viņām veenu otru

reizi nākas mēnešus divus gaidit uz aprēķineem.

Baltijas kooperativu modernee-

cibuSaveeniba Rigā. Savu darbibu Savee-

niba uzsāka ar 1. novembri 1912. g., pee 14 bee-

drenem. Uz 1. jūliju 1913. g. beedreņu skaits pee-

audzis uz 20, pee tam vairākas Kreevijas kopmo-

derneecibas ir par beedreem veicinatajeem (tām,

pēc Saveenibas statuteem, nav teesibas par

īsteem beedreem eestātees).

Kopmoderneecibu saveenibai nākas strādāt

deezgan grūtos apstākļos. No veenas puses viņu

cenšas konkurēt Rigas Lauksaimn. Centralbee-

driba, kura, pateicotees savam pazīstamam vār-

dam un sakareem, velk vairākas kopmoderneeci-

bas uz savu pusi. No otras puses atkal konkurē

Rigas deezgan vecee un labi pazīstamee privat-

eksporta kantori, kā Meller-Holsts, Eugemans un

citi. Trešām kārtam, saveenibai kā jaunai eesā-

cejai, pagāja daudz laika, kamēr nodibināja saka-

rus, apgādājās ar vajadzīgo kreditu etc. Bet ne-

skatotees uz viseem mineteem nelabvēligeem ap-

stākļeem, viņa var sacit ar tīru sirdsapziņu, ka

ta bija un ir spējiga maksāt augstākās cenas un
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labāki apmeerinat kopmoderneecibas, nekā to

varēja viņas konkurenti. Ja dažu reiz varbūt

vasaras mēnešos dažām kopmoderneecibam būtu

gadijees no privat veikaleem ari dabūt kādu grasi

par mārciņu vairāk par pirmajeem jeb tā sauca-

meem „proves" sūtijumeem, tad tas ticis darits ar

zināmu nolūku, proti, no pirmajeem sūtijumeem,

kad cenas zemas, neņemt sev par labu nekādu

pelņu, dažos gadijumos pat peemaksā, lai tik va-

rētu peevilkt kundes, kuras tad, kad cenas cel-

sees, varēs atkal labi cirpt gan naudā, gan svarā.

Saveenibas valde sastāv no 4 pilnā sapulcē

izvēleteem kopmoderneecibu preekšstāvjeem, no

kureem veens direktors-rīkotajs, kurš dabon no-

teiktu algu, dzīvo Rigā un vada visas Saveenibas

leetas; pārejee valdes locekļi algu nedabon. Tad

vēl Saveenibas deenastā stāv veens grāmatvedis,

pagrabu pārzinis un strādneeks. Bez tam veens

instruktors (J. Veismans) un veens preekšstāvis

Berlinē. Pagājušā zeemā un pavasarī ari Kijevā

bij preekšstāvis, bet pa vasaras laiku viņš izrādi-

jees tur par nevajadzīgu. Kopmoderneecibu Sa-

veeniba vasaras mēnešos pārdod sveestu pee

16,000 rbļ. mēnesī. Sveests zeemā tika sūtits uz

Kijevu, tagad, vasarā, pa leelako daļu uz Berlini

(labākais sveests) un uz Londonu (sliktākais).

Saveeniba saveem beedreem peegādā ari

eļļas raušus, sveesta mucas, galdiņus, mašas, sāli

etc, uzņemas ari kopmoderneecibu eerīkošanu,

kaut gan pēdējo, aiz rīcibas kapitāla trūkuma, nav

vēl izdevees pilnigi organizēt. Līdz šim Saveeniba

patstāvīgi eerīkojuse tik veenu kopmoderneecibu

(Dundagā). Tomēr uz preekšu Saveenibas valde

cer ari šinī ziņā tās leetas nokārtot.
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Cik eespējams novērot, tad Savee-

nibas valde nav taupijuse pūles. At -

leekas tik pašām kopmoderneeci-

bam pabalstit jo spēji savu eestādi,

cestājotees par beedreem un sūtot

savus produktus veenigi saveeni-

bai. Ja kāda kopmoderneeciba novērotu no sa-

vas puses, ka saveenibas valde kādā ziņā rīkojas

nepareizi,tad būtu ļoti vēlams,lai viņa par to neka-

vējoši ziņotu valdei un nāktu ar atteecigeem

preekšlikumeem klajā pilnā beedru sapulcē jeb at-

kal „Peensaimn. un lopk. žurnālā".

Saveeniba ir pašu kopmoderneecibas eestāde

un tādēļ katras kopmoderneecibas teesibas un

peenākums par viņu rūpetees-

Beigās vēl jāatgādina kopmoderneecibam, lai

tās katrā ziņā izsargājas stātees teešos sakaros ar

kādām Eekš-Kreevijas firmām, jo tad kopmoder-

neecibas drīzi veen var dabūt ceest zaudējumus.

No sākuma gan šīs firmas maksās deezgan labas

cenas, vēlāk cenas nositīs un, pats galvenais, bei-

dzot neizsūtīs naudu vaj ari, ja būs sūtita uz pēc-

maksu leelaka partija, vairs neizpirks, bet laidīs

uz torga, kur tad tās pašas firmas par smeekla

naudu nopērk. Tā teek peemānitas ļoti daudz

Kreeviias moderneecibas. Ir ceetušas ari lat-

veešu moderneecibas. Pee tam tagad, kur mo-

derneecibam ir sava saveeniba, nav nekāda ee-

mēsla atsevišķām kopmodrneecibam uzņemtees

tādu risku.

Kopmoderneecibas savus produktus sūtīju-

šas, bez savām centrāles eestādem, „Estonia" un

Baltijas kopmoderneecibu Saveenibai, vēl Lat-

veešu Lauksaimneeku Ekonomiskai Sabeedribai,
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R. Lauks. Centralbeedribai, leelgruntneeku beedri-

bam „Muižneeks" un „Produkts" — Pēterburgā,

„Pašpalīdziba" — Rigā un dažām privātām fir-

mām: Meller-Holstam, Eigemanim un citeem.

Galvenā kārtā peena produkti tikuši pārdoti eekš-

zemes tirgos: Pēterburgā, Gatčinā, Helzingforsā,

Kijevā, fiarkovā, Rigā un citās veetejās pilsētās.

Ap 25% kopmoderneecibu, visvairāk latveešu, ir

eksportējušas sveestu uz ārzemēm: Dāniju, Ang-

liju un dažas ari uz Vāciju. Cenas par sveestu ir

bijušas dažādas, skatotees pēc sezonu un sveesta

labuma, sākot no 32 un beidzot ar 54 кар. mārciņā.

Cik patērēts peena katras mār-

ciņas sveesta un citu produktu ra-

žošanai? Par atbildi uz šo jautājumu peeve-

disim sekošu tabeli:

Patērēta peena daudz, mārciņās uz katru mārc:
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Latv. корт. 23,72 9,20 34,50 — 9,16 3.70

Igauņu „ 25,22 16,50 32,15 8,91 7,00 3,55
Корт,visaBalt. 24,48 11,00 33,32 8,91 8,29 3,60

No peevestās tabeles mēs redzam, ka katras

sveesta mārciņas ražošanai patērēts 24,48 mārc.

peena. Tā kā vidējais tauku % ir 3,6, tad peena

patēriņš pēc Dr. Hitthera formulas (leetojot at-

ņemšanai 0,26) uz mārciņas sveesta būtu 24,63

mārc. Spreežot pēc ta, Baltijas kopmoderneeci-
bas strādājušas deezgan ekonomiski, proti ar 0,15
mārc. virsuzkūlumu. Par to lai gods teek dots

meistaru kgeem.

Izdevumi uzstopupeena. Kā mums

rāda peevestā tabele, 1912. g. pirmajā pusē caur-

mēra izdevumi uz katra stopa bijuši 0,91 кар., рее
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kam igauņu kopmoderneecibas izdevumi bijuši

zem caurmēra skaitļa pa 0,03 кар. un latveešu

kopm. turpretim — augstāki — par 0,04 кар. uz

stopa. Tvaiku kopmodern. izdevumi pēc uzdo-

teem dateem 1912. g. bijuši mazāki nekā pārejās

kopmoderneecibās par 0,1 кар.

1911. g. 1912. g.

Latveešu kopmoderneec. 0,96 0,95

Igauņu
„ 1,06 0,88

Tvaika
„

— 0,87

Roku un pār. kopm. — 0,97

Kopm. visā Baltijā 1,01 0,91

Apbraukājot kopmoderneecibas, mums bij izde-

deviba pārleecinatees, ka daļa no tvaika kopmo-

dernecibam pirmos gados nemēdz pat novilkt zi-

nāmas procentes eeguldito kapitālu deldēšanai vaj

atkal to dara tik gada beigās uz pilnas sapulces

lēmuma un tā tadminēto budžetu neeerēķina katra

mēneša izdevumos, bet peeveeno tik gada beigās.

No atsevišķām kopmoderneecibam sevišķi

leeli izdevumi bijuši Vezenbergskas un Tekver-

skas kopm., proti pirmai 2 кар. un otrai 1,8 кар.

uz katra stopa; abas — roku moderneecibas.

Tomēr nomanāms, ka kopmoderneecibas ee-

mācas arveen vairāk eeturet ekonomiju. Ari pee

kopmoderneecibu dibināšanas nav dibinatajeem

jaeet nezināms ceļš un tik jāklausās uz veena otra

„teoretiķa" aizrādijumeem, kā tas bij agrāk, bet

var jau izleetot darbojošos kopmoderneecibu pee-

dzīvojumus, pamatigi eepazīstotees ar veenas vaj

otras kopmoderneecibas darbibu.

Kopmoderneecibu izmaksas bee-

dre c m.
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1911. g. 1912. g.

Par Par tauku Par Par tauku

stopu mārciņu stopu mārciņu
Latveešu kopm. 4,97 44,8 4.85 43,7

Igauņu
„

5,08 47,7 4,97 46,7

Tvaika
~

— —
— 44,45

Roku v. p. kopm. — — — 46,37

Kopm. visā Baltijā 5,02 46,5 4,94 45,7

Tā tad vidējā izmaksa Baltijas kopmodernee-

cibu beedreem bijuse 45,7 кар. par katru tauku

mārciņu jeb gandrīz 5 кар. par stopu. Izmaksa,

kā leekas, ne visai leela, bet te mums vēl jaee-

vēro, ka loti daudzas kopmoderneecibas vājpeenu

dod saveem beedreem par velti atpakaļ, kuru

cenu varam rēķināt 1 кар. par stopu. Lai tik kop-

moderneecibas beedri atminas, cik viņi eeņēma

par stopu peena, kad kopmoderneecibas nebija:

domājams, ne vairāk kā 3—4 кар. Ne vairāk kā

3—4 кар. eeņem par stopu ari tagad lauksaimnee-

ki tanīs apvidos, kur kopmoderneecibu vēl nav

un viņu saimneecibas atrodas tāli no dzelzsceļa

stacijām. Pateicotees kopmoderneecibam, peena

cena vispār cēlusēs, un lauksaimneeki var eegūt

pāras kapeikas par stopu vairāk, nekā agrāk; pa-

tērētāji atkal eegūst augstāka labuma preci. No-

dziļinajotees augšējā tabelē peevestos skaitļos,

mēs varam novērot uzkrītošu parādibu. Vispirms,

1912. g. kopmoderneecibas izmaksājušas saveem

beedreem mazāk par katru tauku mārciņu (0.8

кар.) nekā eepreekšejā 1911. g. Bet tas izskaidro-

jas galvenā kārtā ar to, ka ziņas eevāktas oktobri

1912. g., tā tad 1912. g. nav eetilpuši zeemas mē-

neši — oktobrs — decembrs — kad cenas par

peena produkteem visaugstākās. Vēl vairāk dī-

vaini ir tas, ka tvaika kopmoderneecibas izmak-
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sajušas 1912. g. saveem beedreem mazāk (par

1,92 кар.) nekā roku un pārejās kopmoderneeci-

bas, kaut gan izdevumi, rēķinot uz stopu, pirma-

jām bija pat mazāki, kā otrajām. Bet tas nu pa

daļai, kā jau agrāk minējām, izskaidrojas ar to,

ka dažas tvaika kopmoderneecibas atvelk dalu no

beedru izmaksām parādu segšanai un minētās

zumas peeveeno izdevumeem tikai gadu beigās.

Bez tam vēl jāsaka, ka atbildes uz pēdējo jautā-

jumu, t. i. par beedru izmaksām, kā pārleecinaja-

mees vairākas kopmoderneecibas apbraukājot, ir

ari deezgan šaubigas, proti dažas kopmoderneeci-

bas uzdevušas par beedru izmaksām faktisko ee-

nākumu par katru stopu, neatvelkot izdevumus;

dažas kopmoderneecibas atkal pat uz veselu pus-

gadu nolēmušas izmaksāt tik un tik par tauku °/
0,

kaut ari faktiski, atņemot katra mēneša izdevumus

no eeņēmumeem, izrādās, ka nemaz nav bijis ee-

spējams tik daudz izmaksāt, un tā tīšā prātā krāj

parādus nākamibā. Eevērojot visu to, pagaidām

nākas atturetees no noteikteem slēdzeeneem mi-

nētā jautājumā. Tikai jāatzīmē vēl, ka

igauņu kopmoderneecibas izmaksā saveem beed-

reem par 3 кар. vairāk par katru tauku mārc.

nekā latveešu. Te nu gan krīt svarā tas fakts, ka

Igaunijā mazāk tvaika moderneecibas un, galve-

nais, tās savus produktus sūta uz eekšzemes tir-

geem, kur cenas sevišķi zeemā daudz augstākas,

nekā ārzemes tirgos, un bez tam vēl dažās igauņu

kopmoderneecibās izgatavo tādus produktus, kā

krējumu, kurš labi atmaksājas.

Visu Baltijas kopmoderneecibu

gada eeņēmumi. Katra moderneeciba caur-
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mērā deenā pārstrādā 2748 mārc. peena, kas iz-

taisa gadā (2748X360) 989.280 mārc. jeb nauda

(rēķinot 4,94 кар. stopā) 16.280 r. Tā kā uz 1.

martu 1912. g. darbojās vismaz 200 kopmodern.,

tad gada eeņēmumi (atskaitot visus izdevumus)

no visām pastāvošām Baltijas kopmoderneecibam

iztaisa 3.256.000 rubļus. Katrs kopmoderneecibas

beedrs saņem caurmērā no kopmoderneecibas, —

pa leelakai daļai vājpeenu neeeskaitot — (16.280:

39,33) 414 rbļ. jeb no katras govs (414 r. : 5,96)

69,5 rubļus; tāds eenākums ir pee 1400 stopu pee-

na gadā no veenas govs, ar vidēju tauku saturu

3,6%. Pats par sevi saprotams, ka līdz ar lopko-

pības attīstibu pacelsees, un pat var dubultotees,

eenākumi no katras govs.

Govju peena devums gadā. Loti

interesanti atzīmēt, ka caurmērā peena devums no

govs gadā latveešu kopmoderneecibu beedreem

— pēc augšā peevesteem dateem aprēķināts —

iztaisa 1755 stopus, jeb deenā 4,81 stopu, turpre-

tim govs igauņu kopmoderneecibu beedreem dod

gadā 1226 stopus jeb deenā 3,36 st. Tāda deezgan

leela starpība izskaidrojama veenkārši ar to, ka

Latvijā lopkopiba, pateicotees daudzajām pārrau-

dzibas beedribam, nostādita uz racionalakeem pa-

mateem nekā Igaunijā. Te mēs gaiši redzam,
kāda leela nozīme ir pareizai lopu ēdināšanai, t. i.

lopu-pārraudzības beedribam. Atteecibā uz augšā

peevesteem skaitļeem, mums gan jāatzīmē, ka

viņi eegūti uz ziņu pamata par L pusi 1912. g.

(janvars — septembris) un tādēļ faktiski govs

peena devums gadā būs mazāks, jo Baltijā govis,

pateicotees ceeta stāvēšanai, dod peenu zeemas

mēnešos (oktobrs — decembrs) mazāk, nekā pā-
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rejčs mēnešos. Bet no otras puses mums atkal

jaeevēro, ka ne viss peens, kurš ražots saimnee-

cibā, teek nodots kopmoderneecibā, bet daļa teek

paturēta mājās saimneecibas vajadzibam. Tādēļ

no mums peevestee peena devumi gan būs ļoti

tuvu pateesibai.

Lauksaimneeku zaudējumi, ne-

peedalotees kopmoderneecibās. Par

minēto jautājumu sīkāki rakstits 1912. gadā

„Peensaimneecibas un Lopk. žurnālā" № 9., tādēļ

te atkārtošu tikai īsumā.

Pārstrādājot peenu savā saimneecibā, mēs at-

duramees uz sekošām neērtibam, kuras mums nes

visai taustāmus zaudējumus: 1) nav peeteekošas

zināšanas kā pareizi nodarbināt zeparatoru un

sveesta kūlēju un tādēļ a) vājpeenā un ķērnes pee-

nā paleek daudz vairāk tauku, nekā ja peens teek

pārstrādāts kopmoderneecibā (zaudējumi ap 3

кар. no sveesta mārciņas), b) sveests iznāk ze-

māka labuma (zaudējums ap 2 кар. no mārc);

2) nav eespējams atrast labus tirgus (zaudējums

ap 2 кар. mārc-); 3) sveesta izgatavošana saim-

neecibā, kā tas no vairakeem leetpratejeem aprē-

ķināts, iznāk dārgāka, nekā kopmoderneecibā (ap

1 кар. uz mārc). Visu kopā saņemot, var pilnigi

sacit, ka pagatavojot sveestu savā saimneecibā un

ne kopmoderneecibā, lauksaimneeki zaudē vis-

maz 8 кар. no sveesta mārciņas jeb 1 кар. no stopa

peena.

Tādā kārtā nepeedalotees kopmoderneeci-

bās, lauksaimneeks zaudē no katras govs, pee

1500 stopu gada izslaukuma, 15 rbļ., jeb saimnee-

cibā ar 6 slaucamām govim —90 rbļ. Visi

100.313 Baltijas mazgruntneeki, peeņemot caur-
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mērā peena devumu 1400 stopus no govs, gadā

zaudē, jiepeedalotees kopmoderneecibas

(100.313.Х6.Х 1400X1) pee 87a miljonu rubļus.

Minētā zuma pateesibā būs vēl leelaka, jo dau-

dzos no dzelzceļa stacijām attālos apvidos, kur

nav kopmoderneecibu, peena vērtiba iztaisa ne

tikai 4—5 кар., bet pat ap 3—4 кар. stopā, vaj ari

pat nepeegreež peensaimneecibai, kā „ne visai ee-

nesigai lauksaimneecibas nozarei", nekādu vēribu.

Te mēs gaiši redzam, kādas milzigas „dabigas"

bagatibas atrodas pašu lauksaimneeku varā, ar ku-

rām varētu vaj „kalnus gāst" lauksaimneecibas

un lopkopibas attīstibas labā.

Pгeeкšzī m i g a s saimneecibas ee-

nākumi no peensaimneecibas.

Vidējās mazgruntneeku saimneecibas leelums

Baltijā ir (3.445.495:100.313) ap 35 desetinas jeb

105 pūrveetas zemes. Pee racionelas saimneeko-

šanas tādā saimneecibā var turēt 18 slaucamas

govis, t. i., uz katrām 6 pūrveetam pa 1 govij —

kas nebūt nav daudz, jo Dānijā turas pee ta

principa, lai uz katrām 3 pūrveetam nāktu pa

govij. Ja peeņemsim vidēju ražu no govs, 2500

stopus ā 6 кар stopā, tad gada eenākumi no peen-

saimneecibas tādā saimneecibā iztaisīs 2700 rbļ.

Tamlīdzigu saimneecibu Baltijā, sevišķi latveešu

daļā, pateesibā ari nav mazums. Peemēram

Brikmana kga „Baldones" saimneecibā netāli no

Apguldes stacijas Kurzemē un daudz citas.

Kopmoderneecibu beedru atteee-

cibas pret lopu pārraudzibas bee-

d r i b a m.

Pirmais solis, lai eegūtu no peensaimneecibas
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tamlīdzigus eenākumus, kā nupat minējām, ir ee-

stāšanās lopu pārraudzibas beedribās par bee-

dreem, bet par nožēlošanu vēl samērā ir loti

maz to lauksaimneeku, kuri atzinuši minēto pa-

teesibu. Pat tee Baltijas lauksaimneeki, kuri jau at-

zinuši kopmoderneecibas nozīmi un eestājušees ta-

nīs par beedreem, tikai neleela dala, proti 17,54%,

ir ari lopu pārraudzibas beedribās par beedreemī

latveešu daļā minētais % gan iztaisa 52,87, bet

Igaunijas daļā — tikai 5,9°/0.
Pavisam uz 1. janv.

1913. g. Latvijā darbojās ap 180 un Igaunijā ap 28

lopu pārraudzibas beedribās. Ka Latvija lopu

pārraudzibas beedribu ziņā ir tālu preekšā Igau-

nijai, tur galvenā kārtā gan būs jāpateicas mūsu

centrālēm, Latv. Lauks. Ekonomiskai Sabeedribai

un R. Lauks. Centralbeedribai, kuras pagājušā

gadā it kā centās veena otru pārspēt un ši sacen-

siba dažā ziņā lauksaimneekeem nāca par labu.

Kopmoderneecibu parādi.

Kopmoderneecibas eerīkošana, kā jau re-

dzams, prasa deezgan leelas naudas zumas, kuras

pa leelakai daļai aizņemtas, un tā kopmodernee-

cibas atrodas deezgan paprāvos parādos. Kop-

moderneecibu parādu leelumu lai mums raksturo

sekošā tabele:

Kopējais Uz katras

parāds. kopmoderneec.

Latveešu kopm. 170,068r. —k. 6,298 r. 81 k.

Igauņu 208,942 „
75

„ 8,800 „
78

„

Tvaika
„

—

„- .
8,502 „25 „

Roku un par. „_
—

„— „ 1,930 „53 „

Kopm. visā Balt 379,010 „
75

„ 4,679 „
14

„
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Zinas devušas par savu paradu leelumu

92,04% no visām 88 kopmoderneecibam.

Tā tad uz katras kopmoderneecibas Baltijā

nāk ap 4680 rbļ. un uz tvaika kopmoderneecibam

pat uz 8500 rbļ. parādu. No atsevišķām kopmo-

derneecibam visleelakais parāds ir Oberpālenes

tvaika kopmoderneecibai Felinas apriņķī Vid-

zemē, proti, 20,000 rbļ. un kopmoderneecibai

„Pamats" — 19,000 rbļ. Cēsu apriņķī, Vidzemē.

Uz pirmā acu uzmeteena izleekas, ka parādi ļoti

leeli un var veenu otru lausaimneeku pat atbaidit

no peedališanās kopmoderneecibā. Bet ja mēs

izdalām vidējo parādu zumu (4.679 r. 14 кар.) uz

caurmēra beedru skaita (39,3) tad iznāk uz katra

kopmoderneecibas beedra 118 rbļ. 90 кар. jeb uz

katras govs pee 20 rbļ. (5,96 govis uz saimnee-

cibu). Kā augstāk redzējām, to mums kop-

moderneecibā var atpelnit gandrīz jau pirmajā

gadā.

Kontroles jautājums kopmoder-

neecibu beedru saimneecibās.

Lai kopmoderneecibai arveen un pastāvīgi
tiktu peegādats labs peens, no kura tikai ari ir

eespējams izgatavot pirmā labuma produktus, tad

beedribās valdei jeb revizijas komisijai vajadzētu

vest par kopmoderneecibu beedru saimneecibam,

pēdējās apbraukājot, stingru kontroli: vaj kūtī un

pee peena eegūšanas teek eevērota vajadzigā

tīriba, vaj lopi teek pareizi ēdināti, galvenais, ar

nesabojateem baribas līdzekļeem, vaj peens teek

peenācigi atdzesēts etc. Bet deemžēl tikai 20

kopmodrneecibas atzīmējušas, ka viņu saimnee-

cibas teekot no valdes vaj revizijas komisijas

kontrolētas. Bet ari šo 20 kopmoderneecibu
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kontrole, kā mums bij izdeviba novērot, pastāv

vairāk uz papira, nekā ta pateesibā dzīvē tiktu

izvesta. Vairākas kopmoderneecibas pat aizrāda,

ka no kādas kontroles beedru saimneecibās nevar

būt ne гш. . jo lauksaimneeki laipni jo laipni

Jālūdz", lai tik eestātos par beedreem, jāsola

visādas ērtibas, un tādēļ kopmoderneecibu pa-

stāvēšanas labā jāsargājas kā no uguns beedrus

apgrūtināt ar tādeem „traucejumeem", kā kon-

troli.

Ari te — savu interešu apziņu trūkums!

Kopmoderneecibu kontrole.

Ļoti nepeeceešami būtu, lai katras kopmo-

derneecibas darbiba tiktu 2—3 reizas gadā kon-

trolētas. Kontrole varētu būt vaj nu no valdibas

— valdibas instruktoru organizācija — kā tas pa

daļai ir Sibirijā, Vologdas, Jaroslavas un vairākās

citās Eekškreevijas guberņās, kur peensaimnee-

ciba vairāk attīstita, vaj atkal no zemstēm vaj

kopmoderneecibu centrālēm. Bet tikai 22%

kopmodern. atronas zem kopmoderneecibu cen-

ti alsabeedribas „Estonia", R. Lauks. Centralbeed-

ribas, Ekonomiskās Sabeeedribas vaj atsevišķu
instruktoru kontroles. Pārejām kopmodern. vi-

ņas darbibas veenigā kontrole ir revizijas komi-

sija, kura galvenā kārtā skata tikai cauri rēķinus,
bet dot kādus aizrādijumus techniskā vaj grāmat-

vešanas ziņā, kā ari minētos jautājumos nopeetni

kontrolēt kopmod. meistarus viņa nav spējiga. Te

ir vajadzigi cilvēki ar speciālu izglītību peensaim-

neecibā. Ka kopmoderneecibas ari pašas atzīst

kontroles nepeeceešamibu, to rāda tas fakts, ka

70 kopmoderneecibas jeb 80% izsacijušas vēle-
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šanos, lai tiktu eevesta valdibas kontrole — no

valdibas instruktoreem — kurai viņas pilnigi ar

meeru padotees, 9 kopmoderneecibas atbildēju-

šas ka tā,kā viņas jau atronas zem kontroles „Esto-

nia" un 7 zem R. L. Centralbeedribas), tad vēl

otra kontrole no valdibas puses būtu nevajadziga.

Tikai 9 kopmoderneecibas atbildējušas, ka

viņas valdibas kontroli nevēlas vaj ari, ka tas jau-

tājums nav ticis pārspreests pilnā sapulcē un tam-

dēļ valde nevarot dot noteiktu atbildi. Acim redzot,

veenā vaj otrā veidā kontrole ir vajadziga. Bal-

tijā deemžēl kopmoderneecibu kontrole nav vēl

ne tāli peenācigi organizēta ne no valdibas, ne ari

sabeedriskām organizācijām. Pavisam 3 Balti-

jas guberņām ir tikai veens valdibas speciālists un

veens instruktors, kureem pee tam vēl nav va)a-

dzigo līdzekļu, kā ceļojošā laboratorija un līdzekļi

ceļu izdevumu segšanai, lai leelako daļu no visa

gada pavaditu ceļošanā pa kopmoderneecibam.

Pee tam speciālistam gandrīz pastāvigi jābūt Ri-

gā, lai vestu tekošās darišanas peensaimneecibas

un lopkopibas leetās. Ne daudz labāki stāv ar

sabeedrisko kontroli. Gan „Estonia", R. L.

Centralbeedriba, L. Lauks. Ekonomiskā Sabee-

driba, Baltijas kopmoderneecibu saveeniba, cen-

šas pee savām beedrenem eevest kontroli, bet

pēdējā aiz instruktoru personāla trūkuma ir vēl

nejauša rakstura, t. i. izsūta instruktorus tikai uz

atsevišķu kopmoderneecibu lūgumu, pee tam par

zināmu atlīdzibu. Turpretim vajadziga bezmak-

sas kontrole un pastāviga, t i., lai visas kopmoder-

neecibas (kuras, saprotams, būs ar meeru kontroli

atzīt) tiktu obligatoriski reizes 3 un vajadzības ga-

dijumā pat beežaki kontrolētas un instruktors lai
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paliktu kopmoderneecibā vairākas deenas, kamēr

kļūdas izlabotas un aizrādijumi peenācigi saprasti.

Lai nokārtotu kopmoderneecibu kontroles jautā-

jumu, var būt divas izejas: izsneedzot prāvākus
valdibas pabalstus sabeedriskām organizācijām,

peensaimneecibas instruktoru atalgošanai, vaj at-

kal paleelinat valdibas instruktoru skaitu. Ejot pa

pirmo ceļu, pēc mūsu domam, varbūt labāk sa-

sneegtu uzstādito mērķi, sevišķi ja teek šaī ziņā

pabalstitas specielas kopmoderneecibu saveeni-

bas, kuras nodarbojas ar peena produktu eksportu,
kā „Estonia" un Balt. Kopmoderneecibu saveeniba.

Minētās saveenibas arveen labi pārzin tirgus pra-

sijumus un tā viņu rīcibā atrodošees instruktori

varēs dot pareizus aizrādijumus, kureem peemē-

rojotees, kopmoderneecibas ari varēs eegūt aug-

stākas cenas par peena produkteem. Tagad vai-

rākas kopmoderneecibas izgatavo tāli ne pirmā

labuma sveestu un caur to ceeš leelus zaudējumus

vaj pat bojā visas Baltijas sveesta reputāciju. Tā-

pat teek vestas loti pavirši grāmatas, sevišķi tas

sakāms par igauņu kopmoderneecibam, kurām

nav vēl nekādi grāmatvešanas paraugi izstrādāti

no centralorganizacijam, kā tas ir Latvijā, bet

katra kopmoderneecibā ved grāmatas pēc savas

pašas metodes; ši pēdējā pa leelakai daļai sastāv

Но tikai divu grāmatu leetošanas: peena peeņem-

šanai un aprēķināšanai. Nav eespējams dabūt pat

zināt, cik daudz peena mēnesī kopmoderneecibā

pārstrādāts un kādi produkti un kādā daudzumā

eegūti. Visas tādas nebūšanas veegli izbeidza-

mas ar pareizu kontroles nostādīšanu.

Kopmoderneecibu atteecibas pret

centrālām organizācijām. 56 kopmo-
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derneecibas jeb 63,6°/0 ir eestājušās par beedre-

nem dažādās centralorganizacijās, proti, 27 kopm.

„Estonia", 7 Balt. Kopmoderneecibu saveenibā

(kura eesāka tikai novembri 1912. g. darbotees;

1913. g. sākumā tanī bija jau 19 kopmodern. par

beedrenem), 16 — Rigas Lauks. Centralbeedribā

vaj „Konzuma" Sabeedribā pee minētās beedri-

bās, pārejās — Latveešu Lauks. Ekonomiskā Sa-

beedribā un citās.

Peena peevešanas kārtība kop-

moderneecibam. Peens Baltijas kopmoder-

neecibās teek savests no pašeem beedreem, izņe-

mot tikai Penningbiskas kopmoderneecibu Reveles

apriņķī, kura atalgo atsevišķus peenavedējus. Pee

tam dažās kopmoderneecibās, skatotees pēc peena

vešanas attāluma, paši beedri dabon zināmu atlī-

dzību par katru stopu.

Atkrejošanas stacijas. Tikai 5 kop-

moderneecibas ir eerīkojušas preekš attālakeem

beedreem ari atkrejošanas stacijas, pārejām tādas

nav un peens teek teeš\ vests uz kopomderneeci-
bam.

Kaimiņu kopmoderneecibu ee-

spaids. 31 kopmoderneecibā atzīmējušas, ka

caurmērā ap 7,26 vertsu attālumā atronas no I—21—2

kaimiņu kopmoderneecibas, bet konkurences ziņā

sliktu eespaidu neatstājot. 54 kopmoderneecibas

atkal uzrādijušas, ka viņu tuvumā, caurmērā 7

verstes attālumā, darbojas I—41—4 jeb caurmērā 1,2

privātas moderneecibas. Pee tam 21 kopmoder-
neecibā atzīmējušas, ka kaimiņu privātās moder-

neecibas cenšas visadeem līdzekļeem peevilkt uz

savu pusi tuvredzīgākos lauksaimneekus, un tā

kaitēt kopmoderneecibai un pašu lauksaimneeku
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interesēm. 2 kopmoderneecibas turpretim aizrā-

dījušas, ka privātas kopmoderneecibas tuvums ti-

kai veicina kopmoderneecibas attīstību, jo lauk-

saimneeki uz veetas var dabūt pārleecinatees par

privātas kopmoderneecibas peļņas kāri un kopmo-
derneecibas leelo nozīmi lauksaimneeku interešu

aizstāvēšanā.

Kopmoderneecibu personāls.

Kopmoderneecibu personāla jautājums neee-

tilpa minētās anketu listes, pēc kurām mēs še pee-

vestās ziņas sakopojām. Tādēļ to apcerēsim tik

uz to datu pamata, kurus man nācās eevākt no 33

kopmoderneecibam pee to apskatišanas personigi.

Teorētiskā izglītiba, kā vispārējā tā specielā,

mūsu kopmoderneecibas vaditajeem nav leela.

Proti, 3% kopmod. vaditaju beiguši tirdzneeci-

bas skolu, 3% pilsētas skolu, 3% ministrijas skolu,

3% tik ar mājas izglītibu un pārejee 88% — ar

pagastu vaj draudzes skolu izglītibu. Igaunijā

puse no kopmoderneecibu vaditajeem pilnigi ne-

prot kreevu valodu. Speciālās peensaimneecibas
skolas beiguši tik 15,2%, peensaimneecibas kursus

— 30,3%, pārejee 54,5% kopmoderneecibu vadi-

taji teorētiski nav nekur izglītojušees, bet savu

arodu izmācijušees praktiski. Tā tad teorētiskā

izglītiba atzīstama par ļoti nepeeteekošu un tādēļ

ari leelakā daļa no kopmoderneecibas vaditajeem

nav nemaz uzskatami kā māciti peensaimneeki,

bet kā šauri arodneeki, kuri pa leelakai daļai savu

darbu izdara kaut gan rūpigi, bet mechaniski, pēc

zināmas, praktikā eegūtas, šablonas. Praktiķu

tee eeguvuši galvenām kārtam muižu (igauņu kop-

modern. vaditaji) un privātās moderneecibās, un
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daļa ilgāku vaj īsāku laiku strādājot kopmodernee-

cibas (visvairs latv. kopm. vad.).

80% no kopmoderneecibas vaditajeem pirms

veetu eeņemšanas kopmoderneecibās 2—lB gadus

patstāvigi vadijuši peensaimneecibu muižās vaj

privatmoderneecibās, vaj atkal no 1 mēn. līdz 2

g. strādājuši kopmoderneecibās kā meisteru palīgi

jeb to veetu izpilditaji. Tikai veenā kopmoder-

neecibā (turbinas) viņas vaditajs bez kādas ee-

preekšejas prakses, pēc 3 mēn. kursu beigšanas

tūlīt eeņēmis veetu.

Vispāri ņemot praktiķa ir apmeerinoša un

daži no „praktiķeem", kuri centušees teorētisko

izglītibu papildināt ar nopeetnu pašmācišanos un

sekošanu arodneeciskai literatūrai, savu uzdevu-

mu veic spīdoši. Bet tā kā ne katram meisteram

būs peeteekoši laika un enerģijas nodarbotees ar

pašizglītibu, tad eeteicams, ka preekš kopmoder-

neecibas vaditajeem tiktu sarīkoti periodiskee

kursi, kaut gan no sākuma šinīs kursos būtu pa-

redzams, peeteekoši ar peedzīvojumeem peen-

saimneecibā bagātu kursu vaditaju trūkums. Būtu

vēlams kopmoderneecibas meistarus komandēt uz

Terbatu profesora Happiga 4—6 nedēļu bakterio-

loģiskeem peensaimneecibas kurseem. Leelakā

dala meisteru nav mainijuši savas veetas t. i.,

strādā kopmoderneecibā jau no darbibas atklāša-

nas. Tikai ap 15% kopmoderneecibas meisteru

aizgājuši: 6% meisteru aizgājuši no savas gribas,

dabūdami labākās veetas, 6% — atlaisti aiz savu

peenākumu kārtigas neizpildīšanas, 3% — aizgā-

juši aiz nesaticibas ar valdes preekšneeku.

Caurmērā meistera alga ir 47 rbļ. mēnesī.
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Leelakā alga no apcerētām kopmoderneecibam ir

Vilandes kopmoderneecibas vaditajam, proti 83

rbļ. 33 кар. mēnesī jeb 1000 rbļ. gadā. Bez algas

meisteri dabū brīvu dzīvokli no I—41 —4 istabām, ap-

gaismošanu, apkurināšanu un peena produktus

(dažās cik vajadzigs, citās atkal zināmu noteiktu

daudzumu). 12% no kopmoderneecibu vadita-

jeem nedabū par brīvu peena produktus.. Pēdējā

parādiba ir deezgan nevēlama, proti kopmoder-

neecibu meisteri jūtas neveikli, jo no dažeem bee-

dreem tee aizveen var tikt turēti aizdomās, ka viņi

vairāk peena produktus patērē, nekā pērk.

Terbatas kopmoderneecibas vaditajs bez cee-

šās algas (20 rbļ. mēnesī) dabū 1% no viseem kop-

moderneecibas eeņēmumeem.

Leel-Sesavas kopmoderneecibas vaditajs bez

50 rbļ. mēneša algas dabū 10 кар. no katra puda

I. zortes sveesta.

Lai kopmoderneecibas vaditaju eeinteresetu

labā sveesta izgatavošanā, ir eeteicams tam dot

zināmu % par sveestu, kurš var tikt nodots par

augstākām cenām. Dzīvokli kopmoderneecibu

vaditajeem ne visai ērti: 39,4% kopmodern. va-

ditajeem ir pa veenai istabai, pee kam 24,2%

no teem izdara ari turpat peena analizēšanu,

33,3% — pa 2 istabām, bet tur „pagaidam" dzīvo

ari praktikants, māceklis vaj strādneeks, 24,2%

— pa 3 istabām (15,1% meistaru telpās dzīvo ari

kāds no pārejā kopmoderneecibas personāla).
Tik veenas kopmoderneecibas meisters, proti

Pilistferas apdzīvo veens pats ar savu ģimeni 4

glītas istabas.

24,2% kopmodern. galvenam meisteram ir kā
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palīgs otrs meisters. Dažās kopmoderneecibās

šis otrs meisters ir .speciālists zināmā nozarē. Tā

par peemēeru Pilestferas kopmoderneecibā 11.

meisters ir speciālists kazeina un beezpeena paga-

tavošanā. Galvenais meisters turpretim speciā-

lists sveestošanā un krējuma pagatavošanā. Lee-

lās kopmoderneecibās tāda meisteru darbu dalī-

šana ļoti eeteicama, jo veenam meisteram nav ne-

maz eespējams būt kreetnam speciālistam dažādu

peena produktu izgatavošanā. Tā par peemēru,

veens no meistereem varētu būt speciālists seer-

neecibā un beezpeena apstrādāšanā, otrs atkal

sveestneecibā un krējuma izgatavošanā. Otru

meisteru caurmēra alga ir ap 25 rbļ. mēnesī, pee

brīva dzīvokļa, apkurināšanas, apgaismošanas un

peena produkteem.

42,4% no kopmoderneecibam savā deenastā,

bez meistera tura strādneekus, caurmērā 3 cil-

vēkus uz katras kopmoderneecibas. No kopmo-
derneecibas strādneeku personāla */з iztaisa see-

veetes. Strādneeka-vīreeša alga 17 rbļ.; seevee-

tes — 12 rbļ. pee brīvām telpām (daudzās ari ne),

dažās — noteikta peena produktu daudzuma.

Eevērojot to, ka leelakā daļa no uzturas līdzek-

ļeem strādneekeem jāpērk, tāpat jāīrē dzīvoklis

un pee tam jādarbojas pee deezgan grūta un ne

visai tīra darba, jāsaka, ka kopmoderneecibu
strādneeku stāvoklis nav apmeerinošs. Bet vēl

sliktākos apstākļos kopmoderneecibās ir tā sauca-

mee mācekļi. 39,5% no kopmoderneecibam

strādneeku nav, bet viņu veetu izpilda mācekļi

jeb praktikanti ar vidēju atalgojumu, 13 rbļ. mē-

nesī. Pee tam kādās 6% kopmoderneecibās mā-



55

cekļi vel maksa zināmu atlīdzibu meisteram par

mācišanu.

Vispāri jāsaka, ka kopmoderneecibu personā-

lam laiks sākt parūpetees ari par sava stāvokļa

uzlabošanu, apveenojotees peensaimneeku strād-

neeku arodneeciskās beedribās.

Atzīmējams ari tas, ka dažās igauņu kop-

moderneecibās meistereem pašeem jārūpējas par

vajadzigo personālu un to atalgošanu.

Tā par peemēru Pajuskas kopmoderneecibas

(rokas modern.) meisters saņem 43 rbļ. 33 кар.

algu mēnesī un bez tam var turēt 3 cūkas, kurām

izleetot pārpalikušos peena atkritumus (sūkalas

un vājpeenu). Par to nu meisteram jazin pašam

par vajadziga personāla uzturēšanu, proti, mei-

stars sev par palīgu peeņēmis veenu seeveeti, dod

tai pārtiku un 5 rbļ. mēnesī. Tāpat Kurlaskas

kopmoderneecibas (turbines kopm.) meisters sa-

ņem 50 rbļ. algas mēnesī un sev kā palīgu ņem

strādneeci-meitu., kuru algo par 6 rbļ. mēnesī un

uzturu.

Tad Jegovska kopmodern., "Vidzemē (zirgu

kopmodern.) teek atalgots tik meisters, turpretim

strādneeku veetu izpilda beedri paši, proti, katrs

beedrs pēc kārtas katru deenu dod veenu cilvēku

ar 2 zirgeem.

60% no tvaiku kopmoderneecibam ir sevišķs

cilvēks pee mašinam, tā saucamais ~mašinists" jeb

krāšņu kurinātājs (кочегаръ) ar caurmēra mēneša

algu 25 rbļ. Saprotams, šeem ~kočegareem" pa

leelakai daļai nav nekādas nopeetnas zināšanas

mašinu leetās un tādēļ ari tee uzskatami tikai kā

krāšņu kurinātāji un mašinu tīritaji, bet atbildiba
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par mašinam arveen paleek uz meistera. Tikai

3% no kopmoderneecibam tura speciālistu grā-

matvedi, pārejām grāmatas ved vaj nu kopmoder-

neecibas meisters (pa leelakai daļai tas tā ir Lat-

vijas kopmoderneecibās) vaj valdes sekretārs

(Igaunijā), kurš tādos gadijumos arveen mēdz būt

veetejais pagasta skrīveris vaj skolotājs. Leelakām

kopmoderneecibam derētu gan turēt kā mašinistu,

tā speciālistu grāmatvedi. Izdotā nauda minētam

mērķim pilnigi atmaksātos un pateicotees preekš-

zīmigai kārtibai, kopmoderneecibas eegūtu jo drī-

zāki no lauksaimneekeem nedalitu uzticibu un

peekrišanu.

Ap 55% no kopmoderneecibam savus valdes

locekļus, kā preekšneeku, sekretāru un kaseeri, at-

algo, pārejās ne. Caurmēra mēneša alga: preekš-

neekam 5 rbļ. 86 кар., sekretāram 8 rbļ. 53 кар.

un kaseerim 6 rbļ. 27 кар. Visleelakā alga no

apcerētām- kopmoderneecibam ir Emburgas (tur-

bines kopm.) kopmodern. valdes locekļeem, proti,

preekšneekam 20 rbļ., viņa palīgam 5 rbļ., sekre-

tāram 5 rbļ. un kaseerim 12 rbļ. 50 кар. mēnesī.

Ir patīkama parādiba, ka daudzās kopmoder-

neecibās valdes locekļi darbojas bez kāda atalgo-

juma, kaut gan strādāšana par velti, idejas dēļ,

var būti tik pagaida rakstura, jo tagad pee kapitā-
listiskās saimneecibas eekārtas katram darbam

jateek atalgotam. Dažu labu reizi valdes loceklis,

nesaņemdams noteiktu algu, nejūtas sevi morāliski

speests uzupuretees kopmoderneecibas labā, no

ka, saprotams, var nākt kopmoderneecibai taustā-

mi zaudējumi. Tādēļ ja ari ne no paša kopmoder-

neecibas darbibas sākuma, tad kādu gadu vēlāk,
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tikko kopmoderneecibā ir paspejuse daudz maz

tikt uz ceļa, alga ir maksājama.

Kopmoderneecibu beedru peena

analizēs.

Kādās 24,2% kopmoderneecibās peena anali-

zēs teek izdaritas tik 1 reizi mēnesī, 27,2% —

2 reizes un 32,3% — 3 reizes mēnesī, 12,1% kopm.

pa I—21—2 reizes nedēlā un tik veenā kopmodernee-

cibā jeb 3% peena analizē noteek katru deenu.

Sevišķi reti peenu analizē igauņu kopmoderneeci-

bās, kaut gan pēdējās pa leelakai daļai peena pa-

raugi teek ņemti katru deenu un konzerveti ar

kalibichromiku un analizē tad noteek tik I—31—3 rei-

zes mēnesī. Pretējā gadijumā, t. i. kur paraugi

neteek katru deenu ņemti un konzerveti, tik reta

analizēšana ir pilnigi nepeelaižama, bet gan vaja-

dzigs to darit ne mazāk kā 2 reizes nedēlā.

24,2% kopmoderneecibās pee peena analizē-

šanas bez meistera, kā „uzticibas vīrs", peedalas

kāds no valdes locekļeem, vaj ari beedri pēc kār-

tas, 27,3% kopmoderneecibās analizēšana pilnigi

teek uzticēta meisteram, pārejās — kā nu gadās,

t. i., ja kāds no valdes locekļeem kopmoderneecibā

gadās, tad painteresējas ari par tām analizem
...

Lai eegūtu moderneecibas beedru uzticibu un no-

vērstu dažus nevēlamus pārpratumus un rīvešanos

starp valdi un kopmodern. meisteru, ir nepeecee-

šami vajadzigs, lai katrā kopmoderneecibā vaj nu

valdes locekļi, vaj ari beedri pēc zināmas kārtas

jeb sevišķi eevēletās komitejas locekļi ņemtu tee-

šu dalibu pee peena analizēšanas.
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Laboratorijas jautājums.

Tikai 12,1% no kopmoderneecibam ir eerīko-

tas daudz maz apmeerinojošas laboratorijas, t. i.

tādas, kur bez tauku % noteikšanu, peenā ir eespē-

jams izzināt ari peena skābuma grādu, tīribas pa-

kāpi, ūdens % sveestā etc. Kopmoderneecibam

gan reiz pa visām reizēm nāktos eevērot, ka la-

boratorijas eerīkošana pee kopmoderneecibam ir

nepeeceešama. Tagad katram kopmoderneecibas

beedrim ir taču zināms, ka pee pirmā labuma

peena produktu izgatavošanas jo leela loma pee-

krīt labam peenam, t. i. peenam, kas nav eeskābis

un ir pilnigi tīrs. Kopmoderneecibas meistereem

arveen nākas beedreem aizrādit par labu peena

eegūšanu un slikta peena neleetojamibu kopmo-

derneecibā, un valdes peenākums ir pret sabojāta

peena nodevejeem izleetot atteecigos spaidu lī-

dzekļus. Bet lai to bez kādeem pārpratumeem un

nevēlameem incidenteem ari dzīvē izvestu, ir va-

jadziga laboratorija.

Tas pats sakāms par sveestu. Vispirms kop-

moderneecibai pašai jābūt skaidribā par sava

sveesta kvalitāti. Sveesta ekspertize jāizdara ar-

veen savās pašu mājās; ar to būs daudz vairāk kas

līdzēts, nekā peedalotees tikai I—2 reizes gadā

specielās sveesta izstādēs.

Kopmoderneecibu darbības rak-

sturojums no viņām pašām.

50 kopmoderneecibas ir devušas atsauksmes

par savas darbibas gaitu, pee kam 7 atzīmējušas,

ka darbiba, pateicotees mazam beedru skaitam,

tirgus jautājuma nenokārtošanas dēļ un zemam
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lopkopības stāvoklim, virzotees uz preekšu vāji.

26 kopmoderneecibas raksturojušas savu darbibu

par apmeerinošu, 14 — par labu un divas, —

proti, Johaniskas un Rotenskas kopmoderneecibas

Vidzemē (Igaunijas dal,ā) ka darbiba norisinājās

visai teicami.

Vispāri ņemot, jāatzīst, ka kopmoderneecibas

strādā peeteekoši labi, bet, kā jau augšā redzējām,

būtu vēl veenā otrā veetā kas vēlams un

uzlabojams.

Kopmoderneecibu velēšanas.

Sevišķi kopmoderneecibas žēlojas par to, ka

viņām nav pieejams lēts kredits un izsaka savu

sen seno vēlēšanos un pat ļoti lūdz, lai uz Baltijas

guberņām tiktu izplatits meliorācijas kredits, kā

tas ir Eekš-Kreevijas guberņās. Minēto lūgumu

sevišķi uztur gandrīz visas latveešu kopmodernee-

cibas, skaitā apm. 49. Tāļak, kopmoderneecibas

vēlas, lai valdiba vairāk pabalstitu lopkopibas at-

tīstibas gaitu; pēdējā vēlēšanās sevišķi noteikti

teek atzīmēta no Igaunijas kopmoderneecibam,

kur lopkopibā vēl visai maz kas darits. Tāpat teek

izteikta vēlēšanās, lai valdiba palīdzētu nokārtot

sveesta eksporta jautājumu, uzturot uz savu rē-

ķinu aģentus, kā ārzemēs, tā eekšzemēs, eerīkojot

saldētavas; nokārtojot ceļu klaušas etc.

Saņemot visu kopā, jānāk pee slēdzeena, ka

eenesiga peensaimneeciba Baltijā var ar sekmēm

attīstitees tikai uz kooperācijas pamateem resp.

apveenojotees mazgruntneekeem kopmoderneeci-

bās. Bet lai peensaimneecibas kooperācija varētu
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Baltija laist dziļas un dzivibas spejigas saknes,

tad:

1) Kopmoderneecibam jaapveenojas savā

starpā atteecigās centralorganizacijās. Tādas or-

ganizācijas, kurās kopmoderneecibas var apvee-

notees, Baltijā, kā redzējām, jau pastāv: latveešu

daļā — „Baltijas Kopmoderneecibu Saveeniba" un

igauņu daļā — „Estonia",

2) Kopmoderneecibu beedreem obligatoriski

jaeestājas par beedreem lopu pārraudzibas beedri-

bās, lai caur to veicinātu paTeizu peenu lopu au-

dzēšanu un uzturēšanu.

3) Peens kopmoderneecibās peeņemams ne-

bojāts un tīrs, jo tik no laba peena var izgatavot

labus produktus. Tanī nolūkā beedru saimneecibās

eevedama stingra kontrole un pee kopmodernee-

cibas eerikojama peenāciga laboratorija.

4) Lai katrā gada laikā eegūtu augstākās

cenas par katru tauku mārciņu, tad pee peena pro-

duktu izgatavošanas sevišķa vēriba japeegreež

tirgus prasibam; censtees ari eenesigi izmantot

visus peena produktu atkritumus, kas vislabaki

izdarāms nododotees cūkkopibai.

5) Peeņemt kopmoderneecibas deenestā dar-

bineekus-specialistus savā arodā ar plašām teorē-

tiskām un praktiskām zināšanām, peenācigi tos at-

algojot un rūpejotees par viņu turpmāko zināšanu

paplašināšanu, kā tas bija augstāk aizrādits.

6) Ņemt dalibu pee peena produktu iz-

stādēm.

7) Padotees veenas vaj otras kopmodernee-
cibu centralorganizacijās kontrolei.
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8) Tur, kur apstākļi to atvēl, censtees pāreet

no pagaidu telpām uz specielām, resp. kopmoder-

neecibu vajadzibam peemērotām telpām. Pee kop-

moderneecibu ēku celšanu un pašas peena eestā-

des eerīkošanas greestees pēc padoma pee bez-

partej'iskeem leetpratejeem.

9) Pee. kopmoderneecibas eerīkošanas un

mašinu eegādašanas stingri turēt vērā paredzamu

peena daudzumu, kuru kopmoderneecibai nāksees

pārstrādāt; jaeevēro kopmoderneecibas ģeogrā-

fiskais stāvoklis.

10.) Pee kopmoderneecibas eerīkošanas un

sevišķi, pee veetas izvēles, atsvabinatees no sa-

vām šaurām personīgām interesēm, bet turēt vērā

visas sabeedribas resp. kopmodern. dibinātāju in-

tereses. Kopmoderneecibas veetu pēc eespējas

izvēlēt dibinātāju rajona centrā, tuvāk pee dzelzs-

ceļa stacijas vaj leelako braucamo ceļu krustoju-

mos, bez tam eevērot, lai būtu veegli peeejams tīrs

un labs ūdens un ledus, lai kopmoderneecibā būtu

citu sabeedrisku eestāžu tuvumā etc.

11) Kopmoderneecibas darbibas labākas vei-

cināšanas labā nodibināt jo ceešus sakarus ar pa-

stāvošām veetejām patērētāju beedribam vaj ari

nodibinajot patērētāju veikalus pee kopmodernee-

cibam un eerīkojot dzirnavas.

12) Lauksaimneekeem sevišķa vēriba japee-

greež krāj-aizdevu kasu un sabeedribu nodibinā-

šanai, jo no pēdējām, kā redzams, leelā mērā, at-

karājas kopmoderneecibu nodibināšana un pastā-

vēšana kā ari citi pasākumi saimneecibā, kuri sai-

stiti ar leelakeem izdevumeem.

Ceram, ka še dotos aizradijumus, kuri dibināti
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uz Baltijas kopmoderneecibu darbibas panāku-

meem un trūkumeem, eevēros kā pastāvošās kop-

moderneecibas, tā jaunu kopmoderneecibu dibi-

nātāji.

Tāpat esam pārleecinati, ka mūsu veetejās

centralorganizacijās, kuru nopelni ir sevišķi leeli

pee mūsu kopmoderneecibu attīstibas vēstures, ari

uz preekšu peeliks ne mazumu pūļu peensaimnee-

cibas uzplaukšanas labā uz īsteem kooperācijas

pamateem. Bez šaubām, ari valdiba uz preekšu

nāks kopmoderneecibam vēl leelakā mērā pretim,

nekā tas bijis līdz šim.

Bet lai jo drīzi gūtu taustāmus

panākumus peensaimneecibā un ari

citās lauksaimneecibas nozarēs,

tad katram lauksaimneekam аr -

veenu sev ir jāatgādina, ka tas

eespējams tik uz kopdarbibas un

zinātnes pamata. Beedrojotees sa-

vā starpā un papildinajot savas zi-

nāšanas gan preekšlasijumos, kur-

sos un sevišķi sekojot peensaimnee-

cibas un lopkopibas raksteem, katrs

lauksaimneeks jo drīzi atradīs izeju

no„grūteemlaikeem"unaritoslīdze-

kļus, kāsasneegtsavuun visas tau-

tas 1 a b к 1 ā j i b v.



Atsevišķu kopmoderneecibu

apraksti un projekti.





Mēs jau aizrādījām, cik izmaksā caurmērā

ņemot rokas un cik tvaika kopmoderneecibu eerī-

košana; tomēr nebūs leeki, ja mēs apskatisim

dažu atsevišķu kopmoderneecibu eerīkošanu, lai

lauksaimneekam, kuram nākas eerīkot kopmoder-

neecibu, būtu preekšā konkrētāki peemēri. Sa-

protams, mēs ņemsim par peemēru tās kopmoder-

neecibas, kuras ne tik preekšzīmigi eerīkotas, bet

kurās peens pateesibā teek ari eenesigi pār-

strādāts.

Roku spēka kopmoderneecibas. Daudzi mēdz

domāt, ka peena pārstrādāšana labi atmaksājas

tikai leelās kopmoderneecibās, un ja tādas nevar

nodibināt, tad nemaz kopmoderneecibās neapvee-

nojas. Daži straujakee turpretim, neskatotees uz

savu mazo skaitu unneleelu peena daudzumu,kurš

dažu labu reizi nepārsneedz 700—800 stopus

deenā, uzceļ kopmoderneecibu par 20,000—

30,000 rubļeem, cerēdami uz beedru skaita pee-

augšanu. Bet šādas ceribas ne katreiz peepildas,

jo lauksaimneeki ir deezgan leeli skeptiķi un bai-

dās peedalitees pee pasākuma, uz kura gul leeli

paradi. Pēdējā gadijumā leela kopmoderneecibā

ir apdraudēta no bankrota, jo izdevumi, kā %

par aizņemto naudu, kapitālu deldēšanai, vaja-

dzīgā personāla uzturēšanai etc, ir leeli un tādēļ

novilkumi no katra stopa ari iznāk sevišķi leeli.

Vēl ar preeku var gan minēt, ka neveena kop-

moderneecibā nav bankrotejuse, bet tomēr dažai

labai tee apstākļi ir ne visai spoži. Tādēļ tur, kur

peedališanās nav paredzama leela un peena dau-
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dzums var sasneegt tik 400—800 stopu deena, ir

labāki, apmeerinatees no sākuma ar mazāku pa-

Mēnešu

P

š

на

ce

Peena

tauku
%

Cik

peena
izgā-

jis

uz

1.

mrc.

Eeņemts

Izdewumi

brotto
par

uz

katra

katru
st.

p.

stopa.

Izmaksāts
netto

parka
tru
st.

рееш

Peena

nosau-

s

1

daudzums

Zema-

Aug-

ļ

Caur-

kais.

stakais.

mērfl.

kumi.

mrc

Sveesta.

Seera.

К

аре
i

к

a

s.

Maijs.Jūnijs.Jūlijs.Augusts.Zeptembr.Decembr.

24. 25. 24.

48026. 58065. 43674.

3,44, 2,90. 2,90.

4,96. 4,76. 5,06. 4,80. 4,^3.

3,86. 3,73. 3,89.

105,77. 117,06. 102,28.

9,07. 10,00.9,99.

6,28. 6,39. 6,72.

1,13. 1,13. 1,13. 1,13. 1,13-

5,15. 5,28. 5,59. 6,03. 6,93.

21.

34458.

3,40.

3,95. 4,30.

93,63.

9,52.

7,16.

14.

15852.

3,80.
j

60,27.

9,04

8,06. 7,95.

9.

14453.

3,57.

4,22. 4,54.

3,81.

95,71. 87,72.

9,73. 9,95.

1,13.

6,82.

Janvāris.Februāris. Marts. Aprilis.

15. 23.

34388. 47466.

3,35. 3,23. 3,36.

4,50.

3,81. 3,66.

95,89.

10,20.

8,05. 7,85. 7,69.

1,13. 1,13. 1,13. 1,13.

6,92. 6,72. 6,56. 5,72.

22.

58689.

4,83.

8,64.

101,71

10,24.

24.

56603.

3,30.
ļ

4,60.

8,67.

110,98.

10,19.

6,85.

.opā.
.

.

201. 20,1.

411674. 457.ft.b.
2,90.

5,06.

3,83.

97,10.
i i .I

9,79.

7,08.

1,13.

6,17.

aurmerā



67

sākumu, eerīkojot neleelu peenicu pagaidu telpās.
Labi nostādita ta dos pilnigi apmeerinajošus pa-

nākumus. Peemēra dēļ peevedisim pārskatu par

veenas tādas kopmoderneecibas darbibu, proti

Grozdonas.*)

Kā redzams no tabeles (66. 1. р.), Grozdonas

kopmodern. pārskata gadā (no maija 1912. g.

līdz 1. maijam 1913. g.) darbojusēs 10 mēnešus,

pārstrādādama 411,674 R. peena jeb deenā 1372

8. resp. ap 450 stopu. Peens pārstrādāts galve-
nām kārtam seeros. Oktobra un novembra mē-

nešos komoderneeciba aiz peena trūkuma pār-

traukuse savu darbibu, bet neskatotees uz to,

varejuse saveem beedreem izmaksāt netto 6,17

кар. par stopu pee 3,83% trekna peena. Te mēs

gaiši redzam, .ka ari maza komoderneeciba var

strādāt ar teicamām sekmēm un ka lauksaim-

neeki, kuri neapveenojas kopmoderneecibās,

ceeš leelus zaudējumus.

Tagad lasitajeem būs interesanti zināt, cik tad

izmaksā Grozdonas kopmoderneecibas eerīko-

šana:

1 zeparators „Alfa-Dezi" (D. H. 4), atkrejo

330 stopus stundā 200.—

1 „Viktorijas" sveesta kuļamā mašina, 360

stopu tilpuma, sakuļ 120 stopu krējuma 55.50

1 sveesta atspaidišanas galds, apaļais, 42

collu diametra • • 75.—'

1 seera vāramais katlis, 550 stopu tilpuma 55.—

*) Grozdonas kopm. savu gada pārskatu ar attee-

cigeem paskaidrojumeem (no i. maija 1912. g. lidz 1. mai-

jam 1913. g.) publicējusi atsevišķa brošūra ar nolūku sa-

vus beedrus pamatigaki eepazīstinat ar kopmoderneeci-
bas darbibu. Tas ir teicami un to derētu eevērot ari

pārejām kopmoderneecibam.
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1 desmitdaļ svari ar bumbām
. . , . . 22.50

2 čuguna ūdens sildamee katli, 200 stopu til-

puma, katrs ā 7 rbj. • 14.—

2 peena trauki, 60 st. tilpuma, ā 450 кар. 9.—

4 peena trauki, 30 stopu tilpuma, ā 260 кар. 5.20

4 spaiņi, 10 stopu tilpuma, ā 150 кар. .
6.—

1 seera maisāmais brekers 2.70

40 koka seera formas, ā 20 кар B.—

2 termometri, ā 40 кар —.80

1 Gerbera peena izmeklēšanas aparāts ar

8 provēm ■ •
. . ļ 45-—

1 štempelets stops 1.25

10 aršinas sara drēbes, ā 40 кар 4.—

2 gramu glāzites, ā 30 кар —.60

Kopā 504.55

Telpas darbnicai, meistereenes dzīvoklim un

seera pagrabi noīrēti no Grozdonas muižas maz-

zemneeka Zariņa uz vairakeem gadeem par 45

rubļeem gada īres.

Par remontēšanu t. i. cementa grīdas eelee-

šanu, dzīvokļa iztapsešanu, darbnicas seenu izbal-

sinašanu, vairāku galdu eegādašanu, pagrabā

plauktu eerīkošanu, pagraba logu un durvju nosti-

prināšanu pret zagļeem izdots 145 rubļi. Tā tad

viss eerīkojums izmaksā tik ap 650 rubļeem.

Kopmoderneecibas personāls sastāv no 1 seer-

neeces (ar 30 r. mēneša algas) un 2 strādneekeem,

kuri veic gluži veegli visus darbus, lai gan ari

pa vasaras mēnešeem seeru preekš apkopšanas

pagrabā atrodas laba teesa.

No grāmatu vešanas seerneece ir atsvabināta,

jo kases grāmatu ved kaseers un pārejās kā ari

vispārējos rēķinus, sekretārs.
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Rīkotajā direktora peenākumus izpilda bee-

dribās preekšneeks.

No minētā apraksta mēs redzam, ka rokas

moderneecibu eerīkošana iznāk loti lēti, pee kam

saprātigi vadita ta darbojas ar labeem panāku-

meem.

Zirgu spēka kopmoderneecibas.

Ja peena iznākums paredzams deenā pee

1000 stopu un pat pāri, tad jau ar cilvēku spēku

darbināt zeparatoru un sevišķi sveesta kuļamu
mašinu ir visai neērti un loti apgrūtinajoši; bet ja nu

tomēr kopmoderneecibu grib lēti eerīkot, tad cil-

vēku spēka veetā pee mineteem darbeem var ar

deezgan apmeerinajošeem panākumeem leetot ari

zirgu spēku. Gan vairāki peensaimneecibas leet-

prateji uzstājās pret zirgu spēka leetošanu, aizrā-

dīdami, ka zeparators neteekot tik veenadi darbi-

nāts un tadēl paleekot vājpeenā vairāk tauku da-

ļas kā ari sveests neiznākot tik teicams. Bet cik

mums ir bijis eespējams novērot un spreežot pēc

pašu zirgu kopmoderneecibu meisteru atsauk-

smēm, tad mineteem eebildumeem maz praktiskas

nozīmes un kā meisteri tā arikopmoderneecibubee-

dr.i ir pilnigi apmeerinati ar ša tīpa kopmodernee-

cibu darbibu. Sevišķi viņas izplatitas Sibirijā;

ari Igaunijā viņu deezgan paprāvs skaits (17,8%);

Latvijā turpretim tādu kopmod. maz (kādas 3

kopm.).

Peevedisim peemēra dēļ aprēķinu par zirgu

kopmoderneecibu eerīkošanu. Ņemsim Dundagas

kopmoderneecibu „Jakob", kurai mašinas apgā-

dāja Baltijas Kopmoderneecibu Saveeniba.
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2 čuguna ūdens sildamee katli, katris 20

spaiņu tilpuma ā 10 rbļ. lp кар.
. . .

20.20

1 zeparators „Domo" Nr. 9, darba spēja

1400 stopu stundā : 360.25

1 ar zirgu dzenamais ģēpelis 40.—

1 «Viktorijas" sveesta kuļamā mašina, ar

ģēpeli greežama; darba spēja 120 stopu

krējums 79.05

Sveesta atspaidāmais galds, 42 diametrā 82.50

Gerbera aparāts ar 16 prosem ....
75.05

1 Ūlandera filtris ar 1 paku vates . . . 7.80

1 seera katlis 500 stopu tilpuma ..... 54.50

1 breķers, baksteina seera pagat. . . . 4.75

10 aršinas seera drēbes ā55 кар.
. . .

5.55

1 peena skābuma noteicējs (grādos)
.

.

2.68

1 štempeleti decimal svari 23.50

1 svaru bumbiņu komplekts no Vz—20

mārc. (stempeletas) 4.50

3 koniski spaiņi ,
6.75

8 peena cilindri 3 spaiņu tilpuma ....
34.—

2 peena cilindri 4 spaiņu tilpuma .... 10.08

spainits preekš peena un sūkalām
. .

. 15.—

30 seera formas ā 20 кар. 6.—

Termometrs, gramu glāzites un citi sīkumi 4.35

Mašinu dzelzsceļa tarifs un eerīkošana . . 43.50

Kopā 879.96

Tā tad viss kopmoderneecibas eekārtojums

izmaksā nepilnus 900 rbļ. un ir peemērots pat līdz

1800 stopu peena pārstrādāšanai deenā. Pee tam

minētās mašinas neprasa nekādas sevišķi ērtas

telpas, var tikt uzstāditas pagaidu telpās. Kopmo-

derneecibā „Jakob" īrē telpas no veena beedra,
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kurš preekš minētā mērķa uzcēlis uz savu rēķinu
neleelu koku ēku. īres nauda 70 rbķ gadā. Kop-
moderneecibā eesākuse darbotees 18. maijā

1913. g. Peenu pārstrādāja vasaras mēnešos

seeros un no sūkulam izgatavoja sūkulu sveestu.

Peenu saved ap 400 stopu deenā, kuru apstrādā

meisters un viņa seeva; vairāk strādneeku nav.

Izdevumi iztaisa tik 0,68 кар. uz stopa un bee-

dreem varēja izmaksāt maija, jūnija un jūlija
1913. g. caurmērā 6,17 кар. par stopu pee 3,66%

tauku peenā.

Tā tad kopmoderneecibā, neskatotees uz to,

ka peedalas tik kādi 9 peena nodevēji, strādā

ar loti apmeerinajošām sekmēm.

Tvaika spēka kopmoderneecibas.

Tvaika peenicam ir daudz labu preekšrocibu

salīdzinot ar roku un zirgu moderneecibam: lai

tik minam še dažas no tām.

1) Tās var pārstrādāt leelaku kvantumu peena

nekā tas eespējams roku moderneecibās.

2) Ir eespējams eevērot leelaku tīribu.

3) Sveesta iznākums, pateicotees leelakām

mašinam, var būt*) leelaks un peena produkti ar

labākām īpašibam.

4) Peena uzsildišana un pasterizešana, kā ari

atdzesēšana ir veegli izvedami. Mazās kopmo-
derneecibās teek vājpeens dots atpakaļ nepasteri-

*) Saku varbūt, tapec ka ne visas leelās moder-

neecibas izgatavo labus produktus; ir daudz mazu mo-

derneecibu kur ne tik sveesta labums, bet ariiznākums
ir labāks, ka daudzas leelajās kopmoderneecibās; jo te

spēlē lomu daudzi citi apstākļi, kā meistera izveiciba,
peena tīriba un t. t.



kopmoderneecibas plans.
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zets, pateicotees kam var tikt izplatītas lipigas
slimibas.

5) Pee peeteekošapeena daudzu-

ma izdevumi uz stopa peena ir mazāki nekā roku

moderneecibās un t. t.

Kā jau minējām, pee kopmoderneecibu tīpu iz-

vēles vissvarigakais fakts ir paredzamais peena

daudzums, kā ari tas, vaj eespējams dabūt aiz-

ņemtees zem peemērigeem noteikumeem naudu

moderneecibu eerīkošanai, kādas telpas būs ee-

spējams izleetot kopmoderneecibu vajadzibam

un t. t. Tadēl noteikt kaut kādas normas, kad

rīkot rokas, zirgu un kad tvaika kopmoderneecibu,

nav eespējams. Katrā atsevišķā gadijumā dibina-

tajeem pamatigi jāapsver visi veetejee apstākļi;

sarežģītākos gadijurnos var greestees pee bezpar-

tejiskeem leetpratejeem, bet nekādā zinā nevajag

akli uzticetees dažādu firmu aģenteem.

I. Tvaika turbines kopmodernee-
cibas.

Tur, kur peena jau paredzams pee 1000 stopu

deenā, var sākt jau domāt, pee pārejeem labvēli-

geem apstākļeem, par tvaika kopmoderneecibu.

Saprotams, starp dažādu tīpu tvaika kopmoder-

neecibam ir leela starpiba: veena tvaika eetaise

var izmaksāt dārgi, paģērē speciālu ēku būvē-

šanu, otra turpretim iznāk samērā lēti un var tikt

eerīkota pagaidu telpās.

Tur, kur paredzams, ka kopmoderneecibai

nāksees pārstrādāt deenā 800—1500 stopu peena,

var eerīkot tvaika turbinu moderneecibu. Baltijā
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jau darbojas kādas 20 tvaika turbinu kopmoder-
neecibas ar maz izņēmumeem ar pilnīgi apmee-

rinošeem panākumeem.

Varam minēt sekošas turbinu moderneecibu

labās īpašibas:

1) Nav vajadzigas leelas telpas (skat. zīm.

I. 78. 1. р.), moderneeciba var tikt eerīkota pat

pagaidu telpās (skat zīm. 11. 79. 1. р.). Telpā, kas

nav leelaka par 460 kvadratpēdam (23 pēdas ga-

rums, 20 pēdas platums), eespējams salikt visas

vajadzigās mašinas.

2) Patērē maz kurināmo materiālu. Visur,
kur peerīkots ūdeņu karsētājs, malkas izeet mēnesī

preekš 1000 stopu peena apstrādāšanas deenā —

apm.
3Д kubikase, kas izskaidrojas caur pilnigu

attvaiku izmantošanu.

3) Var iztikt ar mazu kopmoderneecibas per-

sonālu: meisters un veens māceklis jeb strādneeks

pilnigi peeteek, lai pārstrādātu 1000 stopu peena

deenā; nav vajadzigs atsevišķs mašinists.

4) Un galvenais, turbines moderneecibas ee-

taise iznāk lētāka, nekā pārējo tīpu tvaika moder-

neecibas.

Peevedisim še kādu parauga aprēķinu par

pilnigu Baltikas tvaika turbines moderneecibas

eetaisi:

1) 1 Baltikas tvaika turbinas agregāts
.

1700.—

2) 1 ūdeņa karsētājs 135.—

3) 1 kombinēts pilnpeena un vājpeena

pumpis 90.—

4) 1 ūdeņa pumpis„Universal",3ooo litr.

stundā 90.—
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5) 1 Dr. Gerbera aparāts „Reks" 16 pro-

vēm ar planbutirometreem ....

81.—

6) 32 proves pudelites ā 10 кар.
.. . 3.20

7) 2 baseini ā 400 litru tilpuma
....

120.—

8) 1 krējuma trauks ar alvotu skārda

oderi, tilp. 200 litr 70.—

9) 1 krējuma dzesinātais 50.—

10) 1 vājpeena dzesinatajs 145.—

11) 1 kombinēta sveesta mašina, 120 litru

kuls. sp. • •
275-—

12) Malera pilnpeena svari, 200 litru tilp. 247.—

13) Kannu skalotajs-plaucetajs ....

54.—

14) Vajadzigee peena vadi, alvota misiņa 30.—

15) Tvaika un ūdeņa vadi 150.—

16) Siksnas un vēl citi sīkumi
....

30.—

17) Montāža • . • 50.—

Kopā 3320.20

Ja eevērojam to, ka turbinu moderneecibu

var eerīkot pagaidu telpās, tad, salīdzinot ar pārējo

tīpu tvaiku kopmoderneecibam, starpiba būs

deezgan leela. Tvaiku turbines meisteram

gan jābūt rzveicigam un uzmanigam,

jo, ja pee tvaika turbines vaj zepara-

tora kas maitājas, tad jāaptur visa darbiba,

caur ko, saprotams, ceļas zaudējumi. Tāpat mā-

siņām jateek labi eļļotām, un jaleeto labs un tīrs

ūdens.

Pee tam, ja turbinei jāpārstrādā pee 2000 un

vairāk stopu peena deenā, tad, kā praktiķa rāda,

viņa ari vairs nespēj peenācigi darbotees un drīz

maitājas.

Kā zīm.(77. 1. p.) redzams, turb. moderneecibas

eetaise sastāv no sek. galvenām daļām: 1) tvaika
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Baltikas tvaika turbinas moder-

neecibas agreģats.

attīstitaja (ģeneratora), 2) zeperatora un tvaika

turbines, 3) peena karsētajā (pasterizators), 4)

ūdeņa karsētajā, 5) transmisijas ar uzgultnem
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A. Mašinu telpa. В. Sveestošanas

telpa. С. Sveesta noliktava. D. Le-

dus telpa. E. Кant о rs.
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Teem_ kas intresejas tuvāk par turbines sastāv-

daļām un ka norisinājās pate darbiba pee peena apstrā-
dāšanas, varam aizrādīt uz brošurinas „Baltik tvaika tur-

bines moderneecibas*. izdota no L. L. Ekonomiskās Sa-

beedribas.
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un visas nepeeceešamās tvaika katla armatūras.

Paraugam peevedisim 2 tvaika turbinu kop-

moderneecibu plānus: veenu eetaisi, kura eerīkota

specieli tam nolūkam celtā ēkā (I.), otru pagaidu

telpās (II.).

1) Tvaika attīstitajs.

2) Ogļu kaste.

3) Turbinas zeparators.

4) Pasterizators.

5) Ūdeņa karsētājs.

6) Vājpeena pumpis.

7) Pilnpeena pumpis.

8) Krējumu dzesinatajs.

9) Pilnpeena baseins.

10) Pilnpeena svari.

11) Vājpeena dzesinatajs.

12) Vājpeena trauks.

13) Vājpeena svari.

14) Krējuma trauks.

15) Sveesta gatavotājs.

16) Ūdeņa pumpis.

17) Sveesta svari.

18) Sveesta galds.

19) Kannu skalotajs-plaucetajs.

20) Mazgājamais trauks.

21) Ūdeņa baseins (bēniņos).

11. Leelas tvaika kopmoderneecibas.

Smiltenes kopmoderneciba.

No kopmoderneecibam ar leelām mašinam un

special ēkam kā vairāk peemērota mazgruntneeku

vajadzibam, savas eekārtas un leeluma ziņā, būtu

minama Smiltenes kopmoderneecibā.
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Moderneecibas vajadzibam uzcelta deezgan

glīta ēka (skat. nobildējumos). Pirmā stāvā no-

teek peena pārstrādāšana. Zem grīdas eetaisits

pagrabs 4 nodalās, seeru vajadzibam, kurš aizņem

visu mājas platumu koridora garumā, ar dzelzs

sijas velveteem greesteem. Seera pagrabi varēja

būt gan vēl plašāki. Augšējā jeb jumta stāvā

eerīkoti dzīvokļi meisteram, mācekļeem, kaseerei

un veena sapulču istaba. Lai labāk varētu saprast

eekšejo telpu sakārtojumu, peevedisim peenicas

plānu. (Skat. 72. un 73. lap. p.)

Plāna paskaidrojumi:

1) Peena svari.

2) Pilnpeena trauks.

3) Peena silditajs (kurā peens teek uzsildits

uz 35° C).

4) Zeperators (stundā izstrādā 2400 stopu

peena pee 6000 apgreezeeneem minūtē).

5) Krējuma pasterizētais (kurā krējums

teek sakarsēts līdz 95° C). •

6) Vājpeena pumpis.

7) Krējuma dzesētājs (krējums teek atvēsi-

nāts uz 8° C).

8) Krējuma baseins.

9) Sveesta muca.

10) Pumpis (paniņu eepumpešanai centri-

tugas telpā atrodošā paniņu traukā k.).

11) Peena atdzesēšanas rezervuārs.

12) Vājpeena rezervuārs.

13) Kazeina sasmalcinātājs.

14) Vājpeena raudzējamais trauks.

15) Kannu skalojamā eetaise.
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16) Ūdeņa rezervuārs.

17) Tvaika katlis.

18) Inžektors.

19) ,
Tvaika mašina; 6 zirgu spēku leela,

apgreežas 120 reizes minūtē.

20) Ūdens rezervuārs.

22) Suliņu aka pagalmā.

Peena peeņemamā telpu grīda ir par 2 pēdām

augstāka par pārējo telpu grīdām. Eeeja no

paaugstinātās peebraucamās platformas pee-

ņemamā telpā noteek caur 2 durvim.

Peena peeņemamas, centrifūgas, kantora un

veikala telpu grīdas ir taisitas no glumām cementa

platēm (tāda grīda ļoti praktiska un eeteicama);

pārējo telpu grīdas ir tik cementētas.

Sevišķi ērtas un praktiski eerīkotas ir centri-

fūgas un peena peeņemamās telpas; par pārejām

telpām to nevar sacit: viņas deezgan neērtas un

ne visai praktiski sakārtotas (katla un mašinu tel-

pas nav veena no otras atdalitas un tāli no centri-

fūgu telpām; nepraktisks koridors un trepes uz

seera pagrabeem no peenicas eekšeenes etc).

Smiltenes kopmoderneecibai mašinas un citi

peensaimneecibas aparāti ir izmaksājuši līdz ar to

uzstādišanu 7500 rubļus.

Peevedisim atsevišķi galvenos posteņus*):

1) Peena svari „Sinuss", 20 sp. . .
270.—

2) Pilnpeena baseins 121.50

3) Astra peena uzsilditajs, uzsilda no

5—35° C, 3600 litr 325.—

4) Pludiņu regulators 22.—

*J Dati ņemti nolīguma orģinala starp Smiltenes

kopmoderneecibas valdes un mašinu apgādātāju firmas

(„Alfa Nobel").
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5) Vājpeena uzķeramā kaste
....

20.—

6) Vājpeena pumpis, 4000 litr.
. .

. 93.50

7) Krējuma pasterizators, 450 stopu

stundā paster?zē 290.—

8) Krējuma dzesētājs (apaļais), atdzesē

no 75 uz 2° С 120—

9) Krējuma baseins, pr. 487 st. (no

dubultmetala) 275.—

10) Krējuma rene 20.—

11) Astra sveesta gatavotājs (52 spaiņus

krējuma sakuļ) 850.—

12) Paniņu baseins 20.—

13) Ķērnes peena pumpis, 2000 lit.
. .

63.—

14) Tvaika seera vanna, 1500 lit.
. .

220.—

15) Seeru prese 300.—

16) Kazeina sudmalas .
. 70.—

17) Tvaika katlis, Paukš zistemas
. . . 1250.—

18) Veencilindru, horincotala tvaika mā-

siņa Astra (160 k., 300 k, 140)
.. .

830.—

19) Ūdeņu pumpis katlu barošanai
. .

90.—

20) Inžektori 35 —

21) Autom. cilindru smērētājs
....

35.—

22) Siltūdeņu baseins 200.—

23) Dubultpumpis (vājpeenam un pani-

ņām), 4000 stop 80.—

24) Kannu plaucamais aparāts
....

54.50

Kopā 5654.50

Uz mineteem peederumeem ticis dots vēl

3% rabats.
_*

_ •»

Pārejee vajadzigee peederumi, ka transmisija

(ap 200 rbļ.), rores preekš peena un ūdeņa (700

rbļ.), siksnas (200 rbļ.), aukstūdeņa baseins, galdi,

galda un decimal svari, šlaukas, filtris preekš
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baseina, armatūra, betona darbi un montāža,

iztaisa kopā ap 2000 rbļ. Tā tad, kā jau minējām,

viss eerīkojums izmaksā-ap 7500 rbļ.

Jāatzīmē, ka pirmā sākumā ari Smiltenes

kopmoderneecibā strādāja pagaidu telpās ar roku

darbināmām mašinam Tikai vēlāk, kad beedru

skaits bij peeaudzis uz 30 (1. nov. 1912. g.), ta

eegādajās leelas tvaika darbināmās mašinas un

pārgāja specieli preekš moderneecibas celtā ēkā.

Tāda pāreešana ne ar kādeem daudz maz eevē-

rojameem zaudejumeem nebij saistita.

Vīla n des kopmoderneecibā.

Veena no leelakām un moderni eerīkotām

mazgruntneeku kopmoderneecibam Baltijā ir bez

šaubām Vīlandes kopmoderneecibā, Vīlandē.

Tādēļ, domājams, nebūs leeki, dot par minēto

kopmoderneecibu īsu aprakstu.

Kopmoderneecibā savu darbibu atklāja 10.

janvārī 1913. g. Preekš moderneecibas celta spe-

ciāla ēka, kura izmaksajuse 27,000 rbļ. Eka ir

mūra, divstāvu: pirmā stāvā noteek peena pār-

strādāšana un augšējā stāvā atrodas dzīvokļi

preekš kopmoderneecibas personāla.

1) Peena peenemšanas telpu grīda stāv 4

pēdas augstāk par peenicas telpu grīdu. Peena

peeņemšanas nodaļā atrodas peena peeoemamais

baseins, Malera peena svari, vājpeena atdzesē-

tais, vājpeena baseins,ar automatiskeem svareem,

baseins preekš sūkalām. Peeņemamās telpas ir

ap 30 pēdas platas un 30 garas.

2) Zeparatora telpās: uzsilditajs, pasteri-

zators,divi „Alfa Lavai" zeparatori (3000 litru
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stundā) - - veens preekš svaiga pudeļu peena tī-

rīšanas, otris — atkrējošanai, baseins-kopotajs
ūdeņa pumpis. Zeparatora telpas ir 26 pēdas

garas un 16 platas.

3) Sveestnicā atrodas kombinēta „Astra"
sveesta kuļammašina (sakuļ 700 mārc. sveesta uz

reizi) un krējuma dzesētājs.

4) Krējuma raudzetavā: divas „Astra"

krējuma raudzetavu vannas. Aukstuma raditaja

mašina.

5) Māksliga saldētava. Māksligas saldē-

tavas eetaise izmaksā 2800 rbļ.

.

6—7) Telpas kazeinu izgatavošanai un žāvē-

šanai (2 istabas).

8) Tvaika mašinu telpa. Tvaika mašina

no Bergedorfa firmas, 12 efekt. spēku leela.

9) Katla telpa. Tvaika katlu kurināmais

laukum, 25 kv. metru leels; Plack zistemas.

10) Pudeļu skalotava.

11) Pudeļu pildišana.

12) Peeleekamais kambaris.

13) Laboratorija.

14) Bode.

Pee moderneecibas būves nav bijuse par

nožēlošanu paredzēta seera izgatavošana, kaut

gan tagad telpas sadalitas tā, ka ir eespējams ari

seerus pagatavot. Saprotams, tas saveenots ar

dažām neērtibam. Tā, par peemēru, seera noga-

tavošanas telpas nāk sakarā ar peenicu, resp.

zeparatoru telpām, kas nekādā ziņā modernā mo-

derneecibā nav peelaižams. Vispāri telpu eekār-

tojums varēja būt vairāk peemērots vispusigai

peena izmantošanai, kas leelā moderneecibā ļoti
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no svara. Greesti velvēti, grīda no cementa (butu

bijis loti teicami no flīzēm).

Kopmoderneecibai mašinas un inventārs iz-

maksājis 23,000 rbļ. Tā tad visa moderneeciba

izmaksā 50,000 rbļ. 40,000 rbļ.. aizņemti no veete-

jām kredit eestādem par 6V2%, pārejā zuma ir

vēl nesamaksāta firmai, kura kopmoderneecibu

eerīkojuse, vaj ari segta no beedru naudām:

katrs beedris eemaksajis 3 rbļ. no govs. Beedru

kopmoderneecibā uz 1. jun. 1913. g. bija 94 ar

apmēram 700 govīm.

Vīlandes kopmoderneecibā februāra, marta

un aprila mēnešos 1913. g. tika savests caurmērā

deenā 6742 mārc. peena (ap 2250 stopu). Peens

teek pārstrādāts galvenā kārtā Parizes sveestā,

seeros un beezpeenā. Tā par peemēru aprilī

1913. g. ticis savests 261,130 mārc. peena no 54

beedreem (pārejee beedri vēl peenu nav veduši),

kurš pārstrādāts 8540 mārc. sveestā un 3085 mārc.

seerā, un vājpeens pa leelakai daļai beezpeemi.

uz veenu mārciņu sveesta martā un aprīli

uzgājis 26,5 mārc. peena; tauku % peenā 3,35.

Tik zems tauku % izskaidrojams ar to, ka Vīlan-

des apkārtnē deezgan daudz rītfrīzu un angelnas

lopu. Izdevumi uz stopa bijuši 0,88 кар., pee kam

kapitāls vēl neteek dzēsts. Beedreem februāra

un apriļa mēnešos izmaksāts 35 кар. par katru

tauku mārciņu pļus У% кар. par katru vājpeena

mārciņu, kas iztaisa kopā apm. 5 кар. stopā (pee

3,35% peena). Interesanti atzīmēt to apstākli, ka

viseem Vīlandes kopmoderneecibas beedreem

cbligatoriski jābūt par beedreem ari loppārraudzi-

bas beedribā.
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Peenu saved paši beedri, kuri izmaksas ziņā

par peenu, eedaliti sevišķos rajonos pēc to dzīves

veetu attālumu no kopmoderneecibas. Tā tee

beedri, kuri dzīvo tālāki par 10 verstem no mo-

derneec, saņem par peena vešanu V2k. no stopa,

kas 7—lo verstes — 0,35 кар., 5—7 verstes 0,20

кар., 2—5 verstes — ОД кар., turpretim tee

beedri, kuri dzīvo tik līdz 2 verstes attālumā, ne-

kādu sevišķu atlīdzibu par peena peevešanu

nesaņem.

Kopmoderneecibas personāls sastāv no 1

meistera ar 1000 rubļu algas gadā pee brīva dzī-

vokļa (3 istabām) un apgaismošanas; 1 meistera

palīga ar 25 rbļ. mēnesī; 3—4 mācekļeem, bez

algas un 1 mašīnista ar 30 rbļ. mēn. un veenas

strādneeces ar 15 rubļeem mēnesī. Bez tam vēl

veena pārdevēja bodē (25 rbļ. mēnesī) un 1 peena

izvedējs par pilsētu. Valdes locekļi algu nesaņem.

Peena proves tauku % noteikšanai teek ņem-

tas katru deenu, konzervetas ar kalibichromi-

kumu un uzglabātas. Tauku % noteikšana teek

izdarita 2 reizes mēnesī.

Vīlandes kopmoderneecibā strādā ar apmee-

rinošeem panākumeem. Panākumi būs daudz

labāki, ja kopmoderneecibai izdosees pavairot

beedru skaitu tik tāļi, ka viņai savestu deenā ap

8000—10,000 stopu peena; tad būs ari loti veegli

dzēšami visi paradi. Uz tādu spožu nākotni cer

ari valde. Tagad vēl eet pasmagi, jo %% veen par

aizņemto kapitālu iztaisa ap 250 rbļ. mēnesī; valde

pat greezusēs pee zemkopibas galvenās pārvaldes

ar lūgumu atvēlēt no valsts meliorācijas kredita

40,000 rubļus, bet, saprotams, bez panākumeem, jo
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minētais kredits vēl nav atteecinats uz Baltijas

guberņām. Dažus nobildējumus no Vilandes kop-

moderneecibas skat. zemāk — grāmatas beigās.

Teem mazgruntneekeem, kuri nodomājuši celt

leelu kopmoderneecibu, nebūtu leeki personigi

apskatit un eepazītees ar Vīlandes kopmodernee-

cibas eetaisi un darbibu.

Vec-Auces kopmoderneecibā.

No Kurzemes leelakām kopmoderneecibam

varam še atzīmēt Vec-Auces kopmoderneecibu,

kura atrodas pee Auces stacijas un tadēl veegli

katram peeejama apskatišanai. Kopmoderneeziba

nodibināta februārī 1912. g. kā turbines kop-

moderneecibā. Kopmoderneecibā reti ātri at-

tīstijās: sākumā bija tikai 18 dalibneeku, kuri

saveda deenā 1000—1500 stopu peena, bet pēc

veena gada, proti aprilī 1913 g., beedru skaits jau

bija peeaudzis uz 50 un peena savedums

deenā uz 3000—4000 stopu. Tādu peena daudzumu

vairs nebij eespējams ar turbines eetaisi bez sa-

režģijumeem pārstrādāt un kopmoderneecibā no-

lēma eegādatees no Latv. Lauks. Ekonomiskās

Sabeedribas leelas mašinas. Peevedisim še ari

parauga dēl, uzstādito mašinu un rīku sarakstu un

to cenu:

1) Malera pilnpeena svari, trauka til-

pums 732 svēršanas spēja 976 f?. 195.—

2) Pilnpeena baseins, 1200 litru tilpuma 130.—

3) Hubnera kāstuve ar 2 filtra zeķitem 30.—

4) Bezventila pilnpeena pumpis, darba

spēja 3000 litru stundā 110.—

5) Pilnpeena pasterizešanas eetaise, sa-

stāvoša no gulošā pasterizatora un
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siltuma apmaiņas aparāta, darba

spēja stundā 2000 litru 986 —

6) Divi zeperatori „Baltie" B:4, katrs

1630 stopu stundā atkrejošanas spējas 1350.—

7) Vājpeena pumpis, darba spēja 4000

litru stundā 65.—

8) Krējuma dzesinatajs, darba spēja

stundā 600 litru 130—

9) Bezventiļu krējuma pumpis, darba

spēja 1500 litru stundā
.....

75.—

10) Divkārša seeru seerošanas vanna,

tilp. 2000 litru 180.—

11) Kombinētā sveesta mašina, 480 litru

kulšanas spēja (tilpums 1200 litru)
.

770.—

12) Kazeina maltuve 130.—

13) Dr. Gerbera aparāts „Rex" 24 pro-

vēm kompl 89.—

14) Divi krējuma raudzejamee trauki,

katrs 500 litru tilpuma
.....

260.—

15) Tīrkultūru trauks 65.—

16) Vājpeena baseins, 2000 litru tilpuma 120.—

17) Kalifornijas zistemas ūdeņa pumpis
.

105.—

18) Ūdeņa rezervuārs, 5000 stopu tilpuma 60.—

19) Decimal svari ar bumbām
....

20.—

20) Transmisija, 21 zollas garumā .
.
. 40.—

21) 4 uzgultnes 90 —

22) Tvaika un ūdeņa vadi 180.—

23) Siksnas : 70.—

24) Siksnas un skrituli 90.—

25) Kompl. Helma dzesinatajs, darba

spēja stundā 2000 litru 500 —

26) Alvota misiņa peena vadi
....

100.—

Kopā 5940.—
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Kopmoderneecibā eerīkota Vec-Auces tvaika

dzirnavās, no kurām ta dabū tvaiku un spēku,

tādēļ ari nebij vajadzigs uzstādit īpašu tvaiku

katlu un mašinu. Par telpām, tvaika, spēku,

elektrisku apgaismošanu, telpu pārbūvi un kārtibā

uzturēšanu, kopmoderneecibā maksā dzirnavu

īpašneekam 2300 rbļ. rentes gadā.

Telpas puslīdz ērtas un peeteekoši glītas.

Mašinu uzstādijums veegli pārskatāms.

Leelakā daļa no pilnpeena teek pasterizēta,

atdzesēta un pildita pudelēs un nosūtita uz Rigu

pašu veikalos — pārdošanai svaigā veidā.

Vasarā, kamēr laiks karsts, peenu pēc paste-

rizešanas, dzesina vēl sevišķi uz tielma dzesinā-

tajā, lai tas, tuvi nullgradam atdzesēts, tik ātri

nebojātos. Vasarā, kad peena daudz, daļu no ta

pārstrādā sveestā un baksteina seeros (zem darb-

nicas atrodas deezgan paprāvs seeru pagrabs).
Par peenu teek maksāts pēc svara un tauku sa-

tura: beedri eegūst 4,75—6 кар. par stopu.

Kopmoderneecibas personāls sastāv no veena

meistera, mācekļa, praktikanta un strādneeka.

(Nobildējumus no Vec-Auces darbnicas skat. grā-

matas beigās.)



Leelgruntneeku (muižneeku) peensaimneecibas

kooperatīvi.

Pēdējā laikā zemneeku peemēram sāk sekot

ari leelgruntneeki-baroni. Pats par sevi sapro-

tams, ka leelgruntneekeem, kā bagatakeem zemes

eedzīvotajeem, ir ari vairāk kapitāla preekš mo-

derneecibas eerīkošanas un tamdēļ ari viņi var

izleetot visus technikas jaunumus un pilnigumus

pee moderneecibu eerīkošanas. Visleelakais un

gandrīz veenigais šāda veida darbs no leelgrunt-
neekeem bija „Centralmoderneecibas" nodibinā-

šana Rigā.

Pirmā, jeb eepreekšejā sapulce notika maija

mēnesī 1911. gadā, pēc tam jūnijā noturēja dibinā-

tāju sapulci, bet augusta mēnesī jau lika pamatu

galvenai moderneecibas ēkai uz Plettenberģa

eelas Nr. 5. No 1. janvāra 1912. gadā

moderneeciba eesāka pa daļai, bet no 23. apriļa

jau pilnigi darbotees. Moderneecibas ēkas izmaksā

apm. 1,000,000 rbļ., mašinas un to uzstādišana ap

200,000 rbļ. Eevērojot to, ka minētā moderneeciba

pēc sava leeluma un eerīkojuma var sacenstees ar

ārzemju galvas pilsētu moderneecibam, mēs,

domājam, ka nebūs leeki, dot īsu apskatu ar vaja-

dzigeem zīmejumeem un paskaidrojumeem. Mo-

derneecibā visas telpas eerīkotas ļoti ērti un hi-

giēniski. Katlu telpās atrodas 2 tvaika katli ar

dubult kurināmām eetaisem; tvaika katla kurina-
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mais laukums katram 80 kv. metru leels. Līdzas

ar katlu telpām ir eerīkotas mašinu telpas, kur uz-

Rigas

Centralmoderneecibas
ēka.

Šķērsgreezums
stāditas divas „Astra" mašinas ar 180 zirgu leelu

dzinēju spēku, ar dubult kompresoriju uz 90,000

siltuma kolorijam; bez tam telpās ir vēl uzstāditi

2 ar tvaiku dzenami pumpji preekš ūdens pumpē-

šanas ar darba spēju 80,000 litru stundā.
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Mašinu telpas ir pilnigi izolētas no galvenam mo-

derneecibas telpām.

Galvenā moderneecibas ēka ir trīs stāvu un

no trim pusēm apbūvēta ar peena peenemamo

platformu. Galvenā moderneecibas ēkā veens

stāvs ar otru saveenots ar trepēm un ari ar ceļa-

mām mašīnām (lifteem). Pēdejee galvenā kārtā

kalpo preekš svaiga peena vešanas no pirmā

stāva trešā, kur izmeklē peena īpašibas. Pateico-

tees tādai eetaisei, atkrīt nost peena pumpēšana,

jo peens pats ar savu speedeenu tek no trešā

stāva uz vajadzigeem aparateem un mašinam.

Tiklīdz ko peens no kannām ir izleets, kannas

tūlit ar tvaiku sterelizē. Tajā pašā stāvā ir eevee-

totas vēl trīs pudeļu mazgājamās mašinas, kuras

spēj izmazgāt par stundu 3600 pudeles.

Peens, kurš no kontroles atzīts par svaigu un

nebojātu, teek izleetots preekš pārdošanas svaigā

veidā, bet pirms pildišanas pudelēs, viņu uzsilda

ar preekšsilditaju „Astra" līdz 15°+C; no uz-

sildītajā peens tek uz 3 Alfa zistemas zeparato-

i eem-tīritajeem, kuru darba spēja stundā 12,000

litru. Iztīritais peens pēc tam tek uz dzesējamo

aparātu, kur viņu atdzesē līdz +2°C; no dze-

sējamā aparāta peens tek uz kopejeem peena ba-

seineem otrā stāvā. Peena baseina kopējais til-

pums 42,000 litru; baseini ir izolēti ar korķi un

citeem slikteem siltuma vaditajeem, bez tam

baseini ir saveenoti ar. aparateem, kuri pilda

peenu atpakaļ kannās un pudelēs. Preekš svaiga

peena uzglabāšanas pudelēs ir eerīkota sevišķa

auksta kamera.

Preekš peena uzsildišanas un krejošanas ir
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eerīkoti 4 jaunākā tīpa Astras peena pasterizatori

ar apakšējo peena peeteku, kuri ir saveenoti kopā

ar ekonomisko peena dzesētāju. Šo aparātu darba

spēja 3000 litru katram stundā. Krējums tūlit pēc

krejošanas teek stipri atdzesēts un uzglabāts 6

krējuma traukos ar tilpumu 600 litru. Tajās pašās

telpās eeveetots ari krējuma raudzējamais trauks.

Sveesta kulšanai leeto Astras sveesta mašinu.

Vājpeens pēc separešanas teek atdzesēts līdz

-f2° C. un ja viņu nepārdod svaigā veidā, tad no

ta pagatavo beezpeenu.

Seerotavā eeveetotas 6 seera vāramās van-

nas ar tilpumu 3500 litru; tajās pašās telpās vēl

ir eeveetots vara seera katls, smalcinajamās dzir-

navas, beezpeena dzirnavas un prese, bez tam

vēl vajadzigee peederumi preekš kamambera

jm citu seeru pagatavošanas.

No peena izgatavo vēl sterilizētu un homo-

genizētu peenu, kā ari kefiru un jogurtu.

Bez tam teek vēl pagatavots bērnu peens,

kuru eegūst no moderneecibai peederošā ost-

trīzu sugas lopu ganāmā pulka. Lopi teek turēti

turpat pee Centralmoderneecibas, ērti eerīkotā

kūtī.

Beidzot no peena Centralmoderneeciba iz-

gatavo kazeinu, peena pulveri (peena pulvera

eetaisē) un sabeezinatu peenu.

Pavisam atsevišķi no galvenās moderneeci-

bas ēkas atrodas administrācijas ēka, kurā starp

citu ir eerīkots valdes un aprēķināšanas biroji.

Sānu peebūvē ir eeveetota ķimiskā un bakteriolo-

ģiskā laboratorija. Tāpat sevišķā ēkā ir eerīkotas

darbnicas, kurās pagatavo un izlabo zirgu leetu
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peederumus; turpat ir smēdes un sedleneeku

eetaises. Pee moderneecibas peena peevešanai

un izvadašanai teek turēts ap 70 zirgu.

Veļas mazgātava ir eenkota pec jaunlaiku

prasijumeem un viņā var izmazgāt, izžāvēt, sarul-

1. Tiltiņš.
2. Ceļamais kreslis.

3. Radiatori.

R.

Centralmoderneeciba.
Pirmais

pusstāvs.

4. Kazeina žāvētava.

5. Peena uzglabajamee ba-

seini.
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let un izpletet līdz 12,000 dažādu veļas gabalu par

nedēļu.

Par svaiga gaisa eeplūšanu telpās pastāvigi

gādā leelais ventilāciju skaits

R.

Centralmoderneeciba.
Pirmais
stāvs.

1. Tvaika katls.
2. Tvaika mašina.

3. Aukstuma ražotājs.
4. Dinamo mašina.

5. Izstrādāto tvaiku atelļotajs.

6. Tvaika ūdeņu pumpis.
7. Inžektors.

8. Pudeļu pilditaju mašinas.

9. Sāls šķidruma pumpis. f
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Preekš strādneeku drēbju uzglabāšanas ir

eerīkotas speciālas garderobes, tāpat preekš roku

mazgāšanas pastāvigi ir dabūjams silts un auksts

ūdens. Seeveetem, kuras strādā moderneecibā,
janesā reformapģērbs (t i. svārku veetā īsas un

šauras, līdz ceļgaleem sneedzošas bikses un koka

tupeles).

Kā redzam, te tās ērtibas daudz leelakas,
nekā mūsu mazgruntneeku tvaiku kopmodernee-

cibās, bet viss tas maksā ari smuku naudiņu. Un

lai tāda moderneeciba ar sekmēm varētu strādāt,
ir vajadzigs daudz peena un preekšzīmiga kārtiba.

Līdz šim laikam moderneecibai peenu peegādaja

80 muižas un vairāk mazgruntneeku saimnee-

cibas. Rigas Centralmoderneecibas dibinātāju

galvenais nolūks esot bijis — apgādāt Rigas

eedzīvotajus ar labu un nesamaitātu peenu. Vaj

teešām vineem tas ari izdosees, ir vēl par agru

spreest, jo viss atkarājas no pareizas leetas ee-

rīkošanas un paša uzņēmuma godīgas vadišanas.

Pēdējā laikā ir parādijušees atklātibā fakti, kas

runā ne visai glaimojošā valodā . par Central

moderneecibas administrācijas rīcibu.

Peena peegādatajeem nebeedreem Central

moderneeciba izmaksā par svaigu peenu 7 кар.

par stopu caurmērā gadā, bet lauksaimneeki beeži

veen žēlojas, ka vasaras laikā viņu eesūtitais

peens loti beeži teekot atzīts par „eeskābušu" un 7

кар. veetā tee saņemot tikai 3 кар. par stopu.

Ari Rigas patērētāji sāk sūdzetees, ka dažu

labu reizi saņemot loti leesu un pat viltotu peenu.

Cik minetee pārmetumi dibināti, neņemamees

še izspreest.
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Mazgruntneekeem tuvākā nākotnē pašeem

vajadzēs parūpetees par tamlīdzigas eestādes

eerīkošanu. Jau gan ari tagad tas jautājums teek

cilāts, bet bez panākumeem.

R.

Centralmoderneeciba.

1. Ceļamais kresļis.
2. Seera vannas.

3. Elektro motors.

4. Kazeina sudmalas.
5. Seera prese.
6. Sveesta galdi.

n. stāvā: 7, Peena dzesētāji,
8. Krējuma uzglabātāji.
9. Krējuma raudzetajs.

10. Sveesta gatavotājs.
11,-17. Peena pulvera iz

gatavošanas eetaise.
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111. stāva:

1. Mazgajamee baseini.8.Mālerasvari.
2. Elektro motors. 9. Zeparatorapārdevuma
3. Sālsūdena baseins. aparāts.
4. Pudeļu skalojamas ma-10.Peenatīritajizeparatori.

šinas. 11. ,„ atrkrejotaji ,
5. Pudeļu tīrijamas mašinas.12.Ekonomiskaisdzesināt.
6. Kannu tīritaji. 13.Uzsilditaji unpasterisa-
7. Stabi. tori.

8. Mālera svari.

9. Zeparatora pārdevuma
aparāts.

10. Peenatīritaji zeparatori.
11.

„ atrkrejotaji m

12. Ekonomiskais dzesināt.

13. Uzsilditaji un pasterisa-
tori.

Rigas Centralmoderneecibai mašinas uz-

stādīja un eerikoja Alfa-Nobeļa firma.



peensaimneeku sabeedribas statūti.

apriņķī
....

guberņā

I. Sabeedribas mērķi, teesibas un

peenākumi.

§ 1 peensaimneecibas sabeedribas

mērķis ir peepalīdzet lopkopibas un peensaimnee-

cibas attīstibai un viņas apkaimē

apriņķī .... guberņā.

§ 2. Lai šo mērķi sasneegtu, tad sabeedriba,

eevērojot pastāvošos noteikumus un ar vajadzigo

atļauju: 1) sasauc beedru sapulces, kuras apspreež

jautājumus par lopkopību un peensaimneecibu;

2) eerīko sveestnicas un seernicas saskaņā ar

§ 1. norādito rajonu; 3) peeņem beedribās dee-

nestā speciālistus peensaimneecibā un lopkopibā;

4) rūpējas par uzlabotu lauksaimneecibas rīku,

mašinu, sēklu, sugas lopu un vispārīgi tādu preekš-

metu izplatīšanu, kas veicina un papildina lop-

kopibu un peensaimneecibu; 5) eerīko savu

bibliotēku, atteecošos uz lopkopibu, kā ari uz

peen- un lauksaimneecibu.

§ 3. Sabeedriba var eegūt un atsvabināt

kustamu un nekustamu īpašumu, slēgt līgumus,

izdarit aizņēmumus, padodotees vispārejeem

valstī pastāvošeem likumeem, kā ari stātees tee-

sas preekšā kā sūdzētajā un atbildētajā.

§ 4. Sabeedribai teesiba atvērt un uizturet

Kreevijā kā ari ārzemēs, eevērojot pastāvošos no-
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teikumus un ar vajadzigo atjauju, kantorus, no-

liktavas, tirgotavas un aģentūras preekš augš-

minēto produktu pirkšanas un pārdošanas, kā ari

citu beedru uzdevumu izpildišanai.

§ 5. Sabeedriba stāv zem veetejās policijas

uzraudzibas uz vispārigo nosacijumu pamatu.

Atteecibā uz visādu nodokļu maksāšanu, kā ari ne-

kustama īpašuma eegūšanu, peensaimneecibas

produktu pārdotavu un apstrādājamo eetaišu at-

vēršanu un uzturēšanu, sabeedriba ir padota vis-

pārigeem nosacijumeem.

§ 6. Sabeedribai ir teesiba apveenotees ar

tamlīdzigām beedribam, kā ari eestātees savee-

nibās kurām tādi paši mērķi, kā peensaimneecibas

sabeedribam.

§ 7. Sabeedribai ir sava zēģele ar viņas no-

saukuma uzrakstu.

§ 8. Sabeedriba eesūta katru gadu Zemes

eerīcibas un Zemkopības Virspārvaldes Lauku

ekonomijas un Lauksaimneecibas nodaļai, kā ari

veetejam gubernatoram no pilnas sapulces ap-

stiprinātu gada pārskatu par savu darbibu, kuru

drukā Guberņas Avizēs, bez tam Sabeedribai jā-

izsludina sava bilance „Finanču, Rūpneecibas un

Tirdzneecibas Vēstnesī", tiklīdz rīcibas kapitāls

peeaudzis līdz 10,000 rubļeem.

11. Sabeedribas sastāvs, beedru tee-

sibas un peenākumi.

§ 9. Sabeedribā par beedreem uzņem abēja

dzimuma personas, kurām peeder govis un kuras

dzīvo Sabeedribas rīcibas rajonā (§ 1.).

Peez ī m c: Sabeedribā neuzņem: nepilngadī-

gos, izņemot tos, kureem ir čina, mācības
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eestāžu audzēkņus, aktivā kara deenastā

stāvošus apakškareivjus, junkurus un

pēc teesas spreeduma teesibas zaudējušas

personas.

§ 10. Beedru skaits nav aprobežots, bet

Sabeedriba eesāk savu darbibu, kad viņā eestāju-

šees otru tik daudz beedru, cik vajadzīgs valdē

un revīzijas komisijā. Ja Sabeedriba neeesāktu

savu darbibu 2 gadu laikā no statūtu izsludināša-

nas deenas, tad viņa skaitās par nenodibinājušos.

Tāpat sabeedribai jālikvidē, ja beedru skaits pa-

leek mazāks par augšā minēto daudzumu.

§ 11. Persona, kas eestājusēs par beedri

līdz tam laikam, kamēr sabeedriba vēl nav sākuse

darbotees, eemaksā rbļ. no katras viņai

peederošas slaucamas govs, bet eestājušees

beedri pēc sabeedribas darbibas sākšanas bez

uzrāditās rbļ. eemaksas no katras slau-

camas govs maksā vēl papildu maksājumus, kuru

augstums nedrīkst pārsneegt to sabeedribas ka-

pitālu daļu, kāda iznāk beedra uzņemšanas laikā

uz katru beedribā skaitošos govi. Jaunu beedru

uzņemšanu un papildu maksas aprēķināšanu iz-

dara valde.

§ 12. Beedri apņemas nepārdot peenu kaut

kādai citai eestādei, jeb kaut kādā citā ceļā. Peens

sabeedribai jānodod svaigs, neatšķaidīts, tīrā

traukā un labi izkāsts. Par šo nosacijumu ne-

izpildīšanu beedri maksā sodu, kuru noteic pilna

sapulce, rezerves kapitālam par labu.

§ 13. Izstātees iz sabeedribas var ne agrāki,

kā pēc gadeem no eestāšanās deenas, ar

izņēmumu tādos gadijumos, kad beedris maina
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dzīves veetu, kad viņa saimneecibā izbeidzas, kad

viņš mirst, kad viņu feslēdz pilna sapulce, jeb ja

beedris var uzrādit kādus citus eemeslus, kurus

par eevēribas ceenigeem eeskata pilna sapulce.

Izstājees beedris ir zolidariski atbildigs par

viseem parādeem, kuri taisiti līdz viņa izstāšanos

no sabeedribas, § 15. minētā apmēra.

§ 14. Izstājušamees beedreem nav teesibas

uz kādu daļu no sabeedribas kapitaleem, jeb man-

tām, izņemot viņu eemaksu daļas, kas peeskai-

titas rezervas kapitālam, pee kam ari šīs naudas

izmaksa var notikt tikai pēc vispārējas sapulces

lēmuma, atkarigi no rezerves kapitāla leeluma

un citu sabeedribas leetu sastāva.

§ 15. Par nolīgumeem un aizņēmumeem, kas

taisiti uz vispārējas sapulces lēmuma pamata, sa-

beedriba atbild ar saveem kapitaleem un īpašumu,

un bez tam vēl katrs beedris proporcionāli ar savu

pēdējā gada laikā peennicā apstrādātā peena

vērtibu.

111. Sabeedribas līdzekļi.

§ 16. Sabeedribas līdzekļi sastāv no rīcibas

un rezerves kapitaleem.

§ 17. Rīcibas kapitāls rodas: a) no beedru

maksām, atvelkot кар. no katrām 100

8. peennicā apstrādātā peena; b) no zumam,

kuras vispārēja sapulce viņām uz, kādu laiku

peešķir iz rezerves kapitāla. Šo kapitālu leeto

preekš sabeedribas rīcibas un tekošeem iz-

devumeem.

§ 18. Rezerves kapitāls rodas: a) no bee-

dru eestāšanās eemaksam, eemaksajot (§ 11.) par
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katru slaucamu govi rbļ.; b) no* peen-

nicā apstrādātā peena, atvelkot кар. no

katrām 100 ffi.; c) no § 12. minētām soda nau-

dām; d) no dažādām noteiktā laikā neizņemtām

zumam un citeem neparedzeteem eenākumeem

un c) no rezerves kapitāla procentem.

§ 19< Rezerves kapitāls teek leetots ļa)

preekš zaudējumu segšanas, kas varētu celtees

no sabeedribas rīcibas; b) preekš sabeedribas

vajadzibam eegādajamā nekustama īpašuma un

c) pagaidām preekš rīcibas kapitāla pavairoša-

nas tirdzneecibas un rūpneecibas vajadzibam.

§ 20. Ja rezerves kapitāls jau sasneedzis

100 rbļ. uz katru beedri, tad vispārēja sapulce §

18.-minētās zumas var nolemt: a) preekš rīcibas

kapitāla pavairošanas; b) eestāšanās naudu at-

pakaļ izmaksāšanai, sākot no vecakeem bee-

dreem (pēc eestāšanās) un c) preekš vispārigi

lauksaimneecibai un lopkopibai derigeem mēr-

ķeem. Ja caur zaudejumeem rezerves kapitāls

pamazinātos, tad minētās zumas no jauna ja-

peeskaita rezerves kapitālam, kamēr tas nebūs

sasneedļzis vajadzigo augstumu.

§ 21. Par rīcibas un rezerves kapitaleem

teek vesti sevišķi rēķini. Sabeedribas zumas,

izņemot tikai tik daudz, cik vajaga preekš teko-

šeem izdevumeem, noguldamas kādā iz Valsts

vaj privātām krediteestādem, no Valsts garantē-

tos % papiros.

§ 22. Ja rīcibas gada, kuru skaita no katra

gada 1. janvārim līdz 31. decembrim, beigās iz-

rāditos peļņa vaj zaudējums, tad pēc vispārējas

sapulces lēmuma, tādi i&dalas starp beedreem
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proporcionāli pēc tauku vairuma peenā, kādu

katrs beedrs nodevis sabeedribai visā rīcibas

gadā.

§ 23. Atsevišķu beedru parādi nevar tikt

peedzīti no sabeedribas peederošām zumam un

kapitaleem.

IV. Sabeedribas darišanu pār-

valdīšana.

§ 24. Sabeedribas darišanas pārzin: a)

sabeedribas vispārējā sapulce; b) valde un c)

revizijas komisija.

§ 25. Valde sastāv no direktora, viņa

beedra, kaseera un veena beedra. Valdes sa-

stāvs teek izvēlēts no pilnas sapulces aizklātā bal-

sošanā uz 3 gadi. Valde atrodas apriņķī

guberņā.

§ 26. Valde pārzin (pārvalda) visas tekp-
šas darišanas un sabeedribas mantu, izpilda

pārejas sapulces lēmumus, ved grāmatas un sa-

stāda aprēķinus par sabeedribas operācijām un

jaunus beedrus sabeedribā. Valde ir sa-

beedribas preekšstāve pee dažādu līgumu no-

slēgšanas, kas teek slēgti uz sabeedribas vārdu

ar privat personām jeb dažādām eestādem.

§ 27. Direktors nosaka valdes sēdes pēc

sava eeskata, vada viņas, skata cauri visus

eenākušos papirus, paraksta visus uz sabeedri-

bas vārdu izejošus papirus, raugās uz to, lai sa-

beedribas locekļi izpilditu statūtus un vispārējo

sapulču lēmumus; rūpējas par peena, sveesta,

seera un citu, tamlīdzigu produktu pārdošanu,

kā ari gādā par to, lai tiktu apgādāts viss, kas
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preekš sabeedribas nepeeceešams. Ja direktors

nevar būt klāt, viņa peenākumus izpilda viņa

beedris.

§ 28. Kaseers ved eeņēmumu un izdevumu

grāmatu un katru mēnesi stāda valdei preekšā

sīku aprēķinu par kases sastāvu un sabeedribas

mantu.

§ 29. Lai 'valde varētu taisit pilnteesigu

lēmumu, jābūt klāt viņas pilnam sastāvam. Jau-

tājumus valdes sēdēs izšķir ar veenkāršu balsu

vairumu; ja balsis līdlzigi izdalās, tad izšķir
direktora balss.

§ 30. Par sabeedribas kapitaleem un īpašu-

meem atbild visi valdes locekļi, izņemot gadiju-

mus, kad par vainigu izrādās veena atsevišķa

persona iz valdes sastāva, kura tādos gadijumos

personigi par savu rīcibu atbild.

§ 31. Revizijas komisija sastāv no 3 locek-

ļeem, kurus izvēl vispārēja sapulce uz veenu

gadu, aizklāti balsojot. Izvēletee revizijas ko-

misijas locekļi, savstarpēji veenojotees, izdala

revizijas peenākumus un komisijas amatus savā

starpā. Revizijas komisijā nevar tikt eevēletas

tādas personas, kuras eeņem kādus amatus sa-

beedribā.

§ 32. Revizijas komisijas sēdes ; noteic

preekšsēdetajs pēc vajadzibas, bet ne mafcak, kā

3 reizes gadā, un skaitās par pilnteesigām, ja

viņas ir pilnā sastāvā. Jautājumus izšķir ar veen-

kāršu balsu vairumu.

§ 33. Revizijas komisija raugās uz to, lai

valdes rīcība būtu pareiza, kā sabeedribas pār-

valdišanā, tā ari kapitālu un citu īpašumu leeto-
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šanā, fedara atsevišķas grāmatu un valdes

rēķinu mēneša revizijas; izdara ari kapitālu un

citu īpašumu revizijas. Vispārējā kārtējā sapulcē

revizijas komisija nodod savu spreedumu par val-

des darbibu notecējušā gadā. (

§ 34. Vispārējas sabeedribas sapulces ir

kārtējas un ārkārtējas.

§ 35. Kārtējas vispārējas sapulces notur

reizi gadā un ne vēlāku, kā februārī; viņas: -1)

izvēl valdes un revizijas komisijas locekļus; 2)

skata cauri un apstiprina no valdes preekšā stā-

dito gada pārskatu līdz ar revizijas komisijas

spreedumu un valdes darbibu; 3) apstiprina

turpmākās darbibas plānu un izspreež jautājumus

par aizņēmumeem; 4) skata cauri beedru ziņo-

jumus un sūdzibas; 5) izspreež jautājumus par

beedru izslēgšanu iz sabeedribas; 6) izspreež

visas leetas, kas atteecas uz sabeedribu un ku-

ras valdei veenai nav teesibas izspreest.

Peez ī m c. Pirmo vispārējo sapulci sasauc

pēc sabeedribas statūtu apstiprināšanas

viņas dibinātāji. Nākošās sapulces sa-

sauc valde.

§ 36. Ārkārtējas vispārējas sapulces teek

sasauktas: 1) pēc valdes eeskata; 2) uz revizijas

komisijas peeprasijumu un 3) us Ve dalu sabee-

dribas beedru, paziņojumu; paziņojums par vis-

pārējas sapulces sasaukšanu jaeesneedz valdes

direktoram rakstiski; paziņojumā famin ari tee

preekšmeti, kuri būtu sapulcē izspreežami; di-

rektoram šee paziņojumi jāizpilda 7 deenu laikā,

skaitot no tās deenas, kad paziņojums saņemts;

ja tas neteek izpildits, tad paziņotāji pēc minētā
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laika notecēšanas paziņo par to reviziias komisi-

jai, kurai jaeevēro paziņojums un jāsasauc vis-

pārēja sapulce.

§ 37, Vispārējas sapulces skaitās par piln-

teesigām, ja uz tām eeradusēs puse no viseem

sabeedribas locekļeem; ja uz pirmo sapulci ne-

eerodas vajadzigais beedru skaits, tad pēc 2

nedēļām sasaucama jauna vispārēja sapulce, kura

ir pilnteesiga, neraugotees uz klātesošo beedru

skaitu. Beedri uz sapulcēm teek uzaicināti ar

pavēstern visvēlākais 3 deenas preekš sapulces.

Sapulces deena un jautājumi, kas sapulcē pār-

spreežami, eepreekš jāpaziņo veetejai policijas

valdei. Jautājumus vispārējās sapulcēs izšķir ar

veenkāršu balsu vairākumu; ja balsis līdzigi iz-

dalitos, tad izšķir sapulces vadoņa balss; jau-

tājumi par aizņēmumeem, sabeedribas slēgšanu,

statūtu pārgrozīšanu un papildināšanu, kāda

beedra izslēgšanu iz sabeedribas teek izšķirti ar

2/: vairākuma balsim no viseem klātesošeem

beedreem.

§ 38. Vispārējā sapulcē katram beedrim

veena balss. Vairāk, kā veena balss, neveenam

beedrim nevar būt.*)

§ 39. Vispārēja sapulce katrreiz izvēl iz

sava vidus sapulces vadoni un sekretāru; valdes

un revizijas komisijas locekļi šajos amatos nevar

tikt eevēleti.

*) Peevestais § uz vēlēšanos var būt ari sekošs:

Vispārējā sapulcē beedrim uz katrām I—ls slaucamām

govim ir veena balss: uz katrām 16—30 govim divas

balsis un pārak par 30
—

trīs balsis. Vairāk par 3 bal-

sim neveenam beedrim nevar būt.
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V. Sabeedribas dаrb i b a s nobeigšana.

§ 40. Sabeedribas darbiba var tikt nobeigta

uz vispārējas sapulces nolēmumu, ja šinī sapulcē

par sabeedribas slēgšanu izteicas ne mazāk kā 3/
4

no visas sabeedribas beedru skaita. Par no-

lēmumu, slēgt sabeedribu un darišanu nobeigša-

nas gaitu jāpaziņo caur gubernatoru Zemes ee-

rīcibas un Zemkopibas Virsvaldei un jāizsludina

caur „Guberņas Avizi" atklātibai. Ja sabeedribas

darbiba jānobeidz, tad vispārējā sapulce no sava

vidus tam nolūkam eecel komisiju ne mazāk par

3 locekļeem un noteic kārtibu, kādā darišanas

nobeigt. Valde nodod sabeedribas leetas šai ko-

misijai un viņa tad caur pavēstem un sludinaju-

meem sasauc sabeedribas kreditorus, gādā par

to prasibu pilnigu nolīdzināšanu, izpārdodot sa-

beedribas mantas un no vispārējas sapulces ee-

rāditās robežās izlīgst ar personām, kurām pret

sabeedribu būtu kādas prasibas. Kreditoreem

peenākošās un tāpat ari strīdus prasibu apmeeri-

našanai vajadzigās zumas eeceltā komisija ee-

maksā uz kreditoru rēķina veenā no valsts kredit

eestādem. Zumas, kas paleek pēc visu sabee-

dribas parādu nomaksāšanas, teek izdalītas sa-

beedribas beedreem, proporcionāli sveesta dau-

dzumam, kāds izstrādāts sabeedribas beidzamā

darbibas gadā no katra beedra peevestā peena.

Ja par pārdoteem sabeedribas īpašumeem eegū-

tās zumas izrāditos par neecigām preekš parādu

nolīdzināšanas, tad iztrūkums jāmaksā viseem

beedreem, proporcionāli govu skaitam, kāds

katram no viņeem peeder beidzamā sabeedribas

darbibas gadā. No vispārējas sapulces noteiktos
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termiņos komisija dod tai pārskatu un bez tam

pēc visu darišanu nobeigšanas vēl veenu vis-

pārēju pārskatu.

§ 41. Ja gubernators, neatkarigi no viņam

dotām teesibam slēgt katru publisku sapulci, ja

tanī atrasts kaut kas pretējs valsts kārtibai, vis-

pārējai drošibai un tikumibai, atzīst par vajadzigu

slēgt pašu sabeedribu, tad viņam šinī leetā ja-

greežas ar aizrādijumu pee Zemes eerīcibas un

Zemkopibas Virspārvaldneeka, kurš taisa šinī

leetā galigu lēmumu.

§ 42. Visos gadijumos, kas šinīs statūtos

nav minēti, sabeedribai jārīkojas pēc vispāre-

jeem likumeem, kā pastāvošeem, tā ari teem,

kas nākotnē var tikt izdoti.

Peezīme par Peensai m ne c к v Sa-

beedribas statūtu apstiprināšanas

к ā r t i b v.

Še peevestee statūti tulkojumā, kreevu va-

lodā,uz peeprasijumu teek" no manim peesūtitL Lai

statūtus jo drīzāki un bez leekeem izdevumeem

apstiprinātu, dibinatajeem jārīkojas sekoši:

Jāizpilda divos ekzemplaros atteecigās veetas,

saskaņā ar dibinātāju vēlēšanos un tad jāparaksta

kreevu valodā ne maizak.kā 3 dibinatajeem (ku-

reem jābūt govu īpašneekeem, pilngadigeem

un politiski uzticameem), uzdodot bez fa-

milijas ari savu un tēvu vārdus, mājas

un pagasta nosaukumus. Pēc tam statūtus eesūtit

man. Nav vajadzigs ne parakstus apstiprināt, ne

ari markas likt klāt.

Agr. A. Friedbergs,

Rigā, Marijas eelā Nr. 28.



Уставь

контрольна™ товарищества молочнаго

скотоводства увзда, губернж.

/. ЦЪль учрежден!я товарищества, его права и

обязанности.

§ 1
контрольное товарищество

молочнаго скотоводства учреждается въ

волости, уъзда, губернш и

имъетъ цълью содействовать въ районъ своихъ

дъйствш, соединенными силами своихъ членовъ,

развитда и усовершенствована скотоводства и

молочнаго хозяйства.

§ 2. Для достижешя этихъ цЪлей товарище-

ству предоставляется, съ соблюдешемъ существу-

ющихъ постановлена и съ установленнаго въ под-

лежащихъ случаяхъ разръшешя: а) контролиро-

вать кормлеше, производительность и оплату

корма отдъльныхъ, принадлежащихъ членамъ,

коровъ и нанимать для производства контроля

контрольассистента; б) устраивать осмотры скота,

испыташя и конкурсы по кормлешю, уходы и до-

енш скота и поощрять труды и заслуги на этомъ

поприщъ присуждешемъ почетныхъ наградъ; в)

записывать скотъ въ племенныя книги, произ-

водить браковку и подборъ и организовать продажу

племенныхъ животныхъ, содержать племенныхъ

производителей и отпускать ихъ на пользоваше

скотоводамъ; г) распространять свъдъшя по раз-

ведена и содержанш скота и молочному хозяйству,
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путемъ обсуждешя относящихся сюда вопросовъ на

публичныхъ и общихъ собрашяхъ и бесъдахъ, а

также путемъ устройства курсовъ, публичныхъ

чтенш, печаташя и распространешя своихъ тру-

довъ по скотоводству и молочному хозяйству; д)

лрюбрътать необходимое для цълей товарищества

движимое имущество, дълать займы и вообще всту-

пать во всяюе дозволенные закономъ договоры и

обязательства, а также искать и отвъчать на судъ;

е) вступать въ число членовъ, утвержденныхъ въ

законномъ порядкъ, союзовъ обществъ и товари-

ществъ, преслъдующихъ тъ же цъли, какъ и

контрольное товарищество.

§ 3 Товарищество имъетъ печать съ надписью

своего наименовашя.

§ 4. Товарищество открываетъ свои дъйствlя

по вступлеши въ него не менъе 6 членовъ. Въ слу-

чай неоткрытlя дъйствlй въ течете двухъ лътъ со

дня утверждешя устава, товарищество считается

несостоявшимся; равнымъ образомъ оно ликвиди-

руетъ свои дъла, если впослъдствlи число членовъ

его составитъ менъе шести.

§ 5. Товарищество состоитъ въ въдънш Глав-

наго Управленlя Землеустройства и Земледълlя, по

Отдълу Сельской Экономш и Сельско-Хозяйствен-

ной Статистики и подчиняется надзору мъстной

полицш. Отчеты о деятельности товарищества, по

учреждены ихъ общими собрашями, должны быть

ежегодно представляемы, по установленной формъ,

Отдълу Сельской Экономш и Сельско-Хозяйствен-

ной Статистики и мъстному Губернатору. По до-

веденlи оборотнаго капитала до 10 тысячъ рублей,

товарищество обязано публиковать свой балансъ
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въ Въстникъ Финансовъ, Промышленности и

Торговли.

//. Составъ товарищества, права и обязанности

членовъ его.

§ 6. Въ число членовъ товарищества прини-

маются обоего пола, имъюгщ'я собственныхъ коровъ

и проживающая въ районъ деятельности товари-

щества (§ 1). Члены принимаются предсъдателемъ

и утверждаются общими собрашями простымъ боль-

шинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

ПримЪчанlе. Къ учаспю въ товариществе не

допускаются лица несовершеннолетия, за

исключешемъ имъющихъ классные чины,

воспитанники учебныхъ заведенш, со-

стоящее на действительной службе нижше

BOHHckie чины и юнкера и лица, подверг-

шаяся ограниченто правъ по суду.

§ 7. Число членовъ товарищества ограничено

и не должно превышать того числа, которое ли-

шало бы возможности по крайней мере одинъ разъ

въ месяцъ производить контролироваше стадъ чле-

новъ товарищества.

£ 8. Вступившш въ число членовъ товарищества

вноситъ вступительную плату и ежегодные членск'е

взносы по числу подвергаемыхъ контролю головъ

скота, въ размере и въ сроки, устанавливаемые

общими собрашями. Въ случае недостаточности

членскихъ взносовъ и иныхъ поступленш на по-

крьте расходовъ товарищества по утвержденной

общимъ собрашемъ смете, недостающаяся сум-

ма въ конце каждаго года раскладывается общимъ

собран'емъ между всеми членами пропорцюнально
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числу подвергавшихся у нихъ контролю головъ

скота.

§ 9. Если кто либо изъ членовъ товарищества,

несмотря на требоваше председателя, не внесетъ

въ срокъ, установленный общимъ собрашемъ слъ-

дуемыхъ съ него ежегодныхъ членскихъ взносовъ

или причитающейся съ него по раскладке суммы,

то таковыя взыскиваются съ него установленнымъ

порядкомъ. Кроме того, по предложена пред-

седателя, общимъ собрашемъ во всякое время

могутъ быть исключены изъ состава товарищества

члены, неисправные въ платежахъ, неоднократно

нарушивппе уставъ или законныя постановлешя об-

щихъ собранш и причиняющ-ie вредъ интересамъ

товарищества.

§ 10. Каждый членъ контрольнаго товари-

щества обязанъ: а) по крайней мере одинъ разъ

въ месяцъ давать контролировать удои молока и

кормовыя дачи каждой отдельной коровы своего

стада; б) оказывать содейсгае контроль-ассистенту

при исполненш имъ контрольныхъ работъ въ его

хозяйстве; в) давать полное содержаше контроль-

ассистенту во время его пребывашя въ хозяйстве и

отвозить его до следующаго контролируемаго хо-

зяйства; г) вводить, по мере возможности, ре-

комендованныя контроль-ассистентомъ и признан-

ныя товариществомъ необходимыми улучшешя по

скотоводству и молочному хозяйству.

§ 11. Лица, вступивпля въ число членовъ то-

варищества, обязаны состоять въ немъ не менее

трехъ летъ. До истечешя этого срока ни одинъ

изъ членовъ не тшеетъ права выйти изъ товари-

щества, исключая случаевъ ликвидащи хозяйства,
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перемены местожительства, ограничешя въ правахъ

по суду, смерти, исключешя изъ товарищества и

другихъ случаевъ признанныхъ уважительными

общимъ собрашемъ.

§ 12. По истеченш трехъ летъ пребыван{я въ

товариществе, авъ случаяхъ, указанныхъ въ §

11, и ранее этого срока, члены могутъ выйти изъ

состава товарищества, заявивъ объ этомъ пред-

седателю товарищества за шесть месяцевъ до конца

операцюннаго года. Съ начала новаго отчетнаго

года они считаются выбывшими. Окончательный

расчетъ съ ними производится не позднее двухъ

недель по утвержденш общимъ собрашемъ отчета

за тотъ операц'юнный годъ, въ течете котораго

члены заявили о своемъ желанш выйти изъ това-

рищества. Члены, выбывшее или исключенные,

никакихъ взносовъ обратно не получаютъ, на

имущество товарищества предъявлять претензш не

могутъ и вместе съ темъ освобождаются отъ от-

ветственности за долги и обязательства товари-

щества.

§ 13. Члены, заявившее о своемъ выходе изъ

состава товарищества безъ указанныхъ въ § 11 при-

чинъ до истечешя трехъ летъ пребывашя въ товари-

ществе, обязаны вносить по числу имевшихся у

нихъ въ годъ выхода изъ товарищества подъ кон-

тролемъ головъ скота, членсюе взносы и причита-

ющаяся съ нихъ по раскладке суммы по утвержден-

ной общимъ собрашемъ смете за все время, въ

течете котораго они по настоящему уставу обязаны

были состоять членами товарищества.

§ 14. Несовершеннолетие наследники умер-

шаго члена товарищества могутъ сохранять за
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собою право учаспя въ товариществе черезъ сво-

ихъ опекуновъ или попечителей. Если же они не

изъявятъ желашя остаться въ товариществе, то

окончательный расчетъ съ ними производится на

основанш § 12 сего устава.

§ 15. По заключенными согласно поста-

новлешямъ общихъ собранш займамъ и обязатель-

ствамъ товарищество отвЪчаетъ всъмъ своимъ иму-

ществомъ; въ случаъ же недостатка этого источ-

ника каждый членъ товарищества отвъчаетъ за

обязательства товарищества по раскладкъ, утвер-

жденной общимъ собрашемъ, всъхъ своимъ лич-

нымъ имуществомъ пропорцдально числу имею-

щихся у него въ этомъ году по спискамъ товари-

щества подъ контролемъ головъ скота.

///. Средства товарищества.

§ 16. Средства товарищества образуются изъ:

а) вступительной платы; б) членскихъ взносовъ;

в) другихъ доходовъ, какъ то: субсидш, пожертво-

ванш, выручекъ отъ предпрlятш товарищества и

другихъ случайныхъ поступленш.

§ 17. Средства товарищества расходуются:

а) на содержаше контроль-ассистента и друпе теку-

щее расходы по ведешю контроля и дълъ товари-

щества и б) на начинашя по улучшенш и по-

ощренда скотоводства и молочнаго хозяйства.

IV. Управлеюе дЪлами товарищества.

§ 18. Управлеше дълами товарищества воз-

лагается на общее собраше, председателя и

ревизора.
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§ 19. Председатель избирается изъ среды чле-

новъ товарищества въ годичномъ общемъ собранш

простымъ большинствомъ голосовъ присутствую-

щихъ въ общемъ собранш членовъ на одинъ годъ.

§ 20. Для замъщешя председателя на время

отсутствlя или въ случае выбывашя до срока, общее

собрате на техъ же основашяхъ избираетъ по-

мощника председателя, который за время

должности отсутствующего председателя пользуется

всеми правами последняго.

§ 21. На обязанности председателя лежитъ:

а) представительство товарищества безъ особой на

то доверенности во всехъ его дълахъ и сношешяхъ

съ правительственными учреждешями, частными

местами и лицами, а также при взыскашяхъ съ

неизправныхъ должниковъ; б) наблюдеше за точ-

нымъ исполнешемъ настоящаго устава и приведете

въ исполнение постановленш общихъ собранш; в)1

назначеше и увольнеше контроль-ассистента; г)'

ведете денежныхъ делъ товарищества; д) пред-

седательство на собрашяхъ за исключешемъ го-

дичныхъ; е) принятlе новыхъ членовъ и заведыва-

Hie имуществомъ товарищества.

§ 22. Обгщя собрашя товарищества
бываютъ

обыкновенныя и годичныя: 1) обыкновенныя собра-

Нlя, созываемыя председателемъ по мере надоб-

ности, а также по требованш ревизора или по за-

явленш части членовъ товарищества, по-

свящаются разсмотрешю текущихъ делъ у. во-

обще всехъ вопросовъ, относящихся къ деятель-

ности товарищества, и 2) годичныя собрашя, со-

зываемыя ежегодно въ месяце, для

разсмотрЪн'я и утверждешя отчета о деятельности
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товарищества за истекшш операцюнный годъ и

сметы на наступившей годъ и для производства вы-

боровъ должностныхъ лицъ товарищества. Сверхъ

того на годичномъ собранш могутъ разрешаться и

все друпя дела товарищества.

ПримЪчанlе. Первое общее собраше созывается

учредителями, последующая председате-

лемъ товарищества.

§ 23. Каждый членъ товарищества имеетъ въ

общемъ собранш только одинъ голосъ, который

никому не можетъ быть передаваемъ.

§ 24. О времени и месте общаго собрашя,

какъ равно предметовъ, подлежащихъ его об-

суждешю, члены товарищества уведомляются

председателемъ не позже, какъ за одну неделю до

дня собрашя. О томъ же заблаговременно дово-

дится до сведешя местной полицш, причемъ въ

общихъ собрашяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь

те вопросы, о разсмотренш которыхъ доведено до

сведешя полицlи.

§ 25. Обгщя собрашя признаются состоявши-

мися, когда въ нихъ присутствуетъ не менее 1/2

членовъ товарищества, за исключешемъ случаевъ,

когда они созываются для обсужден!я вопросовъ,

означенныхъ въ п. п. «и» и «i» § 29 сего устава.

Въ этихъ случаяхъ требуется присутствlе не менее

2/з всехъ членовъ товарищества.

§ 26. Если въ день, назначенный для об-

щаго собрашя, не собрется указанное въ преды-

дущемъ параграфе число членовъ, то назначается,

не позже двухъ недель вторичное общее собраше,

которое признается состоявшимся, какое бы число

голосовъ въ немъ ни участвовало, что должно
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быть оговорено въ объявленш о такомъ вторич-

но.мъ собранш. Обсуждешю и ръшенто вторич-

наго собрашя могутъ подлежать только тЬ вопросы,

которые были внесены въ первое, несостоявшееся

собраше.

27. Въ годичныхъ собрашяхъ товарищества

председательствуетъ лицо, избираемое каждый разъ

собравшимися членами изъ своей среды, причемъ

председатель товарищества и ревизоръ въ пред-

седатели избираемы быть не могутъ, Въ осталь-

ныхъ общихъ собрашяхъ председательствуем пред-

сълатель товарищества или его помощникъ. *По-

становлешя общихъ собранш вносятся въ особую

книгу и подписываются всеми присутствующими

членами товарищества. Решешя, принятая об-

щимъ собрашемъ, обязательны для всехъ членовъ

какъ присутствующихъ, такъ и отсуствующихъ.

§ 28. Дела въ общемъ собранш решаются

простымъ большинстомъ голосовъ. При равенстве

голосовъ даетъ перевесь голосъ председательству-

ющего, но для решетя вопросовъ, указанныхъ

въ п. п. «и» и «i» следующего 29 параграфа, тре-

буется большинство не менее 2/3 голосовъ присут-

ствующихъ въ собранш членовъ.

§ 29. ВЪдънш общаго сображя подлежатъ

следующая дела: а) утверждеше вновь принятыхъ

председателемъ членовъ товарищества и йсключе-

Hie членовъ; б) избираше председателя, его по-

мощника, ревизора и удаление ихъ отъ должности

до срока, а также предъявлеше исковъ къ пред-

седателю въ случае убытковъ, понесенныхъ това-

рпществомъ вследсгае его распоряжений, против-

ныхъ закону, настоящему уставу и постановлен!-
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ямъ общихъ собранш; в) разсмотръше жалобъ на

председателя и контроль-ассистента; г) раз-

смотреше и утверждеше годичнаго отчета, а равно

и сметы на наступившш годъ; д) опредълеше

размера вступительной платы, членскихъ взно-

совъ и раскладываемой въ конце каждаго года

суммы; е) обсуждеше и решеше вопросовъ объ

устройстве курсовъ, конкурсовъ, испытанш, осмо-

тровъ скота, случныхъ пунктовъ и другихъ мъро-

прlятш по улучшенш скотоводства и молочнаго

хозяйства; ж) разръшеше вопросовъ о займахъ;

з) издаше • инструкцlй опредЪляющихъ порядокъ

дЪйствlй должностныхъ лицъ; и) разсмотренlе

предположенш объ измгЬненlй или дополненlи насто-

ящаго устава; и i) прекращеше деятельности

товарищества.

ПримЪчанlе I: Всь выборы въ общемъ собранlи,

а равно и исключеше кого либо изъ числа

членовъ, производятся закрытой бал-

лотировкой; во всехъ остальныхъ случа-

яхъ способъ подачи голосовъ определяется

самымъ собрашемъ.

ПримЪчанlе II: Товарищество, немедленно по из-

бранш председателя, его помощника и

ревизора, представляетъ Губернатору или

начальнику местной полицш списокъ лицъ,

избранныхъ на эти должности, а также

сообщаетъ о всякой перемене въ составе

ихъ. Издаваемыя товариществомъ ин-

струкцш о порядке действш должностныхъ

лицъ подлежатъ представлешю Губерна-

тору.

§ 30. Публичныя собранlя товарищества устраи-
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ваются, съ соблюдешемъ Высочайше утвержден-

ныхъ 4 марта 1096 года Временныхъ Правилъ о

собрашяхъ, по постановлена председателя. До-

пущеше постороннихъ лицъ къ учаспю въ прешяхъ,

безъ права ръшающаго голоса, зависитъ отъ

усмотръшя председателя.

V. Отчетность по дЪламъ товарищества.

§ 31. Операцюнный годъ товарищества счи-

тается съ каждаго года.

§ 32. По окончанш операцюннаго года пред-

седатель товарищества составляетъ не позже

подробный отчетъ по операщямъ това-

рищества со всеми пренадлежащими къ нему кни-

гами, счетами, документами и представляетъ его

на утверждеше годичнаго общаго собрашя.

§ 33. Для проверки еж.егоднаго отчета по

операщямъ товарищества годичное собрате избира-

етъ изъ числа своихъ членовъ на годъ впередъ

ревизора, не состоящаго въ другихъ должностяхъ

по управлешю делами товарищества. Ревизоръ

обязательно, не позже двухъ недель до следую-

щего годичнаго собрашя, по обревизовашя отчета

за истекшш годъ, а также имущества, всехъ

книгъ, счетовъ, документовъ и делопроиз-

водства должностныхъ лицъ товарищества,

вноситъ отчетъ съ своимъ заключешемъ

въ общее собрате, которое постановляетъ по

нимъ свое окончательное решеше. Ревизору предо-

ставляется, если онъ признаетъ нужнымъ или об-

щимъ собрашемъ ему будетъ поручено, во всякое

время производить осмотръ и резизто имущества то-

варищества на местахъ и проверку сделанныхъ опе-
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рацш и расходовъ. На предварительное разсмотръ-

Hie ревизора представляются также смета и планъ

действш на наступивши годъ, по которымъ реви-

зоръ вноситъ свое заключеше въ общее собрате

членовъ товарищества. Независимо отъ сего реви-

зору представляется требовать отъ председателя, въ

случав признанной необходимости, созыва обыкно-

венная общаго собрашя.

VI. Прекращение цЪйствШ товарищества.

§ 34. Дъйсгая товарищества могутъ быть

прекращены по общаго со-

брашя въ составе не менее 2/.; всего

числа членовъ товарищества и по большин-

ству не менее 2/3 голосовъ присутствующихъ въ со-

бранш членовъ. Вопросъ о прекращенш действш

товарищества можетъ быть возбужденъ не менее

какъ половиною всего числа членовъ товарищества

и вносится въ общее собрате черезъ председателя.

Въ случае прекращешя действш товарищества общее

собрате определяетъ порядокъ распродажи всякаго

имущества товарищества и вообще ликвидацш делъ

последняго. Оставгшяся по окончанш ликвидацш

делъ суммы обращаются на общеполезныя въ сель-

ско-хозяйственномъ отношенш цели,согласно поста-

новлешямъ последняго общаго собрашя. Если же

вырученныхъ отъ ликвидацш имуществъ товарище-

ства окажется недостаточно для покрьтя всехъ дол-

говъ, то недостающая сумма вносится членами това-

рищества пропорцюнально числу подвергавшихся

контролю головъ скота каждаго члена. О состав-

шемся прекращенш делъ товарищества председатель

последняго доводить до сведешя местнаго Губер-
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натора и о результатахъ ликвидацш сообщаетъ От-

делу Сельской Экономш и Сельско-хозяйственной

Статистики Главнаго Управлешя Землеустройства и

Земледелия.

§ 35. Если бы Губернаторъ призналъ необхо-

димымъ закрыть товарищество, то онъ представля-

етъ объ этомъ на усмотръше Главноуправляющая

Землеустройствомъ и Земледдшемъ.

§ 36. Во всъхъ случаяхъ, не поименованныхъ

въ семъ уставъ, товарищество руководствуется об-

щими законами'какъ нынъ действующими, такъ и

тъми, которые будутъ изданы впослъдств!е.

Peezīme par Loppārraudzibas bee-

dribas statutu apstiprināšanas

к ārtibu.

Teem, kas vēlas loppārraudzibas beedribu

nodibināt pēc peevesteem statuteem, jārīkojas

tāpat, kā tas aizrādits peezīmē par „Peensaim-

neeku Sabeedribas" statūtu apstiprināšanu.

Tikai nevaru galvot, vaj man būs eespējams

katram izsūtit drukātus ekzemplarus; tādēļ ir

drošāki, ja noraksta divus ekzemplarus ar roku

vaj uz mašinas pēc te peevestā teksta. Eevērojot

pēdējo, eeskatiju par labāku eespeest loppārrau-

dzibas beedribās statūtus kreevu valodā.

A. F.



Latveešu un igauņu kopmoderneecibu adreses:

Анненбургское, товарищество молочныхъ хозяевъ

Курл. губ., Баускш уъздъ, черезъ Анненбургъ

Альтъ-Ауцское, Курл. губ., Туккумскш у., чр. Ауцъ

«Абава», Курл. губ., Тальсенскш у., чр. Кандаву.

Анценское, Лифл. губ., Верровскш у., чр. ст. Анценъ

Аллендорфское, Лифл. губ., Верровскш у., чр.

Вольмаръ.

Абьяское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. ст. Абья.

Аб1я-Палуояское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. Абья

Адеркасское, Лифл. губ., Рижскш у., чр. Сиссегалъ

Айденское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. Феллинъ

«Айя», Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ.

Абенкатское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. Терву

Алацковское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Копли.

Ахъяское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ.

Авандуское, Эстл. губ., Везенберскш у., чр. Ракке

Ампферское, Эстл. губ., Везенбергскш у., чр

Ампферъ.

Ампельское, Эстл. губ., Везенштейнскш у., чр.

Ампель.

Альбуское, Эстл. губ., Везенштейнскш у.,

Альпское, Эстл. губ., Везенштейнскш у., чр.

Ампель.

Баркенское, Курл. губ., Баускш у., чр. Нейгутъ.

Брауденбургское, Курл. губ., Добленскш у., чр,

Митаву.

Бринкенское, Курл. губ., Газенпотскш у., чр,

Вайноденъ.
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Барталаменское, Лифл. туб., Юрьевскш ,у., чр.

Лайсгольмъ.

Балтийское, Лифл. губ., чр. Модонъ.

Беклерское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. Hyin.

Боркгольмское, Эстл. губ., Везенбергскш у., чр.

Тапсаль.

Вибинское, Курл. губ., Газенпотсюй у.,

Вильцеренцговское, Курл. губ., чр. Вильценъ.

«Вага», Курл. губ., Тальсенск. у., чр. Тальсенъ.

Валкское, Лифл. губ., Валкскш у., чр. Валкъ.

«В1я», Лифл. губ., Валкскш у., чр. Валкъ.

Весетское, Лифл. губ., Венденскш у., чр.

Штокмансгофъ.

Веневерское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. Вехма.

Ветальско-Одензенское, Лифл. губ., Венденскш у.,

чр. Штокмансгофъ.

Валгъверское, Лифл. губ., Верровскш у., чр. Верро.

Вольмарское, Лифл. губ., Вольмарскш у., гор.

Вольмаръ.

Вольтветское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. Квел-

ленштейнъ.

Вальдеское, Лифл. губ., Эзельскш у., чр. Ней-Левель.

Ваймастферское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Лайс-

гольмъ.

Воореское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ.

Вягверское, Лифл. губ., Юрьевскш"у., чр. Юрьевъ.

Варольское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ.

Вендауское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ.

Вайварское, Эстл. губ., Везенбергскш у., чр. ст.

Корфъ.

Везенбергское, Эстл. губ., Везенбергскш у., гор.

Везенбергъ.
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Вейсенштейское, Эстл. губ., Вейсеншейнскш у., гор.

Вейсенштейнъ.

Ваггастское, Эстл. губ., Вейсенштейнскш у., чр.

Вейсенштейнъ.

Гренцгофское, Курл. губ., Добленскш у., чр. Жагоры.

Гроссесавское, Курл. губ., Добленскш у., чр. Эллей.

Грюнговское, Курл. губ., Добленскш у., чр. Митаву.

Гроссесау-Нейбергфридское, Курл. губ., Добленскш

у., чр. Анненбургъ.

Гарсенское, Курл. туб., Иллукстскш у., чр. Суббатъ.

Грендзенское, Курл. губ., Туккумскш у., чр. Ирмлау.

Грундзальское, Лифл. губ., Валкскш у., чр. Гоп-

пенгофъ.

Гроздонское, Лифл. губ., ВенденскШ у., чр. Модонъ.

Гельметское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. Терву.

Гольетерское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр.

Феллинъ.

Герьянормское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Лайс-

гольмъ.

Гаславское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ.

Гольденбекское, Эстл. губ., Тапсальскш у., чр.

ст. Ристи, С. 3. ж. д.

Гаггерское, Эстл. губ., Ревельскш у., чр. Хаггеръ.

«Дирикисъ», Лифл. губ., Венденскш у., чр. Модонъ.

Дростенское, Лифл. губ., Венденскш у., чр. Зербенъ.

Друвенское, Лифл. губ., Валкскш у., чр. Альтъ-

Шваненбургъ.

Дурбенское, Курл. губ., Гробинск. у., чр. Дурбенъ.

Егеваское, Лифл. губ., Юрьевск. у., чр. Лайсгольмъ.

Егелехтское, Эстл. губ., Ревельск. у.

Жукстъ-Пенауское, Курл. губ., ДобленскШ у., чр.

Жукстъ.

Загницкое, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Загницъ.
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Залисбургское, Лифл. губ., Вольмарскш у., чр.

Залисбургъ.

Зегевольдское, Лифл. губ., Рижск. у., чр. Зегевольдъ.

«3)'едсъ», Лифл. губ., Венденскш у., чр. Модонъ.

Зельзавское, Лифл. губ., Венденскш у., чр. Модонъ.

Зельбургское, Курл. губ., Фридрихштадскш у., чр.

Зельбургъ.

Имаверское, Лифл. губ., Феллин. у., чр. Оберпаленъ.

паленъ.

«Илга», Лифл. губ., Венденскш у.

Иппикское, Лифл. губ., Вольмарскш у., чр. Руенъ.

Iеговское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. Лайсгольмъ.

В. Iоганниское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. В.

Iоганнисъ.

Iыесууское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. Перновъ.

Iоганниское, Эстл. губ., Вейсенштейнскш у., чр.

ст. Аасъ.

Iоганниское Второе, Эстл. губ., Ревельскш у., чр.

Ревель.

«Якобъ», Курл. губ., чр. Дондангенъ.

Кавастское, Лифл. губ., Юрьевск. у., чр. Юрьевъ.

Каббальское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. Обер-

паленъ.

Кароленское, Лифл, губ., Верровскш у., чр. Валкъ.

Каркусское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. Абья.

Састнаское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. Перновъ.

Канапеское, Лифл. губ., Верровскш у., чр. Верро.

Камбшское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ,

Кивlярское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Лайсголь.мъ.

Керраское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. Керро.

Кепоское, Лифл. губ., Феллинскш у.

Крауклинское, Лифл. губ., Венденскш у., чр. Модонъ.

Краппенское, Лифл. губ., Рижск. у.,' чр. Ремерсгофъ
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Кремонъ-Эйкажское, Лифл. губ., чр. Зегевольдъ.

Конгаское, Лифл. губ., Перновскш у., чр. Перновъ

Кокенгузенское, Лифл. губ., Рижскш у., чр. Ко-

кенгузенъ.

Кошотаское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ

Коюльское, Лифл. губ., Верровскш у., чр. Верро.

Курлаское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. Вехму

Кальтенбургское, Эстл. губ., Вейсенштейнскш у.

чр. Вейсенштейнъ.

Кахальское, Эстл. губ., Вейсенштейнскш у., чр

Вейсенштейнъ.

Коераское, Эстл. губ., Вейсенштейнскш у., чр. Ракке

Куремягиское, Эстл. губ., Везенбергскш у., чр

Пюхтицу.

Капское, Эстл. губ. Ревельскш у., чр. Разикъ.

Кегельское, Эстл. губ., Ревельскш у., чр. Разикъ.

Кедваское, Эстл. губ., Ревельскш у., чр. Раппель.

Кошское, Эстл. губ., Ревельскш у., чр. Кошъ.

Кодильское, Эстл. губ., Ревельскш у., чр. Хаггертъ

Фел. ж. д.

Кузальское, Эстл. губ., Ревельскш у., чр. Разикъ,

Лауксаргское, Лифл. губ., Перновксш у., чр. Квеллен-

штейнъ.

Лайское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Лайсгольмъ,

Лайваское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Юрьевъ.

Латрское, Лифл. губ., Юрьевскш у., чр. Загницъ.

Лахаверское, Лифл. губ., Феллинскш у., чр. Обер-

паленъ.

Лизумское, Лифл. губ., Валкскш у., чр. Шваненбургъ.

Лидернское, Лифл. губ., Венденскш у., чр. Хинцен-

бергъ.

Лигатское, Лифл. губ., Рижскш у., чр. Лигатъ.

Лъпское, Лифл. губ., Венденсю'й у., чр. Лоде.
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Лубанское, Лифл. губ., Венденскш у, чр. Модонъ.

Лустиверское-Первое, Лифл. губ, Феллинскш у, чр.
Оберпаленъ.

Лаусское, Эстл. губ, Везенбергскш у, чр. Ракке.

Лехтское, Эстл. губ, Вейсенштейнскш у, чр. Лехтсъ.

Луггенгузенское, Эстл. губ, Везенбергскш у, чр."
Iеву.

«Марсъ», Лифл. губ, Венденскш у, чр. Венденъ.

Маршно-Магдаленское, Лифл. губ, Юрьевскш у,

чр. Юрьевъ.

МатШс.кое, Лифл. губ, Вольмарскш у, чр. Вольмаръ.
Мальпильское, Лифл. губ, Рижскш у, чр.

Зегевольдъ.

МалоЛоаннновское, Лифл. губ., Феллинскш у, чр.

Оберпаленъ.

Мейранско-Лубанское, Лифл. губ, Венденскш у,

чр. Венденъ.

Меннасткое, Лифл. губ, Феллинскш у, чр. Феллинъ.

Матейское, Эстл. губ, Вейсенштейнскш" у, чр.

Ампель.

Мало-Марlенское, Эстл. губ, Везенбергтй у, чр.

ст. Ассъ.

Менникорбское, Эстл. губ, Везенбергскш у, чр.

Катериненъ.

Ниграндское, Курл. губ, Газенпотскlй у, чр. Пикели.

Когснской губ.

Нейбергфридское, Курл. г, Газенпотскlй у, чр. Ан-

ненбургъ.

Ниггенское, Лифл. губ, Юрьевскш у, чр. Ниггенъ.

Нейгаузенское, Лифл. губ, Верровскlй у, чр. Верро.

Ново-Анценское, Лифл. г, Верровскш у, чр. Анценъ.

Ново-Каристкое, Лифл. г, Перновскш у, чр. A6in.
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Ново-Гульбенское, Лифл. г, Валкскш у, чр. Ней-

Шваненбургъ.

«Нора», Лифл. г, Венденскш у., чр. Модонъ.

Нурмекундское, Лифл. г., Феллинскш у, чр. Лайс-

гольмъ.

Нойстферское, Эстл. губ, Вейсенштейнскш у, чр.

Вейсенштейнъ.

Нуккеское, Эстл. губ, Гапсальскш у, чр. Гапсаль.

Огерское, Лифл. губ, Венденскш у, чр. Старо-

Пебальгъ.

Оравское, Лифл. г, Верровскш у, чр. Верро.

«Озолкалнъ», Лифл. г, Валкскш у, чр. Альтъ-Шва-

ненбургъ.

Оберпаленское, Лифл. г, Феллинскш у, чр. Обер-

паленъ.

Оллустверское, Лифл. г, Феллинск. у, чр. Олустверъ.

Оденпеское, Лифл. губ, Юрьевскш у, чр. Нустаго.

Оттенкюльское, Эстл. г, Везенбергскш у, чр. Ассъ.

Прекульнское, Курл. г, Гробинскш у, чр. Пре'кульнъ.

«Пальса», Лифл. губ, Валкскш у, чр. Палыдмаръ.

Паткульское, Лифл. г, Венденскш у, чр. Модонъ.

«Паматсъ», Лифл. г, Венденскш у, чр. Модонъ.

Паткульское-Леясъ, Лифл. г, Венденскш у, чр.

Модонъ.

Паюское, Лифл. г, Феллинскш у, чр. Оберпаленъ.

Палоперское, Лифл. губ, Юрьевскш у, чр. Нустаго.

Паллаское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. С.-Красныя

горы.

Пебальгское, Лифл, г, Венденскш у, чр. Старо-Пе-

бальгъ.

Пейдлаское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. Нустаго.

Перистферское, Лифл. г, Перновскш у, чр. Перновъ.

Перновское, Лифл. г, Перновскш у, гор. Перновъ.
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Пилистферское, Лифл. г, Феллинскш у, чр. Лайс-

гольмъ.

Пилистферское-Вехмаское, Лифл. г, Феллинскш у.,

чр. Вехма.

Пихаское, Лифл. г, Феллинскш у., чр. Аренсбургъ.

Полли-Перакюльское, Лифл. г, Перновскш у, чр.

Аб\я.

Пускарское, Лифл. г., Верровскш у, чр. Верро.

Пухъяское, Лифл. губ., Юрьевскш у, чр. Юрьевъ.

Пальмское, Эстл. г, Везенбергскш у., чр. Везо.

Пеннингбшское, Эстл. г, Ревельскш у, чр. Разикъ.

Пикеферское, Эстл. г, Вейсенштейнскш у, чр. Ракке.

Раденское, Курл. г, Баускш у, чр. Баускъ.

Руентальское, Курл. г., Баускш у, чр. Рунталь.

Ренгенгофское, Курл. г, Гольдингенскш у., чр. Рен-

генгофъ.

Раккенское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. Юрьевъ.

Рамкауское, Лифл. г, Венденскш у, чр. Рамкау.

Рапинское, Лифл. г, Верровскш у, чр. Раппикъ.

Ранденское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. Эльва.

Раугеское, Лифл. г., Верровскш у, чр. Верро.

Рестгофо-Анценское, Лифл. губ, Юрьевскш у, чр.

Анценъ.

Рингенское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. Юрьевъ.

Ронебургское, Лифл. г, Венденскш у, чр. Ронебургъ.

Роопское, Лифл. г, Вольмарскш у, чр. Венденъ.

Кооп. т-во м. хоз. при Руенскомъ с.-х. общ, Лифл. г.,

Вольмарскш у, чр. Руенъ.

Раммаское, Эстл. г, Вейсенштейнскш у, чр. Ракке.

Райкюльское, Эстл. г, Ревельскш у, чр. Ассъ.

Саукенъ-Сауссегофское, Курл. г, ФридрихштадскШ

у, чр. Саукенъ.

Стенденское, Курл. г, Тальсенскш у, чр. Тальсенъ.
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Суббатское, Курл. г, Иллукстскш у, чр. Суббатъ.

Савенское, Лифл. г., Венденскш у, чр. Модонъ.

Сесветенское, Лифл. г, Венденскш у, чр. Сесвегенъ

Сельяское, Лифл. г, Перновскш у, чр. Перновъ.

Синеалликское, Лифл. г, Перновскш у, чр. Абья.

Смильтенское, Лифл. г, Валкскш у, чр. Смильтенъ

Спаренское, Лифл. г, Венденскш у, чр. Рамоцкое.

Стайцельское, Лифл. г, Венденскш у, чр. Вольмаръ

Старо-Каристское, Лифл. г, Перновскш у, чр. Абья

Старо-Тенасильмское, Лифл. г., Феллинскш у, чр

Феллинъ.

Старо-Кусткое, Лифл. г., Юрьевскш у, чр. Юрьевъ

«Санитасъ», Эстл. г, гор. Ревель.

Салла-Кераское, Эстл. г, Везенбергскш у, чр

Ракке.

Симониское, Эстл. г, Везенбергскш у, чр. Ракке.

«Трифолlумъ», Курл. г, Фрауэнбургскш у., чр

Фрауэнбургъ.

Таллиское, Лифл. г, Перновскш у, чр. Квеллин-

штейнъ.

Тамменское, Лифл. г, Верровскш у, чр. Верро.

Техкверское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. Лайсгольмъ

Тирзинское, Лифл. г, Валкскш у, чр. Альтъ-

Шваненбургъ.

Толамаское, Лифл. г., Верровскш у., чр. Верро.

Торгель-Iезуское, Лифл. г., Пернов. у, чр. Торгель

Тягельское, Лифл. г, Перновскш у, чр. Перновъ.

Тайское, Эстл. г., Вейсенштейнскш у., чр. ст. Тапсъ.

Тойаское, Эстл. г, Везенбергскш у, чр. Iева.

Тургельское, Эстл. г, Вейсенштейнскш у, чр,

Алленкюль.

Узинское, Курл. г, Добленскш у, чр. Митаву.

Уббеннормское, Лифл. г, Вольмарскш у, чр. Лемзаль.
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Улилаское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. Юрьевъ.

Умбузское, Лифл. г, Феллинскш у, чр. Оберпаленъ.

Уддевское, Эстл. г, Вейсенштейнскш у, чр. Ракке.

Фридрихсгофское, Курл. г, Добленскш у, чр. Фрид-

рихштадтъ.

Феллинское, Лифл. г, гор. Феллинъ.

Феннернское, Лифл. г, Перновскш у, чр. Старо-

Феннернъ.

Цегенское, Лифл. г, Рижскш у, чр. Хинценбергъ.

Шваненбургское, Лифл. г, Валкскш у, чр. Ней-

Шваненбургъ.

Шток.манское, Лифл. г, Рижскш у, чр. Шток-

мансгофъ.

Экенграфское, Курл. г, Фридрихштадтскш у, чр.

Якобштадтъ.

Элистверско-Веденское, Лифл. г, Юрьевскш у.,

чр. Юрьевъ.

Элистверское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. Юрьевъ.

Эльваское, Лифл. г, Юрьевскш у, чр. Эльва.

Эйзекюльское, Лифл. губ, Феллинск. у, чр. Феллинъ.

Юмурдское, Лифл. г, Венденскш у, чр. Старо-

Пебальгъ.

Юрьевскш, Лифл. г, гор. Юрьевъ.

Якобштадское Экономическое, Курл. г, Фрид-

рихштадскш у, чр. Якобштадтъ.

Якобштадское, Курл. г, Фридрихштадск. у, чр.

Якобштадтъ.

Яунпильское, Лифл. г, Рижскш у, чр. Нитау.

Še peevesti ar nedaudz papildinajumeem, to

kopmoderneecibu adreses, kurām statūti bija ap-

stiprināti līdz 1. janv. 1913. g. un kuras jau ari bija
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līdz 1913. g. beigām, ar maz izņēmumeem, pil-

nigi savu darbibu atklājušas. Tikai dažas no tām

kopmoderneecibam, kuras 1913. g. atklājušas

savu darbibu, minētā sarakstā vēl neeetilpst un

par tām tiks dots papildu saraksts Peensaimneeci-

bas un lopkopibas žurnālā.



135

Smiltenes

kopmoderneeciba.

Kopmoderneecibas
ēka.
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Smiltenes kopmoderneeciba.

Peeņemšanas telpas.
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Smiltenes

kopmoderneeciba.

Zeparatoru
telpas.
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Smiltenes kopmoderneeciba.

Krejuma uzglabatajs ar preekšdzesetaju.
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Smiltenes

kopmoderneeciba.
Mašinu

telpas.
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Vilandes

kopmoderneeciba.

Kopmoderneecibas
ēka.
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Vilandes

kopmoderneeciba.

Peeņemšanas
telpas.
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Vilandes

kopmoderneeciba.
Centrifugu
telpas.
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Vilandes

kopmoderneeciba.

Sveestnica.
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Vec-Auces

kopmoderneeciba.
Zeparatoru
telpas.
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Vec-Auceskopmoderneeciba. Sveesta

izgatavošanas
un

krejuma
telpas,
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Rigas Centralmoderneeciba. Centrifugu telpas.

1) Ekonomiskee dzesinataji.

2) Peena tīritaji (zeparatori).
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3

krējuma

baseini.

Rigas

Centralmoderneeciba.
Krejuma

telpas.

Dzesinatajs.

Raudzetajs.
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Rigas

Centralmoderneeciba.
Sveestnica
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Rigas

Centralmoderneeciba.
Seernica.
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Rigas

Centralmoderneeciba.
Peena

dzesejamās
telpas.



151

Kompresors.

Rigas

Centralmoderneeciba.
Mašinu

telpas.

Tvaika

mašinas.
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Rigas

Centralmoderneeciba.
Ledus

izgatavojamās
telpas.
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Rigas

Centralmoderneeciba.
Pudeļu

pildamās
telpas
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Rieras

Centralmoderneeciba.
Pildamā
mašina

«Triumpf."

Ekspedicija.
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Rigas

Centralmoderneeciba.
Pudeļu

mazgatava.
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Rigas

Centralmoderneeciba.
Pudeļu

tīramās

mašinas
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|ļ Pilniga kopmoderneecibu eeriko- |
h šana pēc Zveedrijas parauga ar j|
�» ■ *t

:ļ spēka zeparatoru ,,
DOMO" un |

Sj citam jaunākām mašinam. H

|| Spēka zeparators „Domo" strādā Dun- H

�I dagas kopmoderneecibā, Dundagā. ||
|l Spēka zeparators „Dorao" Nr. 10, pār- ||

|| strādā stundā 2400 stopus maksā 450 rub. :|
h Rokas zeparatori „Domo" dabūjam 1 �*

H sākot no 15 rub. j|
!| Tuvākus aprakstus, aģentu adreses un «

!| cenu aprēķinus uz peeprasijumu izsūtam |t

|| par velti. ||

Zveedru lauksaimneecibas mašinu ļj
p fabriku noliktavas ||

I Silfverhjelm Un Ullgren I
ļl Rigā, I. Ganibu dambī Nr. 11. Tel. 5264. Ц
X********************************** ********* ****************************£>
V****ЯИШ1 ******** ******** *********** ntt********* **************** ********
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Peensalmneeelfeas «

žurnāls.
Veenigais žurnāls latveešu valoda spe-

cieli par lopkopību un peensaimneecibu.

Решали», ад LoiiHopmas žurnāls
n
fik::r un

1

{mlareem raksteem lopgdinaSanā, lopaudzešana,
opārstneecibā, cflkkopibā, peensaimneecibā, putn-

kopibā, lauksaimneecibas kopdarbibā u. t. t. loti
eeceenits no preekšzlmigeem lauksaimneekeem.

Pesnsalmn. 01 Lophūpibas žurnāls
saimneeka galda kas cenšas savas saimneecibas

eenākumus pavairot caur saprātigu rīkošanos.

Решающ, онLopbūDlbas žurnālam?:itullčl
saimn. rakstneeki un pazlstamee leetprateji. Iz-

nāk reiz mēnesi IeelS un glīta formātā 2 drukas

loksnes beezSs burtnīcās.

Maksā: par gadu ar peesutišanu 150 кар.
„ pusgadu

в
'

„
8o

„

Pastellēt var visos leelakos grāmatu veikalos

jeb pa pastu adresējot: агроному А. Фридбергу,

Рмга, Мар1инская ул. № 28.

Peensaimneec. un Lopkopības žurnāla kantoris

Rigā, Marijās eelā № 2S, d«. 15. Telefons 77-25.

Dabūjami ari eepreekšejo gadu gājumi, ā 120 кар.



Zem visizdevigakeem nosacijumeem un ar

nepārspējama labuma mašinam eerīko

kopmoderneecibas
preekš visadeem peena daudzumeem un dažadeem peena

pārstrādāšanas veideem
?

kā sveestnicas, seernicas u. t. t.

ūkai veenigi

Latveešu Lanhsairaneehe Ekonomiskā Sabeedriba.
Uzņemas jau pastāvožo kopmoderneecibā pārbūvi bez darbu pārtraukšanas. Izgata=

vojam jaunbūvēm kopmoderneecibu Skn un montāžas plānus, zem eestrādajušos architektu

un inženeeru uzraudzības. Tāpat uzņemamies kopmoderneecibu grāmatu eerlkošanu, slēg-

šanu un revislju no mGsn eestrādajušamees grāmatvežeemkatra laika.

Esam līdz šim jau Baltijā eerīkojuši

22 tvaika moderneecibas,
kuras darbojas ar ļoti teicameem panakuraeem un no kurām

mums visulabakās atsauksmes. Izteiktais var tadeļ leecinat,
ka mēs esam centušees eerlkot apstākļeem peemērotas
moderneecibas un eeguvuši kopmoderneecibu eerīko*

šanā nedalītu peekrisanu.

s Vispilnīgākā mākslīgu saldētavu eerīkošana s
no slavenas Dttsseldorfas saldētavu mašinu Sabeedribas.

Vispilnigakā pilsētu moderneecibu eerMana.

Baltikas tvaika- turbīnas moderneecibu ee№ana.
Par velti kopmoderneecibu eerīkošanas maksas aprēķini
————— un mūsu speciālistu izbraukumi dēļ kopmoder-

neecibu eerīkošanas.

Sabeedribas valde un centralnoliktava: Rigā, Leela

Ķēniņu eela Nr. 27/29, pašas namos. Telefoni: Valde 6443,
kantoris — 7517, veikala birojs — 7280, instruktoru birojs —

7864, ekspedīcija — 1379. spīķeri — 5569 un 4131.
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